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ABSTRACT

The Indonesian archipelago has a wealth of traditional house with the
uniqueness, each of them are corresponding with geographical location, which
one of them is the traditional house of Batak Toba.  Located around the lake
Toba and Samosir Island, North Sumatra, Indonesia. This traditional house is
stage house  with a sloping roof which has ornament - ornament on its façade.
The house has a wood frame construction which all materials of building are
made from biological materials that obtained from the natural surroundings. The
building is strongly influenced by the environment and its inhabitants, where it is
in harmony with the principles of biological architecture. Biological architecture
is basically architecture according to it’s residents and local climate.
Particularly in traditional house of Batak Toba, was found some aspects that
reflection of applications  of biological architecture that will be identified in this
research. This research use qualitative content analyze, which is a research
method with deeply conceptual integration (Bungin, 2004). Environmental
(climate, site, vegetation, soil, and water) and human / occupant (basic human
needs, culture, belief/religion  and job) are important indicators and as well as
cause factors be born traditional house of Batak Toba. These factors will be
analyzed in order to determine the impacts (architectural design, material,
construction) on building. that contain genius locus of Batak Toba  ancestor.

Keywords: identification, application, the biological architecture, traditional
house of Batak Toba

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa keistimewaan baik secara
geografis maupun kebudayaan. Banyaknya suku di Indonesia melahirkan banyak
pula kebudayaan yang berpengaruh pada arsitektur rumah tradisional-nya. Selain
pengaruh dari budaya, pengaruh lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh
dari aspek lingkungan dimana ia berada. Letak geografis dengan keistimewaan
lingkungan-nya masing – masing menjadi tantangan yang dijawab dengan arif oleh
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nenek moyang kita dalam merancang rumah tradisional-nya serta mengelolah
lingkungan-nya.

Bangunan tradisional memiliki karakteristik yang spesifik, bergantung pada
ketersediaan bahan bangunan, penguasaan teknologi dan struktur, dan dikerjakan
secara gotong royong (Prijotomo, 2010). Dengan demikian bangunan tradisional
bukanlah produk barang jadi, namun sangat dipengaruhi peran pemakai, masyarakat,
dan perencana (Silas, 1986).

Kearifan lokal para leluhur kita sampai sekarang masih dapat ditemukan pada rumah
–rumah tradisional di Indonesia, khususnya pada rumah tradisional Batak Toba di
Sumatera Utara. Sikap leluhur kita yang sangat menghargai alam melahirkan
kesadaran bahwa setiap kegiatan manusia demi kelangsungan hidupnya dapat
berpengaruh terhadap lingkungannya. Tanpa disadari para pendahulu kita telah
menerapkan arsitektur biologis pada rumah tradisionalnya. Kesadaran untuk menjaga
lingkungan tersebut menjadi sangat penting di masa sekarang ini mengingat daya
dukung lingkungan yang semakin lama semakin menurun akibat aktivitas
pembangunan.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-
faktor  arsitektur biologis apa saja yang ter-identifikasi aplikasinya pada rumah
tradisional Batak Toba, di Sumatera Utara. Dengan demikian penelitian ini
bertujuan, untuk meng-identifikasikan faktor-faktor aplikasi-aplikasi arsitektur
biologis pada rumah tradisional di Indonesia , dengan studi kasus rumah tradisional
Batak Toba.

Istilah arsitektur biologis diperkenalkan oleh beberapa ahli bangunan, antara lain:
Prof. Mag. Arch, Peter Schmid, Rudolf Doernach dan Ir. Heinz Frick.  Arsitektur
biologis  berarti ilmu penghubung antara manusia dan lingkungannya secara
keseluruhan. Arsitektur biologis mempelajari pengetahuan tentang hubungan integral
antara manusia dan lingkungan hidup. Menurut Heinz Frick, arsitektur biologis juga
merupakan arsitektur yang sesuai dengan penghuni dan iklim setempat. Pada
arsitektur biologis, perencanaan tidak lagi bertolak dari rencana ke konstruksi dan
akhirnya ke bahan bangunan,  melainkan bahan bangunan menentukan konstruksi
yang optimal dan konstruksi mempengaruhi bentuk (Heinz Frick, 1994). Hal ini
seperti yang  terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Sistem Perencanaan Arsitektur Biologis
(Sumber: Frick, Heinz, 1994)

Bahan
Bangunan Konstruksi Bentuk
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Pada arsitektur biologis terdapat beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut
(Fanny, 2015):
 Umumnya diaplikasikan pada bangunan tradisional, seperti: rumah maupun
bangunan tradisional
 Umumnya merupakan bangunan sederhana
 Memanfaatkan bahan bangunan lokal setempat
 Umumnya merupakan genius locus masyarakat setempat terutama dalam hal
teknologi dan disain
 Memiliki tiga indikator utama yang sangat mempengaruhi, yaitu: lingkungan,
manusia / penghuni dan bangunan itu sendiri

Dari karakteristik – karakteristik diatas terdapat sebuah karakteristik yang menarik,
yaitu bahwa arsitektur biologis umumnya merupakan hasil genius local masyarakat
setempat dimana dengan menggunakan bahan – bahan bangunan yang diperoleh dari
wilayah sekitarnya masyarakat tersebut mampu menciptakan konstruksi yang sesuai
dalam rangka membuat disain rumah ataupun bangunan tradsional.

