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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

 

Dalam  arsitektur hubungan dengan masa lampau adalah persyaratan 

utama untuk menciptakan karya arsitektur  yang proposional, baik dan mantap 

untuk masa kini atau masa yang akan datang. Hal ini dikatakan oleh para arsitek 

saat ini. Mereka dapat menciptakan karya-karya karena belajar dari arsitektur 

terdahulu. Banyak hal yang dapat memberikan inspirasi kepada arsitek, seperti  

unsur alam binatang, tumbuh-tumbuhan maupun bentuk lainya. Tanpa 

mengesampingkan inspirasi tersebut, maka bangunan-bangunan yang sudah ada 

baik yang kuno, tradisional karya nenek moyang maupun yang baru merupakan 

sumber inspirasi dan contoh yang tidak dapat diabaikan. 

Kadang-kadang bangunan menjadi “saksi bisu” dari berbagai 

kejadian pada masa digunakan di alam maupun sekitarnya. Oleh Karena itu 

bangunan selain mempunyai nilai arsitektural (ruang, keindahan, konstruksi, 

teknologi dan lain-lain), juga mempunyai nilai sejarah. Makin lama bangunan 

berdiri makin membuktikan tinggi nilai sejarah dan budayanya. Sangat disesalkan 

telah terjadi bangunan bernilai arsitektur/budaya dan sejarah tinggi namun 

dibongkar dengan berbagai alasan. Apapun alasanya yang jelas adalah kurangnya 

apresiasi terhadap kedua nilai tersebut. 

Negara-negara maju pernah menyesali pembongkaran-

pembongkaran bangunan lama baik karena perang maupun dorongan kebutuhan 

lainya. Oleh karena itu sekarang mereka berusaha melindunginya dengan berbagai 

peraturan maupun undang-undang yang diterapkan secara konsisten. Meskipun  

bangunan apabila dikategorikan sebagai bangunan pribadi maupun peninggalan 

sejarah, maka ia tidak dapat merombak lagi apalagi membongkar. 
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Di Surakarta juga banyak diperdebatkan tentang pembongkaran 

beberapa bangunan Bangunan ini merupakan perpaduan arsitektur Belanda dan 

arsitektur tradisional Indonesia, dalam hal ini arsitektur tradisional Jawa, 

khususnya Jawa Tengah.yang seharusnya termasuk bangunan kuno/bangunan 

bersejarah dimana perlu dijaga kelestarianya. Salah satunya adalah bangunan di Jl. 

Perintis Kemerdekaan yang dulunya merupakan bekas rumah tinggal 

pejabat/bangsawan Belanda.  

Dunia arsitektur senantiasa berkembang seiring dengan 

perkembangan tingkat peradapan manusia. Perkembangan pembangunan selama 

ini menunjukan bahwa keberhasilan suatu bangsa dalam membangun dari abad 

kolonial berbeda-beda adanya. Hasil karya bangunan dapat dijadikan tolak ukur, 

seberapa tinggi tingkat kebudyaan yang ada pada waktu itu. 

Dalam perkembangan, arsitektur selalu mendapat pengaruh dari gaya 

atau langgam yang berkembang pada masa tertentu, sehingga akan mengalami 

beberapa periode perkembangan. 

Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga  banyak 

mendapat pengaruh dari negeri kolonial tersebut. Dalam segi arsitektur, pengaruh 

nampak pada bangunan. Bertolak dari itu perlu kiranya diadakan penelitian dan 

pembahasan tentang bangunan arsitektur yang merupakan perpaduan antara 

arsitektur Belanda dan arsitektur tradisional Jawa Tengah.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah enam bangunan yang dijadikan objek penelitian di Jl. Perintis 

Kemerdekaan masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan 

arsitektur tradisional Jawa dari sudut eksteriornya baik dalam bentuk atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen? 

2. Arsitektur Indische sebagai suatu bentuk arsitektur baru pada jamannya, 

apakah bentukan dari unsur bangunannya, baik pada atap, tiang, dinding, pintu 

dan jendela serta ornamen mengalami perubahan bentuk dan mengapa 

demikian? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian latar belakang dan perumusan masalah, 

maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui apakah enam bangunan yang dijadikan objek penelitian di 

Jl. Perintis Kemerdekaan masih mempertahankan perpaduan arsitektur 

Belanda dan arsitektur tradisional Jawa dari sudut eksteriornya baik dalam 

bentuk atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen 

2. Untuk mengetahui karakteristik perubahan pada bentukan atap, tiang, dinding, 

pintu dan jendela serta ornamen pada perpaduan arsitektur Belanda dan 

arsitektur Tradisional Jawa Tengah dan hal yang melatar belakangi proses 

perubahan tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan pembanding untuk penelitian yang relevan dan pengembangan 

penelitian mengenai arsitektur bangunan, terutama penelitian tentang 

perpaduan arsitektur Tradisional Jawa Tengah dengan arsitektur Belanda.  

b. Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pendidikan, terutama 

dunia pendidikan ilmu arsitektur.  

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan kepada Pemda Surakarta dan warga yang berada di lingkup 

di Jl. Perintis Kemerdekaan untuk menjaga dan mempertahankan bangunan 

lama tersebut sebagai peninggalan dari sejarah  

b. Memberi informasi kepada mahasiswa terutama pada Program PTB Jurusan 

PTK FKIP UNS yang tertarik mempelajari arsitektur pada bangunan rumah 

yang ada di Jl. Perintis Kemerekaan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pengertian Eksterior 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian eksterior 

adalah bagian luar (dari bangunan dan sebagainya). Sementara Purwaningsih 

menerangkan bahwa, ruang luar (eksterior) adalah ruang buatan yang tak beratap 

atau berdinding (1996:2). 

Dari dua pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

pengertian eksterior adalah bagian dari bangunan yang dapat dilihat dari luar 

karena tidak adanya suatu tembok atau atap yang menghalanginya.  

2. Arsitektur Tradisional Jawa  

a. Norma, Kaidah, Tata Nilai  

Arsitektur Jawa pada dasar banyak mengambil kebudayaan dari India 

(Hindu-Budha). Telah banyak teori yang mencoba menjelaskan perihal bagaimana 

caranya pengaruh kebudayaan India (Hindu-Budha) sampai ke kepulauan 

Indonesia. Hal yang sudah pasti adalah berkat adanya pengaruh tersebut penduduk 

kepulauan Indonesia kemudian memasuki periode sejarah sekitar abad ke-4 M. 

Setelah berinteraksi dengan para pendatang dari India, maka diterimalah 

beberapa aspek kebudayaan penting oleh penduduk kepulauan Indonesia. 

Dengan demikian suatu karya arsitektur sebaik apapun, apabila dalam 

pandangan masyarakat dan apalagi dianggap tidak sesuai dengan kaidah 

keagamaan Hindu atau Buddha, sudah tentu karya arsitektur tersebut tidak 

mendapat apresiasi, bahkan mungkin sekali diabaikan saja atau malahan 

dibongkar kembali. Lain halnya apabila karya arsitektur bangunan itu dipandang  

4 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 
 

memenuhi hasrat kehidupan keagamaan masyarakat, maka struktur yang paling 

sederhana pun akan tetap diapresiasi dan dianggap sebagai objek sakral.  

Setelah diterima oleh masyarakat Jawa Kuna, kemudian segala pengaruh 

budaya luar itu diolah kembali dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan budaya 

yang telah berkembang sebelumnya (kebudayaan prasejarah Indonesia). 

Penyesuaian itu terjadi pula akibat adanya kondisi alam yang sedikit berbeda 

antara tanah di Jawa dengan tanah yang ada di India. Jadi ketika anasir budaya 

India, dalam hal ini agama Hindu-Budha sudah mulai memasyarakat, mulai pula 

masyarakat Jawa Kuna mengkreasikannya kembali. Unsur-unsur luar itu tidak 

diterima begitu saja untuk ditiru. Oleh karena itu dalam hal pendirian bangunan 

suci, tidak pernah ada bangunan keagamaan Hindu-Budha dalam masyarakat Jawa 

Kuna yang mirip sama sekali dengan kuil-kuil pemujaan Dewa di India. 

Dari keterangan dapat disimpulkan bahwa arsitektur tradisional Jawa 

lahir karena suatu hal yang bersifat religius, berbeda dengan arsitektur Eropa yang 

terbentuk karena unsur rasional. Arsitektur tradisional Jawa terbentuk oleh tiga 

unsur utama, yaitu norma , kaidah, tata nilai. 

1. Norma  
Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan 

pengendali dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini berkaitan erat dengan 

adatistiadat Jawa yang menjunjung tinggi sopan santun dalam berinteraksi 

dalam kehidupan.  

2. Kaidah  
Kaidah adalah perumusan dari azas-azas yang menjadi hukum, aturan 

yang tentu, patokan serta dalil.  

3. Tata Nilai  
Kata nilai adalah kata abstrak yang berarti penghargaan (Worth). Nilai 

adalah kepercayaan yang ada pada suatu objek, untuk memuaskan suatu 

keinginan manusia. Sifat objek itu menyebabkan minat seseorang atau 

sekelompok orang.  
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Selanjutnya nilai adalah suatu realita psikologis yang harus dibedakan 

secara tegas dari kegunaan, karena terdapat dalam jiwa manusia, bukan 

pada benda itu sendiri. 

Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh dalam pembangunan rumah 

Tradisional terutama sekali dalam denah bangunan yang dibuat. Pada norma 

arsitektur Jawa, Penempatan ruang bagi orang tua yang selalu ditempatkan pada 

bagian depan rumah, ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua. 

Sedangkan pada kaidah penerapanya dalam arsitektur Jawa, bahwa orang Jawa 

percaya bahwa arah memliki suatu nilai-nilai tersendiri sehingga dalam 

pembangunan rumah, arah rumah juga diperhitungkan.  

Dalam penerapan nilai pada bangunan masyarakat Jawa, terdapat banyak 

sekali simbol-simbol yng memiliki nilai khusus. Sehingga dalam pembangunan 

bangunan rumah pun tidak luput dari penerapan nilai-nilai ini. Sebagai contoh 

dalam masyarkat Jawa percaya bahwa seorang Dewa atau Dewi mengusai suatu 

hal tertentu, oleh sebab itu pada bangunan rumah Jawa terdapat patung, gambar 

ataupun ornamen yang menggambarkan sesosok Dewa atau Dewi tertentu.  

b. Pengertian Arsitektur  

Menurut Yulianto Samulyo (2003 : 26) arti kata arsitektur dalam tatanan 

Bahasa Belanda dan Inggris dapat ditelusuri pengertian dan sekaligus 

pemahamanya dalam penggunaanya, sebagaimana berikut ini : 

1. Arch = lengkung, membentuk lengkung, jenaka dalam istilah ini terdapat 
beberapa ciri khas yang muncul yang harus dikuasai oleh penyandangnya 
yaitu dapat mengusai permasalahan dengan baik, memberikan nuansa yang 
penuh jenaka atau dinamik. 

2. Archont = pengelola utama atau pemimmpin, dalam istilah sifat yang 
ditonjolkan adalah kepemimipinan. 

3. Architectonish = yang lebih menekankan pada ilmu bangunan atau 
bangunan sebagai suatu ilmu istilah ini memberikan sifat bahwa sebuah 
bangunan mempunyai tampilan yang menunjukan adanya gejala sentuhan 
teknik atau teknologi. 

4. De architectonische = keindahan atau kecantikan dari sebuah kerajaan, 
nilai keindahan yang memancar dari sebuah istana pada waktu itu 
merupakan tolak ukur bagi suatu keindahan.  
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5. Architraaf = balok utama dari sebuah kerangka mahkota, istilah ini 
memberi gambaran tentang peran utama yang diberikan untuk mendukung  
bagian utama bangunan.  

6. Architect = ahli bangunan, yaitu bahwa ia mempunyai kemampuan dalam 
bidang teknik, dia juga orang mengusai seni.  

 

Sedangkan kata arsitektur sendiri menurut Yulianto Samulyo 

mempunyai definisi gaya bangunan/seni bangunan, dalam istilah ini digunakan 

untuk menjelaskan bahwa dalam sebuah bangunan dapat diungkapkan gaya 

bangunan atau seni bangunan. 

Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam 
artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun 
keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, 
perancangan kota, arsitektur landscape, hingga ke level mikro yaitu desain 
bangunan, desain perabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk pada hasil-
hasil proses perancangan tersebut.(www.netindonesia.net/Forum/Architecture)  

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (1988:59) arsitektur 

memiliki dua pengertian yaitu :  

a. Seni dan ilmu merancang dan membuat konstruksi bangunan. 

b. Metode dan gaya merancang suatu konstruksi . 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan definisi dari 

arsitektur yaitu, gaya bangunan/seni bangunan dan ilmu pengetahuan yang 

berkenaan dengan desain bangunan dan struktur mencakup merancang dan 

membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu 

perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur landscape, hingga ke level 

mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain produk.  

c. Pengertian Tradisional 

Pengertian arsitektur adalah seperti yang disebutkan di atas. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa tradisional adalah sikap dan 

cara berfikir yang selalu yang berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan 

yang ada secara turun temurun. Dari pengertian tersebut ada tiga hal pokok dalam 

pengertian tradisional yaitu : 
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1. Mengandung arti kebiasaan. 

2. Dilakukan dengan cara yang sama.  

3. Dilakukan secara turun-temurun. 

d. Pengertian Arsitektur Tradisional 

Jadi arsitektur tradisional adalah suatu gaya/seni bangunan yang meliputi 

struktur, fungsi dan cara pembangunan yang diwariskan secara turun-temurun dan 

dipakai sebagai alat aktifitas kehidupan. 

e. Arsitektur Tradisional Jawa  

Bentuk rumah tradisional Jawa Tengah  tercipta dengan dipengaruhi oleh 

kehidupan orang Jawa baik norma, kaidah dan tata nilai orang Jawa, misalnya : 

1) Sifat keterbukaan orang Jawa. 

2) Sifat gotong-royong, kerendahan hati dan suka tolong-menolong.  

3) Perbedaan yang tajam antara kaum laki-laki dan kaum wanita.  

4) Perbedaan yang tajam antara anak dengan orang tuanya. 

5) Mengakui Tuhan sebagai pencipta. 

6) Kepercayaan adanya animisme dan dinamisme. 

7) Tergantung pada bahan-bahan yang disediakan oleh alam. 

Dari pengaruh unsur-unsur tersebut, maka bangunan rumah Jawa Tengah  

terikat/terpengaruh juga, baik itu susunan denahnya maupun konstruksi dan 

kesanya. 

Arsitektur Jawa banyak dipengaruhi oleh konsepsi dan filsafat bangunan 

India. Sedangkan arsitektur India sendiri, selain mendapat inspirasi dari alam juga 

dipengaruhi oleh tradisi oriental. Pengaruh ini antara lain terdapat pada atap yang 

menjadi bagian terpenting dalam bangunan, seperti hanya dalan asitektur Cina. 

Berbagai ornamen diletakan pada dinding, mengekspresiakan kehidupan religius.  

Selain pengaruh pengaruh nilai-nilai spiritual yang menentukan dalam 

proses pembanguan rumah, sebenarnya masih banyak hal yang menentukan 
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bangunan nilai tradisional.  Arsiektur tradisional sangat dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan setempat baik berupa iklim, bahan maupun cara pembangunanya. 

Disamping itu juga dipengaruhi kebudayaan setempat seperti agama atau 

kepercayaan, pola hidup, keadaan sosial dan sebagainya.      

   Rumah-rumah tradisional dibanguan dalam iklim tropis lembab. Untuk 

dapat membuat arsitektur campuran dengan baik, hendaknya  perancang 

menghargai berbagai filsafat Jawa yang yang mendasarkan pada adanya berbagai 

suku. Selain itu arsitektur tradisional ditentukan juga oleh berabagai kegiatan 

mejemuk penghuninya. Keindahan konstruksi timbul dari menyatunya dengan 

alam. Contoh dari menyatunya dengan alam dalam arsitektur tradisional adalah 

pengambilan elemen bangunan dari lingkungan sekitar dan orientasi kosmis. 

Konstruksi dan tata ruanganya sesuai dengan iklim tropis lembab, juga merupakan 

ungkapan dari menyatunya bangunan dan alam. 

Dalam hal ini peneliti mencoba melakukan penelitian lebih dalam 

tentang arsitektur tradisional, khususnya arsitektur tradisioanal Jawa Tengah. 

Bentuk-bentuk dasar dari rumah Jawa masing-masing berkembang menjadi 

beraneka jenis dan variasi, bukan hanya berkaitan dengan perkembangan 

ukuranya saja, melainkan juga dengan situasi dan kondisi setempat yang juga 

berbeda antara yang satu dengan lainya. 

Sebenarnya tidak ada pembagian yang baku dalam pembagian arsitektur 

Jawa Tengah berdasarkan wilayah, tapi secara umum menurut Reksodihardjo 

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

a. Wilayah selatan (pedalaman dan pinggiran) : meliputi daerah eks 

Karesidenan Kedu dan Banyumas, dengan kekhasan srontong, tojongan 

dan tikelanya. 

b. Wilayah tengah (bekas kerajaan) : meliputi daerah eks Karesidenan 

Surakarta dan sekitarnya dengan dominasi atap Joglonya.  

c. Wilayah utara (kawasan pantai utara) : meliputi eks Karesidenan 

Pekalongan dan Pati dengan kekhasan atap pencu dan bentuk lubingnya. 
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Dari keterangan diatas dapat kita temui bahwa masing-masing daerah 

memiliki ciri khas tersendiri pada konsturksi bangunanya, yang satu daerah 

berbeda dengan daerah lainya. 

f. Pengertian Rumah 

“Rumah adalah bangunan yang terdiri atas pondasi, lantai, dinding, atap 

yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau berlindung dari panas, hujan, musuh, 

tempat istirahat, membina keluarga tempat pendidikan kerja dan sebagia lambang 

sosial (prestise)”. (Drs. G. Bie Weking. 1993: 7) 

Menurut Baoesastra Jawa “Rumah adalah suatu bangunan yang diberi 

atap dan dipakai untuk tempat tinggal atau keperluan lainnya. Rumah termasuk 

sesuatu yang penting karena mencerminkan papan (tempat tinggal), disamping 

dua macam kebutuhan lainnya yaitu sandhang (pakaian) dan pangan (makanan)”. 

g. Fungsi Rumah 

 Rumah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Walaupun dalam masa sekarang ini bentuk rumah sudah 

sangat beraneka ragam, dengan berbagai macam percampuran adat dan budaya 

dari bermacam-macam daerah yang dapat mempengaruhi bentuk eksterior dan 

interior rumah. Selain itu juga bentuk bangunan sudah bervariasi dengan 

dituntutnya rumah dari segi fungsinya. 

Dilihat dari segi fungsi dan estetika Imelda Sanjaya (2002:7) 

menjelaskan “Rumah berfungsi sebagai wadah yang sehat aman, nyaman untuk 

setiap penghuni di dalam rumah, misal istirahat, berkumpul bersama keluarga. 

Dari segi estetika sebaiknya tercapai dalam desain yang indah selaras dan 

harmonis sehingga menambah kenyamanan penghuni”. 

h. Ragam Arsitektur Jawa 

Mana  kala orang berbicara tentang arsitektur Jawa, hampir dapat 

dipastikan, bahwa yang serta bentuk kepala adalah bentuk atap Joglo. 

Kecenderungan salah kaprah semacam ini kiranya perlu diluruskan karena dalam 
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perkembangan arsitektur di Jawa Tengah saja, yang tercatat sejak abad XIII telah 

dapat diklasifikasikan paling tidak lima bentuk dasar : Pangga-pe, Kampung 

,Tajug atau Masjid, Limasan, Joglo atau Tikelan. 

Ragam arsitektur Jawa : 

1) Panggang-pe : berasal dari kata panggang (dipanaskan diatas bara api) 

dan epe (dijemur sinar matahari). Ragam ini dulu memang banyak digunakan 

sebagai tempat menjemur daun teh, ketela pohon dan lain-lain. Merupakan 

ragam arsitektur yang paling tua dan sederhana, dapat diketahui dari relief 

pada dinding candi Borobudur dan Prambanan, terbentuk dari empat tiang 

dengan satu bidang atap persegi panjang yang lereng. Panggang-pe pokok ini 

kemudian berkembang menjadi berbagai jenis dengan pengembangan atau 

penggabungan dari bentuk dasarnya : Traju Mas, Gedhang-Selirang, Gedhang-

Setangkep, Cerengacet, Kios, Empyak Setangkep, Kodhokan Jengki, 

Barengan dan lain-lain. 

 

Gambar. 1  Empyak Setangkep 

2) Kampung : berasal dari bahasa Jawa yang berarti desa atau dusun. 

Merupakan ragam arsitektur yang setingkat lebih sempurna dari pada 

Panggang-pe, dengan denah persegi panjang bertiang empat, dua bidang atap 

lereng yang dipertemukan pada sisi atasnya dan ditutup dengan “tutup 

keyong”. Ragam dengan bentuk dasar kampung-pokok semacam ini kemudian 

berkembang menjadi berbagai jenis : Paculgowang, Srontong, Gajah Ngombe, 

Klabang Nyander, Jompongan, Semar Tinandu dan lain-lain. Pada masa 

lampau ada anggapan bahwa yang menggunakan ragam kampung adalah 

kalangan bawah yang kurang mampu. Akan tetapi dewasa ini digunakan untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 
 

berbagai macam bangunan (rumah tinggal, kantor, sekolah) bagi segenap 

lapisan masyarakat. 

 

Gambar. 2 Pacul Gowang 

3) Tajug atau Masjid : ragam ini mempunyai denah bujur sangkar dengan 

empat tiang dan empat bidang atap yang bertemu di satu bidang titik puncak 

yang runcing. Ragam ini banyak digunakan untuk bangunan yang sakral  

seperti cungkup, makam, langgar dan masjid, sebagaimana kita ketahui bentuk 

masjid di Jawa, berbeda dengan  masjid di negara lain, mempunyai bentuk 

tradisional yang menyatu dengan lingkungan setempat di sekitarnya. 

Menandakan bahwa masyarakat Jawa cukup kuat dalam menangkal pengaruh 

dari luar. Jenis atau variasi dari tajug, yang tidak merubah denah bentuk bujur 

sangkarnya adalah Lawakan, Lambang Teplok, Semar Sinongsong, Tawon-

Boni, Tambang Sari, Semar-Tinandu. 

 

Gambar. 3 Tajug Tawon Boni  

4) Limasan : ragam Limasan mempunyai denah empat persegi panjang, 

dengan empat bidang atap. Yang dua bidang berbentuk segi tiga samakaki 

yang disebut Kejen atau Cocor, sedang dua bidang lainya disebut Brunjung. 

