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Abstrak 

Hunian merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari dasar kebutuhan hidup pertama manusia. Hunian 

berada pada tingkat kebutuhan primer yang dilandasi oleh berbagai latar belakang penghuni sehingga 

memiliki ciri khas tersendiri, khususnya memiliki efek pada prinsip penataan ruang. Secara umum hunian 

muslim Arab memiliki karakteristik prinsip yang diterapkan secara universal dimana pun hunian tersebut 

didirikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip tersebut pada hunian muslim di 

Permukiman Kampung Arab Malang. Penelitian dilakukan dengan metode pengamatan elemen ruang 

pada tingkat mikro dengan pendekatan fenomenologi dengan menunjuk tujuh kasus hunian muslim arab 

yang masih lekat dengan akar budaya dan agama yang dianut. Untuk mengetahui prinsip tersebut, 

dilakukan analisis prinsip ruang pada masing-masing hunian berdasarkan vocabulary yang telah ada 

dalam tatanan hunian muslim arab secara internasional. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesamaan 

prinsip ruang hunian yang diterapkan, yang meliputi lima aspek elemen ruang, diantaranya adanya teras 

(main entrance/the majaz), halaman tengah (courtyard), shaft dan cerobong asap (the malaqaf and the 

qa’ah), ruang transisi (the takhtabush), dan ruang yang ditinggikan (the mashrabiyyah). Pada penerapan 

yang diterapkan, ada yang memiliki sifat penerapan secara umum dan khusus. Selain itu, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi cara penerapan prinsip ruang hunian tersebut, diantaranya faktor 

keterbatasan lahan, faktor renovasi rumah (peningkatan kualitas ruang), faktor toleransi terhadap tamu, 

faktor religius, faktor privasi, faktor adaptasi terhadap lingkungan, dan faktor efisiensi ruang. 

Kata kunci : prinsip ruang, hunian, muslim arab  

 

 

 

PENGANTAR 

Pada setiap bagian dunia arab-islam dapat ditemui berbagai contoh arsitektur tradisional mengenai rumah. 

Meskipun terdapat perbedaan sosiokultural di masing-masing negara, desain hunian arab-muslim tetap 

berpatokan pada dua hal utama, yakni kebutuhan penyesuaian dengan iklim dan kebutuhan sisi 

sosioreligius untuk dipenuhi. Pada hunian arab-muslim iklim dan privasi menjadi penting untuk 

diutamakan terutama di negara-negara timur tengah dengan iklim kering. Menurut El Shorbagy (2010) 

terdapat lima karakteristik yang harus dipenuhi dalam sebuah hunian muslim Arab. Karakteristik tersebut 

diantaranya adalah adanya [1] teras (the majaz), ruang teras memiliki dua buah pintu masuk, yang satu 

mengarah pada pintu depan, dan satunya mengarah pada halaman tengah; [2] halaman tengah 

(courtyard),yakni elemen untuk penyesuaian dengan iklim kering dan ruang bersama untuk keluarga; [3] 

shaft dan cerobong udara (the malaqaf and the qa’ah), shaft diperlukan bagi hunian arab-muslim asli 

dikarenakan untuk mengalirkan udara panas yang masuk ke dalam rumah melalui ruangan shaft yag 

melorong ke atas membentuk void dan seperti menara; [4] ruang transisi antara ruang tamu dan halaman 

tengah (the takhtabush), merupakan ruang transisi yang menghubungkan antara area publik dengan 

privat. Ruang ini memiliki satu akses menuju halaman tengah; [5] ruang kantilever untuk bersantai (the 

mashrabiyyah), ruang bersantai untuk minum bersama keluarga yang berada diatas kantilever yang 

orientasi hadapnya diarahkan pada halaman tengah dan digunakan untuk area privasi keluarga. Selain 

karakteristik tersebut, hunian arab-muslim memiliki jenis ruang yang sama dengan rumah hunian biasa, 

seperti ruang tamu, kamar mandi, toilet, ruang tidur, dan tempat ibadah. Penelitian ini ngin mengetahui 

bagaimana penerapan prinsip hunian muslim arab tersebut di Indonesia, negara iklim tropis yang 

memiliki banyak kampung arab di kota-kota kolonial yang ada.  

Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini adalah permukiman kampung arab-muslim di Kota 

Malang. Kampung ini menarik untuk diangkat dan dikaji lebih detail dikarenakan keterkaitan sejarah 
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dengan pembentukan Kota Malang sebagai Kota Kolonial (Handinoto, 1996), juga dikarenakan 

kemampuan self-identifying masyarakat Kampung Arab dengan lingkungannya sehingga nuansa budaya 

dan agama masih dapat terwujudkan dengan baik dalam prakter penggunaan ruang dalam hunian yang 

dimiliki (Roihanah, 2012).  

METODE  

Lokasi penelitian ini terletak di RW 9, 10, dan 11 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. 

Penentuan kasus menggunakan metode case study dengan kriteria kasus yang dipilih merupakan rumah 

tinggal masyarakat arab peranakan generadi kedua hingga keempat dan usia hunian lebih dari 50 tahun. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan Grand Tour dan wawancara dengan pemilik hunian. 

Berdasarkan keriteria tersebut, dipilih 7 kasus hunian dengan persebaran seperti pada Gambar 1. 

Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan komparasi 

elemen ruang mikro (hunian) dengan menggunakan perbandingan Prinsip Hunian Muslim Arab El 

Shorbagy.  

 

Gambar 1.  Lokasi Kasus Hunian 

ANALISIS DAN INTERPRETASI 

Menurut El Shorbagy (2010), secara umum hunian muslim Arab memiliki karakteristik prinsip yang 

diterapkan secara universal dimanapun hunian tersebut didirikan.  Untuk mengetahui penerapan tersebut 

pada hunian muslim di Permukiman Arab Malang dilakukan analisis prinsip ruang pada masing-masing 

hunian yang kemudian ditabulasi sebagai berikut. 

1. Penerapan prinsip hunian muslim Arab pada Kasus 1 

Berdasarkan prinsip hunian muslim arab yang memiliki 5 unsur ruang, pada kasus 1 diterapkan sebagai 

berikut. 
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Gambar 1 Prinsip Ruang Hunian pada Kasus 1 

Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa penerapan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Teras (the 

majaz) pada hunian ini bergeser teritorinya menjadi ruang tamu, yang memiliki dua pintu, satu 

menghadap keluar dan satu menghadap ruang transisi. Halaman tengah (courtyard) pada hunian ini 

bergeser teritorinya menjadi halaman belakang dengan fungsi taman. Shaft dan cerobong (the malaqaf 

and the qa’ah) pada hunian ini bergeser menjadi bukaan cross ventilation berupa jendela tipe casement 

dengan lapis teralis besi dan tirai dan jendela mati yang berukuran besar untuk mengoptimalkan cahaya 

pada area amben. Ruang transisi (the takhtabush) pada hunian ini berupa ruang multifungsi. Ruang 

kantilever (the mashrabiyyah) pada hunian ini berupa amben atau rokha yang terdapat di ruang makan 

dan ruang tamu dengan pergeseran fungsi menjadi area makan, bersantai, ibadah, dan melayani pembeli, 

namun lokasinya masih bersebelahan dengan halaman belakang dengan transisi jendela kaca mati. 

2. Penerapan prinsip hunian muslim Arab pada Kasus 2 

Pada kasus ini prinsip hunian muslim arab diterapkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Prinsip Ruang Hunian pada Kasus 2 

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui penerapan prinsip ruang hunian muslim Arab pada kasus ini 

dipaparkan sebagai berikut. Teras (the majaz) pada hunian ini bertambah teritorinya yakni berupa teras 
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dan ruang tamu, yang memiliki satu pintu menghadap keluar dan tirai sebagai pemisah dengan ruang 

transisi. Halaman tengah (courtyard) pada hunian ini bergeser teritorinya menjadi halaman belakang 

dengan fungsi area terbuka dan area jemur. Shaft dan cerobong (the malaqaf and the qa’ah) pada hunian 

ini bergeser menjadi bukaan cross ventilation berupa jendela tipe casement yang dilapisi tirai. Ruang 

transisi (the takhtabush) pada hunian ini berupa ruang multifungsi. Ruang kantilever (the mashrabiyyah) 

pada hunian ini berupa amben atau rokha yang terdapat di koridor belakang menghadap halaman 

belakang dengan pergeseran fungsi menjadi area bersantai dan tempat melakukan aktivitas dapur, lokasi 

menghadap halaman belakang dan dibatasi dengan peninggian lantai saja. 