Dalam memahami arsitektur biologis, maka terlebih dahulu memahaminya dari
beberapa indikator yang terkandung pada arsitektur biologis. Indikator - indikator
tersebut adalah:
a. Lingkungan, yang memiliki variabel – variabel sebagai berikut:
 Iklim dan suhu
 Site / tapak
 Vegetasi
 Tanah
 Air
b. Bangunan dengan variabel – variabel sebagai berikut:
 Denah
 Bahan / material bangunan
 Konstruksi bangunan
c. Manusia / penghuni dengan variabel – variabel sebagai berikut:
 Kebutuhan dasar manusia / penghuni
 Kebiasaan penghuni  / kebudayaan / adat istiadat
 Mata pencaharian

Dengan memahami indikator-indikator maupun variabel-variabel diatas maka akan
memudahkan dalam melakukan Identifikasi arsitektur biologis secara sistematik.
Setiap indikator lingkungan, indikator bangunan dan indikator manusia saling
memiliki hubungan timbal balik dalam arsitektur biologis, seperti skema yang
terlihat pada gambar 2. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana bahwa bangunan
dimana ia berada otomatis dipengaruhi oleh lingkungannya, sebaliknya lingkungan
akan terpengaruh oleh bangunan - bangunan yang terdapat didalamnya. Selain
pengaruh lingkungan terdapat juga pengaruh dari kebudayaan / adat istiadat serta
mata pencaharian penghuninya.
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Gambar 2. Skematik hubungan (Pengaruh) Indikator - Indikator pada Arsitektur Biologis
(Sumber: Siahaan, Fanny, 2014)

Perkampungan suku Batak Toba mengikuti pola berbanjar dua, dimana dalam site
terdapat dua bagian, yang mana pada setiap bangunan tersusun atas beberapa
bangunan - bangunan dengan halaman ditengahnya, seperti yang terlihat pada
gambar . Suku Batak menyebut kampungnya sebagai Lumban / Huta, yang
dilengkapi dengan dua pintu  gerbang ( Bahal ) di sisi Utara dan Selatan Huta.
Sekeliling kampung dipagari oleh batu - batu setinggi 2m, yang disebu Parik. Pada
setiap sudut kampung  tersebut, dibuat menara untuk mengintai musuh. Secara
umum dapat dijelaskan bahwa pola penataan kampung / Huta terdiri dari beberapa
Jabu (Rumah ) dan Sopo ( Lumbung ), yang saling berhadapan dan mengacu pada
poros Utara Selatan atau berorientasi pada gunung Pusuk Buhit, seperti yang terlihat
pada gambar 3, 4, dan 12.

BANGUNAN

LINGKUNGAN

PENGHUNI

SAPO JABU
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Gambar 3. Pola perkampungan rumah tradisional Batak Toba ( Huta ) di Sumatera
Utara

( Sumber:   Soeroto, 2003 )

Dahulu ketika, pertikaian suku  masih sering terjadi, perumahan dikelompokkan
sebagai benteng diatas bukit dengan pagar pohon yang mengelilingi seluruh
perkampungan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Aturan baku dalam
pemukiman Batak Toba adalah posisi halaman yang selalu berada ditengah, diantara
jajaran Jabu dan Sopo.  Bentuk asal dari kampung masyarakat Batak adalah jejeran
rumah (Jantan) yang lurus mengahadap ke jalan desa, dengan tangga masuk dari
kolong dan diseberangnya ada lumbung atau sejenis rumah lain (Betina) yang tangga
masuknya dari depan. Kolong rumah digunakan sebagai kandang ternak, sedangkan
hewan yang ada di kolong (babi dan anjing) akan memakan segala buangan dari atas
( Djauhari Sumintardja, 1981).

Rumah tradisional Sumatera berdasarkan pada pola dasar rumah bergaya
Austronesia, yang mana terdiri dari sebuah susunan persegi panjang diatas tiang -
tiang kayu, dengan atap berbubungan  yang diperpanjang kedua ujungnya, sehingga
menciptakan sopi - sopi, yang miring ke luar.

Secara mitologis, suku Batak Toba mempercayai bahwa nenek moyang mereka,
Siraja Batak adalah keturunan langsung dari dewa tertinggi yang disebut Debata
Mulajadi Nabolon, yang datang langsung dari langit dan mendarat di puncak gunung
Pusuk Buhit. Akibatnya masyarakat Batak Toba beranggapan bahwa pusuk buhit
adalah pusat dari dunia dan menjadi akses menuju kedunia atas ( Loebis, 2000 ).

