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RINGKASAN 

Nindya adhyaksa, Jurusan Arsitektur, Fakultas teknik Universitas Brawijaya, Agustus 

2016, Semiotika Pola Ruang Istana Maimoon, Dosen Pembimbing : Ir Chairil B Amiuza, 

MSA dan Abraham M Ridjal, ST, MT. 

Istana Maimoon merupakan salah satu peninggalan kesultan Melayu Deli di kota 

Medan yang memiliki pesan-pesan yang tidak terlihat secara langsung, namun dari segi 

komunikasi secara visual, bangunan Istana Maimoon juga memiliki banyak informasi 

tentang masa kepemimpinan kesultanan melayu baik dari segi tampilan maupun interior 

bangunan.  Dalam penelitian ini akan mengkaji bahasa tanda yang terdapat pada pola 

ruangnya untuk mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung pada prinsip dan pola 

tatanan ruang Istana Maimoon. 

Pada penelitian ini dilakukan tahap identifikasi aspek spasial pada pola ruang Istana 

Maimoon dengan menggunakan beberapa kriteria ruang yaitu tata letak, jenis ruang, 

organisasi ruang dan orientasi ruang yang menghasilkan prinsip-prinsip tatanan pola ruang.  

Setelah mengetahui prinsip-prinsip tataruangnya makan prinsip tersebut diterjemahkan 

kedalam bahasa tanda yakni semiotika arsitektur dengan menggunakan beberapa aspek 

utama yaitu pada aspek sintaksis atau unsur pembentuk pola ruang, aspek pragmatik atau 

fungsi dari tata pola ruang yang ada dan pada aspek semantik atau makna dari prinsip dan 

pola ruang yang terbentuk melalui beberapa kriteria pemaknaan yakni referensi, relevansi, 

maksud dan ekspresi. 

Hasil dari analisis prinsip tatanan ruang adalah prinsip yang ada membentuk pola 

tatanan yang seimbang yang terdapat pengulangan bentuk dan keseuaian ukuran ruang 

berdasarkan fungsinya yang bertujuan untuk memperjelas suatu alur atau proses dalam 

pencapaian ruang-ruang yang ada dan memiliki nilai-nilai tertentu yaitu nilai kepemimpinan 

seperti kekuasaan, kewibawaan dan keadilan.  Pola tata ruang yang ada mengacu pada 

sebuah pola tatanan istana kerajaan pada umumnya yang memiliki kode-kode tertentu yang 

dapat dikenali secara umum memberikan gambaran sosok kekuasaan dan kebesaran seorang 

Sultan Melayu Deli pada masa kepemimpinannya serta memiliki nilai-nilai kepemimpinan 

yang harus dijaga baik hubungan vertikal terhadap Tuhan maupun hubungan horizontalnya 

kepada sesama manusia. 

 

Kata kunci: Istana Maimoon, Prinsip pola ruang, Semiotika arsitektur, Sintaksis, 

Pragmatik, Semantik 
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SUMMARY 
 

Nindya Adhyaksa, Architecture Department, Engineering Faculty, University of 

Brawijaya, August 2016, The Semiotics of Space Pattern of Maimoon Palace, Advising 

Lecturers: Ir. Chairil B. Amiuza, MSA and Abraham M. Ridjal, ST, MT. 

 

 Maimoon Palace is one of the inheritances Melayu Deli sultanate left behind in the 

city of Medan which possesses indirectly visible messages, but in communicating visually, 

it contains a lot of information about the age of Malayan sultanate leadership, both on the 

building’s appearance and interior design. This observation examines the language of signs 

contained in the space pattern of Maimoon Palace to acknowledge the meanings and values 

within the building’s principles and space arrangements. 

 On this observation, identification on the aspect of space of Maimoon Palace’s space 

pattern is done by using several indicators, which are setting arrangement, kinds of space, 

space organization, and space orientation that deliver the principles of space pattern 

arrangement. Furthermore, these principles are translated to the language of signs, which is 

the architectural semiotics by using several main aspects, such as the syntax aspect or the 

space pattern composer, the pragmatic aspect or the functions of existing space pattern 

arrangement, and the semantic aspect or the meaning of the principle and formed space 

pattern through proposing indicators that contain references, relevancies, intentions, and 

expressions. 

 The result of the space arrangement principles analysis shows that the existing 

principles produce a balanced arrangement pattern that possesses repetitive forms and 

appropriate space dimensions based on their functions, which are to clarify a plot or process 

inside the existing space accessions and to have certain values, such as the value of 

leadership, power, wisdom, and justice. The existing space arrangement pattern leads to the 

arrangement pattern of common kingdom palace that contains generally recognizable 

specific codes and presents the great and powerful image of Sultan Melayu Deli in his 

glorious age which owns leadership values that must be kept, both vertically (relationship 

with God) and horizontally (relationship with other human being). 

 

Keywords: Maimoon Palace, space pattern principles, architectural semiotics, syntax, 

pragmatic, semantic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Kota Medan merupakan kota yang masyarakatnya bersuku adat Melayu Deli.  Kota 

tersebut dahulunya dipimpin oleh kesultanan Melayu Deli yakni Sultan Makmun Al-Rasyid 

Perkasa Alamsyah.  Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat yang bersuku melayu 

semakin lama semakin tidak terlihat, tidak diketahui alasannya secara pasti.  Oleh sebab itu 

budaya melayu di kota Medan saat ini sudah mulai tergerus oleh arus globalisasi, dimana 

masyarakatnya sebagian besar cenderung berbudaya modern dikarenakan kota Medan 

adalah kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. 

Kota Medan juga merupakan kota kosmopolitan, yakni dimana didalam suatu kota 

banyak terdapat suku dan budaya seperti suku batak, minang, melayu, jawa, sunda, betawi, 

Tiong Hoa, India dan bahkan terdapat juga suku asli dari Indonesia timur salah satunya 

Papua.  Data jumlah kependudukan kota Medan dari Bappeda-Su tahun 2014 ialah 30% 

penduduk kota Medan bersuku jawa, sedangkan suku melayu sendiri hanya 7% dari 3 juta 

jiwa jumlah total penduduk kota Medan.  Oleh sebab itu dengan banyaknya suku dan budaya 

di kota Medan, suku asli kota Medan yakni suku melayu sendiri pun sudah mulai tidak 

terlihat sehingga kebudayaan melayu sendiri semakin lama semakin sirna.  

Terdapat salah satu peninggalan kesultan Melayu Deli di kota Medan yakni Istana 

Maimoon.  Istana Maimoon adalah tempat kediaman kesultanan Melayu Deli yang dibangun 

sejak tahun 1888.  Yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi museum dan tempat tinggal 

bagi keluarga sultan.  Istana Maimoon ini adalah peninggalan yang paling menonjol untuk 

budaya melayu di kota Medan selain Mesjid Raya al-Mashun.  Jika dilihat dari bentuk dan 

tampilan bangunan Istana Maimoon ini memiliki pesan-pesan yang tidak terlihat secara 

langsung, namun dari segi komunikasi secara visual, bangunan Istana Maimoon juga 

memiliki banyak informasi tentang masa kepemimpinan kesultanan melayu baik dari segi 

tampilan maupun interior bangunan.  Itu sebabnya bangunan Istana Maimoon memiliki daya 

tarik tersendiri terutama bagi masyarakat kota Medan. Berdasarkan studi terdahulu, Istana 

Maimoon banyak mengadopsi gaya arsitektur di dunia seperti arsitektur Islam di Timur 

Tengah, Mughal di India dan arsitektur di eropa seperti Belanda, Francis, Inggris dan Itali,  



 
2 
 

yang berpengaruh kepada fisik dan tatanan ruang pada Istana Maimoon.  Istana Maimoon 

sendiri dirancang oleh seseorang berkebangsaan belanda yaitu seorang angkatan militer yang 

bernama T.H. Van Erp  (Siregar, 2015).  

Berkaitan dengan Istana Maimoon, dalam berarsitektur hubungan yang paling erat 

adalah ruang.  Ruang merupakan unsur pokok dalam teori arsitektur.  Memahami ruang, 

mengetahui bagaimana melihatnya, merupakan kunci untuk mengerti bangunan.   Pandangan 

yang luas tentang arsitektur adalah penafsiran tentang ruang dan mereka akan mengukur 

setiap unsur yang masuk ke dalam bangunan menurut ruang yang diliputinya (Zevi, 1974).  

Oleh sebab itu, dalam arsitektur istana kesultanan, elemen terpenting dari bangunan ialah 

ruang, karena letak dan susunan ruang pada istana kesultanan dipengaruhi oleh arah orientasi 

dan hierarki ruang (Hartati dkk, 2015).  Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

setiap ruang memiliki tujuan dan kefungsian yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

dan perilaku pengguna arsitektur yang dipengaruhi oleh tata letak, orientasi dan hierarkinya.  

Pentingnya elemen ruang dalam sebuah arsitektur membuat penulis ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai makna dan nilai-nilai yang terdapat pada pola ruang Istana Maimoon. 

Makna dan nilai-nilai tersebut sangat berkaitan dengan tanda dalam sebuah 

arsitektur.  Dalam Tinjauan Teoritik Tentang Semiotika, dijelaskan bahwa menurut teori 

Van Zoest semiotika adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang bahasa tanda 

(Sartini,2011).  Ilmu semiotika diperlukan untuk mengetahui makna dan nilai-nilai yang 

terkandung pada pola ruang Istana Maimoon.  

Berdasarkan denah Istana Maimoon yang terdapat di dalam skripsi Ningrum, 2015 

mengenai kajian semiotika pada bukaan Istana Maimoon menunjukkan bahwa bentuk dan 

pola susunan ruang pada Istana Maimoon adalah simetris.  Namun tidak ada yang 

menjelaskan tentang fungsi dan tujuan serta alasan mengapa bentuk dan pola susunan ruang 

pada Istana Maimoon simetris.  Dalam teori Ching di jelaskan bahwa pola tata ruang simetris 

memiliki keseimbangan formal hal ini juga berkaitan dengan teori dasar-dasar desain bahwa 

setiap tatanan yang memiliki keseimbangan formal dilihat dari denahnya atau dari segi dua 

dimensinya memiliki pesan-pesan tersendiri, sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam 

tentang pola tatanan ruang berdasarkan denahnya atau dari sudut pandang dua dimensional.  

Pola tata ruang tersebut juga berkaitan dengan aspek spasial yakni prinsip dan organisasi tata 

ruangnya yang akan di bahas lebih lanjut untuk mengetahui makna suatu tata ruang yang 

simetris.   

Dari uraian tersebut maka penulis mengangkat judul penelitian “Semiotika Pola 

Ruang Istana Maimoon” dan penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini kedepannya 
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dapat memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat kota 

Medan sendiri dengan membaca hasil dari penelitian ini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, masalah dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Istana Maimoon memiliki pola tatanan ruang tertentu yang belum diketahui secara 

jelas. 

2. Terdapat pengaruh gaya arsitektur eropa dan arsitektur Islam di Timur Tengah dan 

Mughal di India yang membentuk pola tata ruang. 

3. Ruang merupakan elemen terpenting dalam arsitektur Istana Maimoon, namun 

prinsip-prinsip tata ruangnya belum diketahui secara jelas. 

4. Perlunya mengetahui pemahaman tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung 

pada pola tatanan dan prinsip-prinsip ruang yang ada pada Istana Maimoon. 

 

1.3 Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah prinsip dan pola tatanan ruang yang terdapat pada Istana Maimoon? 

2. Bagaimanakah makna dan nilai-nilai yang terkandung pada prinsip dan pola tatanan 

ruang Istana Maimoon? 

 

1.4 Batasan Masalah 
Dalam upaya menggali nilai-nilai budaya arsitektur melayu di kota Medan dalam 

hal ini Istana Maimoon, perlu adanya batasan untuk penelitian yang akan dilakukan agar 

tidak terlalu meluas yakni mengkaji tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung pada 

prinsip dan pola tatanan ruang Istana Maimoon dengan sudut pandang dua dimensi atau 

melalui denah pola susunan ruang dengan menggunakan pendekatan semiotika sintaksis, 

pragmatik dan semantik. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi prinsip dan pola tatanan ruang yang terdapat pada Istana Maimoon 

2. Menganalisa makna dan  nilai-nilai yang terkandung pada prinsip dan pola tatanan 

ruang Istana Maimoon. 
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1.6 Kontribusi Penelitian 
Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan banyaknya pihak-pihak terkait yang 

akan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini.  Adapun pihak-pihak yang menjadi 

sasaran utama ialah: 

1. Pihak akademisi 

Untuk pihak keilmuan diharapkan mampu menambah wawasan tentang bahasa tanda 

pada arsitektur yang berkaitan dengan suku, adat dan kebudayaan local kota Medan.  

2. Pihak profesional arsitek 

Untuk pihak profesional diharapkan dapat menjadi acuan atau ide gagasan dalam 

merancang arsitektur yang kemudian diterjemahkan kedalam arsitektur modern. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 
 Dalam penulisan laporan ini penulis membagi bahasan yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam pembahasan yakni: 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang mengapa judul ini dipilih sebagai judul 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang aspek semiotika arsitektur dan pola ruang 

serta hal-hal yang berkaitan dengan aspek spasial lainnya.  Selain itu juga dilakukan 

tinjauan tentang studi-studi yang membahas pemaknaan terhadap objek arsitektur 

melalui kacamata semiotika arsitektur.   

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data, jenis data dan 

narasumber serta metode analisis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian berupa data kuantitatif dan kualitatif yang 

digunakan untuk mengidentifikasi objek penelitian yang kemudian menjadi acuan sebagai 

bahan analisis dan menghasilkan sebuah sintesis. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini memaparkn tentang simpulan dari hasil pembahasan terhadap objek penelitian 

dan memberikan saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. 
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1.8 Kerangka Bahasan 
 

 

 

 Gambar 1.1. Diagram Kerangka Bahasan 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 
 

2.1 Semiotika Pada Pola Ruang Arsitektur 

2.1.1 Pengertian Semiotika 

Semiotika adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang tanda.  Semiotika 

berasal dari bahasa yunani “semion” yang berarti tanda, tanda sendiri merupakan suatu alat 

komunikasi visual untuk menginformasikan suatu maksud, makna maupun arti yang 

terkandung di dalam suatu objek arsitektur atau suatu hal yang memiliki sifat komunikatif 

dan yang mampu menggantikan sesuatu yang lain yang tidak terlihat namun dapat 

dibayangkan  (Darma, 2010).  Tokoh yang paling terkenal dalam semiotika adalah Charles 

Sanders Pierce pada tahun 1839-1914.  Namun semiotika sendiri pertama kali diperkenalkan 

oleh seorang tokoh yang bernama John Lock pada akhir abad ke-17.  Charles Sanders Pierce 

sendiri merupakan seorang filosofis yang berasal dari amerika serikat.  Pierce 

mengungkapkan bahwa ilmu semiotika yang membahas tentang tanda itu dapat dimaknai 

secara terbuka, akan tetapi tetap terbatas oleh konteks, baik konteks hal budaya sosial 

maupun pengetahuan dan pengalaman si penafsir makna dalam tanda tersebut.  Konsep 

triadik merupakan suatu konsep yang paling dikenal pada teori Charles sanders pierce.  

Konsep tersebut adalah sebuah prinsip dari tanda yang bersifat representatif.  Dalam metode 

pengumpulannya pierce mengungkapkan bahwa konsep triadik merupakan tanda wakil yang 

menjelaskan sesuatu, “The perceivable part of the sign a representemen, hetermed the 

meaning that someone gets from the sign interpretant” yang berarti bahwa makna dari 

sebuah tanda merupakan hal yang berbeda satu sama lain, tergantung kepada suatu konteks 

tertentu, sehingga tanda tersebut tidak memiliki makna yang pasti dan stabil.  Namun suatu 

tanda akan sangat mudah diartikan karena suatu tanda memiliki hubungan alami dengan 

artinya.  Hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk mengartikan 

makna yang terkandung dalam suatu tanda yang terdapat pada sebuah objek.   

Dalam konteks arsitektur suatu objek yakni ruang, tempat atau alat-alat yang 

digunakan oleh manusia dalam sehari-hari merupakan sarana komunikasi yang sangat luas 

sehingga semiotika sangat berkaitan dalam ilmu arsitektur dan ilmu bahasa (Dharma, 2006).  

Sejak masa post modern ilmu semiotika mulai digunakan dalam dunia arsitektur.  
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Masa tersebut membuat para pemikir desain atau para arsitek merasa adanya sebuah 

kesenjangan sosial antara pembuat desain (arsitek) dan penggunanya (penghuni).  Para 

arsitek menilai bahwa sang penghuni atau masyarakat tidak memahami akan desain yang 

sudah diciptakan.  Untuk itu para arsitek berupaya untuk mengajak seluruh masyarakat agar 

mereka memahami karya-karya arsitektur sebagai suatu bentuk komunikasi.  Sehingga 

semiotika diperlukan sebagai pemahaman suatu bentuk tanda bagi para pengguna semiotik 

(Dharma, 2006).     

Apabila dilihat melalui pendekatan ilmu semiotika arsitektur juga dapat dibaca 

sebagai teks atau bahasa yang memiliki tata bahasa  sintak, semantik dan pragmatik,  (Agus, 

2003).  Unsur-unsur desain arsitektur tersebut dapat pula dibaca sebagai berikut: 

Dari segi Sintaksis, bentuk, ruang dan kerjasama antara tanda tanda yang dapat dilihat 

unsur-unsur pembentuk suatu objek arsitektur sebagai tanda-tanda. 

 Dari segi pragmatik, bentuk dan ruang yang memiliki fungsi tertentu bagi pemakainya 

yang dapat dilihat unsur-unsur arsitektur sebagai tanda-tanda.  

Dari segi Semantik, berupa bentuk dan ruang dengan denotatumnya yang memiliki pula 

makna konotatumnya yang dapat dilihat unsur unsur arsitektur sebagai tanda-tanda.   

Melalui pendekatan semiotika arsitektur dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 

desain arsitektur yang terwujud sebagai bahasa visual memiliki pesan-pesan tersendiri yang 

tidak terlihat secara langsung atau yang disebut sebagai makna konotasi dalam sebuah 

rancangan arsitektur.   

 

2.1.2  Pengertian Semantik  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian semantik ialah ilmu 

tentang makna kata dan kalimat atau pengetahuan tentang seluk beluk dan pergeseran arti 

kata yang berkaitan dengan makna ungkapan.   Semantik tidak hanya berkaitan dengan ilmu 

bahasa, didalam arsitektur semantik juga berperan dalam sebuah pemaknaan yakni disebut 

sebagai semantik arsitektur. 

Menurut Zahnd (2009) semantik arsitektur ialah suatu objek arsitektur yang dapat 

dikaitkan dengan makna-makna tertentu yang dikenal umum.  Setiap objek arsitektur 

memiliki kode, maksud, kefungsian dan nilai-nilai tertentu yang dapat dikenal secara umum.   

Semantik arsitektur adalah bagian dari semiotika yang membahas tentang bahasa 

tanda dalam arsitektur.   Dalam semiotika arsitektur untuk mengenali bahasa tanda terdapat 

beberapa kriteria yakni dari segi sintaksis atau unsur pembentuk, pragmatik atau fungsi dan 

semantik atau maknanya.  Pada aspek masing-masing semiotika yakni sintaksis, pragmatik 
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dan semantiknya akan dibahas lebih mendalam pada sub sub bab berikutnya yaitu semiotika 

dalam arsitektur.   

 

 2.1.3 Semiotika Dalam Arsitektur 

Dalam debat mengenai arsitektur di Italia pada tahun 1950 ilmu semiotika dalam 

arsitektur pertama kali diperkenalkan, ketika para arsitek mulai mempertanyakan tentang 

International Style sekitar akhir tahun 1960-an di Perancis, Jerman, dan Inggris semiotika 

didiskusikan untuk membentuk kembali pengertian arsitektur dan juga dijadikan sebagai alat 

normatif dalam menyerang teori-teori fungsionalisme yang berlebihan.  Semiotika 

arsitektural telah menjadi isu populer di kalangan teorikus arsitektur pada tahun 1970-an, 

sehingga muncul istilah baru yaitu “archsemiotics” atau arsemiotika (Dariwu & Joseph, 

2010). 

Bentuk fisik, bagian-bagiannya, ukuran, proporsi, jarak antar bagian, bahan, warna, 

dan sebagainya merupakan aspek sistem tanda dalam arsitektur.  Sebagai suatu sistem tanda 

setiap objek arsitektur dapat diinterpretasikan atau mempunyai arti dan nilai yang dapat 

memancing reaksi tertentu atau pragmatis. 

Setiap benda pakai akan selalu memiliki bahasa tanda atau makna lain yang memberikan 

informasi konvensional yaitu Sebuah benda mengenai funsinya.  Tidak terlepas dari benda-

benda arsitektural yang secara umum dapat dikatakan bahwa bangunan dari sisi denotasinya 

memiliki informasi pertama yang berfungsi sebagai tempat hunian, namun bangunan 

tersebut bukan berarti tidak memiliki pesan-pesan atau makna lainnya dari sisi konotasi.  

Misalnya seperti penataan jendela yang terdapat pada fasade bangunan, bahwa fungsi 

utamanya sebagai bukaan yang untuk mengalirkan udara masuk ke dalam bangunan, akan 

Akan tetapi terdapat pula unsur ritme yang secara estetik memberikan nilai-nilai tertentu.  

Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai “anggun” seperti gedung mahkamah agung atau 

“sederhana” seperti gedung sekolah, terwujud melalui ritme dan proporsi yang memiliki 

makna konotasi.   

Seorang arsitek yang menyelipkan deretan jendela pada sebuah karya desain 

arsitektur untuk menimbulkan ritme tertentu, dengan demikian ia akan mencapai suatu 

ekspresi melalui konotasi tertentu.  Jadi jendela-jendela tersebut selain fungsinya sebagai 

jalur sirkulasi namun juga memiliki makna simbolik pada desain fasade bangunan.  Dalam 

penyusunan pola ruang juga memiliki maksud ritme tertentu berdasarkan fungsi dan tujuan 

pengguna bangunan, selain memiliki fungsi susunan, pola ruang juga memiliki unsur 

simbolik (Dariwu & Joseph, 2010).   
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Jadi selain memiliki denotatum primer (denotasi) yaitu fungsi, karya-karya 

arsitektur yang dianggap sebagai tanda juga memiliki denotatum sekunder (konotasi) yaitu 

makna atau pesan yang terkandung (Dariwu & Joseph, 2010).  Dalam memaknai sebuah 

arsitektur melalui kaca mata semiotika, dapat dilihat dari beberapa aspek yakni dari segi 

sintaksis, pragmatik dan semantiknya. 

 

A. Sintaksis 

Unsur pembentuk atau gabungan elemen-elemen desain pada sebuah rancangan 

arsitektur dapat diketahui melalui pemahaan tentang sintaksis.  Kombinasi unsur desain 

seperti apa?  Untuk apa kombinasi tersebut? Dan bagaimana caranya? (Zahn, 2009).  

Penataan yang mengikuti aturan pola yang ada dalam sintaksis arsitektur sangat berkaitan 

pula dengan pembentuk elemen-elemen arsitektur.      

1. Sintaksis massa, dapat dilihat dari semua kombinasi elemen arsitektur yang 

berkaitan dengan massa. 

2. Sintaksis ruang, dapat dilihat dari semua kombinasi elemen arsitektur yang bersifat 

spasial atau yang berkaitan dengan ruang. 

3. Sintaksis fungsi, dapat dilihat dari semua kombinasi elemen arsitektur yang bersifat 

atau berkaitan dengan kefungsian.   

4. Sintaksis konstruksi, dapat dilihat dari semua kombinasi elemen arsitektur yang 

bersifat atau berkaitan dengan konstruksi. 

 

B. Pragmatik 

Karya arsitektur bermanfaat atau tidak ditentukan oleh aspek pragmatik yang sering 

menjadi kriteria utama dalam realitas desain arsitektur (Zahnd, 2009).  Aspek pragmatik 

arsitektur mencakup variabel sebagai berikut:  

1. Yang membangun  

2. Penghuni/pemakai  

3. Fungsi/guna  

4. Waktu/lama dibangun 

5. Lokasi  

6. Teknik membangun 

7. Teknik Bangunan  

8. Pihak yang terlibat 
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Dalam perancangan arsitektur aspek pragmatik sering menjadi kriteria utama dalam 

realitas perancangan.   Kenyataan tersebut tidak salah, karena aspek pragmatik menjadi 

kriteria utama dalam sebuah perancangan.   Tanpa perhatian pragmatik yang baik sering kali 

karya arsitektur tidak tercapai dengan baik dalam realitas pembangunannya.  Tugas para 

perancang belum selesai dengan pengetahuan tersebut, karena perlu juga diperhatikan cara 

penerapan rancangan dan penggunaan objek rancangan pada saat sudah selesai dibangun.  

Pertanyaan berikut ini menjadi kriteria: Siapa yang membangun? Untuk siapa? Apa 

tujuannya? Tentang apa? Kapan? Dimana? Bagaimana? Berapa lama? Dengan apa? Apa 

yang dibutuhkan? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan subbidang pragmatik, di mana 

dibahas tindakan aspek pelaksanaan penerapan rancangan arsitektur dan kegunaannya 

(Zahnd, 2009). 

 Aspek pragmatik juga sangat berkaitan dengan pola ruang berdasarkan paparan teori 

dari Markus Zahnd tersebut.   Dijelaskan bahwa setiap arsitektur memiliki tujuan untuk apa 

dibangun, begitupun elemen arsitekturnya yakni ruang.  Ruang memiliki tujuan dan fungsi 

yang disesuaikan oleh siperancang terhadap pemilik atau pengguna bangunan sehingga 

ruang yang terbangun menjadi pola susunan ruang yang jelas secara kefungsian dan tujuan 

yang tepat. 

 

C. Semantik 

Dalam bidang arsitektur perlu pula ditanyakan makna dalam arsitektur?, materi 

tersebut difokuskan di subbidang Semantik yang berfokus pada pengetahuan makna dan arti 

dalam satu elemen atau kelompok pembentukan (Zahnd, 2009).   Empat pertanyaan penting 

berikut yang perlu dijawab secara arsitektural.  

Referensi: Tanda dalam arsitektur yang dapat dikenali secara umum yang berkaitan dengan 

kode tertentu 

Relevansi: Tanda dalam arsitektur yang dapat dikenali secara umum yang berkaitan dengan 

hierarki tertentu 

Maksud: Tanda dalam arsitektur yang dapat dikenali secara umum yang berkaitan dengan 

fungsi tertentu 

Ekspresi: Tanda dalam arsitektur yang dapat dikenali secara umum yang berkaitan dengan 

nilai tertentu 

Semantik arsitektur memiliki lima variabel sebagai berikut: 

1. Bentuk/Wujud 
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2. Ukuran/Skala 

3. Pola/Susunan 

4. Bahan/Konstruksi 

5. Letak/Posisi 

Untuk memahami pola atau susunan ruang berdasarkan semantik dapat dilihat 

bahwa aspek referensi, relefansi, maksud dan ekspresi sangat berkaitan dengan variabel 

pola/susunan.  Setiap pola atau susunan ruang memiliki kode tertentu, hierarki tertentu, 

fungsi tertentu dan nilai tertentu yang dapat dikenal secara umum.   Aspek-aspek ini nantinya 

dapat digunakan pula untuk mengkaji makna dan nilai-nilai yang terkandung pada pola 

ruang Istana Maimoon.  

