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Assalamualaikuam Wr Wb,  

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Yang terhormat: 

1. Para pimpinan dan pejabat di lingkungan ITN Malang 

2. Bapak Walikota Malang Abah Anton. 

3. Bapak Prof. Achmad Djunaedi Akademisi UGM Jogyakarta. 

4. Bapak Prof. Respati Wikantiyoso Akademisi UNMER Malang. 

5. Para arsitek yang hadir dalam seminar nasional di ITN Malang. 

 

Alhamdulillah, Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Alloh SWT. 

Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, nikmat dan karuniaNya 

yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di ruang AULA 

kampus 1 ITN Malang dalam keadaan sehat wal-Afiat. 

 

Bpk/Ibu, hadirin yang saya hormati. 
Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi arsitektur yang 

hebat. Itu bisa dilihat dengan peninggalan-peninggalan bangunan 

bersejarah seperti candi yang sangat indah. Hal tersebut juga sebagai 

bukti, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak sekadar pelaut yang 

handal, namun juga arsitek yang kreatif. Dengan banyaknya 

peninggalan sejarah itu, maka nenek moyang bangsa Indonesia zaman 

dahulu sudah bisa dikatakan memiliki peradaban yang maju. 

Karena, salah satu ciri kemajuan bangsa adalah bisa dilihat dari 

arsitektur atau bangunan-bangunan yang ditinggalkan. Sebuah bangsa 

akan disebut maju bila peninggalan arsitekturnya baik. Itu bisa dilihat 

sampai sekarang, rata-rata bangsa yang besar meninggalkan bangunan 

atau arsitektur yang kokoh dan indah. Maka, dalam hal ini, peran 

seorang aristek tentu sangat vital. Karena arsitek bisa menciptakan ikon 

sebuah kota bahkan ikon sebuah bangsa. Tak heran, jika profesi arsitek 

sungguh sangat membanggakan. Untuk itu, kami berharap, para arsitek 

Indonesia bisa turut serta menyumbangkan karyanya untuk bangsa. 

Seorang arsitek bukan hanya mahir dalam mendesain sebuah 



bangunan, tetapi juga bisa mempertanggungjawabkan karyanya agar 

tidak merusak tata wilayah sebuah kota. 

Bpk/Ibu, hadirin…yang berbahagia 
Seminar nasional kali ini tentu sangat penting, karena Indonesia tengah 

gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor, khususnya 

infrastruktur dan gedung-gedung. Di kota-kota besar di Indonesia kini 

juga sedang gencar membangun berbagai gedung dan fasilitas umum. 

Namun sayang, banyak pemerintah kota yang kurang mengindahkan 

nilai-nilai arsitektural dalam melakukan pembangunan. Akibatnya tak 

jarang wajah kota menjadi rusak karena banyaknya bangunan yang 

tidak memperhatikan nilai-nilai arsitektural tersebut. Seperti di Kota 

Malang ini, banyak sekali bangunan ruko yang merusak wajah kota 

karena dibangun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan bisnis tanpa 

mengindahkan nilai-nilai arsitektural yang benar. Sehingga, di beberapa 

sudut kota bisa kita lihat ‘rusak’ nya sebuah kawasan. Dahulu kota 

Malang memiliki slogan Hijau RoyoRoyo, kini berubah menjadi Hijau 

RukoRuko. Disinilah peran arsitek bisa diikutsertakan. Arsitek yang kritis 

juga harus berani memberikan masukan kepada pemerintah jika 

pembangunan yang dilakukan menyimpang dari nilai-nilai arsitektural. 

Saya yakin, suara arsitek Indonesia akan didengar oleh pemerintah. 

Apalagi jika tujuan kita baik. 

 

Hadirin para peserta seminar yang berbahagia 
Perkembangan arsitektur di Indonesia pada hakekatnya tidak dapat 

dilepaskan dari peran serta para arsitek, baik sebagai praktisi atau 

akademisi. Dengan begitu, tantangan arsitek saat ini juga tidak ringan. 

Karena saat ini adalah era global, maka seorang arsitek harus mampu 

menampilkan karya arsitek dengan berbagai disain yang menarik 

masyarakat global. Meski demikian, tugas arsitek tidak sekadar me-

lokal-kan yang global, namun juga harus bisa meng-global-kan yang 

lokal. Selain itu, kita juga harus berupaya untuk terus mengembangkan 

diri menjadi komunitas akademik arsitek yang tanggap terhadap 

berbagai tantangan zaman.Seorang arsitek harus bisa mempertahankan 

nilai-nilai kemanusian, mengembangkan potensi lokal menuju tataran 

internasional. Arsitektur diarahkan agar tidak sekadar menerapkan 

pengetahuan modern dan mutakhir, namun juga tanggap terhadap 

nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga diharapkan memiliki kesadaran dan 

kepekaan terhadap potensi–potensi lokal khususnya dalam mendukung 

nilai kehidupan. 



 

 

 

Bpk/Ibu, para hadirin yang saya hormati 
Sebagai kata penutup saya sebagai pimpinan ITN dan sebagai Arsitek.  

Berharap bahwa kompetensi seorang arsitek diarahkan untuk dapat 

menciptakan karya arsitektur yang unggul, menjadi sosok profesional, 

berwawasan global, serta peka terhadap nilai-nilai etika, ekologi, 

budaya, kearifan lokal, dalam merancang-bangun sebuah kawasan. Itu 

semua bertujuan untuk menciptakan harmoni antara karya arsitek 

dengan lingkungan dan masyarakatnya. Karena, jika seorang arsitek 

mengabaikan nilai-nilai tersebut, maka yang terjadi adalah kerusakan 

lingkungan. Tentu hal semacam ini sangat tidak kita inginkan. 

 

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kegiatan 

SEMINAR NASIONAL TAHUN 2015 FTSP ITN MALANG dengan tema 

KEBIJAKAN, STRATEGI, dan KONSEP PEMBANGUNAN KOTA 

BERKELANJUTAN saya nyatakan dibuka…………………….. 

 

Demikian kata sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan 

semoga bermanfaat. 

Wabilahitaufik walhidayah. Wassalam……. Selamat pagi. 

 

 
Malang, 05 September 2015 

REKTOR 

 

Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT. 