Pemikiran akan adanya dunia mistis dan pembagian dunia tersebut sangat
berpengaruh pada konsep kosmologinya, seperti yang tertera pada gambar 10,
dimana suku Batak Toba membagi dunia menjadi tiga layer, yaitu: dunia atas, dunia
tengah dan dunia bawah. Dunia atas merupakan tempat bertahtanya Mulajadi
Nabolon, dewa tertinggi. Dunia tengah menjadi tempat hidup manusia, sedangkan
dunia bawah menjadi tempat hidup bagi orang yang sudah mati, hantu dan roh - roh
jahat. Konsep kosmologi, yang membagi dunia menjadi tiga lapis, dianggap
berpengaruh pada pembagian tingkatan dalam rumah tradisional ( Fitri, 2004 ). Hal
ini seperti yang terlihat pada gambar 5 dan 8, dimana rumah tradisional-nya terbagi
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menjadi tiga bagian, yaitu: lantai kolong, sebagai tempat memelihara ternak dan
hewan, lantai satu sebagai tempat tinggal (manusia), dan lantai atap sebagai tempat
pemujaan.

Gambar 4. Huta Raja Lumban Suhi-suhi, dimana deretan Jabu dan Huta berhadap - hadapan.
(Sumber: COLLECTIE TROPENMUSEUM Toba Batak dorpsgezicht met sarcofaag

Hoetaradja / Toba Batak village view with sarcophagus, Hutaraja,  1910-1925)

Gambar 5. Gambar potongan Jabu
(Sumber: NN )

Gambar 6. Rumah tradisional Batak Toba dengan Gorga sebagai unsur dominan pada
fasad-nya

(Sumber: www.wordpress.com, 2010)
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Gambar 7.  Gorga pada rumah tradisional Batak Toba
( Sumber: Rudiyanto, Ganal,)

Gambar  8.  Rumah Tradisional Suku Batak Toba yang Menggambarkan Konsep Kosmologi
( Sumber: Domenig, 1981)

Gambar 9 .  Denah  rumah tradisional Batak Toba, dari denah awal (gambar atas) dan denah
dengan perkembangan sesuai kebutuhannya (gambar bawah)

( Sumber: Rudiyanto, Ganal )
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Gambar  10.  Nilai -nilai filosofis yang dipegang oleh suku Batak Toba
( Sumber: Rudiyanto, Ganal,)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten kualitatif (qualitative contente
analyse) yang merupakan metode analisis dengan integrasi yang lebih mendalam
secara koseptual (Bungin, 2004). Analisa data dilakukan dengan tahap diskripsi data,
mencari kecenderungan berdasarkan data - data untuk mencari signifikasi, serta
relevansinya. Selanjutnya terhadap semua data yang diperoleh, dilakukan
identifikasi terhadap indikator - indikator arsitektur biologis  yang kemudian
dianalisa aplikasi arsitektur biologis pada rumah tradisional Batak Toba melalui
variabel - variabel pada masing - masing indikator tersebut.

Pada gambar 11, digambarkan kerangka konseptual pada penelitian ini dimana
arsitektur biologis dapat di identifikasikan melalui indikator - indikatornya yaitu:
lingkungan, penghuni dan bangunan. Lingkungan dan penghuni / manusia
merupakan penyebab yang menghasilkan dampak pada bangunan dalam hal ini
adalah rumah tradisional Batak Toba, yang dapat diuraikan atas variabel - variabel,
seperti yang terlihat pada gambar 11. Identifikasi dilakukan terhadap penyebab -
penyebab tersebut yang kemudian diikuti analisa, sehingga diperoleh dampak yang
merupakan aplikasi pada bangunan yang dalam hal ini rumah tradisional Batak
Toba.
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Gambar 11. Kerangka konseptual Arsitektur Biologis
(Sumber: Siahaan,  Fanny, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan dan manusia (penghuni) merupakan indikator - indikator penting yang
akan diidentifikasikan dan merupakan faktor - faktor penyebab. Faktor - faktor
penyebab ini selanjutnya dianalisa untuk dapat mengetahui dampak - dampaknya
pada bangunan yang berupa aplikasi arsitektur biologis pada bangunan rumah
tradisional Batak Toba. Sehingga pada tabel 1, terlihat identifikasi terhadap indikator
- indikator (lingkungan, manusia, dan bangunan) beserta masing- masing
variabelnya.

IDENTIFIKASI TERHADAP INDIKATOR - INDIKATOR DAN MASING -
MASING VARIABEL - VARIABELNYA

Indikator Lingkungan
1.   Suhu dan Iklim
 Wilayah Batak Toba memiliki  Iklim tropis lembab dengan curah hujan yang

tinggi.
2.   Tapak / Site
 Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur

Timur,
 Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km².  Wilayah sekitar danau Toba

dan pulau samosir, yang dihuni oleh suku Batak Toba memiliki topografi wilayah,
yang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 300m - 1500m diatas
permukaan air laut (lihat gambar 12).
3.   Vegetasi
 Wilayah Batak Toba merupakan wilayah yang subur, yang banyak ditumbuhi oleh

berbagai vegetasi, yaitu: tanaman pertanian dan perkebunan merupakan jenis yang
banyak dijumpai, seperti: padi, karet, jagung, ubi - ubian (lihat gambar 12, 13)..
 Disamping itu juga terdapat hutan - hutan yang ditumbuhi pohon - pohon kayu,

yang pada jaman dahulu  digunakan sebagai bahan bangunan (lihat gambar 12)..
4.   Tanah
 Berada di wilayah dataran tinggi  vulkanik, dimana terdapat danau di bagian

tengahnya ( danau Toba ).

