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 Edisi kedua JENDHELA pada bulan Juli 2020 

telah membahas tentang hunian Indisch di tahun 1920. 

Kita bicara seputar hunian dari segi arsitektur bangunan 

yang banyak terpengaruh oleh faktor-faktor baik kultural 

maupun fungsional. Kedua faktor tersebut, 

bagaimanapun, terikat pada kerangka waktu dan 

peristiwa yang membuatnya menjadi unik ketika dilihat 

sebagai artefak yang menyimpan cerita sejarah. 

 Sedikit mengulik lebih dalam, sebuah hunian 

selain terikat pada aspek waktu dan peristiwa, juga pada 

aspek ekologis. Ikatan ekologis tampak pada penggunaan 

material bangunan, perabot, maupun aksesori hunian 

yang mempengaruhi psikologi khususnya individu 

penghuninya.
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 Edisi keempat JENDHELA akan bicara 

tentang salah satu objek dalam hunian yang erat 

kaitannya dengan kerangka ekologis, yaitu kayu sebagai 

material sebagian besar perabot di dalam Roemah 

Martha Tilaar (RMT).

 Melalui sedikit awalan tentang penggunaan 

kayu di kolom Balai, kita akan beralih ke kilasan 

tentang kayu-kayu yang digunakan  untuk material 

sejumlah objek di RMT dalam kolom Koridor. Selamat 

membaca ya, Sahabat�
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BalaiBalai

 Cara masyarakat tradisional di Indonesia 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan atau 

kolektivitas terlihat dari cara mereka memperlakukan 

rumah. Sebuah rumah diharapkan dapat menampung 

keluarga besar dan bertahan lama bahkan hingga bisa 

ditinggali oleh anak cucunya kelak. Dari harapan ini 

muncul pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran 

rumah, pembagian ruang, letak barang-barang, dan 

yang paling utama adalah pemilihan material.

 Fungsi dulu, baru struktur. Tak hanya berlaku 

dalam organisasi, namun dalam bangunan dan isinya 

juga demikian.
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 Berangkat dari pertimbangan daya tampung 

dan ketahanan bangunan, pemilihan material menjadi 

penting. Misalnya, material apa yang cukup kuat 

dipakai sebagai alas untuk rumah panggung yang 

menampung 2 keluarga besar� Material apa yang 

cocok digunakan untuk penyangga atap yang dapat 

bertahan hingga puluhan tahun tanpa perlu diganti� 

Kayu sebagai salah satu material yang umum dipakai 

di rumah-rumah tradisional akhirnya digunakan 

untuk memenuhi fungsi yang sesuai dengan jenis dan 

karakteristiknya

BERANGKAT DARI PERTIMBANGAN
DAYA TAMPUNG DAN KETAHANAN BANGUNAN,

PEMILIHAN MATERIAL MENJADI PENTING“
”
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 Hanya saja, pemilihan material kayu juga tak semata 

terpatok pada fungsi. Faktor ekonomi, sosiologi, dan politik pada 

waktu dan tempat hunian berada ikut menyumbang pengaruh pada 

pemilihan kayu. Jati, misalnya. Meski diakui kualitasnya, tidak 

semua masyarakat di Hindia Belanda di akhir abad 18 hingga 

menjelang abad 20 bisa memiliki rumah dengan material kayu jati.

 Kebijakan peremajaan hutan tahun 1808 yang 

dikeluarkan Daendels untuk mengatasi kekurangan pasokan kayu 

jati membatasi izin penebangan di hutan jati. Usaha itu pun tidak 

berhasil memenuhi kebutuhan pasokan jati untuk industri kapal 

kayu, apalagi kebutuhan hunian rakyat. 

