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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah tradisional yang sering disebut sebagai karya Nusantara, tersebar di seluruh pulau 

di Indonesia. Keberadaannya selama perkembangan arsitektur di Indonesia, tidak terlalu 

diperhatikan lagi dalam perawatannya, penjagaannya serta pelestariannya. Hal ini ditunjukkan 

dengan berkurangnya pusaka adat seperti rumah tradisional diberbagai daerah tersebut. Pada 

kawasan Nanggroe Aceh Darussalam, pada tahun 2004, banyak  rumah adat Aceh yang telah rusak 

diakibatkan bencana tsunami. Kawasan Kalimantan Barat, terletak di kawasan Uluk Palin, terdapat 

rumah panjang yang menjadi rumah adat kawasan itu telah terbakar pada tanggal 13 September 

2014. Pada kawasan Sumatera Barat sendiri yang terdapat pada dua lempeng aktif (eurasia) yang 

bila bergesekan menimbulkan gempa tektonik. Gempa tersebut memberi dampak buruk pada 

kelangsungan rumah adat pada kawasan Sumatera, karena tercatat telah terjadi ratusan kali gempa 

dan puluhan gempa termasuk dalam skala besar. Hal ini menyebabkan kerusakan yang cukup 

memprihatinkan bagi rumah-rumah adat tersebut.  

Rumah adat yang ada saat ini banyak yang tidak terawat, selain karena bencana-bencana 

tersebut ada hal lain seperti permasalahan ekonomi si pemilik, karena tidak cukup atau tidak 

mampu dalam menjaga dan merawat rumah ada tersebut, maka si pemilik rumah meninggalkan 

rumahnya itu. Masalah sosial dan budaya juga berpengaruh pada kelangsungan keberadaan rumah 

adat ini, seperti pada kawasan-kawasan yang telah berkembang pesat, kebiasaan-kebiasaan yang 

sudah terpengaruh secara global, sehingga dalam pelaksaan adatnya sudah tidak terlihat lagi dan 

keberadaan rumah-rumah adat tersebut diganti dengan bangunan baru.  

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang masih 

memiliki banyak rumah adat Minangkabau, yang disebut dengan Rumah Gadang. Kawasan ini 

disebut sebagai Kawasan Saribu Rumah Gadang, hal ini disebabkan karena kawasan ini memiliki 

banyak Rumah Gadang. Tercatat sampai saat ini terdapat 616 Rumah Gadang yang masih bertahan 

di Kabupaten Solok Selatan.  

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, yang dikenal dengan Nagari Saribu 

Rumah Gadang yaitu Kecamatan Sungai Pagu dengan ibukota Alam Surambi Sungai Pagu 

menjadi lokasi yang memiliki berbagai jenis Rumah Gadang. Kawasan ini masih terawat dan 
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tradisi adat pun masih berjalan sesuai dengan adat Minangkabau. Dahulunya kawasan ini disebut 

sebagai Kerjaan Sungai Pagu atau Alam Surambi Sungai Pagu.  

1.1.1 Ruang dalam Rumah Gadang 

Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya 

runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan 

sampai puluhan tahun namun belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng.  

Rumah Gadang ini dibuat berbentuk empat persegi panjang dan dibagi atas dua bahagian 

muka dan belakang. Dari bagian dari depan Rumah Gadang biasanya penuh dengan ukiran 

ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun serta bidang persegi empat dan genjang. 

Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Rumah tradisional ini dibina dari 

tiang-tiang panjang, bangunan rumah dibuat besar ke atas, namun tidak mudah rebah oleh 

goncangan, dan setiap elemen dari Rumah Gadang mempunyai makna tersendiri yang dilatari oleh 

tambo yang ada dalam adat dan budaya masyarakat setempat.  

Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai ketentuan-ketentuan 

tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap 

perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar. Sementara 

perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja 

memperoleh kamar bersama di ujung yang lain.  

Fungsi utama Rumah Gadang adalah sebagai tempat tinggal bersama keluarga. Namun 

berbeda dengan rumah lainnya, si Gadang ini memiliki ketentuan tersendiri, antara lain:  

1. Jumlah kamar yang ada di dalam Rumah Gadang bergantung pada jumlah perempuan yang 

ada di dalam keluarga tersebut. Semua perempuan yang memiliki suami mendapatkan satu 

kamar. Adapun perempuan tua tanpa suami akan diberi kamar yang letaknya berada di 

dekat dapur. Kamar tersebut umumnya ditempati oleh anak-anak kecil. Sementara itu, bagi 

gadis remaja biasanya digabung dalam satu ruangan dan letaknya di ujung rumah yang 

terpisah.  