PENYEBAB DAMPAKANALISAIDENTIFIKASI

LINGKUNGAN

BANGUNAN

PENGHUNI

ARSITEKTUR
BIOKOGIS

Iklim dan Suhu

Vegetasi

Site / Tapak

Tanah

Air

Denah

Material/bahan
Bangunan

Konstruksi
Bangunan

IDENTIFIKASI

APLIKASI

Adat Istiadat /
Kebudayaan

Mata Pencaharian

Kebutuhan Dasar
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 Berada di dataran tinggi vulkanik, membuat tanahnya menjadi subur dan
berkontur. Jenis tanahnya berupa  tanah keras (lihat gambar 12)..
5.   Air

 Air sebagai kebutuhan primer masyarakat diperoleh dari danau  yang mengalir
disekitar kampung mereka. Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar di dunia
dengan panjang 100 km dan lebar 30 km serta titik terdalam 550 m. Danau Toba
terbentuk akibat letusan gunung berapi sekitar 74000 tahun yang lalu (lihat gambar
12)..

 Masyarakat Batak Toba memiliki akses yang berlimpah untuk memperoleh air
yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan hidup  mereka sehari - hari, seperti,
minum, memasak, mandi, mencuci, bercocok tanam, dan berternak.

Indikator Penghuni

1.   Kebutuhan Dasar
 Kebutuhan / kegiatan dasar penghuni seperti:  makan, tidur, istirahat, memasak,

mandi dan kebutuhan lainnya, seperti: bersosialisasi (bertamu dan melakukan
pertemuan adat) , bekerja serta ibadah (lihat gambar 13, 14, 15, 18).
2.   Adat istiadat / kebudayaan
 Suku Batak zaman dahulu memiliki keyakinan animisme dan dinamisme namun

setelah masuknya agama Kristen ke tanah Batak, banyak masyarakatnya memeluk
agama Kristen Protestan
 Memegang teguh dan melestarikan kebudayaan/ adat istiadat-nya (lihat gambar 15,

18).
 Sangat menghormati para leluhurnya dengan ritual - ritualnya atau upacara

keagamaannnya
 Banyak prinsip - prinsip atau sikap hidup yang dituangkan dalam disain rumah

tradisionalnya (lihat gambar 6,7,8,9).
 Karakter masyarakatnya: gotong royong, kekeluargaan, berwibawa, berpegang

pada adat, menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan dan ilmu pengetahuan.
 Tarian tradisional, yang terkenal antara lain Tor -tor dan Si Gale - gale. Pada setiap

menari maupun acara adat, masyarakat suku Batak Toba selalu menggunakan kain
Ulos, yaitu kain tradisional suku Batak yang memiliki beberapa jenis dengan
fungsi-nya masing - masing. Gondang sebagai salah satu alat musik tradisional
Batak Toba biasanya dimainkan dalam acara - acara upacara adat (lihat gambar 16,
17, 18).
 Beberapa upacara adat yang rutin diadakan oleh masyarakat setempat, antara lain:
 Upacara mendirikan rumah
 Upacara kematian
 Upacara panen

3.   Mata pencaharian
Mata pencaharian masyarakat Batak Toba pada zaman dahulu diawali dengan

berburu, setelah mengenal sistem pertanian masyarakat beralih menjadi petani dan
berladang (lihat gambar 13)..
Pekerjaan lainnya, yaitu: berternak, manggulis (menyadap getah pohon karet), dan

perenge - renge ( menjual hasil dari perkebunannnya).
Indikator Bangunan  (Rumah tradisional Batak Toba )

1.   Disain  bangunan / Organisasi ruang
Denah bangunan berbentuk persegi panjang dengan pembagian ruang tanpa sekat

hanya berdasarkan batasan ruang yang ditandai dengan adanya tikar yang disebut
amak (alas tidur ) dan rere (alas duduk). Lihat gambar 9.
Rumah panggung dengan atap miring berbentuk prisma segi tiga yang menjulang

bagian depan dan belakangnya, dan terdiri atas tiga bagian sesuai konsep
kosmologis (lihat gambar 6,7,8).



Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
135

135

Identifikasi Aplikasi Arsitektur Biologis Pada Rumah
Tradisional Batak Toba Di Sumatera Utara, Indonesia

Fanny Siahaan

Dinding rumah bagian luar biasanya dihiasi dengan Gorga ( ukiran atau pahatan
tradisional rumah tradisional Batak). Lihat gambar 6.
Dalam satu rumah, dapat dihuni lebih dari satu keluarga, yang umumnya masih

bersaudara (lihat gambar 9).
Organisasi ruang sesuai dengan konsep kosmologis sebagai berikut (lihat gambar

8).:
 Lantai Kolong, yang tingginya sekitar 1,7 m samapai dengan lantai atasnya.