2.2  Pola Ruang Dalam Arsitektur 
Menurut Josef Prijotomo Ruang bukan obyek rinupa dan ragawi yang tidak terlihat 

dan hanya dapat dirasakan oleh pendengaran, penciuman dan perabaan.  Ruang adalah salah 

satu elemen penting dari sebuah arsitektur, keberadaan ruang disesuaikan dengan pola 

aktivitas, kefungsian serta makna yang terkandung dalam ruang tersebut (Surasetja, 2007). 

Ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara psikologis 

emosional (persepsi), maupun dimensional.  Manusia berada dalam ruang, bergerak serta 

menghayati, berfikir dan juga menciptakan ruang untuk menyatakan bentuk dunianya.  Suatu 

ruang tidak saja mempunyai bentuk secara fisik tetapi juga mempunyai kualitas secara fisik 

ruang dibentuk oleh bidang alas, bidang dinding dan bidang langit-langit, sedangkan secara 

kualitas ruang terbentuk melalui proporsi, skala, bentuk, warna, tekstur, pola, tingkat 

ketertutupan, cahaya dan pandangan yang ada di dalam ruang (Surasejta, 2007). 

Pola ruang ialah bentuk (struktur) rongga yang berbatas dan terlingkung oleh 

bidang-bidang yang menghasilkan susunan tertentu yang menetap.  Selain itu, terdapat juga 

beberapa prinsip-prinsip tatanan ruang seperti sumbu, simetri, hierarki, datum, 

irama/pengulangan dan transformasi.  Selain prinsip terdapat pula tipe organisasi ruang 

seperti organisasi ruang terpusat, organisasi ruang linear, organisasi ruang radial dan 

organisasi ruang klaster (Ching, 2008).  Prinsip-prinsip tatanan ruang dan Organisasi ruang 

ini berkaitan dengan pola susunan ruang, karena setiap bentuk organisasi atau hubungan 

ruang akan menghasikan pola-pola tersendiri. 

 

2.2.1  Prinsip-prinsip Penyusunan Pola Ruang Arsitektur 

Dalam penyusunan pola ruang arsitektur, memiliki prinsip-prinsip untuk 

menentukan letak suatu ruang berdasarkan kebutuhan dan tujuan ruang.  Dalam penyusunan 
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atau menentukan tatanan ruang tidak hanya merujuk pada keteraturan geometris saja, akan 

tetapi lebih pada suatu kondisi dimana setiap bagian dari suatu keseluruhan ditempatkan 

secara pantas melalui rujukan pada bagian-bagian lain yang tujuannya agar bisa 

menghasilkan suatu tatanan yang harmonis.  Dalam menata suatu ruang memiliki tingkat 

kompleksitasnya sendiri hal ini muncul secara alami berdasarkan fungsi bagi pengguna 

bangunan.  Bentuk dan ruang dari seluruh jenis bangunan harus menyadari dasar hierarki di 

dalam fungsi-fungsi yang tercakup.  Keragaman, kompleksitas dan hierarki di dalam 

pemrograman perancangan, dan pembuatan bangunan memiliki prinsip-prinsip dalam 

penyusunannya. 

 

A. Sumbu 

Sebuah garis yang dihasilkan oleh kedua titik didalam ruang yang akan membentuk 

ruang secara simetris dan seimbang (Ching, 2008).  Sumbu harus berbentuk linear 

diamana dia memiliki kwalitas panjang dan arah yang menimbulkan adanya gerak dan 

pandangan sepanjang lintasannya.  Suatu sumbu harus diakhiri oleh kedua ujungnya. 

Sumbu tidak terlihat tetapi bersifat kuat, menguasai dan mengatur.  Sumbu 

merupakan sarana yang paling elementer untuk mengorganisir suatu bentuk-bentuk dan 

ruang-ruang (Ching, 2008:340).   

 

 

B. Simetri 

Simetri adalah suatu keseimbangan tatanan pada suatu garis atau bidang-bidang 

pembagi terhadap sebuah sumbu atau titik pusat yang berada diantara bentuk dan ruang yang 

setara pada sisi yang berlawanan (Ching, 2008).  Suatu sumbu yang dibentuk oleh dua titik 

sedangkan suatu kondisi simetris menentukan susunan yang seimbang dari pola bentuk 

ruang terhadap suatu garis bersama yang disebut sebagai sumbu atau titik pusat. 

Dalam teori dasar-dasar desain juga dijelaskan bahwa simetri ini memiliki dua jenis 

yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan informal.  Keseimbangan formal adalah 

keseimbangan antara dua pihak yang berlawanan, dari satu unsur atau lebih.  Unsur yang 

identik atau unsur yang hampir sama.  Keseimbangan formal kebanyakan bersifat simetris 

Gambar 2.1. Prinsip sumbu pada 

tatanan ruang (Ching, 2008) 
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sehingga menghasilkan kesan tenang, bening, megah, agung dan berwibawa (Irawan dan 

Tamara, 2013). 

Keseimbangan informal adalah keseimbangan antara dua atau lebih unsur yang tidak 

sama atau kontras pada sebuah komposisi (Irawan dan Tamara, 2013).  Keseimbangan 

informal ini bersifat asimetris. 

 

 

 

C. Hierarki 

Kepentingan suatu bentuk atau ruang melalui ukuran, bentuk dasar, atau 

penempatannya relatif terhadap bentuk dan ruangan yang lainnya dari organisasi 

pembentuk pola ruang tersebut (Ching, 2008).  

Agar memperjelas sebagai sesuatu yang penting atau signifikan sebagai sebuah 

organisasi, maka suatu bentuk atau ruang dirancang terlihat unik atau berbeda.  

Penekanan terhadap visual dapat dicapai dengan memberikan sebuah bentuk lain atau 

bentuk dasar dengan ukuran yang tidak biasa, bentuk dasar yang unik, penempatan yang 

strategis.   

Dalam setiap kasus, bentuk atau ruang yang penting secara hierarkis diberikan 

makna dan kepentingan dengan menjadi sebuah pengecualian dari kondisi normal.  Suatu 

ruang tersebut dapat ditempatkan secara strategis untuk mendapatkan perhatian bagi 

dirinya sendiri sebagai suatu elemn yang paling pentig dalam sebuah komposisi (Ching, 

2008).  

  

Gambar 2.2. Prinsip simetri pada 

tatanan ruang (Ching, 2008) 

Gambar 2.3. Prinsip hierarki pada 

tatanan ruang (Ching, 2008) 
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D. Irama/pengulangan 

Adanya suatu pengulangan berpola atau perubahan elemen-elemen bentuk atau 

motif di dalam suatu bentuk yang dirubah ataupun tetap (Ching, 2008).  Pengulangan 

merupakan satu cara untuk mengorganisir bentuk-bentuk dan ruang-ruang dalam arsitektur. 

Dalam senirupa, irama/pengulangan dapat disebut sebagai gerak teratur dari unsur-

unsur rupa yang mempunyai interval yang berproporsi dan terukur (Irawan dan Tamara, 

2013).  Adanya prinsip irama pengulangan pada sebuah tatanan ruang memberikan kesan 

sebuah nuansa ketenangan dan keteraturan diantara sekelompok elemen (Ching, 2008:396). 

 

E. Datum 

Sebuah garis bidang atau volume yang kemenerusan dan keteraturannya berfungsi 

mengumpulkan, mengukur, dan mengatur suatu pola bentuk dan ruang (Ching, 2008).  

Prinsip datum juga memiliki kesan tersendiri terhadap tatanan sebuah ruang hal ini 

dijelaskan pula dalam teori dasar prinsip tatanan ruang bahwa setiap datum yang sifatnya 

volumetris harsu memiliki ukuran, penutupan, dan keteraturan yang cukup agar dapat dilihat 

sebagai sebuah sosok yang mampu merangkul atau mengumpulkan elemen-elemen yang 

diatur didalam areanya secara bersama-sama (Ching, 2008:366). 

 

 

 

 

 

 

  

F. Transformasi 

Prinsip ini menjelaskan bahwa suatu konsep yang struktur, atau organisasi 

arsitekturalnya Memberikan salah satu upaya  untuk menanggapi sebuah lingkungan khusus 

atau serangkaian kondisi tanpa kehilangan identitas atau tetap mempertahankan konsep 

aslinya yang dapat diubah melalui serangkaian manipulasi dan permutasi terpisah (Ching, 

2008). 

Gambar 2.5. Prinsip datum pada 

tatanan ruang (Ching, 2008) 

Gambar 2.4. Prinsip irama pada 

tatanan ruang (Ching, 2008) 
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Prinsip transformasi memungkinkan perancangan untuk memilih prototipe model 

arsitektur dimana struktur bentuk dan penyusunsn unsur-unsurnya  cocok dan sesuai, dan 

mengubahnya melalui sederetan manipulasi- manipulasi abstrak  untuk menanggapi kondisi 

tertentu dan lingkup dari tugas perancangan yang ada.  

Transformasi bentuk adalah perubahan bentuk dari bentuk asal menjadi bentuk lain 

dengan mengubah dimensinya, baik pengurangan  maupun penambahan elemen-elemen 

terhadap bentuk asal (Irawan dan Tamara, 2013).   

 

 

 

 

2.2.2 Organisasi Pada Pola Ruang Istana Kerajaan 

Dalam teori Ching pada tatanan ruang terdapat beberapa organisasi yang 

membentuk pola ruang, antara lain organisasi ruang terpusat, organisasi ruang linear, 

organisasi ruang radial, organisasi ruang klaster dan organisasi ruang grid.  Namun pada 

organisasi pola ruang istana kerajaan pada umumnya menggunakan organisasi ruang 

terpusat seperti istana kerajaan Inggris atau yang disebut sebagai Buckingham Palace, 

organisasi ruang linear seperti tata ruang pada Istana Pagaruyung di Padang, Sumatera Barat 

dan organisasi ruang klaster seperti tata ruang istana kerajaan di Prancis atau yang disebut 

sebagai Versailles Palais.   

 

A. Organisasi  Ruang Terpusat pada Istana  

Organisasi ruang terpusat adalah pengelompokan sejumlah ruang sekunder diantara 

ruang dominan yang menjadi pusat.  Sebuah ruang pusat yang luas dan dominan yang terdiri 

dari ruang-ruang sekunder yang dikelompokkan mengelilingi ruang tersebut merupakan 

suatu komposisi organisasi ruang terpusat.  Pada umumnya ruang terpusat membentuk suatu 

tatanan yang teratur dan memiliki ukuran yang cukup besar untuk menyatukan sekelompok 

ruang sekunder yang ada disekelilingnya.  Ruang-ruang sekunder dalam suatu organisasi 

terpusat mungkin memiliki kesamaan bentuk dan ukuran bahkan secara kefungsian sehingga 

dapat menciptakan suatu konfigurasi bentuk secara keseluruhan yang simetris terhadap dua 

Gambar 2.6. Prinsip transformasi 

pada tatanan ruang (Ching, 2008) 
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sumbu atau lebih.  Ruang sekunder tersebut juga memungkinkan meiliki perbedaan dalam 

hal bentuk, ukuran dan fungsi sebagai tanggapan terhadap:  

  Kebutuhan akan fungsi 

 Menunjukkan kepentingan relative 

 Lingkungan sekitar 

 Kondisi tapak atau lokasi 

Pola sirkulasi dan pergerakan dalam suatu organisasi ruang terpusat dapat 

dipengaruhi oleh bentuk radial, loop, atau spiral.  Hampir dalam setiap kasus pola tersebut 

akan berakhir di dalam atau di sekeliling ruang pusat (Ching, 2008:196). 

                         

 

 

Pada Istana Buckingham dapat terlihat bahwa pola ruang yang terbentuk 

berdasarkan organisasi ruang terpusat.  Seperti yang terlihat pada gambar 2.8, dimana ruang 

yang berada di tengah memiliki dimensi yang cukup besar dan merupakan area terbuka yang 

menjadi pusat dari bangunan Istana Buckingham tersebut.         

 

Gambar 2.7. Pola ruang organisasi 

terpusat (Ching, 2008) 

Gambar 2.8. Organisasi ruang terpusat pada 

Istana Buckingham (pinterest.com) 
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 B. Organisasi Ruang Linear  

Oraganisasi ruang linear pada dasarnya terdiri dari sederetan ruang yang memiliki 

suatu urutan dalam satu garis.  Ruang-ruang yang terbentuk dalam organisasi ini dapat 

berhubungan cesara langsung atau yang dihubungkan dengan ruang linear lainnya yang 

terpisah.  Biasanya organisasi ini terdiri dari pengulangan bentuk ruang yang serupa baik 

secara bentuk, fungsi dan ukurannya.  Ruang- ruang yang bersifat penting ataupun ruang 

yang bersifat simbolis dapat terletaak dimana saja dalam suatu rangkaian ruang linear 

Derajat atau tingkat kepentingan pada sebuah ruang dapat ditegaskan melalui ukuran, bentuk 

maupun letaknya dalam organisasi ruang linear.  Penempatan ruang penting pada komposisi 

ruang linear melalui lokasinya dapat diletakkan pada bagian tengah, bagian ujung, bagian 

titik belok, atau dapat juga ditempatkan pada bagian luar organisasi ruang linear.  Secara 

keseluruhan bentuk organisasi ruang linear ini memiliki tingkat fleksibelitas yang baik 

karena dapat menanggapi berbagai macam kondisi bentuk tapak.  Bentuk organisasi ini dapat 

lurus, bersegmen bahkan melengkung dan konfigurasinya pula dapat berbentuk horizontal 

di sepanjang tapak bahkan diagonal dengan menaiki suatu kemiringan atau berdiri tegak 

seperti sebuah menara yang monumental.  Pada organisasi ini bentukan yang melengkung 

dan bersegmen tersusun melingkupi ruang eksterior pada sisi cekungnya dan mengarahkan 

ruang-ruang pelingkup menghadap ke pusat daerah.  Pada sisi cembungnya pula bentukan 

yang ada seolah menghadang dan memisahkan  ruang di hadapannya terhadap 

lingkungannya (Ching, 2008:206). 

 

 

 

 

Pada Istana Pagaruyung di Padang Sumatera Barat tatanan ruangnya membentuk 

suatu organisasi ruang yang linear.  Dimana ruang-ruang yang tersusun memebentuk pola 

memanjang seperti yang terlihat pada gambar 2.10.   

Gambar 2.9. Pola ruang organisasi 

linear (Ching, 2008) 
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C. Organisasi Ruang Klaster 

Organisasi klaster adalah sebuah organisasi ruang yang benrgantung pada 

kedekatan fisik ruang untuk menghubungkan ruang-ruang yang ada satu sama lain.  

Organisasi ruang klaster seringkali terdiri dari dari pengulangan bentuk yang juga memiliki 

fungsi-fungsi yang serupa serta membagi sebuah tanda pengenal visual seperti bentuk dasar 

atau orientasi ruangnya.  Organisasi klaster ini juga memiliki komposisi  yang dapat 

menerima ruang yang tidak serupa. Baik deari segi ukuran, bentuk fisik maupun fungsinya 

namun tetap memiliki hubungan antara satu sama lain yang memiliki alat pengatur visual 

seperti simetri atau sumbu.  Organisasi klaster adalah organisasi ruang yang fleksibel karena 

tidak polanya tidak berasal dari geometri yang kaku sehingga senantiasa mampu menerima 

perumbuhan ataupun perubahan tanpa mempengaruhi karakter dari organisasi ini.   

Ruang-ruang terklaster ini juga dapat diatur dengan mengelilingi sebuah titik akses 

masuk kedalam sebuah bangunan ataupun di sepanjang jalur pergerakan yang dilaluinya.  

Selain itu ruang-ruang yang ada juga dapat tersusun menyebar mengelilingi suatu area yang 

terdefenisi  atau volume ruang yang cukup besar.  Pola ini memiliki kesamaan dnegan pola 

terpusat namun krang memiliki kesederhanaan dan keteraturan geometris.  Pada organisasi 

ini pula ruang- ruang yang ada juga dapat ditampung dalam sebuah area yang terdefenisi 

atau yang disebut sebagai volume ruang.  Karena tidak ada tempat hasil bentukan yang 

Gambar 2.10. Organisasi ruang linear pada Istana 

Pagaruyung (pamangkeh.wordpress.com) 
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penting di dalam pola sebuah organisasi terklaster, maka nilai kepentingan sebuah ruang 

harus ditegaskan melalui ukuran, bentuk, atau orientasi di dalam pola tersebut.   

Suatu kondisi simetri atau aksial dapat digunakan untuk memperkuat dan 

menyatukan bagian-bagian sebuah organisasi terklaster serta membantu mengartikulasikan 

kepentingan satu atau sekelompok ruang di dalam organisasi tersebut (Ching, 2008:222). 

 

 

  

 

Pada Istana Versailles di Prancis pola ruang yang terbentuk berdasarkan organisasi 

ruang klaster.  Seperti yang terlihat pada gambar 2.12 bahwa ruang-ruang yang tersusun 

berkelompok membentuk pola-pola tersendiri dalam tatanan ruangnya.       

 

 

 

 

Gambar 2.11. Pola  ruang organisasi 

klaster (Ching, 2008) 

Gambar 2.12. Organisasi klaster pada tata ruang Istana 

Versailles (forum.marie-antoinette.org) 
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2.2.3 Penerapan Semiotika Pada Pola Ruang Arsitektur 

Dalam buku yang berjudul Rethinking Architecture teori Umberto Eco menjelaskan 

bahwa objek arsitektur bisa berkonotasi ideologi tertentu berdasarkan fungsinya (Leach, 

1997:178).  Artinya ialah bahwa setiap objek arsitektur memiliki hal-hal lain diluar fungsi 

utamanya.  Seperti kursi, kursi memiliki fungsi sebagai tempat duduk.  Namun jika dilihat 

berdasarkan makna konotasinya kursi memiliki makna kekuasaan atau tahta.  Orang yang 

mendudukinya memiliki martabat tertentu.  Jika dikaitkan dengan ruang, setiap ruang 

memiliki fungsi yang berbeda-beda dan ruang juga bisa dilihat berdasarkan makna 

konotasinya yang berarti ada hal-hal lain yang menggambarkan sesuatu dari ruang dan pola 

susunan ruang itu. 

Secara hierarki ruang juga memiliki kefungsian yang berbeda-beda seperti ruang 

yang difungsikan untuk bersama seperti menerima tamu, tempat berkumpul, bersantai dan 

lain-lain yang disebut sebagai ruang publik.   Selain itu juga terdapat ruang yang difungsikan 

untuk keluarga maupun diri sendiri, yang tidak dapat diakses oleh orang banyak yakni 

disebut ruang private.  Sebagaimana yang telah dijelaskan studi terdahulu (Hartati, 2015) 

dalam arsitektur istana kesultanan terbagi menjadi dua kategori ruang yakni ruang sakral dan 

ruang profan.  Ruang sakral dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat keagamaan atau 

ritual (private), sedangkan  ruang profan digunakan untuk kegiatan yang tidak bersangkutan 

dengan keagamaan atau yang digunakan untuk kegiatan umum (publik). 

 

A. Pola Susunan dan Hubungan Ruang Pada  Istana Kesultanan Keraton Yogyakarta  

Berdasarkan studi terdahulu (Wardani, 2011)  yang membahas mengenai Gaya Seni 

Hindu-Jawa pada Tata Ruang Keraton Yogyakarta bahwa apabila dilihat dari layoutnya 

semua bentuk dasar bangunan utama di keraton Yogyakarta adalah berbentuk segi empat 

yang simetris seperti bentuk denah candi-candi yang ada di jawa yang mendominasi. 
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Perwujudan dari konsep filosofis jawa yakni kiblat papat, lima pancer, terlihat pada 

bangunan keraton yang mempunyai bentukan kubus atau segi empat maupun kehidupan 

sosial dan religius masyarakatnya merupakan harmoni dari struktur keraton yogyakarta.  

Dapat terlihat jelas adanya empat pojok benteng yang memiliki ketebalan dinding 3,5 meter 

yang tingginya mencapai 3,5 sampai 4 meter dang tersusun mengelilingi area keraton 

sepanjang 5 kilometer.  Adanya keyakinan empat unsur dalam diri manusia berupa kekuatan 

yang terdiri dari air, tanah, api dan udara merupakan gambran dari kehidupan sosio-religius 

mayarakat yogyakarta.  Bentuk yang paling tepat dan sempurna dalam Vastusatra adalah 

bentuk bujursangkar atau persegi.  Hal ini dikarenakan aliran energi alam di dalam ruangan 

akan membentuk suatu putaran yang terpusat di tengahnya.  Bentuk bujur sangkar atau 

persegi ini juga juga dianggap oleh masyarakat jogja sebagai mandala yang berarti secara 

makro adalah alam terbuka dan apabila diartikan secara mikro adalah tempat tinggal manusia 

aatau rumah tinggal (ambarwati, 2009:126).     

Pada istana keraton Yogyakarta orientasinya menghadap ke utara-selatan, bangunan 

yang sakral yakni dalem Prabayeksa berorientasi kearah selatan.  Hal tersebut sangat berbeda 

Gambar 2.13. Layout tata ruang keraton 

Yogyakarta (Wardani, 2011) 
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dengan kepercayaan Vastusatra yang cenderung berorientasi mengarah ke timur dimana arah 

tersebut merupakan terbitnya matahari sebagai pertimbangan utama orientasi bangunan.  

Pusat yang paling suci atau yang disebut sebagai Prabayeksa merupakan posisi sentral pada 

pelataran kedaton.  Pusat bangunan tersebut memiliki persepsi atau paradoks sebagai hal 

yang menunjukkan ruang dan waktu yang dapat mendatangkan kedamaian serta berkat bagi 

seluruh manusia.  Dari pandangan agama Hindu, pusat tersebut mengacu pada sebuah tata 

susun Vastu Purusha Mandala, yang tersusun berlapis-lapis dan dipisahkan dengan 

pelataran-pelataran yang memiliki bagian utama dan penting di pusatnya.   

Penggambaran sebuah proses dumadining manungsa dimulai dari benih hingga 

menjadi sosok manusia sempurna terwujud melalui tata susun keraton Yogyakarta yaitu 

mulai dari Tugu Pal Putih Golog Gilig di utara menuju panggung krapyak di selatan.  

Tatanan bangunan-bangunan yang ada dari utara menuju selatan adalah penggambaran 

sebuah proses kehidupan manusia mulai dari lahir hingga menghadap Sang Pencipta.  Tidak 

lepas dari makna simboliknya bahwa setiap bangunan yang ada berkaitan dengan ajaran 

kebaikan bagi berlangsungnya kehidupan manusia.  Kesesuaian makna tersebut dalam 

Vastusatra adalah memiliki anggapan bahwa susunan ruang yang terdapat di dalam rumah 

merupakan gambaran atau representasi dari diri manusia.     

Kiblat papat lima pancer adalah suatu acuan dari penyusunan tata ruang yang 

simetris yakni persegi.  Hal tersebut dikarenakan berporos pada empat mata angin yakni 

utara-selatan dan timur-barat yang sangat berbeda dengan prinsip Vastusatra yang mengacu 

kepada delapan arah mata angin.  Apabila ditarik bersilangan keempat arah mata angin 

tersebut menghasilkan sebuah titik tengah yang disebut sebagai pusering jagad.  Hal tersebut 

sangat dikenal dengan istilah kiblat papat lima pancer.  Kiblat papat lima pancer sngat erat 

hubungannya dengan kakang kawah adi ari-ari yang berarti darah daging dan ari-ari dan lima 

pancer yang berarti lima jiwa yang menjadi satu yaitu manusia.  Sedulur papat lima pancer 

juga dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang memiliki makna bahwa manusia secara jasmani 

memiliki saudara roh yang berasal dari alam yaitu tanah, air, api dan udara.    

Kehidupan yang teratur dan tersusun secara hirarkis merupakan suatu pandangan 

kehidupan di dalam kosmos alam raya, sehingga acuan dalam pemetaan negara dan 

organisasi negara keraton Yogyakarta berdasarkan konsep kelima-empatan di dalam 

lingkaran konsentris yang besar.   
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Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep kosmologi tata ruang 

keraton Yogyakarta mengacu pada sebuah tujuan utama hidup manusia yang menciptakan 

dan menjaga keselarasan antara alam kodrati maupun alam adikodrati.  Segala sesuatu yang 

pada hakekatnya satu merupakan sebuah kesatuan dalam hidup yang selalu terpaut dengan 

alam raya yang tidak memisahkan antara alam kodrati dan alam adikodrati merupakan dasar 

dalam agama Jawa.     

B. Arsitektur Melayu  

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh studi terdahulu (Faisal & Dimas, 2013) 

mengenai Selembayung sebagai Identitas Kota Pekanbaru.  Arsitektur tradisional merupakan 

suatu bangunan dan lingkungannya, yang bentuk, struktur, fungsi, ornamen, dan cara 

pembuatannya diwariskan secara turun temurun yang berfungsi sebagai wadah bagi aktivitas 

kehidupan manusia.  Rumah tradisional Melayu merupakan salah satu komponen budaya 

Melayu dalam konteks arsitektur, dirancang dan dibangun dengan kreativitas dan 

kemampuan estetika oleh masyarakat Melayu sendiri. 

Pada bangunan Melayu terdapat beberapa komponen yang menjadikan bangunan 

itu sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan.  Komponen tersebut merupakan materi 

dasar dari bangunan yang tersusun menjadi suatu kesatuan bangunan yang menyeluruh. 

Komponen merupakan faktor utama dalam melihat suatu arsitektur tradisional, yang mana 

terdiri dari nama, bentuk bagian-bagian bangunan, tipologi, massa bangunan, struktur, 

susunan dan fungsi ruang, ornamen, serta cara pembuatan yang diwariskan secara turun 

temurun. 

Bangunan melayu merupakan salah satu wujud material kebudayaan melayu. 

Bangunan melayu selalu berkembang dari masa ke masa yang dapat dilihat pada perubahan 

fisik bangunan, dari sederhana ke kompleks yang didasarkan pada perkembangan ilmu seni 

bina melayu. Secara historis, seni bina melayu berkembang secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan dan fungsinya pada waktu itu.  Tahapan tersebut diawali dari rumah di goa-goa 

batu, rumah pohon, rumah panggung, rumah panggung dari bata, rumah papan  beratap seng, 

rumah panggung  yang berserambi (teras) dengan ruang-ruang yang terpisah, hingga rumah 

panggung bertingkat.  Tahapan-tahapan itu bercirikan antara lain (1) berpanggung, (2) 

bertangga, (3) beratap tropis, (4) tiang/pilar yang menonjol, (5) berornamen dan berhias 

secara detail, dan (6) memiliki ruang-ruang (spasial) tertentu.  Perkembangan ini akhirnya 

melahirkan disiplin ilmu yang dikenal sebagai Seni Bina Melayu Tradisional dan 

Kontemporer.  Seni bina melayu ini, baik yang tradisional maupun yang kontemporer, 
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mengandung nilai-nilai simbolis dan makna filosofi yang diwujudkan pada ukiran dengan 

menggunakan motif flora, fauna, atau kaligrafi. 