Kebijkan Gubernur Jendral Van Den Bosch mengenai cultursteilsel juga sangat 
mempengaruhi penggunaan kayu jati di Hindia Belanda



 Akses masyarakat atas jati pun semakin kecil dengan 

adanya cultuurstelsel atau tanam paksa yang menggunakan lahan 

penduduk untuk menanam komoditas kebutuhan Belanda dan 

mengesampingkan vegetasi lain. Akhirnya, saat itu kayu jati 

hanya dipakai oleh orang-orang kaya, bangsawan, dan pejabat-

pejabat pemerintah Hindia Belanda. Sementara rakyat biasa 

menggunakan kayu lain sebagai alternatif, seperti sengon atau 

sonokeling. 

 Variasi alternatif penggunaan jenis kayu dapat kita 

temukan lebih banyak di perabot. Secara umum, kayu yang 

punya sifat ketahanan atas hama dan kuat bisa digunakan untuk 

material perabot apa saja. Namun dalam hal perabot, prinsip 

fungsi lebih dulu daripada struktur dimaknai agak berbeda.
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 Perabotan juga berkaitan dengan fungsi keindahan 

dan secara tak langsung merepresentasikan serta 

mempengaruhi psikologi penghuni. Selain itu perabot tidak 

menuntut struktur dan material yang sedemikian rupa seperti 

bangunan. Ditambah faktor sosio-ekonomi, akibatnya kita 

melihat lebih banyak variasi jenis kayu dalam berbagai perabot 

yang ada di dalam rumah kita.

 Baik fungsi maupun pemilihan kombinasi material 

untuk bangunan dan perabot dipengaruhi aspek sosio-kultural 

berkenaan dengan bagaimana penghuninya memberi makna 

pada hunian mereka. Roemah Martha Tilaar sendiri dulunya 

sempat dihuni oleh setidaknya 3 keluarga. Rumah ini dibangun 

dengan harapan dapat diwariskan kepada generasi-generasi 

berikutnya.

Ranjang Pengantin,
salah satu perabot tertua 
di Roemah Martha Tilaar
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 Saat ini rumah tersebut telah sampai pada generasi 

ketiga. Tahun 2020, ia genap berusia 100 tahun. Bangunan 

bersama perabot-perabotnya masih kuat menjadi saksi 

kehidupan manusia yang berlalu-lalang di dalamnya, resisten 

terhadap perubahan zaman.

 Seabad, titik batas waktu dimana harapan-harapan 

para buyut tentang hunian yang dapat mereka wariskan sempat 

terucap dan akhirnya terjawab.
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SEABAD TITIK BATAS DIMANA 

HARAPAN - HARAPAN

PARA BUYUT TENTANG HUNIAN 

YANG DAPAT MEREKA WARISKAN 

SEMPAT TERUCAP DAN 

AKHIRNYA TERJAWAB

“

”
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KoridorKoridor

Variasi Kayu pada Perabot Rumah Indisch

Kayu Jati
 Kayu Jati 

sejak dahulu dikenal 

dengan 

keunggulannya, yakni 

keras dan tahan lama. 

Dalam serat kayu jati 

yang cenderung lebih 

kasar dibandingkan kayu lain, kayu jati juga mengandung 

minyak di sel kayunya. Hal ini yang membuat jati tanpa 

divernispun sudah terlihat indah dan juga awet. Pada masa 

Hindia Belanda, penggunaan jati sempat diatur dan dibatasi 

sehingga penggunaanya lebih populer di kalangan menengah ke 

atas.
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Kayu 
Sonokeling

Sonokeling merupakan 

jenis kayu keras dan 

cukup padat. Seratnya 

lebih halus dibandingkan 

dengan kayu jati. Apabila 

galih jati atau warna 

kayunya cenderung kemerahan, kayu sonokeling lebih berwarna 

kehitaman. Kayu jenis ini sangat baik untuk perabot. Di masa 

kolonial, sonokeling digunakan di seluruh kalangan karena 

jumlahnya banyak. Saat ini kayu sonokeling menjadi salah satu jenis 

kayu yang paling mahal di pasar dunia karena kualitasnya makin 

diakui dan jumlahnya berkurang.
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Kayu Nangka