Biasanya digunakan untuk tempat berternak dan hewan peliharaan, seperti: babi,
kerbau, anjing dan ayam.

 Lantai utama, sebagai tempat hunian, dengan kegiatan - kegiatan seperti: tidur,
memasak, makan dan bertamu

 Lantai atap atau lantai loteng, sebagai tempat ibadah atau tempat pemujaan.
2. Material / Bahan Bangunan
Material bangunan merupakan material biologis, yang terdiri dari:
 Pondasi

Terbuat dari batu kali atau batu cadas yang diperoleh dari sungai di lokasi
sekitarnya.
 Kolom

Terbuat dari material kayu keras yang dibiarkan tetap berbentuk bulat yang
dibersihkan kulit kayu. Dalam pembuatan kolom, dipilih kayu dengan kualitas
terbaik, melalui menguji kenyaringan suaranya.
 Balok

Balok terbuat dari kayu keras yang dibentuk kotak, yang diperoleh dari lokasi
sekitarnya
 Lantai

Plat lantai terbuat dari papan - papan kayu.
 Dinding

Terbuat dari papan - papan kayu. Dinding yang menghadap ke luar (Fasade)
biasanya dihiasi dengan Gorga yang berwarna putih, merah dan hitam.
 Rangka atap

Rangka atap terbuat dari kayu dan bambu.
 Penutup atap

Penutup atap terbuat dari ijuk.
 Sambungan

Sambungan menggunakan metode sambungan pen dan sambungan ikat dengan
material rotan dan ijuk.
3.   Konstruksi Bangunan
Konstruksi bangunan merupakan rumah panggung struktur rangka kayu, dengan
komponen sebagai berikut (lihat gambar 19):
 Pondasi

Pondasi berupa batu / batu ojahan yang berbentuk agak bulat terletak diatas tanah,
dengan ketinggian 0.50 cm dan disusun sesuai dengan arah dan letak tiang / kolom.
Sistem strukur berupa tumpuan sendi terbatas
 Kolom

Kolom / tiang terletak diatas batu ojahan dengan jumlah 36 buah, yang terdiri dari
kolom panjang (Basiha Rea), berjumlah 16 buah dan tinggi masing - masing 3,8 m
dan kolom pendek (Basiha pandak, Untul - untul), berjumlah 11 buah dengan
tinggi masing - masing 1,85 m. Susunan tiang yang diikat dengan balok horisontal
pada bagian bawah. Join jepit terbatas
 Balok

Berada pada bagian bawah,  balok lantai dan balok pengikat kolom (balok tus -tus
). Kolom - kolom ditopang oleh balok - balok tus -tus drngan sisitem sambungan
pen, yaitu melubangi kolom.
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 Lantai
Terdiri dari papan - papan  kayu ( Tus - tus) diatas balok - balok lantai, yaitu: tus -
tus unjur dan tus - tus barat. Tinggi lantai dari permukaan tanah pada jabu, yaitu
sekitar 1,7 m
 Dinding

Merupakan papan - papan kayu panjang yang disusun bertumpuk - tumpuk dengan
pen. Dinding ini ditopang oleh tiang - tiang kayu di bagian pinggir - pinggir dan
tengahnya.
 Tangga

Terletak pada bagian depan rumah dan masuk dari kolong rumah. Terbuat dari
material kayu dan jumlah anak tangganya harus selalu ganjil
 Rangka atap

Konstruksi lengkungan atap dibuat dengan meletakkan panil bebentuk segi tiga di
tiga tempat, yaitu bagian muka dan belakang serta bagian baris pertama tiang
rumah. Balok nok diletakkan diatas panil - panil tersebut.
 Penutup atap

Berupa ijuk yang diikatkan pada  usuk bambu
 Sambungan

Sambungan masih menggunakan metode sambungan ikat dengan material rotan
dan ijuk.

Tabel 1. Tabel Identifikasi Terhadap Indikator - Indikator Beserta Masing- Masing
Variabelnya
(Sumber: Siahaan, Fanny, 2015)

Tabel 1, menjelaskan identifikasi dari ketiga indikator pada arsitektur biologis, yaitu:
lingkungan, penghuni dan bangunan itu sendiri. Dengan melakukan identifikasi,
maka diperoleh dengan lebih ditail karakter serta definisi dari masing - masing
indikator tersebut.

Seperti pada gambar 12, digambarkan kondisi lingkungan sekitar wilayah, dimana
suku Batak Toba menetap. Tanah pegunungan yang subur, sumber air yang
berlimpah, iklim tropis lembab merupakan potensi tapak, yang diyakini oleh para
leluhur suku Batak Toba sebagai lokasi bermukim yang sesuai. Dengan keyakinan
kosmologi-nya menjadikan para leluhur tersebut yakin bahwa awal kehidupan
mereka berawal dari gunung Pusuk Buhit. Keyakinan kosmologi tersebut, yang
menjadi dasar filosofi pada pola permukiman dan rumah tradisional-nya, seperti jabu
-jabu harus menghadap gunung Pusuk Buhit dan pembagian layer pada Jabu dan
Sopo  (lihat gambar 8).