Apabila dilihat dari fungsinya, bangunan melayu tradisonal dapat dikelompokkan 

menjadi lima, yakni rumah tempat tinggal, rumah adat, balai pertemuan, tempat ibadah, dan 

tempat penyimpanan.  Jika bangunan melayu tradisional dapat dikelompokkan seperti di 

atas, maka bangunan melayu kontemporer tidak demikian adanya, karena sudah bersifat 

multifungsi dan telah mengalami akulturasi budaya seperti stilisasi pada bagian-bagian 

tertentu.  Oleh karena itu, rumah kediaman boleh saja berfungsi sebagai rumah pertemuan, 

rumah balai, perpustakaan, tempat penelitian, atau tempat pengembangan ilmu pengetahuan 

(Rumiawati & Yuri, 2013). 

 

 

Dari denah rumah adat tradisional melayu seperti yang tertera pada gambar 2.14, 

peletakan ruang memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing artinya ialah setiap ruangan 

Gambar 2.14. Tatanan pola ruang rumah adat 

tradisional Melayu (Mudra, 2004) 
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yang ada memiliki maksud keberadaannya.  Penjelasan maksud keberadaan ruang tersebut 

akan di jelaskan sebagai berikut: 

1. Selang Depan.  Selang depan merupakan sebuah ruang yang digunakan sebagai area 

persiapan sebelum memasuki bangunan.  Hal ini disebabkan karena fungsi dari ruang 

tersebut adalah untuk meletakkan barang bawaan apabila tamu yang ingin masuk 

membawa barang.  Selain itu pada tangga depan juga terdapat guci yang berisi air 

guna untuk mencuci kaki sebelum memasuki ruangan.   

2. Serarambi Depan.  Serambi depan adalah ruang yang memiliki jenis ruang publik 

dalam komposisi tatanan ruang rumah adat tradisional Melayu, sama halnya dengan 

selang depan.  Pada ruangan ini biasanya tidak terdapat meja dan kursi hanya tikar 

atau permadani.  Hal tersebut dikarenakan ruang ini yang bersifat transisi yang 

berfungsi sebagai menerima tamu yang sifatnya sementara atau yang tidak ingin 

berlama-lama.   

3. Ruang lnduk.  Ruang induk merupakan sebuah ruang yang bersifat inti pada 

komposisi tatanan ruang rumah adat tradisional Melayu.  Pada ruangan ini biasanya 

terdapat tangga untuk menuju ke kamar yang biasanya kamar tersebut ditempati oleh 

anak gadis dari sang pemilik rumah tersebut.  Ruangan ini juga memiliki ukuran yang 

paling besar dalam komposisi sebuah tatanan pola ruang rumah adat tradisional 

Melayu.   

4. Serambi belakang.  Serambi belakan merupakan ruang transisi sebelum menuju 

ruang yang paling privasi seperti dapur dan kamar mandi.  Hal ini dikarenakan ruang 

tersebut letaknya berada pada antara ruang inti dan ruang dapur.  Pada ruangan ini 

juga terdapat akses menuju ruang samping atau yang disebut sebagai selang samping.  

Oleh sebab itu ruangan ini termasuk dalam jenis ruang semi publik pada komposisi 

tatanan ruang rumah adat tradisional Melayu.   

5. Ruang Dapur dan Lantai Selang.  Ruang dapur dan lanti selang ini merupakan 

jenis ruang privasi dalam komposisi tatanan ruang rumah adat tradisional Melayu 

karena selain letaknya pada bagian paling belakang bangunan dalam kebudayaan 

tradisional melayu bahwa ruang-ruang yang sifatnya basah dan kotor merupakan area 

yang paling privasi atau tersembunyi.  Pada ruang ini terdapat pula akses menuju 

halaman belakan bangunan yang pada lantai selangnya terdapat guci penyimapanan 

air yang berfungsi untuk mencuci kaki sebelum memasuki ruangan.   
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C. Klasifikasi Arsitektur Tradisional Melayu 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada studi terdahulu (Rumiawati & Yuri, 2013) 

yang membahas tentang Identifikasi Tipologi Arsitektur Rumah Tradisional Melayu  di 

Kabupaten Langkat dan Perubahannya, menjelaskan bahwa klasifikasi rumah tradisional 

melayu ada tiga jenis yakni, rakyat vernakular, bangsawan vernakular dan modern 

vernakular.  Dari tiga jenis  rumah tradisional melayu tersebut dapat dikelompokkan 

berdasarkan ciri-cirinya seperti: 

 

 

 

Dari penjelasan tabel 2.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa arsitektur tradisional 

melayu bangsawan vernakular adalah arsitektur tradisional melayu yang digunakan oleh 

orang bangsawan pada zamannya, dimana dari klasifikasi tersebut menjelaskan dari segi 

elemen bangunan yang sudah permanen.   Hal ini berkaitan dengan Istana Maimoon, dimana 

Istana Maimoon adalah arsitektur tradisional melayu yang dihuni oleh seorang bangsawan 

atau sultan.  Sehingga dari segi klasifikasi bangunan tradisional Melayu, arsitektur Istana 

Maimoon termasuk dalam klasifikasi Bangsawan vernakular. 

Klasifikasi  Atap  Dinding    Rangka/pilar Ornamen 

Rakyat vernakular  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangsawan 

vernakular 

 

 

 

 

Moderen 

vernakular 

- Bentuk limas, bahan 

rumbia (daun nipah) 

dengan anjungan/ 

kanopi 

 

 

 

 

 

 

-Atap limasan 

menggunakan bahan 

genteng dengan 

anjungan atau kanopi 

berbentuk plana 

-Bentuk atap limas 

dengan menggunakan 

bahan seng, dan 

memiliki anjungan atau 

kanopi pada bagian 

depan 

- Papan kayu disusun 

vertikal  

- dinding dilapisi minyak 

kayu atau cat 

-jendela berbentuk persegi  

dengan daun jendela jalusi 

 

 

 

 

-Bukaan jendela 

dilengkapi dengan trails 

besi 

 

 

 

-Pasangan batu bata dan 

plasteran 

- Rumah panggung dengan  

tangga 

-Jenis kayu struktur yaitu 

damar laut 

-Tumpuan tiang apada batu  

atau kayu keras 

- Koneksi menggunakan  

sistem pasak 

 

 

-Pasangan batu bata dengan 

pondasi setempat 

-Bagian tangga 

menggunakan pasangan bata 

dan dilapisi keramik 

-Pilar kayu diganti dengan 

pasangan bata 

-terdapat di 

dinding  

bagian atas pintu 

dan jendela 

-Ornamen 

berfungsi sebagai 

lubang ventilasi 

di dalam rumah 

dan bagian dari 

estetika 

-profil list pada 

pilar panggung 

 

 

 

-Lubang ventilasi 

berbentuk 

lengkung 

Tabel 2.1. Klasifikasi bangunan tradisional Melayu (Rumiawati & Yuri, 2013) 
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Keterkaitan klasifikasi ini dengan objek penelitian yakni pola ruang Istana Maimoon 

ialah, bahwa elemen pembentuk ruang yang ada pada Istana Maimoon sudah menggunakan  

bahan permanen seperti dinding yang menggunakan bata dan plasteran. 

D. Arsitektur Mughal 

 Arsitektur Mughal merupakan gaya arsitektur India dimana dalam bentuk 

arsitekturnya juga menganut arsitektur Islam.  Arsitektur Mughal merupakan bagian dari 

pengaruh bentuk arsitektur Istana Maimoon.  Umumnya arsitektur Mughal merupakan gaya 

arsitektur yang digunakan kerajaan di India.  Berdasarkan teori organisasi ruang, arsitektur 

Mughal memiliki organisasi ruang terpusat dan bentuk bangunan maupun pola ruangnya 

yang simetrisn (Oak, 2008). 

Berkaitan dengan Istana Maimoon, arsitektur Mughal yang merupakan gaya 

arsitektur India-Islam yang tidak hanya memberikan pengaruh secara bentuk tampilan tetapi 

juga memberikan pengaruh terhadap bentuk dan pola ruang Istana Maimoon (Ningrum, 

2015).  Dari beberapa contoh arsitektur Mughal salah satunya ialah Taj Mahal.  Taj Mahal 

adalah sebuah makam kerajaan India, seperti yang sudah dijelaskan yakni bentuk 

arsitekturnya mengarah pada arsitektur islam, dengan bentuk bangunan yang simetris dan 

memiliki organisasi ruang terpusat (Oak, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

             

  

 

Bentuk pola ruang yang simetris ini menggambarkan sebuah keagungan atau 

kebesaran, biasanya digunakan para raja sebagi simbol dari kekuasaan.  

Gambar 2.15. Pola simetri pada denah Taj 

Mahal (Oak, 2008) 
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Selain Taj Mahal sebagai arsitektur mughal, ada juga contoh bangunan lain yang 

menjadi bangunan Islam di India pada masa lampau yakni Delhi Tomb of Sultan Ghari.  

Bangunan ini adalah bangunan makam dari Sultan Ghari di India.  Sama halnya dengan 

bangunan Taj Mahal, bangunan ini sangat menunjukkan pola yang simetris dan seimbang.  

Bangunan ini memiliki pusatnya yakni pada area tengah yang persis di pusatnya terletak 

makam dari Sultan Ghari.  Bangunan makam ini juga melambangkan keagungan dari 

seorang sultan terlihat dari polanya yang simetris dan keberadaan maknya sendiri berada di 

pusat dan dikelilingi oleh benteng pada keempat sisinya. 

 

 

 

2.3  Studi Terdahulu 
Pada subbab ini penulis akan menyandingkan riset yang akan dilakukan mengenai  

Semiotika Pola Ruang Istana Maimoon dengan studi-studi yang sudah dilakukan terlebih 

dahulu dengan lokus studi yang sama yakni tentang semiotika pada bukaan Istana Maimoon 

dan dengan fokus studi yang sama yakni tentang kajian semiotika dalam arsitektur 

tradisional Minahasa. 

 

2.3.1  Kajian Semiotika Pada Bukaan Istana Maimoon 

Judul penelitian ini terfokus kepada bukaan yang terdapat pada bangunan Istana 

Maimoon yang tengah (bangunan utama).  Fokus penelitian adalah tanda-tanda yang 

Gambar 2.16. Pola simetri denah Delhi Tomb of 

Sultan Ghari (Hoag, 1975) 
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terdapat pada bukaan Istana Maimoon dengan menggunakan teori semiotika Pierce yakni 

indeks dan simbol.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi simbol – simbol dalam elemen 

bukaan pada Istana Maimoon berdasarkan ilmu semiotika dan mencari makna makna yang 

terkandung simbol – simbol tersebut serta tergolong indeks atau simbolkah bukaan tersebut 

setelah ditelusuri makna-makna bukaan tersebut.   Langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

ini dalam mengkaji semiotika pada bukaan Istana Maimoon ialah: 

1. Klasifikasi bukaan-bukaan Istana Maimoon. 

Tahap ini menjelaskan tentang klasifikasi bukaan yang ada pada Istana Maimoon 

dan melakukan pemetaan berdasarkan denah dan kondisi eksisting seperti pintu 

ventilasi dan jendela ventilasi. 

2. Klasifikasi bukaan pintu dan ventilasi bangunan Istana Maimoon. 

Tahapan ini mengkelompokkan jenis bukaan yaitu pintu ventilasi yang berjumlah 

22 buah dengan jenis yang berbeda-beda kemudian dikelompokkan menjadi 5 

kategori pintu ventilasi yang sejenis.  jendela ventilasi yang ada pada Istana 

Maimoon berjumlah 10 buah dengan jenis yang berbeda-beda pula dan 

dikelompokkan menjadi 4 kategori yang sejenis. 

3. Analisis makna tanda (semiotika) pada bukaan pada bangunan istana maimoon. 

Setelah diklasifikasikan pada tahapan ini kemudian dianalisa makna tanda yang 

terdapat pada bukaan pintu ventilasi dan jendela ventilasi berdasarkan ornamen, 

bentuk, warna yang ada pada bukaan tersebut berupa tabulasi. 

Dari langkah-langkah penelitian kajian Semiotika Pada Bukaan Istana Maimoon ini 

didapat simpulan hasil yakni (1) Berbagai bentuk bukaan (ventilasi, pintu dan jendela) 

merupakan sebuah tanda yang sarat akan makna.  (2) Tanda-tanda yang ada pada bukaan 

bangunan Istana Maimoon berupa bentuk, warna, dan ornamen/ragam hias.  Dimana ragam 

hias dalam bangunan Istana Maimoon merupakan ragam hias arsitektur Melayu yang 

umumnya merupakan corak tumbuhan, maupun hewan.  Bentuk bukaan Istana Maimoon 

didominasi dengan bentuk persegi, garis, lengkung dan lingkaran. Warna bukaan Istana 

Maimoon didominasi dengan warna kuning, merah, hijau dan coklat.  Ornamen atau ragam 

hias dalam bukaan Istana Maimoon antara lain adalah bunga melur, bunga kudur, jala-jala, 

bunga cina, itik sekawan, awan larat, tampak pinang dan lainnya.  (3) Makna yang 

terkandung dalam tiap bukaan, yang tersimpan dalam tanda-tanda pada bukaan pada 

bangunan Istana Maimoon adalah berisi sebuah nasihat, citra dari sang pemilik rumah dan 
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watak manusia yang semuanya merupakan hal yang terjadi dalam kehidupan (Ningrum, 

2015). 

Batasan penelitian ini mengkaji makna tanda atau kajian semiotika yang 

dikembangkan berdasarkan jenis tanda menurut Charles Sanders Pierce (dalam Zoest, 1978) 

yakni indeks dan simbol/lambang pada elemen bukaan dalam bangunan Istana Maimoon.  

Area penelitian ini dibatasi oleh penulis yakni area umum yang saat ini digunakan sebagai 

area wisata untuk para pengunjung.   Alasan penulis adalah area ini merupakan pusat 

kegiatan pada masa kerajaan khususnya area ruang tamu (balairung utama).  Selain itu, area 

ini merupakan area yang khusus dirancang sebagai permintaan raja sebagai tempat 

memamerkan status sosial dan juga jati diri dari sang pemilik rumah yakni Sultan Ma’Mun 

Al Rasyid. 

Dari penjelasan langkah-langkah penelitian Kajian Semiotika Pada Bukaan Istana 

Maimoon dan hasil simpulannya ialah sangat berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yakni Semiotika Pola Ruang Istana Maimoon dimana kesamaan tahapan langkah 

penelitian seperti mengklasifikasikan objek penelitian kemudian mengelompokkan objek 

sejenis yang kemudian di analisa mengenai makna tanda melalui pendekatan semiotika. 

 

2.3.2 Perubahan dan Keberlanjutan Pola Ruang Pada Kawasan Istana Maimoon 

 Dalam studi ini peneliti membahas tentang pola ruang makro terhadap kawasan 

Istana Maimoon dan sekitarnya.  Dalam penelitian ini tidak membahas perubahan dari 

kacamata semiotikanya tetapi lebih kepada penataan kawasan kota.  Pada penelitian ini 

peneliti menjelaskan tentang ruang makro pada tahun 1945 sampai 2015. 

 Tahapan yang digunakan peneliti yaitu mengidentifikasi peta kota medan pada tahun 

1945 yang kemudian disandingkan dengan peta pada tahun 2015.  Perubahan dalam kurun 

waktu 70 tahun menhasilkan sebuah penelitian yakni hasildari identifikasi tentang kawasan 

yang mengalami perubahan dan kawasan yang mengalami keberlanjutan.  Bangunan Istana 

Maimoon, Taman Sri Deli dan Masjid Raya Al-Mashun mengalami keberlanjutan karena 

dari masa pembangunannya tidak mengalami perubahan.  Bangunan-bangunan yang 

mengalami perubahan seperti berdirinya ruko-ruko di sekitar kawasan Istana Maimoon, 

adanya bangunan baru seperti Perpustakaan Daerah, Hotel Madhani dan mall Yuki Simpang 

raya. 

 Dalam penelitian ini meskipun tidak dibahas melalui kacamata semiotika akantetapi 

apabila dikaitkan kedalam bahasa tanda atau semiotika arsitektur, penelitian ini mengkaji 

perubahan dan keberlanjutan pada aspek sintaksisnya dimana ciri-ciri arsitektur yang 
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mengalami perubahan  dapat di kaitkan dengan massa bangunan atau sintaksis massa dan 

dapat dikaitkan dengan kefungsian bangunan sendiri atau sintaksis fungsi.  Hal ini 

menunjukkan bahwa secara tidak langsung peneliti telah mengkaji sebuah perubahan dan 

keberlanjutan melalui sintaksis yang merupakan bagian dari semiotika. 

 

2.3.3 Kajian Semiotika Dalam Arsitektur Tradisional Minahasa 

Pada penelitian ini penulis berfokus kepada semiotika arsitektur yakni mengkaji 

bahasa tanda yang terdapat pada arsitektur tradisional Minahasa.  Teori semiotika pada 

arsitektur yakni semiotika sintaksis, pragmatik dan semantik, akan tetapi bahasan yang lebih 

mendalam pada penelitian ini pada bagian sintaksis. 

Penulis mengklasifikasikan jenis arsitektur tradisional Minahasa berdasarkan 

periodenya yakni periode sebelum gempa bumi tahun 1845 dan periode pasca gempa bumi 

1845-1945. Selain itu juga penulis menyebutkan ciri-ciri arsitektur tradisional Minahasa, 

diantaranya pada pembagian pola ruang setiap ruang memiliki fungsi dan tujuannya masing-

masing berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. 

Penulis juga menjelaskan bahwa terdapat perubahan-perubahan pada bangunan 

tradisional Minahasa, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor kepemilikan lahan 

dan bangunan, faktor ekonomi dan kemajuan teknologi serta faktor-faktor lainnya 

berdasarkan kebutuhan pemilik. 

Bagi penulis, yang terpenting pada karya arsitektur adalah sesuatu yang memiliki 

sesuatu di luar dirinya sendiri, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya arsitektur yang 

transformative yang dapat merangsang ide kreasi-kreasi baru dalam arsitektur modern 

namun tetap memiliki getaran-getaran nilai budaya.  

Fokus bahasan pada penelitian ini hanya sebatas sintaksis pada rumah adat 

tradisional Minahasa, sehingga hasil yang dicapai ialah klasifikasi perubahan bentuk rumah 

adat tradisional Minahasa berdasarkan tahun periodenya yang disebabkan oleh pengaruh 

perubahan zaman seperti penambahan fungsi aktivitas pengguna bangunan maupun 

perubahan berdasarkan tingkat ekonomi pengguna bangunan.  Penelitian ini tidak terlalu 

membahas tentang semantik arsitekturnya, akan tetapi penelitian ini juga berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yakni Semiotika Pola Ruang Istana Maimoon.  Kesamaan 

tahapan langkah mengidentifikasi objek penelitian yang dilakukan peneliti akan menjadi 

acuan dalam mengidentifikasi objek penelitian yang akan dilakukan yakni pada bagian pola 

ruang berdasarkan fungsi dan tujuannya sehingga akan mempermudah dalam menganalisis 

makna tanda yang terdapat pada pola ruang Istana Maimoon. 
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Tabel 2.2. langkah-langkah penelitian studi terdahulu 

No Judul Penelitian Teori Yang 

Digunakan 

Tahapan Penelitian Hasil Penelitian 

1 Kajian semiotika 

pada bukaan 

Istana Maimoon 

 

Indeks dan 

Simbol (Pierce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Klasifikasi bukaan  

yang terdapat pada  

Istana Maimoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisa makna 

tanda pada bukaan 

Istana Maimoon 

 

 

- Pemetaan terhadap jenis 

bukaan yang ada seperti 

pintu ventilasi 

berjumlah 22 buah dan 

jendela ventilasi 

berjumlah 10 buah 

 

- Dari 22 jumlah pintu 

ventilasi 

dikelompookan menjadi 

5 jenis yang berbeda dan 

dari 10 jumlah jendela 

ventilasi 

dikelompokkan menjadi 

4 jenis yang berbeda.  

- Pengelompokan 

berdasarkan jenis 

ornamennya. 

 

- Terdapat jenis bukaan 

yang berbeda-beda 

seperti ventilasi, pintu 

dan jendela. 

 

- Tanda-tanda yang ada 

pada bukaan bangunan 

Istana Maimoon berupa 

bentuk, warna, dan 

ornamen/ragam hias. 

 

 

 

- Ragam hias dalam 

bangunan Istana 

Maimoon merupakan 

ragam hias arsitektur 

Melayu yang umumnya 

merupakan corak 

tumbuhan, maupun 

hewan. 

 

 

- Bentuk bukaan Istana 

Maimoon didominasi 

dengan bentuk persegi, 

garis, lengkung dan 

lingkaran. 

 

- Warna bukaan Istana 

Maimoon didominasi 

dengan warna kuning, 

merah, hijau dan coklat. 

 

 

- Ornamen atau ragam 

hias dalam bukaan 

Istana Maimoon antara 

lain adalah bunga melur, 

bunga kudur, jala-jala, 

bunga cina, itik 

sekawan, awan larat, 

tampak pinang dan 

lainnya. 
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- Makna yang terkandung 

dalam tiap bukaan, yang 

tersimpan dalam tanda-

tanda pada bukaan pada 

bangunan Istana 

Maimoon adalah berisi 

sebuah nasihat, citra dari 

sang pemilik rumah dan 

watak manusia yang 

semuanya merupakan 

hal yang terjadi dalam 

kehidupan. 

No Judul Penelitian Teori yang 

digunakan 

Tahapan 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

2 

 

Perubahan dan 

Keberlanjutan 

Pola Ruang Pada 

Kawasan Istana 

Maimoon 

 

Ecological 

design and 

Planning 

(Thompson) 

 

- Identifikasi peta 

kota medan pada 

tahun 1945 dan 

2015 

 

 

- Mengklasifikasikan 

bangunan-bangunan 

yang mengalami 

perubahan dan 

bangunan yang 

mengalami 

keberlanjutan. 

 

- Beberapa kawasan 

sekitar Istana Maimoon 

mengalami perubahan 

yaitu adanya bangunan-

bangunan baru yang 

berdiri 

 

- Bangunan Istana 

Maimoon, Taman Sri 

Deli, dan Masjid raya 

Al-Mashun adalah 

bangunan yang 

mengalami 

keberkanjutan karena 

dari masa pembangunan 

tidak mengalami 

perubahan. 

 

- Terdapat bangunan baru 

sebagai bagian dari 

perubahan kawasan kota 

seperti Perpustakaan 

Daerah, mall yuki 

Simpang raya dan Hotel 

Madhani. 

 

 

3 

 

Kajian Semiotika 

dalam Arsitektur 

Tradisional 

Minahasa 

 

 

Sintaksis, 

pragmatik dan 

semantik 

(Zahn). 

Fokus bahasan 

pada 

Sintaksisnya 

 

- Mengidentifikasi 

rumah adat 

tradisional 

Minahasa 

 

 

 

 

- Klasifikasi rumah 

adat Tradisional 

Minahasa 

berdasarkan periode 

sebelum genpa bumi 

tahun 1845 dan 

pasca gempa bumi 

1845-1945 

 

- Pola ruang yang 

terbentuk memiliki 

fungsi dan tujuannya 

masing-masing sesuai 

dengan ketentuan adat 

yang berlaku. 

 

- Terdapat perubahan 

bentuk dalam rentan 

waktu 1845-1945 

 

- Perubahan bentuk yang 

terjadi disebabkan oleh 

faktor ekonomi, 

kepemilikan lahan dan 

bangunan dan faktor 

kemajuan teknologi. 
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Tabel 2.3. Penggunaan dasar teori dan pendekatan 

No Teori Dasar Teori Penjelasan Kontribusi Dalam Riset 

1 Organisasi pola ruang Francis D.K Ching 

(2008) 

Berdasarkan teori Ching (2008), dijelaskan bahwa setiap pola ruang 

memiliki organisasinya.  Organisasi ruang terbagi menjadi 5 bagian yakni 

1. Organisasi ruang terpusat 

2. Organisasi ruang linear 

3. Organisasi ruang klaster 

4. Organisasi ruang radial 

5. Organisasi ruang grid 

 

Untuk menentukan jenis organisasi pola ruang yang 

terdapat pada Istana Maimoon 

2 Prinsip-prinsip ruang Francis D.K Ching 

(2008) 

Pola tatanan ruang dalam penyusunannya memiliki prinsip-prinsip.  

Menurut Ching (2008) prinsip-prinsip tatanan ruang yakni: 

1. Sumbu 

2. Simetri 

3. Hierarki 

4. Irama 

5. Datum 

6. Transformasi 

Untuk menentukan bahasa tanda yang terdapat pada pola 

ruang melalui prinsip-prinsip penyusunannya yang 

dilakukan oleh perancang bangunan Istana Maimoon. 

3 Dasar-dasar desain Bambang Irawan dan 

Pricilla Tamara 

(2013) 

Dasar-dasar desain memiliki banyak pengaaruh beberapa diantaranya 

yakni 

1. Prinsip penataan rupa terdiri dari keseimbangan dan irama 

2. Morfologi bentuk terdiri dari transformasi bentuk. 

Mengkombinasikan teori dengan teori utama yang 

digunakan yaitu teori Ching dalam memaknai sebuah 

prinsip penataan ruang. 

 

 

4 

 

 

Semiotika dalam 

arsitektur 

 

 

Markus Zahn (2009) 

 

 

Semiotika dalam arsitektur menurut Zahn (2009) memiliki 3 aspek utama 

yang sangat berkaitan yakni 

1. Sintaksis 

Yakni mengklasifikasikan jenis objek arsitektur 

2. Pragmatik 

Yakni mengidentifikasi objek arsitektur berdasakan fungsi dan 

pengguna 

3. Semantik  

Yakni menganalisa makna tanda yang dapat dikaitkan dengan 

kode tertentu, hierarki tertentu tertentu dan nilai tertentu yang 

dapat dikenal umum. 

 

 

 

Untuk menganalisa makna-makna tanda yang terdapat 

pada pola ruang Istana Maimoon berdasarkan letak, 

orientasi, fungsi, hierarki dan organisasinya. 
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Pada penelitian ini, teori yang digunakan ialah  membahas tentang semiotika 

arsitektur yakni sintaksis, pragmatik dan semantik yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

objek penelitian, mengetahui maksud dan tujuan dari objek penelitian serta mengetahui 

makna yang terkandung didalamnya.  Selain itu teori yang digunakan adalah tentang ruang 

yang membahas tentang organisasi ruang yang kemudian dikaitkan dengan  pola ruang yang 

ada pada istana kesultanan di Indonesia yang kemudian menjadi acuan untuk 

mengidentifikasi pola ruang Istana Maimoon.   Setelah mengaitkan dengan pola ruang yang 

ada pada istana kesultanan di Indonesia, kemudian menganalisis bahasa tanda menggunakan 

teori semiotika arsitektur.    

