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JEND    LA | teras

Sebuah rumah tidak hanya menjadi objek 

fisik yang tetap. Di dalam rumah 

berlangsung proses-proses internal dan 

eksternal yang dialami penghuni dan 

mempengaruhi bagaimana ia melihat 

rumahnya: sebagai semata tempat bernaung 

atau sebuah hunian yang mencerminkan 

karakter penghuninya.

Ilse Crawford mencetuskan pernyataan 

sentimental yang menjadi judul bukunya di 

bidang arsitektur interior. Sebuah kalimat 

yang kemudian dikutip oleh banyak orang 

kapanpun mereka bicara tentang rumah dan 

pulang.

� Home is where the heart is.�
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JEND    LA | teras

Bersama arsitek Ivan Djohary, kita akan mengulik 

sedikit gaya bangunan RMT yang terlepas dari pakem 

arsitektur yang umum, yang ternyata menunjukkan 

sisi-sisi personal penghuninya. Serta bagaimana nasib 

sebuah rumah ketika ia tak lagi dihuni sementara 

zaman terus berganti.

Selamat membaca, Sahabat�

Edisi kedua JENDHELA ingin membawa Sahabat lebih 

dekat kepada Roemah Martha Tilaar (RMT) sebagai 

hunian. Sebuah rumah tinggal yang pernah menjadi 

titik berkumpul sebuah keluarga di tengah 

percampuran kebudayaan yang terjadi di Gombong 

tahun 1920an.
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Joeroe Koentji.Joeroe Koentji.Joeroe Koentji.
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BalaiBalai

1920, Liem Siaw Lam, seorang saudagar Tionghoa di Gombong 

membangun rumah untuk ditinggali bersama istri dan kedua 

anaknya, laki-laki dan perempuan. Di sebuah ruas jalan yang 

sekarang Jl. Sempor Lama, selain rumah itu ia juga membuat 

kandang-kandang sapi dan tempat pemerahan susu. 

Meski kini kandang-kandang sapi sudah berubah baik fisik maupun 

kepemilikan, rumah utama kelurga Liem tetap berdiri kokoh. Akhir 

tahun 2014 rumah tersebut difungsikan sebagai Museum Roemah 

Martha Tilaar (RMT).

Hunian IndischeHunian Indische
di Gombong 1920di Gombong 1920
Hunian Indische
di Gombong 1920

Rumah, Penghuni, dan Identitas Zaman
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Menjelang akhir abad 18, dengan dibangunnya Fort Cochius 

(Benteng van der Wijck), Gombong ramai oleh aktivitas pendidikan 

dan perdagangan yang melibatkan orang-orang pribumi Jawa, 

Eropa, dan Tionghoa. Keluarga Liem sendiri menjadi salah satu 

pemasok logistik untuk tentara KNIL yang bermarkas di benteng.

Bangunan Roemah Martha Tilaar (RMT) sekilas tampak seperti 

bangunan bergaya Indische Empire. Yaitu gaya arsitektur yang 

berkembang di Hindia Belanda pada abad tahun 17 dan 18. 

Hubungan bisnis keluarga Liem dengan orang-orang Eropa menjadi 

salah satu yang mempengaruhi pembangunan rumah dengan gaya 

Indische.

Martha Tilaar kecil dalam pangkuan Nenek Liem

Sosok Babah Liem Siaw Lam, kakek Martha Tilaar



JEND    LA | balai 6

Bangunan pertama yang didirikan adalah paviliun utama. Rumah 

utama berukuran paling besar menjadi tempat tinggal keluarga inti. 

Dalam tradisi keturunan Tionghoa, hak waris utama jatuh ke anak 

laki-laki, yang dalam hal ini adalah Liem Tiong Ing, putra Liem 

Siaw Lam

Paviliun selatan berukuran lebih kecil dan menjadi tempat tinggal 

keluarga anak perempuan, Liem Bok Lan, beserta keluarganya. 

Sedangkan paviliun utara baru dibangun tahun 2014 sebagai 

perpanjangan dari bangunan dapur, sumur, dan tempat tinggal 

pelayan.  Paviliun utara menjadi pelengkap fungsi museum.

Interaksi keluarga Liem di sekitar tahun 1920-an tidak hanya 

dengan orang-orang Eropa saja. Suasana Gombong yang sangat 

dipengaruhi kegiatan ekonomi membuat proses interaksi 

antarbudaya menjadi sangat cair dan saling mempengaruhi.

Lahan kosong sebelum paviliun utara dibangun tahun 2014
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Sempat disebutkan di atas bahwa bangunan RMT tampak seperti 

bangunan bergaya Indische Empire. Namun jika kita melihat lebih 

dalam dan memperhatikan bagian-bagian rumah, bangunan 

tersebut hanya meminjam penampakan dari bangunan Eropa. 

