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ABSTRAK 

Konsep territority N.J. Habraken adalah salah satu teori yang penting dalam 
menunjang perkembangan ilmu arsitektur. Konsep ini mencakup pembahasan 
mengenai kontrol ruang, inhabitasi, hirarki, hingga hubungan horisontal yang 
diatur dalam teritori. Salah satu objek arsitektural yang memiliki kaitan erat 
dengan konsep teritorial adalah Kampung Arab Malang. Penulisan ini 
dilakukan  untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep territority pada 
permukiman Kampung Arab Malang, baik pada tingkat mikro maupun meso. 
Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan kualitatif, 
dengan pengumpulan data berbasis grand tour (grounded research) dan 
analisis data melalui studi literatur. Berdasarkan hasil analisis, konsep 
territority juga berlaku pada Kampung Arab Malang, dengan pengembangan 
variasi hirarki teritorial yang lebih kaya, dan kemampuan ekspolari ruang oleh 
masyarakat yang baik sehingga transformasi teritorial yang ditemukan lebih 
beragam.  

Kata kunci: territority, kontrol, hirarki, inhabitasi 

1. PENDAHULUAN 

Kampung Arab adalah salah satu kampung kota yang memiliki kontribusi 
dalam perkembangan perkotaan di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah 
kolonial (L.W.C. Van den Berg 1886), koloni-koloni Arab telah tinggal di 36 kota 
yang tersebar di Indonesia sejak tahun 1885. Salah satu koloni Arab yang 
terdaftar dalam catatan sejarah kolonial adalah koloni Arab yang berada dalam 
karisidenan Pasuruan, yakni bertempat tinggal di Embong Arab, Malang. Hal ini 
ditunjukkan oleh peta bouwplan Kota Malang yang menunjukkan peruntukan 
area bagi kalangan Arab untuk tinggal.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Roihanah 2012), kampung ini merupakan 
salah satu kampung kota yang memiliki faktor self-identifying yang baik oleh 
penghuninya sehingga mampu mengidentifikasi dan beradaptasi dengan baik 
berdasarkan kebutuhan berhuninya. Kampung Arab Malang dihuni oleh 
sebagian besar warga Arab keturunan, dengan profesi sebagai pedagang, 
melakukan aktivitas perdagangan di pasar, bukan pada hunian. Dari segi sosial 
politik, komunitas Arab di kampung tersebut terbagi menjadi dua, yakni 
kalangan Abaib atau Bahalwi dan kalangan Syekh. Sedangkan dari segi sosial 
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budaya, sedikitnya ada sepuluh karakteristik kebiasaan (norma) yang 
diterapkan dalam kehidupan interaksi sosial di dalam masyarakat Kampung 
Arab Malang. Dari segi keaslian bangunan, tidak banyak perubahan fisik yang 
dilakukan oleh warga Kampung Arab Malang. Perubahan dilakukan berkaitan 
dengan renovasi akibat kondisi bangunan yang tidak memadai atau pembagian 
warisan.  

Kondisi Kampung Arab Malang yang memiliki keunikan ciri khas tersebut juga 
tampak pada cara penduduknya menggunakan ruang berdasarkan latar 
belakang budaya dan agama yang dianutnya, yakni Islam. Latar belakang 
tersebut , menjadi dasar penggunaan ruang berbasis teritorial berdasarkan 
ajaran yang dianut dari turun temurun. Keunikan penggunaan ruang 
berdasarkan batas teritori tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui 
teori Territorial Order yang telah digagas oleh N.J. Habraken. Hal ini menarik 
untuk diteliti karena kekhasan penerapan ruang akan memperkaya 
pemahaman dari penjelasan N.J. Habraken mengenai Territorial Order. Selain 
itu, tulisan ini juga dapat menjadi sarana pengembangan kajian arsitektur 
mengenai teritori pada ruang hunian lingkungan binaan, bagaimana ruang 
dapat bertransformasi bukan melalui fisik, akan tetapi aturan-aturan teritori 
yang diterapkan. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat lebih jauh penerapan teori 
Territority yang merupakan bagian dari Territorial Order dalam buku The 
Structure of The Ordinary oleh N. J. Habraken pada Kampung Arab Malang; 
apakah terdapat kesamaan, perbedaan, maupun pengembangan konsep 
mengenai teritorialitas tersebut.  