Hasil yang akan dicapai ialah makna dan nilai-nilai yang terkandung pada pola ruang 

Istana Kesultanan yakni Istana Maimoon melalui analisis semiotika berdasarkan fungsi 

terhadap pengguna  dan analisis fungsi dan peranan ruang berdasarkan bahasa tanda. 

 



37 
 

2.4 Kerangka Teori 
 

 

  

  

 

  

Gambar 2.17. Diagram kerangka teori 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sedangkan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif.  Metode Penelitian Kualitatif adalah 

mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.  Fakta, realita, 

masalah, gejala, serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara 

mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. (Semiawan, Cony 

dan J.R Raco, 2010).   Oleh Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

atau deskripsi sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki yang dalam hal ini untuk menggali makna dan nilai-nilai 

yang terkandung pada pola ruang istana maimoon.  Penulis juga menggunakan metode 

kuantitatif agar data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna 

sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.  

Metode kuantitatif juga berperan dalam memperoleh data yang berkenaan dengan 

dimensi ruang, jumlah kolom, posisi ruang dan lain-lain dan metode kualitatif digunakan 

untuk mengetahui informasi dari berbagai narasumber untuk mengetahui lebih jelas dan 

lebih lengkap mengenai makna dan nilai-nilai terkait pola ruang istana maimoon tersebut.  

 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam rangka membatasi permasalahan dari topik yang akan di bahas  sehingga 

tidak terjadi pembahasan di luar topik, maka penulis membuat fokus penelitian. Adapun 

batasan dan fokus penelitian yang telah dibuat penulis sehubungan dengan judul makna dan 

nilai-nilai yang terkandung pada pola ruang Istana Maimoon. 

1. Mengidentifikasi pola dan prinsip-prinsip tatanan ruang Istana Maimoon 

2. Menganalisis makna dan nilai-nilai yang terkandung pada pola dan prinsip tatanan 

ruang Istana Maimoon 

a. Menggali informasi mengenai fungsi dan peranan ruang terhadap pengguna 

b. Mengaitkan fungsi dan peranan ruang tersebut terhadap bahasa tanda yakni 

semiotika arsitektur 
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3.3 Variabel Penelitian 
Dalam sebuah penelitian, penentuan variabel penelitian di tentukan berdasarkan 

hasil identifikasi yakni merumuskan konsep variabel penelitian.  Konsep variabel penelitian 

adalah konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang 

bervariasi secara kuantitatif maupun kualitatif  (Azwar, 1998).  Variabel penelitian dapat 

berupa apa saja dan bervariasi, namun sudah diidentifikasi sehingga membantu mencapai 

tujuan penelitian yang akan diteliti. 

Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis variabel yakni variabel tetap dan 

pengubah.  Variabel tetap digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan analisis pola 

tata ruang Istana Maimoon berdasarkan fungsi ruangnya, tata letak, jenis ruang dan orientasi 

ruang, kemudian variabel pengubah digunakan sebagai tahapan menganalisis makna dan 

nilai-nilai yang terkandung pada pola ruang Istana Maimoon berdasarkan tahap 

identifikasinya yang dikaitkan dengan pendekatan semiotika sintaksis, pragmatik dan 

sematiknya.   

Adapun variabel penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam meneliti 

“Semiotika Pola Ruang Istana Maimoon” yakni :  

1. Variabel tetap: yakni variabel yang digunakan sebagai tahap identifikasi dan 

analisis untuk mengetahui prinsip penyusunan ruang melalui penelusuran tentang 

fungsi ruang, tata letak, jenis ruang dan orientasi ruang. 

2. Variabel pengubah:  

A. yakni variabel yang digunakan untuk mengetahui aspek spasial melalui analisis 

yang terdapat pada pola susunan ruang Istana Maimoon. 

1) Sumbu 

2) Simetri 

3) Hierarki 

4) Datum 

5) Irama/Pengulangan 

6) Transformasi 

B. yakni variabel yang digunakan untuk mengetahui aspek pemaknaan terhadap 

ruang dan pola susunan ruang pada Istana Maimoon melalui tahap analisis dan 

sintesis. 

1) Sintaksis 

2) Pragmatik 

3) Semantik (Referensi, Relevansi, Maksud dan Ekspresi) 
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Variabel – variabel tersebut didapat dari metode yang dipilih  yakni metode 

kualitatif dan pendekatan semiotika arsitektur.  Variabel tetap yang digunakan  penulis 

berdasarkan teori ruang D.K. Ching.  Hal ini dikarenakan teori tersebut sangat berkaitan 

dengan pola tata ruang dari sudut pandang dua dimensional serta berkaitan pula dengan teori  

dasar-dasar desain.  Sedangkan variabel pengubah yang digunakan penulis ini adalah teori 

semiotika dari Markus Zahn.  Hal ini dikarenakan teori tersebut sangat berkaitan dengan 

pemaknaan terhadap sebuah objek penelitian atau yang disebut sebagai makna 

konotatumnya.   

 

 

 

 

   

No  Tahapan Variabel Sub variabel 

1 Analisis prinsip 

dan pola tata 

ruang 

- Sumbu 

- Simetri 

- Hierarki 

- Datum 

- Irama/Pengulangan 

- Transformasi 

 

- Fungsi ruang 

- Tata letak ruang 

- Jenis ruang 

- Orientasi ruang 

2 Analisis makna 

prinsip dan 

pola tata ruang 

- Sintaksis (aspek pembentuk) 

- Pragmatik (aspek kefungsian) 

- Semantik (aspek pemaknaan) 

(Referensi, relevansi, maksud 

dan ekspresi) 

- Sumbu 

- Simetri 

- Hierarki 

- Datum 

- Irama/Pengulangan 

- Transformasi 

Tabel 3.2. Variabel penelitian 

Gambar 3.1. Diagram langkah studi 
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3.4 Lokasi Penelitian 
Setelah melakukan pemilihan judul dan topik, penulis selanjutnya menentukan obyek 

penelitian. Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley 

(dalam Sugiyono, 2012, halaman 7) terdiri dari tiga komponen yaitu, tempat (place), pelaku 

(actor), dan kegiatan (activities).  Pelaku (actor) merupakan individu atau kelompok yang 

dijadikan sebagai sumber informasi atau informan dari topik penelitian yang akan di amati. 

Kegiatan (activities) merupakan kegiatan atau objek yang akan diamati dan tempat (place) 

merupakan tempat dimana pelaku (actor) berada. 

Penelitian ini dilakukan di kawasan heritage Medan, yakni berada di kawasan 

Medan Maimoon. Kawasan ini berada di jalan Brigadir Jenderal Katamso, kelurahan 

Sukaraja, kecamatan Medan Maimoon, Medan, Sumatera Utara. Luas kecamatan Medan 

Maimoon yakni sekitar 3.345 Km2 , 27 meter diatas permukaan laut, dan terletak antara 30 

– 32 Lintang Utara dan 980 – 390 Bujur Timur. Kecamatan Medan Maimoon juga berbatasan 

dengan : (a) Timur dengan Kecamatan Medan Barat; (b) Barat dengan Kecamatan Medan 

Polonia; (c) Selatan dengan Kecamatan Medan Johor; (d) Di sebelah utara dengan 

Kecamatan Medan Kota. 

Penelitian ini dilakukan di jalan Brigadir Jenderal Katamso, kelurahan Sukaraja, 

kecamatan Medan Maimoon, Medan, Sumatera Utara di area Istana Maimoon, tepatnya 

bangunan tradisional Melayu Deli yakni Istana Maimoon. Alasan memilih lokasi ini yang 

dijadikan subjek utama ialah dikarenakan bangunan Istana Maimoon ini merupakan salah 

satu peninggalan arsitektur tradisional Melayu Deli terbesar di Sumatera Utara yang 

merupakan warisan budaya Sumatera Utara dan salah satu ciri khas arsitektur Sumatera 

Utara.  Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data dan analisa lengkap 

mengenai makna bukaan pada bagunan Istana Maimoon yang pada akhirnya akan didapat 

suatu kesimpulan yang berguna dan memenuhi tujuan penelitian ini. 
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Gambar 3.2. Letak geografis Istana Maimoon (Google earth, 2016) 

Pulau sumatera Kecamatan kota 

Lokasi Istana Maimoon 

Istana Maimoon 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 
Menurut Wawan dan Munir (2006: 1), data adalah nilai yang mempresentasikan 

deskripsi dari suatu objek atau kejadian.  Suatu objek atau kejadian dapat diamati dan 

dipresentasikan bila seorang penulis memiliki seorang subjek pemberi informasi. Pemberi 

informasi itu dinamakan sumber data baik berupa buku, catatan, majalah, undang-undang, 

serta pelaku yang terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Pada dasarnya, jenis data terdiri dari 

Sumber Data Primer (Primary Data Source) dan Data Sekunder (Asep Hermawan, 2005). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Dengan demikian, jenis dan sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer  

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk 

menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, 

deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei 

atau observasi (Asep Hermawan, 2005).   Data Primer dari penelitian ini berupa pernyataan 

dan jawaban wawancara orang-orang yang peneliti wawancara terkait makna dan nilai-nilai 

yang terkandung pada pola ruang Istana Maimoon yang terdapat di kota Medan.  Sumber 

data primer yakni hasil wawancara diperoleh dari beberapa informan, yakni bapak Tengku 

Ashamudin sebagai juru kunci Istana Maimoon, bapak Tengku Mohar  sebagai pemandu 

wisata di Istana Maimoon dan bapak Lucas P Koestoro sebagai ketua tim peneliti Balai 

Arkeologi kota Medan.  Dimana peran informan dalam penelitian kualitatif sangat penting, 

informan tidak hanya sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. 

Informan menetukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang 

diberikan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah 

dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.  Dalam penelitian ini, data sekunder 

ini diperoleh dari berbagai sumber seperti website pemerintah daerah kota Medan seperti 

informasi mengenai Istana Maimoon yang terdapat di www.pemkomedan.go.id, dan 

data/informasi dari pengurus Istana Maimoon dan buku-buku yang terkait dengan objek 

penelitian seperti Studi Teknis Pemanfaatan Istana Maimoon, Incredible North Sumatera, 

Berita Penelitian Arkeologi dan Naskah Inventori Kota-kota Tua Sumatera Utara. 
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3.6 Instrumen Penelitian 
Sebuah penelitian dalam menyajikan data yang objektif tentunya memerlukan suatu 

alat untuk mengumpulkan data, menganalisa serta menyelidiki suatu masalah.  Alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai 

dinamakan instrumen penelitian.  Suryabrata (2008: hlm 52) mengatakan bahwa “ Instrumen 

penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam, pada umumnya secara kuantitaif-

keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis.” Adapun instrumen penelitian yang 

digunakan penulis dalam penelitiannya antara lain : 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yakni berisi daftar pertanyaan yang dibuat dan digunakan peneliti saat 

melakukan tanya jawab dengan informan untuk mendapatkan informasi serta data yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 

2. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan atau alat rekam yang 

digunakan peneliti untuk mencatat hasil penelitian dan hasil wawancara.  Dimana instrumen 

yang digunakan peneliti dalam dokumentasi berupa smartphone yang digunakan sebagai alat 

perekam dan kamera digital yang digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan selama 

kegiatan mengamati topik yang di angkat. 

3. Alat Pengukur/Meteran 

Alat pengukur digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif berupa data-data terkait 

dimensi ruang.   Dalam hal ini peneliti menggunakan meteran manual dan meteran digital.  

Meteran manual digunakan untuk mengukur dimensi suatu obyek yang sifatnya detil atau 

yang tidak berkaitan dengan dimensi ruang seperti ukuran kolom, jarak antar kolom dan lain-

lain.  Sedangkan meteran digital digunakan untuk mengukur suatu obyek yang sifatnya 

volume atau ruang seperti panjang, lebar dan tinggi suatu ruang. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 
a. Data primer yaitu data yang didapat peniliti dengan cara mencari data langsung dari 

sumbernya (Sinulingga,2011).  Adapun metode pengumpulan data primer yang dilakukan 

dalam penelitian ini : 

 Observasi lapangan (survey visual), dilakukan dengan pengambilan gambar jenis – 

jenis ruang pada bangunan Istana Maimoon melalui kamera. Tujuannya yaitu untuk 

mendapatkan gambar objek di lokasi penelitian seperti tampilan keadaan ruang, 

aktifitas didalam bangunan, dan lain-lain.   
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 Pengukuran terhadap dimensi ruang, jarak kolom dan ukuran kolom menggunakan 

meteran atau alat pengukur.  Tujuannya untuk mendapatkan data mengenai ukuran 

ruang secara menyeluruh.   

 Depth interview, dilakukan dengan cara mewawancara narasumber yang dianggap 

memenuhi syarat dalam hal ini juru kunci Istana Maimoon, salah satu keluarga 

keturunan kesultanan dan ahli sejarah.  Narasumber tersebut dianggap mengetahui dan 

memahami informasi yang terkait dengan penelitian.  Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh data baik secara lisan ataupun tulisan, dokumen, gambar mengenai objek 

dan kawasan penelitian.  

Daftar pertanyaan untuk wawancara antara lain :  

1. Bagaimana sejarah bangunan Istana Maimoon ?  

2. Apa saja fungsi ruang pada Istana Maimoon ?  

3. Berdasarkan apa saja para leluhur memaknai sebuah ruang ? baik bentuk, maupun 

pola atau susunan ruang. 

4. Adakah fungsi lain dari pola ruang yang terbentuk ?  

 Wawancara kepada masyarakat umum, wawancara kepada masyarakat umum ini 

dilakukan dengan memberikan kuisioner berupa pertanyaan yang terkait dengan 

pemaknaan terhadap ruang yang ada pada Istana Maimoon.  Pemaknaan tersebut 

diberikan melalui persepsi masyarakat terhadap bangunan Istana Maimoon sendiri 

baik secara fisik maupun emosional.  Adapun pertanyaan yang ada pada kuisioner 

antara lain: 

1. Sebagai bangunan simbolik di kota Medan, seperti apakah anda melihat bangunan 

Istana Maimoon ini? 

2. Secara emosional, apakah yang anda rasakan ketika berada di dalam ruangan Istana 

Maimoon? 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain yang telah 

mengumpulkan dan mengolah data tersebut sehingga peneliti tidak perlu mencarinya 

secara langsung (Sinulingga, 2011).  Adapun metode pengumpulan data sekunder yang 

dilakukan dalam penelitian ini :   

 Studi literatur, dilakukan dengan cara mencari informasi mengenai pola ruang pada 

bangunan Istana Maimoon, juga makna – makna tanda yang berkaitan dengan pola 

ruang pada bangunan tersebut.  Langkah selanjutnya adalah menentukan teori, 

setelah pencarian data dari literatur, maka dipilihlah teori yang berbasis fakta yang 
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terkait dan relevan untuk mengungkapkan berbagai aspek yang tercakup dalam 

penelitian, serta untuk menafsirkan aspe-aspek tersebut.yang dirasa sesuai dengan 

peneliti untuk diterapkan dalam penelitian. 

 

3.8 Langkah-langkah pengumpulan data 
Ada beberapa tahapan dalam pengumpulan data seprti data primer atau data yang 

didapat dari observasi dan wawancara serta data sekunder atau data yang didapat dari 

literatur.  Tahap yang pertama adalah pengumpulan data primer seperti observasi dan 

wawancara. Observasi atau pengamatan yang dilakukan ialah mengamati tataletak atau 

posisi ruang yang ada serta aktivitas pengunjung yang datang kemudian di dokumentasikan.  

Setelah itu melakukan wawan cara kepada narasumber terkait fungsi ruang-ruang yang ada 

serta perubahannya. Setelah melakukan wawancara tersebut kemudian dilakukan 

pengukuran ruang-ruang yang ada jarak kolom dan besaran kolom. 

Setelah dilakukannya wawancara dan pengukuran dimensi ruang kemudian 

melakuakan penggambaran ulang pola tatanan ruang demi mendapatkan suatu pola tatanan 

ruang disertai dengan fungsi ruang yang ada untuk penzoningan ruang. 

Tahapan berikutnya adalah pengumpulan data sekunder atau data yang didapat dari 

literatur-literatur terkait aspek spasial maupun pemaknaan terhadap pola ruang Istana 

Maimoon.  Data yang dicari terlebih dahulu adalah teori yang mebahas tentang aspek spasial 

terhadap tatanan pola ruang seperti prinsip-prinsip tatanan pola ruang seperti sumbu, simetri, 

hierarki, datum, irama dan transformasi.  Prinsip-prinsip tersebut akan dikaitkan dengan pola 

tatanan ruang Istana Maimoon.   

Setelah mendapatkan data tentang aspek spasial pada tatanan pola ruang Istana 

Maimoon, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data tentang pemaknaan terhadap 

pola tatanan ruang Istana Maimoon melalui pendekatan semiotika.  Pada tahap ini mencari 

teori yang berkaitan dengan semiotika arsitektur yakni sintaksis, pragmatik dan semantik.  

Selain menggunakan semiotika tahapan pemaknaan ini juga dilakukan melalui kajian 

terhadap bangunan-bangunan yang berpengaruh kepada Istana Maimoon seperti bangunan 

islam di Timur tengah dan Mughal di India, bangunan tradisional melayu dan bangunan 

istana kerajaan di eropa seperti Inggris dan Prancis serta kajian studi terdahulu tentang 

semiotika arsitektur baik yang membahas tentang Istana Maimoon maupun bangunan lain 

dan juga mengkaji tentang sejarah Istana Maimoon.   Pada tahapan ini juga sangat diperlukan 

wawancara terhadap narasumber untuk mengetahui pemaknaan yang ada pada tatanan pola 

ruang Istana Maimoon yang kemudian nantinya akan dikaitkan dengan teori-teori yang ada.   
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Untuk mengumpulkan data tentang pemaknaan pada pola ruang Istana Maimoon 

berkaitan dengan semantik arsitektur dimana dalam semantik ini memiliki beberapa kriteria  

yakni bentuk/wujud, ukuran/skala, bahan/konstruksi dan letak/posisi yang sangat berkaitan 

dengan referensi, relevansi, maksud dan ekspresinya.   

kriteria tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dari segi referensi, ciri-

ciri arsitektur yang dapat dihubungkan dengan kode tertentu yang dikenal secara umum.  

Dalam tahap ini diperlukan kajian-kajian pustaka mengenai klasifikasi bangunan tradisional 

melayu dan dikaitkan dengan kode atau makna-makna yang terkandung dilamnya.   Selain 

itu juga diperlukannya wawancara terhadap narasumber utama demi mendapatkan informasi 

yang aktual.  Pada tahapan ini dikaitkan dengan karakteristik susunan ruang seperti 

bentuk/wujud dan pola sehingga menghasilkan kode-kode tertentu. 

Dari segi relevansi, ciri-ciri arsitektur yang dapat dihubungkan dengan hierarki 

tertentu yang dikenal umum.  Pada tahap ini penulis akan melakukan kajian pustaka yang 

berkaitan dengan sejarah berdiri dan berkembangnya arsitektur tradisional melayu di 

Indonesia, yang berkaitan dengan pola tata ruang yang ada pada arsitektur tradisional 

melayu.  Selain itu juga informasi yang digali dari narasumber demi kelengkapan informasi 

yang didapat.  Pada tahapan ini dapat dikaitkan dengan variable bentuk, skala dan posisi. 

Sehingga menghasilkan informasi terkait kefungsian berdasarkan skala dan bentuk ruang 

yang ada. 

Dari segi maksud, ciri-ciri arsitektur yang dapat dihubungkan dengan fungsi 

tertentu yang dikenal umum.  Dalam tahap ini penulis akan melakukan wawancara terhadap 

narasumber utama dalam hal ini juru kunci atau keluarga kesultanan Melayu Deli yang 

mengetahui secara detil tentang fungsi dan tujuan sebuah ruang yang ada dan diperuntukkan 

kepada siapa, dengan melakukan wawancara tersebut diharapkan dapat mengetahui 

informasi mengenai pola ruang yang ada pada arsitektur tradisional melayu.  Tahapan ini 

dapat dikaitkan dengan beberapa kriteria yaitu, bentuk, ukuran, pola, dan posisi.  Sehingga 

menghasilkan informasi mengenai fungsi tertentu terhadap pola ruang yang ada pada Istana 

Maimoon. 

Dari segi ekspresi, ciri-ciri arsitektur yang dapat dihubungkan dengan nilai tertentu 

yang dikenal umum.  Pada tahap ini penulis melakukan kajian pustaka yang terkaitan dengan 

makna, dalam hal ini semiotika arsitektur khususnya semantik, untuk menggali makna-

makna yang ada pada pola ruang arsitektur tradisional melayu dan dikaitkan dengan nilai-

nilai yang terwujud dari pemaknaan sebuah tatanan pola ruang.  Pada tahap ini juga akan 

dikaitkan dengan kelima kriteria yang ada sehingga menghasilkan simpulan yang merujuk 
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pada nilai-nilai yang ada pada bangunan  Istana Maimoon yang merupakan cerminan nilai 

budaya masyarakat melayu di kota Medan. 

 

3.9 Analisis Data 
Metode penulisan yang digunakan adalah dengan membahas teori – teori yang 

berkaitan dengan pola ruang, makna arsitektural dan arsitektur bangunan Istana Maimoon. 

Pembahasan ini dilakukan dengan cara studi literatur.  Setelah itu dilakukan studi kasus 

arsitektur tradisional yang lokasinya sudah disetujui sebelumnya yakni Istana Maimoon. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian berkaitan dengan hal semiotika atau tanda 

pada pola ruang yang ada kemudian dianalisa berdasarkan studi literatur dan hasil studi kasus 

yang telah dilakukan sebelumnya.  Tahap akhir adalah membuat kesimpulan dari kajian 

makna dan nilai-nilai pola ruang bangunan Istana Maimoon, untuk menjawab tujuan 

dilakukannya studi ini. 

Untuk menggali pemaknaan yang terdapat pada tatanan pola ruang Istana 

Maimooon diperlukan suatu tahapan identifikasi terhadap pola ruang yang ada sperti 

identifikasi sumbu, simetri, hierarki, datum, irama dan transformasi pada tatanan pola 

ruangnya.  Hal itu dilakukan agar memudahkan dalam tahap analisis terhadap bahasa tanda 

atau semiotika pada pola tatanan ruangnya.  Selain itu dilakukan pula pembandingan 

terhadap persepsi masyarakat terhadap bangunan Istana Maimoon baik secara fisik maupun 

emosional.  Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencari kesamaan makna terhadap pola ruang 

yang ada berdasarkan teori dan literatur terhadap persepsi masyarakat umum.   

Setelah melakukan tahap identifikasi maka hasilnya dikaitkan dengan prinsip dan 

pola tatanan ruang Maimoon seperti prinsip sumbu, prinsip simetri, prinsip hierarki, prinsip 

datum, prinsip irama/pengulangan dan prinsip transformasi yang ada pada pola tatanan ruang 

Istana Maimoon sebagai tahap analisis melalui pendekatan semiotika sintaksis, pragmatik 

dan semantiknya.  Prinsip tatanan pola ruang tersebut dianalisis berdasarkan bahasa tanda 

yang telah ditetapkan pada variabel pengubah seperti sintaksis atau unsur pembentuknya, 

pragmatik atau fungsinya dan semantik atau pemaknaan.  Pada tahap semantik dianalisis 

lebih mendalam agar mendapatkan suatu pemaknaan yang akurat melalui beberapa sub 

variabel yakni referensi atau yang disebut sebagai kode, relefansi atau hierarkinya, maksud 

atau fungsinya dan ekspresi atau nilai-nilai yang terkandung didalamnya.  Hal ini dilakukan 

karena setiap prinsip tatanan pola ruang yang ada memiliki makna konotasinya masing-

masing yang akan diulas melalui pendekatan semiotika tersebut.   
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3.10 Sintesis Data 
Setelah dilakukannya tahap analisis data, maka muncul suatu simpulan sementara 

berdasarkan aspek semiotikanya seperti dari aspek sintaksisnya, pragmatik dan semantik.  

Simpulan sementara ini digunakan sebagai acuan dari tahap sintesis secara pengelompokan 

yakni sisntesis bahasa tanda dari prinsip tatanan ruang dan pola tatanan ruangnya yang akan 

digunakan pada bab berikutnya sebagai kesimpulan secara menyeluruh yang menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.   

 

3.11 Skema Alur Penelitian 
Diagram alur penelitian memuat tentang tahapan kerja dari proses awal penelitian 

hingga tahap akhir berupa kesimpulan.   Pada sub-bab ini akan dijelaskan suatu rangkaian 

proses untuk menemukan makna dan nilai-nilai yang terkandung pada Pola Ruang Istana 

Maimoon atau yang disebut sebagai semantik pola ruang. 

Tahap pertama dilakukan penulis adalah studi pustaka tentang aspek spasial yakni 

teori yang membahas tentang pola ruang yang kemudian dikaitkan kepada pola ruang Istana 

Maimoon.  Setelah itu mengomparasikan terhadap pola ruang yang memberikan pengaruh 

terhadap bangunan Istana Maimoon sendiri seperti arsitektur islam di India yakni Arsitektur 

Mughal dan Arsitektur Islam di Timur Tengah.  Setelah tahap literatur ini kemudian 

menyelidiki lokasi keberadaan Istana Maimoon dan melakukan observasi lapangan.   Setelah 

melakukan observasi didapatkan data kuantitatif berupa dimensi dan jumlah ruang malalui 

pengukuran langsung.  Untuk mendapatkan data kualitatif dilakukan wawancara kepada 

narasumber utama.   Setelah itu hasil wawancara akan diolah berdasarkan data-data yang 

ada yang diperoleh dari instansi-instansi terkait bangunan Istana Maimoon. 

Setelah secara keseluruhan data sudah diperoleh kemudian dilakukan identifikasi 

mengenai data-data yang ada berdasarkan teori teori yang digunakan.   Setelah di identifikasi 

kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian menghasilkan makna-makna tertentu 

dari setiap penyusunan ruang yang ada.   Setelah mengetahui makna-makna yang terkandung 

pada pola ruang Istana Maimoon ini pada tahap terakhir dilakukan kesimpulan hasil 

pembahasan yang menyimpulkan bahwa setiap ruang dan susunannya dipertimbangkan 

secara detil baik dari aspek kefungsian maupun arah atau orientasi. 
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Gambar 3.3. Diagram alur penelitian 

Studi pustaka pola 

ruang dan arsitektur 

melayu 

Pemahaman karakteristik 

pola ruang Istana 

Maiomoon 

Penentuan lokasi : 

Jalan brigadir jendral katamso, kota 

Medan 

Klasifikasi ruang Istana Maimoon berdasarkan sintaksis/pola, pragmatik/fungsi dan 

semantik/makna 

 

Survei data primer 

1. Observasi lapangan 

2. Wawancara 

Survei data sekunder 

1. Survei instansi 

2. Survei literatur 

Kompilasi data 

Pengolahan data: 

Mengidentifikasi jenis ruang dan fungsi ruang. 

