
Chat History 7DD #5

18:50:32 From  7D-201 Diana Lisa : suaraaaa
18:50:35 From  D7-415 mieke : wiiiii.... suara ilang, maateri tampil
18:50:36 From  7D-369 Ihwan Goddard Chusmintyo : sama kukira internet jelek di saya.
18:50:50 From  OMAH Library : Mohon maaf ya
18:51:07 From  7D-369 Ihwan Goddard Chusmintyo : share screen terlambat 🙏
18:51:10 From  7D-201 Diana Lisa : maaf lahir batin..
18:51:40 From  7D-078 Mushab Abdu : Pak Revi koleksi bukunya banyak
18:51:47 From  7D-270_sarah : jelasss
18:52:00 From  7D-115 Affi Khresna : loud and clear Pak
18:52:04 From  7D-000 johannes adiyanto : hari ini mmg internet lagi 'jemblok'

dimana-mana... jadi nikmati ya bersama ki dalang Revianto....
18:52:56 From  7D-547_JODI WICAKSONO : sudah, pak.
18:53:10 From  7D-201 Diana Lisa : sudah pak revi… pangling ya...
19:05:39 From  7D-408 Ahda Mulyati : Selamat malam … salam dari Palu, AHDA

MULYATI.
19:07:52 From  7D-068 Lilih Umbara : Sehat selalu Pak Revi, rasanya kaya kuliah

lagi.😁
19:26:37 From  realrich sjarief : untuk rekan- rekan yang ada pertanyaan mohon bisa

dilampirkan di dalam group chat, terima kasih rekan - rekan :)
19:32:09 From  D7-415 mieke : slide tdk berganti ya
19:32:39 From  7D_261_Novrizal_Ijal : hahha..pa Revi kocak....suka sayaa....lol
19:36:12 From  7D -046 Yuliana Susi : wah saya pobia dengan lubang-lubang.

sensational Story tellingnya langsung terangkap indra saya.
19:36:46 From  7D-050 irma nasution : rekaman video ini bias diakses kembali kah?
19:43:00 From  7D-078 Mushab Abdu : (1) Bisakah arsitektur dan bentuk lingkungan

binaan lainnya benar-benar menceritakan dirinya sendiri sesuai kehendak
arsiteknya? Karena saya pribadi ragu jika "teks-teks" visual dari bangunan
memiliki satu makna dan alur. Bahkan dari satu obyek bisa memproduksi
berbagai cerita baru tergantung para "pembaca"-nya. Lantas, (2) bagaimana
cara yang lebih adil bagi arsitek menceritakan karyanya (bangunan, rancangan,
buku, tulisan, dsb.) dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pembacaan
para pengguna dan pembacanya?

19:49:16 From  Arga Patria : mungkin rada berhubungan sama mas mushab, saya jadi
sedikit tersentil tadi tentang arsitektur yang with "story" dan without "story".
bagaimana dengan bangunan yang secara sengaja dibangun tanpa intensi buat
memiliki narasi, tapi narasinya malah dibangun manusia lain? kemudian harus
"seaneh" apa cerita yang dimiliki sebuah bangunan sehingga kemudian ia dapat
dihargai sebuah bangunan dengan cerita?

19:49:18 From  7D-168 Widri : Selamat malam pak Revi, apakah segala sesuatunya
dimulai dengan sebuah cerita yang setelah terwujud kemudian ditafsirkan
dengan berbagai makna, tafsiran itulah yang terus berlanjut bergulir dan
semakin panjang, bagaimana menurut pak Revi, matur suwun



19:50:04 From  7D -046 Yuliana Susi : Jadi story telling ini juga bisa menjadi penentu
suatu karya arsitektur akan bertahan atau tidak ? jadi arina apakah kita sebagai
arsitek wajib belajar  story telling?mengenal?bagaimana korelasinya story telling
dengan arsiteknya? Karena jika tanpa teks arsitektur mungkin akan sedikit sulit
menjadi story telling, sedangkan arsitektur masing banyak yang tanpa teks.

