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ABSTRAK 

Kebergaman budaya Jawa memiliki sisi menarik untuk dibahas, salah satunya keterkaitan 

tentang budaya dengan rumah Jawa itu sendiri. Konsep rumah Jawa selama ini telah 

banyak dibahas oleh para pakar yang menggelutinya. Tulisan ini bermaksud untuk 

mengulas kembali konsep rumah Jawa dalam pandangan tiga pakar Arsitektur Jwa, yakni 

Josef Prijotomo, Arya Ronald, dan Revianto Budi Santosa. Dalam tulisan ini dijelaskan 

mengenai esensi dari rumah Jawa, makna fenomenologis, serta nilai-nilai yang diterapkan 

pada rumah Jawa. Pada bagian pembahasan dijelaskan bahwa terdapat dua nilai yang 

diterapkan dalam rumah Jawa, yakni nilai material yang meliputi angan-angan, nafsu, dan 

rasa, serta terdapat nilai simbolik. Pada bagian akhir diberikan salah satu contoh 

penerapan konsep dan nilai rumah Jawa pada rumah Joglo milik orang biasa di Ndalem 

Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. 

Kata Kunci: konsep rumah, budaya Jawa 

PENDAHULUAN 

Budaya Jawa terletak pada posisi yang paradoks karena mencakupi budaya 

istana yang sentris, sekaligus juga budaya rakyat jelata. Akan tetapi ke-paradoks-

an inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji terus menerus sehingga 

ditemukan batasan dan uraian yang mampu mendeksripsikan tentang Jawa dengan 

jelas (Prijotomo, 2004). Harus disadari, keberagaman budaya Jawa, berdasarkan 

luasnya area Jawa (yang terbentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur), 

membuat definisi arsitektur Jawa menjadi sangat beragam bergantung pada variasi 

tipe-tipe, yang juga tidak terlepas dari kurun waktu tertentu.  

Arsitektur Jawa dianggap sebagai potret dinamika internal masyarakat 

Jawa dalam mengekpresikan ruang; bagaimana arsitektur Jawa memiliki pengaruh 

atau dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan budaya Jawa yang 

eksistensinya terus berlangsung hingga kini. Salah satu ekspresi ruang yang dapat 

diamati dalam arsitektur Jawa adalah rumah Jawa. Konsep rumah dalam budaya 

Jawa menjadi hal yang menarik untuk dibahas berbagai pihak, karena memiliki 

kaitan yang paling intim dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Tulisan 
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ini akan mengulas buah pikir beberapa pakar arsitektur Jawa dalam 

mendefinisikan konsep dan nilai dalam Rumah Jawa, yakni Josef Prijotomo, Arya 

Ronald, serta Revianto Budi Santosa.  

ESENSI DARI RUMAH 

Rumah merupakan entitas pertama yang menjadi bagian terpenting dari 

kehidupan manusia. Rumah bahkan seringkali diartikan sebagai penganti ‘rahim‘ 

yang merupakan tempat tinggal manusia yang pertama kali. Dalam penelitian 

mengenai Austronesian Houses (Fox, 2006) disampaikan  bahwa di sepanjang 

daratan Austronesia, rumah merupakan hal yang penting. Rumah bukan hanya 

bangunan fisik, tetapi merupakan kumpulan berbagai variasi kelompok sosial. 

Rumah merupakan kategori budaya dari kepentingan yang fundamental. Oleh 

sebab itu, rumah memiliki kapasitas untuk menumbuhkan kontinuitas kehidupan 

sosial. Selain itu, rumah-rumah Austronesia juga memiiki bagian khusus yang 

mengakomodasi kebutuhan atraksi ritual. Ritual dapat dilakukan pada bagian 

tertentu rumah, ataupun struktur bagian rumah yang menujukkan simbol ritual 

tertentu. Hal ini digunakan untuk menunjukkan simbol kosmologis dan 

menjalankan upacara petunjukan kehidupan sosial.  