 Ruang publik 

 Ruang semi publik 

 Ruang privat 

 

Studi komparasi arsitektur Islam di India 

(Arsitektur Mughal) 

Survey awal  

Analisis data kualitatif: 

Setelah data diolah lalu diidentifikasi sesuai dengan literatur yang  ada baik mengenai  identifikasi pola ruang, 

fungsi ruang dan makna ruang 

 

Kesimpulan: 

Makna dan nilai-nilai yang terkandung pada pola ruang Istana Maimoon 

Sintesis data 

 Sumbu pola ruang 

 Simetri pola ruang 

 Hierarki pola ruang 

 Datum pola ruang 

 Transformasi pola ruang 

 Sintaksis 

 Pragmatik  

 Semantik 

(Referensi, Relevansi, Maksud, 

Ekspresi) 
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3.11 Desain Survei  
 

 

  

No Tahap Pengamatan Sumber 

Data 

Cara Perolehan 

Data 

Analisis Semiotika Output 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Identifikasi kondisi eksisting 

mengenai Fungsi dan tujuan 

ruang terhadap pengguna 

bangunan 

 

 

 

Identifikasi tata letak jenis dan 

orientasi ruang Istana 

Maimoon. 

 

 

 

-Mengaitkan makna tanda 

berdasarkan prinsip 

penyusunan dan pola tata 

ruang  

 

-Menganalisis makna tanda 

yang terdapat pada pola ruang 

Istana Maimoon 

-Literatur 

-Observasi 

 

 

 

 

 

 

-Literatur 

-Observasi 

 

 

 

-Literatur 

-Observasi 

-Wawancara 

Survei primer 

 

 

 

 

 

 

Survei primer 

 

 

 

 

Survei primer 

Survei sekunder 

Pragmatik 

 

 

 

 

 

 

Sintaksis 

 

 

 

 

Semantik 

Mengetahui semua elemen 

pembentuk pola ruang 

yang berkaitan dengan 

aspek spasial atau yang 

disebut sebagai Sintaksis 

ruang dan mengetahui 

perubahan fungsi ruang 

yang ada. 

 

Mengetahui  ruang 

berdasarkan  

Fungsi asli dan tujuan 

ruang. 

 

 

Mengetahui makna dan 

nilai-nilai yang 

terkandung pada pola 

ruang Istana Maimoon 

Tabel 3.2 Desain survei 
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Gambar 4.2 Lingkungan Istana Maimoon (Ceritamedan.com, 2014) 

Gambar 4.1 Site Eksisting Istana Maimoon 

(Wikimapia.org, 2016) 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Kondisi Eksisting Istana Maimoon 
Kondisi eksisting Istana Maimoon dapat terlihat bahwa terdapat serangkaian 

bangunan yang di bangun oleh sultan ke sembilan yakni Sripaduka Tuanku Sultan Ma’mun 

Al-Rasyid Perkasa Alamsyah antara lain bangunan Istana Maimoon, bangunan Masjid Raya 

Al-Mashun atau Masjid Raya Medan, Taman Sri Deli dan Istana Puri.  Keempat bangunan 

ini menjadi simbol adat melayu di kota Medan dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan 

Melayu pada zamannya.  Akses langsung menuju Istana Puri melalui gerbang tengah Istana 

Maimoon, akan tetapi gerbang tengah tersebut saat ini sudah tidak difungsikan lagi karena 

akan mengganggu kelancaran lalulintas.  Istana Puri yang menjadi istana tempat kediaman 

sultan pada zaman dulu saat ini sudah tidak ada lagi dikarenakan pada masa revolusi pada 

tahun 1940-an bangunan ini terbakar lenyap tidak tersisa.  Lokasi persis berdirinya Istana 

Puri telah menjadi bangunan hotel berbintang lima yakni Hotel Madhani. 
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Terdapat peralihan fungsi ruang yang tidak semestinya yakni seperti ruang staff Istana 

Maimoon, ruang dapur bersih dan ruang makan bersama telah beralih fungsi menjadi area 

berjualan soufenir dan penyewaan baju adat melayu.  Peralihan fungsi tersebut akan 

mengurangi nilai-nilai historikal Istana Maimoon sendiri.  Efek dari penyewaan baju adat ini 

adalah para pengunjung yang datang ke Istana Maimoon tidak lagi bertujuan untuk 

mengetahui nilai-nilai sejarah Istana Maimoon akan tetapi sebagian besar malah bertujuan 

dan berantusias untuk berfoto dengan baju adat di depan singgasana Sultan.  Hal ini juga 

menyebabkan nilai sakral dari singgasana itu tidak lagi terlihat. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kondisi eksisting ruang Istana Maimoon 

Gambar 4.3 Aktifitas pengunjung Itana Maimoon 
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4.1.1 Perubahan Fungsi Pada Istana Maimoon 

Sebelum membahas tentang perubahan fungsi pada penelitian ini, penulis 

memberikan informasi bahwa analisis yang dilakukan penulis terhadap pola tata ruang Istana 

Maimoon adalah berdasarkan fungsi aslinya.  Data-data mengenai perubahan fungsi 

bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa saat ini Istana Maimoon tidak 

lagi digunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan melayu. 

Berdasarkan hasil survei lokasi mengenai ruang yang ada pada Istana Maimoon 

didapatkan data mengenai fungsi asli dan dimensi ruang Istana Maimoon.  Fungsi ruang 

yang ada didapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber yakni bapak Tengku 

Ashamudin yang saat ini bertugas sebagai juru kunci Istana Maimoon, beliau juga menjabat 

sebagai bintara kiri pada upacara adat melayu yang biasanya dilaksanakan di Istana 

Maimoon.  Banyak ruang-ruang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya akan tetapi 

fungsi asli dari ruang-ruang yang ada ialah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Denah fungsi ruang  

Istana Maimoon 

1. Ruang penerima tamu                                                         

2. Ruang transisi 

3. Ruang staf Istana Maimoon 

4. Balairung Utama dan Singgasana Sultan Deli 

5. Ruang penyimpanan makanan dan dapur bersih 

6. Ruang persiapan makanan 
 

7. Ruang makan Sultan Deli 

8. Ruang makan tamu kesultanan 

9. Tempat pemandian jenazah 

10. Ruang tamu pribadi kesultanan 

11. Ruang permaisuri Sultan Deli 

12. Ruang Putra-putri Sultan Deli 

13. Ruang istirahat Sultan Deli. 
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Perubahan fungsi dari fungsi asli sebagai istana hingga saat ini dipengaruhi oleh 

faktor kepemilikan lahan dan bangunan, diamana lahan dan bangunan ini masih dimiliki 

pihak keluarga kesultanan sehingga banyaknya keluarga yang tinggal di Istana Maimoon ini.  

Data terakhir tahun 2015 jumlah keluarga yang tinggal di istana Maimoon adalah sebanyak 

30 Kepala Keluarga yang didominasi di bangunan sayap kanan yakni sebanyak 20 Kepala 

Keluarga.  Menurut wawancara dari bapak Lucas sebagai ketua tim penelitian balai arkeologi 

kota medan, pemerintah sempat ingin mengambil alih kepengurusan Istana Maimoon agar 

tetap terjaga kelestariannya sebagai artefak peninggalan kerajaan Melayu, akan tetapi 

Budged yang di keluarkan pemerintah sebesar 20 Milyar Rupiah tidak cukup untuk biaya 

ganti rugi kepemilikan lahan dan bangunan, pasalnya pihak keluarga meminta untuk 

dipindahkan ke rumah tipe 76 setiap Kepala Keluarga.    

Hal ini menyebabkan dana yang dibutuhkan hanya untuk pembebasan lahan dan 

bangunan mencapai 50 Milyar Rupiah pada tahun 2004.  Oleh sebab itu peran pemerintah 

saat ini hanya sebatas pendataan peninggalan bersejarah yang ada di kota Medan dan 

menetapkan bangunan Istana Maimoon sebagai bangunan cagar budaya yang bentuk dan 

tampilannya tidak dapat di ubah secara permanen. 

Perubahan-perubahan yang ada pada Istana Maimoon secara kefungsian adalah 

ruang penerima tamu yang dahulunya digunakan sebagai menerima tamu istana yang bersifat 

sementara dan tempat bersantai saat ini berubah fungsi menjadi tempat istirahat atau tempat 

menunggu bagi para pengunjung istana.   Pada ruangan ini meskipun secara kefungsian telah 

berubah dari kondisi awal kursi dan meja-meja yang ada pada ruangan ini tidak berubah. 
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Gambar 4.7. Pintu masuk Utama Istana Maimoon 

Gambar 4.8.  Area penerima tamau Istana Maimoon 
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Gambar 4.9.  Ruang staff dan transisi Istana Maimoon 

Ruang staf Istana yang dahulu difungsikan sebagai ruang penjaga Istana sebelum 

memasuki balairung utama pada bagian kanan berubah fungsi manjadi area berjualan cindera 

mata sedangkan yang bagian kiri tidak difungsikan (ditutup).  

 

 

 

Pada ruang Balairung Utama yang dahulunya sebagai tempat memimpin Sultan 

yang didampingi oleh bintaranya dan juga digunakan tempat pertemuan tamu-tamu besar 

seperti tamu kesultanan lain dan tamu manca negara saat ini berubah fungsi menjadi Hall 

yang pada sisi dindingnya di tempelkan foto-foto dari sultan-sultan yang pernah memimpin 

beserta tahun periodenya.  Saai ini ruang Balairung Utama ini digunakan pengunjung untuk 

melihat-lihat sejarah dan mengabadikan kunjungan mereka bersama teman, kerabat dan 

keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10.  Tamu manca negara kesultanan di ruang 

balairung utama 
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Perubahan fungsi ruang penyimapanan makanan dan dapur bersih saat ini menjadi 

ruang tempat menjual cindera mata dan penyewaan baju adat tradisional melayu sedangkan 

ruang yang ada di depannya yakni ruang makan sultan tidak difungsikan (ditutup). 

 

Gambar 4.11.  Ruang balairung utama Istana Maimoon 

Gambar 4.12.  Ruang makan pribadi sultan 

dan dapur bersih Istana Maimoon 
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Ruang makan bersama yang dahulunya difungsikan sebagai tempat menjamu para 

tamu-tamu kesultanan baik manca negara maupun tamu lokal apabila ada rapat besar 

kesultanan.  Saat ini telah berubah fungsi menjadi  tempat berjualan dan penyewaan pakaian 

adat melayu.   

 

 

 

Ruang tempat pemandian jenazah, saat ini masih difungsikan sebagai temapat 

pemandian jenazah apabila ada keluarga kesultanan yang mangkat atau meninggal dunia.  

Ruangan ini tidak mengalami perubahan secara fungsi.   

 

 

Gambar 4.13.  Ruang makan 

bersama tamu kesultanan 

Gambar 4.14.  Area pemandian jenzah Istana Maimoon 
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Bangunan sayap kiri dan kanan yang dahulunya berfungsi sebagai ruangan privasi 

kesultanan saat ini difungsukan sebagai tempat tinggal dari keluarga keturunan kesultanan 

sehingga pada bagian interiornya tidak diperkenankan untuk di dokumentasikan. 

 

 

 

Selain itu ada fungsi lain dari Istana Maimoon ini saat hari besar seperti Idul Fitri 

dan Idul Adha, Istana Maimoon ini masih dipergunakan sebagai tempat pertemuan acara 

adat yang dinamakan Junjung Duli.  Acara Junjung Duli adalah acara menerima seluruh 

masyarakat melayu dan para petinggi-petinggi kesultanan setelah Sholat Ied.  Salah satu 

rangkaian acaranya adalah makan bersama, namun sebelum itu adanya acara pidato singkat 

atau petuah sultan dan do’a bersama.  Posisi penempatan juga di tentukan berdasarkan 

zoning yang sudah dijelaskan dalam gambar.  Singgasana sultan ditempati oleh sultan deli 

sendiri dan didampingi oleh kedua bintaranya, kemudian di samping kiri adalah posisi duduk 

kerabat terdekat sultan dan disisi kanan adalah posisi duduk seluruh keluarga sultan dan 

pemangku adat yakni para tengku dan datuk.  Tepat didepan sultan adalah posisi duduk para 

alim ulama dan sisanya diisi oleh seluruh masyarakat melayu yang hadir pada saat itu. 

Fungsi ruang yang ada pada Istana Maimoon memiliki kefungsian lain setelah 

kerajaan Melayu Deli sudah melebur menjadi Indonesia.  Seperti yang sudah dijelaskan pada 

paragraf sebelumnya yakni fungsi asli yang kemudian berubah menjadi artefak peninggalan 

yang difungsikan sebagai museum dan difungsikan kembali sebagai wadah untuk open 

house pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

 

Gambar 4.15.  Bangunan sayap kanan 

dan sayap kiri Istana Maimoon 
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4.2  Identifikasi Ruang Istana Maimoon 
Berdasarkan identifikasi kondisi eksisting Istana Maimoon, susunan pola ruang 

yang terdapat pada bangunan Istana Maimoon ini dapat diidentifikasi berdasarkan fungsi 

ruang yang ada, tata letak ruang dan pola susunan ruang untuk menentukan makna dan nilai-

nilai yang terkandung pada pola ruang Istana Maimoon.  Identifikasi pola ruang ini berkaitan 

pula dengan tahapan mencari bahasa tanda atau semiotika pola ruang yang ada pada Istana 

Maimoon seperti sintaksis dilihat dari unsur-unsur pembentuk pola tata ruang, pragmatik 

dilihat dari fungsi dan tujuan letak atau posisi ruangnya dan semantik dilihat dari nilai-nilai 

yang ada pada tata pola ruangnya.   

 

4.2.1  Tata Letak Ruang Istana Maimoon 

Pada tahap ini akan mengidentifikasi tata letak ruang-ruang yang ada pada Istana 

Maimoon yang dikaitkan pula berdasarkan fungsi masing-masing ruangnya.  Pada tata letak 

ruang pada Istana Maimoon akan membahas apakah ruang yang tersusun berhadapan 

memiliki kesamaan fungsi atau tidak yang akan dijelaskan melalui identifikasi tata letak 

berdasarkan denahnya.  

 

 

Gambar 4.16.  Zona fungsi ruang Istana Maimoon saat hari besar 
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Dari gambar 4.17 dapat dilihat bahwa tata letak ruang-ruang yang ada tersusun 

berhadapan seperti yang terlihat pada nomor satu, dua, tiga dan empat.  Ruang tersebut 

tersusun berhadapan dan memiliki kesamaan secara fungsional.  Pada ruang nomor satu 

adalah ruang yang berfungsi sebagai ruang penerima tamu.  Pada ruang nomor dua adalah 

ruang yang berfungsi sebagai ruang staff kesultanan atau ruang pengawalan.  Pada ruang 

nomor tiga adalah ruang yang berfungsi sebagai area istirahat keluarga kesultanan.  Pada sisi 

kiri adalah area laki-laki dan sisi kanan bangunan adalah area perempuan.  Pada ruang nomor 

empat adalah ruang yang berfungsi sebagai area makan.  Pada sisi kanan adalah ruang makan 

sultan dan pada sisi kiri adalah dapur bersih yang digunakan untuk menyiapkan makanan 

sebelum dibawa ke ruang makan.   

Dari penjelasan tersebut maka ruang-ruang yang berhadapan memiliki kesamaan 

fungsi seperti pada nomor satu memiliki kesamaan sebagai ruang penerima tamu, pada ruang 

nomor dua memiliki kesamaan fungsi sebagai ruang pengawalan, ruang nomor tiga memiliki 

kesamaan fungsi sebagai ruang istirahat keluarga dan pada ruang nomor empat memiliki 

kesamaan fungsi sebagai tempat yang berhubungan dengan makanan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17.  Tata letak ruang Istana Maimoon 
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4.2.2 Fungsi Ruang Istana Maimoon 

A. Pintu Masuk Utama Istana Maimo 

 

  

 

Pintu masuk utama Istana Maimoon adalah akses utama untuk memasuki bangunan 

Istana Maimoon, dari pintu masuk ini pengunjung yang datang langsung menuju lantai dua 

bangunan yakni menuju ruang balairung utama.  Secara kefungsian pintu masuk ini masih 

digunakan sebagai pintu masuk utama menuju ruang dalam Istana Maimoon.   

Gambar 4.18.  Sketsa pintu masuk utama Istana Maimoon 
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B. Ruang penerima tamu sementara 

 

 

 

Ruangan ini digunakan untuk menerima tamu yang sifatnya sementara dan tidak 

perlu berhadapan langsung dengan sultan.  Selain itu ruangan ini juga digunakan bagi tamu 

kesultanan yang apabila sebelum menemui sultan mereka bersiap-siap terlebih dahulu.  

Persiapan yang dilakukan untuk menjaga tata krama orang yang akan menemui seorang 

pemimpinnya.   

 

 

Gambar 4.19.  Sketsa ruang penerima tamu sementara 
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C. Ruang transisi dan staff Istana Maimoon 

 

 

Ruang transisi ini dahulu digunakan sebagai ruang staff kesultanan atau bisa disebut 

sebagai ruang pengawal.  Ruangan ini berada di sisi kiri dan kanan ruang transisi.  Ruangan 

ini berfungsi sebagai tempat penjagaan atau pengawalan kepada tamu sebelum masuk ke 

balairung utama untuk menemui sultan.  Ukuran ruangan ini tidak terlalu besar karena 

fungsinya hanya sebagai ruang transisi.   

Gambar 4.20.  Sketsa ruang transisi dan staff Istana Maimoon 
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D. Ruang balairung utama dan singgasana sultan 

 

 

 

Ruangan ini difungsikan sebagai ruang utama penerimaan tamu kesultanan dimana 

terdapat juga singgasana sultan pada ruangan ini sebagai tempat sultan untuk bertemu 

kepada tamu-tamunya, baik tamu kenegaraan maupun masyarakat Melayu.  Ruangan ini 

tidak berubah kefungsiannya hingga saat ini.  Balairung utama ini masih digunakan sultan 

sebagai tempat untuk menerima tamu kesultanan apabila diadakannya kegiatan adat 

tradisional melayu di Kesultanan. 

Ruang balairung utama ini menjadi pusat perhatian pengunjung pada saat ini, 

dikarenakan di setiap dindingnya terdapat foto-foto dokumentasi sultan-sultan yang pernah 

memimpin di Istana Maimoon dan singgasana sultan menjadi tempat untuk berfoto bersama 

sanak saudara bagi para pengunjung kebanyakan dengan menggunakan baju adat melayu. 

 

 

Gambar 4.21.  Sketsa ruang balairung utama dan singgasana sultan 
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E. Ruang makan dan dapur bersih  

  

 

Ruang makan dan dapur bersih ini digunakan sultan untuk makan bersama keluarga 

seperti anak, permaisuri cucu dan lain-lain, sedangkan untuk ruang makan bersama para 

tamu kesultanan berada di belakangnya.  Dapur bersih digunakan untuk tempat penyimpanan 

makanan-makanan yang ada dan sebagai area persiapan makanan yang dibawa dari dapur 

kotor sebelum dihantarkan ke ruang makan sultan.  Pada ruang makan pribadi juga terdapat 

ruangan kecil sebelum memasuki ruang makan yang digunakan sebagai tempat pelayan 

istana berjaga ketika sultan dan keluarganya sedang makan.   

 

 

 

Gambar 4.22.  Sketsa ruang makan pribadi sultan 
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F. Ruang makan bersama tamau kesultanan  

 

 

Ruang makan bersama ini digunakan sultan sebagai tempat menjamu para tamu 

yang datang ke Istana Maimoon.  Biasanya digunakan untuk menjamu atau makan bersama 

tamu manca negara atau tamu kesultanan yang sifatnya memiliki kepentingan dalam 

hubungan kepemimpinan antar area kekuasaan seperti bersama sultan-sultan dari daerah 

kekuasaan lain.   

 

 

Gambar 4.23.  Sketsa ruang makan bersama tamu kesultanan 
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G. Ruang pemandian jenazah 

 

 

 

Ruang Pemandian jenazah ini berada di paling barat bangunan.  Ruang ini masih 

digunakan untuk memandikan jenazah keluarga kesultanan hingga saat ini apabila ada 

keluarga yang mangkat atau meninggal dunia.  Pada ruangan ini lantainya terbuat dari 

susunan kayu dan terdapat tiga buah saluran pembuangan air pemandian seperti yang terlihat 

pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.24.  Sketsa ruang pemandian jenazah 
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H. Bangunan sayap kanan dan kiri 

 

 

 

Bangunan sayap kanan dan kiri ini dahulunya digunakan sebagai area privasi 

kesultanan seperti ruang istirahat permaisuri, ruang putri kesultanan dan ruang tamu pribadi 

sultan yang perempuan untuk bangunan sayap kanan dan bangunan sayap kiri digunakan 

sebagai ruang istirahat sultan, ruang putra kesultanan dan ruang tamu pribadi sultan yang 

laki-laki.  Sehingga secara kefungsian area ini memisahkan area istirahat antara laki-laki dan 

perempuan.  Laki-laki pada bangunan sebelah kiri dan perempuan pada bangunan sebelah 

kanan.   

 

4.3  Analisa Prinsip dan Pola Tatanan Ruang Istana Maimoon 
Pada tahap ini akan membahas tentang prinsip dan pola tata letak ruang yang ada 

pada Istana Maimoon melalui perspektif dua dimensional yang di analisis melaui variabel 

yang telah di tentukan pada bab sebelumnya yakni variabel tetap seperti sumbu, simetri, 

hierarki, datum, irama/pengulangan dan transformasi yang didapat melalui tahap identifikasi 

yang berkaitan dengan aspek spasial seperti fungsi ruang, tata letak, jenis ruang dan orientasi 

ruang serta dikaitkan pula dengan teori-teori dasar tata ruang.   

Tahapan selanjutnya ialah menganalisis bahasa tanda yang ada pada prinsip dan 

tata letak ruang Istana Maimoon dengan menggunakan variabel pengubah seperti sintaksis, 

pragmatik dan semantiknya yang didapat melelui teori bahasa tanda dalam arsitektur atau 

yang disebut sebagai semiotika arsitektur.   

Gambar 4.25.  Sketsa bangunan sayap kanan dan kiri Istana Maimoon 
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4.3.1 Sumbu Pada Ruang Istana Maimoon 

Prinsip sumbu yang terdapat pada susunan pola runag Istana Maimoon terbentuk 

melalui susunan pola ruang yang seimbang atau keseimbangan formal.  Seperti yang 

dijelaskan dalam teori Ching bahwa sumbu juga dapat dibentuk oleh suatu tatanan bentuk 

dan ruang yang simetris. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Sangat jelas terlihat pada gambar 4.26 bahwa apabila ditarik garis melintang dan 

membujur terlihat sumbu yang terdapat pada tatanan ruang Istana Maimoon ini terbentuk 

melalui susunan ruangnya yang seimbang serta memiliki dua peranan fungsi yaitu pada 

sumbu membujur (timur-barat) sebagai fungsi seremonial kerajaan sedangkan pada sumbu 

melintang (utara-selatan) sebagai fungsi keluarga. 

 

4.3.2 Simetri Pada Ruang Istana Maimoon 

Tatanan ruang Istana Maimoon adalah simetri bilateral atau yang disebut sebagai 

kesimbangan formal.  Terlihat dari tatanan ruang bahwa sisi kiri dan kanan memiliki tatanan 

ruang yang sama dari segi letak maupun ukurannya apabila pada ruangan tersebut terdapat 

garis imajiner sebagai pembagi antara kiri dan kanan. 

Gambar 4.26.  Sumbu pada tatanan pola ruang 

Istana Maimoon 
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4.3.3 Hierarki Pada Ruang Istana Maimoon 

Pada prinsip hierarki ruang dapat dilihat beberapa kriteria yang ada pada ruangan 

tersebut, seperti yang dijelaskan dalam teori Ching bahwa hierarki sebuah ruang dapat 

terlihat dari dimensi yang dominan maupun tata letak ruangan tersebut serta orientasinya.   

Pada prinsip ini pula dapat dilihat pola ruang yang terbentuk melelui organisasi ruang yang 

ada pada tatanan ruang Istana Maimoon. 

Berdasarkan hasil identifikasi pola ruang Istana Maimoon menurut fungsinya didapat 

jenis ruang yakni ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat.   Ruang-ruang Istana 

Maimoon yang termasuk dalam jenis ruang publik ialah ruang penerima tamu, balairung 

utama, ruang staff istana dan area singgasana sultan.  Yang termasuk jenis ruang semi publik 

ialah ruang makan sultan, ruang penyimpanan makanan dan dapur bersih serta ruang rapat 

dan area pemandian jenazah.  Sedangkan yang termasuk jenis ruang privat adalah ruangan 

yang ada di sisi kanan dan kiri Istana Maimoon yakni ruang tamu pribadi kesultanan, ruang 

istirahat sultan dan ruang untuk putra dan putri sultan. 

Dari Identifikasi ruang Istana Maimoon dapat diketahui bahwa pola susunan ruang 

yang ada mengelompokkan jenis ruang berdasarkan fungsinya yakni ruang yang berjenis 

publik dan semi publik berada di tengah-tengah bangunan atau yang dapat disebut sebagai 

bangunan induk yang dapat diakses langsung dari pintu masuk Istana, sedangkan ruang-

ruang yang berjenis privat berada di sayap kanan dan kiri bangunan sehingga tidak dapat 

diakses secara langsung melalui pintu masuk utama Istana Maimoon.  Terdapat akses-akses 

khusus untuk menuju ruang-ruang privat di Istana Maimoon tersebut.  

Gambar 4.27.  Keseimbangn formal (Simetri bilateral) pada 

tatanan ruang Istana Maimoon 
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Dari gambar 4.28 dapat terlihat bahwa area yang di tandai dengan garis putus-putus 

berwarna merah menjelaskan bahwa area tersebut memiliki ukuran yang dominan dari 

ruangan-ruangan lainnya dan ruang tersebut merupakan jenis ruang publik dimana apabila 

terlihat secara ukuran bahwa ruangan ini merupakan inti dari bangunan Istana Maimoon 

yang dapat menampung orang dengan jumlah yang besar. 

 

A. Organisasi  Pola Ruang Istana Maimoon 

Organisasi ruang terpusat ialah suatu ruang sentral dan dominan, yang dikelilingi 

oleh sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan (Ching, 2008:195).  Dari pengertian 

organisasi terpusat sebagai mana yang telah dijelaskan Ching tersebut ialah jika dikaitkan 

dengan  Istana Maimoon, pola susunan ruang pada Istana Maimoon juga membentuk  

organisasi ruang terpusat dimana balairung  utama sebagai pusat bangunan tersebut dan  

bangunan sayap kanan dan kiri serta ruang penerima tamu dan ruang pertemuan adalah  

ruang sekunder yang mengelilingi ruang balairung utama. 

 

1. Organisasi Ruang Makro 

Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah adalah sultan kesembilan dan sultan 

pertama yang memindahkan pusat pemerintahan Melayu Deli ke kota Medan.  Sultan 

kedelapan yakni Tuanku Sultan Mahmud Perkasa Alam, pada masa itu masih memerintah 

kerajaan melayu di labuhan deli yang sekarang sudah menjadi Pelabuhan Belawan.  Oleh 

karena itu posisi Istana Maimoon juga berada di pusat atau dipertengahan area pemerintahan 

Gambar 4.28.  Zona hirarki ruang Istana Maimoon 

KETERANGAN 

Publik 

Semi Publik 

Privat 
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tanah Melayu.   Jika ditarik garis lurus vertikal dan horizontal posisinya berada di tengah 

atau di pusat tanah melayu.  Dari sisi utara posisinya berada di satu garis lurus labuhan deli 

(Pelabuhan Belawan), dari sisi selatan berada pada satu garis lurus dengan daerah tanah deli 

(daerah Deli Tua) dan dari sisi timur apabila ditarik garis lurus Istana Maimoon berada 

sejajar dengan daerah tanah melayu atau pantai timur Sumatera Utara.  

