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PSIKOLOGI ARSITEKTUR POST MODERN 

A. Mauraga Machmud.1) 

ABSTRACT 

This paper discusses some psychological aspects of post-modern 
architecture. It also touches on the life style of people of the post 
modernism. The post modern architecture tends to use elements of the 
Roman, the Rainassance, the Baroque. By using those elements, the post-
modern works seems to produce irrational ones which avoid functionality 
ini order to produce monumental works. The works of the post-modern 
are strange, strong, and contrast with the local situation. Those are 
combining with characteristics of historicism, straight revivalism, neo 
vernacular, ad-hoc urbnist, metaphor, metaphysical and post-modern 
space. Other main characteristics of the post-modern architecture are in 
using colors and space. In addition, the information and communication 
technologies affect post-modern architecture works. 
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PENDAHULUAN 

Perubahan menuju kota modern, ditandai oleh adanya sikap penghuni kota 
yang menuntut serba cepat, perkembangan teknologi dan industri semakin 
meningkat, demikian kata planolog John Lang dalam bukunya Creating 
Architectural Theori (1987). 

Kalau kita lihat kota-kota besar di dunia seperti Paris, London, New York, 
Sidney atau Tokyo, sikap perilaku masyarakatnya nampak begitu sibuk, 
berjalan begitu cepat menuju kantor-kantor atau sekolah, meskipun sampai 
di tempat kerjanya kadang-kadang juga biasa-biasa saja, hanya masalah 
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spirit dan daya tahan dalam melakukan pekerjaan mereka, serta disiplin 
waktu memang patut kita hargai. 

Bagaimanapun juga kita harus ingat bahwa kota merupakan lingkungan 
yang penuh stressor, baik stressor fisik seperti kehirukpikukan, kebisingan 
polusi asap kendaraan, limbah industri, bangunan tinggi serba sama, udara 
makin panas karena jumlah manusia penghuni. 

Semakin padat; stressor sosial akibat heterogenitas sistem nilai warga yang 
bervariasi latar belakang budayanya; stressor publik sosial, seperti kawasan-
kawasan kumuh atau slum; dan stressor personal sosial, yang merupakan 
hubungan antar pribadi yang lebih formal individual. Dan perkembangan 
tersebut mempunyai tingkat kejenuhan. 

Seseorang yang melakukan tindakan yang diulang-ulang, misalnya 
mempermainkan kancing baju, merapikan rambut yang sebenarnya tidak 
kusut, terutama di tempat-tempat yang penuh sesak, misalnya halte bus, 
ruang tunggu dokter dan lain-lainnya. Sikap tersebut adalah cerminan dari 
kecemasan, ketakutan, siapa sebenarnya yang ada didekat saya ini, dan 
berbagai pertanyaan yang penuh ketidak pastian akan muncul. Keadaan 
seperni ini apabila berkelanjutan akan menimbilkan ketegangan jiwa. 

Psikolog Okki Asokawati (Tempo, Mei ’91), tentang Post Modernism. Kalau 
Modernism identik dengan segala keteraturan dan kedisiplinan, maka pos 
Modernism (baca:post-mo) justru tidak begitu, ujarnya dengan memberikan 
contoh-contoh yang antara lain, pandangan modern bilang schizophrenia 
(keperibadian ganda) dan paranoida itu adalah “sakit”. Pandangan Post 
Modernism justru mempertanyakan mengapa itu dibilang sakit. Dan katanya 
pula bahwa rawatan tubuh menurut post Modernism adalah identik dengan 
perawatan mental. Kalau dipikir itu benar, karena manusia yang hidup di 
negara maju, atau di kota besar lebih membutuhkan psikiater, 
dukun/paranormal (kalau di Indonesia) dibanding dengan kebutuhannya 
akan dokter medik untuk kesehatan fisiknya. Post Modernism ibarat juru 
damai, penyelamat untuk segala macam gejolak dan menjanjikan. 

ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI POST MODERNISM 

Aspek-aspek psikologi dikenali lewat gaya musik, mode atau gaya hidup 
seseorang maupun sekelompok orang. 

Musik Jazz misalnya penuh improvisasi mempadukan alat musik (instrument) 
satu dengan yang lainnya yang pass namun fantastik memberikan kesan 
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irama meliuk memanuver, itulah karakter jazz penuh improvisasi, kompak, 
spontan menyatu nyambung dan saling menonjol. Menetralisir suasana, 
mematahkan ketegangan. Bahkan sekarang orang mengistilahkan 
managemen jazz pada managemen yang kompak dengan tim serba smarter. 