Dalam perkembangannya, bentuk Limasan pokok tersebut diberi tambahan 

pada sisi-sisinya yang disebut Empat Emper. Terciptalah berbagai jenis 

Limasan. Ragam ini banyak digunakan baik untuk rumah rakyat, rumah 
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bangsawan, regol, bangsal, maupun fungsi-fungsi baru seperti rumah sakit, 

sekolah , kantor, dan lain-lain. Limasan ini memiliki beberapa jenis antara lain 

 

Gambar. 4 Sinom Lambang Gantung Rangka Kutuk Ngambang 

5) Joglo atau Tikelan : merupakan ragam arsitektur yang paling sempurna 

dan canggih, dengan ukuran yang lebih besar dari dibandingkan ragam-ragam 

yang lain. Ciri umum bentuk bangunan Joglo adalah empat tiang di tengah 

yang disebut Saka Guru, dan digunakanya blandar bersususn yang disebut 

tumpang sari. Bentuk dasar Joglo berkembang keempat arah, ada yang berupa 

penambahan saja, akan tetapi ada juga yang mengakibatkan perubahan 

struktur secara keseluruhan. Macam-macam jenis Joglo adalah anatar lain : 

Jompongan, Ceblokan, Kepuhan, Wantah Apitan, Mangkuran Limolasan, 

Parang Apitan, Lambang Sari dan lain-lain. Pada masa lampau ragam Joglo 

hanya diperkenankan untuk rumah kaum bangsawan, istana raja dan pangeran, 

serta orang yang terpandang saja. Akan tetapi dewasa ini digunakan oleh 

segenap lapisan masyarakat dan juga untuk berbagai fungsi lain seperti 

gedung pertemuan dan kantor-kantor.  

 

Gambar. 5  Joglo Jompongan 

Menurut Ir. Paulus H. Soehargo M. Arc. (2000 : 141) rumah dengan 

bentuk Panggang-pe ada 11 macam, rumah bentuk Kampung 14 jenis, rumah 

bentuk Tajug atau Masjid 15 jenis, rumah Limasan 22 jenis, dan pada rumah 

Joglo ada 12 jenis. 
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Dari data tersebut menggambar betapa banyak ragam arsitektur yang 

mewarnai seni arsitektur di daerah Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah. 

Sehingga hal ini sudah selayaknya mengubah gambaran tentang arsitektur Jawa, 

bahwa arsitektur Jawa itu miskin akan warna arsitektur. 

i. Bagian Rumah Jawa 

1) Atap 

Atap merupakan bagian dari rumah tradisional yang membedakan apakah 

rumah itu termasuk rumah Joglo, Limas ataupun yang lainya. Jadi kita dapat 

mengetahui jenis rumah dari bentuk atapnya. 

Atap rumah yang memakai sistem Empyak dapat dirakit sebelum rumah 

didirikan. Secara adat bahan pokok Empyak terutama terbuat dari bambu.  

Pada rumah Joglo memiliki keistimewaan yang tidak ada pada rumah 

tradisional Jawa yang lainya, yaitu adanya Brujung. Bagian terletak paling 

atas dari keempat saka guru sampai ke Nolo atau Sunuwan. Brunjung 

berbentuk piramida terbalik, makin keatas makin lebar. 

 

Gambar. 6  Atap 

2) Saka 

Setiap tiang yang dipasang harus sama jaraknya dengan yang lain agar 

tiang tersebut tidak miring dan membahayakan bangunan. Untuk tujuan 

pemasangan tiang utama, kayu yang digunakan harus yang benar-benar kuat, 

tua dan tidak cacat.  
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Tiang yang akan digunakan biasanya bentuknya bulat dan bujur sangkar, 

serta dibuat dari bambu atau kayu tahun. Yang dimaksud kayu tahun adalah 

kayu yang tidak pernah dimakan oleh rayap seperti mempunyai warna yang 

sangat indah, misalnya coklat muda, coklat tua (kayu jati), hitam (glugu) dan 

kuning (kayu nangka).  

Pada sistem peletakan saka ada dua macam. Yang pertama, yaitu dengan 

sistem purus dimana purus yang berfungsi sebagai kunci dimasukan ke dalam 

purus ompak. Sedangkan sistem yang kedua yaitu sistem ceblokan, dimana 

pada sistem ini tiang langsung ditancapkan ke dalam lantai.  

 

Gambar. 7 Saka 

3) Dinding 

Dalam hal ini tergantung pada pilihan orangnya. Apakah ia akan memilih 

yang murah atau yang mahal. Di daerah pedalaman Wonosari, Gunung Kidul 

masih ada dinding rumah yang berdindingkan daun kelapa (bleketepe). Selain 

itu ada juga ada rumah yang berdinding bambu (gedheg), kombinasi bambu 

dan papan (kontangan), papan (gebyok) serta dinding dari batu bata. 

Untuk dinding yang selain terbuat dari batu bata, biasanya menggunakan 

sistem knock-down. Dengan teknik seperti ini, si pembuat rumah memakai 

sistem amplokan dari kayu. Yang dinamakan sistem amplokan adalah sistem 

gapitan, yaitu gapitan yang mengabungkan sistem yang satu dengan dinding 

yang lain agar mudah dilepas jika pemilik rumah memiliki hajat. Gapitan 

tersebut berfungsi sebagai pemersatu, penguat dan sekaligus mempermudah 

bentuk dinding. Selain itu juga, membuat dinding kelihatan rapi.   
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Gambar. 8 Dinding  

4) Pintu dan Jendela  

Daun pintu pada rumah Jawa memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu pintu 

dengan dua buah daun pintu, orang menyebutnya Kupu Tarung. Pintu kupu 

tarung ini memiliki sirkulasi yang baik, tapi memiliki kekurangan dari segi 

kekuatan konstruksi. Yang kedua adalah pintu dengan satu daun pintu, 

dinamakan dengan pintu Inep-Siji. Pintu jenis ini lebih kokoh, aman, praktis 

dan tentu saja ekonomis. 

Pintu-pintu tersebut umumnya terbuat dari kayu. Tapi, ada juga didesa 

yang membuat pintu dari bambu, pintu model ini disebut Slorongan.  

Seperti hal pintu, jendela pada rumah Jawa juga memiliki dua tipe. Yang 

pertama jendela dengan dua jendela, orang menyebutnya dengan istilah 

Dhudhan, sedang yang kedua adalah jendela dengan satu daun jendela disebut 

sebagai Monyetan.  

 

Gambar. 9 Jendela 
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j. Ornamen Jawa 

Ornamen  yang ada pada arsitektur Jawa menurut Dakung (1987 :32) 

antara lain terdiri dari : 

1) Lung-lungan 

Biasanya ragam ini berupa relief pada kayu yang tidak diwarnai, kecuali 

pada rumah bangsawan (warna dasar merah atau coklat, warna lung-lungan 

emas, warna dasar hijau tua warna lung-lungan, atau warna tangkai dan daun 

hijau–putih warna buah dan bunga merah putih). Hiasan ini merupakan hiasan 

yang paling banyak ditemui pada rumah-rumah, dan biasanya di tempatkan 

pada balok-balok kerangka rumah, pemindangan serta tebeng pintu dan 

jendela . 

 
Gambar. 10 Lung-lungan 

2) Saton 

Ragam hias ini juga berupa pahatan pada kayu dan biasanya ditempatkan 

pada balok-balok kayu serta tebeng jendela dan pintu, dan selalu ditempatkan 

pada ujung dan pangkalnya. Saton biasanya ragam hias lain. Ragam hias ini 

bila diwarnai, maka warna dasarnya berwarna hijau tua atau merah tua 

sementara satonya berwarna kuning emas. Selain itu juga biasa dijumpai 

hiasan ini tidak diwarnai . 

 
Gambar. 11 Saton 
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3) Wajikan  

Ragam hias ini berupa pahatan kayu yang dibuat terpisah dengan balok 

kayu yang dihias. Wajikan biasanya ditempatkan pada bagian tengah dari 

tiang atau titik persilangan balok-balok kayu pada pagar. Warnanya biasanya 

kontras dengan warna dasarnya .  

 
Gambar. 12  Wajikan 

4) Nanasan 

Ragam hias ini biasanya terdapat pada rumah bangsawan atau istana. 

Warnanya biasanya menyesuaikan dengan warna bangunanya, kecuali jika 

warna bangunannya adalah hijau tua atau merah tua, dimana nanasan diberi 

warna emas dan merah. Hiasan ini biasanya ditempatkan pada ujung saka 

bentung dan pada balok lainya. 

 
Gambar. 13 Nanasan 

5) Tlacapan 

Ragam hias ini biasanya ditempatkan pada ujung balok kerangka 

bangunan. Pada bangunan yang tidak berhias, maka hiasan ini dibiarkan tidak 

berwarna, sementara pada bangunan yang berhias, maka hiasan ini diwarnai 

dengan emas atau hijau dan merah. Jika ada garis tepinya, maka garis tepi 

tersebut berwarna emas, dengan warna dasar hijau tua atau merah tua menurut 

warna dasar balok yang dihias . 
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Gambar. 14 Tlacapan 

6) Kebenan  

Ragam hias ini berupa pahatan kayu, yang diberi warna bila digunakan 

pada bangunan bangsawan, sementara untuk rumah biasanya tidak diberi 

warna. Hiasan ditempatkan pada ujung saka bentung, dan pada setiap sudut 

blandar sisi luar pada rumah joglo. Karena itu hisan ini banyak ditemui pada 

rumah joglo atau pada bangunan yang menggunakan lambing gantung. 

 
Gambar. 15 Kebenan 

7) Patran 

Ragam hias ini dipahatkan pada kerangka kayu bangunan, biasanya 

dibiarkan polos, sementara jika diwarnai maka akan diberi warna hijau atau 

biru yang bervariasi hingga ke putih. Hiasan ini ditempatkan pada kerangka 

bangunan. Pada umumnya hiasan ini ditemui pada sisi tipis balok dengan 

posisi ujung daun di bawah. 

 
Gambar .16 Patran 
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8) Padma. 

Ragam hias ini hanya digunakan pada umpak. Hiasan yang melambangkan 

kesucian ini berupa pahatan pada batu umpak dan tidak diberi warna atau 

berwarna hitam pekat biasanya penempatanya adalah pada tiang-tiang saka 

guru, penanggap atau penitih. 

 
Gambar. 17 Padma 

9) Kemamang 

Ragam hias ini berupa gambar atau relief yang mukanya diberi warna 

emas, rambut dan kumis hitam pekat, bibir dan lidah yang berwarna merah, 

walaupun ada juga yang polos. Hiasan ini tidak terdapat pada rumah biasa, 

tetapi pada bangunan istana dan ditempatkan pada pintu masuk, gerbang dan 

pintu gerbang. 

 
Gambar. 18 Kemamang 

10) Peksi Garuda  

Ragam ini dapat berupa relief, lukisan atau pahatan plastis, baik dari 

logam, kayu tembok ataupun tembikar. Bentuknya bisa naturalistis, stilisasi 

ataupun hanya simbolik, dan sering digunakan sebagai sengkalan memet. 

Biasanya hiasan ini diberi warna kuning emas (atau prada emas pada rumah 

bangsawan) dan ditempatkan pada bubungan, tebeng atau pintu-pintu. 
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Gambar.19  Peksi Garuda 

11) Naga 

Ragam hias ini seperti juga peksi garuda dapat berupa relief atau lukisan 

yang terbuat dari kayu, logam dan tembok. Hiasan ini selalu muncul dalam 

bentuk naga secara utuh dan lengkap. Pewarnaan bisa natural, sunggingan 

ataupun atau polos. Bila polos biasanya menggunakan warna emas. Hiasan ini 

banyak ditempatkan pada pintu gerbang. 

 
Gambar. 20  Naga 

12) Jago 

Ragam hias ini terbuat dari tembikar atau seng yang tidak diberi warna dan 

diletakan diatas bubungan atap. 

 
Gambar. 21 Jago 

13) Mirong 

Ragam hias ini dipahatkan pada tiang dan banyak ditempatkan pada saka 

guru, tiang-tiang penggap ataupun penitih. Ragam hias ini selalu digunakan 

sepasang pada setiap tiang. Untuk tiang-tiang yang memiliki ukuran berbeda, 
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maka ukuran mirongnya juga berbeda. Pewarnaanya selalu menggunakan 

warna emas pada garis tepinya. 

 
Gambar. 22 Mirong 

14) Gunungan  

Ragam hias ini terbuat dari seng atau tembikar yang tidak diberi warna. 

Penempatanya adalah pada tengah-tengah bubungan. Bentuknya bermacam-

macam, bisa sederhana sekali seperti gunungan pada wayang kulit, ataupun 

stilisasi bentuk gunung . 

 
Gambar . 23 Gunungan 

15) Makutha  

Ragam hias ini berbentuk mahkota denga jenis yang bermacam-macam 

dan terbuat dari seng atau tembikar. Pewarnaanya dibiarkan polos atau diberi 

warna hitam dan ditempatkan pada tengah-tengah bubungan bangunan. Hiasan 

ini biasanya dipakai pada rumah joglo, walaupun ada juga yang ditempatkan 

pada bangunan limasan dan kampong. 

 
Gambar . 24 Makutha 
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16) Praba 

Ragam hias ini berupa relief yang dipahatkan pada tiang-tiang bangunan 

utama dan selalu diberi warna baik warna emas, hijau, biru ataupun merah. 

Pada tiang, hiasan ini, ditempatkan pada keempat sisi ujung dan pangkal tiang. 

 
Gambar . 25  Praba 

17) Kepetan  

Ragam hias ini sederhana, berupa relief dari kayu dan ditempatkan pada 

tiap sudut daun pintu, patang garing, dan dinding gebyok. Biasanya hiasan ini 

tidak diberi warna . 

 
Gambar. 26 Kepetan 

18) Panahan 

Ragam hias ini berupa relief tembus dari kayu yang ditempatkan pada 

tebeng pintu dan jendela. Panahan ini diberi warna sesuai dengan warna kayu 

tebengnya. Bila kayunya tidak dicat, maka panahan tersebut juga tidak dicat .  

 
Gambar. 27 Panahan 
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19) Banyu Tetes. 

Ragam hias ini berupa relief dan tidak berupa lukisan. Penempatanya 

adalah pada bagian kerangka bangunan. Banyu tetes selalu dipadukan dengan 

patran secara berselang-seling. Bila patran diwarnai maka banyu tetes juga 

diwarnai, sementara jika patran tidak diwarnai maka banyu tetes juga 

dibiarkan polos. 

 
Gambar.  28 Banyu Tetes 

20) Mustaka. 

Ragam hias ini merupakan hiasan pada puncak bangunan berbentuk tajug, 

yang dibuat dari seng yang bisa dicat dan bisa juga tidak dicat. 

 
Gambar . 29  Mustaka 

21) Kaligrafi 

Ragam hias ini berupa kaligrafi ini ada yang dipahatkan atau digambarkan 

secara wajar, ada juga yang distilisasikan, dirangkum dalam bentuk suatu 

hiasan serta kata jawa yang mirip dengan kata arab diwujudkan dalam bentuk 

ujudnya. Karena itu perwujudanya bisa dalam bentuk lukisan, relief maupun 

bentuk tiga deminsi. Kaligrafi pada balok kerangka bangunan diberi warna 

kuning atau emas, sementara kaligrafi pada umpak tidak diberi warna .  

 
Gambar . 30 Kaligrafi 
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Dari dua puluh satu ornamen dalam arsitektur Jawa diatas dapat 

disimpulkan : 

1) Sebagian besar bermotif alam yang distalisasi, dan hanya sedikit 

saja yang bermotif benda-benda selain alam seperti Kaligrafi, Panahan, 

Mustaka dan Makutha. 

2) Kebanyakan ragam hias tersebut ditempatkan pada kerangka 

bangunan yang terbuat dari kayu. Penempatan ragam hias tersebut pada 

kerangka kayu bangunan adalah pada ujung-ujung dan bagian tengah-tengah 

balok. 

k. Rangkuman 

Arsitektur tradisional Jawa didasari atas nilai-nilai religius sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa bangunan tradisional rumah Jawa tidak 

bertentangan dengan norma, kaidah dan tata nilai yang berlaku didalam kehidupan 

masyarakat Jawa itu sendiri. Masyarakat Jawa dapat menerima berbagai bentuk 

arsitektur baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketiga nilai tersebut. 

Arsitektur tradisional Jawa mendapat inspirasi dari arsitektur India, 

meskipun demikian tidak ada bangunan tradisional Jawa yang mirip dengan 

bangunan yang di India. Hal ini disebabkan karena arsitektur dari india yang 

masuk ke tanah Jawa telah diubah sesuai dengan norma, kaidah dan tata nilai yang 

ada di dalam masyarakat Jawa.  

Arsitektur Jawa berusaha semaksimal mungkin untuk  menyatu dengan 

alam sekitar, sehingga tidak mengherankan arsitektur tradisional Jawa terkesan 

begitu alami dengan tampilan material alami dengan dominasi penggunaan kayu 

pada struktur bangunan dan pengambilan elemen-elemen dari alam.  

Seperti bangunan lainya, rumah tradisional Jawa terdiri dari berbagai 

bagian diantaranya atap, kolom atau tiang, dinding, pintu dan jendela, ornamen 

dan lain sebagainya. Pada bagian atap, arsitektur tradisonal Jawa memiliki lima 

jenis atap dasar yaitu atap Panggang-pe, Kampung, Tajug, Limasan dan Joglo. 
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Kelima jenis atap dasar itu  kemudian berkembang menjadi berbagai variasi, 

tetapi tetap memiliki bentuk dasar yang dipertahankan.  

Kolom atau tiang ynag ada pada bangunan rumah tradisional Jawa 

berbentuk persegi empat maupun berbentuk lingkaran. Tiang ini memiliki badan 

tiang yang sama dengan dari bagian bawah sampai dengan bagian atas. 

Bagian berikutnya adalah tembok, tembok pada bangunan menggunakan 

material berupa hampir secara keseluruhan. Faktor ekonomi berpengarruh 

terhadap penggunaan material dinding. Bagi orang dengan ekonomi yang besar 

menggunakan material kayu, sedangkan pada orang dengan ekonomi yang rendah 

biasanya menggunakan material bleketepe atau gedheg.  

Dinding dipasang dengan sistem knock-down, sehingga dinding dapat 

dipasang dan dilepas. Hal ini memungkinkan pemilik dapat menggunakan 

ruangan dalam rumah untuk suatu kegiatan tertentu yang memerlukan ruang yang 

cukup besar. Dinding ini hanya bersifat sebagai penyekat ruang bukan sebagai 

penahan beban konstruksi atap.  

Pintu dan jendela yang berfungsi sebagai sirkulasi, memiliki dua jenis 

yaitu pintu Kupu Tarung (dua daun pintu) dan pintu Inep-siji sedangkan jendela 

Dhudan (dua daun jendela) dan jendela monyetan. Pintu dan jendela dengan 

dengan dua daun memiliki  sirkulasi cahaya dan udara yang baik, tetapi buruk 

dalam masalah konstruksi dan nilai ekonomisnya.  

Dan yang terakhir yaitu ornamen, ornamen dalam arsitektur tradisional 

Jawa sangat beragam tetapi dapat disimpulkan dua hal yaitu umunya bermotif 

alami yang distalisasi dan ditempatkan  pada bagian ujung dan bagian tengah 

balok. Selain dari ornamen Jawa sudah dikenal, terkadang masyarakat Jawa 

mevisulisasikan bentuk seorang tokoh atau dewa yang diagungkan kedalam 

sebuah ornamen.  

Selain bagian-bagian rumah tradisional Jawa yang memiliki karakteristik 

tersendiri yang berbeda dengan seni arsitektr lainya, pada masayarakat Jawa juga 
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memiliki kepercayaan terhadap suatu arah. Maka tak mengherankan masyarakat 

Jawa memperhitungkan kemana arah bangunan berdiri.  

Jika bangunan dibangun menghadap arah selatan berarti ini merupakan 

penghormatan terhadap Nyi Loro Kidul. Arah matahari terbit dan terbenam 

memiliki arti yang lebih umum, yaitu arah timur untuk kepentingan jasmaniah 

atau dunia kerja masa kini, sedangkan arah barat untuk kepentingan rohaniah atau 

dunia kekuasan leluhur masa lampau. Sedangkan arah utara dianggap sebagai arah 

formal yang bukan pribadi dan arah selatan yang bersifat pribadi. Pola demikian 

dikenal dengan nama pola Mandala.  

3. Arsitektur Belanda 

a. Landasan Politik  

Sebelum kedatangan Belanda, sebenarnya sudah banyak bangsa-bangsa 

lain yang lebih dahulu datang ke Indonesia antara lain dari Cina, India, Vietnam, 

Arab, dan Portugis, yang memberi pengaruh pada budaya asli. 

Menurut Pigeaud, orang Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada 

tahun 1619. Mereka semula berdagang tetapi kemudian memonopoli lewat VOC 

dan akhirnya menjadi penguasa di Indonesia sampai 350 tahun lamanya. 

Berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, dikarenakan kekalahan Belanda 

dan sekutunya dalam perang Dunia II pada tahun 1942. Kemudian datang Jepang 

mengambil alih kekuasaan. 

 Kehadiran orang-orang Belanda selama 350 tahun di Indonesia tentu 

memberi pengaruh pada segala macam aspek kehidupan. Penjajahan bangsa 

Belanda selama 350 tahun di bumi Nusantara telah melahirkan suatu kebudayaan 

yang tercipta dari 2 kebudayaan yang sangat berbeda.  

Hasil dari akulturasi kebudayaan tersebut adalah kebudayaan Indische. 

Kebudayaan Indische tercipta dari kebudayaan Barat (dalam hal ini Belanda) dan 

kebudayaan Timur (dalam hal ini lebih didominasi oleh kebudayaan Jawa) pada 

sekitar abad ke 19. Kebudayaan Indische ini mempengaruhi unsur-unsur 
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kebudayaan yang ada pada saat itu. Unsur-unsur kebudayaan yang terpengaruh 

antara lain adalah bahasa, makanan, pakaian, kesenian, kepercayaan, gaya hidup, 

dan arsitektur. 

b. Langgam Arsitektur Eropa 

Arsitektur Belanda pada hakikatnya merupakan arsitektur Eropa yang 

diterapkan di Belanda dan disesuaian dengan kondisi dan potensi setempat. 

Menurut Ir. Rochmad Wiryosaputro (1995:5) dalam perkembanganya arsitektur 

Belanda banyak dipengaruhi oleh langgam-langgam yang ada di Eropa antara 

lain:  

1) Langgam Gothic 

Arsitektur Gothic menjadi satu hasil seni yang paling spektakuler dalam 

perkembangan arsitektur Eropa. Bentuk tinggi dan menjulang menjadi cirri 

utama dari arsitektur Gothic. Seolah-olah sesuatu yang padat karena 

berdesakan di dalam lingkungan padat, mendapat tekanan ke segala arah, 

maka akan mencuat keatas. Bentuk runcing dalam arsitektur Gothic sangat 

menonjol tidak hanya pada menara, tetapi hampir pada seluruh bagian 

bangunan, terutama pada bagian atas, seperti pada bagian kolom. Sehingga 

ada yang menyebut Gothic sebagai arsitektur runcing (“Pointed arsitekture”). 

Adapun langgam Gothic memiliki ciri-ciri antara lain : 

 (a) Atap berderet dari pelengkung silang runcing atau “Pelengkung 

Iga” . 

 

Gambar. 31 Atap 
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 (b) Berkaitan dengan dinding yang tinggi, maka kolom dibuat tinggi 

pula serta adanya kolom pendukung yang disebut Flying Butters. 

 

Gambar. 32 Kolom 

(c) Dinding langsing dan tinggi, pada bagian atas diberi hiasan 

runcing. 

 

Gambar. 33 Dinding 

(d) Hampir semua bagian dihias dengan hiasan jendela mawar, jendela 

dengan hiasan Traciried. 