2. Ruang di dalam Rumah Gadang selalu berjumlah ganjil, antara tiga sampai sebelas.  

3. Rumah adat Sumatera utara ini didirikan di atas tanah milik bersama keluarga induk dalam 

sebuah kaum. Rumah ini juga diturunkan dari generasi yang satu ke generasi lainnya. 

Pemegang warisnya adalah perempuan di keluarga tersebut.  

4. Selain kamar tidur, semua ruangan yang ada di dalam badan rumah bersifat publik.  
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5. Di halaman Rumah Gadang, umumnya terdapat dua bangunan yang disebut dengan nama 

Rangkiang. Bangunan ini merupakan tempat menyimpan padi.  

6. Pada Rumah Gadang terdapat bangunan yang ada pada sayap kiri pun kanan rumah. 

Bangunan tersebut dikenal dengan nama anjuang atau anjungan. Fungsinya adalah sebagai 

tempat untuk pengantin bersanding serta pengobatan. Alasan inilah yang membuat Rumah 

Gadang juga dikenal dengan nama Rumah Baanjuang.  

7. Selain Rangkiang, tak jauh dari Rumah Gadang juga biasanya dibangun surau kecil tempat 

semua anggota keluarga melaksanakan kegiatan beribadah, pendidikan, juga lazim 

dijadikan tempat tidur laki-laki yang belum memiliki istri.  

8. Rumah adat Sumatera Barat ini memiliki dinding yang juga tak kalah menariknya dari 

atapnya. Dinding ini diukir penuh dengan sedikit membubuhkan warna seperti merah, 

hijau, juga terkadang oranye.  

Seluruh bagian dalam Rumah Gadang merupakan ruangan lepas kecuali kamar tidur. 

Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka 

ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, 

sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar rumah, 

bisa dua, tiga dan empat. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara tiga dan sebelas.  

Rumah Gadang biasanya dibangun diatas sebidang tanah milik keluarga induk dalam 

suku/kaum tersebut secara turun temurun dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada 

perempuan pada kaum tersebut. Dihalaman depan Rumah Gadang biasanya selalu terdapat dua 

buah bangunan Rangkiang, digunakan untuk menyimpan padi. Rumah Gadang pada sayap 

bangunan sebelah kanan dan kirinya terdapat ruang anjung (bahasa Minang: anjuang) sebagai 

tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat, karena itu Rumah Gadang 

dinamakan pula sebagai rumah Baanjuang. Anjung pada kelarasan Bodi Caniago tidak memakai 

tongkat penyangga di bawahnya, sedangkan pada kelarasan Koto Piliang memakai tongkat 

penyangga. Hal ini sesuai filosofi yang dianut kedua golongan ini yang berbeda, salah satu 

golongan menganut prinsip pemerintahan yang hirarki menggunakan anjung yang memakai 

tongkat penyangga, pada golongan lainnya anjuang seolah-olah mengapung di udara. Tidak jauh 

dari komplek Rumah Gadang tersebut biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi 

sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan dan juga sekaligus menjadi tempat tinggal lelaki dewasa 

kaum tersebut yang belum menikah.  
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1.1.2 Rumah Gadang di kawasan Alam Surambi Sungai Pagu 

 Rumah Gadang adalah bentuk karya adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional 

yang tersebar di berbagai kawasan provinsi Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut oleh 

masyarakat minang dengan nama Rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebut dengan Rumah 

Baanjuang.  

 Rumah Gadang ini pun tidak sembarangan dibangun walaupun kawasannya terdapat di 

Minangkabau, hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja yang boleh 

didirikan Rumah Gadang. Begitu juga pada kawasan rantau, pada awalnya rumah ada tidak ada 

yang didirikan di kawasan rantau. Namun setelah adanya perkembangan jaman, adanya beberapa 

daerah tempat didirikannya Rumah Gadang selain di kawasan Minangkabau. 

Rumah Gadang sebagai tempat tinggal bersama, mempunyai ketentuan-ketentuan 

tersendiri. Pada kawasan Alam Surambi Sungai Pagu Kecamatan Sungai Pagu, terdapat kurang 

lebih 616 Rumah Gadang yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan diantarannya terdapat rumah 

raja, yaitu Alam Surambi Sungai Pagu, Daulat Yang Dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo 

Disambah atau Tuanku Daulat sebagai Raja Alam Surambi Sungai Pagu berkedudukan di Sini. 

Begitu pula Tuanku Rajo Malenggang dan Tuanku Rajo Batuah.  