Berkaitan dengan zona makro ruang, Istana Maimoon juga memiliki pola yang 

sama terhadap zona makronya yang berhubungan dengan orientasi bangunan Istana 

Maimoon.  Apabila ditarik garis lurus maka pola garis tersebut menyerupai pola garis yang 

ada pada zona makro ruangnya.  Seperti yang telah dijelaskan dalam gambar 4.31, pola garis 

yang tercipta lewat susunan pola ruang dan letak Istana Maimoon sendiri memiliki 

kesamaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi ruang yang terbentuk  

pada Istana Maimoon sangat berkaitan dengan letak Istana Maimoon pada site nya yakni 

organisasi ruang terpusat. 
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Gambar 4.29.  Zona makro letak Istana Maimoon (Wikimapia.org, 2016) 
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2. Organisasi Ruang Mezo 

Jika ditarik zonasi ruang secara mezo terdapat 4 ikon utama yang berada di kawasan 

Istana Maimoon, yang pertama ialah Istana Maimoon sendiri yang berada disisi barat, taman 

sri deli berada di sisi utara, masjid raya Al-Mashun (Masjid Raya Medan) yang berada di 

sisi selatan dan Istana Puri yang berada di sisi timur.   Istana Puri kini telah berubah menjadi 

bangunan hotel berbintang lima yakni Hotel Madhani.  Istana Puri telah punah dibakar 

hingga lenyap pada masa revolusi tahun 1940-an.  Dari keempat ikon ini dahulunya adalah 

sebagi pusat daerah pemerintahan pada masa sultan ke Sembilan yakni Tuanku Sultan 

Ma’mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. 

 

        

 

 
 
 

3. Organisasi Ruang Mikro 

Dari susunan pola tersebut terlihat bahwa susunan ruang Istana Maimoon memiliki 

organisasi ruang terpusat.  Letak singgasana sultan berada di pusat bangunan yaitu balairung 

utama tersebut.  Akses-akses menuju ruang sekunder juga melalui balirung utama yang 

posisinya mengelilingi balairung utama tersebut. 
  

a 

Gambar 4.30. Zona mezo letak Istana Maimoon 
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B. Orientasi Bangunan Istana Maimoon 

1. Orientasi bangunan 

Jika dilihat dari Identifikasi organisasi ruang Istana Maimoon baik secara mikro, 

mezo maupun makronya sangat terlihat jelas bahwa poros utama bangunan Istana Maimoon 

adalah utara, selatan dan timur.  Poros utara-selatan jika dikaitkan dengan kefungsian maka 

poros ini termasuk poros privat bangunan yang arahnya tegak lurus dengan Labuhan Deli 

atau Pelabuhan Belawan dan Tanah Deli atau Deli Tua.  Pada poros timur bangunan Istana 

Maimoon ini dari segi kefungsian termasuk poros publik bangunan, diamana poros timur ini 

sejajar dengan daerah Pantai Timur Sumatera Utara.  Pantai Timur Sumatera Utara ini adalah 

area Tanah Melayu di Sumatera Utara. 

Dari orientasi bangunan Istana Maimoon ini dapat disimpulkan bahwa poros utara-

selatan ini berkaitan dengan area privat bangunan karena posisinya yang pirivasi dan sakral 

ini adalah tegak lurus dengan area yang sangat penting dalam keperintahan kerajaan Melayu 

Deli, yakni Labuhan Deli dan Tanah Deli.  Sedangkan poros timur ini yang menjadi poros 

publik bangunan Istana Maimoon ini sejajar dengan Masyarakat luas yakni area pantai timur 

dimana seluruh area pantai timur ini adalah bagian dari kekuasaan kerajaan Melayu pada 

zamannya.  

 

 

 

 

Gambar 4.31.  Organisasi mikro  pola ruang Istana Maimoon 
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Gambar 4.32. Orientasi Istana Maimoon 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orientasi ruang 

Apabila dilihat secara keseluruhan bangunan Istana Maimoon memiliki poros 

utama yaitu utara-selatan dan berorientasi kearah timur.  Akan tetapi apabia dilihat secara 

mikro, ruang-ruang yang ada juga memiliki orientasinya masing-masing seperti ruang 

balairung utama yang terdapat singgasana sultan.  Singgasana sultan ini berada di sisi utara 

ruang balairung utama yang menghadap kearah selatan.  Selain itu, seperti yang terdapat 

pada gambar 4.30 ruang-ruang lainnya secara keseluruhan berorientasi ke arah ruang inti 

yaitu ruang balairung utama yang menjadi pusat dari bangunan Istana Maimoon. 

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa orientasi ruang secara keseluruhan 

menghadap ke ruang balairung utama sebagai pusat bangunan Istana Maimoon sedangkan 

singgasana sultan sejajar dengan puros utama bangunan yaitu poros utara-selatan. 
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Gambar 4.33. Prinsip datum pada tatanan 

ruang Istana Maimoon 

 

4.3.4 Datum Pada Ruang Istana Maimoon 

Dari beberapa susunan dan bentuk ruang yang ada terdapat suatu bentuk ruang atau 

elemen yang menyatukan kumpulan dari beberapa ruang tersebut.  Dalam hali ini apabila 

dilihat dari tatanan ruang Istana Maimoon maka ruang balairung utamalah yang menjadi 

datum pada prinsip tatanan ruang Istana Maimoon ini.  Hal ini disebabkan oleh kumpulan 

ruang-ruang sekunder yang ada mengelilingi ruang balairung utama dan akses-aksesnya 

melalu ruang balirung utama pula.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang balairung 

utama yang menyatukan ruang-ruang sekunder yang ada di sekelilingnya. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Irama/Pengulangan Pada Ruang Istana Maimoon 

Pada prinsip ini terlihat beberapa pola ruang yang terbentuk mengalami 

pengumalang yang menimbulkan suatu irama tertentu.  Pada prinsip ini berkaitan dengan 

prinsip simetri pada tatanan ruang Istana Maimoon, dimana setiap susunan yang seimbang 

selalu mengalami pengulangan tertentu.  Apabila dibagi dengan garis imajiner maka akan 

terlihat bentuk bentuk yang mengalami pengulangan.  Seperti yang terlihat pada gambar 4.34 

bahwa sisi kiri dan kanan mengalami pengulangan di beberapa ruang-ruang tertentu. 
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Gambar 4.35. Transformasi bentuk pada 

tatanan ruang Istana Maimoon 

 

Gambar 4.34. Pola pengulangan pada tatanan ruang 

Istana Maimoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Transformasi Pada Ruang Istana Maimoon 

Pada prinsip transformasi pola susunan ruang yang terbentuk pada Istana Maimoon 

menggunakan lima bentukan persegi panjang yang tersusun dan memiliki kombinasi yang 

tepat sehingga menghasilkan komposisi ruang yang seimbang.  Seperti yang terlihat pada 

gambar 4.35 bahwa bentuk persegi yang ada tersusun mengelilingi bentuk utama yang 

kemudian disatukan menjadi sebuah pola susunan ruang. 
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Tabel 4.1. Hasil analisa prinsip dan pola tata ruang 

 

4.3.7 Pola Tata Ruang Istana Maimoon 

Apabila dilihat secara menyeluruh dalam satu kesatuan sebuah tatanan pola ruang 

istana kesultanan, pola tata letak ruang Istana Maimoon ini terbentuk melalui penyesuaian 

terhadap lokasinya yang berada di tengah kota Medan dan orientasi Istana Maimoon sendiri 

yang juga berkaitan dengan sumbu utamanya yaitu timur-barat dan utara-selatan.  Bentukan 

yang lebih menonjol kearah timur itu memperkuat arah utama kerajaan Melayu Deli atau 

Kota medan yang berada di tanah melayu atau Pantai Timur Sumatera Utara.   

 

No Analisis objek Hasil analisa 

1 Prinsip sumbu Memiliki 2 sumbu utama melintang (utara-selatan) 

dan mebujur (timur-barat) 

 

2 Prinsip simetri Memiliki tata ruang simetri bilateral atau 

keseimbangan formal, yakni keseimbangan yang 

belahan kiri dan kanan bangunannya memiliki pola 

yang sama. 

 

3 Prinsip hierarki Memiliki jenis hierarki ukuran yang menonjol pada 

ruang balairung utama, memiliki organisasi ruang 

terpusat dan memiliki orientasi bangunan yaitu utara, 

selatan dan timur dengan orientasi utama menghadap 

ke timur. 

 

4 Prinsip datum Memiliki datum volume yaitu ruang balairung utama 

adalah penyatu ruang-ruang sekunder lainnya.   

 

5 Prinsip irama/pengulangan Memiliki pengulangan bentuk identik antara pola tata 

ruang bagian kiri dan kanan yang menghasilkan irama 

visual.   

 

6 Prinsip transformasi Mengalami perubahan bentuk dengan cara aditif 

melalui gabungan dari geometri sederhana yaitu 

persegi panjang. 

 

7 Pola tata ruang Terbentuk melalui faktor lokasi Istana Maimoon yang 

berada di tengah kota Medan dengan orientasi utama 

menghadap timur yang menggambarkan bahwa kota 

medan adalah tanah melayu yang berada di pesisir 

pantai timur Sumatera Utara. 
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Gambar 4.36. Sintaksis sumbu pada tatanan 

ruang Istana Maimoon 

 

4.4 Analisa Semiotika Prinsip dan Pola Tatanan Ruang Istana Maimoon 
Analisa pemaknaan pola ruang Istana Maimoon ini akan dijelaskan berdasarkan 

variabel pengubah yakni aspek sintaksis, pragmatik dan semantiknya.  Dalam sub bab ini 

akan menjelaskan tentang bahasa tanda yang terdapat pada prinsip dan pola tata ruang Istana 

Maimoon yang berkaitan pula dengan sub bab sebelumnya. 

 

4.4.1 Sintaksis Pada Tatanan Pola Ruang Istana Maimoon 

A. Prinsip-prinsip penataan pola ruang Istana Maimoon  

1. Prinsip sumbu 

Sumbu biasanya merupakan suatu garis linier dan imajiner yang tidak dapat terlihat 

oleh kasat mata kecuali dengan mata pikiran.  Namun pada pola tata ruang Istana Maimoon 

ini sumbu yang ada dapat terlihat langsung melalui suatu ruang yang menerus yang 

dihasilkan dari tata ruang yang saling berhadapan.  Seperti yang telah dijelaskan pada 

analisis sebelumnya bahwa prinsip sumbu ini memiliki dua poros utama yang membujur 

(timur-barat) dan melintang (utara-selatan).  Pada aspek sintaksisnya terlihat bahwa sumbu 

ini terbentu melalui tatanan massa-massa dalam sebuah bangunan yang membentuk ruang 

dan memiliki suatu kemenerusan baik secara membujur maupun melintang.   

 

 

 

 

2.  Prinsip simetri 

Prinsip simetri pada tatanan ruan Istana Maimoon ini terwujud dari ruang-ruang 

yang tersusun saling berhadapan sehingga terwujud suatu pola yang seimbang.   Pada tatanan 

pola ruang Istana Maimoon ini menunjukkan bahwa simetri yang digunakan ialah simetri 
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Gambar 4.37. Sintaksis simetri pada ruang 

Istana Maimoon 

 

bilateral atau yang disebut sebagai satu bidang yang dapat membagi keseluruhannya menjadi 

paruhan-paruhan yang identik.  Dalam hal ini yang memperkuat simetri bilateral pada 

tatanan ruang Istana Maimoon ialah ruang-ruang yang saling berhadapan seperti ruang staff 

Istana maimoon, ruang makan dengan dapur bersih dan bangunan sayap kanan dan kiri. 

 

 

 

 

3.  Prinsip hierarki 

Pada bangunan Istana Maimoon, prinsip hierarki ini terlihat jelas pada ruang 

balairung utama yang memiliki dominasi terhadap dimensinya dari ruang-ruang lainnya.  

Terdapat beberapa jenis hierarki dalam teori prinsip ruang oleh Ching seperti hierarki 

ukuran, hierarki bentuk dasar dan hierarki oleh penempatan, akan tetapi jenis hierarki yang 

ada pada tatanan ruang Istana Maimoon adalah hierarki ukuran dan hierarki penempatan.  

Hirarki ukuran dapat ditandai dengan ukuran ruang yang terlihat jelas.   Dalam hal ini 

hierarki ruang Istana Maimoon terbentuk melalui ukuran yang mendominasi yaitu ruang 

balirung utama.   

Dari segi penempatannya pula ruang balairung utama terletak berada di tengah-

tengah bangunan Istana Maimoon yang dapat disebut sebagai pusat dari bangunan tersebut.  

Dalam teori Ching pula disebutkan bahwa hierarki dari penempatan ini berdasarkan letaknya 

yang strategis untuk mendapatkan suatu perhatian sebagai elemen yang paling penting.   

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hierarki ruang yang terdapat 

pada bangunan Istana Maimoon ini adalah hierarki ukuran dan hierarki penempatan yang 
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Gambar 4.38. Hierarki ukuran dan letak 

pada tatanan ruang Istana Maimoon 

 

terwujud melalui bentuknya yang mendominasi dan penempatannya yang strategis yakni 

berada di pusat bangunan (gambar 4.38).   

 

 

 

4.  Prinsip datum 

Seperti yang dijelaskan pada teori ching bahwa datum pada sebuah prinsip tatanan 

ruang ialah sebuah bidang yang menyatukan beberapa bidang lainnya baik di dalam maupun 

di sekeliling bidan tersebut.  Terdapat beberapa jenis datum diantaranya datum garis, datum 

bidang dan datum volume.  Apabila dilihat dari tatanan ruangnya maka terlihat bahwa 

prinsip datum yang ada pada Istana Maimoon adalah datum volume, dimana sebuah volume 

ruang yang menyatukan ruang-ruang lain di sekelilingnya. 

Apabila ditinjau dari segi sintaksisnya maka prinsip datum yang terdapat pada 

tatanan ruang Istana Maimoon adalah ruang yang menyatukan ruang-ruang lain di 

sekelilingnya yakni ruang balirung utama.  Ruang balirung utama menyatukan ruang- 

ruang lainnya seperti bangunan sayap kiri dan kanan, ruang entrance dan ruang staff dan 

transisi.  Sehingga dapat dismpulkan bahwa sintaksis prinsip datum pada tatanan ruang 

Istana Maimoon adalah ruang balairung utama sebagai datum volume dan bangunan sayap 

kiri dan kanan, ruang entrance, serta ruang staff dan transisi sebagai volume-volume yang 

disatukan oleh volume utamanya (Gambar 4.39). 
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Gambar 4.39. Ruang balairung utama sebagai 

datum pada tatanan pola ruang Istana Maimoon 

 

 

 

 
 

5.  Prinsip irama/pengulangan 

Pada prinsip irama terwujud melalui tatanan ruang yang seimbang.  Dihasilkan oleh 

pengulangan-pengulangan bentuk dasar yang menjadi sebuah ruang kemudian tersusun 

membentuk sebuah pola yang seimbang sehingga memiliki sebuah irama visual tertentu 

terhadap ruang-ruang yang tersusun.  Pengulangan ini terwujud melalui ruang staff dan 

transisi, bangunan sayap kanan dan ruang makan pribadi sultan yang kemudian diulang ke 

sisi kirinya sehingga membentu suatu tatanan yang seimbang.  Secara dimensi dan bentuk 

ruang-ruang yang ada memiliki kesamaan identik namun secara kefungsian memiliki 

kemiripan.   
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Gambar 4.40. Pengulangan bentuk sisi kiri 

dan kana pada tatanan ruang Istana Maimoon 

 

  

 

6.  Prinsip transformasi 

Pada aspek sintaksisnya prinsip transformasi yang ada pada tatanan pola ruang 

Istana Maimoon terbagi menjadi  lima bagian persegi panjang (gambar 4.35).  bangunan inti 

terbagi menjadi tiga bagian persegi panjang dan dua persegi panjang berada pada bagian 

bangunan sayap kanan dan kiri.  Dari kelima geometri dasar ini tersusun secara beraturan 

yang kemudian membentuk sebuah tatanan yang seimbang atau simetris. 

 

B. Penataan pola ruang Istana Maimoon  

Pola tatanan ruang Istana Maimoon ini tersusun dari dua arah yaitu arah melintang 

(utara-selatan) dan arah membujur (timur-barat).  Jika dilihat dari denahnya, arah melintang 

yakni utara-selatan adalah susunan ruang-ruang yang bersifat seremonial atau yang berkaitan 

dengan aktifitas kerajaan, sedangkan dari arah membujur yakni timur-barat terdiri atas 

susunan ruang yang bersifat keluarga atau pribadi.  Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sintaksis pola ruang Istana Maimoon terdiri dari dua unsur pembentuk 

tatanan ruang yakni unsur tatanan ruang yang bersifat seremonial dan unsur tatanan ruang 

yang bersifat keluarga.   
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Gambar 4.41. Aktivitas seremonial dan aktivitas 

keluarga pada tatanan pola ruang Istana Maimoon 

 

 

 

 
 

Berdasarkan pola penataan dan prinsip tatanannya sintaksis Istana Maimoon ini 

dapat disimpulkan terbentuk melalui suatu sumbu utama yaitu timur-barat dan utara-selatan 

yang tersusun berdasarkan tatanan simetri bilateral yakni ruang-ruang yang saling 

berhadapan dan memiliki hierarki yang dapat terlihat jelas melalui penempatan dan ukuran 

ruang yang disesuaikan dengan fungsinya.  Selain itu Istana Maimoon ini juga memiliki 

datum volume atau sebuah ruang yang menyatukan ruang-ruang lain yang ada di 

sekelilingnya yakni ruang balairung utama.  Jika dilihat dari bentukan setiap ruang maka 

ruang-ruang yang ada mengalami pengulangan-pengulangan bentuk yang menimbulkan 

irama visual tertentu dan bentukan yang ada pula merupakan sebuah trnasformasi dari 

geometri dasar yaitu persegi panjang yang mengalami adisi. 

 

4.4.2 Pragmatik Pada Tatanan Pola Ruang Istana Maimoon 

A. Prinsip-prinsip penataan pola ruang Istana Maimoon  

1. Prinsip sumbu 

Pada pragmatik prinsip sumbu ini secara kefungsian tidak dapat terlihat secara kasat 

mata, akan tetapi apabila di pahami melalui pikiran kita bahwa setiap ruang memiliki garis 

imajiner baik yang terbelah simetri maupun asimetri.   Pada pragmatik prinsip sumbu ini 

dapat menjelaskan bahwa setiap tatanan ruang yang ada memiliki kemenerusan garis linier 

yang imajiner atau tidak dapat terlihat langsung.  Garis sumbu ini sangat membantu dalam 

memahami sebuah fungsi dalam tatanan ruang.  Secara kefungsian garis sumbu yang ada 

bertujuan untuk mengatur tatanan pola ruang.  Pada tatanan ruang Istana Maimoon terlihat 
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Gambar 4.42. Garis sumbu pada tatanan 

ruang Istana Maimoon 

 

bahwa garis sumbu utama membelah antara pintu masuk utama menuju ruang jenazah 

(Gambar 4.42).  hal ini menunjukkan bahwa keberadaan garis sumbu pada tatanan ruang 

Istana Maimoon ini membelah suatu pola ruang yang simetri.  

 

 

 

 

 

2. Prinsip simetri 

Pragmatik simetri pada tatanan ruang Istana Maimoon ini mengacu pada 

sintaksisnya dimana ruang-ruang yang ada baik secara ukuran yang memiliki kesamaan 

maupun secara fungsinya yang memiliki kemiripan.  Sebagai contoh adalah ruang dapur 

bersih dan ruang makan.  Jika dilihat dari segi dimensi atau ukurannya (gambar 4.41) 

memiliki kesamaan, namun apabila di tinjau dari segi kefungsian memiliki kemiripan yakni 

dapur bersih dan ruang makan.  Dapur bersih yang digunakan sebagai tempat menyiapkan 

makanan yang akan dihidangkan dan ruang makan digunakan untuk menikmati makanan. 

Secara kefungsian apabila di tinjau dari aspek pragmatiknya prinsip simetri ini 

menghubungkan antara ruang-ruang yang memiliki kesamaan atau kemiripan fungsi.   

Apabila dilihat dari denahnya pula ruang balairung utama menghubungkan antara bangunan 

sayap kanan dan kiri. 

 

3. Prinsip hierarki 

Pragmatik hierarki pada tatanan ruang Istana Maimoon tidak terlepas dari 

sintaksisnya bahwa ruang yang secara dimensi mendominasi dan letaknya yang strategis hal 

ini memberikan informasi bahwa secara kefungsian hirarki ini bertujuan untuk memperkuat 

dan memperjelas area inti dari sebuah bangunan.  Dengan adanya hierarki ini menjelaskan 
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bahwa tempat utama sebuah istana adalah dimana seorang raja duduk untuk memimpin area 

kekuasaannya yakni di ruang balairung utama yang terdapat singgasana  sultan.  Apabila 

ditinjau dari segi pragmatiknya berarti prinsip hierarki yang ada pada pola ruang Istana 

Maimoon ini berfungsi sebagai penanda pada sebuah ruang yang memiliki kepentingan yang 

lebih utama dari ruang-ruang lainnya.   

 

4. Prinsip datum 

Dari aspek pragmatiknya prinsip datum yang ada pada tatanan ruang Istana 

Maimoon bertujuan sebagai penyatu ruang-ruang yang berada di sekeliling ruang utama.  

Seperti yang tertera pada gambar 4.39 bahwa ruang balairung utama sebagai datum dari 

ruang-ruang lainnya.  Hal ini menjelaskan bahwa setiap akses yang terdapat pada ruang-

ruang yang mengelilingi ruang balairung utama harus melalui ruang balairung utama, dan 

karena akses tersebut melalui ruang baalirung utama sehingga dapat dismpulkan ruang 

balairung utama adalah ruang yang menyatukan ruang-ruang yang berada di sekelilingnya.  

Ruang balairung utama sebagai datum volume yang menyatukan volume-volume yang ada 

di sekelilingnya.  

 

1. Prinsip irama/pengulangan 

Ditinjau dari aspek pragmatiknya bahwa prinsip irama atau pengulangan yang ada 

pada tatanan ruang Istana Maimoon ini memiliki tujuan dan fungsi yakni mengatur ruang-

ruang yang ada.  Dalam hal ini ruang-ruang yang memiliki kemiripan secara fungsional di 

susun berhadapan atau berseberangan.  Seperti contoh bangunan sayap kanan yang 

diperuntukkan kepada kusus area perempuan secara fungsional sebagai tempat peristirahatan 

putri kesultanan, permaisuri dan ruang tamu pribadi.  Sama halnya dengan bangunan sayap 

kiri memiliki kefungsian yang sama tetapi berbeda peruntukannya yaitu sebagai tempat 

peristirahatan seorang sultan, putra kesultanan dan ruang tamu pribadi.  Inilah yang disbut 

sebagai kemiripan fungsi fungsinya sama akan tetapi beda peruntukan yakni untuk 

perempuan dan untuk laki-laki. 

 

6. Prinsip transformasi 

Dalam teori dasar-dasar seni di jelaskan bahwa transformasi merupakan sebuah 

perubahan baik secara bentuk dasar maupun secara fungsi sehingga apabila dilihat dari aspek 

pragmatiknya bahwa prinsip transformasi pada tatanan ruang Istana Maimoon ini memiliki 

fungsi sebagai suatu perubahan bentuk ruang dan fungsi dari geometri dasar yang sederhana 

menjadi sebuah tatanan ruang yang baik dan proporsional. 



91 
 

 

B. Penataan pola ruang Istana Maimoon  

Pada aspek pragmatiknya tatanan  pola ruang Istana Maimoon berkaitan pula 

dengan aspek sintaksisnya yakni unsur-unsur pembentuk ruang.  Terkait dengan unsur 

pembentuk ruang tersebut maka secara kefungsian sangat berkaitan seperti pada arah 

melintang yakni utara-selatan ruang-ruang yang ada bersifat seremonial sehingga memiliki 

fungsi sebagai wadah aktifitas kerajaan seperti pertemuan, upacara adat dan makan bersama 

tamu kesultanan.  Pada arah mebujur yakni timur-barat ruang-ruang yang ada bersifat 

keluarga sehingga berfungsi sebagai wadah aktifitas keluarga sultan seperti ruang istirahat 

sultan, ruang permaisuri sultan, ruang putra-putri kesultanan dan ruang tamu pribadi sultan.  

Akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan pada identifikasi fungsi ruang Istana 

Maimoon bahwa dilihat dari arah barat ke timur area keluarga ini terbagi menjadi dua bagian 

yaitu area khusus perempuan pada sisi selatan atau sebalah kanan bangunan dan area khusus 

laki-laki pada sisi utara atau sebelah kiri bangunan. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aspek pragmatik tatanan pola ruang Istana Maimoon memiliki dua 

fungsi utama yakni fungsi aktifitas kerajaan dan fungsi aktifitas keluarga yang secara zoning 

terpisah yaitu area khusus perempuan dan area khusus laki-laki.   

Berdasarkan aspek pragmatiknya tatanan pola ruang Istana Maimoon dapat 

disimpulkan yaitu suatu tatanan ruang yang memiliki kemenerusan garis secara imajiner atau 

tidak terlihat secara kasat mata yang dapat menghubungkan pola aktivitas seremonial (timur-

barat) dan aktivitas keluarga (Utara-selatan).  Selain itu tatanan tersebut berfungsi sebagai 

penanda untuk memeperjelas tingkat kepentingan suatu ruang dan terdapat sebuah ruang 

yang berfungsi menyatukan ruang-ruang sekunder yang berada di sekelilingnya.  

Pengulangan bentuk yang ada pada tatanan pola ruang Istana Maimoon ini juga berfungsi 

sebagai pengatur ruang-ruang yang memiliki kesamaan secara fungsional dan tatanan pola 

ruang tersebut secara kefungsian dapat memperkuat suatu perubahan fungsi ruang yang 

dapat terlihat jelas melalui dimensi ruangnya.   

 

4.4.3 Semantik Pada Tatanan Pola Ruang Istana Maimoon 

Apabila di tinjau dari aspek semantiknya maka setiap ciri arsitektur dapat dikaitkan 

dengan beberapa kriteria penilaian untuk mencapai sebuah pemaknaan terhadap objek 

arsitektur tertentu antara lain : 

a) Dari segi referensi (kode) 

b) Dari segi relevansi (hierarki) 

c) Dari segi maksud (fungsi) 
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d) Dari segi ekspresi (nilai) 

A. Prinsip-prinsip penataan pola ruang Istana Maimoon  

 

1. Prinsip sumbu 

 

a) Referensi/kode 

Dilihat dari segi referensinya prinsip sumbu ini mengacu kepada tatanan pola ruang istana 

kesultanan di nusantara yang memiliki kesamaan konsep tatanan pola ruangnya misalnya 

seperti Istana Kesultanan Keraton Yogyakarta.  Tatanan pola ruang tersebut memiliki suatu 

sumbu utama yang menggambarkan sebuah proses kehidupan manusia mulai dari lahir, 

menjadi manusia yang sempurna sampai kembali ke sang Pencipta atau yang di sebut sebagai 

(dumadining manungsa).   