19:50:37 From  7D -046 Yuliana Susi : *artinya
19:51:45 From  7D-078 Mushab Abdu : Tergantung arsiteknya orang postmodern bukan

ya
19:52:04 From  7D-140 St. Trikariastoto : Menarik mas Revi. Jadi kalau karya arsitektur

mau eksis maka buatlah cerita melatarinya meski bangunanya belum jadi.
Apakah begitu ? Nuwun

19:52:24 From  7D-015 Adriyan Kusuma : Sepertinya lebih banyak cerita/narasi
(arsitektur) yang ditempelkan hanya demi mengejar rating / eksis? benarkah?

19:52:45 From  7D-115 Affi Khresna : Ketika sebuah “monumen” diceritakan kemudian
terjadi sebuah “ritual” yang mendukung ceritanya, bagaimana dengan masa
sekarang dimana semua serba cepat, bahkan trend juga cepat muncul dan
cepat hilang. Apakah masih mungkin di era modern ini ada muncul “ritual” yang
mendukung cerita?

19:53:04 From  7D-115 Affi Khresna : Dari Affi JOGJA, Ketika sebuah “monumen”
diceritakan kemudian terjadi sebuah “ritual” yang mendukung ceritanya,
bagaimana dengan masa sekarang dimana semua serba cepat, bahkan trend
juga cepat muncul dan cepat hilang. Apakah masih mungkin di era modern ini
ada muncul “ritual” yang mendukung cerita?

19:54:41 From  7D- 294 Rezki Dikaputera : Nigel Coates tentang arsitektur naratif, ia
melihat distinction dari arsitektur, seni, urban, dll menjadi borderless, sehingga
arsitek bukan lagi protagonis utama dari penciptaan built environment atau apa
yang di perceived sebagai arsitektur. Bagaimana pandangan Pak Revi
mengenai hal ini dan bagaimana story telling mampu membangun semangat
kolaborasi di masa depan (sebagai arsitek). Seru banget Pak Revi, terima kasih

19:55:16 From  7D -046 Yuliana Susi : atau justru arsitektur yang harusnya menggugah
story telling muncul?

19:56:33 From  7D - 159 Wasilah Sahabuddin : sebelum mendesain bangunan, kita dulu
maktu kuliah disuruh buat “konsep” desin nya dulu, apakah konsep sebelum
mendesin ini posisinya sama dengen “story telling’? atau berbeda,

19:59:00 From  7D-270_sarah : Selamat malam prof Wasilah
19:59:18 From  7D-369 Ihwan Goddard Chusmintyo : ada yg nafsirin gedung dpr

disangkutin dengab monas. sehingga menimbulkan tafsiran maskulinitas dan
feminin

19:59:51 From  7D - 159 Wasilah Sahabuddin : selamat juga sarah
20:00:08 From  7D-369 Ihwan Goddard Chusmintyo : klo gak salah istilahnya,

yona-lingga. CMIIW🙏
20:01:39 From  Arga Patria : aku ngetik ampe salah gara2 sinyalku butut, nggak konsen

jadi ngetik hajar bleh wkwk



20:01:39 From  Tony Sofian : belum tentu semua bangunan yang bermakna terkait
dengan storyteling, penceritaan sebenarnya terjadi akibat dilema usaha
manusia merasionalkan makna tersebut. Ada dimensi sebelum rasio atau pra
rasio yang membuka pemaknaan secara sensory yang tidak harus terkait
dengan cerita

20:06:23 From  7D-023 Punto Wijayanto : Pak Revi.. Pak Revi.. tahun 2016 karya Le
Corbusier ditetapkan sebagai warisan dunia, tahun 2029 karya FLW juga jadi
warisan dunia.. sumbu Malioboro sdg diusulkan sebagai warisan dunia.. kira2
story apa yg sedang dibangun di Jogja..