Bagian dalam rumah memiliki tipologi denah rumah-rumah yang 

umum digunakan sebagai rumah tinggal oleh masyarakat yang 

tinggal di Jawa. Sedangan dari segi interior, aksesori dan perabot 

sangat kuat bernapaskan budaya Tionghoa.

Melihat bangunan RMT, tampaknya penghuninya dulu 

membangun rumahnya dari sudut pandang yang sangat personal. 

Gaya bangunan menjadi respon atas interaksi yang berlangsung di 

sekitar, tidak sekedar mengikuti pakem bangunan yang sudah ada.

Interaksi sosial yang cair antarkebudayaan yang berbeda di 

Gombong di akhir abad 18 hingga awal 19 tak pelak mempengaruhi 

karakter masyarakatnya. Karakter ini kemudian tampak pada 

bagaimana mereka memperlakukan sebuah hunian.
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KoridorKoridor

Awalnya Indische Empire bermaksud mengikuti gaya bangunan 

aristokratik yang digunakan orang-orang Eropa. Namun dalam 

perkembangannya berubah menjadi arsitektur neoklasik (Empire 

Style) yang lebih berbau Perancis.

Sekilas bangunan RMT mengikuti karakteristik tersebut, namun 

lebih sederhana dalam pembagian ruang. Secara umum hanya ada 4 

bagian di RMT: teras depan, ruang tamu, kamar, dan teras 

belakang.

Di Hindia, gaya neoklasik itu menyesuaikan dengan perbedaan 

iklim, teknologi, dan bahan bangunan setempat. Hasil penyesuaian 

inilah yang kemudian lebih dikenal dengan Indische Empire. Ciri 

utamanya adalah denah bangunan yang simetris, berlangit-langit 

tinggi, dan terbagi ke dalam kolom-kolom.

Pertemuan Gaya Hunian Eropa, 
Jawa, dan Tionghoa
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Arsitek Ivan Djohary mengulik bangunan RMT berdasarkan 

kunjungannya di tahun 2015.

Denah Bangunan RMT memiliki organisasi pembagian 

dan hirarki ruang yang umum pada masanya. Organisasi 

ruang seperti itu juga dipakai pada bangunan rumah 

tinggal di Jawa yang menggunakan pembagian simetris. 

Paling depan dan belakang ada verandah atau teras yang 

cukup luas dan terbuka. 

1. Denah
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Berbeda dengan orang Eropa yang menempatkan Kamar Mandi di 

Bangunan Utama, kebiasaan di Jawa hal tersebut dipisahkan, 

bahkan akhirnya pola inipun dipakai oleh Orang-orang Belanda 

atau Eropa yang tinggal di East Indies atau Hindia Belanda.

Setelah teras depan ada ruang keluarga yang besar, yang ukurannya 

bisa sama atau lebih besar daripada teras depan. Bagian tengah ada 

koridor yang memisahkan 2 deret kamar-kamar (biasanya kamar 

tidur) dan menghubungkan ruang keluarga depan dengan teras 

belakang.

Teras Belakang

Teras Depan

Koridor

Kamar

Ruang Keluarga
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Bagian yang paling penting dari tampak muka 

bangunan adalah teras masuk utama. Teras masuk 

utama dibuat lebih maju ke depan memberikan 

aksentuasi dan kesan menyambut atau menerima yang 

kuat. Bukaan area masuk ini diapit oleh 2 kolom 

bergaya Neo-klasik yang kecil di antara 2 kolom utama 

yang kokoh berbentuk persegi bergaya Rasionalisme 

(tanpa motif yang banyak) atau bisa juga disebut 

bergaya Nieuw Indische Stijl.

2. Tampak Muka
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Pada bagian atas teras masuk atau gavel ini terdapat elemen 

bidang yang tidak berbentuk segitiga seperti pada gaya 

yang umum tetapi sebuah elemen vertikal yang mirip 

mahkota agak lancip keatas mengingatkan kita pada Gaya 

"Gothic" atau bisa juga disebut Neo Gotik. Walaupun 

elemen-elemen pembentuk dari teras utama ini bersifat 

formal, namun secara keseluruhan kombinasinya 

membentuk kesan ramah dan terhormat, mulia dan 

anggun.
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Elemen pengisi ruang dalam adalah semua jenis unsur yang 

membentuk suasana ruang dalam termasuk perabotan fungsional 

maupun elemen dekoratif lainnya yang berfungsi menciptakan 

suasana tertentu. Elemen pintu dan jendela yang 

menghubungkan antara ruang dan dengan bagian luar juga 

menciptakan suasana ruang dalam.