 

b) Relevansi/hierarki 

Dari segi hierarki prinsip sumbu ini tersusun berdasarkan suatu proses ruang mulai dari 

ruang penerima tamu, ruang transisi, ruang utama, ruang makan bersama dan ruang 

pemandian jenazah.  Dalam proses ini menggambarkan sebuah urutan tingkatan ruang mulai 

yang bersifat umum hingga pribadi.  Hal ini apabila dilihat secara konotatifnya 

menggambarkan sebuah kehidupan duniawi seperti awal sebagai kelahiran, tengah sebagai 

kehidupan dan akhir sebagai kematian.    

 

c) Maksud/fungsi 

Secara kefungsian prinsip ini bertujuan sebagai penjelas dalam alur sirkulasi, namun dalam 

hal lain secara konotatif prinsip ini sifatnya mengingatkan kepada siapapun yang mengetahui 

fungsi dari tatanan pola ruang ini terutama pengguna bangunan bahwa suatu saat yang hidup 

pasti akan mati yang tergambarkan melalui ruang pemandian jeazah yang berada di bagian 

paling belakang bangunan.   

 

d) Ekspresi/nilai 

Sumbu merupakan garis linear yang memiliki kemenerusan hingga terdapat suatu unsur yang 

dapat mengakhiri sebuah sumbu.  Dalam teori ching pula disebutkan bahwa suatu sumbu 

tidak terlihat tetapi bersifat kuat, menguasai dan mengatur.  Sumbu merupakan sarana yang 

paling elementer untuk mengorganisir suatu bentuk-bentuk dan ruang-ruang.    

Pada tatanan ruang Istana Maimoon ini dapat dilihat bahwa terdapat garis menerus yang kuat 

dan mengatur alur mulai dari masuk hingga di akhir ruangan.  Apabila dilihat garis sumbu 

imajiner secara membujur terlihat bahwa ada proses untuk memasuki sebuah ruang yang 

sifatnya mengatur mulai dari kelahiran (Awal), kehidupan (Tengah) hingga menuju 
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Gambar 4.43. Tatanan ruang yang 

menggambarkan sebuah proses 

 

kematian (Akhir).  Garis sumbu utama ini sangat kuat terlihat pada bagian pintu masuk 

utama dan berakhir pada ruang pemandian jenazah.  Jika diperhatikan pula, terdapat sebuah 

garis kemenerusan mulai dari area masuk yang menggambarkan  sebuah kelahiran, hingga 

ruang pemandian jenazah yang menggambarkan sebuah kematian.  Hal ini memiliki 

kesamaan konsep penataan ruang terhadap istana kesultanan di nusantara seperti Istana 

Kesultanan Keraton Yogyakarta, dimana setiap tatanan ruangnya dari utara menuju ke 

selatan menggambarkan sebuah proses kehidupan manusia mulai dari benih hingga menjadi 

manusia yang sempurna.   

 

 

 

 

2. Prinsip simetri 

 

a) Referensi/kode 

Dilihat dari kodenya prinsip simetri ini menunjukkan keseimbangan yang dapat terlihat jelas 

pada sisi kanan dan kiri bangunan Istana Maimoon.  Dari segi referensinya pula prinsip ini 

mengacu pada sebuah  tatanan istana kerajaan yang mempengaruhi gaya arsitektur Istana 

Maimooon seperti Istana kerajaan di Prancis yakni sebagai contoh adalah istana Versailles.  

Tatanan ruang pada istana tersebut tersusun secara simetri dan memiliki keseimbangan 

formal sebagai sebuah tatanan istana kerajaan.   
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Gambar 4.44. Tatanan simetri pada pola 

ruang Istana Versailles di Prancis 

 

 

 

 

 

Namun apabila dilihat secara konotatifnya pula keseimbangan formal yang biasa digunakan 

pada tata ruang istana kerajaan ini memberikan kesan keadilan yang tergambar lewat 

keseimbangan antara sisi kiri dan kanan.  Sama halnya dengan timbangan gantung, jika 

antara berat kiri dan kanan sama maka posisi timbangan tersebut tidak miring atau berat 

sebelah.   

 

b) Relevansi/hierarki 

Dari segi hierarki prinsip simetri dapat dilihat sebagai kesetaraan ruang, ruang-ruang yang 

memiliki kesamaan fungsi tersusun berdampingan.  Namun dalam makna konotasinya 

prinsip ini memberikan gambaran tentang kesetaraan sebagai sesama manusia yang hidup di 

bumi dan gambaran keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Tuhan dan horizontal 

kepada sesama manusia.   

 

c) Maksud/fungsi 

Fungsi dari prinsip simetri adalah memberikan kejelas terhadap fungsi-fungsi ruang yang 

saling berkaitan namun dalam hal lain prinsip ini pula mengingatkan kepada sosok 

pemimpin yang harus tetap menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhannya dan kepada 

sesama manusia atau masyarakat yang dipimpinnya.   

 

d) Ekspresi/nilai 

Semantik pada prinsip simetri pada tatanan ruang Istana Maimoon ini memberikan makna 

tersendiri terhadap suatu tatanan ruang yang seimbang.  Berdasarkan wawancara dari bapak 
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Gambar 4.45. Tatanan Simetri pada pola 

ruang Taj Mahal (Oak, 2008) 

 

Tengku Mohar selaku pemandu wisata yang masih merupakan keturanan Sultan Deli bahwa 

terhadap tatanan pola ruang Istana Maimoon yang seimbang memiliki filosofis tersendiri 

yakni melambangkan keseimbangan hubungan secara vertikal (Ketuhanan) dan horizontal 

(Kemanusiaan).  Sebagai bangunan yang ruangnya dipengaruhi arsitektur Islam di India 

yakni arsitektur Mughal bahwa bangunan Taj Mahal yang merupakan contoh dari arsitektur 

Mughal ini juga pada tatanan yang seimbang memiliki filosopi tersendiri yakni Bentuk pola 

ruang yang simetris menggambarkan sebuah keagungan atau kebesaran, biasanya digunakan 

para raja sebagi simbol dari kekuasaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tinjauan teori dalam teori dasar-dasar desain dijelaskan bahwa kesan yang 

dihasilkan pada prinsip keseimbangan formal adalah tenang, bening, megah, agung dan 

berwibawa.  Hal ini tentu berkaitan dengan Taj Mahal dan Istana Maimoon bhwa bangunan 

ini keduanya di peruntukkan kepada seorang raja akan tetapi Taj Mahal merupakan sebuah 

makam dari Istri atau permaisuri raja.  Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa 

prinsip simetri ini menggambarkan sebuah keagungan dan kekuasaan seorang raja yang 

apabila di kaitkan dengan hubungan vertikalnya (Ketuhanan) maka keagungan itu 

merupakan wujud dari hubungan vertikal dimana bahwa seorang raja merupakan 

implementasi dari Tuhan sedangkan kekuasaan apabila dikaitkan dengan hubungan 

horizontalnya maka kekuasaan sendiri merupakan hubungan dengan manusia  

(Kemanusiaan) dimana seorang raja itu bertugas sebagai pemimpin masyarakatnya atau 

yang disebut sebagai berkuasa. 
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Gambar 4.46. Tatanan hierarki pada rumah 

adat tradisional Melayu (Mudra, 2004) 

 

3. Prinsip hierarki 

 

a) Referensi/kode 

Dilihat dari segi referensinya prinsip hierarki memiliki kode yaitu tingkat kepentingan dalam 

sebuah tatanan ruang.  Hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa ruang-ruang yang sifatnya 

publik terletak pada bagian paling depan dan ruang yang sifatnya privasi tidak dapat 

langsung terlihat atau tersembunyi serta ruang yang memiliki keutamaan secara dimensi 

memiliki ukuran yang paling besar seperti ruang balairung utama.  Hal ini apabila di amati 

lebih mendalam tatanan ruang Istana Maimoon mengacu pada sebuah tatanan ruang pada 

rumah adat tradisional melayu dimana pada tatanan ruang nya juga memiliki ruang awal 

sebagai persiapan (mencuci kaki), ruang transisi, ruang inti hingga ruang yang paling privasi 

seperti dapur dan kamar mandi.  Apabila dilihat makna konotasinya maka sebuah hierarki 

ruang ini adalah bentuk dari penghargaan terhadap kepentingan pada suatu ruang.  Bahwa 

setiap memasuki ruang inti diperlukan adanya suatu persiapan seperti membersihkan kaki 

setelah itu menuju ruang transisi dan kemudian memasuki ruang inti.   
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b) Relevansi/hierarki 

Dari segi Relevansinya prinsip hierarki ini menunjukkan tingkatan kepentingan dalam 

sebuah tatanan ruang Istana Maimoon.  Keberadaan ruang-ruangnya sudah di tentukan 

berdasarkan fungsi dan tujuan ruang masing-masing, akan tetapi secara konotasi hal ini 

dimaksudkan bahwa ruang inti dalam hal ini balairung utama merupakan ruang yang paling 

penting karena sebagai tempat keberadaan seorang sultan yang sultan sendiri merupakan 

sosok tertinggi diantara yang lainnya dalam wilayah kekuasaan.   

 

c) Maksud/fungsi 

Maksud atau fungsi keberadaan prinsip ini menegaskan bahwa ruang balairung utama pada 

komposisi tata ruang Istana Maimoon ini berperan sebagai ruang utama yang paling penting 

serta menjadi pusat dalam sebuah tata pola ruang.  Dilihat dari sisi konotasinya maka prinsip 

ini sebagai salah satu bentuk penyampaian untuk menunjukkan tahta seorang sultan yang 

memiliki posisi tertinggi, pemegang keputusan paling akhir dalam sebuah daerah 

kekuasaannya.   

 

d) Ekspresi/nilai 

Dilihat dari ekspresinya bahwa hierarki ini jelas untuk menunjukkan sebuah tahta atau 

kekuasaan seorang sultan, namun tidak terlepas dari makna konotasinya bahwa prinsip ini 

juga memberikan jenjang atau tingkatan tertentu terhadap sebuah komposisi istana.  

Meskipun dimata Tuhan semua umat manusia sama sebagai khalifah akan tetapi dalam area 

kekuasaan tidak menampik bahwa terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam sistem 

pemerintahan.  Akan selalu ada seseorang yang akan menjadi pemimpin untuk mengatur 

sebuah wilayah demi mewujudkan sebuah keteraturan.   

 
 

4. Prinsip datum 

 

a) Referensi/kode 

Prinsip datum memiliki kode yaitu kesatuan dalam sebuah tatanan ruang.  Maksudnya ialah 

bahwa setiap sebuah tatanan tentu memiliki kesatuan.  Kode-kode ini dapat terlihat melalui 

sebuah tatanan ruang yang ada pada Istana Maimoon dimana ruang inti yang merupakan 

ruang yang paling utama berada di tengah bangunan.  Dari segi referensinya pula prinsip 

datum ini mengacu pada sebuah kesatuan dalam tatanan ruang istana kerajaan yang 

mempengaruhi gaya arsitektur Istana Maimoon yakni istana kerajaan di Inggris seperti Istana 

Buckingham.  Pada istana ini ruang terbuka pada bagian tengahnya menyatukan ruang-ruang 



98 
 

Gambar 4.47. Prinsip datum pada Tatanan pola 

ruang Istana Buckingham  (Pinterest.com) 

 

lain yang ada di sekelilingnya sehingga pola tata ruangnya terlihat seperti kesatuan dalam 

sebuah tatanan. 

   

 

 

 

Prinsip ini pula memberikan makna konotasi yaitu bahwa setiap tatanan ruang yang 

membentuk suatu pola tertentu pasti memiliki unsur penyatu sebagai satu kesatuan baik yang 

terlihat secara langsung maupun tidak.   

 

b) Relevansi/hierarki 

Prinsip datum ini apabila dilihat dari sisi hierarkinya adalah unsur penyatu dalam sebuh 

komposisi tatanan ruang.  Akan tetapi prinsip ini juga memiliki makna lain sebagai sosok 

yang yang memiliki kedudukan paling utama dan tertinggi yang harus dapat memberikan 

suatu ikatan sebagai penyatu dari elemen terkecil hingga terbesar dalam suatu area 

kekuasaan.   

 

c) Maksud/fungsi 

Prinsip datum ini memiliki tujuan dan fungsi sebagai suatu tanda untuk menunjukkan sebuah 

unsur penyatu dalam setiap tatanan pola ruang dalam hal ini peran tersebut berada pada ruang 

balairung utama.   Pada makna konotasinay pula prinsip ini menggambarkan peran terhadap 

seorang raja atau pemimpin tertinggi yang harus mampu menyatukan masyarakatnya dalam 

sebuah wilayah kekuasaan.   
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d) Ekspresi/nilai 

Dari aspek semantiknya pemaknaan terhadap datum ini berkaitan dengan sintaksis dan 

pragmatiknya.  Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa datum memiliki fungsi sebagai 

wadah yang menyatukan ruang-ruang yang ada di dalam maupun di sekelilingnya.  Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulakan bahwa pemaknaan prinsip datum terhadap tatanan 

ruang khususnya Istana Maimoon adalah bahwa setiap ruang yang tersusun berdasarkan pola 

tertentu memiliki kesatuan sebagai penyeimbang ruang-ruang lainnya baik yang tersusun 

melalui kemenurusan suatu garis, atau yang tersusun melalui bidang tertentu yang 

menyatukan beberapa komponen ruang dan sebuah volume ruang yang menyatukan volume-

volume ruang lainnya.  Hal ini juga dijelaskan dalam teori dasar prinsip tatanan ruang bahwa 

prinsip datum yang bersifat volumetris menggamabarkan sosok yang dapat merangkul 

elemen-elemen disekitarnya dimana prinsip datum tersebut harus memiliki ukuran, 

penutupan, dan keteraturan yang cukup agar dapat mengumpulkan elemen-elemen tersebut 

didalam areanya.  Prinsip ini berkaitan dengan keberadaan Istana Maimoon yang dapat 

menampung masyarakat yang datang ke istana baik acara adat maupun acara-acara lainnya, 

sedangkan keberadaan sultan harus mampu merangkul untuk menyejahterakan rakyat yang 

dipimpinnya. 

 
 

5. Prinsip irama/pengulangan 

 

a) Referensi/kode 

Prinsip irama/pengulangan memiliki kode yaitu kesamaan.  Hal ini dapat dilihat secara jelas 

bahwa ruang-ruang yang ada secara bentuk dan dimensi serta kefungsiannya memiliki 

kesamaan.  Seperti contoh ruang makan dan dapur bersih secara kefungsian memiliki 

kesamaan yaitu sebagai area makanan dan dilihat dari bentuk dan ukurannya memiliki 

kesamaan pula dan tersusun berhadapan.  Inilah yang dimaksud dengan prinsip pengulangan 

yang memiliki sifat kesamaan.  Hal ini mengacu pada tatanan ruang sebuah istana-istana 

kerajaan yang menjadi referensi dari Istana Maimoon sendiri yaitu sebagai contoh seperti 

istana Versailles di Prancis.  Ruang-ruang yang tersusun secara simetri atau yang memiliki 

keseimbangan formal memiliki pengulangan-pengulangan bentuk yang identik serta 

memunculkan irama visual.  Sifat konotatif dari pengulangan tersebut apabila di pahami 

memunculkan sebuah ritme pengulangan bentuk.  Apabila dilihat polanya maka membentuk 

sebuah permainan visual terhadap sebuah tatanan ruang.   
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b) Relevansi/hierarki 

Prinsip irama/pengulangan ini apabila dikaitkan dengan relevansinya memiliki hierarki 

seperti prinsip simetri yaitu kesetaraan.  Dimana ruang-ruang yang tersusun secara seimbang 

atau simetri tentu mengalami sebuah perulangan bentuk dan tersusun berdasarkan sebuah 

tatanan yang proporsional sehingga menimbulkan sebuah irama tertentu yang dapat 

dirasakan secara visual.   

 

c) Maksud/fungsi 

Secara kefungsian prinsip ini bertujuan sebgai penyeimbang suatu tatanan pola ruang namun 

juga memiliki makna lain yaitu memberikan suatu gambaran ketenangan dalam  sebuah 

suasana istana kesultanan sebagai suatu bangunan tempat keberadaan seorang sultan yang 

memiliki tahta tertinggi dalam area kekuasaannya.   

 

d) Ekspresi/nilai 

Ditinjau dari aspek semantiknya bahwa prinsip irama/pengulangan ini berkaitan dengan 

pragmatiknya yaitu bertujuan untuk mengatur sebuah tatanan sehingga dari  penjelasan 

tersebut apabila dikaitkan dengan semantiknya prinsip irama/pengulangan ini memiliki 

makna keteraturan dan ketenangan pada sebuah istana kerajaan.  Keteraturan itu terwujud 

mulai dari awal memasuki istana hingga mencapai ruang akhirnya.  Dan apabila dilihat dari 

segi fungsionalnya pula ruang ruang tersebut tersusun berhadapan atau berseberangan 

berdasarkan kemiripan fungsi dan memiliki bentuk dan dimensi yang identik.  Sehingga dari 

aspek semantiknya sebuah prinsip irama/pengulangan dapat disimpulkan bahwa prinsip ini 

terwujud memiliki makna keteraturan, keseimbangan dan ketenangan dalam sebuah tatanan 

ruang istana.  

 

 

6. Prinsip transformasi 

 

a) Referensi/kode 

Dari segi referensinya prinsip transformasi ini dapat di lihat sebagai perubahan dalam suatu 

tatanan ruang.  Dimana setiap ruang yang ada memiliki kefungsiannya masing-masing 

sehingga secara visual ruang-ruang yang ada terlihat berbeda seperti area yang terlihat 

terbuka pada ruang penerima tamu dan area yang tertutup, megah dan sangat luas pada ruang 

balairung utama.  Pada prinsip ini tatanan pola ruang Istana Maimoon juga mengacu kepada 

tatanan pola ruang rumah adat tradisional melayu seperti yang tertera pada gambar 4.46 

bahwa setiap ruang yang memiliki kefungsiannya masing-masing secara bentuk mengalami 

perubahan yang disesuaikan pada fungsi ruangnya.  Dalam hal lain prinsip ini juga dapat 
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dilihat sebagai identitas suatu ruang yang ada pada Istana Maimoon, bahwa setiap ukuran 

menggambarkan aktifitas yang di lakukan pada ruang tersebut.   

 

b) Relevansi/hierarki 

Prinsip transformasi ini memiliki hierarki yaitu sebuah kesesuaian dalam sebuah tatanan 

ruang.  Dimana setiap ruang yang memiliki kefungsian berdasarkan kepentingannya tersusun 

sesuai dengan ukuran atau dimensi ruangnya.  Sebagai contoh ruang staff dan transisi yang 

berfungsi sebagai ruang pengawalan terhadap sultan secara dimensi tidak terlalu besar 

sedangkan ruang balairung utama yang memiliki kepentingan lebih utama memiliki dimensi 

yang cukup besar.  Sehingga terlihat sebuah transformasi bentuk dan fungsi pada ruang staff 

dan transisi menuju ruang balairung utama.  Dilihat dari makna konotasinya bahwa prinsip 

ini secara hierarki memberikan gambaran bahwa perubahan ruang tersebut disesuaikan 

dengan kedudukan bagi pengguna bangunan.   

 

c) Maksud/fungsi 

Memeberikan kesesuaian terhadap pengguna istana berdasarkan tingkat kepentingannya 

seperti seorang raja/sultan sebagai pimpinan tertinggi berada di ruang yang memiliki dimensi 

cukup besar.  Selain itu juga prinsip ini memiliki makna lain sebagai memperjelas suatu 

tahapan proses perubahan baik secara fisik maupun sikap ketika berada di ruangan tertentu.   

 

d) Ekspresi/nilai 

Jika dilihat dari aspek sintaksis dan pragmatiknya bahwa transformasi merupakan sebuah 

perubahan baik secara fungsi maupun bentuk ruang.  Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa makna sebuah transformasi pada sebuah tatanan ruang Istana Maimoon 

adalah sebuah perubahan.  Nilai-nilai perubahan ini pula dapat dirasakan secara sikap baik 

fisik maupun mental.  Maksudnya ialah bahwa sikap kita apabila berada di ruang yang 

sifatnya umum itu tidak sama apabila kita berada pada sebuah ruang yang sifatnya penting, 

formal dan utama.  Makna perubahan itu dapat dirasakan dari tahapan-tahapan ruang yang 

ada pada Istana Maimoon apabila memasuki Istana Maimoon.   Mulai dari pintu masuk 

utama yang sifatnya umum hingga menuju ruang pemendian jenazah yang sifatnya privasi. 
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B. Penataan pola ruang Istana Maimoon  

 

1. Referensi/kode 

Dilihat dari segi referensinya kode-kode yang ada pada sebuah tatanan pola ruang 

Istana Maimooon adalah mengacu pada sebuah tatanan ruang istana kerajaan yang apabila 

dilihat dari segi fungsinya memiliki tahapan-tahapan ruang tertentu untuk menuju ruang inti.  

Hal ini tentu tidak terpisah pada prinsip-prinsip tatanan pola ruang yang dilihat dari segi 

referensinya.  Setiap pola yang dihasilkan pada tatanan pola ruang Istana Maimoon mengacu 

pada tatanan pola ruang istana kerajaan/kesultanan baik yang ada di Nusantara maupun di 

mancanegara yang mempengaruhi gaya arsitektur Istana Maimoon 

Selain itu dapat dilihat pula sebagai kode yaitu sebuah ruang yang memiliki 

kepentingan dan keutamaan paling tinggi pada sebuah tatanan ruang istana yaitu tempat 

seorang raja atau pemimpin duduk sebagai pimpinan tertinggi.  Dalam hal ini ruang ruang 

tersebut adalah balairung utama pada Istana Maimoon dimana ruang tersebut terdapat 

singgasana sultan sebagai area khusus seorang sultan.  Bentuknya yang bertingkat 

melambangkan tahta seorang raja.  Selain itu pula dari segi dimensi ukuran ruang balairung 

utama ini cukup besar karena fungsinya sebagai area menjamu seluruh tamu yang datang ke 

Istana Maimoon, baik masyarakat melayu maupun tamu manca negara.   

 

2. Relefansi/hierarki 

Dari segi hierarki pula ruang Istana Maimoon ini dapat dilihat dari tanda-tanda 

sebuah keteraturan pola susunan ruang.  Terdapat sebuah tahapan-tahapan ruang yang 

membentuk suatu proses pencapaian tersendiri dalam tatanan ruangnya.  Sebagai contoh 

ruang penerima tamu berada pada paling depan bangunan yang bersifat publik yang 

berfungsi sebagai ruang untuk menerima tamu sementara atau yang tidak inigin bertemu 

langsung kepada sultan dan sebagai ruang untuk mempersiapkan sebelum bertemu sultan 

seperti persiapan fisik maupun mental atau sikap.  Setelah itu terdapat ruang transisi yang 

berfungsi sebagai ruang pengawalan terhadap sultan yang berfungsi mengamankan terlebih 

dahulu sebelum memasuki area sultan.  Dari segi peletakannya pula ruang ini berada pada 

antara ruang balairung utama dan ruang penerima tamu sehingga jelas bahwa ruang ini 

adalah sebagai ruang pengawalan.  Selanjutnya memasuki ruang balairung utama yang 

sifatnya paling penting atau yang disebut sebagai area raja pada sebuah tatanan istana. 

Ruangan ini termaasuk pada hierarki ruang semi publik karena digunakan untuk umum 

namun hanya yang memiliki tujuan khusus saja.   Dari segi hierarki pula ruangan ini 

memiliki dimensi yang cukup besar yang menunjukkan bahwa ruang balairung utama adalah 
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suatu elemen terpenting dalam sebuah tatanan pola ruang Istana Maimoon.  Pada zona 

privasi seperti ruang istirahat yang terletak pada bangunan sayap kanan dan kiri dan ruang 

pemandian jenazah terletak secara khusus dimana aksesnya tidak dapat secara langsung 

melalui ruang balairung utama namun masih dalam sebuah kesatuan tatanan ruang. 

 

3. Maksud/fungsi 

Dari segi kefungsian ruang-ruang yang ada juga mengacu pula pada aspek sintaksis 

dan pragmatiknya.  Ruang-ruang yang ada memiliki kefungsiannya masing-masing seperti 

ruang untuk menerima tamu, ruang untuk pengawalan, ruang untuk area raja, ruang untuk 

istirahat, ruang untuk makan dan terdapat pula ruang untuk memandikan jenazah.   

Dari keseluruhannya bahwa fungsi-fungsi yang ada pada masing-masing ruang 

menjadi sebuah satu kesatuan tatanan ruang yang ada pada istana mulai dari kefungsian yang 

bersifat umum hingga kefungsian yang bersifat pribadi. 

 

4. Ekspresi/nilai 

Dilihat dari segi ekspresinya tatanan pola ruang yang ada memiliki nilai-nilai 

tertentu berdasarkan fungsi masing-masing ruang seperti adanya nilai kepentingan dan 

keutamaan pada ruang balairung utama dimana ruang tersebut merupakan area 

kepemimpinan seorang sultan.  Hal ini menjelaskan bahwa seorang raja atau sultan adalah 

utama dari sebuah wilayah kerajaan Melayu Deli.  Selain itu terdapat pula nilai-nilai agama 

yang cenderung islami seperti bangunan sayap kanan dan kiri yang berfungsi sebagai area 

istirahat khusus untuk perempuan pada sisi kanan dan khusus untuk laki-laki pada sisi kiri.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa didalam agama islam laki-laki dan perempuan tidak di 

satukan pada ruangan yang sama.  Selain itu terdapat pula nilai-nilai penghargaan terhadap 

seorang ibu atau istri yang menempatkan sisi kanan adalah bangunan untuk perempuan.   

Budaya melayu termasuk budaya yang menarik garis keturunan secara patrilineal 

yang artinya menarik garis kekerabatan melalui pihak ayah atau pun laki-laki.  Meskipun 

demikian dalam adat menetap juga ditentukan bahwa pasangan suami istri setelah menikah 

dapat menumpang di kediaman kerabat istri (Melalatoa, 1995: 707).  Hal ini menjelaskan 

bahwa adat melayu adalah adat yang menghargai sosok perempuan baik istri atau seorang 

ibu maupun anak perempuan.  Letak ruangan yang diperuntukkan kepada kaum perempuan 

berada di sebelah kanan merupakan bentuk dari penghargaan terhadap seorang perempuan 

baik istri atau ibu maupun anak perempuan karena sisi kanan adalah sisi utama dalam ajaran 

Islam.  Hal ini juga terbukti dalam HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548 bahwa kita 

harus menghargai seorang perempuan atau ibu. 
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Selain nilai-nilai penghargaan terhadap perempuan terdapat pula nilai-nilai 

kehidupan bahwa yang hidup pasti akan mati.  Hal ini tergambar jelas didalam ruang 

pemandian jenazah.  Apabila dikaitkan dari sisi orientasi bangunan ini memiliki akses 

khusus dari arah barat yakni terdapat tangga menuju ruang tersebut dan jika dikaitakan dari 

arah orientasi Masjid Raya Al-Mashun yang menghadap kiblat yakni arah barat, letak ruang 

pemandian jenazah ini juga di posisikan di sisi paling barat bangunan yakni dimana orang 

yang sudah mangkat atau meninggal dunia dimandikan kearah kiblat agama Islam yakni arah 

barat. 