Gambar12. Gunung Pusuk Buhit sebagai arah orientasi rumah tradisional Batak Toba
(gambar kiri) Topografi perkampungan (Huta) suku Batak Toba, Danau Toba dan area

pertanian masyarakat (gambar kanan)
(Sumber: berbagai sumber)
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Menyadari akan potensi lingkungan yang dimiliki, menjadikan suku Batak Toba
waktu itu mengelolah potensi alam tersebut secara arif, yaitu dengan bertani dan
berladang, seperti yang terlihat pada gambar 13. Suku Batak Toba, beranggapan
bahwa padi sebagai hal yang penting dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat jelas
pada pola permukiman-nya dimana terdapat deretan Sopo (lumbung padi), yang
letaknya berhadapan dengan derean jabu, seperti yang terlihat pada gambar 3 dan 4.

Gambar 13. Mata pencaharian utama, bertani dan berladang
(Sumber: https://tanobatak.wordpress.com/2010/10/19/memahami-kebutuhan-rakyat-di-

bonapasogit/)

Masyarakat Batak Toba, dikenal sebagai pekerja keras, mereka membuat peralatan
rumah tangga sendiri, seperti periuk tanah liat dan menjualnya (disamping untuk
kebutuhan sendiri). Hak ini sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat waktu
itu, seperti yang terlihat pada gambar 14. Disamping itu bertenun ulos ( kain
tradisional suku batak, yang pada masa itu merupakan pakaian, yang dikenakan) juga
merupakan pekerjaan sampingan masyarakat, yang dikerjakan oleh para wanita di
halaman, seperti, yang terlihat pada gambar 14 dan 16.

Gambar 14. Mata pencaharian lainnya, yaitu membuat peralatan masak dari tanah liat dan
bertenun ulos

(Sumber: COLLECTIE TROPENMUSEUM Klei kneden en vormen van potten Kampong
Tinggi, Samosir)

Sebagai masyarakat yang mengedepankan musyawarah mufakat serta menjunjung
tinggi nilai-nilai keyakinan dan kebudayaan, masyarakat Batak Toba, melakukan
kegiatan-kegiatan adat dan keagamaannya di halaman, sehingga area outdoor ini
mejadi area multi fungsi berbagai kegiatan-kegiatan, seperti yang terlihat pada
gambar 14, 15, dan 18. Area ini pun wajib ada pada setiap pola pemukiman
masyarakat Batak Toba pada waktu itu, seperti yang terlihat pada gambar 3 dan 4.
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Gambar15. Kegiatan bermusyawarah suku Batak Toba (gambar kiri) dan Upacara adat
(gambar kanan)

(Sumber: http://i58.photobucket.com/albums/g280/the_viziers/Toba_Batak45.jpg)

Kecintaan masyarakat Batak Toba, dapat terlihat jelas pada karya seni-karya seni,
yang dimiliki oleh suku ini. Dalam hal kain tradisional, terdapat ulos, dengan
berbagai jenis disertai kegunaannya masing-masing, seperti pada gambar 16, terlihat
salah satu kain ulos, yang bernama Sibolang Pamontari, yang digunakan pada waku
berduka.

Dalam bidang seni musik, suku Batak Toba, memiliki beberapa alat musik tradisional, yang
salah satunya Gondang, yang umumnya selalu ada pada setiap acara adat maupun
keagamaan, seperti, yang terdapat pada gambar 17.

Gambar 16.  Ulos Sibolang Pamontari sebagai salah satu kain tradisional suku Batak Toba,
ulos ini digunakan pada waktu berduka

Gambar 17.  Gordang sebagai salah satu alat musik tradisional suku Batak Toba
(Sumber: http://worldbatakcommunity.blogspot.com/2015/10/alat-musik-tradisional-

sumatera-utara.html)
Di bidang seni tari, suku Batak Toba terkenal dengan tarian Tor-Tor, yang hampir
selalu ada pada setiap upacara adat dan acara-acara keagamaan, seperti yang
tergambar pada gambar 18. Selain Tor-Tor, tari Sigale-Gale, juga merupakan tarian
yang bermakna filosofi dan sejarah bagi suku Batak Toba
Selain seni tari dan seni musik, seni ukir dan patung merupakan kesenian yang
dimiliki suku Batak Toba dan kerap muncul penerapannya dalam rumah tradisional
Batak Toba. Seni ukir Gorga hampir selalu ada pada setiap fasad jabu maupun sopo
dengan makna filosofi tertentu serta dapat menunjukkan identias pemiliknya, seperti
yang terlihat pada gambar 7.