 

Gambar. 34 Dinding 

 (e) Penggunan elemen vertikal yang sangat dominant. Seluruh bagian 

konstruksi menyatu dengan dekorasi. 
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Gambar. 35 Ornamen 

2) Langgam Renaissance 

Renaissance berasal dari bahasa Italia yang juga menjadi asal dari 

arsitektur ini, yaitu Rinascimento yang artinya kelahiran kembali. Ada juga 

yang menyebut dan mengartikanya pencerahan, untuk menyebut jaman di 

Eropa, sejak abad XV dan seterusnya. Salah satu sebab dari pemakaian istilah 

tersebut adalah pada jaman tesebut tidak lagi menjalankan kehidupan didalam 

benteng. Keadaan sosial, politik dan ekonomi pada waktu itu sudah 

memerlukan kehidupan didalam benteng. Kesenjangan hidup antara kaum 

ekonomi menengah keatas dengan kaum petani miskin sudah tidak menjadi 

masalah.   

Ciri-ciri dari langgam ini adalah : 

(a) Pada bagian atap dihiasi dengan Domer, Tower dan lain-lain.. 

 

Gambar. 36 Atap 
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(b) Kolom disusun berderet melebar. 

 

Gambar. 37 Kolom 

(c) Dinding tanpa menggunakan plesteran, hal ini menambah kesan 

horizontal. 

 

Gambar. 38 Dinding 

(d) Pintu dan jendela memiliki ambang batas berupa setengah    

lingkaran.  

 

Gambar. 39 Jendela 

(e) Bentuk-bentuk yang sangat rumit banyak diterapkan, stalisasi 

dibuat semirip mungkin bentuk asli.   
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Gambar. 40 Ornamen  

3) Langgam Baroque 

Baroque adalah satu gaya arsitektur klasik Eropa berkembang mulai abad 

XVII bersamaan dengan berkembangnya bentuk-bentuk Mannerist. Puncak dari 

gaya ini dipakai pada berbagai gereja, biara dan istana. Ciri umum yang ada pada 

gaya ini adalah denah yang tidak siku pada sudutnya melainkan melengkung, 

sehingga berbentuk oval.  

Selain kedua langgam di atas, langgam yang terakhir yang mempengaruhi 

arsitektur Belanda adalah Langgam Baroque, adapun ciri-cirinya : 

(a) Bentuk vernakular dibagian atap tetap dipertahankan. 

 

Gambar. 41 Atap 

(b) Kolom dihiasi dengan hiasan rumit, berpa daun Acanthus.  
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Gambar. 42 Kolom 

(c) Dinding lengkung dan berombak hingga memberikan kesan gerak 

pada ruangan. 

 

Gambar. 43 Tembok 

(d) Pintu dan jendela memiliki ambang atas berupa pelengkung 

setengah lingkaran dan juring. 

 

Gambar. 44 Pintu 
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(e) Banyak menggunakan ornamen berupa stalisasi tumbuhan. 

 

Gambar. 45 Ornamen Sulur Tumbuhan  

c. Ornamen Eropa 

1) Ornamen Klasik 

Pembicaraan tentang ornamen Eropa tidak bisa dilepaskan dari ordernya. 

Arsitektur Eropa berasal dari arsitektur Yunani yang dikenal dengan tiga order 

utama, yaitu Doric, Ionic, dan Corinthian serta arsitektur Romawi yang kemudian 

akan menambahkan dua order tambahan yaitu Tuscan dan Composite. Kelima 

order tersebut memiliki penampang kolom yang berbentuk bundar.  

 

Gambar. 46 Macam Order 

Doric merupakan order yang paling sederhana, Ionic merupakan bentuk 

order yang lebih rumit daripada Doric, dengan kepala yang memiliki dua 

lengkung yang saling membelakangi (volutes). Bentuk Ionic lebih ringan dan 

feminim daripada Doric. Bentuk Corinthian merupakan yang paling rumit dari 

ketiga order Yunani, bentuk kolomnya lebih langsing dan kepala kolomnya 
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berbentuk dua susun daun-daun Acanthus yang memiliki detail lebih rumit dari 

kedua order yang sebelumnya.  

  

Gambar. 47 Ornamen  

Order Composite dan Tuscan adalah ciptaan bangsa Romawi yang 

merupakan pengembangan dari ketiga order Yunani tersebut. Order Composite 

merupakan gabungan dari Corinthian dan Ionic. Order Tuscan merupakan 

modifikasi dari order Doric yang disederhanakan. Dasar kolom (base) dari tiap-

tiap kolom tersebut berbeda-beda.  

 

Gambar. 48  Base 

Di bawah Base kolom, terdapat suatu dasar berbentuk persegi atau bujur 

sangkar yang disebut Plinth. Jika kolom yang digunakan akan dikelompokan 

menjadi dua-dua, kadang-kadang dibawah Plinth terdapat suatu balok yang 

menggabungkan dua Plinth atau sekaligus dua kolom. Balok ini disebut 

Scamillus.  
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Gambar. 49  Plinth dan Scamillus 

Pada ujung atas kolom juga terdapat balok berbentuk persegi atau bujur 

sangkar sebagai tumpuan kolom yang disebut Abacus. Abacus ini berbentuk 

seperti Plinth, dan terkadang diberi ornamen. 

 

Gambar. 50 Abacus 

Semua kolom dari lima order tersebut selalu memiliki diameter yang 

selalu mengecil keatas karena mengikuti hukum alam, dimana beban pada bagian 

bawah kolom merupakan yang terbesar sehingga memerlukan diameter yang lebih 

besar. Tekstur kolom klasik Eropa bermacam-macam. Tekstur yang paling banyak 

digunakan adalah tekstur garis-garis vertikal, tetapi ada juga yang polos, atau 

tekstur seperti kolom terpilin yang berkembang pada masa Hellenistic. 

  

Gambar. 51 Kolom Klasik 

Suatu order bukan hanya mengatur bentuk kolom, tetapi juga bentuk-

bentuk lain yang menyertainya, seperti Entablature yang merupakan balok yang 
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berada diatas kolom, ditompang oleh kolom dan terdiri dari Architrave, Frieze, 

dan Cornice. Architave adalah bagian terbawah dari entrablature, berupa balok 

yang membentang dari kolom ke kolom tepat diatas kepala kolom. Frieze adalah 

balok horizontal yang berada diantar Architrave dan Cornice adalah bagian teratas 

dari Entablature.  

 

Gambar. 52 Pediment 

Diatas Cornice biasanya terdapat Pediment yaitu Gewel –biasanya 

berbentuk segitiga- yang merupakan ujung dari atap bangunan. Pediment ini 

biasanya dihias dengan Sculpture ditempatkan pada bagian tengahnya atau pada 

ujung-ujung sudutnya dan pada titik-titik yang berada tepat diatas kolom yang 

menyangganya.  

Jadi ornamen klasik dapat disimpulkan, mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a) Ornamen bukan suatu yang berdiri sendiri, tetapi menyatu dengan 

seluruh bentuk bangunan. 

b) Ornamen biasanya ditempatkan pada bagian tengah pediment, 

kepala kolom, Abacus dan pada titik-titik yang berada diatas 

kolom.  

2) Art- Nouveau  

Art-Nouveau merupakan suatu gaya yang berkembang di Perancis pada 

abad ke-19 hinggga awal abad ke-20, yang dipengaruhi oleh mulai 

digunakanya material besi pada bangunan. Ciri-ciri dari Art Nouveau adalah 

penggunaan material besi yang kaya akan bentuk dan warna, yang karena 
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sifatnya dapat dibentuk dalam berbagai macam-macam bentuk maka biasanya 

berbentuk lengkung Organic dan Kurvilinear . Material lain yang biasa 

digunakan adalah kaca yang dikombinasikan bersama besi membentuk bagian 

yang transparan. Karena itu Art- Nouveau sering juga digolongkan dalam Neo 

Gothic.  

Jadi ciri utama ornament Art- Nouveau adalah : 

a) Terbuat dari material besi yang dekoratif dengan bentuk lengkung 

Kurvilinear. 

b) Bersifat transparan yang dibentuk oleh rangka dan kaca patri.  

 

Gambar. 53 Ornamen Art-Nouveau  

d. Rumah Belanda  

1) Atap dilengkapi dengan hiasan bentuk-bentuk  Vernakular, seperti Gavel, 

Tower dan Domer. 

 

Gambar. 54 Atap 

2) Kolom mempunyai bentuk yang berberbeda dengan kolom klasik Eropa 

yang semua berbentuk lingkar, sedangkan pada kolom bangunan Belanda 

berbentuk persegi. 
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Gambar.  55 Tiang 

 

3) Seperti pada bangunan Renaisssance, tembok tidak diplester sehinggga 

nampak sekali kesan horisontal dari susunan batu bata tersebut  

 

Gambar. 56 Dinding 

4) Bentuk pintu dan jendela,masih  diperngaruhi bentuk Ghotic, Renaissance 

serta Baroque dengan dominasi bentuk runcing, setengah lingkaran serta 

bentuk juring dan bentuk persegi.   

 

Gambar. 57 Jendela 

5) Pengunaan ornamen pada bangunan rumah Belanda inipun cenderung 

dibatasi, oleh karena banguan-bangunan Indische yang ada di 

Indonesiapun tidak terlalu banyak ornamen-ornamen. Ornamen yang 
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digunakan pun lebih simpel dengan permainan bentuk lengkung dan 

lingkaran.  

 

Gambar. 58 Ornamen  

e. Kesan Dan Nilai Artistik  

Pada bangunan-bangunan bergaya arsitektur Jawa, kesan alaminya 

nampak begitu kuat dengan penggunaan bahan atau material bangunan yang 

hampir secara keseluruhan menggunakan kayu, baik untuk digunakan sebagai 

konstruksi bangunan maupun digunakn sebagai pelengkap atau penghias dari 

suatu struktur bangunan. 

Disamping itu juga bentuk yang ada dalam arsitektur juga mengambil 

bentuk-bentuk dari alam yang kemudian distalisasi sedemikian rupa sehingga 

mencipatakan kreasi bentuk yang baru tanpa meninggalkan bentuk dasar dari 

benda itu sendiri. 

Sedangkan pada penerapan nilai-nilai religius, kepercayaan dari 

arsitektur Jawa diungkapkan melalui bagian dari rumah itu sendiri baik dalam 

proses pendirian bangunan, arah bangunan yang dipilih, waktu pendirian tepat, 

dalam mendirikan rumah itu sendiri, bentuk atap, bahan yang digunakn dan lain 

sebagainya.  

Bertolak belakang dari arsitektur Jawa yang mengedepankan nilai-nilai 

religius dalam membangun sebuah bangunan, arsitektur Belanda lebih 

mengedepankan nilai fungsional semata. Dan arsitektur Belanda ini mengikuti 

perkembangan arsitektur yang ada di Eropa. Yang mana hal ini berbeda dengan 

arsitektur Jawa yang bersifat stagnan.  
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Penggunaan material atau penggunaan cat pada bangunan baik pada 

tembok, ornamen memberikan kesan bersih, terlebih lagi penggunaan warna 

putih. Pengunaan material besi dan kaca-kaca berwarna-warni yang 

dikombinasikan dengan maerial kaca memberikan kesan yang modern.  

f. Pengertian Indische 

Istilah Indische mengacu pada "Nederland Indische" , yaitu sebutan 

untuk Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Indische adalah 

asimilasi atau campuran dari unsur-unsur budaya Barat terutama Belanda dengan 

budaya Indonesia khususnya dari Jawa.  

 Arsitektur Indische merupakan padu gaya antara corak Eropa (Terutama 

Belanda) dengan corak Mediterania, Timur Tengah, Asia Timur (China), Asia 

Selatan (Gujarat) maupun Melayu. (www.goole.com) 

Penggunaan kata Indische untuk gaya bangunan seiring dengan semakin 

populernya istilah Indische pada berbagai macam institusi seperti Partai Indische 

Bond atau Indische Veeneging. Menurut Lombard pada mulanya bangunan dari 

orang-orang Belanda di Indonesia khususnya di Jawa, bertolak dari arsitektur 

kolonial yang disesuaikan dengan kondisi tropis dan lingkungan budaya. 

Sebutannya Landhuiz, yaitu hasil perkembangan rumah tradisional Hindu-Jawa 

yang diubah dengan penggunaan teknik, material batu, besi, dan genteng atau 

seng. Arsitek Landhuizen yang terkenal saat itu antara lain Wolff Schoemaker, 

DW Berrety, dan Cardeel.  

Di Indonesia, arsitektur Belanda banyak dipadukan dengan arsitektur 

tradisional Indonesia, terutama sekali dengan arsitektur tradisional Jawa, 

khususnya arsitektur Jawa Tengah. 

g. Perkembangan Arsitektur Indische Di Jawa 

Dalam perkembangan arsitektur dari segi masa, perubahan bentuk dapat 

dibedakan dalam dua hal. Yang pertama perubahan secara perlahan atau 

evolusioner dan yang kedua perubahan secara cepat atau revolusioner. Yang 
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digolongkan kedalam kategori pertama adalah arsitek klasik dan tradisional, 

berkembang mengalami perubahan dalam waktu berpuluh-puluh tahun bahkan 

beratus-ratus tahun. Yang kedua arsitektur modern, berkembang dan berubah 

secara cepat, sejalan dengan cepatnya perkembangan teknologi dan penduduk, 

arsitektur kolonial termasuk dalam kategori kedua. 

Secara garis besar perkembangan arsitektur Indische Belanda dapat 

digolongkan berdasarkan waktu menurut Ir. Paulus H. Sumahargo M.Arch. 

sebagai berikut : 

1) Perkembangan arsitektur Indische abad ke –19 antara tahun 1850 – 

1900. 

Gaya arsitektur pada masa ini disebut sebagai gaya arsitektur Indische 

Empire Style. Karakteristik arsitekturnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

“Denahnya simetris penuh. Temboknya tebal, langit-langitnya tinggi dan 

lantainya dari marmer. Ditengah ruangnya terdapat central room yang besar 

yang berhubungan langsung dengan beranda depan dan beranda belakang. 

Beranda belakang dan beranda biasanya sangat luas dan terbuka”.  

Di ujung beranda tersebut terdapat barisan kolom Yunani, berfungsi 

sebagai pendukung atap yang menjulang keatas. Disebelah kiri dan kanan dari 

central room tersebut terdapat kamar-kamar tidur. Dapur, kamar mandi serta 

fasilitas service lainya, seperti gudang dan sebagainya, merupakan bagian 

tersendiri yang letaknya di bagian belakang, yang dihubungkan dengan rumah 

induk dan galeri. Keseluruhan bangunan biasanya terletak pada sebidang tanah 

yang cukup luas dengan kebun di depan, samping dan belakang”. 

 

Gambar. 59 Bangunan Tahun 1850-1900 
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2) Perkembangan arsitektur Indische awal abad ke-20 (tahun 1900 – 1915) 

Karya arsitektur kolonial yang berkembang antara tahun 1900-1915 

merupakan gaya arsitektur kolonial awal modern dimana denah bangunanya 

masih mempunyai pola simetris yang kuat sekali. Elemen-elemen arsitektur 

yang biasa terdapat di negeri Belanda pun masih kelihatan banyak dipakai 

disini. Misalnya unsur Tower serta detail bangunanya lainya. 

 

Gambar. 60 Bangunan Tahun 1900-1915 

3) Perkembangan arsitektur Indische ( tahun 1916 – 1940 ) 

Arsitektur Indische yang berkembang pada tahun 1915-1940 

mempunyai corak arsitektur modern sepenuhnya dengan ciri permainan 

bidang datar pada atapnya, warna putih dan sebagainya. Yang perlu dicatat 

disini adalah bahwa arsitektur bangunan kolonial tersebut sangat 

memperhatikan iklim tropis lembab yang ada disisni, sehingga secara 

keseluruhan bentuk arsitektur Indische yang bercorak modern ini sangat 

berbeda jika dibandingkan dengan arsitektur modern yang ada di Belanda atau 

Eropa pada umumnya.  

 
Gambar. 61 Bangunan Tahun 1915-1940 

Para arsitektur Belanda membawa bentuk-bentuk vernakular arsitektur 

Belanda kedalam arsitektur kolonial. Elemen-elemen tersebut banyak digunakan 
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terutama pada arsitektur  Indische antara tahun 1900 – 1920-an. Elemen-elemen 

tersebut antara lain adalah : 

1) Penggunaan Gevel ( Gable ) pada tampak depan bangunan. Bentuk 

dari Gevel ini sangat bervariasi, seperti Curvilinear Gable, Stepped 

Gable dan sebagainya. Bangunan dengan tampak depan yang 

menggunakan Gavel ini biasanya terletak di tepi sungai. 

 

Gambar. 62 Gable 

2) Penggunan Tower pada bangunan Di Indonesia, kebiasaan membuat 

Tower yang ujungnya diberi atap rupanya menjadi mode pada 

arsitektur Indische Belanda pada awal abad ke 20. Bentuk juga 

bermacam-macam, ada yang bulat,segi empat ramping. Bentuk Tower 

tersebut ada yang dikombinasikan dengan Gevel depan. Pada pintu 

masuk utama pada sebuah gedung kadang-kadang terdapat dua buah 

Tower . 

 

Gambar. 63 Tower 
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3) Penggunan domer pada bangunan “A Domer is window or other 

opening such as louver, projekted through a sloping roof and provided 

with its own roof. The Dormer frame is usually placed vvertically on 

the rafters of the main roof” 

         

Gambar. 64 Domer 

 Namun yang paling menonjol adalah usaha penyesuaian bangunan 

terhadap iklim tropis basah Indonesia. Penyesuaian tersebut mereka antisipasi 

terutama pada : 

1) Ventilasi, diwujudkan dengan banyaknya bukaan. Untuk aliran udara 

dengan bangunan yang ramping . 

2) Hujan dan matahari diantisipasi dengan membuat galeri sepanjang 

bangunan, sehingga kalau jendela-jendela ruangan di buka maka ruang 

tersebut akan terlindung dari sinar matahari langsung maupun tempias air 

hujan. 

 

 

h. Rangkuman  

Arsitektur Belanda lahir dengan didasari oleh tiga langgam arsitektur 

yaitu Gothic, Renaissanse dan Baroque. Dimana ketiga arsitektur tersebut 

memiliki ciri arsitektur tersendiri, yang satu berbeda dengan yang lainya. Gothic 

hadir dengan nuansa runcing, Renaissance hadir dengan bentuk setengah 

lingkaran terutama pada bagian pintu dan jendela sedangkan pada arsitektur 

Baroque banyak digunakan berbagai macam penggunaan ornamen.  

Bentuk arsitektur Gothic dengan dominasi bentuk runcing, terutama 

pada atap yang berupa Pelengkung Iga ini berfungsi untuk mengantisipasi 
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terhadap cuaca terutama dengan adanya salju sehingga dengan adanya atap 

Pelengkung Iga ini maka salju tidak mengendap di atap. Sedangkan di Indonesia 

yang beriklim tropis dengan tidak adanya salju, maka di Indonesia maka atap 

dengan bentuk ini tidak ditemukan. 

Pada arsitektur Baroque ini merupakan puncak penggunaan ornamen 

bangunan, hampir semua bagian bangunan dilengkapi dengan ornamen bahkan 

sampai pada langit-langit bangunan. Ornamen yang digunakan umumnya berupa 

tumbuhan. 

Bentuk tumbuhan yang digunakan terutama bentuk sulur dedauanan 

yang distalisasi. Proses stalisai merupakan pembuatan suatu bentuk baik 

penggunakan garis lurus, lengkung maupun lingkaran tetapi tetap tidak 

meninggalkan bentuk dasar dari arsitektur tersebut.  

Pengunaan ornamen pada rumah Belanda dibatasi, sehingga tidak 

mengherankan bangunan-bangunan Belanda yang ada di Indonesia pun tidak 

banyak ditemui ornamen dalam jumlah yang banyak.  

Sedangkan pada atap bangunan rumah Belanda dilengkapi dengan hiasan 

bentuk-bentuk  Vernakular, seperti Gavel, Tower dan Domer. Keberadaan Gavel, 

Domer dan Tower memiliki fungsi, seperti yang kita ketahui bahwa arsitektur 

Eropa ataupun Belanda banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat rasional. 

Mereka berusaha untuk seoptimal mungkin untuk memanfaatkan tiap bagian 

bangunan. Dengan hadirnya suatu Gavel, Tower dan Domer pada bagian lantai 

paling atas ini dapat digunakan sebagai lonteng, tempat tidur maupun ruang yang 

lain.  

Arsitektur Gothic, Renaissance dan Baroque memiliki kecenderungan 

memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang tidak sedikit, 

sedangkan kebutuhan manusia akan bangunan, baik bangunan umum dan 

perumahan, semakin meningkat dan menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk 

segaera untuk dipenuhi. Oleh karena itulah timbul suatu bentuk arsitektur baru 

yang berusaha untuk mengatasi masalah tersebut, maka muncul arsitektur Art- 
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Deco. Bentuk arsitektur ini merupakan arsitektur internasional, artinya tidak hadir 

hanya di Eropa saja. Arsitektur Art-Deco mencapai puncaknya pada tahun 1920 

dan 1930-an. Tidak semua bnagunan yang ada pada waktu secara otomatis 

bergaya arsitektur Art-Deco. Arsitektur Art-Deco memiliki suatu ciri khas yaitu 

bentuk-bentuk persegi dan penggunaan atap Daag.    

i. Contoh bangunan Indische di Surakarta  

Sebagai kota yang sudah berusia hampir 250 tahun, Surakarta 

memiliki banyak kawasan dengan situs bangunan tua bersejarah. Selain bangunan 

tua yang terpencar dan berserakan di berbagai lokasi, ada juga yang terkumpul di 

sekian lokasi sehingga membentuk beberapa kawasan kota tua, dengan latar 

belakang sosialnya masing-masing. 

Surakarta merupakan salah satu kota pertama di Indonesia yang 

dibangun dengan konsep tata kota modern. Maka tak mengherankan jika kota 

Surakarta banyak sekali ditemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda 

yang memiliki seni arsitektur yang tinggi diantaranya : 

a. Gedung Pengadilan Tinggi Agama. 

 

Gambar.  65. Gedung Pengadilan Tinggi Agama 

Awalnya bangunan ini dipergunakan untuk rumah tinggal. Sejak 

Tahun 1938 digunakan sebagai Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Tinggi 

Agama. Dulu ornamen bangunan ini bergaya Arab-Kolonial, terlihat dari 

penggunaan kubah lengkung yang dihiasi kaca dan berbagai ukiran kaligrafi, 

tetapi sekarang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan yang signifikan, 

bnagunan sekarang cenderung mengusung arsitektur Indische, tanpa adanya 
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arsitektur Arab. Hal ini nampak pada penggunaan atap tradisional Jawa Tengah 

serta ornamen yang pada bagian Lisplank (Gambar 66).  

Sedangkan bangunan ini memiliki kesan Kolonial yang  kuat dengan 

adanya suatu benuk Gavel pada bagian atap yang berupa segitiga sama kaki. Serta 

penggunaan kolom atau tiang dengan bentuk lingkar yang mengecil pada 

bnagunan atas (Gambar 67), sesuai dengan hukum alam bahawa bahwa bagian 

atas kolom mem ikul beban ynag relatif lebih kacil bila dibandingkan dengan 

bagian bawah kolom.  

 

 

Gambar. 66 Atap 

 

Gambar. 67 Kolom 

b. Bangunan di Jl. Kol. Sutarto 

Di Jl. Kol. Sutarto terdapat beberapa bangunan peninggalan 

pemerintah kolonia Belanda, namun sayang sekali bangunan yang ada tidak 

mendapat perhatian yang baik sehingga bangunan rumah nampak kusam.  
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Tetapi ada juga bangunan yang sedang dalam proses pembenahan. 