Dari pemaknaan ini muncul nilai-nilai tertentu bahwa dengan adanya area khusus 

pemandian jenazah ini merupakan peringatan terhadap manusia bahwa kehidupan ini tidak 

hanya sebatas di dunia saja melainkan akan selalu mengingat akhirat.  Karena sewaktu-

waktu kita sebagai manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. 

Pada aspek semantiknya tatanan pola ruang Istana Maimoon ini dapat disimpulkan 

bahwa tatanan pola ruangnya mengacu pada sebuah istana kerajaan di eropa seperi Inggris 

dan Perancis dan juga mengacu pada sebuah tatanan pola ruang arsitektur islam di India atau 

yang disebut sebagai arsitektur Mughal.  Selain itu juga mengacu kepada istana kesultanan 

di nusantara dan rumah adat tradisional melayu.   

Dari beberapa referensi yang ada tatanan pola ruang Istana Maimoon ini memiliki 

nilai-nilai utama yaitu nilai-nilai proses kehidupan manusia dari lahir hingga mati serta nilai-

nilai kepemimpinan dimana seorang pemimpin yang harus mampu merangkul 

masyarakatnya dan memiliki hubungan erat yang harus diseimbangkan yakni hubungan 

sosial kepada masyarkat yang melambangkan sebuah kekuasaan dan tahta serta hubungan 

kepada Tuhan yang melambangkan sebuah keagungan. 
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No Prinsip Tatanan Ruang Tatanan Pola Ruang 

 Jenis Prinsip Sintaksis Sintaksis 
 

1 

 

Sumbu 

 
 

 

- Terbentuk melalui tatanan massa yang membentuk ruang 

dan menghasilkan pola tertentu sehingga menimbulkan 

suatu kemenerusan garis secara membujur dan melintang 

yang disebut sebagai sumbu. 

 

 

 

Terbentuk melalui dua unsur tatanan ruang yakni tatanan ruang yang 

bersifat seremonial/formal (Timur-Barat) dan tatanan ruang yang 

bersifat keluarga/pribadi (Utara-Selatan) 

 

 
2 Simetri 

 
 

 

- Terbentuk melalui tatanan ruang yang saling berhadapan 

dengan bentuk dan ukuran yang identik. 

 

- Simetri yang terbentuk adalah keseimbangan formal. 

 

3 Hierarki 

 
 

- Terdapat ukuran ruang yang dominan dan berada di pusat 

bangunan yaitu ruang balairung utama. 

 

   

Tabel 4.2. Rekapitulasi hasil analisa sintaksis pada prinsip pola tatanan dan tatanan ruang 
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No Jenis Prinsip Sintaksis 

 

 

4 

 

 

Datum 

 
 

 

 

- Ruang balairung utama sebagai datum volume yang 

menyatukan ruang-ruang sekunder yang ada di 

sekelilingnya. 

5 Irama/Pengulangan 

 
 

- Pengulangan bentuk dasar yang menghasilkan pola 

seimbang seperti ruang staff sisi kiri dan kanan, bangunan 

sayap kanan dan kiri dan ruang makan dan dapur bersih. 
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6 

 

 

Transformasi 

 

 
 

- Terdiri dari lima geometri dasar persegi panjang yang 

mengalami penambahan (Adiktif) dan pengurangan 

(Substraktif).   

 

 

 

Kesimpulan 
 

Dari uraian tersebut, sintaksis pola tatanan ruang Istana Maimoon terbentuk melalui prinsip-prinsip dasar tatanan ruang yang dapat terlihat 

melalui letak ruang yang saling berhadapan yang memiliki kesimbangan formal dan memiliki perubahan serta pengulangan bentuk dasar 

dan apabila dilihat secara suatu kesatuan tatanan pola ruang, maka Istana Maimoon ini membentuk suatu tatanan ruang yang memiliki dua 

poros aktivitas yaitu poros timur-barat sebagai aktivitas seremonial dan poros utara-selatan sebagai aktivitas keluarga.   
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No Prinsip Tatanan Ruang Tatanan Pola Ruang 

 Jenis Prinsip Pragmatik Pragmatik 
1 Sumbu 

 
 

 

 

- Berfungsi menjelaskan setiap tatanan 

ruang yang ada memiliki kemenerusan 

garis linier yang imajiner serta 

mengatur suatu tatanan pola ruang.   

 

- Membelah suatu tatanan pola ruang 

yang simetri. 

 

Terdiri dari dua fungsi utama yaitu fungsi aktivitas kerajaan dan fungsi 

aktifitas keluarga yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.   

2 Simetri 

 

 

 

 

 
 

Menghubungkan antara ruang-ruang yang 

memiliki kesamaan secara fungsional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3.  Rekapitulasi hasil analisa Pragmatik pada prinsip pola tatanan dan tatanan ruang 
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No Jenis Prinsip Pragmatik 

 

3 

 

Hierarki 

 

 

- Memperkuat dan memperjelas area 

inti dari sebuah bangunan. 

 

- Penanda pada sebuah ruang yang 

memiliki kepentingan yang lebih 

utama dari ruang-ruang lainnya.   

 

4 

 

Datum 

 
 

 

 

Penyatu ruang-ruang yang berada di sekeliling 

ruang utama.   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irama/Pengulangan 

 

Mengatur tatanan pola ruang yang ada yang 

memiliki kesamaan secara fungsional. 
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No Jenis Prinsip  

Pragmatik 

 

6 

 

Transformasi 

 
 

 

 

 

Merubah bentuk ruang dan fungsi dari 

geometri dasar yang sederhana menjadi 

sebuah tatanan ruang yang baik dan 

proporsional. 

 

 

Kesimpulan 

Dari aspek pragmatiknya tatanan pola ruang Istana Maimoon adalah sebuah tatanan pola ruang yang memiliki dua fungsi utama 

secara keseluruhan yakni fungsi aktivitas kerajaan dan fungsi aktivitas keluarga yang setiap ruangnya tersusun seimbang yang 

bersifat mengatur suatu tatanan pola ruang istana kesultanan, menghubungkan ruang-ruang yang memiliki kesamaan secara 

fungsional yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah tatanan pola ruang istana kesultanan. 
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No Prinsip Tatanan Ruang Tatanan Pola Ruang 

 Jenis Prinsip Semantik Semantik 

   Referensi 

(Kode) 

 

Relevansi 

(Hierarki) 

Maksud 

(Fungsi) 

Ekspresi 

(Nilai) 

1 Sumbu 

 

Referensi (Kode) 

Mengacu pada tatanan pola ruang Istana Kesultanan 

di Nusantara yang memiliki sumbu utama kelahiran 

kehidupan kematian 

 

Relevansi (Hierarki) 

Tahapan ruang yang menggambarkan proses urutan 

ruang yang memiliki makna konotasi kehidupan 

manusia seperti awal (kelahiran), Tengah 

(Kehidupan) dan akhir (kematian) 

 

Maksud (Fungsi) 

Sebagai penjelas dalam sebuah alur sirkulasi, namun 

pada sisi lain memberikan makna sebagai pengingat 

kepada penghuni bangunan bahwa suatu saat siapa 

saja akan berada di ruang pemandian jenazah untuk 

disucikan sebelum menghadap ke Penciptanya 

 

Ekspresi (Nilai) 

Sumbu bersifat kuat dan mengatur, namun secara 

konotatif memberikan gambaran tentang kehidupan 

manusia bahwa yang lahir di dunia pasti akan mati 

 

 

 

- Mengacu pada 

sebuah tatanan 

ruang istana 

kerajaan serta 

tataruang rumah 

adat tradisional 

melayu yang 

memiliki suatu 

proses tahapan 

ruang dan tatanan 

yang seimbang.     

- Sebagai sosok 

yang utama 

dalam sebuah 

sistem 

pemerintahan 

kerajaan/kesulta

nan.     

Perwujudan dari sebuah 

tahta tertinggi dalam 

suatu sistem 

pemerintahan 

kerajaan/kesultanan.   

- Penggambaran 

sebuah 

kepemimpinan 

seorang sultan 

yang harus 

mampu 

merangkul 

msyarakat yang 

dipimpinnya 

dengan adil dan 

sejahtera tanpa 

mengesampingk

an nilai-nilai 

Ketuhanan 

sebagai seorang 

pemimpin harus 

meberikan 

sesuatu dengan 

sebaik-baiknya 

karna suatu saat 

yang hidup pasti 

akan mati.   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simetri 

 
 

 

 

 

 

 

Referensi (Kode) 

Mengacu kepada sebuah tatanan pola ruang kerajaan 

di eropa yang memiliki pola simetri pada tatanan 

ruangnya.  Secara konotasi prinsip ini memberikan 

makna keadilan.   

 

Relevansi (Hierarki) 

Kesetaraan ruang yang memiliki kesamaan fungsi.  

Secara konotasi memberikan pesan kesetaraan antar 

sesama manusia di bumi dan gambaran 

keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal. 

 

 

 

 

Tabel 4.4.  Rekapitulasi hasil analisa semantik pada prinsip pola tatanan dan tatanan ruang 
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No Jenis Prinsip Semantik 

 

Maksud (Fungsi) 

Memberikan kejelasan terhadap fungsi-fungsi ruang 

yang saling berkaitan.  Secara konotasi 

mengingatkan kepada sosok pemimpin yang harus 

menjaga hubungan erat kepada Tuhan sebagai 

pemberi keputusan tertinggi di kekuasaannya dan 

hubungan kepada masyarakat sebagai seorang 

pemimpin. 

 

  Ekspresi (Nilai) 

Penggambaran terhadap seorang pemimpin yang 

memiliki kekuasaan, berwibawa dan keagungan serta 

harus bersikap adil. 

3 Hierarki 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Referensi (Kode) 

Mengacu kepada tatanan pola ruang arsitektur 

tradisional melayu yang memiliki tingkat 

kepentingan ruang yang berbeda-beda.  Secara 

konotasi memberikan pesan penghargaan terhadap 

sebuah ruang yang bersifat penting dan utama. 

 

Relevansi (Hierarki) 

Penggambaran sebuah kepentingan terhadap suatu 

ruang.  Secara konotasi memberikan pesan bahwa 

ruang balairung utama merupakan ruang yang paling 

penting pada Istana Maimoon.   

 

Maksud (Fungsi) 

Menegaskan sebuah ruang yang memiliki keutamaan 

secara konotasi menunjukkan tahta seorang sultan 

yang meimiliki kedudukan tertinggi.   

 

Ekspresi (Nilai) 

Seorang sultan adalah pemegang kekuasaan dan 

pemberi keputusan tertinggi dalam sebuah daerah 

kekuasaan.  Secara konotasi memberikan gambaran 

tentang status kedudukan pengguna istana.   

 

 

 

4 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

Referensi (Kode) 

Mengacu pada sebuah tatanan pola ruang kerajaan di 

inggris dan kerajaan islam di india yang memiliki 

suatu wadah ruang yang menyatukan ruang-ruang di 

sekelilingnya.  Secara konotasi memberikan pesan  
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No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Prinsip 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semantik 

 

bahwa setiap komposisi tatanan ruang selalu 

memiliki unsur penyatu sebagai satu kesatuan.   

 

Relevansi (Hierarki) 

Sebagai wadah yang paling utama yang memberikan 

suatu ikatan atau sebagai penyatu dari elemen-

elemen terkecil suatu kekuasaan.   

 

Maksud (Fungsi) 

Menunjukkan peran terhadap seorang raja yang harus 

mampu menyatukan masyarakatnya dalam sebuah 

wilayah kekuasaan.   

 

Ekspresi (Nilai) 

Istana kerajaan sebagai peranan dari pemimpin yang 

mampu menampung masyarakat dalam jumlah besar  

serta sebagai sosok pemimpin harus mampu 

merangkul seluruh masyarakat yang dipimpinnya 

dengan keadilan dan dapat memberikan 

kesejahteraan.   

  

 

5 

 

Irama/Pengulangan 

 

 
 

 

 

Referensi (Kode) 

Mengacu pada sebuah istana kerajaan yang memiliki 

pola ruang yang simetri yang mengalami 

pengulangan seperti istana Versaiiles di Prancis.  

Secara konotasi bila dilihat polanya memberikan 

kesan ritme permainan visual. 

 

Relevansi (Hierarki)  

Perwujudan dari kesetaraan dengan susunan ruang 

yang sejaajar.   

 

Maksud (Fungsi) 

Memberikan suatu gambaran keseimbangan dan 

ketenangan dalam sebuah suasana Istana Kesultanan 

 

Ekspresi (Nilai) 

Keteraturan sebuah tata ruang terwujud melalui 

keseimbangan pola tata ruang yang menimbulkan 

ketenangan di dalam suasana Istana.   
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6 Transformasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi (Kode) 

Mengacu kepada tata pola ruang rumah tradisional 

melayu yang setiap tahap ruang mengalami 

perubahan.  Secara konotasi merupakan identitas 

terhadap suatu ruang.   

 

Relevansi (Hierarki) 

Perwujudan dari kesesuaian terhadap unsur-unsur 

pembentuk tatanan pola ruang Istana Kesultanan.  

Secara konotasi perubahan tersebut disesuaikan 

dengan kedudukan pengguna bangunan.   

 

Maksud (Fungsi) 

Memberikan kesesuaian terhadap pengguna istana 

berdasarkan kepentingannya.  Bahwa seorang sultan 

sebagai pimpinan tertinggi berada di ruang yang 

berdimensi cukup besar.   

 

Ekspresi (Nilai) 

Suatu perubahan baik secara fisik maupun sikap 

kepada siapa saja apabila berada di ruang-ruang 

tertentu yang bersifat utama dalam sebuah istana 

kesultanan.   

 

 

 

 

 

Kesimpulan 
 

Dari aspek semantiknya tatanan pola ruang Istana Maimoon adalah sebuah tatanan yang memiliki mkna dan nilai-nilai utama yakni nilai kehidupan seperti yang 

terlihat pada proses tahapan ruang yang menggambarkan kehidupan manusia dari lahir hingga mati.  Pada proses tersebut selalu mengingatkan pengguna Istana 

Maimoon bahwa suatu saat dia berada di ruang pemandian jenazah untuk di sucikan sebelum di makamkan.  Selain itu nilai-nilai yang ada adalah nilai 

kepemimpinan seorang raja, bahwa seorang raja harus mampu merangkul masyarakat yang dipimpinnya menjadi satu kesatuan tanah Melayu Deli dan seorang 

pemimpin juga harus menjaga hubungan erat terhadap sesama manusia dan hubungan erat kepada Tuhan sebagai wujud dari makna kekuasaan dan keagungan 

sebagai seorang sultan atau raja.   
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NO Aspek Semiotika  Prinsip Tatanan Ruang Tatanan Pola Ruang 
1 Sintaksis  Tersusun berdasarkan pola tatanan ruang yang seimbang, 

pengulangan bentuk, kesesuaian ukuran dan posisi ruang. 

Tersusun berdasarkan ruang-ruang yang memiliki tujuan dan kefungsian 

yang berbeda-beda dan penyusunan ruang-ruang yang proporsional 

sehingga menghasilkan sebuah tatanan ruang yang memiliki 

keseimbangan formal 

 

2 Pragmatik  Berfungsi sebagai penjelas alur dalam sebuah istana baik area publik, 

inti maupun area privasi. 

 

Memiliki kefungsian yang disesuaikan dengan peruntukan ruang-ruang 

yang ada mulai dari yang sifatnya umum hingga yang bersifat sangat 

pribadi. 

 

3 Semantik  1. Referensi (kode) :  

Mengacu kepada sebuah tata pola ruang istana kerajaan atau 

kesultanan yang memiliki gambaran suatu proses kehidupan 

dari lahir tumbuh sebagai manusia dan sosok pemimpin 

hingga menuju kematian.   

 

2. Relevansi (Hierarki): 

Gambaran kepada sosok raja atau sultan yang harus mampu 

menjadi penyatu terhadap masyarakat yang di pimpinnya 

serta mampu menyeimbangkan hubungan erat kepada Tuhan 

dan sesama manusia.   

 

3. Maksud (Fungsi): 

Menciptakan keteraturan dalam sebuah istana yang 

menimbulkan nuansa ketenangan dan kekuasaan seorang 

sultan yang harus mampu menjaga keseimbangan kepada 

sesama manusia dengan peranan sosok yang adil dan mampu 

meberikan kesejahteraan dan kepada Tuhan untuk 

mempertanggung jawabkan keputusan yang telah diambil 

 

4. Ekspresi (Nilai): 

Menggambarkan suatu proses kehidupan dari lahir hingga 

kembali ke Penciptanya dengan suatu nilai-nilai 

keseimbangan antara hubungan sesama manusia dan Tuhan 

serta nilai-nilai kepemimpinan sebagai sosok yang mampu 

merangkul masyarakatnya. 

 

1. Referensi (kode) :  

Mengacu pada sebuah bangunan istana kerajaan yang 

menggambarkan sebuah kebesaran dan kekuasaan. 

 

2. Relevansi (Hierarki): 

Memiliki kepentingan dan keutamaan sebagai istana kerajaan 

yang terletak di tengah-tengah area kepemerintahannya. 

 

3. Maksud (Fungsi): 

Sebagai pusat pemerintahan kerajaan Melayu Deli. 

 

4. Ekspresi (Nilai): 

Penggambaran seorang pemimpin yang harus menjaga 

hubungan sesama manusia dan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

 

 

 

 

Sintesa 

  

 

Prinsip tatanan ruang yang membentuk pola tatanan yang seimbang 

yang terdapat pengulangan bentuk dan keseuaian ukuran ruang 

berdasarkan fungsinya yang bertujuan untuk memperjelas suatu alur 

atau proses dalam pencapaian ruang-ruang yang ada dan memiliki 

nilai-nilai tertentu yaitu nilai kepemimpinan seperti kekuasaan, 

kewibawaan dan keadilan.   

 

 

 

Mengacu pada sebuah pola tatanan istana kerajaan pada umumnya yang 

memiliki kode-kode tertentu yang dapat dikenali secara umum 

memberikan gambaran sosok kekuasaan dan kebesaran seorang Sultan 

Melayu Deli pada masa kepemimpinannya serta memiliki nilai-nilai 

kepemimpinan yang harus dijaga baik hubungan vertikal terhadap Tuhan 

maupun hubungan horizontalnya kepada sesama manusia. 

 

Tabel 4.5.  Sintesa prinsip dan pola tatanan  ruang  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
 Tatanan pola ruang Istana Maimoon didasari oleh suatu prinsip tatanan pola ruang 

yaitu prinsip sumbu, simetri, hierarki, datum, irama/pengulangan dan transformasi.  Pada 

prinsip tatanan tersebut terbentuk melalui tata letak ruang, jenis ruang dan orientasinya serta 

memiliki kandungan semiotika didalamnya yakni sintaksis dari segi unsur pemebentuknya, 

pragmatik dari segi fungsinya dan semantiknya dari segi pemaknaan dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya.  Secara keseluruhan, apabila dilihat dalam satu kesatuan, tata pola 

ruang Istana Maimoon ini terbentuk melalui penyesuaian terhadap letak atau lokasi dari 

Istana Maimoon sendiri yang berada di tengah-tengah kota Medan sehingga pada 

bangunannya memiliki dua poros utama yaitu timur-barat dan utara-selatan.  Bangunan yang 

orientasi utamanya menghadap ke timur ini memperkuat bahwa kota medan adalah tanah 

melayu yang dari segi letak geografisnya berada di pesisir Pantai Timur Sumatera Utara.   

Dalam kajian tentang bahasa tandanya yakni semiotika arsitektur, apabila dilihat 

dari aspek sintaksisnya prinsip-prinsip tatanan ruang yang terdapat pada Istana Maimoon 

ialah tersusun atas dua poros yaitu poros timur-barat sebagai aktifitas seremonial kerajaan 

dan poros utara-selatan sebagai aktifitas keluarga serta memiliki pola tata ruang yang 

seimbang, pengulangan bentuk, kesesuaian ukuran ruang serta penempatan ruang 

berdasarkan tingkat kepentingannya.    

Dilihat dari aspek pragmatiknya memiliki kefungsian sebagai penjelas alur tatanan 

ruang dalam sebuah istana baik area publik, inti maupun area privasi dan apabila dilihat 

secara menyeluruh sebagai satu kesatuan tatanan pola ruang Istana Maimoon ini berfungsi 

sebagai aktifitas kerajaan pada umumnya.   

Pada aspek semantiknya prinsip tatanan pola ruang  Istana Maimoon memiliki 

pesan-pesan tersendiri atau yang disebut sebagai makna konotasi dalam sebuah objek 

arsitektur seperti pada prinsip sumbu memberikan gambaran tentang proses kehidupan 

manusia dari lahir, tumbuh dan berkembang kemudian mati.  Semua itu memberikan pesan 

bahwa yang terlahir di dunia pasti akan mati.  Pada prinsip simetri memberikan gambaran 

keseimbangan hubungan vertikal kepada Tuhan dan hubungan horizontal kepada sesama 
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manusia sebagai sosok pemimpin yang harus bersikap adil kepada masyarakatnya yang 

harus mampu  menyejahterakan masyarakatnya dan kepada Tuhan yang harus dipertanggung 

jawabkan atas keputusan yang telah di ambil.  Dari prinsip hierarki memberikan gambaran 

tentang kepentingan sebuah kerajaan bahwa seorang sultan adalah pemberi keputusan 

tertinggi dalam sebuah daerah kekuasaan.  Dari prinsip datum memberikan gambaran 

tentang kesatuan,  bahwa seorang pemimpin harus mampu merangkul masyarakat yang 

dipimpinnya.  Dari prinsip irama/pengulangan memberikan gambaran tentang keteraturan 

dan ketenangan dalam suasana istana kerajaan.  Dari prinsip transformasi memberikan 

gambaran tentang sebuah perubahan seperti perubahan sikap baik fisik maupun mental yang 

disesuaikan dengan keberadaan seseorang pada ruang-ruang tertentu. 

 

5.2 Saran 
 Dari hasil penelitian penulis tentang pemaknaan terhadap pola ruang Istana Maimoon 

diharapkan agar bagi pihak profesional arsitek melihat Istana Maimoon ini sebagi inspirasi 

ide gagasan dalam merancang, diman setiap posisi ruang yang ada penuh dengan 

pertimbangan dan keseimbangan.  Selain itu penelitian yang membahas tentang pola ruang 

Istana Maimoon melalui kajian bahasa tanda dari perspektif dua dimensional ini diharapkan 

tidak hanya sebatas dua dimensional ruang mikronya saja akan tetapi disarankan untuk para 

peneliti selanjutnya agar dapat membahas lebih dalam tentang ruang makro dan pola tata 

ruang melalui perspektif tiga dimansional dari Istana Maimoon melalui kacamata semiotika 

yakni bahasa tanda. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Rekapitulasi hasil wawancara masyarakat pengunjung Istana Maimoon 

pada tanggal 23,24 dan 26  Maret 2016 dengan total jumlah responden 

70 orang. (10% dari jumlah pengunjung per hari) 

 

No  Daftar pertanyaan Rangkuman jawaban Persentase  

1 Sebagai bangunan 

simbolik di kota Medan 

sepaerti apakah anda 

melihat bangunan Istana 

Maimoon ini? 

 Jawaban positif: 

Bangunan yang megah dan berwibawa 

memancarkan keagungan kerajaan 

Melayu pada zamannya layaknya seperti 

Istana kerajaan serta menjadi ikon di 

kota Medan. 

 

Jawaban negatif: 

Sebagai bangunan sejarah yang tidak 

terawat, bangunan yang 

memprihatinkan dan memalukan sejarah 

kebudayaan Melayu serta bangunan 

yang tidak lagi mengutamakan nilai-

nilai historik. 

 

 

82,8% 

 

 

 

17,1% 

2 Secara emosional, apakah 
yang anda rasakan ketika 

berada di dalam ruangan 

Istana Maimoon? 

Jawaban positif: 

Nyaman, sejuk, kagum dan merasakan 

kemegahan yang luar biasa seperti 

berada pada masa kejayaan kesultanan 

Deli 

 

Jawaban negatif: 

Hilangnya nilai-nilai historis karena 

lebih mengutamakan nilai ekonomi, 

terlihat dari ruang-ruang yang digunakan 

untuk berdagang cindera mata.  

Keluarga keturunan sultan yang tidak 

menghargai nilai-nilai sejarah. 

 

82,8% 

 

 

 

 

17,1% 
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Lampiran 2. Daftar pertanyaan kepada narasumber utama 

A. Pertanyaan kepada pemandu wisata Istana maimoon yang masih keturunan 

keluarga kesultanan Bapak Tengku Mohar 

1. Apakah pola ruang yang terbentuk pernah mengalami perubahan dari masa 

awal didirikannya bangunan hingga saat ini? 

2. Adakah perubahan fungsi ruang pada jaman dahulu hingga saat ini? 

3. Apakah elemen-elemen pembentuk ruang seperti warna, material ragam hias 

dan lain-lain juga mengalami perubahan? 

4. Secara konotasi, bagaimanakah bapak memaknai ruang-ruang yang ada? 

5. Apasajakah makna-makna ruang yang ada berdasarkan letak, dan 

orientasinya? 

 

B. Pertanyaan kepada juru kunci Istana Maimoon yang bertugas sebagai bintara 

kiri (pengawal kiri)  dalam acara adat kesultanan Bapak Tengku Ashamudin 

1. Apa sajakah fungsi asli ruangan yang ada di Istana Maimoon Ini? 

2. Mengapa bangunan sayap kiri dan kanan tidak diperkenankan untuk 

dimasuki masyarakat umum? 

3. Bagaimanakah sistem pengelolaan Istana Maimoon? 

4. Apakah ada campur tangan pemerintah dalam hal pengelolaan Istana 

Maimoon? 

5. Apakah perabot yang tersisa dalam Istana Maimoon ini semuanya masih asli? 

6. Apakah makna-makna yang tersirat dalam tata letak susunan ruang yang ada? 

7. Apasajakah makna-makna ruang yang ada berdasarkan letak, dan 

orientasinya? 
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Lampiran 3. Dokumentasi lingkungan Istana Maimoon 

  

 

Gambar 1. Bangunan Istana Maimoon 

 

 

Gambar 2. Sisi barat bangunan Istana Maimoon 
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Gambar 3. Sisi barat bangunan sayap kanan Istana Maimoon 

 

 

Gambar 4. Kunjungan sekolah ke Istana Maimoon di ruang balairung utama 
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Gambar 5. Responden saat mengisi kuisioner 

 

 

 

 Gambar 6. Suasana pengunjung di ruang balairung utama 
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