Sering kita melihat seseorang merubah rumah tinggalnya, mengganti 
ataupun menata kembali perabot rumahnya. Hal tersebut dilakukan untuk 
menciptakan suasana baru, mendapatkan kepuasan jiwa agar betah tinggal 
di rumah. Atau seorang awam membangun rumah, pagarnya seperti Lupang 
pakai tralis setinggi 3 meter, teras depan memakai tiang Roma atau Yunani. 
Atap bagian depan memakai timpalaja karena dia bangsawan dari Tombolo, 
istrinya orang jawa maka pada bagian belakang diberi atap joglo, pada 
samping kanan pakai kuba supaya dikenal bahwa ruang dibawah kuba 
tempat shalat berjamaah untuk keluarga. Garasi dengan kapasitas dua 
mobil. Dinding ditutupi marmer Italia. Salah satu kepuasan jiwa membangun 
rumahnya dengan kreasi sendiri. 

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan gaya hidup post meodernism maka 
yang dapat dijadikan contoh adalah gaya hidup keluarga Dr. Huxtabel, Full 
house, Emptynesta ataupun Bajai Bajuri. Setiap figur berperan menonjol, 
semua nomor satu, terkesan urakan namun dewasa, penuh tanggung jawab, 
dan mencerminkan tanggung jawab jiwa. Keluarga yang harmonis. Keluarga 
yang bergaya hidup Post Modernism memiliki jiwa besar, sehingga mampu 
mengatasi segala masalah kehidupannya dengan ciri-cirinya yang bebas,  
take it easy, penuh maaf dan berjiwa besar. 

Di kota-kota besar di Indonesia nampak adanya kelompok-kelompok 
masyarakat yang menganut aliran Post Modernism dalam kehidupannya. Hal 
ini tidak dapat dielakkan lagi mengingat kecanggihan sistem komunikasi hari 
ini, sehingga tak ada bedanya antara Timur dan Barat dilihat dari aspek 
kultur. 

ARSITEKTUR POST MODERN 

Perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi 
perkembangan arsitektur pada umumnya serta bentuk-bentuk arsitektur 
pada khususnya. Hal ini dikarenakan proses penyebaran teknologi, faham 
dan gaya arsitektur menjadi lebih mudah. Kemudahan komunikasi informasi 
ini pula akan menyebabkan adanya penyebaran pengaruh arsitektur yang 
menjurus kepada universalisme, hal ini terlihat dengan timbulnya aliran 
International Style yang banyak mengesampingkan faktor iklim, lingkungan 
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serta geografi setempat dengan ditandai menjamurnya bangunan tinggi 
berbentuk kotak yang diistilahkan dengan the Box disetiap kota di dunia ini. 

Wabah gaya arsitektur ini oleh sementara orang dirasa membuat jemu dan 
membingungkan. Bentuk-bentuk arsitektur yang tercipta sulit dibedakan 
ekspresi yang ditampilkan karena serba sama atau sinonim. Dari berbagai 
rasa ketidakpuasan pada gaya arsitektur modern yang meninggalkan tradisi 
ini, kemudian muncul suatu aliran arsitektur yang disebut sebagai arsitektur 
post modern.  

Seperti halnya sejarah kehidupan manusia, maka arsitektur post modern 
menginginkan untuk kembali kepada masa lalu. Arsitek sudah jenuh dengan 
bentuk-bentuk modern dan rindu akan elemen-elemen jaman Romawi, 
Renaissance atau Baroque. Sehingga mereka tidak menjadi rasional lagi, 
tidak mengutamakan fungsi, dan ingin memperlihatkan bangunan sebagai 
sculpture yang bersifat monumental. Ornamen sudah mulai dipakai untuk 
meramaikan bangunan yang sering disebut sebagai Art Deco, yang dulu 
dianggap tabu. Hanya saja ornamen yang dipakai sekarang sudah 
mengalami beberapa perubahan dan modifikasi baik dalam ukuran maupun 
skala.  

Arsitek post modern berupaya untuk menterjemahkan semiotics kedalam 
bentuk-bentuk arsitektur. Semiotics adalah studi hubungan antara signs 
(tanda) dengan symbols, dan bagaimana orang memberikan arti (meaning) 
antara keduanya. Persepsi manusia tentang arti dengan sendirinya akan 
berubah sesuai dengan perkembangan sejarah. Sehingga arti dari sebuah 
bentuk arsitektur telah berubah antara era Romawi, Gothic, Renaissance, 
Baroque, dan era modern. Karenanya, tanda dan simbol arsitektur juga 
harus berubah. Hal inilah yang mendasari teori terciptanya arsitektur post 
modern. 