Pembenahan yang dilakukan terhadap bangunan kolonial ini berusaha untuk tidak 

mengubah bentuk asli dari bangunan itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari adanya 

tower yang ada dibagian atap, yang tidak mengalami perubahan sama sekali 

(Gambar 68). Langkah-langkah pembenahan atau renovasi bangunan yang seperti 

ini yang seharusnya dilakukan oleh para pemilk bangunan kolonial, agar jangan 

sampai mengubah atau malah merombak bangunan secara total.  

Namun sayang sekali pembenahan pada bagian pengecatan badan 

bangunan menggunakan warna-warna terang yang berbeda dengan warna pada 

bangunan kolonial.   

 

Gambar. 68 Rumah di Jl. Kol. Sutarto 

 

Gambar. 69 Tower 

Pada bangunan ini nampak sekali bangunan berusaha untuk 

menciptakan bentuk banguna yang ramping, dengan bentukan bangunan yang 

memilik dimensi ruang yang tidak terlalu besar tetpi memiliki ketinggian yang 

cukup tinggi. Bentukan bangunan yang seperti ini merupakan bentuk langgam 
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dari arsitektur Gothic. Tetapi pada banguan tidak nampak adanya bnetuk-bentuk 

runcing dan atap Pelengkung Iga. Atap bangunan justru menggunakan atap 

Panggang-pe, atap Panggang-pe ini merupakan atap yang paling sederhana atap 

tradisional Jawa. Bentuk yang dihasilkan berupa segitiga sama kaki seperti pada 

bangunan Gothic, meskipun dengan tingkat kemiringan yang berbeda.  

 

Gambar. 70 Rumah di Jl. Kol Sutarto 

c. Gapura Kentingan  

Hampir semua gapura yang ada di kota Surakarta memiliki kesamaan 

dalam bentuk, bahan, ornamen dan warnanya. Gapura berusaha untuk memadukan 

elemen Belanda dan elemen arsitektur tradisional Jawa. Pada gapura yang 

merupakan perbatasan antara Surakarta dengan Karanganyar, memiliki 

permaianan terutama pada bentuk lengkung dan bentuk lurus pada gapura 

(Gambar 71).  

Bentuk gapura berusaha untuk menampilkan wujud asitektur Jawa 

dengan membuat ornamen Jawa, berupa wajikan meskipun dalam bentuk yang 

sederhana (Gambar 72). 
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Gambar. 71 Gapura Kentingan  

 

Gambar. 72 Wajikan 

d. Kantor Polsek Jebres  

Bangunan kantor poloisi memiliki kesan kolonial yang kuat, baik pada 

denah yang digunakan maupun pada bagian-bagian bangunan, misalnya berupa 

kolom, pintu dan jendela. Hanya pada bagian atap yang tingkat kelandaianya tidak 

terlalu tinggi (Gambar 73).  

Pada jendela, hadir dengan bentuk krepyak yang memang sangat 

cocok diterapkan pada bangunan di daerah tropis. Selain itu juga hiasan panil 

pesegi dan kaca warna turut mewarnai bentuuk jendela yang ada pada bangunan 

kolonial ini (Gambar 74).  
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Gambar. 73 Polsek Jebres 

 

  Gambar. 74 Jendela  

e. Bank Indonesia. 

 

Gambar. 75 Bank Indonesia  

Dulu bernama Javasche Bank. Merupakan kantor cabang karya arsitek 

Hulswit, Fermont dan Ed. Cuipers dengan standart gaya Neoklasik. Sekelompok 

pemuda pernah menggunakan gedung ini untuk menculik PM Syahrir pada masa 

revolusi. 
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Para arsitektur Belanda membawa bentuk-bentuk Vernakular 

arsitektur Belanda kedalam arsitektur Indische. Elemen-elemen tersebut banyak 

digunakan terutama pada arsitektur  kolonial antara tahun 1900 – 1920-an. Seperti 

pada atap bangunan Bank Indonesia ini, berupa Tower (Gambar 76) dan Domer 

(Gambar 77). 

 

Gambar. 76 Tower 

 

Gambar. 77 Domer 

f. Benteng Vans Ternburg 

 

Gambar . 78 Benteng Vans Terburg 

Di kota Surakarta terdapat pula bekas peninggalan kolonial Belanda 

yaitu Benteng Vans Ternburg yang dulu digunakan sebagai pusat pengawasan 
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kolonial Belanda untuk mengawasi gerak-gerik Keraton Kasunanan, namun 

sekarang keadaannya tidak terurus, di pusat kota Surakarta di dekat Balaikota 

Surakarta. Dulu bangunan ini bernama "Grootmoedigheid" dan didirikan oleh 

Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff pada tahun 1745. Benteng dikelilingi oleh 

kompleks bangunan lain yang berfungsi sebagai bangunan rumah tinggal perwira 

dan asrama perwira. Bangunan benteng ini dikelilingi oleh tembok batu bata 

setinggi enam meter serta dilengkapi dengan adanya parit. 

g. Broederan Poerbayan 

 

Gambar.79 Broederan Poerbayan  

Bruderan Purbayan merupakan tempat pendidikan sekaligus asrama 

bagi para Bruder. Didirikan pada jaman penjajahan Belanda tahun 1921/1922. 

Bentuk bangunan sederhana ini simetris penuh baik pada denah 

bangunan maupun pada penempatan pada jendelanya. Jendela ini tanpa dipadukan 

dengan kaca, tetapi jendela ini dibuat dengan sistem kepryak, kepryak ini 

berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara dan untuk mendapatkan cahaya, jendela 

jenis harus dibuka. 
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Gambar. 80 Jendela Kepryak  

h. Bondholoemakso 

Kantor Bondholoemakso dibangun pada atahun 1917 memiliki corak 

yang seragam dengan bangunan yang ada disekitarnya. Meskipun bangunan ini 

masuk kedalam lingkungan keraton, termasuk bnagunan ynag lainya, kesan 

kolonialnya justru lebih dominan dibandingkan dengan arsitektur tradisional 

Jawa.  

Kolom-kolom yang besar dengan bentuk mengecil pada sisi atas, 

adanya   pada sisi atap, pola simetris bangunan dan bentuk lengkung pada jendela 

menandakan betapa dominanya pengaruh arsitektur belanda pada ini. 

 

Gambar. 81 Kantoor Bondholoemakso 
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Gambar.82 Pediment 

i. Dalem Poerwadiningratan 

 

Gambar. 83 Dalem Poerwadiningratan 

Bangunan Indische peninggalan pemerintah kolonial Belanda ini 

masih memiliki kondisi fisik yang sangat baik seperti bangunan Loji Gandrung. 

Perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur tradisional Jawa memberikan suatu 

bentuk yang indah. Penggunaan atap joglo pada bangunan, merupakan penerapan 

arsitektur tradisional Jawa, dan penerapan arsitektur arsitektur Belanda berupa 

kolom persegi dan penempatan Pediment pada bagian atap. Bentukan kolom 

persegi tidak ditemukan terlau banyak ornamen, hanya berupa bentuk persegi saja, 

berbeda dengan kolom pada daerah asalnya yang kadangkala dipadukan dengan 

bentuk-bentuk lengkung. 

Pediment pada sisi atap dihiasi dengan ornamen, berupa sukur 

tumbuhan (Gambar 84). Ornamen yang digunakan pada bangunan berlanggam 

baroque ini banyak ditemukan pada bangunan kolonial belanda yang ada di daerah 

Surakarta. 
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Gambar. 84 Pediment 

j. Gedung Brigade Infanteri 

 

Gambar. 85 Gedung Brigade Infanteri 

Gedung Brigade Infanteri merupakan bangunan yang dibangun untuk 

melengkapi kompleks benteng pertahanan Vast Ternburg. Bangunan kental sekali 

dengan nuansa arsitektur kolonial, dengan bentuk bangunan yang tinggi dan 

kokoh. Pada bagian muka bangunan terdapat Pediment, berupa segitiga samakaki 

(Gambar 86). Hiasan dengan wujud yang runcing pada bagian atas atap identik 

dengan corak arsitektur Gothic. 

 

Gambar. 86 Gavel 
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k. Jawi Antik 

Bangunan yang berada di depan bangunan Rumah Sakit Kadipolo ini 

memiliki kesan arsitektur yang kuat sekali jika di bandingkan dengan banguna 

peningglan pemerintah kolonial Belanda yang lainya. Kesan arsitektur tradisional 

ynag kuat ini nmapak pada bagian atap dimana atap yang digunakan adalah atap 

Joglo dan penggunaan ornamen pada semua bagian pintu dan jendela serta pada 

bagian bouvenligh.  

Kolom yang ada pada bagian depan depan bangunan berupa kolom 

tradisional yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu. 

 

Gambar. 87 Gedung Jawi Antik 

 

 

Gambar. 88 Ornamen Jawa 
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l. Kantor Pertani. 

 

Gambar. 89 Kantor Pertani 

Berdiri tahun 1908 sebagai bangunan rumah tinggal seorang 

bangsawan Tionghoa yang dekat dengan kerabat Keraton. Pernah digunakan 

sebagai tempat usaha batik oleh pedagang Lawiyan. Tahun 1978 dialihfungsikan 

sebagai kantor PT. Pertani yang melayani bidang administrasi perkantoran. 

Mempunyai banyak kesamaan detail arsitektur dengan Gedung Veteran, Loji 

Gandrung dan Bekas Kantor DPU. 

Sekarang bangunan ini telah berubah menjadi Puri Baron. Tetapi 

bentuk bangunan tidak berubah, masih seperti dulu. Hanya dilakukan pengecatan 

ulang dan mengganti beberapa bagian bangunan yang memang sudah rusak 

dimakan waktu. Perpaduan arsitektur tradisional dan kolonial masih sangat kuat. 

Hal ini terlihat dari bentuk atap berupa atap Joglo (Gambar 90) dan hiasan berupa 

besi yang ada pada bagian atas atap yang berbentuk lengkung Kurneliveliar.( 

Gambar 91)  

 

Gambar. 90 Atap Joglo  
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Gambar. 91 Ornamen Kurniliveliar 

m. Loji Gandrung  

 

Gambar. 92 Loji Gandrung 

Bangunan yang sekarang digunakan sebagai rumah dinas Walikota 

Surakarta ini, jauh dari kesan bangunan kolonial pada umunya yang terkesan 

kotor maupun tidak terawat. Bahkan bangunan tampak bersih dan memiliki suasan 

sekitar yang nampak sangat asri dihiasi dengan taman yang ada pada bagian depan 

halaman bangunan Loji Gandrung.  

Seperti menjadi ciri khas dari bnagunan kolonial kesan simetris 

bangunan nampak kuat sekali serta dengan banyaknya bukaan yang ada. Bentuk-

bentuk Vernakular dari arsitektur Belanda, hadir dengan adanya suatu   Tower 

yang ada pada bagian atap bangunan. Tower yang ada pada atap mulai digunakan 

pada awal abad 20 (Gambar 93). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



61 
 

 

Gambar. 93 Tower berbentuk persegi  

n. Masjid Agung Surakarta. 

 

Gambar. 94 Masjid Agoeng Soerakarta  

Masjid Agung dibangun oleh Sunan Paku Buwono III tahun 1763 dan selesai pada 

tahun 1768. Masjid ini merupakan masjid dengan katagori Masjid Jami, yaitu 

masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat. Masjid Agung 

merupakan kompleks bangunan seluas 19.180 meter persegi yang dipisahkan dari 

lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter. Pagar 

Keliling, dibangun pada masa Sunan Paku Buwono VIII tahun 1858 (Gambar 95 

). 

 

Gambar.95  Pagar Keliling  
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o. Masjid Mangkunegaran 

 

Gambar. 96  Masjid Mangkunegaran 

Sebelumnya terletak di wilayah Kauman, Pasar Legi, namun pada 

masa Adipati Mangkunagara II dipindah ke wilayah Banjarsari dengan 

pertimbangan letak masjid yang strategis dan dekat kepada Pura Mangkunagaran. 

Pemugaran besar-besaran atas Masjid Mangkunagaran terjadi pada 

saat pemerintahan Adipati Mangkunagara VII, pada saat itu Mangkunagara VII 

meminta seorang arsitek dari Prancis untuk ikut serta mendesain bentuk masjid 

ini. 

Luas kompleks masjid sekitar 4.200 meter persegi dengan batas pagar 

tembok keliling sebagian besar di muka berbentuk lengkung. 

Gapura yang berfungsi sebagai pintu masuk kedalam masjid berbentuk 

runcing seperti pada bangunan-bangunan Gothic yang dipadukan dengan seni ukir 

kaligrafi (Gambar 97).  
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Gambar. 97 Gapura 

Pagar yang mengelilingi bangunan masjid berbentuk runcing khas 

dengan seni arsitektur Gothic, yang memang banyak menggunakan bentuk-bentuk 

runcing sebagai bentuk fisik bangunan.  

 

Gambar. 98 Pagar 

p. Pasar Gedhe Hardjonagoro 

 

Gambar.99 Pasar Gedhe Hardjonagoro 

Pada jaman kolonial Belanda, Pasar Gedhe merupakan sebuah pasar 

"kecil" yang didirikan di area seluas 10.421 meter persegi, berlokasi di 

persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang digunakan sebagai 

Balaikota Surakarta. Bangunan ini di desain oleh arsitek Belanda bernama Ir. 

Thomas Karsten yang selesai pembangunannya pada tahun 1930 dan diberi nama 
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Pasar Gede Hardjanagara. Diberi nama Pasar Gedhe karena terdiri dari atap yang 

besar (Gedhe artinya besar dalam bahasa Jawa).  

Arsitektur Pasar Gedhe merupakan perpaduan antara gaya tradisional 

Jawa, dengan ornamen Mustaka (Gambar 101) dan arsitektur Belanda, berupa 

jendela dengan ambang atas setengah lingkaran (Gambar 100) dan. Pada tahun 

1947, Pasar Gedhe mengalami kerusakan karena serangan Belanda Pemerintah 

Indonesia kemudian merenovasi kembali pada tahun 1949. Perbaikan atap selesai 

pada tahun 1981 (Gambar 102). Pemerintah Indonesia mengganti atap yang lama 

dengan atap dari kayu.  

 

Gambar. 100 Jendela Pasar Gedhe  

 

Gambar. 101 Ornamen  

 

Gambar. 102 Atap Pasar Gedhe  
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q. Rumah Sakit Kadipolo 

 

Gambar. 103 Rumah Sakit Kadipolo  

Rumah Sakit Kadipolo terletak di jalan Dr. Radjiman dengan luas 

lahan sekitar 2,5 Ha. Rumah sakit ini didirikan pada masa pemerintahan Sunan 

Paku Buwono X. 

Sejak tahun 1985 bangunan tersebut menjadi milik klub sepakbola 

Arseto sebagi tempat tingal dan mess bagi para pemain Arseto Solo. Namun kini 

sebagian besar bangunan dibiarkan kosong tak terawat. 

Sejak digunakan sebagai bagi para pemain Arseto, bangunan ini 

mengalami perubahan  yang dratis. Bangunan dirombak dirombak secara  total, 

jika dulu menggunakan pasangan batu bata kini hampir semua bagian bangunan 

rumah menggunkan kayu. Meskipun bentuk bangunan tetap kental dengan nuansa 

arsitektur kolonial. Hal ini dapat dilihat dengan bentuk atap yang curam (Gambar 

104).  

 

Gambar. 104 Atap  
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r. Kantor Kodim 

 

Gambar. 105 Kantor Kodim 

Terletak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta, bangunan ini berkaitan erat 

dengan Loji Gandrung sebagai rumah komandan pasukan Belanda dan Benteng 

Vastenburg sebagai pusat pertahanan tentara Belanda di wilayah Surakarta. Kini 

gedung ini digunakan sebagai kantor Kodim.  

Bentuk arsitektur masih dipertahankan, dengan tidak mengubah secara 

keseluruhan. Pada gambar, terlihat bentuk jendela yang menyempit kesamping 

dan melebar keatas (Gambar 106), merupakan salah satu bentuk arsitektur 

peninggalan Belanda yang ada di Indonesia. 

 

Gambar. 106 Jendela Kantor Kodim   
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s. Masjid Lawejan 

 

Gambar. 107 Masjid Laweyan  

Masjid Laweyan dibangun pada masa Djoko Tingkir sekitar tahun 

1546. Merupakan masjid pertama di Kerajaan Pajang. 

Awalnya merupakan pura agama Hindu dengan seorang biksu sebagai 

pemimpin. Namun dengan pendekatan secara damai, seiring dengan banyaknya 

rakyat yang mulai memeluk agama Islam, bangunan dirubah fungsinya menjadi 

Masjid. 

Kompleks masjid menjadi satu dengan makam kerabat Keraton 

Pajang, Kartasura dan Kasunanan Surakarta. 

Bentuk fisik bangunan seperti pada bangunan masjid Mangkunegaran 

yang banyak menggunakan bentuk meruncing pada bangunan, seperti pada bentuk 

gapura masjid Mangkunegaran. 
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Keterangan posisi bangunan kolonial yang ada di Surakarta  

No Nama tempat Abjad 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

 

Utara 

Kantor Departemen Agama 

Timur 

Bangunan di Jl. Kol. Sutarto 

Gapura Kentingan 

Kantor Polsek Jebres 

Selatan 

Bank Indonesia 

Benteng Vanstenburg 

Boederan Poerbayan 

Bondholoemakso  

Dalem Poerwadiningratan 

Gedung Infantri 

Jawi Antik 

Kantor Pertani 

Loji Gandrung 

Masjid Agung 

Masjid Mangkunegaran 

Pasar Gedhe 

Rumah Sakit Kadipolo 

Barat 

Kantor Kodim 

Masjid Laweyan 

 

a 

 

b 

c 

d 

 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

l 

m 

n 

o 

p 

q 

 

r 

s 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang Perpaduan Arsitektur Belanda dan Arsitektur 

Tradisional Indonesia yang penulis lakukan berdasarkan dari penelitian-penilitian 

serupa yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Penelitian-penelitian 

tersebut adalah : 

1. Nining Sumintri. Studi Kasus Bangunan Masjid Agung  Surakarta. 

“Dalam hal ini Nining Sumintri mengetengahkan permasalahan yaitu studi 

tentang masjid Agung Surakarta secara keseluruhan baik pada segi sejarah, 

eksterior ataupun interior bangunan masjid Surakarta.  Bagian dan 

ornamen-ornamen dari masjid digambarkan dengan jelas dan mendetail. 

2. Ofita Purwani, ST., MT. dan Istajabul Aliyah, ST., MT. 2003. Strategi 

Pengolahan Ornament Eropa Pada Kraton Jogjakarta. 

“ Dalam penelitian ini penulis berusahan untuk menangkat permasalahan 

strategi pengolahan Eropa yang dilakukan pada ornamen Eropa yang 

terdapat pada kraton Jogjakarta dengan batasan bangunan yang ada di 

pelataran pagelaran, pelataran Sithinggil, pelataran Kemandhungan utara, 

pelataran Sri Manganti”.  

C. Kerangka Pemikiran 

 Dipualau Jawa, khususnya Jawa Tengah, juga ada suatu bentuk seni 

arsitektur yang sering kita sebut dengan arsitektur tradisional Jawa Tengah. 

Arsitektur tradisional Jawa Tengah timbul karena dipengaruhi oleh norma, kaidah 

dan tata nilai yang ada di daerah Jawa Tengah itu sendiri. Dari hal itu maka dapat 

disimpulkan bahwa pada arsitektur Jawa Tengah, lebih dipengaruhi oleh hal yang 

bersifat spiritual. Berbeda arsitektur Belanda yang timbul karena adanya suatu 

pemahaman rasional. 

Perkembangan arsitektur Belanda di Indonesia tidak lepas dari unsur 

politik. Sebagaimana kita ketahui Belanda pernah menjajah Indonesia selama tiga 

setengah abad, sehingga banyak hal yang dibawa Belanda ke Indonesia, salah 

satunya dalam hal seni arsitektur. Pintu politik ini merupakan cara yang ampuh 
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untuk memberikan suatu bentuk warna arsitektur Belanda ke Indonesia. Dengan 

semakin meningkatnya jumlah warga Belanda yang datang ke Indonesia dan 

kebutuhan prasarana yang diperlukan maka pemerintah pada saat itu  

mendatangkan para arsitektur dari Belanda. 

Pada arsitektur Belanda dipengaruhi oleh tiga langgam arsitektur yang 

berkembang di Eropa diantaranya Gothic, Renaissance dan Baroque. Ketiga 

langgam ini memiliki ciri khas sendiri, walaupun langgam tertentu masih 

membawa corak arsitektur pada jaman sebelumnya.  

Para arsitektur Belanda berusaha menampilkan suatu bentuk arsitektur 

yang baru, yang berbeda dengan yang ada pada negeri asal mereka. Bentuk 

arsitektur ini menciptakan suatu bentuk eksterior yang berbeda, dan memberikan 

kesan dan nilai arstistik yang berbeda pula. Arsitektur Jawa yang kaya nilai-nilai 

religius dan terkesan alami berpadu dengan arsitektur Belanda yang rasional dan 

megah.  

Perpaduan dua unsur arsitektur ini dapat kita lihat bagian pada bangunan 

rumah  pada atap, dinding, tiang/kolom, pintu dan jendela serta oranamen. 

Perpaduan arsitektur pada bangunan ini dikenal dengan aritektur Indische.  
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Dari uraian diatas dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini : 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang optimal sangatlah 

diperlukan metode penelitian yang tepat. Metodologi perlu ditentukan sebelum 

penelitian dimulai. Hal ini karena ketepatan dalam menentukan metodologi dapat 

mengantar ke arah tujuan yang diinginkan, yaitu hasil yang dapat di 

pertanggungJawabkan. 

 Istilah metodologi terdiri dari dua kata yaitu,”metodos” yang berarti cara 

dan “logos”yang berarti ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu – ilmu yang 

memperbicangkan cara – cara  (metode) Ilmiah (Sutrisno Hadi, 1983 :28).  

Sedangkan penelitian  menurut Kartini Kartono (1990 : 28) “Merupakan usaha 

untuk menentukan, mengembangkan, dan melakukan verifikasi terhadap 

kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan dengan memekai metode ilmiah”. 

Berdasarkan pengertian metodologi dan penelitian diatas, dapat 

dikemukakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang 

cara atau metode dalam penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah untuk mencapai tujuan 

tertentu. Adapun bagian – bagian dari metodologi dalam penelitian ini adalah : 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

 Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Jl. Perintis Kemerdekaan Surakarta 

(6 rumah yang masih mempetahankan arsitektur Indische). Alasan dipilihnya 

lokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan, karena bangunan rumah di daerah tersebut 

merupakan salah satu cagar budaya yang bernilai historis, filosofis, dan memiliki 

daya tarik yang cukup tinggi. Dan letaknya yang berada dalam kota Surakarta.  
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Gambar. 109 Lokasi Penelitian 
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2. Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagai berikut :  

a. Pengajuan Judul   : 9 November 2006 

b. Pra Proposal  : 10 November 2006 – 19 Juni 2008 

c. Seminar  Proposal : 8 Agustus 2008 

d. Revisi   : 9 Agustus– 12 agustus 2008 

e. Perijinan   : 10 Agustus – 12 agustus 2008 

f. Penelitian  : 13 Agustus – 16 agustus 2008 

g. Penyusunan Laporan : 17 Agustus 2008 – 27 Agustus 2008 

 

B.  Metodologi Penelitian 

Untuk dapat mengkaji permasalahan secara rinci, lengkap, dan akurat 

diperlukan suatu pendekatan permasalahan lewat pemilihan bentuk yang tepat. 

