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Abstrak 

Ketangguhan masyarakat atau community resiliency belum menjadi topik yang secara sadar 
diterapkan dalam perancangan arsitektur, walaupun hal itu mungkin telah ditangani sebagai aspek 
desain lainnya. Sepuluh universitas terkemuka dari empat benua melakukan kompetisi desain dan 
konferensi yang berfokus pada perancangan ketangguhan. Kasus untuk kompetisi adalah desa atau 
distrik di Asia yang rentan terhadap bencana alam. Makalah ini menyelidiki konsep desain yang 
umum atau sering diajukan oleh peserta kompetisi internasional perancangan arsitektur. Investigasi 
dilakukan terhadap proposal desain pada kegiatan Desining Resilience in Asia 2015, 2016, 2017 
dengan menggunakan metode analisis tema. Konsep seperti melindungi fasilitas produksi utama 
(seperti kolam ikan atau lahan pertanian) dan menyediakan tempat berlindung untuk tempat tinggal 
selama terjadinya bencana alam merupakan contoh konsepyang biasa diajukan oleh beberapa 
peserta. Identifikasi konsep desain yang dianut banyak peserta dalam kompetisi internasional 
Desining Resilience dapat membantu kita memahami berbagai isu penting yang harus dihadapi 
dalam merancang ketangguhan permukiman di Asia. 

Kata-kunci : design resilience, perancangan kawasan, bencana alam, Asia 
 
 
Pendahuluan 

Sampai saat ini, arsitek jarang merancang ke-
tangguhan atau resilience, karena prinsip desain 
arsitektural lebih berfokus pada konsepsi bentuk 
bangunan dan ruang untuk penggunaan estetis 
dan fungsionalnya. 

Prinsip desain yang baru seperti green building 
(gedung hijau) untuk konservasi lingkungan 
telah diterima secara umum oleh arsitek. Dalam 
merancang area yang lebih luas, seperti rencana 
lokasi hunian atau desa, pertimbangan ekologi 
dalam desain diterjemahkan ke dalam desain 
yang berkelanjutan. Namun demikian, desain 
yang resilient/ tangguh memerlukan lebih dari 
sekedar keberlanjutan karena menurut definisi-
nya tempat yang tangguh harus bisa pulih dan 
melanjutkan kembali kehidupannya setelah di-
hantam bencana alam. 

Arsitek masih perlu mempelajari lebih lanjut 
tentang merancang ketangguhan karena kelang-

kaan teori desain tentang subjek ini. Selain itu, 
merancang ketangguhan yang melibatkan keter-
libatan masyarakat dalam membangun tempat 
tinggal mereka mungkin berbeda dari satu 
daerah ke daerah lainnya. Oleh karena itu sa-
ngat penting untuk mempelajari isu-isu yang 
harus dihadapi dalam merancang ketangguhan 
di permukiman di wilayah kita. Kompetisi dan 
konferensi desain tahunan yang berfokus pada 
perancangan ketangguhan di Asia memberikan 
kesempatan bagus untuk mempelajari lebih 
lanjut tentang masalah ini. 

Acara Designing Resilience in Asia (DRIA) di-
selenggarakan oleh the National University of 
Singapore. Sepuluh universitas terkemuka dari 
Asia, Eropa, Amerika dan Australia berpartisipasi 
dalam kompetisi desain tertutup sejak tahun 
2015. Universitas yang berpartisipasi adalah: 
Bangladesh University of Engineering and 
Technology (BUET), Center for Environmental 
Planning and Technology University, India 
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(CEPT), Institut Teknologi Bandung, Indonesia 
(ITB), Lousiana State University, USA (LSU), 
National Cheng Kung University, Taiwan (NCKU), 
National University of Singapore (NUS), Royal 
Melbourne Institute of Technology, Australia 
(RMIT), South China University of Technology, 
China (SCUT), Technische Universität Darmstadt, 
Germany (TUD), University of Pennsylvania, USA 
(UPENN), Université de Montréal, Canada (UDM). 
Kasus untuk kompetisi adalah desa atau distrik 
di Asia yang rentan terhadap bencana alam. 