2. KAJIAN TEORI 

Teori mengenai territority yang dibahas dalam The Structure of The Ordinary 
(N.J. Habraken 1998), mencakup beberapa hal yang terkait, diantaranya 
kontrol ruang (control of space), teritori dan kontrol (territority and control), 
teritori dan inhabitasi (inhabitation and territority), hirarki teritorial 
(territorial hierarchy), dan hubungan horisontal yang dihindari (horizontal 
relations are avoided). Masing-masing bagian tersebut harus dipahami untuk 
dapat mengetahui bagaimana penerapan territority pada sebuah lingkungan 
binaan.  

2.1. Kontrol Ruang (Control of Space) 

Kontrol ruang atau dapat juga disebut sebagai kontrol teritori adalah sebuah 
kemampuan untuk menutup sebuah ruang, untuk membatasi (sebuah tindakan 
nyata dalam suatu inhabitasi - menempati ruang dan memilih apa yang boleh 
masuk dan apa tetap di luar). Kontrol ruang dapat dilakukan dengan 
membatasi ruang secara fisik atas keinginan pemiliknya sendiri. Kontrol 
teritori diwujudkan dengan kemampuan memindahkan bentuk fisik (benda 
maupun ruang) dari satu tempat ke tempat lain untuk membentuk sebuah 
teritori tertentu. Dalam kondisi tertentu, kontrol teritori juga dapat dilakukan 
melalui kendali konfigurasi tatanan lingkungan binaan yang ada dari tempat 
yang lain (lingkungan binaan yang lain). 
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2.2. Teritori dan Kontrol (Territory and Control) 

Teritori didefinisikan sebagai sebuah bentuk aksi okupansi (pendudukan 
sebuah tempat). Tapi teritori tidak dapat dipertahankan hanya dengan gerak 
tubuh dan bahasa tubuh, maupun bentukan arsitektural yang ada. Teritori 
dapat dipahami melalui perletakan posisi objek yang terdapat dalam sebuah 
lingkungan binaan. Posisi objek (benda) dapat menjadi artefak yang berfungsi 
untuk mewakili batas-batas kontrol sehingga teritori dapat ditandai dan 
dikenali melalui peletakan barang-barang secara strategis, misalnya: peletakan 
batu-batuan untuk menandai garis batas area taman. 

Pemahaman tentang teritorial bergantung pada budaya dan cara hidup 
pelakunya. Hanya sekedar menaungi bentuk sangat berbeda dengan klaim 
teritori yang didasarkan atas sesuatu, misal klaim teritori pada area suburban, 
pada lahan terbuka pasca perang. Di dalam klaim teritorial, juga terdapat 
istilah shift atau pergantian, yakni pendudukan (okupansi) sementara atau 
temporer. Hal ini biasanya terjadi pada ruang pinggir jalan perkotaan untuk 
kebutuhan komersil, misalnya PKL. Okupansi temporer bergantung pada 
interpretasi spasial dan temporal oleh pelakunya, karena batas teritori yang 
digunakan tidak diindikasi/ditentukan oleh bangunan, melainkan konfigurasi 
tingkat rendah pada penggunaan ruang-ruang temporer tersebut.  Hal ini perlu 
dipahami dengan baik untuk menunjukkan batas teritori dan apa yang 
menentukannya.  

2.3. Inhabitasi dan Teritori (Inhabitation and Territory) 

Teritori juga dapat diinterpretasi berdasarkan inhabitasi. Bentuk bangunan 
dan manusia sebagai pelaku lingkungan binaan dapat memainkan peran ganda 
berkaitan dengan teritori. Di satu sisi, manusia mengungkapkan teritori secara 
eksplisit. Di sisi lain, manusia dapat mengungkapkan teritori secara implisit, 
seperti batas teritorial yang harus dipahami sebagai adat dan dikte inhabitasi, 
dalam lansekap buatan (artifisial) pada lingkungan binaan. Manusia secara 
naluriah men-settle-kan ruang terbangunnya sendiri, bukan seperti 
pemahaman yang selama ini diyakini bahwa ruang dilabeli berdasarkan fungsi.  