Gambar 18 Tari Tor -tor (gambar kanan) dan tarian Si Gale -gale (gambar kiri)
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(Sumber : www.orientalarchitecture.com/toba dan tobaphotographer.com)

Gambar 19. Konstruksi rumah tradisional Batak Toba
(Sumber: Sergeant & Saleh, 1973; Boer, 1920)

Dikelilingi oleh hutan pegunungan, membuat wilayah ini berlimpah dengan batang -
batang kayu, yang dimanfaatkan oleh leluhur suku Batak Toba dalam pembuatan
jabu maupun sopo, kayu jenis rasamala dan meranti kelas 1 adalah yang umumnya
mereka gunakan sebagai bahan bangunan. Selain kayu, bambu, rotan, batu kali dan
ijuk juga sebagai digunakan sebagai bahan bangunan yang diperoleh dari lingkungan
sekitarnya.

a. Pondasi b. Struktur rangka kayu (balok
dan kolom)

c. Pembalokan dan perletakan kolom - kolom

d. Konstruksi lantai kayu
(Pembalokan lantai dan

papan kayu) e. Konstruksi
dinding kayu

f.Konstruksi rangka
atap
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Dalam membangunan rumah tradisionalnya, mereka menerapkan konstruksi rangka
kayu dengan sistem sambungan yang tidak menggunakan paku tapi masih
menggunakan sistem pen.

Pada gambar 19a terlihat bahwa pondasi berbentuk umpak dan terbuat dari batu kali
disebut batu Ojahan, yang tidak ditanam ke tanah dan diatasnya diletakkan kolom,
yang terbuat dari gelondongan kayu. Kolom - kolom tersebut dihubungkan satu
dengan yang lain dengan balok - balok, seperti pada gambar 19c. Sistem lantai juga
mengunakan papan - papan kayu, yang ditopang oleh balok - balok lantai, seperti
pada gambar 19d.

Dinding terbuat dari susunan panel-panel kayu, dimana pada bagian luarnya /
fasadnya diberi ukiran / Gorga. Bentuk dinding tidak lurus melainkan miring ke luar,
seperti yang terlihat pada gambar 19e. Sedangkan atap berbentuk melengkung
parabolik, jika dari samping seperti punggung kerbau, seperti gambar 19f.
Konstruksinya terdiri dari kayu dan bambu sebagai pembentuk lengkungan
punggung kerbau.

Setelah melakukan identifikasi terhadap indikator lingkungan dan penghuni, beserta
variabel-variabel-nya masing-masing (lihat tabel 1), maka selanjutnya, dilakukan
analisa dampak-dampaknya pada bangunan, yang dalam hal ini adalah rumah
tradisional Batak Toba, seperti yang tertera pada tabel 2

Indikator /
Variabel

Dampak pada Bangunan (Rumah Tradisional
Batak Toba)

Indikator Lingkungan
Suhu dan
Iklim

 Dengan iklim tropis lembab yang bercurah hujan
tinggi, maka bangunan menerapkan bentuk atap miring
yaitu prisma segi tiga (lihat gambar 5, 6, 19).

 Material kayu sebagai material bangunan yang
dominan mampu beradaptasi dengan suhu dan
kelembapan yang ada (lihat gambar 5, 6).

 Material ijuk sebagai penutup atap mampu melindungi
bangunan dari panas matahari (lihat gambar 4, 6).

Tapak / Site  Pondasi bangunan merupakan pondasi titik/setapak
karena berada pada permukaan tanah yang berkontur
(lihat gambar 19a).

 Pegunungan Pusuk Buhit, yang dianggap sakral oleh
suku Batak Toba, menjadi arah orientasi rumah
tradisional Batak Toba (lihat gambar 12).

 Berada pada wilayah pegunungan dan hutan, maka
bentuk rumah panggung dapat menghindari penghuni
dari gangguan binatang buas (lihat gambar 5, 6).

Vegetasi  Bangunan didirikan dengan material - material
biologis, yaitu: kayu, bambu, ijuk dan sebagainya yang
bersumber dari wilayah sekitarnya, seperti kayu dari
hutan - hutan yang ada di pegunungan Pusuk Buhit
(lihat gambar  6).



Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
141

141

Identifikasi Aplikasi Arsitektur Biologis Pada Rumah
Tradisional Batak Toba Di Sumatera Utara, Indonesia

Fanny Siahaan

Tanah  Berada pada daerah dataran tinggi pegunungan
vulkanik menjadikan tanah di willayah kampung ini
cenderung subur, berkontur dan berjenis tanah keras,
sehingga bangunan menggunakan pondasi titik, dengan
pondasi batu yang berada diatas tanah (lihat gambar
19a).

 Tanah keras tersebut sangat mendukung dalam
penyaluran beban dari kolom ke pondasi

Air  Terdapat sumber - sumber air , terutama dari danau
Toba sebagai sumber air bagi masyarakat Batak Toba
untuk kebutuhan sehari - hari, seperti: memasak,
mencuci, mandi dan sebagainya (lihat gambar 12),
dimana diketahui bahwa orang zaman dahulu dalam
menetapkan site dimana ia akan bermukim selalu
memilih lokasi yang memiliki sumber air.