Makalah ini menyelidiki konsep desain yang 
paling umum dan juga konsep desain tim pe-
menang yang diajukan oleh universitas yang 
berpartisipasi. Investigasi dilakukan pada pro-
posal desain pada 2015, 2016 dan 2017 
Desining Resilience di Asia dengan mengguna-
kan metode analisis tematik. 

Teori mengenai Resiliency 

Dalam DRIA International Research Program, 
'RESILIENCE' dipandang sebagai model untuk 
MENGANTISIPASI, MENCEGAH dan PERSIAPAN 
untuk dampak perubahan iklim. Karena peru-
bahan iklim global seperti kenaikan permukaan 
air laut, banjir, topan, erosi pantai, gelombang 
badai, penurunan tanah atau kekeringan, maka 
isu ketangguhan sekarang tidak hanya tepat 
waktu namun sangat penting mengingat gen-
tingnya dampak lingkungan tersebut. 

Tujuan desain  pada DRIA adalah untuk me-
ngembalikan kualitas lingkungan asli ke lingku-
ngan perkotaan. Hal ini dilakukan dengan me-
rancang tindakan praktis untuk ADAPTASI 
terhadap dampak perubahan iklim, melindungi 
masyarakat dan mengurangi kerentanan, se-
mentara MENCEGAH penyebab pemanasan glo-
bal dan perubahan iklim melalui solusi spesifik 
yang secara aktif berkontribusi terhadap pemuli-
han lingkungan. DRIA menggunakan definisi 
Cutter et. Al. 2008 sebagai berikut: 

"Ketangguhan adalah kemampuan sistem sosial 
untuk merespons dan pulih dari bencana dan 
mencakup kondisi inheren yang memungkinkan 
sistem menyerap dampak dan mengatasi suatu 
kejadian (...) proses adaptif yang memfasilitasi 
kemampuan sistem sosial untuk melakukan re- 

mengatur, mengubah, dan belajar untuk me-
nanggapi ancaman. " 

100 RC (Resilient Cities Network atau jejaring 
100 kota tangguh) mendefinisikan ketangguhan 
perkotaan sebagai "kapasitas individu, masya-
rakat, institusi, bisnis, dan sistem di dalam kota 
untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan tumbuh 
tidak peduli tekanan kronis dan kejutan akut 
yang mereka alami." 

Untuk membangun ketangguhan perkotaan kita 
perlu melihat sebuah kota secara holistik: me-
mahami sistem yang membentuk kota dan 
saling ketergantungan dan risiko yang mungkin 
mereka hadapi. Dengan memperkuat struktur 
kota yang mendasar dan lebih memahami po-
tensi guncangan dan tekanan yang mungkin 
ditimbulkannya, sebuah kota dapat memperbaiki 
rencana perkembangan dan kesejahteraan war-
ganya. 

Paradigma baru ini terdiri dari pendekatan yang 
lebih sistemik terhadap strategi "on-site", se-
buah langkah maju dibandingkan dengan pro-
gram peningkatan atau penyediaan perumahan, 
sebuah langkah menuju fokus utama pada 
struktur perkotaan dan sistem pendukungnya 
(Carracedo, 2016). 

Perancangan permukiman yang tangguh untuk 
menghadapi ancaman bencana alam topan dan 
banjir di Asia menggunakan paradigma yang 
bergeser dari hard engineering kembali ke soft 
engineering seperti metoda tradisional yang 
dekat dengan alam. Kedua paradigma tersebut 
dapat saja dilakukan bersamaan untuk menda-
patkan keunggulan teknologi dan kearifan lokal 
terhadap lingkungan (Shannon, 2013). 