Berdasarkan pengertian tersebut, rumah dapat dikatakan tidak hanya 

mewakili kehidupan seorang manusia, tetapi juga terkait dengan kehidupan 

sebuah masyarakat, baik dalam satu kesatuan tatanan sosial tertentu, maupun 

dalam ikatan kepercayaan ritual yang sama. Masyarakat Jawa merupakan salah 

satu kelompok masyarakat yang memiliki tatanan dan ikatan tertentu. Tatanan 

sosial budaya Jawa dan ikatan ritual, baik kepercayaan dalam istilah Kejawen, 

maupun agama-agama yang kini dianut masyarakat, memberikan representasi 

tersendiri dalam pemaknaan ruang-ruang dalam rumah Jawa. Selain tatanan 

tersebut, masyarakat Jawa juga memiliki karateristik mentalitas yang terbentuk 

karena interaksi multikultural. Dalam buku Nusa Silang Jawa, yang ditulis oleh 

Dennis Lombard (dalam Santoso, 2000), disampaikan bahwa, mentalitas orang 

Jawa sebagian besar dibentuk oleh interaksinya dengan mentalitas-mentalitas lain, 

terutama Barat, Islam, China, dan India. Hal ini kemudian membentuk sebuah 

campuran yang unik dari berbagai pengaruh, yang memberikan warna dalam 

pertumbuhan dan perkembangan rumah-rumah Jawa.  
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MAKNA FENOMENOLOGIS RUMAH JAWA 

Menurut Gunawan Tjahjono (dalam Santoso, 2000), rumah merupakan 

lahan untuk menetap; yang merupakan bentuk aktualisasi diri, baik pribadi 

maupun sosial. Memahami rumah berarti sama dengan memahami kehidupan 

sebuah kelompok kebudayaan. Rumah dalam masyarakat Jawa merupakan 

cerminan diri orang Jawa yang masih terikat dengan konsep berhuni, yakni 

memiliki batas-batas secara vertikal dan horisontal, memiliki keseimbangan 

antara hak dan kewajiban yang berlangsung dalam ruang, waktu, makna dan 

pesan. Santoso (2000) menambahkan bahwa rumah Jawa tidak terlepas dari 

konsep kontrol teritorial dan ekspresi kedomestikan dari penghuninya. Dalam 

kerangka kedomestikan, rumah merupakan nukleus yang membentuk ranah 

domestik yang diikat oleh kedekatan spasial, jejaring aktivitas dan pemahaman 

makna bersama. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam Ndalem Ngabean 

(Gambar 1). Kontrol terirotial pada Ndalem Ngabean ditunjukkan dengan adanya 

batas horizontal berupa pagar yang mengelilingi rumah, dengan gerbang regol  

yang menjadi pintu utama masuk ke dalam area domestik rumah. Penegasan area 

domestik ditunjukkan melalui potret ruang spasial pada pendopo. Peninggian level 

lantai yang diterapkan dan perletakan tiang di sekeliling pendopo menunjukkan 

tingkat hirarki ruang yang terjadi.   

 

Gambar 1. Regol dan Pendopo Ndalem  Ngabean. (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012) 

Menurut Josep Prijotomo (dalam Santoso, 2000), rumah Jawa sebagian 

besar disusun menurut pengaturan linier dan sentripetal yang masing-masing 

bermuara pada prinsip dualitas dan pemusatan. Pengorganisasian linier tampak 

pada dominasi sumbu memanjang pada rumah yang berklimaks pada suatu ruang 

kecil di bagian belakang rumah. Susunan sentripetal tampak pada balai pertemuan 
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di depan yang merupakan satu-satunya ruang lapang menerus di dalam rumah, 

dengan empat kolom tinggi untuk menandai pusatnya. Susunan sentripetalis ini 

sesuai dengan otoritas personal dari tuan rumah ketika memimpin suatu 

pertemuan di tempat tersebut, berbeda dengan istana yang menggunakan skema 

kosmik khusus untuk membedakannya dari rumah-rumah yang lain (Gunawan 

Tjahjono dalam Santoso, 2000). Hal ini juga dapat dilihat pada Ndalem Ngabean 

(Gambar 2). Pada ndalem ini dapat dilihat bahwa pengorganisasian ruang yang 

dilakukan adal terpusat (sentripetal). Senthong tengah pada ndalem ini memiliki 

empat tiang kolom tinggi seperti pendopo dalam yang digunakan untuk tempat 

memimpin pertemuan yang lebih privat sifatnya, dan terletak pada bagian inti 

bangunan. Secara vertikal, senthong tengah tersebut memiliki hirarki ruang 

tertinggi dalam rumah. Selain itu, untuk menunjang fungsi sakral dan 

menunjukkan kelas bangsawan, tumpangsari yang diukir pada soko guru juga 

menggunakan ukiran yang lebih rumit dan bertumpuk serta banyak menggunakan 

warna emas. Hal ini untuk menegaskan tingkat otoritas yang tinggi pemilik 

ruangan.  