Berdasarkan sejarah, ruang dalam tipe hunian vernakular jarang 
mengasumsikan berdasarkan fungsi; mezzanine, hall, attic, cellar, stoop, dan 
porch tidak menjelaskan fungsi. Aktivitas dan fungsi di dalam bangunan 
terhubung bukan pada ruang atau atribut spesifik. Setiap elemen arsitektural 
dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas kecil pada skala lingkungan permukiman, 
yang kemudian  menghasilkan/melahirkan zona teritorial dengan ruang yang 
besar. Sebagai contoh, pada Pompeiian House maupun Chinese Ancestral Shrine, 
teritori tidak dihasilkan dari pemrograman ruang multifungsi. Gagasan bahwa 
bentuk harus dapat mengakomodasi inhabitasi secara tepat dan presisi tidak 
ada pada zaman dulu. Arsitektur pada zaman sebelumnya mendefinisikan 
inhabitasi berdasarkan karakter spasial. Lokasi spesifik untuk kehidupan 
sehari-hari dengan segala klaim teritorial tidak didefinisikan terlebih dahulu di 
awal. Hal ini kontras dengan fungsionalisme kontemporer yang ‘telanjang’ 
(stark). Pada praktek arsitektur masa kini, pertama dilakukan perumusan dan 
perbaikan program yang sangat spesifik sebelum merancang.  
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2.4. Hirarki Teritorial (Territorial Hierarchy) 

Seperti dijelaskan sebelumnya, kontrol teritorial adalah kemampuan untuk 
meniadakan, untuk menutup pintu, untuk mengizinkan siapa saja yang boleh 
masuk dan apa yang diinginkan, secara selektif. Akan tetapi, walaupun 
kekuatan teritori memiliki legitimasi untuk mencegah atau menghalangi, 
namun itu sifatnya tidak memenjarakan (mengurung). Kontrol teritori akan 
menunjukkan tingkatan yang diterapkan, yang dapat berbentuk simetri, 
maupun asimetri. Pada bentuk asimetri, ijin untuk memasuki teritori tertentu 
belum berarti mendapatkan ijin untuk memasuki teritori berikutnya. Teritori 
yang asimetri memberikan efek terhadap hirarki yang bertingkat. 

Hirarki teritori dapat diukur melalui kedalaman territorial. Situasi dari variabel 
kedalaman teritori dapat digambarkan berdasarkan adaptasi dari teknik 
diagram. Kedalaman teritorial diukur dari angka persimpangan batas yang 
dibutuhkan untuk berpindah dari teritori terluar menuju teritori terdalam.  

 

 

 

Gambar 1: Contoh diagram konsep hirarki teritorial 

Sumber: N.J. Habraken 1998 

Sejatinya, semua ruang memiliki hubungan/jaringan yang menerus 
berdasarkan kombinasi prinsip selective entry (ijin masuk yang selektif), dan 
unrestricted exit (jalan keluar yang terbatas). Dalam berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain, kita berpindah secara bebas pada hirarki yang lebih 
tinggi, dan berpindah secara terbatas pada hirarki yang lebih rendah 
berdasarkan ijin yang diberikan. 

2.5. Hubungan Horisontal yang dihindari (Horizontal relations are 
avoided) 

Pada skala yang jauh di atas lingkungan binaan dapat dilihat bahwa hubungan 
teritorial horisontal dapat tak terhindarkan. Seperti sebuah gerbang vertikal 
yang menghubungkan ruang publik dan ruang privat. Gerbang horisontal  
hanya terbuka ketika dua pihak setuju untuk membuka gerbang. Artinya, 
biasanya terdapat kesepakatan – kesepakatan mengenai hubungan horisontal 
yang menunjukkan tingkatan (hirarki) teritorinya. 

3. METODE 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif berdasarkan 
pengamatan langsung  grand tour di lapangan (grounded research) yang pernah 
dilakukan penulis saat tahun 2011 (Roihanah 2012). Kemudian hasil amatan 
tersbut dianalisis menggunakan studi literatur berdasarkan teori mengenai 
territority yang dibahas dalam The Structure of The Ordinary oleh N.J. Habraken.  



