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BAB VI.  

PENDEKATAN DESAIN 

6.1  RUMAH JOGLO27 

Sebuah rumah tinggal Jawa atau rumah joglo setidak-tidaknya terdiri 

dari satu unit dasar yaitu omah yang terdiri dari dua bagian, bagian dalam 

terdiri dari deretan senthong (kiri, kanan, tengah) dan ruang terbuka 

memanjang di depan deretan senthong yang disebut dengan dalem, 

sedangkan bagian luar disebut emperan.28 

 

Gambar 6.1 Denah rumah tinggal tradisional Jawa 

Sumber: Konsep Ruang Tradisional Jawa dalam Konteks Budaya. (J. Lukito Kartono, 2005) 

Rumah-rumah Joglo atau rumah tinggal tradisional Jawa yang ideal 

terdiri dari 2 bangunan atau 3 bangunan, yaitu pendopo dan pringgitan. 

                                                           
27J. Lukito Kartono, Jurnal Konsep Ruang Tradisional Jawa dalam Konteks Budaya,(Surabaya: 

Universitas Kristen Petra, 2005) 
28Ibid, hlm. 128 
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Sedangkan untuk bangunan pelengkap lainnya adalah gondok, dapur, 

pekiwan, lumbung, dan kandang hewan. Untuk skema peletakan ruangan 

yang ada, terdapat perbedaan antara rumah milik orang biasa dan rumah 

milik bangsawan. 

 

Gambar 6.2 Skema Denah Rumah Tinggal Tradisional Jawa 

Sumber: Konsep Ruang Tradisional Jawa dalam Konteks Budaya. (J. Lukito Kartono, 2005) 

6.2 RUANG PADA RUMAH JAWA29 

6.2.1 KONSEP RUANG 

Konsep ruang dalam rumah tinggal menurut tradisi arsitektur Jawa 

pada kenyataannya berbeda dengan konsep ruang menurut tradisi 

Barat. Tidak ada sinonim kata ruang dalam bahasa Jawa, namun yang 

                                                           
29J. Lukito Kartono, Jurnal Konsep Ruang Tradisional Jawa dalam Konteks Budaya,(Surabaya: 

Universitas Kristen Petra, 2005). hlm. 130 
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mendekati adalah “Nggon”, kata kerja menjadi “Manggon” dan 

“Panggonan” berarti tempat. Rumah tinggal bagi orang Jawa dengan 

demikian adalah tempat atau tatanan tempat, konsep ruang geometris 

tidak relevan dalam pengertian rumah tinggal Jawa. Pengertian tempat 

lebih lanjut dapat dilihat pada bagian-bagian rumah tinggal orang Jawa. 

Pada rumah induk istilah dalem dapat diartikan sebagai keakuan orang 

Jawa karena kata dalem adalah kata ganti orang pertama (aku) dalam 

bahasa Jawa halus. Dasar keakuan dalam pandangan dunia Jawa 

terletak pada kesatuan dengan Illahi yang diupayakan sepanjang 

hidupnya dalam mencari “sangkan paraning dumadi” dengan selalu 

memperdalam rasa yaitu pengertian tentang asal dan tujuan sebagai 

makhluk. Senthong tengah yang terletak dibagian omah merupakan 

tempat bagi pemilik rumah untuk berhubungan dan menyatu dengan 

Illahi sedangkan pendopo merupakan sarana untuk berkomunikasi 

dengan sesama manusia.  Rumah tinggal merupakan tempat 

menyatunya jagad-cilik (micro cosmos) yaitu manusia Jawa dengan 

jagad-gede (macro cosmos) yaitu alam semesta dan kekuatan gaib 

yang menguasainya. Bagi orang Jawa rumah tinggalnya merupakan 

poros dunia (axis-mundi) dan gambaran dunia dan memenuhi aspek 

kosmos dan pusat. 
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Gambar 6.3 Urutan tingkat kesakralan dan cahaya dalam ruang 

Sumber: Konsep Ruang Tradisional Jawa dalam Konteks Budaya. (J. Lukito Kartono, 2005) 

6.2.2 ORIENTASI RUANG 

Rumah tinggal di daerah Yogyakarta dan Surakarta kebanyakan 

memiliki orientasi arah hadap ke selatan. Orientasi ini menurut tradisi 

bersumber pada kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul yang 

bersemayam di laut selatan. Namun rupanya makin jauh dari pusat 

keraton (kebudayaan Jawa) kebiasaan ini makin ditinggalkan. 