Kegiatan-kegiatan adat pada masyarakat Minangkabau dapat kita uraikan berdasarkan 

kepada siklus kehidupan mereka, yaitu Turun Mandi, Khitan, Perkawinan, Batagak Gala 

(Pengangkatan Datuak) dan Kematian. Fungsi-fungsi tersebut juga bertindak sebagai fungsi 

temporer yang berlangsung pada suatu Rumah Gadang, karena kegiatan tersebut tidak berlangsung 

setiap hari dan berlangsung pada waktu-waktu tertentu saja.  

Rumah Gadang juga wadah untuk menampung kegiatan sehari-hari dari penghuninya. 

Penghuni yang ada dan tinggal di Rumah Gadang adalah sebuah keluarga besar yang terdiri dari 

ayah, ibu serta anak-anak perempuan, baik yg telah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, 

sedangkan anak laki-laki tidak memiliki tempat di dalam Rumah Gadang (bertempat di 

surau/masjid/mushala).  

Perlunya melakukan penelitian pada Pola Ruang Dalam pada Bangunan Rumah Gadang 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian tentang Rumah Gadang di kawasan Kecamatan Sungai Pagu sebelumnya 

membahas tentang kehidupan sosial dari sisi antropologi, sementara pada bidang arsitektur 

membahas tentang fasade bangunan Rumah Gadang.  
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2. Kawasan Alam Surambi Sungai Pagu ini adalah salah satu daerah yang memiliki Rumah 

Gadang terbanyak dengan berbagai pola ruang yang berbeda-beda. Rumah Gadang 

merupakan salah satu rumah tradisional yang terdapat di Indonesia, akan menjadi salah 

satu objek yang menarik untuk melakukan penelitian agar memiliki keilmuan arsitektur 

tentang ruang.  

Penelitian tentang Rumah Gadang yang terletak di Kecamatan Sungai Pagu dilakukan 

dengan pertimbangan sebagai berikut:  

1. Kawasan Alam Surambi Sungai Pagu yang dijuluki sebagai ‘Kawasan 1000 Rumah 

Gadang’ adalah suatu kawasan yang menjadi pusaka dalam bilang arsitektur tradisional. 

Pemahaman Rumah Gadang dibidang arsitektur hanya dimengerti pada bagian atap yang 

dikenal sebagai bagonjong, dibeberapa bangunan kantor wilayah di Sumatera Barat 

menerapkan. Pada Rumah Gadang, arti dan makna dalam pola ruangnya lebih memiliki 

pengaruh dalam pembentukan bangunan tradisional.  

2. Penghuni Rumah Gadang yang berada di kawasan ini merupakan penduduk asli yang 

secara turun-temurun tinggal di rumah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan penelitian 

bisa mendapatkan data primer secara langsung tentang Rumah Gadang yang mereka huni.  

3. Keberadaan Rumah Gadang yang merupakan rumah tradisional yang terancam. 

Keberadaannya telah banyak yang rusak karena bencana alam seperti gempa yang sering 

terjadi di Sumatera barat. Selain itu banyaknya rumah yang sudah tidak ditempati oleh 

pemiliknya sehingga kurangnya perawatan dan pemeliharaan mengakibatkan rumah-

rumah tersebut rusak.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Pembahasan pola ruang dalam sesuai dengan pembahasan sebelumnya, masalah yang 

diidentifikasi pada bangunan Rumah Gadang tentang pola ruang dalam di kawasan Sungai Pagu, 

Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:  

1. Keadaan rumah-rumah di kawasan ini sudah banyak pula yang tidak terawat, tercatat 

Rumah Gadang yang masih bertahan dan ditempati penghuninya terdapat 616 rumah dari 

seribu rumah yang pernah terbangun, dengan adanya perkembangan di wilayah dan 

masyarakat banyak rumah-rumah yang ditinggalkan begitu saja. Sebelum keadaan 

tersebut semakin memburuk, maka penelitian perlu dilakukan untuk menyimpan keadaan 

ruang dalam dari bangunan Rumah Gadang.   
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2. Kawasan Alam Surambi Sungai Pagu ini merupakan kawasan dengan jenis Rumah 

Gadang paling banyak di Sumatera Barat, sehingga diharapkan rumah-rumah tersebut 

menjadi representasai arsitektur tradisional asli dari daerah Minangkabau tentang Rumah 

Gadang. Selain banyak jenis yang terdapat di kawasan ini, Rumah Gadang di sini 

memiliki kedudukan sebagai tempat raja pada waktu sebelumnya.  