Metode Penelitian 

Analisis tematik digunakan untuk menguji tema 
dalam data (Boyatzis, 1998). Data dikumpulkan 
dari proposal desain pada kompetisi Desining 
Resilience in Asia tahun 2015, 2016 dan 2017. 
Setiap tahun terdapat 17 sampai 19 tim 
pesertadalam kompetisi tersebut, karena setiap 
universitas yang berpartisipasi dapat mengaju-
kan satu atau dua proposal. Secara keseluruhan 
ada 54 proposal desain dalam tiga tahun 
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kompetisi. Pengkodean data dilakukan sehubu-
ngan dengan teori ketangguhan dan khususnya 
untuk masing-masing tahun kompetisi. Tahap 
selanjutnya adalah menggabungkan kode-kode 
tersebut ke dalam tema menyeluruh yang seca-
ra akurat menggambarkan data. Analisis melihat 
bagaimana tema mendukung data dan pers-
pektif teoretis utamanya. Akhirnya, kesimpulan 
dari penelitian ini disajikan sebagai isu desain 
yang harus dipertimbangkan saat kita meran-
cang ketangguhan di negara-negara Asia. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi 
arsip yang tersedia lengkap dalam repositori 
situs sayembara internasional DRIA di http:// 
www.designingresilience.com.Entri sayembara 
setiap tim peserta didokumentasikan berupa 
gambar panel resolusi tinggi, narasi singkat 
mengenai konsep rancangan yang diajukan dan 
file presentasi mereka. Studi arsip dapat dilaku-
kan pada kompetisi DRIA tahun 2015 dan 2016, 
sedangkan tahun 2017 hanya dapat dilakukan 
dengan cara mencatat langsung pada saat para 
peserta presentasi oleh karena arsip untuk 
sayembara tahun 2017 belum tersedia pada 
saat tulisan ini disusun. Pada tahun 2015 dan 
2016 penulis mengikuti presentasi seluruh 
peserta seperti halnya di tahun 2017. 

Metode Analisis Data 

Analisis dilakukan dengan cara membaca 
konsep-konsep perencanaan dan perancangan 
kawasan yang diajukan setiap peserta. Coding 
dan klasifikasi data dibuat ke dalam tabel untuk 
setiap peserta dalam tiap tahun kompetisi. Fre-
kuensi konsep diajukan oleh tiap peserta 
menjadi indikator bahwa konsep tersebut pen-
ting bagi ketangguhan desain lokasi tersebut. 

Informasi Kasus Sayembara 

Kasus DRIA tahun 2015 adalah Xinxing Harbor 
Village. Desa ini terletak di Provinsi Hainan, Cina. 
Ada 350-370 rumah tangga di desa ini, dengan 
budaya dan mata pencaharian utama berupa 
pertanian skala kecil dan perikanan laut dangkal. 
Desa ini terletak di daerah rawan angin topan. 

 
Gambar 1. Peta Desa Pelabuhan Xinxing 

(Sumber: pemerintah daerah Prefektur Chengmai, 
Provinsi Hainan, China) 

Pada tahun 2016 kasusnya adalah Kota Valen-
zuela, terletak di sebelah utara Manila, Filipina. 
Kota ini memiliki akses ke Teluk Manila melalui 
beberapa rawa-rawa. Panjang site ini adalah 3,2 
Km sepanjang Sungai Polo. Daerah ini masih 
terpengaruh oleh banjir periodik saat hujan 
ringan dan deras, dan telah diterpa beberapa 
topan selama beberapa tahun terakhir. Mata 
pencaharian penduduk di sini berasal dari kolam 
ikan dan bekerja di kota terdekat. 

Gambar 2. Peta Kota Valenzuela 
(Sumber: SDAAR - DLS-CSB) 

 
Gambar 3. Peta Kampung Kali Bahru Semarang 

(Sumber: brief DRIA 2017) 
 

Situs kompetisi untuk tahun 2017 adalah Kam-
pung Kali Bahru yang terletak di Kelurahan 
Bandarharjo di bagian utara Semarang, Indo-

 

 

 

 

 

http://www.designingresilience.com.entri/
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nesia. Sekitar sepertiga dari populasi yang ting-
gal di daerah tersebut bergantung pada bebe-
rapa jenis kegiatan manufaktur atau industri 
untuk penghidupan mereka. Ada industri penga-
sapan ikan bandeng di desa ini, serta beberapa 
bangunan cagar budaya. Desa tersebut meng-
hadapi masalah penurunan tanah akibat eks-
traksi air tanah yang berlebihan. Desa ini juga 
menderita banjir pasang (rob) yang secara 
berkalaterjadi disini. 

Brief kompetisi menyarankan paradigma peran-
cangan preventif untuk ketangguhan masya-
rakat Asia yang mengintegrasikan desain/ pe-
rencanaan kota, arsitektur dan teknologi bangu-
nan yang secara khusus membahas isu-isu beri-
kut: 

1. Perencanaan Perkotaan 

Strategi 

Pentingnya strategi perencanaankota preventif 
untuk mempromosikan dan mendorong ketang-
guhan secara lokal, regional dan global. 