20:06:48 From  7D -046 Yuliana Susi : jadi kuncinya adalah cerita penerimaan public (
komunitas) terimakasih

20:06:55 From  Swadiansa : Selamat malam Pak Revi, mohon opininya ... Ketika story
telling terhadap sebuah obyek arsitektur dituturkan bukan oleh perancangnya
maka akan terbuka kemungkinan multi interpertasi ... yang sebenarnya ini sah2
saja. Apakah untuk menghindari kesalahan interpertasi kemudian arsitek juga
perlu menuliskan story tentang bangunannya? Atau sebaliknya, untuk
menghindari penyempitan makna, maka mungkin sebaiknya justru karya tidak
perlu ada story telling-nya supaya bisa terus diperbincangkan dengan bebas
oleh orang lain termasuk juga yang dari masa2 lainnya?

20:09:47 From  Alvin Akbar Aeronautika : Saya tergelitik dengan cerita tadi tentang
tembok yang bolong, karena adanya sebuah "cerita", maka muncul intensi untuk
mempertahankan wujud tembok apa adanya. Jadi teringat tentang kisah
sebutan gedung sate, yang pemaknaan "sate" itu sebetulnya muncul setelah
Haryoto kunto dalam bukunya menafsirkan bentuknya yang seperti sate.
Padahal sebelum buku haryoto kunto terbit, kalau disadari orang-orang tua kita
dulu lebih sering menyebut gedung sate dengan sebutan gedung GB
(Gouvernements Bedrijven). Dan ada studi lain sebetulnya yang saya dengar
bahwa ternyata tusuk sate itu sebetulnya menganalogikan tusuk melati seperti
disanggul rambut. Tetapi "kisah" baru ini tidak muncul kepermukaan dan tidak
menjadi pembenaran consensus baru dari ungkapan "sate" oleh haryoto kunto
sebelumnya. Penemuan ini katanya dari sahabatnya haryoto kunto sendiri, dan
haryoto kunto mengetahui hal ini. Tapi pada akhirnya tidak sempat dilakukan
pembenaran baru karena haryoto kunto pun keburu wafat.

20:09:54 From  7D-057 Avinsa Haykal : Selamat malam, terima kasih untuk “cerita”nya
malam ini Pak Revi, sangat seru. Yang saya tangkap, arsitektur bisa menjadi
tempat untuk men’storytellingkan’ sebuah narasi seperti bangunan2 dengan
relief2nya, dan arsitektur bisa menjadi “narasi/story”nya itu sendiri seperti yang
dibangun Peter Eisenman. Di dua contoh tersebut, arsitekturnya ada secara
fisik. Tetapi bagaimana untuk kebalikannya, dimana storytelling menceritakan
sebuah narasi tentang sebuah arsitektur, dimana arsitekturnya tidak/belum ada
secara fisik; seperti gerakan archigram, archizoom associatti, superstudio, dan
gerakan lainnya. Bagaimana pendapat pak Revi, terima kasih



20:10:43 From  Alvin Akbar Aeronautika : jadi seperti sejarah, apa yang dituliskan dan
bagi komunitas mempercayainya maka hal tersebut yang menjadi consensus
pemahaman hingga sekarang

20:10:56 From  7D-168 Widri : Pak Revi mungkin ada tips bagaimana membangun cerita
yang jitu? apakah dengan bumbu2 cerita mistis, legenda, tragedi, tokoh, atau
apa? mohon pencerahan, terima kasih

20:12:27 From  Arga Patria : soal sensory, tulisan juhanni pallasma di empathy &
architecture lumayan menarik, dimana future dweller/perceivers malah jadi
membangun narasi dengan mengacu kepada past experience.

20:14:18 From  7D- 294 Rezki Dikaputera : sama2 Pak Revi, senang bisa dengar
sharing Pak Revi hari ini.

20:15:12 From  7D -046 Yuliana Susi : bagaimana mengenali cerita itu patut di
dengarkan? sedangkan 'truth' itu bener bisa jadi ilusi masa lalu yang dianggap
benar sejak lama?