3. Penerapan arsitektur tradisional Rumah Gadang pada saat ini hanya menerapkan atap dari 

Rumah Gadang, disebut bagonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Hal ini memberikan 

pemahaman yang kurang tepat tentang bangunan Rumah Gadang. Bahwa ruang dalam di 

bangunan Rumah Gadang memiliki berbagai arti yang memunculkan nilai budaya dan 

sejarah dari Alam Minangkabau.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada, pada penelitian ini yang meliputi pola 

ruang dalam pada Rumah Gadang di kawasan Alam Surambi Sungai Pagu adalah sebagai berikut:  

Bagaimana pola ruang dalam bangunan Rumah Gadang yang berfungsi sebagai rumah 

tinggal di kawasan Alam Surambi Sungai Pagu?  

1.4 Batasan Penelitian 

 Pembahasan bangunan Rumah Gadang yang terkait dengan pola ruang dalam, maka 

penelitian yang akan dilakukan diberi batasan-batasan sesuai aspek yang dibutuhkan nantinya 

untuk identifikasi dan analisis. Aspek-aspek yang akan diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan 

pembatasan masalahan yang ada adalah sebagai berikut:  

1. Kawasan yang menjadi objek penelitian tentang pola ruang dalam Rumah Gadang adalah 

Alam Surambi Sungai Pagu di Kecamatan Sungai Pagu, Muara Labuh, kabupaten Solok 

Selatan, provinsi Sumatera Barat.  

2. Pada kawasan ini, Rumah Gadang yang akan diteliti berupa rumah tinggal yang merupakan 

objek dominan, sebagai tempat beraktivitas paling banyak dan paling berpengaruh pada 

perkembangan Rumah Gadang tersebut.  

3. Pembahasan penelitian meliputi pola ruang dalam yang mengacu pada ruang dalam asli 

dan kondisi saat ini bangunan Rumah Gadang dari masing-masing kasus di kawasan Alam 

Surambi Sungai Pagu.  
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1.5 Tujuan dan Kegunaan 

1.5.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ada pada studi mengenai pola 

ruang dalam bangunan Rumah Gadang di kawasan Alam Surambi Sungai Pagu ini adalah: 

Mengidentifikasi dan menganalisis pola ruang dalam pada bangunan Rumah Gadang 

yang berfungsi sebagai rumah tinggal di kawasan Alam Surambi Sungai Pagu.  

1.5.2 Kegunaan penelitian 

1. Bagi akademisi 

  Pola ruang dalam pada bangunan Rumah Gadang merupakan salah satu kajian 

rumah tradisional dalam bidang arsitektur nusantara. Pemahaman tentang Rumah Gadang  

masih terbatas hanya pada bentukan bangunannya, yaitu penerapan bentuk atap Rumah 

Gadang pada berbagai bangunan kantor wilayah di Sumatera Barat.  

2. Bagi masyarakat 

 Penelitian ini dilakukan agar masyarakat yang menghuni bangunan Rumah 

Gadang tersebut dapat mengerti dengan nilai-nilai sejarah bangunan tradisional yang 

mereka tempati dan melestarikan penginggalan-peninggalan pendahulu mereka.  

3. Bagi lingkungan 

Menambah citra kawasan dan memberikan kesadaran pada masyarakat akan 

berharganya nilai historis pada rumah tinggal yang mereka tempati, bangunan peninggalan 

dari masa lampau yang memiliki identitas sebagai bangunan tradisional di kawasan Alam 

Surambi Sungai Pagu yang merupakan kawasan Saribu Rumah Gadang untuk 

menjaganya.  

4. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai catatan, dokumentasi tertulis 

dan arsip yang memberi sedikit masukan informasi bagi usaha konservasi bangunan 

bersejarah, khususnya bangunan-bangunan bersejarah mengalami kerusakan dan 

dibongkar tanpa mengindahkan nilai historisnya.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Bagian utama dari penelitian ini terdiri atas lima bab yang berurutaan 

pembahasannya, sehingga menghasilkan kesimpulan pada bab terakhir. Sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 



8 

 

 

 

BAB I : Pendahuluan 

Latar belakang yang akan dikemukakan lebih mengarah pada penting dan 

menariknya tentang Rumah Gadang, fenomena-fenomena yang ada, semua 

kutipan-kutipan yang terkait dengan penelitian pola ruang dalam, sampai 

munculnya anggapan dasar, sehingga munculnya rumusan masalah menjadi lebih 

terarah.  