 

Gambar 2. Senthong tengah Ndalem Ngabean (Ndalem milik adik Sri Sultan 

Hamengkubuwono VII). (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012) 

NILAI-NILAI DALAM RUMAH JAWA 

Esksistensi rumah Jawa tidak terlepas dari pandangan hidup masyarakat 

Jawa. Menurut Arya Ronald (2005), pandangan hidup orang Jawa tercermin 

dalam caranya berhuni dan memilih tempat tinggal, di antaranya kemampuan 

tempat tersebut mengakomodasi kebutuhan kepercayaan yang dianut, menambah 

pengetahuan, mengakomodasi etika sosial, dan rasa estetika. Rumah harus mampu 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang tidak lain merupakan 
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kebutuhan rohani, spiritual, dan simbolik bagi penghuninya. Menurut Ronald, 

terdapat representasi nilai-nilai yang bersifat material maupun simbolik dalam 

rumah Jawa. Hal tersebut dijelaskan pada Tabel 1 dan 2.  

Tabel 1. Representasi nilai material rumah Jawa 

NILAI REPRESENTASI 

Angan-angan 

Peran Letak tempat tinggal di tengah-tengah suatu lingkungan 

permukiman, misal rumah orang tua menyangga rumah 

anak-anak, atau rumah pemimpin desa menyatu 

(manunggal) dengan rakyatnya 

Kedudukan Ketinggian bangunan lebih dibandingkan bangunan di 

sekitarnya, misalnya rumah kepala desa lebih tinggi 

daripada rumah rakyatnya 

Status Situasi letak bangunan berada pada suatu posisi yang 

menentukan bangunan ini lebih utama daripada bangunan 

di sekitarnya, misalnya bangunan orang tua memiliki 

aksesibilitas yang langsung dibanding bangunan anak-

anaknya 

Kekuasaan Ukuran dan volume bangunan lebih daripada bangunan di 

sekitarnya, misalnya bangunan orang tua lebih menonjol 

daripada bangunan anak-anaknya 

Kekayaan Lebih banyak memiliki keanekaragaman dibanding 

bangunan yang lainnya, misalnya rumah bangsawan lebih 

memiliki ragam ruang, ragam dekorasi, dan warna 

Kepandaian Lebih banyak ditandai kesederhanaan yang jelas dan 

langsung daripada bangunan lain di sekitarnya, misal 

orang yang arif dan bijaksana lebih terbuka dan bersih 

dalam penampilan dari pada lingkungan sekitarnya, rumah 

cendekiawan lebih sederhana dibanding rumah yang 

lainnya 

Nafsu 

Kewibawaan Bentuk bangunan yang megah sekalipun tidak harus 

mewah, bahkan kebanyakan menampilkan kesederhanaan 

dan kejujuran 

Kekokohan yang kasar Bentuk bangunan yang mempunyai kesan kuat, kokoh, dan 

tidak terlalu halus 

Kelembutan yang 

menonjolkan kehalusan 

Bentuk bangunan yang cenderung menampilkan gaya 

lembut, bahkan kadang mempunyai kesan bergaya 

feminim 

Kelebihan yang tidak terlalu 

dibutuhkan 

Bentuk penampilan bangunan, ruang, dan komponen 

bangunan dan bahkan unsur konstruksi yang cenderung 

tidak efektif dan tidak efisien, misal halaman terlalu luas, 

bangunan terlalu besar, jumlah ruang terlalu banyak, 

interior berlebihan, dan struktur terlalu kuat 

Rasa 

Kebijaksanaan Pembangunan rumah mengikutsertakan pendapat 

masyarakat di sekitarnya dan dalam pelaksanaannya 

menggunakan sistem gotong royong 

Ketahanan Rumah dibangun dengan konsep fleksibilitas, agar 
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sewaktu-waktu dapat mengatasi berbagai persoalan  