UAS AR6142 – Desember 2014  5 

ITA ROIHANAH 25213002 

Area amatan pada penelitian ini mencakup RW 9, 10, dan 11 permukiman 
Kampung Arab, Kelurahan Kasin, Malang. Warna merah pada Gambar 2 di 
bawah ini menunjukkan batas area Kampung Arab Malang yang diamati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Peta area Kampung Arab Malang 

Sumber: sketsa penulis 

Berdasarkan hasil amatan tersebut, terdapat 7 rumah yang terpilih (ditandai 
dengan spot warna kuning pada Gambar 2) menjadi kasus untuk diamati lebih 
lanjut dari sisi ruang dalam hunian. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria 
lamanya usia bangunan dan latar belakang penghuni yang merupakan generasi 
ketiga dari Arab keturunan yang menetap menjadi WNI. Pemilihan ini penting 
dilakukan agar area amatan lebih fokus dan kasus yang dituju memiliki dasar 
latar belakang yang kuat baik dari sisi budaya maupun keyakinan Islam yang 
diajarkan dari turun temurun. Pada tulisan ini pembahasan hanya dibatasi 
pada amatan terkait dengan teori N.J. Habraken, tidak mencakup seluruh 
bagian penelitian yang dilakukan tahun 2011. 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap kondisi lingkungan 
binaan permukiman Kampung Arab Malang, kemudian dikaitkan dengan 
konsep territority (N.J. Habraken 1998), berikut penerapan teritorialitas yang 
terjadi dalam lingkungan binaan tersebut. 

4.1. Kontrol Ruang 

Kontrol ruang yang diterapkan pada permukiman Kampung Arab ini tampak 
pada aturan penanda ‘gang’ masuk berdasarkan tingkatan hirarki jalan. Pada 
hirarki jalan publik (nomor 1 Gambar 1), ‘gang’ ditandai dengan gerbang besi 
dan penanda identitas gang (nama jalan, RW, RT, dan sebagainya), selain itu, 
juga diberikan pintu gerbang dengan jenis dua pintu yang menghadap ke dalam 
dengan bahan kawat. Jalan pada level ini memiliki lebar 3-4 m. Hal ini 
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menunjukkan, bahwa pada jalan publik, kemudahan informasi dan keamanan 
permukiman menjadi perioritas utama. Teritori dijelaskan dengan cara 
memberikan batas fisik yang jelas dengan meletakkan penanda (signage) dan 
gerbang (gate) dengan kunci yang digembok pada malam hari. Artinya, area 
diluar ‘gang’ tersebut bukan merupakan bagian dari permukiman Kampung 
Arab. Sedangkan pada jalan semi publik di level dalam permukiman (nomor 2 
Gambar 1), sepanjang ‘gang’ diberi hiasan vegetasi yang memberi kesan lebih 
menarik, sejuk, dan terbuka. Jalan pada level ini memiliki lebar 2-3 m. Pada 
level ini, keakraban antar tetangga lebih terdukung dengan suasana jalan yang 
lebih baik. Pada jalan semi privat (nomor 2 Gambar 1) yang memiliki aturan 
cul-de-sac (gang buntu), lebar jalan lebih sempit yakni 1-2 m, kontur jalan 
mengikuti kontur tanah, dan posisi rumah penduduk lebih rapat. Hal ini 
memberi kesan yang lebih privat, intim, dan tertutup. Bagi pengunjung yang 
bukan merupakan penduduk setempat akan mudah dikenali ke-asing-annya. 
Hal ini, menurut penduduk setempat, penting untuk menjaga keamanan karena 
akses lebih terbatas, sehingga pengguna jalan pada tingkat ini uga hanya yang 
memiliki kepentingan terhadap warga terkait saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Contoh penerapan kontrol fisik pada tingkat permukiman 