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Kajian-kajian teori yang dikutip berasal dari berbagai pustaka yang relevan 

dengan permasalahan, sehingga dapat mendukung untuk menjawab rumusan 

masalah. Sesuai dengan judul penelitian, kepustakaan yang dijadikan tinjauan 

adalah yang pola ruang dalam.   

BAB III : Metode Penelitian 

Penjelasaan mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian. Metode ini 

akan digunakan dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan, mulai dari 

penggalian data sampai pada tahap analisis hasil data untuk mendapatkan hasil 

yang terkait dengan pola ruang dalam bangunan Rumah Gadang, serta variabel-

variabel yang akan digunakan untuk melakukan survei langsung ke lapangan.  

BAB IV : Analisi dan Hasil Pembahasan 

Penjelasan sejarah awal Minangkabau serta kawasan studi yang berlokasi di 

Alam Surambi Sungai Pagu, serta menjelaskan data primer maupun data 

sekunder. Setelah itu, akan dilakukan analisis tinjauan kasus yang berkaitan 

dengan pola tata ruang dalam ruang pada Rumah Gadang di kawasan Alam 

Surambi Sungai Pagu, sehingga akan didapatkan hasil akhir yaitu berupa pola 

ruang dalam bangunan Rumah Gadang di kawasan Alam Surambai Sungai Pagu 

Provinsi Sumatera Barat.  

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Hasil deskripsi dan analisis dari tinjauan kasus kemudian diambil kesimpulan, 

serta memberikan saran untuk keilmuan dibidang arsitektur nusantara. Pada bab 

ini juga disertakan saran mengenai kelemahan/kekurangan dalam penulisan 

penelitian ini dan masukan untuk penelitian mendatang.  

DAFTAR PUSTAKA 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang yang diangkat pada penelitian ini, maka disusun 

kerangka pemikiran yang menjelaskan tahapan proses munculnya judul, permasalahan 

yang ada serta proses analisis sehingga akan diketahui pola ruang dalam yang terdapat pada 

bangunan Rumah Gadang.  Kerangka pemikiran merupakan landasan awal yang digunakan 

dalam penelitian sebagaimana yang tersusun dalam bagan di bawah ini (Gambar 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran. 

Latar Belakang Penelitian 

 Rumah Gadang merupakan rumah tradisional yang berada di kawasan Minangkabau. Bangunan ini 

masih bertahan hingga sekaran. Namun kondisinya pada saat ini keberadaannya terancam 

disebabkan adanya bencana alam dan tidak ditempati lagi oleh pemilik.  

 Penerapan arsitektur tradisional Rumah Gadang pada saat ini hanya menerapkan atap dari Rumah 

Gadang, disebut bagonjong yang menyerupai tanduk kerbau. Hal ini memberikan pemahaman 

yang kurang tepat tentang bangunan Rumah Gadang.  

 Kawasan Alam Surambi Sungai Pagu merupakan salah satu daerah yang masih banyak berdirinya 

Rumah Gadang tersebut dan masih difungsikan sebagai rumah tinggal. Ruang dalamnya masih asli. 

Pada kondisi saat ini, Rumah Gadang di kawasan Alam Surambi Sungai Pagi banyak mengalami 

penambahan ruang.  

Objek Penelitian 

 Rumah Gadang di kawasan Alam Surambi Sungai Pagu berjumlah 616 dengan berbagai macam 

bentuk dan pola ruang dalam.  

 Pola ruang dalam pada bangunan ini masih dalam keadaan yang asli sesuai dengan kebutuhan bagi 

para penghuninya (privat) dan menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan kaum (publik).  

 Pola ruang dalam kondisi saat ini.  

Penelitian ini fokus kepada pola ruang dalam bangunan Rumah Gadang yang merupakan rumah 

tradisional di kawasan Minangkabau, agar memberikan pengetahuan untuk arsitektur nusantara tentang 

pola ruang dalam asli Rumah Gadang serta memberikan informasi tentang keberadaan dan kondisi di 

salah satu kawasan yang masih terdapat Rumah Gadang di Sumatera Barat.  

 

 
Permasalahan : 

Bagaimana pola ruang dalam pada 

bangunan Rumah Gadang sebagai rumah 

tinggal di kawasan Alam Surambi Sungai Pagu?  

Tujuan: 

Mengidentifikasi dan menganalisis pola 

ruang dalam pada bangunan Rumah Gadang di 

kawasan Alam Surambi Sungai Pagu.  

 

POLA RUANG DALAM PADA BANGUNAN RUMAH GADANG DI KAWASAN ALAM 

SURAMBI SUNGAI PAGU – SUMATERA BARAT 