20:15:19 From  7D-564 Hernawan Setya : Ketika story telling yang dibangun perancang
pada tataran konsep kemudian akan berproses mengalami banyak masukan
dan pertimbangan oleh tokoh / komunitas sosial dan pemangku kebijakan pada
saat mewujud mengalami perubahan, sehingga story telling nya jauh dari
konsep dari perancang. Namun mesikpun demikian, akhirnya masyarakat bisa
menerima secara visual, namun story telling nya awal perancangan menjadi
tereduksi.

20:15:30 From  Wafa Amatullah : Selamat malam pak Revi. terimakasih ilmunnya pak,
ilmu yang sangat menarik. Jika semua orang punya hak masing-masing untuk
menarasikan sesuatu, lalu kapan cerita itu d kategorikan cerita bohong atau
cerita benar pakk? siapa yang berhak memberikan klaim apakah cerita tersebut
bohong atau tidak?

Terimakasih pak.
20:16:37 From  7D - 298 Annisa Dyah Lazuardini : bagaimana dengan penggunaan

narasi untuk rancang kota, misalnya dalam konteks re-branding, termasuk
penciptaan "identitas" dari arsitektur2 di kawasan tersebut? seberapa jauh
arsitek dan perancang kota "berhak" membangun storyworld yang sama sekali
baru?

20:16:46 From  7D_261_Novrizal_Ijal : bagaimana dengan masjid  viral di rest area
cipularang  yang diasosiasikan dengan dajjal....hihi....dicocoklogikan

20:23:56 From  mutia amelia : Pak revi mau bertanya, untuk story telling tentang smell
atau sense and space, terkadang arguing karena sifatnya yang subjektif.
apakah lebih baik bahwa itu diambil dari partisipan yang kita observasi atau kita
researchernya juga perlu untuk menjadi bagian dari partisipan itu sendiri
sehingga dapat merasakan dan compare 'sensasi' nya dengan partisipan lain?

20:27:50 From  Swadiansa : Matur nuwun ...presentasi dan diskusi yang sangat menarik
20:29:33 From  7D-014 Hanifah Sausan : Apakah ada dampak tertentu pada perbedaan

kultur storytelling zaman dulu yang audiensnya lebih sedikit dan storytelling
masa kini yang jadi semakin publik berkat internet?



20:29:56 From  7D221 : Malam Pak Revi, sangat menarik sekali pemaparannya. Mau
tanya pak, ini lebih ke-ada penasaran sih, kebetulan Pak Revi orang
Yogyakarta. Apakah kisah yang dibangun tentang pemandian Taman Sari
Yogyakarta, antara sultan dan selirnya, termasuk story telling yang dibangun
sebagai latar arsitektur Taman Sari?  Terima kasih.

20:31:47 From  Tony Sofian : terimakasih mas Revi atas ilmunya malam ini
20:38:35 From  7D-564 Hernawan Setya : nderek kuliah story telling mas Revi ini

mengalir & seru, khas. kaya ilmu. Maturnuwun ilmunya.
20:40:33 From  MARCELLUS RAFI KRESNAJI M : the notion of this life itself is illusion

already? yg mana yg Baik dan Buruk, ilusi kehidupan. Jd story telling salah satu
sarana having fun yang menarik kali ya

20:41:14 From  7D - 518 syauqi : komersialisasi story' ini sudah merebak di berbagai
tempat tetapi sering terjadi bentrok dengan kawasan sekitar, seperti mall yang
dibangun di Jogja dengan bentuk gigantis yang tidak nyambung dengan
kawasan sekitar story' nya, bagaimana seharusnya story' telling ini mengikuti
komersial ini menurut pak Revi?

20:41:48 From  Wafa Amatullah : nuwun pakk revii... mantaapp
20:45:44 From  realrich sjarief : kita akan sudahi pertanyaannya ya setelah ini kita tutup

dan simpulkan
20:46:01 From  realrich sjarief : mohon admin untuk berikan testimonial ya, untuk diisi
20:46:01 From  realrich sjarief : :)
20:47:00 From  OMAH Library : halo teman2 silakan nanti mengisi testimoni disini ya ^^

http://bit.ly/TestimoniOMAH
20:48:53 From  7D-109 Desi Liana : terima kasih
20:50:17 From  7D -046 Yuliana Susi : oh jadi mungkin itu maksud statemen  Harari jika

manusia dulu itu "lebih" dari manusia sekarang, karena story telling ( bisa
termasuk pengetahuan) skrg nggak diperhatikan dengan detail disbanding dulu