Menurut Aslam Samhudi ( 1986 : 36 ) bahwa “Ketiga bentuk tersebut adalah 

pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Ketiga 

pendekatan tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, yakni terletak pada 

teknik dan proses pelaksanaannya”. Sesuai dengan permasalahan dan teori yang 

telah disusun dalam penelitian ini, maka peneliti memakai metode penelitian 

diskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan dianalisa berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati secara holistik, 

wawancara, dokumentasi, gambar, pencatatan lapangan, dan bukan angka – 

angka.  

Menurut Lexy J. Moleong  (2006 : 6) bahwa : “ Penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya : perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara diskripsi 
dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.  
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Senada dengan hal tersebut H.B. Sutopo (1996 : 35) mengungkapkan bahwa 

“ Riset mengarahkan kegiatan secara dekat pada hal – hal kekinian, kepentingan 

pokoknya ditelaah pada peristiwa – peristiwa nyata dalam dunia aslinya bukan 

sekedar laporan yang ada”. 

Di dalam penelitian kualitatif terdapat 3 macam strategi pendekatan, yaitu 

akspanatif, aksploratif, dan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti memakai 

strategi pendekatan deskriptif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan data dengan kata atau uraian dan penjelasan. 

C.  Sumber Data 

Menurut Burhan Bungin (2005 : 54) mengungkapkan bahwa “Sumber data 

kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa dan tingkah laku, dokumen dan arsip, 

serta berbagai benda lainnya”. Sedangkan Lofland dalam Lexy .J. Moeleong         

(2001 : 112) “Sumber data dalam kualitatif, ialah kata – kata dan selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya”. Sumber data yang  diambil dalam 

penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber diantaranya :  

1. Instrumen 

Intrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pencari 

tahu alamiah dalam pegumpulan data lebih banyak tergantung pada kemampuan 

peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data. Alasaan orang dipakai sebagai 

instrumen penelitian karena orang memiliki suatu kelebihan yang dapat 

memutuskan secara benar, dapat menilai keadaan, dan dapat mengambil 

keputusan dengan benar. 

2. Informan  

Informan adalah orang mengetahui permasalahan–permasalahan yang akan 

dikaji oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi seluas – luasnya kepada 

peneliti. Informasi inilah yang akan dikaji oleh peneliti untuk dijadikan sumber 

data. Untuk menjadi informan diperlukan syarat atau harus memenuhi beberapa 

kriteria yang sesuai dengan syartadalam Validitas data. Orang yang bertindak 

sebagai informan adalah : Dinas Tata Kota Surakarta, Dinas Pariwisata Surakarta, 
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dan semua pihak yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang tepat dan 

akurat. 

Dalam hal ini informan dibagi menjadi 2 : 

a. Informan Pangkal  

Informan pangkal adalah informan yang semua informasi yang berasal 

darinya digunakan sebagai bahan pembanding atau pelengkap. Dipakai sebagai 

informan pangkal yaitu Dinas Tata Kota Surakarta ( Ir. Sujadi). 

b. Informan Kunci 

Informan kunci adalah informan yang segala informasi yang berasal darinya 

merupakan informasi utama dan digunakan sebagai patokan dalam menentukan 

sumber informasi selanjutnya. Dalam hal ini yang dipakai sebagai informan kunci 

adalah Dinas Pariwisata Pariwisata Surakarta ( Ir. Murdono). 

3. Tempat atau Obyek 

Tempat atau obyek yang akan dijadikan penelitian adalah Jl. Perintis 

Kemerdekaan, kecamatan Laweyan Surakarta. 

4. Studi Pustaka 

Disamping data yang diperoleh dari hasil wawancara, diambil juga data dari 

hasil studi ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini juga 

mencari data dengan menggunakan studi observasi dan literatur. Hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan pengertian awal serta gambaran permasalahan yang lebih 

khusus. Identifikasi segala permasalahan dan pemecahannya dengan mencari 

berbagai informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui media 

cetak, elektronik, maupun internet. 

5. Dokumentasi 

Selain beberapa sumber data di atas, peranan dokumantasi sangat penting 

untuk mendukung tingkat keakuratan data. Hal ini untuk menjelaskan kondisi 

sesungguhnya di lapangan dan dapat disajikan dalam laporan penelitian dalam 

bentuk gambar atau foto. Dokumentasi dalam bentuk foto mampu menghasilkan 
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data dalam bentuk deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi – segi subyektif. Hasil foto sering dianalisis secara induktif yaitu 

untuk menentukan kaidah umum dari sebuah penelitian. 

D.  Teknik Sampling 

Penentuan besar kecilnya sampel dapat menimbulkan permasalahan yang 

rumit bila peneliti kurang tepat dalam menetapkan teknik sampling.  

Menurut Burhan Bungin (2005 : 53) bahwa : 

Teknik sampling adalah bentuk khusus atau proses pemusatan atau 
pemilihan dan penelitian yang mengarah pada seleksi. Sesuai dengan 
paradigma penelitian kualitatif, maka teknik sampling yang digunakan 
adalah Purposive Sampling (sampling bertujuan). Teknik Purposive 
Sampling (sampling bertujuan) pengambilan data berdasar sampel yang 
telah ditentukan.  

Menurut Lexy J. Moeleong (2006 : 224) mengatakan bahwa :  

Teknik sampling digunakan dalam penelitian kualitatif mempunyai maksud 
untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber 
dan informasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan dalam konteks 
yang unik. Maksud kedua dari teknik sampling adalah menggali informasi 
yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab 
itu dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan 
atau ( Puposive sampling ). 

Menurut Sutrisno Hadi, (1973 : 83) “Dalam purposive sampling pemilihan 

subyek didasarkan atas ciri – ciri atau sifat – sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri – ciri atau sifat – sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya”. Digunakannya teknik Purposive Sampling      

(sampling bertujuan) dalam penelitian ini sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya terutama yang akan dijadikan informan harus melalui seleksi yang 

ketat dan cermat. Telah ditetapkan adalah orang yang mengetahui dan 

berhubungan langsung dengan persoalan–persoalan yang sesuai dengan masalah 

penelitian. Peneliti juga hanya mengamati sisi–sisi kondisi lokasi penelitian yang 

relevan dengan permasalahan yang peneliti kaji. Dengan demikian diharapkan 

peneliti akan terhindar dari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 

Sutrisno Hadi (1979 : 104) mengemukakan “Baik buruknya suatu hasil 

penelitian sebagian tergantung pada teknik pengumpulan datanya, akurat dan 

reliable pekerjaan research mempergunakan teknik–teknik, prosedur – prosedur, 

alat–alat serta kegiatan yang dapat diandalkan”. Untuk memperoleh data hasil 

penelitian yang akurat, maka sumber data yang telah didapatkan dalam penelitian 

ini teknik pengumpulan data dijawab dengan : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu mengenai 

sesuatu dalam merekontruksi kejadian, organisasi, motivasi, kepedulian dan lain 

sebagainya dalam suatu kebulatan yang dialami pada masa lalu, dan 

memproyeksikannya untuk dialami pada masa yang akan datang. Menurut H.B. 

Sutopo ( 1996 : 24 ) bahwa “ Dengan wawancara maka akan dapat menggali 

tentang informasi secara mendalam atau disebut indeep interviewing”. 

Wawancara bersifat terbuka yaitu wawancara yang menggunakan 

seperangkat pertanyaan baku dan dipakai untuk menangkap data ( informasi ) baik 

secara aksplisit maupun tacit. Eksplisit adalah realitas yang diungkapkan informan 

melalui bahasa, sedangkan tacit adalah informan mengetahui realitasnya. 

Item wawancara Dinas Tata Kota dan Dinas Pariwisata kota Surakarta 

1. Apakah bangunan peninggalan pemerintah colonial belanda mengalami 

perubahan karakteristik dan apa yang melatar belakanginya?  

2. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan pada obyek penelitian secara 

mendetail dan mencermati segala sesuatu pada obyek yang sekiranya dapat 

menunjang penelitian kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

terjadi pada keadaan yang sesungguhnya. Sesuai dngan pendapat Suharsimi 

Arikunto ( 1993 :” 128 ) bahwa “ Kegiatan observasi meliputi kegiatan pemusatan 

terhadap obyek yang menggunakan seluruh aspek indera”. Pengamatan pada 

obyek penelitian sangat mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 
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kepercayaan, perhatian dan kemampuan peneliti. Pengamatan memungkinkan 

peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga juga 

memungkinkan pula untuk peneliti menjadi sumber data. 

3. Mencatat Arsip dan Dokumentasi   

Selain menggunakan wawancara dan observasi, pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan pencatatan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Lexy J. Moeleong (2006 : 161) mengatakan bahwa “ Dokumen adalah 

setiap bahan tertulis maupun film dengan demikian metode ini untuk mencari data 

mengenai hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan 

melihat atau meneliti dokumen”. 

Pencatatan arsip dan dokumentasi yang dikaitkan dengan masalah dan 

tujuan penelitian. Dengan mencatat arsip dan dokumentasi yang berhubungan 

dengan penelitian akan menambah sumber data yan dibutuhkan dalam menunjang 

penelitian yang dilakukan. Dokumen yang diperoleh dapat berupa bahan bernilai 

informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial maupun masyarakat umum seperti 

buletin, majalah, berita media massa.  

F. Validitas Data 

Dalam sebuah penelitian keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan 

data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Lexy J. Moeleong            

(2001 : 173) bahwa “ Untuk menetapkan trustwortiness atau keabsahan data 

diperlukan teknik pemeriksaan.  Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam teknik 

pemeriksaan data yaitu : (1) kepercayaan (credibility), (2) keteralihan                   

(transferability), (3) ketergantungan (dependability), (4) kesesuaian                   

(confirmability)”. Beberapa cara untuk memperdalam tingkat kepercayaan atau 

teknik pemeriksaan keabsahan data antara lain dengan trianggulasi data, 

memperpanjang masa observasi, pengamatan secara terus menerus, dan 

mengadakan member check. Trianggulasi merupakan hal yang paling umum 

dipakai untuk memperoleh tingkat kepercayan data.  
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Menurut Burhan Bungin (2005 : 186) bahwa “ Trianggulasi merupakan 

teknik yang didasari pola  fenomenologi yang bersifat multiperspektif, diartikan 

untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara 

pandang”. Adapun pendapat Lexy J. Moeleong (2006 : 330) bahwa “Trianggulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data atau validitas data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain”. 

H.B. Sutopo (1989 : 26) menyatakan bahwa : 

“Ada empat macam triangulasi : (1) Data trianggulasi, dimana peneliti 
menggunakan beberapa sumber data yang sama, (2) Investigat 
trianggulation yaitu pengumpulan data yang sama dan dilakukan oleh 
beberapa orang peneliti, (3) Methodologikal trianggulation yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda 
ataupun dengan menggunakan data yang berbeda, dan (4) Theoritical 
trianggulation yaitu menggunakan penelitian tentang topik yang sama dan 
data yang dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis yang 
berbeda”.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode 

trianggualsi data (sumber). Lexy J. Moeleong (1997 : 178) bahwa “Trianggulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informan 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda”. Dalam trianggulasi sumber 

data memakai beberapa sumber untuk mengumpulkan data dengan permasalahan 

yang sama. Data dilapangan diambil dari sumber obyek yang berbeda – beda. 

Data yang diperoleh melalui sumber, kemudian dilakukan uji keabsahan melalui 

teknik trianggulasi antar sumber. Data atau informasi yang diperolah harus selalu 

dikomparatifkan dan diuji dengan data atau informasi lain, baik dari segi 

koherensi sumber yang sama maupun yang berbeda. Diharapkan dapat dicapai 

perbandingan data hasil pengamatan, pendapat, dan keadaan perspektif dari 

masyarakat dengan data atau informasi dari dokumen yaang bersangkutan. Dalam 

trianggulasi data belum tentu didapatkan kesamaan pendapat atau pemikiran.  

Oleh karenanya perlu diketahui alasan–alasan terjadinya perbedaan tersebut. 

Triangulasi yang dialkukan oleh peneliti meliputi : 
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1. Triangulasi Data 

Data atau informasi yang diperoleh selalu dikomparasikan dan diuji 

dengan data/informasi lain baik dari segi koherensi sumber yang sama maupun 

yang berbeda. Dalam hal ini dapat dicapai dengan membandingkan data hasil 

pengamatan, pendapat dan keadaan prespektif dari masyarakat dengan data atau 

informasi dari dokumen yang bersangkutan yaitu berupa literatur rumah-rumah 

indische, dan sebagainya. Yang penting dalam triangulasi data ini adalah jangan 

sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan 

kesamaan pendapat, atau pemikiran. Selain itu dapat mengetahui adanya alasan-

alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. 

2. Triangulasi Teori 

Pembahasan menggunakan perspektif teori yang saling berbeda, karena 

teori yang berbentuk secara asumsi, konsep dan proposisinya itu merupakan 

hipotesis. Dalam hal ini, apabila analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan 

menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk 

mencari tema atau penjelasan pembanding. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menyertakan usaha pencarian data lainnya yaitu berupa literatur rumah-rumah 

Indische, arsip-arsip mengenai rumah-rumah Indische, makalah-makalah 

penelitian rumah-rumah Indische, jurnal-jurnal penelitian, dan sebagainya yang 

dijadikan sebagai penjelasan pembanding atau penyaring untuk 

mengorganisasikan data yang sudah ada yang barangkali mengarah pada upaya-

upaya penemuan penelitian yang lainnya. 

3. Triangulasi Peneliti 

Mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber yang akurat yang 

dilakukan beberapa peneliti. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan penelitian 

lainnya yaitu berupa jurnal-jurnal penelitian yang pernah dilakukan di kawasan Jl. 

Perintis Kemerdekaan untuk keperluan pengecekan kembali dan membantu 

mengurangi kemlencengan dan derajat kepercayaan data dalam pengumpulan 

data. 
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G. Analisis Data 

Analisis data dan penafsiran merupakan  rangkaian dan satu kesatuan 

sehingga harus dilakukan secara bersama – sama. Menurut Burhan Bungin            

(2005 : 66) bahwa “Analisis data ialah proses mengatur data, mengorganisasikan 

data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data atau 

dilakukan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalm penelitian 

adalah analisis antar kasus (cross-site analisys).  

Mattews B. Miles & M. Hubberman (1992 : 16) mengemukakan bahwa 

“Kami anggap bahwa analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terdiri secara 

bersamaanyitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi”. 

Penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dalam bentuk 

interaktif dalam bentuk siklus. Dalam analisa data peneliti tetap bergerak dengan 

empat komponen, yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

sampai penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah – langkah analisa data 

dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data 

Dalam langkah pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data 

yang telah diuraikan diatas yaitu terdiri dari wawancara, observasi, mencatat arsip 

dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama data tersebut belum dapat 

memenuhi dan mencukupi serta dihentikan apabila data yang diperlukan telah 

memadahi untuk diambil kesimpulan. 

2. Reduksi Data 

Matthews B. Miles (1982 : 16) mengungkapkan bahwa “Reduksi data 

diartikan sebagai proses pengolahan, perumusan perhatian dan penyederhanaan, 

pengabsahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan data di 

lapangan”. Dalam reduksi data terdapat pengelompokan data berdasarkan kategori 

datanya. Data yang direduksi meliputi data mengenai bentuk dan tata ruang dari 
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benteng Vredeburg secara umum. Selain itu data mengenai kondisi fisik dan 

upaya pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai obyek wisata. 

3. Penyajian data  

Salah satu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh di 

lapangan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk catatan diskritif dan 

sistematis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam pengambilan 

kesimpulan. Penyajian data akan membantu peneliti dalam memahami dan 

menginterpretasikan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan dengan 

teori yang relevan. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan bukanlah langkah final dari kegiatan analisis,namun 

kesimpulan tersebut masih perlu untuk diverifikasikan. Hal ini merupakan analisis 

rangkaian pengolahan data berupa gejala kasus yang didapatkan dilapangan. 

Apabila belum diperoleh suatu kevalitan data, maka proses analisis perlu untuk 

diulang dari awal sampai  benar – benar dapat diperoleh data yang benar dan 

akurat. 

 Proses analisa data seperti tersebut diatas merupakan aktifitas interaktif 

sebagai suatu siklus. Dalam hal ini penelitian tetap bergerak diantara keempat 

komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis seperti ini disebut proses model 

analisis interaktif. Untuk lebih jelasnya dalam proses analisa data penelitian 

kualitatif dapat dilihat dalam skema atau gambar di bawah ini. 
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Gambar. 110 Skema Model Analisis Interaktif 

Sumber : H.B Sutopo (Penelitian Kualitatif : hal 25) 

H. Prosedur Penelitian 

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka 

diperlukan suatu susunan prosedur yang sistematis dan berurutan sehingga mudah 

untuk dipahami dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dari penelitian.    

H.B. Sutopo ( 1996 : 140 ) menyatakan bahwa “Kegiatan penelitian dapat terdiri 

dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan”. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka prosedur dalam penelitian ini meliputi : 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dimulai dari pembuatan rancangan penelitian, pemilihan 

lokasi, perijinan, dan persiapan pelaksanaan penelitian. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini terdiri atas kegiatan yang berada di lapangan untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan semua data yang akurat dan relevan dengan 

tujuan penelitian. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis awal dimulai sejak pengumpulan data di lapangan, 

sedangkan analisis akhir setelah melakukan pengambilan data dianggap cukup 

mendukung maksud dan tujuan penelitian. Setelah data yang dikumpulkan 

dianggap relevan dengan tujuan penelitian , data tersebut kemudian dianalisis 

Penyajian 

Penarikan Kesimpulan  

Reduksi 

Pengumpulannn 
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kembali secara intensif dan mendalam untuk kemudian ditarik kesimpulan atau 

verifikasi.  

a. Pengumpulan Data 

Dalam langkah pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan 

data yang telah diuraikan di atas yaitu terdiri dari wawancara, observasi, 

mencatat arsip dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama data 

tersebut belum dapat memenuhi dan mencukupi serta dihentikan apabila data 

yang diperlukan telah memadahi untuk diambil kesimpulan 

Data-data dari hasil penelitian berupa data-data yang sesuai dengan data 

yang dibutuhkan dalam penulisan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah 

kondisi bangunan Indische pada saat ini, skala dan proporsi bangunan, 

ornamentasi, serta karakteristik struktur bangunan. 

b. Mereduksi Data 

Matthews B. Miles (1992: 16) mengungkapkan bahwa “Reduksi data 

diartikan sebagai proses pengolahan, perumusan perhatian dan 

penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan data di lapangan”. Dalam reduksi data terdapat pengelompokan data 

berdasarkan kategori datanya. Maka akan didapatkan data yang terpakai dan 

terbuang. Data yang terpakai adalah data yang sesuai dengan kategori data 

yang telah ditentukan.  

Dalam hal ini data yang terpakai adalah data-data yang mengenai 

kondisi bangunan Indische pada saat ini, skala dan proporsi bangunan, 

ornamentasi, serta karakteristik struktur bangunan, serta data-data identifikasi 

kondisi lingkungan sekitar Jl. Perintis Kemerdekaan.. Sedangkan data-data 

yang tidak sesuai dengan atau diluar kategori data yang telah ditentukan di 

atas akan terbuang dan tidak dipakai. 

c. Penyajian Data 

Salah satu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh 

di lapangan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk catatan 
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diskriptif dan sistematis serta teks naratif. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data akan 

membantu peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan apa yang 

terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan dengan teori yang relevan. 

Penyajian data dalam hal ini berbentuk laporan penelitian. Sedangkan 

penyajian data yang dibahas dalam laporan penelitian ini meliputi catatan 

deskriptif sistematis, bagan, diagram, tabel dan dokumentasi yang berupa 

arsip dan foto. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan bukanlah langkah final dari kegiatan 

analisis,namun kesimpulan tersebut masih perlu untuk diverifikasikan. Hal ini 

merupakan analisis rangkaian pengolahan data berupa gejala kasus yang 

didapatkan di lapangan. Apabila belum diperoleh suatu kevalidan data, maka 

proses analisis perlu untuk diulang dari awal sampai  benar–benar dapat 

diperoleh data yang benar dan akurat. 

Penarikan kesimpulan dalam laporan penelitian ini meliputi tentang 

atap, dinding, pintu dan jendela, kolom serta ornamen. Yang masing-masing 

memiliki ciri arsitektur Jawa maupun arsitektur Belanda 

I.  Penulisan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Adapun data hasil 

penelitian yang sudah terkumpul dan dianalisis, diharapkan dapat menjawab 

rumusan – rumusan masalah yang diajukan berdasarkan data dari semua 

rangkaian penelitian, observasi, wawancara, serta dari dokumentasi.  

Adapun gambaran umum tata urutan dalam proses penyusunan laporan 

penelitian, dari awal sampai menjadi sebuah laporan dapat dilihat dalam skema 

atau gambar di bawah ini :  
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Gambar. 111 Skema Prosedur Penelitian 

Sumber : Lexy J.M (Metode Penelitian Kualitatif : hal 52) 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

1. Keadaan Geografis Kota Surakarta 

1) Tinjauan Kota Surakarta  

Kotamadya daerah tingkat II Surakarta atau lebih dikenal dengan nama 

“Kota Solo” secara umum merupakan dataran rendah dan berada pertemuan 

kali/sungai pepe, jenis dengan bengawan Solo, yang mempunyai ketinggian 

kurang lebih 92 m dari permukaan laut dan terletak antara   1100 45’ 15” – 1100 

45’ 35” bujur timur, 70 36’ 00” – 7056’ 00” lintang selatan. 

Kotamadya daerah tingkat dua Surakarta dibatasi oleh : 

a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Dati II Karanganyar dan 

Kabupaten Dati II Boyolali. 

b. Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sukoharjo dan 

Kabupaten Dati II Karanganyar. 

c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sukoharjo. 

d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sukoharjo dan 

Kabupaten Dati II Karanganyar. 

Sebagai kota yang sudah berusia hampir 250 tahun, Surakarta 

memiliki banyak kawasan dengan situs bangunan tua bersejarah. Selain bangunan 

tua yang terpencar dan berserakan di berbagai lokasi, ada juga yang terkumpul di 

sekian lokasi sehingga membentuk beberapa kawasan kota tua, dengan latar 

belakang sosialnya masing-masing. 

2) Tinjauan Wilayah Laweyan 

Laweyan merupakan kampung tradisional yang keberadaannya sudah 

ada sejak sebelum tahun 1500 M. Sebagai pusat perdagangan lawe (bahan 

89 
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sandang) kerajaan Pajang, kehadirannya baru berarti setelah Kyai Ageng Anis 

(keturunan Brawijaya V) dan cucunya yaitu Raden Ngabehi Lor Ing Pasar yang 

kelak menjadi raja pertama Mataram bermukim di Laweyan tahun 1546 M. 

Sebagai daerah sentra industri batik dan permukiman tradisional, kawasannya 

banyak bercirikan jalan /gang sempit, rumah berbeteng tinggi dan berhimpitan. 