Minat kayu jati di Eropa dan penggunaannya sebagai bahan industri 

kapal mengakibatkan eksploitasi besar-besaran kayu jati oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Kayu pohon nangka dipilih sebagai salah 

satu pengganti produk jati di Pulau Jawa karena cukup keras, mudah 

didapatkan, dan harganya terjangkau. Penggunaan kayu nangka juga 

diyakini dapat mencegah wabah pes yang sempat menyerang rumah-

rumah yang terbuat dari bambu. Tekstur seratnya berombak, 

mengakibatkan sulit dipotong lurus secara vertikal. Hama tikus dan 

pengerat lainnya akan kesulitan merusak kayu.
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Kayu Laban

 Seratnya lebih lembut dibandingkan kayu jati. Ia juga 

mudah retak atau pecah apabila terkena suhu yang terlalu panas. 

Namun meskipun mudah retak, kayu ini memiliki ketahanan hidup 

meskipun terbakar api. Itulah yang membuat pohon laban sering 

digunakan sebagai tanaman sekat untuk menghindari meluasnya 

kebakaran hutan. Bahkan masyarakat pun sering menggunakannya 

untuk pembuatan kusen pintu atau jendela. Kayu laban padat dan 

berat.
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Kayu 
Sengon

Perbedaan mencolok dari 

kayu sengon dengan yang 

lain adalah beratnya. 

Sengon terbilang cukup 

ringan apabila 

dibandingkan dengan kayu 

jati atau sonokeling. 

Kayunya empuk dan mudah 

dibentuk. Harganya pun 

lebih terjangkau. Saat ini sengon juga menjadi pilihan utama 

untuk menggantikan produk jati. Kayu ini juga paling sering 

digunakan oleh masyarakat umum untuk membuat rumah, 

perabotan, sampai bahan korek api.



Bukan Buletin 

Arsitektur
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Buletin ini lahir dalam sebuah rumah dimana rumah itu mengalami 

perubahan fungsi. Bagi pengunjung, rumah ini adalah museum. Bagi 

staf, rumah ini adalah tempat bekerja. Bagi sebagian teman, rumah 

ini adalah tempat bermain. Bagi pelanggan kopi, rumah ini adalah 

kafe. Sementara bagi orang yang lewat Jalan Sempor Lama, rumah ini 

barangkali hanya sebuah bangunan yang sulit didefinisikan. 

Disclaimer. Penulis buletin ini tidak pernah secara formal belajar 

arsitektur, membuat desain hunian, apalagi bekerja di sektor 

bangunan. Tentu saja, buletin ini juga bukan buletin tentang 

arsitektur, apalagi desain interior.

Rumah ini sekarang menjadi ruang ekspresi yang terbuka dan bebas. 

Dan ruang itu, kami kira, juga terbentuk dari interaksi manusia 

dengan objek-objek di dalam rumah. 
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 Posisi ruang, ukuran, material, dan letak perabot 

terhimpun dalam struktur rumah yang mengizinkan fungsi-fungsi 

tersebut berjalan. Komponen tersebut adalah suatu usaha adaptasi 

ruang demi menghidupkan interaksi sosial dalam perubahan fungsi 

hunian. 

Sebuah kutipan dari Fritz Redl dan David Wineman dalam buku 

klasik mereka �e Aggressive Child (1597). Pemaknaan yang sama 

yang ingin kami sampaikan melalui buletin ini. Oke, konteks 

kutipannya memang beda, tapi ya kami yakin Sahabat pembaca 

sudah tahulah maksudnya  :)

A home that smiles, props which invite, space which allows.

16

A home 

that smiles, 

props which invite, 

space which allows.

“
”
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Para Joeore Koentji yang terlibat dalam 

pembuatan e-zine ini;

Penanggungjawab : Wulan Tilaar

Penasihat : Reza Adhiatma

Desain : Alona Ong

Editor : Annisa Qurani

yang sejak di bangku SMP

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.

di industri kayu. Saat ini berdomisili

Dalam kolaborasi bersama :

Yayah Affandy - Bunre Furniture

di Gombong

sudah berkecimpung 

pengusaha mebel asal Tambak



BULETIN BULANAN ROEMAH MARTHA TILAAR
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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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