
Chat History Kuliah Wacana Arsitektur OMAH Library 

Bentuk #6 - Philosophy 

 

19:11:09  From  OMAH Library : Selamat malam, semuanya~ 

Semoga dalam keadaan sehat.  

 

Silakan mengganti username dengan nomor pendaftaran diikuti nama. 

Contoh: FF-000 Satria 

 

Terima kasih~ 

19:11:40  From  OMAH Library : Selamat malam, semuanya~ 

Selamat datang di Kelas Wacana OMAH Library. Semoga semua dalam keadaan sehat.  

 

Silakan mengganti username dengan nomor pendaftaran diikuti nama. 

Contoh: FF-000 Satria 

 

Terima kasih~ 

19:19:48  From  Realrich Sjarief : Terima kasih ya rekan - rekan :) mari berdiskusi 

19:20:04  From  Realrich Sjarief : di chat box ini, kami tunggu pertanyaan - pertanyaannya untuk 

dibahas di sesi diskusi 

19:20:33  From  FF-016 Eubisius Vercelli : Siap pak dan selamat malam juga Pak Rich, kakak OMAH, 

dan teman teman semuanya 

19:23:19  From  OMAH Library : Berikut materi tertulis (paper) dari paparan Pak Jo malam ini. Silakan 

bisa di-download: 

19:26:28  From  FF-613 Nur Rahmanina Burhany : Terimakasih 

19:27:23  From  Zoom user : boleh tolong kirim kembal? saya belum terima 

19:40:04  From  FF-34-Widri : Ijin bertanya pak Jo, bila memang demikian mana yang lebih dahulu 

muncul BENTUK dalam ujud IDEA atau MATTER? Terima kasih 

19:51:11  From  Realrich Sjarief : terima kasih widri :) nanti akan kita bahas di sesi diskusi ya :) 

20:10:20  From  FF-193_M. Alfreno Rizani : Bentuk menjadi satu satu identitas yang selalu dicoba 

diaplikasikan dalam berbagai desain arsitektur. Lantas apakah keberagaman bentuk (atap) 

yang ada di Indonesia selalu harus dijadikan identitas oleh pemerintah dan arsitek harus 

selalu diadakan? 

Apakah jika diabaikan akan memutuskan sejarah arsitektur di tempat tersebut? Jika ada 

nilai-nilai lain yang coba diwariskan dengan cara yang berbeda, bukan sekedar bentuk tanpa 

makna dan tanpa ruh penggunanya 



20:26:16  From  Realrich Sjarief : terima kasih alfreno kita nanti bahas di sesi diskusi ya 

20:26:16  From  FF-016 Eubisius Vercelli : Malam pak, izin bertanya perihal pembahasan tadi 

mengenai sang pembentuk bahwa sang pembentuk itu tidak pasti seorang arsitek, banyak 

orang yang terlibat didalamnya. Tapi kenapa terkadang suka terdengar suatu pernyataan 

"wah bentuknya keren nih karena arsiteknya ini"? apakah ini sebuah "kemalasan" kita untuk 

melihat siapa saja yang bekerja dibalik sebuah bentuk, atau malah jadi sebuah "keegoisan" 

kita dalam mendewakan seseorang? 

20:26:23  From  FF-426 nurudin : Terkait dengan arsitektur sebagai "a symbolic statement" yang 

menyasar "our sense", mungkin mas Jo bisa menjelaskan lebih jauh soal bentuk dalam arti 

bau/bebauan yang seringkali luput dalam kajian arsitektur mainstream? Apakah sang 

pembentuk disini mesti dimaknai sebagai plural dan bukan singular? Jika dikaitkan dengan 

kajian filsafat platonik, apakah ini lebih dekat ke tradisi neo platonik dengan gagasan 

emanasinya -yang percaya ada pluralitas sang pembentuk-? Apakah "bentuk mempengaruhi 

sang pembentuk" terkait dengan kritik Mangunwijaya terhadap Descartes, dimana 

rumusannya menjadi: saya berfikir tentang aneka bentuk barulah saya ada? Terima kasih 

20:28:20  From  FF-704 Reginaldo Lake : Terima kasih Mas Jo. atas cara pandang bentuk dari subyek. 

Mau tanya: Apakah bentuk terletak pada realitas obyektif atau pada pemikiran yang dimiliki 

subyek [sang pembentuk]? ataukah bentuk hadir di luar pemikiran dengan pemikiran yang 

dimiliki sang pembentuk tentang realitas obyektif? 