Sumber: sketsa penulis 

Kontrol ruang lainnya yang juga diterapkan di Kampung Arab ini terjadi di 
tingkat hunian, yakni kontrol atas pintu belakang hunian dan kontrol ruang 
tamu. Rumah-rumah di kampung ini sebagian besar memiliki 2 pintu, yakni 
pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan digunakan untuk menerima tamu, 
terutama laki-laki, sedangkan pintu belakang digunakan untuk pintu masuk 
tamu perempuan apabila di depan sedang digunakan oleh tamu laki-laki; selain 
itu, pintu belakang digunakan sebagai area komunikasi antar ibu-ibu 
penduduk. Orientasi hunian yang saling membelakangi memberikan ruang 
antara hunian selebar 1 m yang digunakan sebagai jalan perempuan. Pada jalan 
ini, pintu rumah juga dilapisi oleh tirai dikarenakan aktivitas di area belakang 
yang seringkali membuka aurat ibu-ibu. Tirai dipasang untuk membatasi 
teritori tanpa mengganggu aktivitas mengobrol antar hunian, apabila ada 
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warga yang melewati jalan tersebut. Kondisi ini dapat dilihat dalam Gambar 4 
(kiri).  

Sedangkan kontrol ruang tamu yang dimaksudkan adalah pemenuhan hak 
tamu yang diterapkan melalui wujud fisik dan penataan ruang. Sesuai dengan 
konsep yang diajarkan dalam Islam, bahwa tamu harus dimuliakan (dijamu 
dengan baik) dan tamu bukanlah bagian dari mahram (tidak boleh melihat 
aurat fisik maupun aurat rumah), maka penataan hunian disesuaikan dengan 
konsep tersebut. Pada penataan hunian umumnya, dimana area servis biasanya 
diletakkan pada bagian belakang rumah, juga fasilitas tempat makan, pada 
kasus hunian di Kampung Arab hal tersebut diganti. Pada Gambar 4 (kanan) 
dapat dilihat pemebntukan ruangs ervis baru di area ruang tamu, yang meliputi 
area makan sekaligus tempat untuk beribadah, ruang duduk bersila (rokha), 
serta toilet untuk tamu. Dengan aturan teritori semacam ini memberikan 
pemahaman yang baru tentang batas ruang bagi tamu, dengan tetap 
menyediakan kebutuhan tamu, seperti jamuan makan, tempat untuk sholat, 
dan tempat untuk ke kamar mandi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Contoh penerapan kontrol fisik pada tingkat hunian 

Sumber: sketsa penulis 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kontrol ruang yang 
diterapkan pada skala meso dan mikro pada permukiman Kampung Arab 
Malang memiliki keunikan tersendiri. Penduduk menerapkan aturan kontrol 
ruang permukiman atas kesepakatan bersama berdasarkan budaya yang 
diwariskan dan pemahaman keislaman yang diyakini, kemudian 
mengejawantahkan dalam cara berhuni secara arsitektural. 

4.2. Teritori dan Kontrol 

Contoh penerapan yang paling mudah terlihat mengenai penegasan teritori di 
Kampung Arab Malang muncul pada penataan ruang terbuka dan penandaan 
‘gang’ permukiman dengan menggunakan gerbang. Pada Gambar 5 terlihat 
double gate yang diterapkan pada salah satu ‘gang’ di permukiman ini. Konsep 
double gate ini telah digunakan sejak jaman kolonial, berdasarkan hasil 
wawancara dengan warga, dikarenakan area RT tersebut pada masa 
sebelumnya adalah milik satu saudagar Arab yang memiliki kandang kuda dan 
pabrik keramik di dalamnya. Gerbang ini tetap digunakan untuk memberikan 

Menambah batas pintu dengan tirai bambu untuk 

meningkatkan kebutuhan privasi hunian 
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keamanan ganda, melalui satu gerbang yang membuka keluar dan satu gerbang 
yang membuka ke dalam. Sedangkan penandaan area ruang terbuka dilakukan 
dengan perletakan pot taman mengelilingi area tersebut. Sebelumnya, area 
tersebut hanya merupakan lahan kosong pasif yang tidak terpakai. Setelah 
disepakati bersama, area tersebut digunakan untuk area bermain anak-anak 
warga dan untuk membedakan antara area terbuka dengan area jalan, maka 
diberikan batas berupa pot tanaman. 