Penentuan arah rumah diperhitungkan berdasarkan hari pasaran 

kelahiran pemilik rumah berkaitan dengan arah ke empat penjuru angin. 

Penentuan arah rumah yang diperhitungkan berdasarkan hari 

pasaran kelahiran pemilik rumah juga digunakan oleh masyarakat Jawa 

pada umumnya, baik itu di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, 

tengah maupun utara. Namun pada era modern seperti saat ini, 

penentuan arah rumah tidak terlalu diperhitungkan.  

6.2.3 KONFIGURASI RUANG 

Konfigurasi ruang atau bagian-bagian rumah orang Jawa di desa 

membentuk tiga bagian linier belakang. Bagian depan pendopo, di 

tengah pringgitan dan yang paling belakang dan terdalam adalah 
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dalem. Konfigurasi linier ini memungkinkan membuat rumah secara 

bertahap dengan bagian dalem dibangun terlebih dahulu. 

Luas pendopo pada rumah tinggal orang Jawa biasanya cukup 

luas. Hal ini terjadi karena diprediksikan dapat menampung keluarga 

besar pada hari-hari besar dimana semua anak cucu dan kerabat akan 

datang. Selain itu pendopo mempunyai fungsi untuk pengeringan padi. 

Pada konfigurasi ruang rumah Jawa dikenal adanya dualisme 

(oposisi binair) antara luar dan dalam, antara kiri dan kanan, antara 

daerah istirahat dan daerah aktivitas, antara spirit laki-laki dan spirit 

wanita, serta senthong kanan dan senthong kiri. Pembagian dua hal ini 

terjadi pula pada saat pagelaran wayang, dimana layar diletakkan 

sepanjang pringgitan, dalang dan perangkatnya di bagian pendapa 

dengan penonton laki-laki sedangkan perempuan menonton dar 

belakang (bayangannya) di bagian emperan rumah. Demikian juga 

pada saat pernikahan dilakukan tatanan pengantin di depan senthong 

tengah dan para tamu dibagi menjadi 2 bagian antara tamu laki-laki dan 

tamu perempuan. 

6.2.4 RUPA BANGUNAN 

Rupa bangunan rumah tinggal tradisional Jawa didominasi oleh 

bentuk atapnya. Ada tiga bentuk dasar atap yaitu atap kampung, atap 

limasan dan atap joglo yang disebut bucu di daerah Ponorogo. 

Panggang Pe tidak termasuk dalam kategori ini karena umumnya 

bersifat sementara dan tajug umumnya untuk masjid. Badan bangunan 

terdiri dari tiang-tiang kayu yang berukuran kecil antara 5 cm sampai 
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dengan 20 cm, berdiri bebas tanpa dinding karena itu ruangnya terbuka 

(pendopo). Ukuran tinggi badan bangunan mulai dari muka lantai 

sampai garis atap terendah dibandingkan tinggi atap mulai dari garis 

atap terendah sampai puncak atap (molo) kira-kira 1:3 sampai 1:5 pada 

atap limasan dan bucu. Karena badan bangunan pendek, terbuka, dan 

berkesan ringan, sedangkan atap menjulang tinggi, masif dan terkesan 

berat, maka bentuk atap menjadi dominan. 

Untuk ornamentatif dan dekoratif, bangunan di pusat kebudayaan 

Jawa yaitu di keraton mempunyai banyak ragam hias flora yang 

diwarnai merah, hitam, hijau, putih, dan kuning keemasan sedangkan 

pada daerah pinggiran keraton pada umumnya sangat sedikit sekali 

diberikan ornamentatif dan dekoratif serta warna yang digunakan lebih 

natural. 