Ketangguhan Ruang-ruang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga 

tampak menanggulangi berbagai pengaruh luar, baik 

pengaruh alam maupun kejahatan manusia 

Pengendalian Bentuk-bentuk bangunan maupun komponen bangunan 

ataupun hiasan dalam luar bangunan cenderung tidak 

kontras dengan bangunan lain 

Sumber : Ronald, 2005 

Selain hal tersebut, terdapat nilai simbolik yang juga harus tercermin 

dalam rumah Jawa sesuai dengan budaya yang diterapkan. Sosok rumah Jawa 

diharapkan dapat dipahami dan dipelajari sehingga menjadi pengalaman bagi 

masyarakat. Pengalaman tersebut dikristalkan dalam artefak rumah Jawa itu 

sendiri yang mengungkapkan sejatining urip dan sejatining laku (hidup dan 

berperilaku yang sejati). Beberapa nilai simbolik yang harus diperhatikan dan 

menjadi ciri-ciri rumah Jawa diuraikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai simbolik rumah Jawa 

NILAI AKTUALISASI 

Keindahan/cita-cita Timbulnya tipologi bentuk bangunan rumah, 

ornamen, dan warna 

Bersatu dengan lingkungan Ruang-ruang penpodo, peringgitan, dan gadri yang 

terbuka 

Perlindungan/kebijaksanaan Bentuk atap yang berkesan bentuk manusia dengan 

posisi menelungkup dan berusaha melindungi 

seluruh luasan lantai 

Jasmani/pancaidera/nafsu Penampilan tidak kontras 

Kepandaian/keuletan/ketangkasan Keanekaragaman konstruksi yang mampu 

menampilkan ragam kekuatan, terutama terhadap 

pengaruh angin, gempa dan radiasi matahari 

Kesenangan Proporsi luasan yang baik antara lain 2:3, 3:4, 3:3, 

3:5 dan ketinggian ruang yang cukup memadai 2,5 x 

tinggi manusia rata-rata dan ukuran ergonomik yang 

cukup longgar dengan memperhatikan adanya jarak 

psikologis 

Cita-cita luhur yang selalu 

mengundang gangguan 

Sistem pelubangan yang selalu diberi penghalang, 

misalnya adanya dinding penghalang dan pohon 

penghalang untuk menjadi pembatas/barrier dengan 

hal asing yang hendak memasuki rumah. 

Cita-cita meraih tata tentrem 

kerta raharja 

Permainan tinggi rendah pohon, langit-langit 

ruangan menurut tatanan irama yang nantinya dapat 

digunakan untuk mengendalikan emosi penggunanya 

Sumber: Ronald, 2005 

Contoh penerapan konsep dan nilai dalam rumah Jawa 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

contoh penerapan konsep dan nilai pada rumah Jawa di Yogyakarta yang telah 
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dihimpun oleh penulis. Rumah Jawa yang dipilih menjadi contoh pada tulisan ini 

merujuk pada kategori rumah milik orang biasa dari skema tatanan rumah Jawa 

(Kartono, 2005) (Gambar 3).  

 

Gambar 3. Skema rumah Joglo sebagai landasan rumah tradisional Jawa.  

(Sumber: Kartono, 2005) 

Keterangan: [1] Regol [2] Rana [3] Sumur [4] Langgar [5] Kuncung [6] Kandang Kuda 

[7] Pendopo [8] Longkangan [9] Seketheng [10] Pringgitan [11] Ndalem [12] Senthong 

Kiwo (kiri) [13] Senthong Tengah [14] Senthong Tengen (kanan) [15] Gandhok [16] 

Dapur,dll [17] Halaman dalam [18] Halaman luar 

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada ruang dalam rumah Jawa 

milik orang biasa terdapat pendopo, pringgitan, ndalem, senthong kiwo, senthong 

tengah, dan senthong tengen. Jenis ruang ini merupakan bentuk dasar rumah Jawa 

orang biasa, akan tetapi pada kenyataan di masyarakat, banyak modifikasi dapat 

terjadi. Berikut sebuah contoh yang diambil tentang sebuah rumah Jawa di daerah 

Kampung Purbayan, Kotagede, Yogyakarta (Gambar 4).  
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Gambar 4. Rumah Ibu Sri Suharti Desan Ndalem Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2012) 