Ciri-ciri yang menonjol dalam arsitektur post modern adalah penggunaan 
warna dan bentuk ruang. Warna yang dipakai terasa mencolok dan bukan 
warna primer, seperti jingga, abu-abu, pink dan tosca. Sedangkan bentuk 
ruangan (space) utuh dan mempunyai kesan monumental yang disebut 
dengan great space (ruang agung). Ruang yang agung ini seringkali dibuat 
dengan atrium tinggi, yang secara fungsional tidak efisien dan boros. Ruang-
ruang yang demikian mengingatkan kita pada bangunan-bangunan sebelum 
periode modern yang mempunyai ruang besar dan monumental.  
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Pada karya arsitektur yang  berpenampilan aneh, keras, kontras terhadap 
lingkungan biasanya merupakan karya arsitektur post modern hasil 
penggabungan beberapa ciri historicism, straight revivalism, neo vernacular, 
Adhoc Urbanist, Methaphor Methaphisical dan Post Modern Space.  

Yang sering juga dikatakan secara sederhana bahwa Post Modern, suatu 
aliran arsitektur yang lebih kontekstual dimana unsur-unsur bentuk serta 
ornamen tradisional dan klasik digali kembali untuk diejawantahkan dalam 
citra dan makna baru. 

GAYA HIDUP VERSUS KARYA ARSITEKTUR POST MODERN 

Manusia mempunyai kecenderungan untuk menyesuaikan bentuk huniannya 
atau tempat usahanya dengan gaya hidupnya, yang tentu saja perancang 
ruangya disesuaikan dengan idealisme hidupnya. Penyesuaian ini dilakukan 
berdasarkan penghayatan ruang yang dipengaruhi oleh pengalaman-
pengalaman sejak masih kecil hingga dewasa. 

Pengalaman-pengalaman tersebut mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu sesuai perkembangan jaman dan pengaruh lingkungan sosialnya 
sebagai anggota masyarakat. 

Seseorang atau sekelompok orang/masyarakat yang bergaya hidup post 
modernism, tentu menginginkan huniannya atau bangunan lainnya bernafas 
post modern pula. 

Teori post modern merupakan konsep kearsitekturan yang telah mengalami 
evolusi karena kemajuan jaman, sehingga memungkinkan masuknya teori-
teori baru dan ditinggalkannya teori-teori lama atau mencampur teori-teori 
baru dengan teori-teori lama yang masih relevan. Hasil karya arsitektur post 
modern harus mencerminkan kepekaan akan mode dan mampu memuaskan 
pengguna yang bergaya hidup mix-match. 

Suatu tata ruang yang harmonis hasil perpaduan antara bentuk lengkung 
dan lurus, bulat, kotak, piramid dan pengembangannya serta bersatunya 
eksterior dan interior dengan menggunakan bahan bangunan yang beragam, 
masih juga dilengkapi dengan tata warna yang kompleks/dinamis namun 
serasi, tentu spektakuler juga adanya. 
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Namun demikian, apakah pemikiran post modern mampu digunakan untuk 
segala macam bangunan dengan karakter yang berbeda.  

PENUTUP 

Aspek-aspek yang mendasari terwujudnya suatu bentuk arsitektur 
merupakan kekuatan-kekuatan, dimana interaksi dari kekuatan-kekuatan 
tersebut akan menentukan wujud dari bentuk yang dihasilkan. Interaksi 
aspek-aspek pewujud bentuk ini terjabar secara sistematis dalam suatu 
proses perancangan, dimana setiap aspek mempunyai peran dalam proses 
tersebut. Dalam proses inilah peran arsitek dituntut agar dapat menyalurkan 
dan memadukan berbagai norma dan nilai yang ada dalam masyarakat serta 
berbagai kekuatan aspek lainnya melalui pembauran dengan prinsip-prinsip 
dari arsitek dengan dinamika masyarakat merupakan upaya agar bentuk-
bentuk arsitektur yang dihasilkan dapat diserap baik dan secara penuh dapat 
dirasakan sebagai ruang dan lingkungan yang adaptif oleh masyarakat. 

Dengan berkaca pada permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh 
bentuk-bentuk arsitektur bergaya international (arsitektur modern), maka 
dalam ambang sintesis dimana penggalian unsur-unsur budaya sebagai 
salah satu aspek pewujud bentuk arsitektur, sehingga upaya yang perlu 
dilakukan adalah menghasilkan ruang elemen-elemen kulit pembentuk ruang 
itu sedemikian komunikatip sifatnya sehingga terasa akrab dengan 
perasaan-perasaan masyarakat pemiliknya. 
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