20:51:08 From  7D-201 Diana Lisa : terima kasih.. pencerahannya Pak Revi.. tetap
ber'story'… sangat menggelitik… tapi sangat berisi.. Terima kasih.. OMAH..
salam… Diana_Lampung

20:52:01 From  7D-014 Hanifah Sausan : sebagai sesame orang jawa, mendengar pak
Revi rasanya telinga saya sedang dibersihkan, fresh sekali diksi2nya ^^

Terima kasih pak Revi & Omah
20:52:02 From  7D-151 DESIANA : Jadi inget bangunan Podomoro depan gedung sate

yang seakan maksa
20:52:24 From  7D-115 Affi Khresna : Cara bercerita yang menarik untuk menceritakan

bagaimana cara bercerita. Malam yang penuh ilmu. Maturnuwun Pak Revi.
20:52:55 From  avi uns : matur nuwun pencerahannya pak Revi, luar biasa
20:53:51 From  7D-000 johannes adiyanto : matur nuwun ki Dalang Revianto....

membuka 'masalah' baru dan memacu untuk terus berjalan....
20:55:31 From  7D -046 Yuliana Susi : Matur nuwun Pak Revi sangat membahagiakan

story telling ini.
20:56:23 From  7D-398 Hindun K. Nadlifah : Terimakasih banyak Pak Revi.. jadi ingat

waktu ambil kelas studio-nya pak revi.. pak revi banyak sharing cerita juga..



terimakasih banyak pak..
20:56:40 From  Wafa Amatullah : story tapi tetap mikirr. hahaha
20:57:00 From  7D-140 St. Trikariastoto : Maturnuwun Mas Revi. Atas wawasan dan

pengetahuannya yang membuka perspektif yang lain. Salam.
20:57:17 From  D7-415 mieke : Terima kasih.. materinya sangat menarik
20:57:20 From  7D - 069 Jodi : tq mas Revi & Omah library
20:57:23 From  7D-068 Lilih Umbara : matur nuwun pak revi.
20:57:32 From  74-260 Irvansyah : Terimakasih Pak Revi
20:57:51 From  7D-228 Quartanti D : putus2 suaranya?
20:57:58 From  7D-057 Avinsa Haykal : Terima kasih ilmu dan ceritanya pak
20:58:04 From  kamashakti wondoamiseno : Matur nuwun mas Revi. story yang sarat

makna dan ilmu
20:58:06 From  D7-415 mieke : terima kasih omah library ... manarik sekali acaranya...
20:58:43 From  OMAH - Amelia Mega : Terima kasih Pak Revi, Kak Rich, Satria, dan

teman2 semua :)
20:59:04 From  7D 498 - Ika Yuliana : Terima kasih, Pak Reviii <3
20:59:27 From  realrich sjarief : terima kasih rekan2 yang sudah hadir
20:59:50 From  rakhmi fitriani : terima kasih untuk materi hari ini. sangat menyenangkan.

:))
21:00:08 From  realrich sjarief : terima kasih pak Revi, Amelia, Satria, Kirana, Dimas dan

semua orang yang sudah bertanya dan membantu di dalam suasana diskusi
yang membangun.

21:00:22 From  OMAH - Amelia Mega : Untuk testimoni bisa diisi di:
bit.ly/TestimoniOMAH

21:00:22 From  7D- 294 Rezki Dikaputera : terima kaish pak Revi, sampai di
diskusi-diskusi berikutnya

21:00:36 From  7D-228 Quartanti D : thankyou
21:00:36 From  7D-283 Aria Permana : terima kasih semua
21:00:57 From  7D - 171 Farid Yudha : terimakasih semuanya
21:01:06 From  7D - 488 SANTI : TERIMAH KASIH
21:01:11 From  7D-351 Renaldi Halid : suwun pak Revi