3. Penerapan prinsip hunian muslim Arab pada Kasus 3 

Pada kasus ini prinsip hunian muslim arab diterapkan sebagai berikut. 

 

Gambar 3. Prinsip Ruang Hunian pada Kasus 3 

Dari gambar diatas, dapat kita ketahui penerapan prinsip ruang hunian muslim Arab pada kasus 

inidipaparkan sebagai berikut. Teras (the majaz) pada hunian ini bertambah teritorinya yakni berupa teras 

dan ruang les jahit, yang memiliki satu pintu menghadap keluar dan tirai sebagai pembatas dengan ruang 

transisi Halaman tengah (courtyard) pada hunian ini bergeser teritorinya menjadi halaman belakang 

dengan fungsi taman dan area jemur. Shaft dan cerobong (the malaqaf and the qa’ah) pada hunian ini 

bergeser menjadi bukaan cross ventilation berupa jendela tipe casement dengan lapis teralis besi. Ruang 

transisi (the takhtabush) pada hunian ini memiliki pergeseran teritori yakni berupa ruang tamu. Ruang 

kantilever (the mashrabiyyah) mengalami pergeseran teritori berupa ruang makan untuk area berbincang 

dengan keluarga yang terletak diantara halaman belakang dan dibatasi dengan tiang kayu dan tirai bambu. 

4. Penerapan prinsip hunian muslim Arab pada Kasus 4 

Pada kasus ini prinsip hunian muslim arab diterapkan sebagai berikut. 
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Gambar 4. Prinsip Ruang Hunian pada Kasus 4 

Dari gambar diatas, dapat kita ketahui penerapan prinsip ruang hunian muslim Arab pada kasus 

inidipaparkan sebagai berikut. Teras (the majaz) pada hunian ini bertambah teritorinya yakni berupa teras 

dan ruang tamu (dipisah antara laki-laki dan perempaun), yang memiliki satu pintu masing-masing 

menghadap keluar dan pembatas berupa dinding antar ruang tamu serta pembatas pilar menuju ruang 

transisi. Halaman tengah (courtyard) pada hunian ini bergeser teritorinya menjadi halaman belakang, 

terdiri dari dua macam, pertama dengan fungsi taman, kedua dengan fungsi area jemur. Shaft dan 

cerobong (the malaqaf and the qa’ah) pada hunian ini bergeser menjadi bukaan cross ventilation berupa 

jendela tipe jungkit dengan lapis kaca patri dan tirai. Ruang transisi (the takhtabush) pada hunian ini 

berupa ruang makan untuk tamu dan ruang multifungsi. Ruang kantilever (the mashrabiyyah) pada 

hunian ini berupa amben atau rokha dan set tempat duduk serta lantai yang ditinggikan yang terdapat di 

ruang multifungsi yang biasa digunakan untuk menerima tamu dan tempa bersantai serta berbincang 

keluarga, lokasinya bersebelahan dengan halaman belakang. Juga terdapat di ruang tamu laki-laki untuk 

fungsi menerima tamu, menjamu tamu, dan area ibadah tamu. 

5. Penerapan prinsip hunian muslim Arab pada Kasus 5 

Pada kasus ini prinsip hunian muslim arab diterapkan sebagai berikut. 

 

Gambar 5. Prinsip Ruang Hunian pada Kasus 5 
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Dari gambar diatas, dapat kita ketahui penerapan prinsip ruang hunian muslim Arab pada kasus 

inidipaparkan sebagai berikut. Teras (the majaz) pada hunian ini bertambah teritorinya yakni berupa teras 

dan ruang tamu, yang memiliki satu pintu menghadap keluar dan pembatas berupa koridor yang melorong 

menuju ruang transisi. Halaman tengah (courtyard) pada hunian ini bergeser teritorinya menjadi area 

terbuka di lantai tiga dengan fungsi area jemur dan memelihara hewan piaraan. Shaft dan cerobong (the 

malaqaf and the qa’ah) pada hunian ini bergeser menjadi bukaan cross ventilation berupa jendela tipe 

jungkit dengan lapis teralis, kaca patri, dan tirai. Ruang transisi (the takhtabush) pada hunian ini berupa 

ruang multifungsi. Ruang kantilever (the mashrabiyyah) pada hunian ini berupa amben atau rokha yang 

terdapat di ruang multifungsi dengan pergeseran fungsi menjadi area bersantai dan mengerjakan aktivitas 

dapur. Lokasinya bersebelahan dengan dapur dan pintu belakang. 