20:31:57  From  Realrich Sjarief : oke akan kita bahas ya 

20:32:46  From  FF-34-Widri : Ijin bertanya kembali pak Jo, sebelum bentuk terbentuk ada bentuk 

yang sudah terbentuk di dalam benak, kalau bentuk dibentuk oleh memori masa kecil yang 

bertumpuk2, maka bentuk sifatnya sangat personal/individual, bagaimana dengan bentuk 

yang universal? Terima kasih 

20:33:15  From  FF-326 krismiyanto : Akhirnya ada masalah dalam keseharian hidup kita yang serba 

tergesa dan sibuk sehingga kita kurang kontemplatif untuk bisa mengkreasi bentuk, apalagi 

untuk menangkap jiwa suatu tempat. mohon saran dari mas JO... 

20:33:41  From  Raja Gama Era : Selamat malam, apa bisa diforum ini kita mencipta istilah 

"arsitekturalisasi", mengingat puisi yang digubah bentuk menjadi musik bisa disebut 

musikalisasi, sedangkan ketika saya mengangkat judul arsitekturalisasi sebuah serat jawa, 

harus diarahkan menjadi transformasi bahasa cerita ke bahasa arsitektur oleh pembimbing 

saya dulu, terimakasih Pak Jo dulu atas sarannya untuk menonton film Avatar sebelum 

berangkat menyerang negara api :) 

20:36:01  From  Hillman Rushdi : terima kasih Pak Jo atas pemaparannya, sungguh menjadi bahan 

refleksi untuk saya pribadi. 

20:38:58  From  FF-246 Aries Purwantiny : saya sepakat sesuatu yang dibentuk ada hubungannya 

dengan kondisi lingkungan dan karakter masyarakatnya 

20:45:18  From  FF-50 Indah Widiastuti : Ini bukan pertanyaan : ) Menarik tadi Mas jo mengulas 

mengenai Filsafat praktis. Dalam pembahasan filsafat (terutama etika) ada istilah Phronesis, 



yaitu pemahaman kurang lebihnya kecerdasan di tataran tindakan praktis, lewat 

pengambilan keputusan yang jitu. Konsep Phronesis ini sebetulnya banyak digunakan dalam 

diskusi design thinking. Boleh ditanggapi =D 

20:46:35  From  FF-016 Eubisius Vercelli : Makasih Pak Jo dan Pak Rich GBU 

20:52:17  From  FF-326 krismiyanto : Maaf mas Jo dari tadi menyebut Socrates, di presentasi nya 

tertulis Aristoteles. Setahu kami perdebatan yang bterjadi tentang Teori Bentuk memang 

antara Plato dengan Aristoteles, mohon pencerahan nya.. 

20:58:49  From  Realrich Sjarief : kita akan tutup ya, sebentar lagi ya, dan yang terbaik, adalah 

tanggapan dari para panelis 

21:02:53  From  FF-621 Dieni : selalu ada proses/riset dibalik bentuk, namun hal ini jarang diketahui 

karena pemaparan yang kurang dan orientasi seringkali ada pada hasil akhir. Apakah ada 

saran sejauh/sedalam/sedetail apa pemaparan proses/riset bentuk yang baik? 

21:07:40  From  Realrich Sjarief : kita akan tutup pertanyaan dan masuk ke sesi tanggapan ya :) 

21:23:14  From  Satria A Permana   to   OMAH Library(Direct Message) : Teman teman bisa sampaikan 

testimonial di sini yaa https://bit.ly/TestimoniBentuk 

21:23:19  From  Satria A Permana : Teman teman bisa sampaikan testimonial di sini yaa 

https://bit.ly/TestimoniBentuk. 

21:36:35  From  Satria A Permana : Teman teman bisa sampaikan testimonial di sini yaa 

https://bit.ly/TestimoniBentuk 

21:49:31  From  Satria A Permana : bisa sambil turn on cam yaa setelah ini kita dokumentasi 

21:54:03  From  Ir. Muhammad Iftironi MLA. : maaf, saya gak nyalakan karena kurang sesuai 

21:54:12  From  FF-373 Andri Sulistiyanto : terimakasih 

21:54:19  From  Suwardana Winata : thx mas jo👌 

21:54:22  From  FF-246 Aries Purwantiny : terima kasih 

21:54:26  From  FF-50 Indah Widiastuti : Terimakasi Mas Rich dan Mas Jo..... 

21:54:29  From  FF-383 - Peter Adisasmita : terimq kasih 

21:54:33  From  FF-529_Dea Fitri Yanti : terimakasih 

21:54:33  From  FF-50 Indah Widiastuti : juga teman teman <3 

21:54:36  From  FF 303-Setyadi Ongkowidjaja : S malam n pamit 

21:54:37  From  FF-663 Isabella IA : Terima kasih semua 

21:54:41  From  FF-016 Eubisius Vercelli : Makasih Pak Jo, Pak Rich, Kakak OMAH dan teman teman 

semuanya GBU 

21:54:44  From  FF-577 Johan Wahyudi : terimakasih semuanya. 



21:54:45  From  FF-621 Dieni : terima kasih 