Laweyan banyak dipersepsikan orang sebagai lingkungan yang tertutup, angkuh 

dan kurang mempunyai nilai sosial. Kondisi ini tidak sepenuhnya benar. Sebagai 

permukiman yang didominasi arsitektur tradisional Jawa, Indisch dan Islam 

dengan public space yang terbatas, Laweyan tumbuh sebagai kawasan yang 

”ramah” bagi komunitasnya. Kondisi ini terwujud diantaranya karena adanya 

pemanfaatan sebagian ruang privat penghuninya sebagai ruang semi publik dan 

pemanfaatan masjid-masjid serta ruang terbuka lainnya sebagai pusat kegiatan 

sosial budaya. Dalam perkembangannya sebagai suatu kawasan heritage, 

keberadaan ruang publik tersebut sangat berpengaruh terhadap terwujudnya 

kenyamanan dan keselarasan lingkungannya.. 

a) Kondisi Geografis 

Kampung Laweyan mempunyai luas wilayah 24,83 Ha. Terdiri dari 

20,56 Ha. Tanah pekarangan dan bangunan, sedang yang berupa sungai, jalan, 

tanah terbuka, kuburan seluas 4,27 Ha. Jenis persil rumah di Laweyan secara garis 

besar terdiri dari : persil rumah juragan batik besar (1000m2-3000m2), persil 

rumah juragan batik sedang (300m2-1000m2), persil milik buruh batik ( 25m2-

100m2) (Widayati, 2002). 

b) Sejarah 

Kalurahan / Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri 

batik yang unik, spesifik dan bersejarah. Berdasarkan sejarah yang ditulis oleh 

RT. Mlayadipuro , desa Laweyan (kini wilayah Kalurahan / Kampung Laweyan) 

sudah ada sebelum munculnya kerajaan Pajang. Sejarah kawasan Laweyan 

barulah berarti setelah Kyai Ageng Anis bermukim di desa Laweyan pada tahun 

1546 M, tepatnya di sebelah utara pasar Laweyan (sekarang Kampung Lor Pasar 
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Mati) danmembelakangi jalan yang menghubungkan antara Mentaok dengan desa 

Sala (sekarang jalan Dr.Rajiman). Kyai Ageng Anis adalah putra dari Kyai Ageng 

Selo yang merupakan keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Anis atau Kyai 

Ageng Laweyan adalah juga manggala pinituwaning nagara kerajaanPajang 

semasa Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang pada tahun 1546 M. Setelah Kyai 

Ageng Anis meninggal dan dimakamkan di pesarean Laweyan (tempat tetirah 

Sunan Kalijaga sewaktu berkunjung di desa Laweyan), rumah tempat tinggal Kyai 

Ageng Anis ditempati oleh cucunya yang bernama Bagus Danang atau Mas 

Ngabehi Sutowijaya. Sewaktu Pajang dibawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya 

(Jaka Tingkir) pada tahun 1568 Sutowijaya lebih dikenal dengan sebutan Raden 

Ngabehi Loring Pasar (pasar Laweyan).  

Kemudian Sutowijaya pindah ke Mataram (Kota Gede) dan menjadi 

raja pertama Dinasti Mataram Islam dengan sebutan Panembahan Senapati yang 

kemudian menurunkan raja-raja Mataram.. Masih menurut RT. Mlayadipuro pasar 

Laweyan dulunya merupakan pasar lawe (bahan baku tenun) yang sangat ramai. 

Bahan baku kapas pada saat itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Juwiring dan 

Gawok yang masih termasuk daerah kerajaan Pajang. Adapun lokasi pasar 

Laweyan terdapat di desa Laweyan (sekarang terletak diantara kampung Lor Pasar 

Mati dan Kidul Pasar Mati serta di sebelah timur kampung Setono). Di selatan 

pasar Laweyan, di tepi sungai Kabanaran, terdapat sebuah bandar besar yaitu 

Bandar Kabanaran.  

Pada zaman sebelum kemerdekaan kampung Laweyan pernah 

memegang peranan penting dalam kehidupan politik terutama pada masa 

pertumbuhan pergerakan nasional. Sekitar tahun 1911 Serikat Dagang Islam (SDI) 

berdiri di kampung Laweyan dengan Kyai Haji Samanhudi sebagai pendirinya. 

Dalam bidang ekonomi para saudagar batik Laweyan juga merupakan perintis 

pergerakan koperasi dengan didirikannya “Persatoean Peroesahaan Batik 

Boemipoetra Soerakarta (PPBBS) pada tahun 1935.  
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2. Deskripsi Temuan Studi Penelitian 

Dari hasil penelitian dilapangan perpaduan arsitektur Belanda dan 

arsitektur Tradisional Jawa Tengah pada enam bangunan yang dijadikan sampel 

penelitian di Jl. Perintis kemerdekaan Surakarta dengan nomer bangunan 3, 4,14, 

28, 39, dan 54. Adalah sebagai berikut : 

1. Bangunan yang dijadikan sebagai sampel penelitian apakah masih 

mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur 

Tradisional Jawa? 

 

1) Hasil Pengumpulan Data Rumah 1 No.3 
 

 

    

Gambar. 112 Posisi Rumah 1 

 

Gambar. 113 Rumah 1 
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a) Atap 

Atap pada bangunan rumah satu menggunakan dua atap sekaligus, 

pertama yaitu menggunakan atap Belanda (Gambar. 114). Atap bergaya arsitektur 

Belanda ini merupakan atap utama pada bangunan rumah yang hampir menutupi 

semua bidang atap. Sedangkan yang kedua menggunakan atap tradisional Jawa 

berupa atap Joglo Kepuhan Apitan (Gambar. 115).  

Perpaduan atap Belanda dan atap tradisional Jawa ini seperti memberi 

proporsi keseimbangan, dimana yang satu terkesan modern sedangkan yang satu 

lagi memiliki nilai tradisional tersendiri. Keseimbangan perpaduan modern dan 

tradisional inilah kita tangkap pertama kali bila kita mengamati suatu bangunan 

Indische.  

 

Gambar. 114 Atap Belanda 

 

Gambar. 115 Atap Joglo Kepuhan 

b) Tiang 

Tiang yang mengitari bangunan ini merupakan perpaduan antara 

bentuk dari arsitektur  tradisional Jawa Tengah dan arsitektur Belanda. Dalam 

pengertian bahwa tiang berbentuk tiang tradisional Jawa Tengah, akan tetapi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



94 
 

bahan penyusun atau material dari tiang menggunakan material yang ada pada 

tiang-tiang arsitektur Belanda.  

 

Gambar. 116 Tiang 

c) Dinding 

Baik pada kasus rumah ini maupun kasus bangunan rumah yang lain 

yang dijadikan sampel penelitian, semua konstruksi dinding menggunakan 

material beton sebagai  konstruksi dindingnya., tidak ada penggunakan material 

kayu yang digunakan pada bangunan rumah.  Sehingga pada banguan rumah satu 

tidak ada perpaduan dengan arsitektur tradisional Jawa Tengah dalam satu bidang 

maupun bidang ynag lain.  

 

Gambar. 117 Dinding 

d) Pintu Dan Jendela.  

Perpaduan pada bentukan pintu dapat kita lihat pada pada Gambar 

118.  Bentukan pintu merupakan perpaduan antara pintu tradisional Jawa dan 

pintu Belanda. Adanya suatu Bouvenlight pada ambang atas dari pintu 

menandakan bahwa pintu mendapat pengaruh dari arsitektur tradisiona Jawa. 
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Jika dalam arsitekur tradisioanal Jawa, hiasan yang digunakan berupa 

ornamen/ukiran Jawa, maka pada pintu ini dipadukan dengan gaya hias Belanda 

berupa ornamen Belanda berupa Art-Nouveau, yang diwujukan dalam bentuk 

sulur tumbuhan. Material yang digunakanpun berupa material besi. Jadi dalam 

Bouvenlight rumah satu, terjadi perpaduan antara arsitektur tradisional Jawa dan 

Belanda.  

Sedangkan pada daun pintu dan kosen, rumah bangunan satu juga 

menggunakan perpaduan antara arsitektur Jawa dan Belanda (Gambar. 118). 

Bentukan arsitektur Jawa diwujudkan dalam bentukan panil-panil yang ada pada 

daun pintu. Sedangkan bentukan arsitektr Belanda adalah dengan adanya suatu 

pelengkung berupa juring pada ambang atas dari pintu. Bentuk pelengkung juring 

ini berasal dari langgam arsitekttur Baroque.  

Pada jendela rumah satu menggunakan bentukan arsitektur Belanda, 

hal ini dapat dilihat pada gambar dimana bentukan yang ada berupa pelengkung 

setengah lingkaran dan pelengkung juring (Gambar. 119 & 120). Jika bentukan 

jendela berupa pelengkung juring maka bentukan jendela berupa pelengkung 

setengah lingkaran berasal berasal dari Langgam Renaissance.  

 

Gambar. 118 Pintu 
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Gambar. 119 Jendela Baroque 

 

Gambar. 120 Jendela Renaissance 

e) Oranamen.  

Oranmen yang diemukan pada bangunan ini ada tiga yaitu, pada sisi 

atap (Gambar. 121 ), dinding (Gambar. 122 ) dan pintu (Gambar. 123). 

Pada bagian atap terdapat ornamen berupa bunga Tulip. Bagi 

kebanyakan orang Indonesia, negara Belanda selalu diasosiasikan dengan kincir 

angin, klompen, dan bunga tulip. Yang pastinya, negara Belanda memang terkenal 

dengan bermacam-macam bunga tulip. Oleh sebab itu memperkuat kesan 

kolonialnya, maka bagian atap diberi hiasan ornamen berupa bunga tulip.  

Tidak sekedar bunga, tulip memiliki makna yang mendalam. Pada 

'Ensiklopedi' bunga-bunga, Tulip melambangkan keceriaan warna-warni, secara 

umum ia dapat bermakna Perfect Lover, sebuah symbol yang terus didengungkan 

di Negeri Kincir Angin. Tulip Merah berarti "percayalah padaku", (declaration of 

love); Tulip Kuning mengungkap "ada sinar mentari di senyummu"; Tulip 

Lembayung (Violet) menyatakan kesederhanaan, kerendahatian dan kesopanan 
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(modesty), tulip warna-warni menyimbolkan keanekaragaman. Hal ini sejalan 

dengan karakteristik orang Jawa yang memang penuh dengan kerendahan hati.  

Keberadaan suatu ornamen pada bagian atap dinding ini merupakan 

gaya penempatan arsitektur tradisional Jawa, bukan arsitektur Belanda. Hal ini 

dapat kita simpulkan bahwa, ornamen yang digunakan merupakan bentukan dari 

Belanda tetapi penempatan dari ornamen itu sendiri menggunakan penempatan 

ornamne Jawa. Disinlah letak perpadunaya.  

Sedangkan apada bagian dinding berupa hiasan berupa kepala Macan 

putih. Penempatan ornamen kepala Macan yang dicat putih merupakan salah satu 

sentuhan dari arsitektur Belanda, berupa Art- Deco. Arsitektur Art-Deco sering 

menampilkan binatang yang dianggap penuh dengan nilai-nilai mistik. 

Penampilan berupa ornamen binatang yang penuh mistis pada seni arsitektur  Art 

Deco lebih terpengaruh akan kebudayaan yang lampau yang penuh mistik seperti 

kebudayaan Moor, Aztec, Maya dan Asiria.  

Dan yang ketiga berupa ornamen Wajikan yang ada pada bagian 

dinding. Oranmen wajikan ini merupakaan salah satu dari ornemen Jawa yang 

kemudian dipadukan dengan arsitektur Belanda berupa penggunaan material 

beton. Tetapi bentukan ornamen Wajikan hanya berupa bentuk dasar saja, tidak 

adanya hiasan lain baik berupa stalisai daun-daunan maupun yang lainya. 

Bentukan dasar dari Wajikan pada bangunan rumah ini, kemungkinan disebabkan 

oleh tikangkat kesulitan yang mungkin ditemui jika harus ditambahkan dengan 

bentuk stalisasi daun. Karena oranmen Jawa, media yang digunakan adalah kayu, 

sehingga tingkat kesulitanya dapat diatasi berbeda jika harus menggunakan 

material beton. 
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Gambar. 121 Ornamen Kepala Singa 

 

Gambar. 122 Wajikan 

 

Gambar. 123 Ornamen Bunga Tulip 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana gaya arsitektur atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 1 No. 3, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rumah masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur 

Tradisional Jawa Tengah. 
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2) Hasil Pengumpulan Data Rumah 2 no.4 

 

Gambar. 124 Posisi Rumah 2 

 

Gambar. 125 Rumah 2 

a) Atap.  

Atap pada bangunan rumah dua menggunakan dua jenis, yaitu atap 

Limasan Apitan dan atap Daag. Atap Limasan ini merupakan hasil perpaduan dari 

arsitektur Jawa dan arsitektur Belanda. Bentuk atap menggunakan atap tradisional 

Jawa, yaitu berupa Limas Apitan. Akan tetapi, pada atap Limasan Apitan 

tradisional Jawa, tingkat kelandaian yang ada tidak terlalu tajam. Sedangkan jika 

perhatikan bangunan rumah ini memiliki tingkat kelandaian yang tajam. 

Kelandaian atap ini merupakan bentuk dari arsitektur Belanda. 

Yang kedua yaitu beruap atap Daag (Gambar 127 & 128). Atap ini 

banyak digunakan pada bangunan yang dibangunan pada periode ketiga, sekitar 

tahun 1916 sampai 1940-an. Bentukan atap ini mengikuti pola yang ada di dunia 
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internasional yang memang pada saat itu sedang populernya menggunakan jenis 

atap ini, tidak terkecuali di Belanda.  

Pada kasus rumah dua ini, adalah adanya suatu kejanggalan ayang ada 

beruap peletakan atap Daag, diamana atap ini diletakan pada bagian ruang tidur. 

Yang mana biasanya diletakan pada bagian teras rumah.  

Bentukan atap Daag ini menimbulkan kesan horisantol yang sangat 

kuat, seperti pada bangunan rumah Indische yang lainya.  

 

 

Gambar.126 Atap Limasan  

 

Gambar. 127 Atap Daag 

 

Gambar. 128 Atap Daag 
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b) Tiang  

Pada kasus rumah dua ini, terdapat adanya suatu perpaduan antara 

bentukan tiang tradisional Jawa dan tiang Belanda. Penerapan arsitektur Jawa 

dapat kita lihat pada bagian bawah tinag, dimana tiang mnegguanakan sepert 

sisitem Purus, dengan adanya suatu Padma yang berfungsi sebagai penahan beban 

diatasnya. Sedangkan pada tiang Belanda dapat kita temukan dengan adanya 

Abacus pada sisi atas tiang. Bentuk Abacus yang ada pada bangunan rumah dua 

ini sudah mengalami perubahan sedikit dari bentuk asal tiang Belanda, yang 

bayak mengambil dari arsitektur klasik Eropa. 

Sedangkan pada bentuk badan kolom, berbentuk persegi. Bentuk 

persegi ini merupakan bentukan dari tiang Jawa.  

 

Gambar. 129 Tiang  

c) Dinding 

Berbeda dengan bangunan rumah Jawa dimana dinding hanya sebagai 

pemisah antara ruang, dinding yang pada bangunan rumah ini dan lainya 

berfungsi sebagai penahan beban di atasnya. Pada dinding yang berfungsi sebagai 

pemisah ruang biasanya menggunakan sistem pemasangan sementara sedangkan 

pada dinding yang berfungsi sebagai penahan beban menggunakan sistem 

permanen.  

Dinding bangunan rumah dua pun dibuat permanen dengan 

memadukan antara bentuk dinding Belanda dan bentuk dinding tradisional Jawa. 
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Bentuk dinding yang berupa pelengkung pada sudut kiri bangunan menunjukan 

bahwa rumah ini menempatkan gaya arsitekur Belanda. Bentuk dinding yang 

melengkung sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dinding bergerak banyak 

terdapat dari bangunan berlanggamn Baroque.  

Sedangkan pada bentukan dinding tradisional Jawa yaitu adanya suatu 

lubang yang ada pada sisi atas dinding. Pada dinding rumah tradisional lubang ini 

biasanya terdapat pada bagian atas dan bawah. Keberadaan lubang pada dinding 

ini tidak lain berfungsi sebagai sirkulasi udara.  

 

Gambar. 130 Dinding 

d) Pintu dan Jendela. 

Pada pintu bangunan rumah bangunan dua menggunakan gaya 

arsitektur Belanda secara keseluruhan (Gambar. 131). Tidak ada perpaduan 

dengan arsitektur Jawa yang biasanya dipadukan dengan adanya suatu ventilasi 

ynag ada di atas pintu maupun hiasan berupa panil-panil.  

Pintu menggunakan hiasan berupa garis-garis, baik garis vertikal 

maupun garis horisontal yang memiliki komposisi yang seimbang. Pintu dengan 

hisan garis dan tanpa ornamen membuat pintu tampak menimbulkan kesan kaku. 

Pada bagian pintu bangunan rumah dua juga menggunakan jendela 

bergaya Belanda penuh. Tetapi bentukan dari jendela sedikit berkurangan dengan 

adanya suatu ornamen yang adan dibagian belakang jendela.  Keberadaan 
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ornamen ini dapat dilihat secara jelas dari arah luar, karena jendela  tidak 

menggunakan kaca warna, tetapi menggunakan kaca bening.  

 

Gambar. 131 Pintu 

e) Ornamen.  

Ornamen yang digunakan merupakan ornamen tradisional Jawa  

berupa ornamnen Wajikan. Tetapi ornamen ini dipadukan dengan gaya hias 

Belanda, berupa penggunaaan material besi. Ornamen Wajikan yang ada sudah 

mengalami suatu bentuk stalisasi dan juga tidak aada suatu hiasan berupa sulur 

dedaunan. Hal ini kemungkna terjadi karena adanya kesulitan yang ada jika 

menggunakan material besi.  

Keberadaa ornamen ini tidak hanya bersifat sebagai hiasan dekoratif 

saja, tetapi juga sebagai konstruksi pelingdung. Tindak kriminalitas tak hanya 

terjadi di luar rumah. Kejahatan bisa masuk bahkan ke ruang paling pribadi di 

peraduan kita. Karena itu, jika tidak bisa melindungi diri di luar rumah, maka 

rumah tempat kita bersitirahat harus memiliki kenyamanan dan keamanan. Tidak 

ada salahnya jika pemilik rumah  memperhatikan sistem keamanan di rumah .  

Pada bangunan rumah modern, apalagi yang memiliki tingkat 

perekonomian yang tinggi, keamanan bisa didapat dengan pemasangan alarm atau 

menyewa seorang penjaga atau saptam.  

Sedangkan pada bangunan-bangunan Indische, untuk menciptakan 

salah satu faktor keamanan pada rumah, yaitu dengan membuat teralis pada 
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jendela ataupun pintu rumah. Teralis bisa terbuat dari berbagai macam bahan, 

tetapi besi termasuk di antara teralis yang sangat banyak dipakai oleh pemilik 

rumah karena selain perawatannya mudah juga kuat. 

Bukan hanya sebagai pengaman dalam bangunan rumah, untuk 

menambah nilai arsitistik yang dekoratif teralis juga dibuat menjadi sebuah 

ornamen. Teralis besi yang diminati biasanya memiliki motif yang klasik yakni 

belah ketupat yang berjajar, atau pun bulat berjajar.  

 

Gambar. 132 ornamen 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana gaya arsitektur atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 2 No. 4, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rumah masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur 

Tradisional Jawa Tengah. 
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3) Hasil Pengumpulan Data Rumah 3 No.14 

 

Gambar. 133 Posisi Rumah 3 

 

 

Gambar. 134 Rumah 3 

a) Atap  

Atap pada bangunan ruamh tiga mengguanakan dua jenis  atap 

tradisional Jawa, yaitu atap Limasan Apitan dan atap Limasan Klabang Nyander. 

Kedua atap tersebut kemudian dipadukan dengan atap berarsitekturkan Belanda 

dalam hal ini berupa tingkat kelandaian atap.  

 

Gambar. 135 Atap 
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b) Tiang  

Berbeda dengan dengan gaya arsitektur yang berkembang pada 

periode  pertama, tahun 1850-1900, pada bagian eksterior bangunan ini tidak 

ditemukan adanyan tiang yang menompang bangunan.  

c) Dinding 

Pada dinding banguan rumah belanda menggunakan perpaduan 

arsitektur Jawa dan arsitektur Belanda. Seperti pada bangunan rumah dua, 

peraduan ini ditujunkan keberadaan lubang pada dinding dan penggunaan material 

beton yang bersifat permanen.  

Perbedaan yang mencolok antara bangunan rumah yang ada di negeri 

Belanda dan yang ada di daerah Indonesia adalah jumlah tingkat bangunan rumah. 

Pada  bangunan yang ada di negeri Belanda bangunan dengan jumlah lantai lebih 

dari satu tidak mengalami permasalahan ynag berarti. Tetapi bangunan yang lebih 

dari satu lantai, apabila ditempatkan pada daerah tropis seperti Indonesia akan 

mengalami permasalahan terutama pada cuaca yang dihadapai. Dengan semakin 

banyaknya lantai bangunan, maka bangunan dilantai atas akan terasa panas. Hal 

ini disebabkan oleh adanya suatu kedaaan udara ynag lebih panas jika semakin 

tinggi lantai bangunan. Oleh sebab  itu bangunan yang para penjajah Belanda di 

Indonesia membangunan suatu rumah dengan satu lantai saja. Hal ini mengurngai 

menghindari  kondisi panas tersebut. Seperti pada bangunan tiga dan lainya, 

kecuali bangunan rumah satu. 

 

Gambar. 136 Dinding 
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d) Pintu dan Jendela 

Pintu dan jendela rumah tiga menggubakan gaya pintu arsitektur 

Belanda secara penuh, tidak ada perpaduan dengan arsitektur Jawa. Pintu dan 

jendela pada bangunan ini disusun secara simetris baik pada peletakan maupun 

bentuk yang digunakan. Yang menarik adalah penggunaan material kaca tembus 

pada pintu dan jendela. Dengan penggunaan material kaca yang dominan akan 

bisa mengakibatkan suatu tempertur suhu yang tinggi, apalagi   bangunan rumah 

ini menghadap kearah timur yang langsung berhadapan dengan sinar  matahari. 

Untuk mengatisipasi hal ini, bangunan menggunakan penghalang sinar matahari 

berupa atap tempias yang melindungi dari sinar matahari yang berlebih. 

Keberadaan tempias ini hanya sebagai pengurang, bukan penghalang cahaya 

matahari secara penuh. Hal ini pun diterapkan pada bangunan tradisosional Jawa 

Tengah, yang merupakan salah satu bentuk solusi dari para pendahulu kita dalam 

mengatisipasi faktor iklim.  

 Sebenarnya penggunaan material kaca tembus pandang yang dominan 

baik pada pintu dan jendela bukan tanpa alasaan. Selain digunakan sebagai 

tempak tinggal bangunan ini juga digunakan sebagai tempat usaha penjualan 

busana, dimana  penggunaan  kaca tembus ini akan mengekspos keberadaan 

adanya tempat usaha tersebut.  