Kaca-kaca pintu di bagian teras depan tampak dipengaruhi gaya 

Art Nouveau atau Jugendstil yang populer di Eropa sekitar tahun 

1890 – 1910. Art Nouveau terinspirasi dari berbagi struktur dan 

bentuk alami dan garis-garis lengkung.

3. Interior
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Kaca-kaca pintu di bagian teras depan tampak 

dipengaruhi gaya Art Nouveau atau Jugendstil yang 

populer di Eropa sekitar tahun 1890 – 1910. Art 

Nouveau terinspirasi dari berbagi struktur dan bentuk 

alami dan garis-garis lengkung yang dimaksudkan agar 

suatu objek terasa lebih hidup.
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Jendela kamar-kamar seperti khasnya rumah berciri 

Tropical Indische terdiri dari jendela double swing. Ada 

daun jendela yang menghadap ke luar dan juga ke dalam. 

Disamping itu di daun jendela bagian tengah 

menggunakan kaca patri corak geometris dan warna 

kombinasi  bermotif Art Deco. Jendela tambahan ini 

berfungsi sebagai Penghalang Visual. Sementara itu 

jendela terluar terdiri dari jalusi kayu yang 

memungkinkan angin tetap masuk jika jendela ditutup. 
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Menyusuri kamar-kamar dan koridor, nuansa Tionghoa sangat 

kental di perabot dan aksesori pelengkap rumah. Simbol-simbol 

kebudayaan China terukir di tempat tidur, guci, piring, dan lukisan-

lukisan di tembok. Meja altar sembahyang yang terletak di ruang 

depan semakin memperkuat kesan keluarga keturunan Tonghoa 

yang masih erat menjalankan tradisi.

Pintu koridor memakai pintu Cowboy atau swing door yang penuh 

sampai ke bawah (umumnya pintu Cowboy mengambang dari 

lantai). Pintu ini berfungsi mengurangi visual langsung dari teras 

depan ke teras belakang dan koridor tanpa menghalangi sirkulasi 

udara. Kaca patri bermotif Art Deco juga diaplikasikan di pintu ini 

meski hanya di bagian atas.
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Indische Empire digunakan pada bangunan hingga tahun 

1910, sedangkan bangunan RMT dibangun tahun 1920. 

Jarak waktu memungkinkan penerapan arsitektur 

bangunan yang masih mengikuti gaya yang populer 

sebelumnya dengan memberi ruang bagi pengaruh-

pengaruh eksternal. Warna-warni Gombong menjelang 

berakhirnya era kolonial sebagiannya tercermin dalam 

bangunan Roemah Martha Tilaar.



Setelah Tak 

Lagi Jadi Hunian

JEND    LA | latar

Pengunjung dari berbagai usia dan latar belakang sosial menjadi 

penghuni-penghuni baru. Silih berganti, di museum ini mereka 

bertukar informasi dan beragam kegiatan menghidupkan kembali 

rumah ini.

Karenanya nuansa hunian tetap dipertahankan. Tak hanya dari segi 

perabot, staf dan kegiatan-kegiatan dalam lingkungan museum 

menjadi poros segitiga yang menjaga nuansa hunian tetap terasa.

Ketika beralih menjadi museum, Ibu Martha Tilaar ingin agar rumah 

ini menjadi tempat yang ramah dan menjadi tempat pertemuan hal-

hal baik dari dan untuk masyarakat Gombong dan sekitarnya. 

18
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Setelah Tak 

Lagi Jadi Hunian

JEND    LA | latar

Rumah adalah dimana hati kita berada. Saat berkunjung kemari, 

tempatkan sebentar hatimu di sini. :)
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DapurDapur

dari Bandung yang juga pegiat 

bangunan bersejarah

Fotografer : Arif ABS Photography

Editor : Annisa Qurani

Dalam kolaborasi bersama :

Penasihat : Reza Adhiatma

Penanggungjawab : Wulan Tilaar

Para Joeore Koentji yang terlibat dalam 

pembuatan e-zine ini;

Desain : Alona Ong

IVAN DJOHARY, Arsitek 

JENDHELA adalah bentuk komunikasi 

digital Roemah Martha Tilaar dalam 

bentuk buletin. Berisikan informasi 

yang dikemas ringan tentang beragam 

objek di Museum Roemah Martha 

Tilaar. Terbit sebulan sekali.
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RoemahMT        roemahmarthatilaar

R O E M A H  M A R T H A  T I L A A RR O E M A H  M A R T H A  T I L A A RR O E M A H  M A R T H A  T I L A A R

Museum & Rumah Budaya

Jalan Sempor Lama no 28 Gombong 54412 Kebumen
Telp (0287) 473 313 | www. roemahmarthatilaar. org

Roemah Martha Tilaar
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