Rumah tinggal orang Jawa selalu memperhatikan keselarasan 

dengan selalu memperhatikan dan menghormati potensi-potensi tapak 

yang ada di sekitarnya. Konsep ruang tidak seperti yang dimiliki oleh 

konsep ruang barat tetapi lebih berwatak tempat yang sangat 

dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ritual. Rumah Jawa juga memiliki 

pusat dan daerah yang ditata secara oposisi biniar dan memiliki hirarki 

ruang yang ditata dengan memperhatikan aspek pencahayaan. 

6.3 IMPLEMENTASI DESAIN 

Pembahasan pada bab ini dan sub bab-sub bab yang berkaitan 

dengan rumah Joglo sebelumnya adalah penjelasan tentang bagaimana 

bentuk dasar sebuah rumah Joglo yang biasanya digunakan masyarakat 
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Jawa dalam memenuhi kebutuhan sandangnya. Pemilihan rumah Joglo ini 

didasarkan karena perancangan GKJ Sukorejo ini akan mengacu pada 

konsep rumah Joglo dengan filosofi-filosofinya dan penataan ruangnya. 

Sebelumnya telah dibahas mengenai pemaparan arsitektur 

tradisional Jawa Tengah, dan telah disebutkan bahwa GKJ Sukorejo 

mengacu pada Arsitektur Tradisional Jawa Tengah bagian Pantai Utara. 

Sedangkan rumah Joglo yang dibahas pada bab ini merupakan 

penjelasan rumah Joglo secara umum. Dengan begitu, perancangan ini 

mengarah pada rumah Joglo pada daerah pantai utara Jawa Tengah. 

Untuk lebih memahami perpaduan antara gereja dengan rumah 

Joglo, dapat dilihat gambar di bawah ini (gambar 6.4), dimana rumah 

Joglo yang digunakan adalah rumah Joglo dengan 3 pembagian ruang 

dan denah gereja yang digunakan sebagai perbandingan adalah denah 

gereja yang biasa diterapkan pada GKJ. 

 

Gambar 6.4 Denah Joglo dan Denah Gereja GKJ pada umumnya 

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan sumber buku dan pengamatan 
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Dari gambar di atas dapat ditarik satu perpaduan dimana terdapat 

persamaan diantara keduanya. Area depan digunakan sebagai emperan 

dalam rumah Joglo, dan teras pada gereja. Area tengah yang merupakan 

dalem pada rumah Joglo yang digunakan pemilik rumah untuk bertemu 

dengan anggota keluarga lain dan aktivitas lainnya, pada gereja terdapat 

area untuk jemaat. Sedangkan senthong pada rumah Joglo, pada gereja 

terdapat area altar dan konstituri. 

 

Gambar 6.5 Perbandingan Denah Joglo dan Denah GKJ 

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan sumber buku dan pengamatan 

Bukan hanya perencanaan denah gereja yang mengacu pada rumah 

Joglo, tingkat kesakralan pada gereja juga mengacu pada perbandingan 

rumah Joglo dengan gereja GKJ pada khususnya. Perencanaan tingkat 

kesakralan GKJ Sukorejo akan mengacu pada tingkat kesakralan pada 

rumah Joglo, namun tetap mempertahankan tingkat kesakralan pada 

gereja. 

 

Gambar 6.6 Potongan Rumah Joglo dan gereja 

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan sumber buku dan pengamatan 
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Pada gambar di atas dapat dilihat tingkat kesakralan pada gereja, 

khususnya pada GKJ pada umumnya, dan tingkat kesakralan rumah 

Joglo. Secara berurutan tingkat kesakralan pada gereja yaitu teras, area 

jemaat, altar, dan konstituri, dimana ruang konstituri merupakan ruang 

yang digunakan pendeta dan atau pengkhotbah serta majelis untuk doa 

sebelum ibadah dimulai. Sedangkan pada rumah Joglo, tingkat kesakralan 

secara berurutan adalah emperan, dalem dan senthong yang merupakan 

ruang privasi milik pemilik rumah. 

 

  