 Rumah Jawa ini menggunakan atap Joglo. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan pemilik rumah, diketahui bahwa rumah ini telah ditinggali sejak 

ama oleh pemilik sejak nenek buyut beliau hidup di Kotagede. Rumah ini belum 

pernah mengalami renovasi secara struktural. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk 

inti rumah masih terjaga seperti semula. Beberapa adaptasi penambahan dan 

penataan ruang dilakukan  pada rumah ini, terutama dengan perubahan senthong 

kiwa, senthong tengah, dan senthong tengen menjadi ruang tidur dan ruang 

makan, serta jalur sirkulasi. Selain itu pada bagian belakang rumah ditambahkan 

bangunan permanen menerus untuk meletakkan area servis pada rumah (Gambar 

5). 
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Gambar 5. Skema penataan ruang rumah Ibu Sri Suharti. (Sumber: Sketsa Penulis) 

Merujuk pada konsep rumah Jawa yang diungkapkan oleh Revianto Budi 

Santoso, dapat dikatakan bahwa rumah di atas menunjukkan potret ekspresi 

kedomestikan yang cukup kuat dengan model penataan ruang dalam yang 

memusat. Sedangkan representasi nilai material dan nilai simbolik pada rumah 

Ibu Sri Suharti diuraikan dalam Tabel 3 dan 4 di bawah ini.  

Tabel 3. Representasi nilai rumah Jawa pada rumah Ibu Sri Suharti 

NILAI REPRESENTASI Ada/Tidak 

Angan-angan 

Peran Letak rumah ini berada di tengah perkampungan 

Ndalem Purbayan yang memiliki batas berupa gara 

besi pada bagian depan rumah, dan pagar tanaman 

pada bagian samping dan belakang rumah. Dari sisi 

peran, rumah ini merupakan rumah yang dipakai 

secara turun temurun oleh orang tua dan anak. 

Ada 

 

KM/WC 

KM/WC 

Area cuci 

R. Tidur R. Makan 

R. Tidur 

Bayi 
R. 

Keluarga 

R. Kerja 
R. Tamu 

g

u

d

a

n

g 

Pendopo 

Senthong 

Skema awal penataan 

ruang hunian 

Skema modifikasi 

penataan ruang hunian 
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Kedudukan Rumah ini tidak terlihat mencolok dengan 

kedudukannya pada tingkat permukiman, akan tetapi 

bentuk joglo yang memang khas terlihat telah 

menunjukkan perbedaan strata pemilik rumah dalam 

permukiman. 

Tidak 

Status Bangunan ini memiliki status yang biasa disekitar 

lingkungannya. Hal ini dikarenakan rumah tersebut 

merupakan milik orang biasa. 

Tidak 

Kekuasaan Secara ukuran, bangunan ini tidak memiliki volume 

yang besar. Akan tetapi bentuk atap joglo yang 

meninggi memberikan identitas yang cukup 

terpandang di lingkungan permukiman. 

Ada 

Kekayaan Apabila melihat kemampuan ekonomi pemilik rumah, 

bangunan ini terlihat lebih modern dan telah 

menggunakan kombinasi material besi dan batu pada 

motif lantai perkerasan dan ukiran atap garasi. 

  

Ada 

Kepandaian Apabila merujuk pada tingkat intelektual dan 

keramahan yang diberikan kepada penulis saat datang, 

juga berdasarkan informasi warga sekitar, ekspresi 

kesederhaan muncul pada rumah ini. Selain tampak 

pada kesederhanaan teras rumah, juga keterbukaan 

pada area ruang kerja yang menyatu dengan area ruang 

tamu dan ruang keluarga dalam rumah.  

 
 

Ada 
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Nafsu 

Kewibawaan Tampilan kesederhanaan dan kejujuran lebih 

ditonjolkan pada rumah dengan tidak adanya 

perubahan yang signifikan pada material yang 

digunakan. Pemilihan material baru yang ada 

cenderung menggunakan jenis dan warna yang 

harmoni, seprti anyaman bambu dan finishing pelitur 

coklat pada dinding rumah. 