 

Gambar. 137 Pintu 
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Gambar. 138  Jendela 

Selain pengunaan kaca tembus ynag dominan juga digunakan juga 

kaca warna pada bangunan rumah ini. Keberadaan penggunaan kaca warna ini 

dapat menambah kesan mewah serta indah pada bagian interior rumah. Kaca 

warna yang diterpa oleh sinar matahari yang cukup, apalagi jarak cukup lebar 

antara jendela dan kaca warna ini menamabah semakin indahnya sinar yang 

masuk.  

Keindahan kaca warna pada jendela semakin berpadu dengan 

bentukan jendela yang mengadopsi gaya arsitektur Baroque dengan bentuk 

pelengkung atas berupa pelengkung juring. Bentuk lengkung juring baik pada 

pintu maupun jendela menciptakan suatu bentuk yang harmoni, diantara 

permainan bentuk vertikal pada bagian dinding. Sehingga jika kita pandang rumah 

seakan-akaan memiliki komposisi bentuk yang menarik.  

 

Gambar. 139 Jendela 
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e) Ornamen.  

Oranmen pada bangunan ini ditemukan pada tiga bagian yaitu pada 

bagian atap (Gambar 140), dinding , (Gambar 141) dan jendela (Gambar 142).  

Pada bagian atap berupa oranmen tradisional Jawa, berupa  Gunungan, pada 

bagian dinding berupa ornamen Belanda berupa ornamen Baroque serta pada 

bagaian jendela berupa ornamen Belanda dengan gaya Art-Nouveau. 

Pada bagian atap bangunan dilengkapai dengan ornamen tradisional 

Jawa berupa Gunungan. Ragam hias ini terbuat dari seng atau tembikar yang tidak 

diberi warna. Penempatanya adalah pada tengah-tengah bubungan. Bentuknya 

bermacam-macam, bisa sederhana sekali seperti gunungan pada wayang kulit, 

ataupun stalisasi bentuk gunung . 

 

Gambar.140 Gunungan 

Ornamen pada bagian dinding hanya menempati sedikit bidang kecil 

pada dinding. Seperti halnya pada pintu dan jendela yang mengadopsi bentuk 

arsitektur Baroque. Ornamen pada dinding pun berupa sulur tumbuhan, yang 

merupakan ciri khas ornamen yang digunakan pada  bangunan Baroque.  

 

Gambar. 141 Ornamen Sulur Tumbuhan 
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Sedangkan ornamen yang digunakan pada jendela berupa ornamnen 

Art-Nouveau. Art-Nouveau merupakan suatu gaya yang berkembang di Perancis 

pada abad ke-19 hinggga awal abad ke-20, yang dipengaruhi oleh mulai 

digunakanya material besi pada bangunan. Ciri-ciri dari Art-Nouveau adalah 

penggunaan material besi yang kaya akan bentuk dan warna, yang karena sifatnya 

dapat dibentuk dalam berbagai macam-macam bentuk maka biasanya berbentuk 

lengkung Organic dan Kurvilinear . Material lain yang biasa digunakan adalah 

kaca yang dikombinasikan bersama besi membentuk bagian yang transparan. 

Karena itu Art- Nouveau sering juga digolongkan dalam Neo Gothic.  

Pada seni Art-Deco kadang juga menggunakan material besi dan kaca, 

tetapi Art-Nouveau dan Art-Deco memiliki perpedaan erutama garis-garis yang 

digunakan pada Art-Nouveau menggunakan garis Organic dan Kurvilinear 

sedangkan pada Art-Deco menggunakan garis yang cenderung tegas. Bentuk yang 

cenderung tegas ini bnayak itemukan apada nagunann rumah di Belanda.  

 

Gambar. 142 Ornamen 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana gaya arsitektur atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 3 No. 14, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rumah masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur 

Tradisional Jawa Tengah. 
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4) Hasil Pengumpulan Data Rumah 4 No.28 

 

Gambar. 143 Posisi Rumah 4 

 

Gambar. 144 Rumah 4 

a) Atap  

Atap bangunan rumah ini meggunakan perpaduan antara arsitektur 

tradisional Jawa dengan arsitektur Belanda. Bentukan arsitektur Belanda 

ditunjukan dengan tingkat kecuraman yang besar. Sedangkan perwujudan dari 

arsitektur tradisional Jawa yaitu berupa pengunaan atap Limasan.  

 

Gambar. 145 Atap 
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b) Tiang  

Tidak ada tiang yang digunakan sebagai konstruksi penahan bangunan 

pada bagian eksterior. 

c) Dinding. 

Dinding menggunakan arsitektur Belanda penuh tanpa ada perpaduan 

dengan arsitektur tradisional Jawa. 

Ada hal yang akan kita tangkap bila kita melihat façade depan dari 

bangunan rumah empat ini, yaitu adanya suatu permaianan garis horizontal. 

Dinding dihiasi dengan dengan garis horisontal yang terbuat dari beton.  

Ciri yang ada di dinding bangunan rumah ini merupakan ciri khas 

bangunan Indische di Jawa Tengah secara keseluruhan baik bangunan yang 

bersifat pribadi maupun gedung-gedung yang bersifat umum. Bangunan berusaha 

untuk mengekspose bentukan vertical maupun horizontal pada façade depan 

rumah. 

 

Gambar. 146 Dinding 

d) Pintu dan Jendela. 

Pintu dan jendela merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional 

Jawa Tengah dan arsitektur Belanda. Bentuk arsitektur Belanda dapat dilihat 

dengan permainan garis vertilak dan horizontal. Sedangkan arsitektur tradisional 

Jawa berupa Jalusi, yang berada pada bagian atas pintu dan jendela.  
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Gambar. 147 Pintu 

 

Gambar. 148 Jendela 

e) Ornamen. 

Ornamen yang digunakan merupakan perpaduan antara ornamen 

Belanda dan penempatan ornamen tradisional Jawa. Ornamen yang ada yaitu 

berupa hiasan dengan bentuk sederhana yang terbuat dari beton. Ornamen ini 

banyak digunakan di Indonesia pada Tahun 1916 sampai 1940. Munculnya 

ornamen yang simple seperti ini, disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan akan 

bangunan yang memiliki efisinsi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya 

yang dibutuhkan untuk membangunsebuah bangunan.   

Hiasan yang ada pada atap, seharusnya berupa ornamen Jago maupun 

yang lainya, berubah bentukan ornamen baru seperti pada Gambar 149. 

Bahwa orang Jawa sangat menghargai adanya perubahan atau 

kemajuan zaman, sepanjang perubahan tersebut tidak akan menyimpang dari 
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norma-norma, kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman yang sudah lama di pegang. 

Hal itu, dapat diartikan bahwa manusia Jawa akan menerima kemajuan teknologi 

dalam pembangunan rumah, asal masih sesuai dengan norma-norma yang ada, 

sehingga manusia Jawa akan menerima pemakaian sistim struktur bentang lebar, 

sistim struktur rangka dan pemakaian bahan bangunan dari baja, beton atau 

aluminium, sepanjang kehadiran sisitim konstruksi dan struktur tersebut, hanya 

memberikan perubahan pada prinsip pembebanannya saja, tanpa harus merubah 

bentuk dasar arsitekturnya, sehingga pada gilirannya tidak akan mengganggu 

filosofi bangunannya, bahkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan daya tampung 

ruang yang ada di dalamnya.  

Demikian juga dengan penggunaan ornamen pada bangunan rumah, 

berupa ornamen dengan motif geometris. Motif geometris diambil dari bentuk 

dasar yang dibuat dengan alat ukur atau denga tingkat diambil dari bentuk-bentuk 

ilmu ukur. Misalnya lingkaran, segi empat, segi enam, garis lengkung dan 

sebagainya, sehingga terjadi motif baru. Motif geometris tersebut dapat diolah 

dengan menambah dari berbagai bagian sehingga tercipta motif  gabungan dengan 

motif lainya. Pada motif geometris ini, dalam ornamen merupakan motif dengan 

bentuk yang paling sederhana.  

 

Gambar. 149 Ornamen 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana gaya arsitektur atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 4 No. 28, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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1. Rumah masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur 

Tradisional Jawa Tengah. 

5) Hasil Pengumpulan Data Rumah 5 No.39 

 

Gambar. 150 Posisi Rumah 5 

 

Gambar. 151 Rumah 5 

a) Atap. 

Pada banguna lima menggunakan dua jenis atap yaitu jenis atap 

Limasan Apitan dan atap Daag. Atap Limasan Apitan ini merupakan atap 

perpaduan arsitektur tradisional Jawa dan arsitektur Belanda. Sedangkan apada 

bagian samping bangunan rumah ini ada satu atap yang terpisah dari atap induk, 

dimana letaknya berada dibawah konstruksi atap induk dan diatas pintu dan 

jendela (Gambar 153).  
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Gambar. 152 Atap 

 

Gambar. 153 Teritis 

b) Tiang 

Pada kasus bangunan ini tidak ditemukan adanya suatu kolom yang 

menompang konstruksi bagian atas atau yang menghiasi rumah. Semua beban 

atap ditompang oleh konstruksi dinding.  

c) Dinding 

Pada kasus ini dinding menggunakan perpaduan  Belanda dan 

arsitektur tradisional Jawa. Bentukan arsitektur Belanda dapat dilihat dengan 

keberadaan beton sebagai penyusun material dinding.  

Sedangankan pada bentukan arsitektur tradisional Jawa dapat dilihat 

dengan adanya suatu lubang angin pada konstruksi dinding baik pada sisi atas 

dinding maupun pada sisi bawah dinding. Jika pada kasus bangunan sebelumnya 

lubang pada dinding hanya berada pada sisi atas dinding, maka pada bangunan 

rumah ada pada bagian bawah. Keberdaan lubang pada sisi bawah dinding tidak 

lain adalah untuk memperlancar sirkulasi udara dalam ruang. Penempatan lubang 
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pada dinding pada banguan rumah ini sudah tepat, dimana sisi lubang atas tidak 

diletakan sejajar atau kedua lubang tidak pada satu garis lurus.  

 

Gambar. 154 Dinding 

d) Pintu dan Jendela.  

Pintu dan jendela kebanyakan menggunakan gaya arsitektr Belanda. 

Jika kita perhatikan pada pintu dan jendela mengalami adanya perubahan, yaitu 

pada bagian ambang atas dari pintu dan jendela. Ambang pintu tidak lagi 

menggunakan dominasi bentukan persegi empat, stengah lingkaran maupun juring 

lingkaran. Ambang atas yang digunakan pada pintu berupa bentuk trapesium. 

Bentuk trapezium ini diduga merupakan perubahan bentuk dari juring lingkaran 

yang ada pada langgam Baroque.  

Pada jendela Gambar 158 bentuk menyempit kearah samping, dan hal 

ini memang salah satu ciri yang khas dari arsitektur Indishe. Bentukan jendela 

ynag menyempit kearah samping ini berfungsi untuk meminimalisir cahaya yang 

masuk, sehingga udara tidak terlalu panas.  

Kemudian yang ketiga yaitu jendela tradisonal Jawa berupa jendela 

berlajusi penuh. Dengan semakin besarnya bidang jalusi pada jendela, maka 

semakin besar pula udara yang keluar dari dalam ruangan, sehingga tingkat 

kelembaban dalam ruangan dapat berkurang, apalagi dimana di Indonesia ynag 

memiliki tingkat kelembaban 80 persen. 
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Gambar. 155 Pintu 

 

Gambar. 156 Jendela 

 

Gambar. 157 Jendela 

 

Gambar. 158 Jendela 
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e) Ornamen.  

Tidak adanya suatu ornamen yang ditemukan pada bangunan rumah 

ini.  

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana gaya arsitektur atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 5 No. 39, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rumah masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur 

Tradisional Jawa Tengah. 

6) Hasil Pengumpulan Data Rumah 6 No.54 

 

Gambar. 159 Posisi Rumah 6 

 

Gambar. 160 Rumah 6 
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a) Atap.  

Atap menggunakan dua  jenis yaitu atap Limasan Apitan dan atap 

Daag. Atap Limasan ini merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional Jawa 

dan arsitektur Belanda. Sedangkan atap yang kedua adalah merupakan atap Daag 

yang merupakan  salah satu bentuk arsitektur Belanda.  

Penggunaan atap Daag pada bangunan rumah ini membuat suatu 

bentuk ruang tersendiri, yaitu sebuah teras, atau yang biasanya pada arsitektur 

tradisional Jawa kita kenal dengan pendopo. Teras ataupun pendopo memiliki 

fungsi yang sama yaitu sebagai tempat peralihan untuk memasuki ruang yang 

lebih private.  

Selain itu juga keberadaan teras ini juga dapat sebagai tempat 

pengkondisian udara dari arah luar bangunann. Udara yang masuk dari arah luar 

untuk sementara ditahan terlebih dahulu diteras ini hingga menjadi lebih dingin, 

baru setelah itu udara  masuk kedalam ruangan.    

 

Gambar. 161 Atap 

 

Gambar. 162 Atap Daag 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



121 
 

b) Tiang  

Tiang yang digunakan pada banguna rumah ini menggunakan tiang 

bergaya Belanda penuh. Jadi tidak terdapat unsur tradisional Jawa.  

Pengguanaan kolom yang berjajar seperti ini banyak di gunakan pada 

bangunan rumah periode satu. Elemen kolom cukup menonjol dengan bentukan 

kolonial yaitu penggunaan kolom yang dimensinya besar yang mencerminkan 

kekuasaan kolonial saat itu. Ini seperti bangunan-bangunan kolonial yang 

berfungsi penting di Jawa misalnya kantor residen atau gedung-gedung 

pertemuan. lni menunjukkan bangunan ini sepenuhnya melayani masyarakat 

kolonial saat itu. 

Pada kasus bangunan rumah ini tiang berbentuk bulat, mengecil keatas 

dan bertekstur garis vertikal, tetapi beberapa bagian tiang klasik tak nampak 

sehingga tiang jauh menyimpang dari bentuk asalnya. Distorsi ini berupa 

hilangnya bagian pada ujung atas dan ujung bawah tiang, ornamen yang 

menghiasi dan adanya suatu bentuk aru yang tidak terdapat pada tiang klasik 

Eropa maupun tiang tradisional Jawa, yaitu garis ingkar yang memotong tekstur 

vertikal pada tiang 

 

Gambar. 163 Tiang 
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c) Dinding  

Dinding pada banguna rumah ini menggunakan perpaduan antara 

arsitektur tradisional Jawa dan arsitektur Belanda. Arsitektur Belanda diwujudan 

dengan elemen beton sebagai penyusun dinding. Sedangkan pada arsitektur 

tradisional Jawa diwujudkan dengan  lubang angin pada bagian sisi atas dinding. 

Tetapi apabila kita perhatikan lubang yang ada dinding lebih besar dibandingkan 

dengan apa yang ada pada kasus sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk 

mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya  yang lebih besar, apalagi bangunan ini 

menghadap kearah timur. Selain itu juga bangunan ini memiliki halaman yang 

cukup luas, sehingga akan semakin mudah untuk mendapatka udara yang segar.  

Adanya halaman yang luas disekeiling rumah, menandakan bahwa 

bangunan berusaha untuk menerapkan arsitektur tradisional Jawa. Penerapanya 

yaitu berupa upaya untuk membatasi diri untuk tidak memciptakan suatu bentukan 

arsitektur yang fenomenal terutama pada skala bangunan yang ada. Lahan tidak 

selruhnya digunakan sebagai ruangan, tetapi dibiarkan untuk ruang udara.  

 

Gambar. 164 Tembok 

d) Pintu dan Jendela  

Pada gambar pintu merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional 

Jawa dan arsitektur Belanda. Arsitektur Jawa diwujudkan dengan penggunaan 

panil pada pintu. Sedangkan pada arsitektur Belanda diwujudkan dengan material 

kaca dan bentuk pintu yang menyamping kearah samping. Kemudian pada gambar  

jendela menggunakan gaya arsitektur Belanda secara penuh. 
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Sedangkan pada kasus Gambar 167 jendela menggunakan gaya 

arsitektur tradisional Jawa penuh, diwujudkan dengan penggunaan panil secara 

penuh pada daun jendela. Panil-panil kayu ini berfungsi sebagai penahan sinar 

matahari, sehingga udara dan cahaya yang masuk tidak tida berlebih. Apalagi 

penempatan jendela yang tidak cukup terlindungi dari sinar mataharai, sehingga 

perlu adanya suatu upaya rekayasa yaitu berupa penggunaan panil kayu ini. 

Bentuk rekayasa lain dapat berupa pengguanan tirai, tetapi akan menjadi sia-sia 

apabila cahaya sudah terlanjur masuk kedalam ruangan. Cara lainya yaitu dapat 

penanam pohon didepan ruang yang terkena langsung sinar matahari. Keberadaan 

pohon ini akan melindungi secara penuh.  

 

Gambar. 165 Pintu 

 

Gambar. 166 Jendela 
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Gambar. 167 Jendela 

e) Ornamen 

Ornemen yang ada pada bangunan rumah enam ini bergaya Belanda 

yang dipadukan dengan arsitektur tradisional Jawa dalam hal peletakan ornamen, 

yaitu berupa ornamen dari beton yang ada diatas atap rumah.  

Ornamen terbuat dari beton ini memiliki pola garis yang sangat kaku, 

dimana hanya berupa penggunaan garis-garis, baik garis vertical maupun garis-

garis horizontal. Ornamen seperti semakin menandaskan kesan bangunan rumah 

yang semakin memperlihatkan kekokohan dari bangunan rumah.  

Para arsitektur banyak mengkritik bentukan bangunan seperti ini, 

karena bangunan sudah tidak memiliki identitas diri. Kesan-kesan yang menonjol 

dari suatu karekter bangunan klasik sudah tidak terlihat lagi.  

 

Gambar. 168 Ornamen 
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Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana gaya arsitektur atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 6 No. 54, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rumah masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur 

Tradisional Jawa Tengah. 

2. Perubahan karakteristik arsitektur Belanda dan arsitektur tradisional 

Jawa pada bangunan rumah yang dijadikan sampel penelitian.  

1) Hasil Pengumpulan Data Rumah 1 No.3 

a) Atap (tidak ada perubahan bentuk). 

b) Tiang (terjadi perubahan bentuk). 

c) Dinding (terjadi perubahan bentuk). 

d) Pintu dan Jendela ( terjadi perubahan bentuk). 

e) Ornamen (terjadi perubahan bentuk). 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana bentuk arsitektur 

atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 1 No. 

3, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Arsitektur atap tidak mengalami perubahan bentuk. 

2. Arsitektur tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen mengalami 

berubahan bentuk. 

2) Hasil Pengumpulan Data Rumah 2 No.4 

a) Atap ( terjadi perubahan bentuk). 

b) Tiang (terjadi perubahan bentuk). 

c) Dinding( terjadi perubahan bentuk). 

d) Pintu dan Jendela (tidak ada perubahan). 

e) Ornamen (terjadi perubahan bentuk). 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana bentuk arsitektur 

atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 2 No. 

4, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



126 
 

1. Arsitektur pintu dan jendela tidak mengalami perubahan bentuk. 

2. Arsitektur atap, tiang, dinding  serta ornamen mengalami berubahan bentuk. 

3) Hasil Pengumpulan Data Rumah 3 No.14 

a) Atap  ( terjadi perubahan bentuk). 

b) Tiang  

c) Dinding (terjadi perubahan bentuk). 

d) Pintu dan Jendela (terjadi perubahan bentuk). 

e) Ornamen (tidak ada perubahan bentuk).  

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana bentuk arsitektur 

atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 3 No. 

14, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ornamen tidak mengalami perubahan bentuk. 

2. Arsitektur atap, dinding  serta pintu dan jendela mengalami berubahan 

bentuk. 

4) Hasil Pengumpulan Data Rumah 4 No.28 

a) Atap ( terjadi perubahan bentuk).  

b) Tiang.  

c) Dinding (terjadi perubahan bentuk). 

d) Pintu dan Jendela ( terjadi perubahan bentuk). 

e) Ornamen (tidak ada perubahan bentuk). 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana bentuk arsitektur 

atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 4 no. 

28, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ornamen tidak mengalami perubahan bentuk. 

2. Arsitektur atap, dinding  serta pintu dan jendela mengalami berubahan bentuk. 
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5) Hasil Pengumpulan Data Rumah 5 No.39 

a) Atap ( terjadi perubahan bentuk). 

b) Tiang.  

c) Dinding( terjadi perubahan bentuk hasil perpaduan). 

d) Pintu dan Jendela (tidak ada perubahan bentuk).  

e) Ornamen.  

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana bentuk arsitektur 

atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 5 No. 

39, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pintu dan jendela tidak mengalami perubahan bentuk. 

2. Arsitektur atap dan dinding  mengalami berubahan bentuk. 

 

6) Hasil Pengumpulan Data Rumah 6 No.54 

a) Atap ( terjadi perubahan bentuk). 

b) Tiang (terjadi perubahan bentuk). 

c) Dinding (terjadi perubahan bentuk hasil perpaduan). 

d) Pintu dan Jendela (tidak ada perubahan bentuk) dan (terjadi perubahan 

bentuk). 

e) Ornamen ( terjadi perubahan bentuk). 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa bagaimana bentuk arsitektur 

atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada bangunan rumah 6 No. 

54, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hampir semua bagian mengalami perubahan bentuk. 

2. Selain itu dinding yang digunakan memiliki tingkat ketebalan yang lebih.  
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Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan karekteristik pada atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen : 

1. Atap. 

Mayoritas atap yang digunakan pada sampel bangunan rumah 

merupakan bentukan atap tradisional Jawa Tengah, yaitu  atap Limas Apitan. 

Bentuk atap Limas Apitan pada gaya arsitektur tradisional Jawa tidak memiliki 

tingkat kelandaian yang tajam, tidak lebih dari 35 derajat. Sedangkan pada 

bangunan sampel penelitian atap Limas memiliki tingkat kelandaian yang cukup 

tajam. Tingkat kelandaian ini berasal dari bentukan arsitektur Belanda pada 

bangunan, rumah dengan tingkat kelandaian yang tinggi diperlukan untuk 

mengantisipasi keberadaan salju yang ada di atap. Sehingga apabila atap memiliki 

tingkat kelandaian yang tajam maka salju akan mudah jatuh  kebawah, tidak 

mengendap pada atap. 

Sedangkan tingkat kelandaian ynag tajam pada atap Limas Apitan ini 

berfungsi sebagai suatu tindakan preventif terhadap iklim tropis yang ada di 

Indonesia. Semakin tinggi tingkat kelandaian maka akan tercipta suatu ruang 

isolasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kelandaian yang lebih 

rendah. Besarnya ruang isolasi terhadap udara panas ynag masuk dari arah atas, 

dibantu dengan konstruksi Eternit, akan menjadikan udara terasa lebih dingin. 

Sehingga ruang di bawahnya akan lebih nyaman bagi penghuninya. Kenyamanan 

pada bangunan tempat tinggal maupun bangunan yang lainnya, sangat dibutuhkan 

oleh orang-orang Belanda, karena mereka biasa hidup pada iklim subtropis yang 

cenderung dingin. 

Bentukan arsitektur Belanda pada sisi atap, seperti Tower dan Domer 

pada sampel penelitian tidak nampak. Dengan keberadaan ruang isolasi pada atap, 

keberadaan Tower maupun Domer pada atap ini memang tidak tepat, kecuali 

sebagai hiasan maupun sebagai ciri arsitektur semata. Keberadaannya tidak 

menjadikan suatu ruang baru pada atap.  
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2. Tiang. 