6. Penerapan prinsip hunian muslim Arab pada Kasus 6 

Pada kasus ini prinsip hunian muslim arab diterapkan sebagai berikut. 

 

Gambar 6. Prinsip Ruang Hunian pada Kasus 6 

Dari gambar diatas, dapat kita ketahui penerapan prinsip ruang hunian muslim Arab pada kasus 

inidipaparkan sebagai berikut. Teras (the majaz) pada hunian ini bertambah teritorinya yakni berupa teras 

dan ruang tamu, yang memiliki satu pintu menghadap keluar dan tirai yang membatasi dengan ruang 

transisi. Halaman tengah (courtyard) pada hunian ini bergeser teritorinya menjadi halaman belakang 

dengan fungsi area jemur dan tempat bermain anak. Shaft dan cerobong (the malaqaf and the qa’ah) pada 

hunian ini bergeser menjadi bukaan cross ventilation berupa jendela tipe jalusi, jungkit, dan casement 

dengan kaca ribben dan tirai. Ruang transisi (the takhtabush) pada hunian ini berupa ruang multifungsi. 

Ruang kantilever (the mashrabiyyah) pada hunian ini berupa amben atau rokha yang terdapat di ruang 

makan (bersebelahan dengan halaman belakang) dengan pergeseran fungsi menjadi area makan bersama 

keluarga dan bersantai. 

7. Penerapan prinsip hunian muslim Arab pada Kasus 7 

Pada kasus ini prinsip hunian muslim arab diterapkan sebagai berikut. 
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Gambar 7. Prinsip Ruang Hunian pada Kasus 7 

Dari gambar diatas, dapat kita ketahui penerapan prinsip ruang hunian muslim Arab pada kasus ini 

dipaparkan sebagai berikut. Teras (the majaz) pada hunian ini bergeser teritorinya menjadi ruang tamu 

yang terpisah secara gender, dengan pembatas pintu masuk diantara keduanya, juga terdapat pintu yang 

mengarah langsung pada kamar tidur utama. Halaman tengah (courtyard) pada hunian ini bergeser 

teritorinya menjadi halaman belakang dengan fungsi area terbuka untuk sirkulasi udara. Shaft dan 

cerobong (the malaqaf and the qa’ah) pada hunian ini bergeser menjadi bukaan cross ventilation berupa 

jendela tipe casement dengan lapis teralis, kaca patri, dan tirai serta kasa nyamuk pada halaman belakang 

untuk menyaring udara yang mengalir dari dan ke rumah. Ruang transisi (the takhtabush) pada hunian ini 

berupa ruang multifungsi. Ruang kantilever (the mashrabiyyah) pada hunian ini berupa amben atau rokha 

yang terdapat di musholla lantai dua dengan pergeseran fungsi menjadi area ibadah, sedangkan fungsi 

ruang santai diwadahi pada ruang multifungsi. 

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan penerapan prinsip ruang sebagai berikut. 

Tabel 1. Prinsip Ruang Hunian Muslim di Permukiman Kampung Arab Malang 

Teori Prinsip Ruang Hunian 

Muslim Arab (El Shorbagy, 

2010) 

Penerapan prinsip ruang pada hunian muslim di Kampung Arab Malang 

Ada/ 

tidak 

Penerapan Umum Penerapan Khusus 

Teras (main entrance/the 

majaz) 

Memiliki dua pintu, menghadap 

keluar dan ke ruang transisi 

Ada  Mengalami penambahan teritori: teras 

dan ruang tamu 

 Memiliki satu pintu keluar dan 
penghubung dengan ruang transisi 

menggunakan tirai, koridor, atau pilar 

 Hanya satu sampel yang memiliki dua 

pintu seperti konsep asli (kasus 1) 