 Rencana 

Pentingnya perencanaan tata kota preventif 
dalam memastikan ketangguhan melalui pertim-
bangan topografi, pengelolaan sumber daya, 
perencanaan lokasi, morfologi perkotaan, tipo-
logi bangunan dan manajemen infrastruktur 

Kebijakan 

Pentingnya kebijakan perencanaan perkotaan 
yang preventif dalam mempromosikan dan men-
dorong ketangguhan melalui bentuk baru keter-
libatan masyarakat dan keputusan inovatif dan 
strategi pembuatan kebijakan. 

2. Arsitektur 

Program 

Pentingnya program arsitektural dalam mening-
katkan kegiatan masyarakat sehari-hari sekali-
gus juga mendorong ketangguhan masyarakat. 

Morfologi 

Pentingnya bentuk dan struktur arsitektural 
sebagai teladan inovasi artistik sekaligus men-
jamin ketangguhan teknis 

Tektonik 

Pentingnya keterbangunan rancangan yang se-
suai dengan kondisi budaya, sosial dan teknis 
masyarakat setempat 

3. MEMBANGUN TEKNOLOGI 

Materialitas 

Pentingnya bahan untuk konstruksi mengingat 
akses masyarakat terhadap sumber daya 
material 

Teknologi 

Pentingnya metode konstruksi sebagai teladan 
kreativitas dan inovasi, serta tradisi dan kondisi 
masyarakat 

Kinerja 

Pentingnya metodologi konstruksi untuk memas-
tikan ketangguhan kinerja bangunan. 

Analisis Proposal Rancangan 

Analisis entri desain dilakukan setiap tahun 
untuk memungkinkan perbedaan pengkodean 
proposal karena variasi tantangan lingkungan 
yang dihadapi setiap lokasi setiap tahunnya.  

Tabel 1 menunjukkan ringkasan konsep utama 
dalam kompetisi DRIA 2015. Sebagian besar tim 
fokus pada penghijauan kawasan mangrove 
sebagai perlindungan dari gelombang badai. 
Konsep disain arsitektural termasuk merancang 
ulang rumah yang ada dan aula komunitas baru 
yang juga berfungsi sebagai tempat berteduh 
selama badai.  
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Tabel 1. Konsep desain DRIA 2015 

sum

Reforestation (upstream) 0

Reforestation (downstream/mangrove) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Wetland (natural, constructed) 1 1 1 1 1 1 6

Pond, reservoir, bioswales 1 1 1 1 1 5

Water treatment & management 1 1 1 1 4

Rainwater harvesting, groundwater recharging 0

Sea wall (natural), coastal protection 1 1 1 1 1 1 6

Drainage, canal, waterway 1 1 1 1 1 5

House: floating, cantilever, stilt, vertical, modular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Architectural, cultural heritage 0

Community shelter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Natural bldg material (bamboo, coconut trunk) 1 1 2

Raised platform for public place 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Open space, community space, marketplace 1 1 1 1 1 1 6

Mixed use 0

waste management/ recycling 1 1 1 1 1 5

Tourism 1 1 1 3

Emergency evacuation, medic 1 1 1 1 4

Skill, craft for economy 1 1 1 3

Fishery economy 1 1 1 1 4

Agriculture, livestock, fishery/oyster 1 1 1 1 4

Community participation 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Education 1 1 2

Power/electricity 1 1 1 1 4
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Keistimewaan dari kompetisi 2015 adalah 
proposal untuk pembangkit listrik untuk 
membuat desa Xinxing lebih tangguh setelah 
serangan badai. 