 

Gambar 5: Contoh penerapan penegasan teritori melalui perletakan 
posisi objek (benda) 

Sumber: sketsa penulis 

Selain penegasan teritori, kontrol diterapkan melalui klaim teritorial. 
Diantaranya, terkait dengan batas area yang lebih rinci tentang teritori 
komunitas Arab keturunan tinggal. Klaim teritori Kampung Arab ini didasarkan 
pada okupansi area permukiman yang dihuni oleh komunitas Arab keturunan, 
bukan pada batas wilayah berdasarkan aturan pemerintah setempat. Hal ini 
dapat dilihat pada Gambar 6 (kiri). Adapula klaim teritori yang muncul 
berdasarkan area berkumpul warga dalam satu cluster tertentu, baik berbasia 
famili maupun hanya kekerabatan antar tetangga. Teritori ini menjadi core 
activity yang dimunculkan bersama oleh warga sendiri. Orang yang bukan 
merupakan bagian dari keluarga ataupun warga yang tinggal di area tersebut 
akan menjadi asing apabila masuk dalam teritori tersebut.  
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Gambar 6: Contoh penerapan klaim teritorial 

Sumber: sketsa penulis 

4.3. Inhabitasi dan Teritori 

Apabila melihat dari sisi inhabitasi, yakni proses daur hidup dan menjalani 
aktivitas dalam lingkungan binaan, Kampung Arab juga memiliki ciri khas yang 
unik dalam penerapan aturan teritori pada tingkat hunian maupun 
permukiman. Contoh yang dapat dilihat lebih detil dalam hal ini adalah 
penggunaan ruang ketika terdapat kegiatan pernikahan warga.  

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa terdapat aturan 
privasi yang cukup tinggi pada Kampung Arab Malang, baik dari kelas jalan 
maupun penataan ruang dalam hunian. Akan tetapi, apabila terjadi kondisi 
khusus, seperti pernikahan, maka akan terjadi transformasi penggunaan ruang 
yang semakin melebar. Seperti pada Gambar 7, penataan ruang hunian yang 
semula (kiri) berubah menjadi penataan yang lebih melebar (tengah), dimana 
area ruang tamu (warna kuning) bertambah digunakan oleh tamu laki-laki saat 
prosesi Ijab Kabul. Area ini melebar hingga ruas jalan bagian kanan. Sedangkan 
warna merah melebar ke sebelah kiri, digunakan untuk akses tamu perempuan. 
Pada kotak merah sebelah kiri, yang semula merupakan rumah saudara 
berubah menjadi rumah pengantin, sedangkan bagian depan rumah yang 
semula Klinik Kesehatan bagi komunitas Arab, berubah menjadi area servis 
sehingga diberi tutup berupa tirai dari kain (foto situasi bagian kanan). Setelah 
prosesi Ijab Kabul usai dan tamu laki-laki telah mendapat jamuan makan, maka 
tamu laki-laki pulang. Kemudian, area kuning tersbeut digunakan oleh tamu 
perempuan yang mengantarkan pengantin perempuan ke pelaminan, 
kemudian duduk berhadap-hadapan untuk menikmati sajian makanan 
(rampatan) dan turut berbagi kebahagiaan (foto situasi kiri bawah).  
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Gambar 7: Contoh penerapan perubahan teritori karena inhabitasi 

Sumber: sketsa penulis 

4.4. Hirarki Teritorial 

Penerapan hirarki territorial di Kampung Arab ini didasarkan pada tujuh kasus 
yang telah diamati secara mendalam. Berdasarkan hasil amatan tersebut 
dihasilkan diagram alur sirkulasi dan pembagian area seperti pada Gambar 8. 