 Mengalami pergeseran teritori: ruang 

tamu (kasus 1) karena faktor keterbatasan 

lahan 

 Memiliki akses langsung menuju ruang 
tidur utama khusus untuk penghuni (kasus 

7) karena faktor renovasi 

 

Halaman tengah (courtyard) 

Ruang untuk berkumpul 

bersama keluarga 

Ada  Mengalami pergeseran teritori: halaman 

belakang 

 Mengalami pergeseran fungsi: 

 Taman (1, 3, 4) 

 Area jemur (kasus 2, 3, 4, 5, 6) 

 Area bermain anak (kasus 6) 

 Area terbuka (kasus 2, 7) 

 Area memelihara piaraan (kasus 5) 

--- 

Shaft dan cerobong asap (the 

malaqaf and the qa’ah) 

Merupakan bentuk adaptasi 

iklim untuk mengalirkan udara 

dari dan ke ruangan 

Ada  Digunakan untuk fungsi adaptasi iklim: 

cross ventilation 

 Tipe cross ventilation yang diterapkan: 

 Casement 

 Jungkit 

 jalusi 

 Elemen permanen dan semi permanen 

yang ditambahkan: 

 Satu sampel menjadikan halaman 

belakang sebagai area sirkulasi udara 

(kasus 7) 
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 teralis besi 

 kaca patri 

 kaca ribben 

 kasa nyamuk 

 tirai 

Ruang transisi (the 

takhtabush) 

Ruang yang menghubungkan 

antara ruang tamu dan halaman 

tengah 

Ada  Berupa ruang multifungsi 

 Memiliki fungsi untuk menghubungkan 

antar ruangan 

 Mengalami pergeseran teritori: menjadi 

ruang tamu (kasus 3) karena faktor 

keterbatasan lahan 

 

Ruang kantilever (the 

mashrabiyyah) 

Ruang untuk berbincang dengan 

keluarga sembari minum the dan 

menghadap ke halaman tengah 

Ada  Berupa amben (rokha) 

 Mengalami pergeseran fungsi: 

 Area menjamu tamu 

 Area ibadah 

 Area makan bersama 

 Area bersantai 

 Area melakukan aktivitas dapur 

 Lokasi amben, berdasarkan 4 sampel 

(kasus 1, 2, 6, 7) memiliki hubungan 

dengan halaman belakang seperti: 

 

 Mengalami pergeseran jenis  ruang: 

 Digantikan fungsinya oleh ruang makan 

(kasus 3) 

 Digantikan fungsinya oleh ruang 

multifungsi (kasus 7) 

 Mengalami pergeseran teritori:  

 Terletak di ruang tamu laki-laki (kasus 4) 

untuk memuliakan tamu bukan muhrim 

sehingga aktivitas ibadah, makan, dan 

bersantai bisa dilakukan di ruang tamu 

tanpa harus masuk lebih dalam pada 

hunian (faktor toleransi terhadap tamu, 

faktor religus, dan faktor privasi) 

 Terletak di ruang mutifungsi (kasus 5) 

karena faktor keterbatasan lahan dan 

efisiensi ruang 

 

 

Berdasarkan penerapan prinsip ruang diatas, dapat diketahui bahwa hunian muslim di permukiman 

Kampung Arab Malang dalam menerapkan prinsip/karakteristik hunian muslim Arab dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yakni faktor keterbatasan lahan, faktor renovasi rumah (peningkatan kualitas ruang), 

faktor toleransi terhadap tamu, faktor religius, faktor privasi, faktor adaptasi terhadap lingkungan, dan 

faktor efisiensi ruang. 

KESIMPULAN 

Dari penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa, secara umum, prinsip ruang hunian muslim Arab 

dimanapun berada lokasi geografisnya tidaklah memiliki perbedaan dalam penataannya. Model penerapan 

yang dilakukan disesuaikan dengan adaptasi lingkungan yang ada tanpa mengurangi nilai yang 

ditekankan oleh budaya yang membentuk masyarakatnya. Oleh karena itu, ke depan, prinsip ini dpaat 

menjadi rujukan bagi pengembangan permukiman berbasis muslim Arab walaupun dalma konteks 

masyarakat Indonesia. 
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