Konsep utama dari kompetisi DRIA 2016 
disajikan pada Tabel 2. Sebagian besar proposal 
difokuskan pada reboisasi perbaikan mangrove, 

kanal dan drainase, serta jaringan transportasi 
(untuk menghubungkan situs Valenzuela dengan  

kota terdekat sebagai tempat kerja). Pusat 
komunitas sebagai tempat berlindung sering 
diusulkan untuk lokasi ini, seiring dengan 
perbaikan desain perumahan. 
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Pada tahun 2017, proposal kompetisi DRIA 
difokuskan pada desain perumahan sebagai 
tanggapan terhadap rumah-rumah yang “teng-
gelam” di lokasi Semarang. Konsep lingku-ngan 
meliputi lahan basah (wetlands) alami atau 
reconstructedwetlands, reboisasi bakau dan 
cekungan retensi air. Pemanenan air hujan diu-
sulkan terutama sebagai cara untuk mengurangi 
ekstraksi air tanah yang mempercepat proses 
penurunan tanah. Revitalisasi drainase dan 
kanal diusulkan sebagai bagian dari jalur air. 
Pemanfaatan kembali gudang bersejarah secara  

adaptive reusedan penciptaan ruang terbuka 
publik untuk pasar diusulkan sebagai bagian dari 
upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Bebe-
rapa proposal mencakup pariwisata untuk me-
lengkapi industri pengasapan ikan tradisional di 
masyarakat. Berbeda dengan DRIA 2015 dan 
2016, pada tahun 2017 beberapa peserta me-
ngajukan kegiatan pendidikan dan aplikasi 
online (seperti GRAB) sebagai bagian dari upaya 
meningkatkan ketangguhan sosio-ekonomi mas-
yarakat. 

sum

Reforestation (upstream) 1 1 2

Reforestation (downstream/mangrove) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Wetland (natural, constructed) 1 1

Pond, reservoir, water retention basin 1 1 1 1 1 1 6

Water treatment & management 1 1 1 1 4

Rainwater harvesting, groundwater recharging 1 1 1 3

Dike, coastal protection 1 1 1 1 1 5

Drainage, canal, waterway 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

House: float,stilt, vertical, modular, flexible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Architectural, cultural heritage 0

Composite material (concrete, bamboo), recycled 1 1 1 1 1 1 1 7

Natural bldg material (bamboo, coconut trunk) 1 1 1 3

Raised platform for public place 1 1 1 1 1 1 1 7

Open space, community space, marketplace 1 1 1 1 1 1 1 7

Community shelter (Multi function) 1 1 1 1 1 1 1 7

Manual power generation + electrical network 1 1

waste management/ recycling 1 1 1 3

Transportation network 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Emergency evacuation, medic 1 1 1 3

Tourism for economy 1 1 2

Enterpreneruship, trade 1 1 1 3

Paddy field, roots vegetation,agriculture, fishery 1 1 1 1 1 5

Information, public participation/awareness 1 1 1 1 1 5

Coop, community mortgage 1 1 2

Education, training 1 1 1 1 1 5

Application (GRAB, sproud) 0
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Tabel 2. Konsep desain DRIA 2016 
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Ada perubahan di universitas yang berpartisipasi 
dalam DRIA 2017, yaitu Lousiana State 
University, USA (LSU) digantikan oleh University 
of Pennsylvania, USA (UPENN). 

Kompetisi desain selama tiga tahun menun-
jukkan bahwa merancang ketangguhan men-
cakup perspektif yang luas seperti ekologi regi-
onal, ekonomi dan transportasi sampai pada 
detail teknis rancangan, konstruksi dan material 
unit rumah. Sudut pandang yang luas juga 
didikte oleh brief kompetisi dalam design / pe-
rencanaan kota, arsitektur dan teknologi bangu-
nan. Namun demikian, beberapa konsep yang 
berulang dapat dikelompokkan menjadi tiga 
atau empat kategori. Pertama adalah konsep 

lingkungan yang membahas alam dan infras-
truktur, kategori kedua adalah bangunan atau 
desain arsitektur dan kategori ketiga berkaitan 
dengan ketangguhan sosial dan ekonomi masya-
rakat. Konsep desain yang paling umum dalam 
kategori lingkungan adalah reboisasi di daerah 
mangrove dan konsep lainnya seperti benteng 
laut (di Xinxing), drainase / kanal (di Valen-
zuela) dan kolam penampungan air (di Sema-
rang). Dalam kategori desain bangunan atau 
arsitektur konsep disain yang paling umum 
adalah desain rumah berupa rumah mengam-
bang, panggung, menggunakan kantilever, 
modular, vertikal dan sebagainya. Bangunan lain 
yang sering diajukan oleh para peserta adalah 
aula masyarakat, baik sebagai bangunan cam-

sum

Reforestation (upstream) 1 1 2

Reforestation (downstream/mangrove) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Wetland (natural, constructed) 1 1 1 1 1 5