Tiang-tiang pada ambang atas mengalami perubahan yang mencolok. 

Tiang-tiang Belanda yang banyak menggunakan bentukan tiang klasik Eropa, 

yang dihiasi dengan ornamen-ornamen yang cenderung rumit. Terutama ornamen 

daun Acanthus sudah tidak Nampak. Selain ornamen, bentukan seperti Plinth, 

Abacus maupun Scamillus sudah tidak tampak, meskipun bentukan badan tiang 

tidak meninggalkan bentukan asalnya. 

Dengan hilangnya beberapa bagian pada tiang membuat tiang tampak 

sangat sederhana. Dari berbagai literature dapat disimpulkan bahwa bentuk  

penyederhanaan ini diakibatkan oleh adanya keterbatasaan tenaga ahli yang ada 

pada waktu itu, terutama tukang. Tenaga kerja tukang yang ada hanya tenaga 

buruh kasar bukan tenaga kerja yang terdidik.  

Hadirnya para arsitek dari negeri Belanda, tidak didukung dengan para 

tukang yang kompeten menyebabkan bentukan arsitektur yang berbeda dengan 

arsitektur Belanda, berupa penyederhanaan bentuk ini. Akan tetapi bentukan yang 

disederhanakan ini tidak meninggalkan bentukan arsitektur asalnya. 

3.  Dinding.  

Material dinding ynag digunakan pada sampel penelitian semuanya 

menggunakan material beton seperti pada dinding bergaya arsitektur belanda, 

tidak ada yang menggunakan material kayu. Akan tetapi pada sampel akan kita 

jumpai adanya perbedaan yaitu dinding diplester. Dinding pada arsitektur belanda 

tidak diplester tetapi dibiarkan menampilkan material asli dari bahan penyusunnya 

sehingga akan nmapak kesan horizontal yang kuat, akibat dari susunan batu bata 

dan spasi. 

Penggunaan plesteran pada dinding sampel, baik pada sisi dalam 

maupun pada sisi luar, hal ini ditujukan untuk menciptakan suatu kondisi yang 
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nyaman bagi ruang yang ada didalamnya. Dengan semakin tebal dinding maka 

semakin besar pula penyerapan terhadap panas yang ada. 

Selain perubahan plesteran pada dinding, juga adanya suatu bentuk 

akulturasai dengan arsitektur tradisional Jawa Tengah. Dinding bergaya arsitektur 

tradisional Jawa, menggunakan sistem Knock-Down, dimana dinding dapat 

dilepas karena dinding tidak menahan beban konstruki diatasnya maupun 

dibawahnya. Pemasangan dinding yang tidak menutup ini mengakibatkan 

terciptanya suatu ruang yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. 

Sedangkan dinding pada arsitektur Belanda selain sebagai pemisah 

ruang juga sebagai konstruksi penahan beban diatasnya, sehingga dinding rapat. 

Oleh karena itu tidak ada celah untuk proses sirkulasi. Hal ini mendorong para 

arsitek Belanda untuk menciptakan suatu lubang-lubang baru pada dinding. 

Sehingga dengan adanya suatu lubang baru pada dinding ini akan menciptakan 

suatu kondisi uadara yang lebih baik, meskipun hanya menempati suatu bidang 

kecil saja.  

4. Pintu dan Jendela. 

Dari semua bagian rumah yang dijadikan sampel penelitian, bagian ini 

yang paling banyak mengalami perubahan karekteristik. Pertama penggunaan 

Bouvenlight, kedua penggunaan jalusi, ketiga perubahan ambang atas menjadi 

trapezium dan yang keempat penyempitan pintu dan jendela kearah samping. 

Pada bangunan rumah Belanda tidak terdapat adanya suatu 

Bouvenlight pada sisi atas pintu dan jendela. Bouvenlight ini baru diterapkan oleh 

mereka pada bangunan Indische. Para arsitek Belanda sadar betul bahwa perlu 

adanya suatu bentukan bukaan yang lebih besar untuk mencipakan suatu kondisi 

Thermal yang nyaman pada daerah tropis.  
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Pintu dan jendela sebagai pusat sirkulasi udara, oleh karena itulah 

keberadaan bouvenlight ini bersifat membantu proses sirkulasi udara terutama jika 

pintu dan jendela dalam keadaan tertutup. 

Yang kedua adalah penggunaan jalusi pada pintu dan jendela. Udara 

yang masuk kedalam ruangan melalui pintu dan jendela perlu dikeluarkan atau 

diganti dengan udara yang baru. Maka dari itu dibuatlah jalusi ini, dimana 

penempatan jalusi ini harus memperhatikan alur udara dalam ruangan. Udara yang 

keluar melalui jalusi ini harus terlebih dahulu mengitari ruangan dalam. Hal ini 

diantisipasi oleh para arsitek belanda dengan membuat denah bangunan yang 

Linier. Pergantian udara dalam ruangan perlu dilakukan karena tingkat 

kelembaban di Indonesia mencapai 80 persen. 

Keberadaan Bouvenlight dan jalusi berkaitan erat dengan proses 

sirkulasi udara, sedangkan perubahan ambang atas menjadi trapezium dan 

penyempitan kearah samping berkaitan erat denagn sinar matahari yang masuk ke 

dalam rumah. 

Pada awalnya bangunan Indische, menggunakan ambang atas pintu 

dan jendela berupa pelengkung setengah lingkaran maupun berupa juring akan 

tetapi kemudian berubah menjadi trapezium. Bentuk trapezium ini akan mudah 

meminimalisir cahaya matahari yang masuk jika dibandingkan dengan dua 

ambang atas yang lainnya. Dan juga ambang atas ini dalam pembuatannya tidak 

terlalu sulit. Hal ini juga sesuai dengan kondisi para tukang pada saat itu.  

Penyempitan pintu dan jendela kearah samping juga berfungsi 

meminimalisir cahaya matahari yang masuk. Apalagi jika pintu dan jendela 

berhadapan langsung dengan sinar matahari pada waktu pagi hari. Keberadaan 

sinar matahari sebenarnya diperlukan untuk menciptakan suatu kondisi ruangan 

yang sehat. Akan tetapi perlu diingat bahwa cahaya yang masuk kedalam ruangan 

jika berlebihan maka akan menciptakan kondisi yang tidak nyaman. Oleh sebab 

itu bentukan pintu dan jendela yang menyempit kesamping akan mengurangi sinar 
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matahari yang masuk jika dibandingkan apabila pintu dan jendela melebar 

kesamping. 

5. Ornamen. 

Ornamen pada bangunan sampel umumnya menempati sedikit sedikit 

bidang kecil dan tampil dalam pengurangan bentuk atau penyderhanaan, akan 

tetapi tanpa meninggalkan bentukan asalnya.  

Arsitektur tradisional Jawa yang kaya akan berbagai jenis ornamen 

kurang mendapat tempat pada bangunan sampel. Kalaupun ada hanya berupa 

ornamen Wajikan ataupun Gunungan, itupun sudah mengalami pengurangan. 

Penempatan ornamen tradisional Jawa pada bangunan Indische 

mengalami kesulitan. Hal ini karena media yang digunakan berbeda, pada 

arsitektur Jawa menggunakan media kayu sehingga mudah pengerjaannya. 

Sedangkan pada bangunan Indische menggunakan media beton sehingga sulit 

pengerjaannya.  

Kesimpulan. 

1. Terjadi perubahan karekteristik dari bentukan asal, karena ada suatu upaya 

untuk beradaptasi dengan kondisi iklim tropis yang ada di kota Surakarta, 

maupun Indonesia secara umum.  

2. Perubahan yang terjadi umumnya berupa penyederhanaan bentuk dari bentukan 

arsitektur asal karena adanya keterbatasan tenaga tukang yang terampil. 

b. hasil wawancara dengan dinas tata kota dan dinas pariwisata kota Surakarta. 

1. Wawancara Dinas Tata Kota. 

Arsitektur Indische sebagai perpaduan arsitektur tradisional Jawa dan 

arsitektur Belanda mengalami perubahan bentuk dari arsitektur asalnya. 

Perubahan ini diakibatkan tuntutan yang ada di lapangan. Gaya arsitektur Belanda 
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tidak mungkin dapat diterapkan secara penuh pada daerah tropis. Salah satu 

contoh adalah jumlah tingkata bangunan, bangunan-bangunan Indische yang ada 

di kota Surakarta umumnya maksimal menggunakan dua tingkatan lantai. Karena 

jika terlalu banyak lantai, maka kondisi ruang atas akan panas. Apalagi dimasa itu 

belum ada pendingin.      

Selain itu, dinding yang digunakan memiliki tingkat ketebalan yang 

lebih besar. Ketebalan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang nyaman. 

2. Wawancara Dinas Pariwisata Kota Surakarta 

Bangunan yang ada di Belanda umumnya tampil dalam bentuk 

dimensi ruang yang besar serta penggunaan material yang tergolong modern pada 

waktu itu, sehingga bangunan tampak megah dan mewah.Akan tetapi bentukan 

megah dan mewah akan sedikit pudar bila kita melihat bangunan Indische yang 

ada di Indonesia, dan Surakarta pada khususnya. Tampilan mewah berupa 

penggunaan ornamen pada bangunan sudah tidak mendominasi lagi. Ornamen 

hanya mnempati sedikit bidang pada bangunan. 

Demikian pula dengan arsitektur tradisional Jawa, pada bangunan 

Indische hanya menempati satu bidang kecil saja. Ragam hias Jawa yang biasanya 

nampak pada sisi atap, tiang maupun pada bagian yang lainya sudah tidak nampak 

lagi. Ragam hias ini masih menempati bidang yang lebih besar, seperti pada 

bangunan Kasunanan Surakarta. 

2. Interpretasi Hasil Penelitian. 

1. Bangunan rumah yang dijadikan sampel penelitian masih mempertahankan 

perpaduan arsitektur Belanda dan arsitektur tradisional Jawa Tengah. Hal ini  

nampak pada beberapa bagian bangunan. Bagian yang paling banyak unsur 

perpaduannya adalah pada bagaian atap. Perpaduan ini dapat terjadi dalam satu 

bidang ataupun pada dua bidang. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Rumah 1 No. 3 

a) Atap  

Atap bergaya arsitektur tradisional Jawa Tengah berupa Joglo Kepuhan. 

Atap bergaya arsitektur Belanda. 

b) Tiang  

Tiang bergaya arsitektur Belanda dengan penyederhanaan bentuk. 

 

c) Dinding. 

Semua bangunan rumah menggunakan material beton sebagai 

penyusunnya. Berbeda dinding bergaya arsitektur Belanda, ada penebalan 

pada dinding berupa diplester. 

d) Pintu dan Jendela 

Gaya arsitektur tradisonal Jawa Tengah dan Belanda dalam satu bidang 

pintu dan jendela. 

Jendela bergaya arsitektur Belanda dengan pelengkung setengah lingkaran 

maupun juring.  

e) Ornamen  

Ornamen bergaya arsitektur Belanda, berupa kepala hewan dan bunga 

Tulip. 

Ornamen bergaya arsitektur tradisional Jawa Tengah berupa Wajikan. 

2) Rumah 2 No. 4 

a) Atap. 

Atap bergaya arsitektur perpaduan berupa atap Limas Apitan dengan 

tingkat kelandaian yang tinggi. 

Atap bergaya arsitektur Belanda, berupa atap daag. 
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b) Tiang. 

Tiang bergaya arsitektur perpaduan berupa penggunaan Padma dan 

Abacus dalam satu tiang. 

c) Dinding. 

Dinding bergaya arsitektur Belanda,dengan penambahan lubang pada 

dinding sebagai ventilasi udara. 

d) Pintu dan Jendela 

Pintu dan jendela bergaya arsitektur Belanda, dengan adanya 

penyederhanaan. 

e) Ornamen. 

Ornamen bergaya arsitektur tradisonal jawa tengah berupa Wajikan 

dengan penyederhanaan bentuk.  

3) Rumah 3 No. 14 

a) Atap. 

Atap bergaya arsitektur perpaduan berupa atap Limas Apitan dengan 

tingkat kelandaian yang tinggi. 

Atap bergaya arsitektur perpaduan berupa atap Limas Klabang 

Nyander dengan tingkat kelandaian yang tinggi. 

b) Dinding. 

Dinding bergaya arsitektur Belanda,dengan penambahan lubang pada 

dinding sebagai ventilasi udara. 

c) Pintu dan jendela. 

Pintu dan jendela bergaya arsitektur Belanda, dengan adanya 

perubahan ambang atas berupa trapezium. 
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d) Ornamen. 

Ornamen bergaya arsitektur Belanda, berupa ornamen Art-Nouveau 

dan Baroque. 

Ornamen bergaya arsitektur tradisonal Jawa Tengah berupa Gunungan. 

4) Rumah 4 No. 28 

a) Atap. 

Atap bergaya arsitektur perpaduan berupa atap Limas Apitan dengan 

tingkat kelandaian yang tinggi. 

b) Dinding. 

Dinding bergaya arsitektur Belanda, dengan penambahan lubang pada 

dinding sebagai ventilasi udara. 

c) Pintu dan Jendela. 

Gaya arsitektur tradisonal Jawa Tengah dan Belanda dalam satu 

bidang pintu dan jendela. 

d) Ornamen. 

Ornamen bergaya arsitektur Belanda, berupa hiasan dari beton dengan 

gaya ornament Art-Deco. 

5) Rumah 5 No. 39 

a) Atap. 

Atap bergaya arsitektur perpaduan berupa atap Limas Apitan dengan 

tingkat kelandaian yang tinggi. 

b) Dinding. 

Dinding bergaya arsitektur Belanda,dengan penambahan lubang pada 

dinding sebagai ventilasi udara. 

c) Pintu dan Jendela. 

Pintu dan jendela bergaya arsitektur Belanda, dengan adanya 

perubahan ambang atas berupa trapezium. 
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Jendela berrgaya arsitektur tradisional Jawa Tengah, berupa Jalusi. 

6)   Rumah 6 No. 54 

a) Atap. 

Atap bergaya arsitektur perpaduan berupa atap Limas Apitan dengan 

tingkat kelandaian yang tinggi. 

b) Tiang. 

Tiang bergaya arsitektur Belanda dengan penyederhanaan bentuk. 

c) Dinding. 

Dinding bergaya arsitektur Belanda,dengan penambahan lubang pada 

dinding sebagai ventilasi udara. 

d) Pintu dan Jendela.  

Pintu dan jendela bergaya arsitektur Belanda, dengan adanya 

penyederhanaan. 

e) Ornamen. 

Ornamen bergaya arsitektur Belanda, berupa hiasan dari beton dengan 

gaya ornament Art-Deco. 

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa gaya arsitektur 

Belanda lebih dominan dibandingkan dengan gaya arsitektur tradisional Jawa 

Tengah. Hal ini wajar karena awal mulanya bangunan ini milik penjajah Belanda, 

tentu mereka ingin supaya gaya arsitektur mereka lebih ditonjolkan dibandingkan 

dengan gaya arsitektur lokal.  

2. Bentukan atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen mengalami 

perubahan bentuk dari bentukan arsitektur asalnya. Perubahan karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Rumah 1 No.3 

a) Tiang 

Penyederhanaan bentuk dari bentukan tiang asal bergaya arsitektur 

Belanda. Ditandai hilangnya beberapa bagian tiang. 
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b) Dinding. 

Penggunaan plesteran pada dinding bangunan rumah. 

c) Pintu dan Jendela 

Perpaduan arsitektur dalam satu bidang, yaitu berupa penggunaan 

bentukan pintu bergaya arsitektur Belanda yang ditambahkan dengan 

adanya lubang angin, yang merupakan gaya arsitekur tradisional Jawa 

Tengah. 

d) Ornamen 

Penyederhaan ornamen Wajikan yang hanya meninggalkan bentukan dasar 

dari ornamen Wajikan itu sendiri. 

2) Rumah 2 No. 4 

a) Atap. 

Hasil alkulturasi dari arsitektur tradisional Jawa Tengah dan arsitektur 

Belanda dalam satu bidang, berupa atap Limas Apitan.  

b) Tiang  

Hasil alkulturasi dari arsitektur tradisional Jawa Tengah dan arsitektur 

Belanda dalam satu bidang, berupa penggunaan Padma pada sisi bawah 

dan Abacus pada sisi atas tiang..  

c) Dinding.  

Pengunaan plesteran pada dinding dan penggunaan lubang angin untuk 

proses sirkulasi udara. 

d) Pintu dan Jendela 

Pintu dan Jendela bergaya arsitektur Belanda, dengan adanya 

penghilangan ornamen sebagai hiasan pada pintu dan jendela.  

e) Ornamen 

Penyederhanaan ornamen Wajikan dan penggunaan material besi sebagai 

medianya.  
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3) Rumah 3 No. 14 

a) Atap 

Hasil alkulturasi dari arsitektur tradisional Jawa Tengah dan arsitektur 

Belanda dalam satu bidang, berupa atap Limas Apitan dan Limas Klabang 

Nyander.  

b) Dinding 

Pengunaan plesteran pada dinding dan penggunaan lubang angin untuk 

proses sirkulasi udara. 

c) Pintu dan Jendela. 

Pintu dan jendela menggunakan kaca tembus, bertujuan untuk kepentingan 

perekonamian. Dan penggunaan ambang atas yang berupa trapezium. 

d) Ornamen.  

Ornamen bergaya Baroque, hanya menempati sedikit bidang dari 

bangunan. 

4) Rumah 4 No. 28 

a) Atap 

Hasil alkulturasi dari arsitektur tradisional Jawa Tengah dan arsitektur 

Belanda dalam satu bidang, berupa atap Limas Apitan. 

b) Dinding. 

Pengunaan plesteran pada dinding dan penggunaan lubang angin untuk 

proses sirkulasi udara. Serta permainan garis horizontal yang kuat pada 

dinding.  

c) Pintu dan Jendela. 

Hasil alkulturasi dari arsitektur tradisional Jawa Tengah dan arsitektur 

Belanda dalam satu bidang, berupa penggunaan pintu bergaya arsitektur 

Belanda dan penggunaan jalusi. 
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d) Ornamen  

Bahan hiasan yang digunakan sudah tidak dibatasi oleh material kaca 

warna dan besi tapi juga menggunakan material beton. Dan penempatan 

hiasan yang berada diatas atap. 

5) Rumah 5 No. 39. 

a) Atap 

Hasil alkulturasi dari arsitektur tradisional Jawa Tengah dan arsitektur 

Belanda dalam satu bidang, berupa atap Limas Apitan. 

b) Dinding. 

Pengunaan plesteran pada dinding dan penggunaan lubang angin untuk 

proses sirkulasi udara. Serta permainan garis horizontal yang kuat pada 

dinding.  

c) Pintu dan Jendela. 

Pintu dan jendela mayoritas bergaya arsitektur Belanda, dengan ambang 

atas berubah menjadi trapezium. 

6) Rumah 6 No. 54 

a) Atap. 

Hasil alkulturasi dari arsitektur tradisional Jawa Tengah dan arsitektur 

Belanda dalam satu bidang, berupa atap Limas Apitan. 

b) Tiang. 

Tiang bergaya arsitektur Belanda dengan beberapa bagian dari bentukan 

tiang ada yang dihilangkan. 

c) Dinding 

Pengunaan plesteran pada dinding dan penggunaan lubang angin untuk 

proses sirkulasi udara. 

d) Pintu dan Jendela.  

Pintu dan jendela mayoritas bergaya arsitektur Belanda, serta penggunaan 

panil yang dominan. 
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Perubahan bentukan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan iklim tropis, 

yang cenderung panas, dimana berbeda dengan kondisi iklim yang ada di Belanda. 

Serta adanya keterbatasan tenaga ahli, khususnya tukang, yang ada pada waktu. 
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 BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan Penelitian 

Dari seluruh uraian dan penelitian mengenai perpaduan arsitektur 

Belanda dan arsitektur Tradisional Jawa Tengah pada bangunan rumah 

peninggalan Belanda di Jl. Perintis Kemerdekaan dapat disimpulkan beberapa hal, 

yakni : 

1. Enam bangunan yang dijadikan objek penelitian di Jl. Perintis 

Kemerdekaan masih mempertahankan perpaduan arsitektur Belanda dan 

arsitektur tradisional Jawa dari sudut eksteriornya baik dalam bentuk atap, 

tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen Dimana proporsi 

perpaduan arsitektur ini lebih banyak didominasi oleh gaya arsitektur 

Belanda dibandinkan dengan arsitektur tradisional Jawa Tengah. 

2. Bentukan atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen pada  enam 

sampel bangunan rumah peninggalan Belanda yang dijadikan objek 

penelitian mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk yang terjadi 

dilatarbelakangi oleh dua hal. Yang pertama yaitu perubahan bentuk yang 

disebabkan oleh upaya untuk beradaptasi dengan iklim yang ada di 

Indonesia, yang kedua yaitu perubahan bentuk yang disebabkan oleh 

keterbatasan tenaga ahli, tukang.  

 

B. Implikasi 

1. Bangunan rumah Indische bersifat sangat adaptif terhadap cuaca tropis 

yang yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk adatif itu berupa atap yang 

memiliki kecuraman yang tinggi, banyak bukaan dan bentuk lengkung 

pada jendela, penggunaan material batu bata ynag diplester, pintu dan 

jendela yang menyempit kesamping. Selain adataif terhadap cuaca, 

bangunan Indische yang ada di Jl. Perintis Kemerdekaan berusaha 

memaksimalkan cahaya yang ada dengan penggunaan kaca warna pada 

 

142 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



143 
 

bangunan. Dan juga bangunan Indische di Jl. Perintis Kemerdekaan 

berusaha untuk menghadirkan sebuah arsitektur baru pada jamannya dan 

sekaligus juga mempertahankan arsitektur tradisional Jawa itu sendiri.  

2. Bangunan-bangunan Indische dibangun melalui tiga periode, dimana 

waktu pembangunan ini sudah sangat lama sehingga bangunan sudah 

banyak dimakan usia. Hal ini perlu adanya pelastarian dari pihak terkait, 

apalagi tidak adanya suatu dokumentasi tentang bangunan rumah Indische. 

Pelestarian bangunan dapat dilakukan dengan pengawasan, pemeliharaan 

ataupun dengan adanya suatu undang-undang yang melindungi keberadaan 

bangunan rumah Indische ini.  

3. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan baik kepada Pemerintah Kota 

Surakarta maupun kepada masyarakat di Jl. Perintis Kemerdekaan dan 

masyarakat Surakarta pada umumnya untuk lebih menghargai serta 

melindungi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah. Bentuk 

apresiasi itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk 

pengawasan maupun perawatan. 

 

C. Saran 

1. Pemda diharapkan membuat daftar tentang bangunan rumah Indische yang 

ada di kota Surakata, untuk kemudian dikonfirmasikan kepada pemilik 

bangunan. Dengan adanya bentuk komunikasi ini diharapkan, terjadi 

suatu kerjasama untuk melindungi bangunan Indische ini. Jangan sampai 

terjadi adanya pembongkaran, apalagi sampai terjadi pengrusakan 

terhadap bangunan yang memiliki nilai sejarah ini.  

2. Penelitian ini hanya dibatasi pada sudut eksterior rumah baik pada bagian 

atap, tiang, dinding, pintu dan jendela serta ornamen. Selanjutnya 

penelitian dapat dikembangkan pada sudut eksterior rumah, baik pada 

perpaduan denah bangunan rumah, struktur bangunan maupun pada 

dekorasi rumah.  
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