 

Ada 

Kekokohan yang 

kasar 

Bentuk bangunan yang mempunyai kesan kuat dan 

kokoh dengan adanya empat taing struktur yang 

menyangga pada bagian teras bangunan. 

 

Ada 

Kelembutan yang 

menonjolkan 

kehalusan 

Gaya lembut pada bangunan muncul melalui pilihan 

tekstur kayu pada fasade yang polos sehingga memberi 

kesan lembut. 

Ada 

Kelebihan yang 

tidak terlalu 

dibutuhkan 

Dikarenakan rumah tersebut merupakan milik orang 

biasa, sehingga ragam konstruksi dan tatanan interior 

dikemas tidak berlebihan 

Tidak 

 

Rasa  

Kebijaksanaan Belum diketahui proses pembangunan apakah 

melibatkan warga sekitar atau tidak 

Tidak 

diketahui 

Ketahanan Berdasarkan penataan ruang yang diterapkan dalam 

rumah, kemampuan akomodasi ruang yang terbatas 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi 

kebutuhan penghuni rumah. Penggunaan pendopo 

sebagai ruang utama yang multifungsi dengan satu 

dinding pelingkup yang sama menunjukkan kekokohan 

sekaligus pengendalian yang terpusat pada ruang 

Ada 

Ketangguhan 

Pengendalian 
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dalam.  

 

Tabel 4. Nilai simbolik rumah Jawa pada rumah Ibu Sri Suharti 

NILAI AKTUALISASI Ada/Tidak 

Keindahan/cita-

cita 

Tema ornamen yang dimunculkan mengarah pada 

motif yang ramah terhadap lingkungan. Pemilihan 

warna pada bangunan juga mendekat pada alam, 

sehingga rumah tersebut memiliki kesan yang dekat 

dengan alam. 

Ada 

Bersatu dengan 

lingkungan 

Ruang luar didesain dengan sederhana yang oleh 

pemilik rumah dan menyatu dengan alam. 

  

Ada 

Perlindungan/keb

ijaksanaan 

Bentuk atap Joglo yang berbentuk menelungkup 

memberi kesan perlindungan pada bangunan. 

 

Ada 

Jasmani/pancaide

ra/nafsu 

Penampilan bangunan tidak kontras dengan bangunan 

di sekitarnya, dikarenakan sama-sama menggunakan 

langgan arsitektur Jawa 

Ada 

Kepandaian/keule

tan/ketangkasan 

Keanekaragaman konstruksi diterapkan sesuai dengan 

kebutuhan. Seperti penggunaan soko guru yang tetap 

memiliki fungsi utama untuk menopang bangunan, 

juga pondasi umpak yang sederhana menegaskan 

kesiapan yang matang dalam perencanaan bangunan 

rumah tersebut. 

Ada 
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Kesenangan Proporsi luasan bangunan seimbang dengan bentuk 

persegi serta penerapan ketinggian plafond yang 

bermotif, selain memberi kesan lapang, juga 

memberikan nuansa visual yang menyenangkan 

Ada 

Cita-cita luhur 

yang selalu 

mengundang 

gangguan 

Diberikan batas atau barrier tanaman pada area yang 

terbuka dan menyatu dengan warga sekitar agar dapat 

menjaga privasi namun tidak terkesan kaku. 

 

Ada 

Cita-cita meraih 

tata tentrem kerta 

raharja 

Perletakan tanaman pada bagian ruang luar bangunan 

serta alur sirkulasi yang diterapkan memberikan kesan 

yang harmoni dan bertahap sehingga emosi pengguna 

juga dapat terarah dengan baik. 

 

Ada 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat makna yang 

mendalam pada rumah Jawa. Rumah Jawa dibuat dan direncanakan berdasarkan 

filosofi yang dianut oleh masyarakatnya, dan dituangkan secara menyeluruh 

dalam perancangan hunian Jawa berdasar apa yang diyakini. Memahami konsep 

rumah Jawa berarti memahami bagaimana rumah diartikan oleh masyarakat Jawa, 

serta nilai-nilai apa saja yang diterapkan dalam wujud fisik yang ada. 
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