 Air terjun yang mengalir ke danau Toba dan Mata air -
mata air disekitar pegunungan Pusuk Buhit, juga
sebagai sumber air bagi masyarakat sekitarnya (lihat
gambar 12).

Penghuni
Kebutuhan
Dasar

 Secara  vertikal, bangunan terdiri atas tiga bagian,
yaitu: Kolong, sebagai tempat memelihara ternak dan
hewan serta area pembuangan kotoran dari lantai
diatasnya; lantai tengah sebagai hunian (tidur,
memasak, beristirahat, bertamu); lantai loteng / atap
sebagai tempat beribadah atau pemujaan (lihat gambar
8).

 Secara horisontal, denah dibuat sesuai dengan jumlah
ruang yang dibutuhkan sekitar 4 s/d. 6  keluarga atau
bagian ruang diluar dapur (lihat gambar 9).

 Sebagian kegiatan  dilakukan di outdoor (lihat gambar
13, 14, 15, 18).
, yaitu:

 Upacara adat, bertenun, menumbuk padi dilakukan
dihalaman

 Bertani dan berladang di sawah dan ladang
 Berburu di hutan
 Mencuci dan mandi di danau

Adat Istiadat
/ Kebudayaan

 Bangunan menerapkan konsep kosmologis, yaitu
pembagian lantai secara vertikal (lihat gambar 8):

 Dunia bawah, tempat arwah - arwah, roh - roh jahat
dan setan, representasi lantai kolong.

 Dunia tengah, dihuni oleh manusia, representasi lantai
tengah.

 Dunia atas sebagai milik Tuhan, representasi lantai
loteng.

 Gorga, yang terdapat pada fasad bangunan memiliki
makna filosofis serta lambang identitas penghuninya
(lihat gambar 6, 7).

 Orientasi arah bangunan Jabu maupun Sopo tradisional
Batak toba mengarah pada gunung Pusuk Buhit,
berdasarkan keyakinan masyarakat Batak Toba zaman
tersebut, sebagai temapat berdiamnya Siraja Batak.

 Banyak prinsip - prinsip atau sikap hidup yang



Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara
142

Prosiding Seminar Kearifan Lokal dan Lingkungan Binaan 25-26 Januari 2017

dituangkan dalam penataan disain rumah
tradisionalnya, seperti jumlah lantai tangga harus
ganjil, sebagai lambang bahwa mereka bukan
keturunan budak.

 Dalam sebuah Huta atau kampung, harus terdapat
halaman pada bagian tengahnya, sebagai tempat
berlangsungnya upacara - upacara adat. Disamping itu
pada bagian pintu gerbang ditanam pohon beringin,
tempat berdiamnya roh - roh jahat (lihat gambar 3).

 Huta dikelilingi / dipagari oleh parit - parit, yang
ditanami oleh pohon - pohon, dimana terdapat menara
jaga pada sudut - sudut Huta, sebagai langkah
membentengi huta dari serangan musuh, pada zaman
itu (lihat gambar 3).

Mata
Pencaharian

 Adanya Sopo yang berfungsi sebagai lumbung yang
terletak didepan jabu (lihat gambar 3).

 Halaman, yang berada diantara Jabu dan Sopo sebagai
area outdoor yang multi fungsi, antara lain sebagai
tempat  bertenun (lihat gambar 3, 14).

 Sebagian suku Batak Toba tempo dulu juga memiliki
pekerjaan meramu obat - obatan atau sebagai tabit,
yang biasanya aktivitas tersebut dilakukan di loteng
jabu (lihat gambar 8).

Dari tabel 1 dan tabel 2 dapat dihubungkan bahwa penghuni dan lingkungan
merupakan indikator-indikator yang membawa dampak pada bangunan rumah
tradisional Batak Toba, sehingga dapt memberi gambaran tentang aplikasi arsitektur
biologis itu sendiri pada bangunan tersebut.

KESIMPULAN

Dari pembahasan - pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal,
sebagai berikut:
1. Arsitektur biologis merupakan Arsitektur (bangunan) yang sesuai dengan
lingkungan dan penghuni-nya dapat diidentifikasi aplikasinya pada bangunan
melalui indikator - indikator, sebagai berikut:
a. Indikator Lingkungan, yang memiliki variabel – variabel sebagai berikut:
 Iklim dan suhu
 Site / tapak
 Vegetasi
 Tanah
 Air
b. Indikator Bangunan dengan variabel – variabel sebagai berikut:
 Denah
 Bahan / material bangunan
 Konstruksi bangunan
c. Indikator Manusia / penghuni dengan   variabel – variabel sebagai berikut:
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 Kebutuhan dasar manusia / penghuni
 Kebiasaan penghuni  / kebudayaan / adat istiadat
 Mata pencaharian
2. Penerapan arsitektur biologis dapat terlihat jelas pada rumah tradisional Batak
Toba, yaitu pada denah / organisasi ruang, material - material bangunan dan
konstruksi bangunan.
3. Penerapan arsitektur biologis pada rumah tradisional Batak Toba, merupakan
genius locus dari nenek moyang suku Batak Toba itu sendiri.
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