 
Gambar 8: Pola hirarki ruang hunian Kampung Arab  
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Sumber: sketsa penulis 

Gambar diatas menjelaskan dua hal. Yang pertama, mengenai pola hirarki 
ruang hunian Kampung Arab Malang. Yang Kedua, pola hirarki ruang hunian 
Kampung Arab Ampel Surabaya. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa 
terdapat pola alur sirkulasi yang menjelaskan urutan teritori yang terbentuk 
pada ruang hunian kampung arab. Urutan teritori ini lebih berkembang dari 
yang telah dijelaskan oleh N.J. Habraken. Apabila distrukturkan kembali 
menggunakan cara Habraken, pola hirarki ruang akan terlihat seperti pada 
Gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Hirarki teritorial Kampung Arab  

Sumber: sketsa penulis 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pengembanga hirarki 
territorial dapat beragam bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan 
binaan itu sendiri. Apabila dilihat dari pola ruang dan alur sirkulasi yang 
terjadi, pada kampung arab terdapat lima macam variasi hirarki teritorial yang 
terjadi.  

4.5. Hubungan Horisontal yang dihindari 

Pada jaman dahulu kala, dalam kosep perancangan kota islami, hubungan 
horisontal memiliki peranan penting untuk diperhatikan. Hirarki secara 
horisontal diatur dengan detil untuk menunjukkan aea publik-privat dalam 
aturan islami, dimana kepentingan-kepentingan utama diletakkan pada akses 
yang utama (bisa dijangkau semua pihak), kepentingan publik diletakkan 
bagian paling luar dengan diawasi oleh benteng, dan kepentingan privat 
(rumah tinggal) menerapkan cul-de-sac untuk mengutamakan keamanan bagi 
penduduk.  
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Gambar 10: Konsep permukiman islami 

Sumber: Bouchair & Dupagne 2003 

 

Pada kampung arab yang sekarang, konsep seperti diterapkan secara parsial, 
hanya pada bagian tertentu dan tidak optimal. Namun, terdapat satu 
kesepakatan bersama antara dua warga yang memiliki dinding bersama, yang 
menunjukkan hubungan horisontal. Berdasarkan wawancara personal dengan 
pemilik rumah, kasus ini merupakan kasus khusus, dimana dua warga ini 
menjalin perjanjian kepercayaan persaudaraan untuk saling melindungi, 
sehingga membuat pintu penghubung antar rumah yang hanya boleh diakses 
ole kedua pihak. Hal ini menegaskan bentuk teritori horisontal yang berbeda, 
khusus, dan unik. Teritori ini hanya boleh diakses oleh pemilik, namun haram 
dan harus dihindari bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian. Posisi 
pintu dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Adaptasi meso kasus 3 

Sumber: Roihanah 2012 
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Berdasarkan penjelasan lima hal yang terkait dengan penerapan teori 
territority (N.J. Habraken 1998) di Kampung Arab Malang, dapat dikatakan 
bahwa, penerapan aturan teritori dapat fleksibel sesuai dengan kondisi dari 
lingkungan binaan itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan oleh Habraken, 
bahwa manusia secara naluriah men-settle-kan ruang terbangunnya sendiri, 
artinya, kemampuan ekspolasi teritori bukan hanya bergantung pada 
bangunan fisik arsitektural, tetapi lebih banyak terkait dengan kemampuan 
manusia sebagai pelaku, penggerak lingkungan binaan untuk mengidentifikasi 
ruang dan tempat yang dihuni: kemampuan self-identifying inhabitation. 

5. KESIMPULAN 

Penelitian arsitektur mengenai teritori penting untuk terus dikembangkan 
berkaitan dengan dinamisnya perkembangan dan pemahaman ruang oleh 
masyarakat mengenai lingkungan binaan. Pemahaman teritori yang baik akan 
menghasilkan rekomendasi perancangan karya yang lebih optimal sesuai 
dengan kebutuhan inhabitasi yang telah ada.  

Apabila merujuk pada teori territority oleh N.J. Habraken, dapat dikatakan 
bahwa konsep tersebut juga berlaku pada Kampung Arab Malang, dan lebih 
berkembang sesuai dengan ciri khas dan identitas kampung tersebut. Hal yang 
dapat dikembangkan adalah pengembangan variasi hirarki teritorial yang lebih 
kaya pada masing-masing objek lingkungan binaan, cara masyarakat 
menerjemahkan transformasi secara teritorial yang lebih banyak dapat digali 
agar menambah pengetahuan intektual bagi ilmuwan dan perancang dalam 
bidang permukiman perkotaan.  
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