Pond, reservoir, water retention basin 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Water treatment & management 1 1 1 1 1 5

Rainwater harvesting, groundwater recharging 1 1 1 1 1 5

Sea wall, coastal protection 1 1 1 3

Drainage, canal, waterway 1 1 1 1 1 1 1 7

House: floating, cantilever, stilt, vertical, modular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Architectural, cultural heritage 1 1 2

Warehouse (heritage) activity 1 1 1 1 4

Natural bldg material (bamboo, coconut trunk) 1 1

Raised platform for public place 1 1 2

Open space, community space, marketplace 1 1 1 1 1 1 1 7

Mixed use 1 1

waste recycling (Plastic --> brick) 1 1 1 1 4

Transportation network 1 1 1 1 1 5

Emergency evacuation, medic 1 1

Tourism for economy 1 1 1 1 1 5

Fish smoking economy 1 1 1 1 1 5

Paddy field, duck, fishery 1 1 2

Information, public participation (all levels) 1 1 1 1 1 5

Education 1 1 1 3

Application (GRAB, sproud) 1 1 2
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Tabel 3. Konsep desain DRIA 2017 
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puran untuk pendidikan dan ekonomi atau 
sebagai tempat berlindung selama badai (di 
Xinxing dan di Valenzuela). Kategori ketiga 
ketangguhan sosial dan ekonomi ditingkatkan 
dengan menyediakan ruang publik bagi masya-
rakat, pendidikan dan pelatihan, partisipasi mas-
yarakat dan informasi. Ketangguhan ekonomi 
diperkuat dengan lebih memusatkan perhatian 
pada kegiatan tradisional masyarakat di bidang 
perikanan dan pertanian, atau mengenalkan ke-
giatan baru seperti pariwisata atau peningkatan 
keterampilan melalui pelatihan. 

Hasil dan Pembahasan 

Ada tiga kategori yang perlu diperhatikan dalam 
merancang ketangguhan. Aspek di setiap kate-
gori dipilih agar sesuai dengan masalah yang 
dihadapi, misalnya ancaman topan/badai diatasi 
dengan tempat penampungan masyarakat yang 
berfungsi sebagai tempat pendidikan dan pelati-
han untuk meningkatkan keterampilan, penye-
diaan air bersih dari penyimpanan air hujan 
untuk mengurangi penurunan tanah di Sema-
rang. Secara umum pengelolaan air sangat 
penting dalam semua kasus karena air merupa-
kan sumber kehidupan. Tiga kasus DRIA berada 
di wilayah pesisir, sehingga perlindungan pantai 
sangat diperlukan dengan hutan mangrove dan 
lahan basah/wetlands. Jika perlu, perlindungan 
pasokan air dilakukan sejak di wilayah hulu 
aliran sungai. Ketangguhan masyarakat mem-
butuhkan kekompakan masyarakat untuk me-
manfaatkan sumber daya dan keterampilan 
mereka secara bijak. 

Kombinasi pertimbangan fisik, alam dan sosio-
ekonomi dapat mempertahankan ketangguhan 
masyarakat. Proposal pemenang dalam kategori 
keseluruhan (planning + architecture) menun-
jukkan integrasi konsep beberapa, misalnya 
bangunan dengan bahan alami bambu yang 
mudah tumbuh dengan cepat.  

Kesimpulan  

Konsep rancangan untuk menjadikan suatu 
kawasan permukiman lebih tangguh terhadap 
bencana meliputi rancangan fisik dan non fisik 
(antara lain interaksi/komunikasi komunitas, 
pendidikan) yang memperhatikan kondisi 

lingkungan alam di sekitarnya. Konsep yang 
disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil 
kompetisi terbatas dari sepuluh universitas di 
dunia untuk kasus di Asia. Kompetisi terbuka 
mengenai rancangan yang tangguh baru mulai 
diselenggarakan pada tahun 2017 dan hasilnya 
mungkin saja berbeda dari hasil penelitian ini, 
karena sesuai dengan kondisi alam yang 
dihadapi suatu komunitas, serta paradigma 
perancangnya. 
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