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ABSTRACT 

This research aims to find the elements of association in common space principle between the traditional society 

of Madura as cultural results with its collective space elements, which are used in space of Malang traditional 

mask dance. Recently,the review of associate elements between universality and locality archipelago in 

architectural design is not being considered. Finding the correlation can help in academic terms to understand the 

cultural value which is informed by the traditional society of the archipelago in a response to the changing era and 

present context. Architecture and collective space often considered as an uncommon thing if we do not 

understand the potential things of locality and the correlation context with other places. The focus of the study on 

the common space is done because the main potency of Nusantara Architecture rests on communal value.This 

problem causes the universal values in the design of building terms can not be interpreted by its inhabitants, 

whereas the archipelago is always based on the aspects of the message, meaning and also the immaterial value 

which is contained in each building. The hasty misconception of designer leads to the core of culture: the value of 

life disapeared, which is always highlighted only in terms of beauty, iconic shape, and material factors alone.In 

this case, architecture plays a role to provide solutions to tackle these problems by the way of presenting space, 

rather than creating space to stick on the archipelago's value to maintain the balance of human life with nature. In 

fact,the typology of Tanean Lanjang Madura and the community in Sanggar Asmorobangun Malang has a related 

aspect of the universality of each other, which should be re-examined for the future of a new and better 

architectural design. Therefore, this study is useful to examine the communal space of Tanean Lanjang in its 

context, to be rediscovered at the center of the mask dance community through the aspect of universality which 

means the value of togetherness. 

Keywords: common space, reinterpretation, tanean lanjang, mask dance malang, community art centre 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan unsur keterkaitan prinsip ruang bersama masyarakat tradisional 

Madura sebagai produk budaya dengan prinsip ruang bersamanya, yang dipakai pada ruang kesenian tari 

tradisional topeng malangan.Belakangan ini, tinjauan mengenai unsur keterkaitan universalitas dan lokalitas 

nusantara dalam aspek perancangan arsitektur tidak banyak digunakan.Menemukan keterkaitannya dapat 

membantu secara keilmuan untuk memahami nilai budaya yang disampaikan masyarakat tradisional nusantara 

dalam menanggapi perubahan zaman dan konteks kekinian. Arsitektur dan ruang bersama seringkali dianggap 

hal yang tabu jika tidak memahami hal-hal apa yang berkaitan dengan potensi lokalitas dan konteks hubungan 

keterkaitannya dengan potensi lokal di tempat lain. Fokus kajian pada ruang bersama dilakukan karena potensi 

utama arsitektur nusantara bertolak punggung pada nilai kebersamaan.Hal ini menyebabkan nilai-nilai universal 

dalam perancangan bangunan tidak dapat dimaknai oleh penghuninya, padahal ruang nusantara selalu bertumpu 

pada aspek pesan, makna dan nilai imateri yang terkandung pada tiap-tiap bangunan.Miskonsepsi perancang 

yang terburu-buru menyebabkan inti dari kebudayaan yaitu nilai kehidupan berangsur menghilang, yang selalu 

ditonjolkan hanya aspek kecantikan, bentuk ikonik, dan faktor materi saja.Dalam hal ini arsitektur berperan untuk 

memberi solusi atas permasalahan tersebut dengan cara menghadirkan ruang, bukan menciptakan ruang untuk 

tetap berpegang pada ketunggal-majemukan nusantara untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia 

dengan alamnya. Nyatanya, tipologi Tanean Lanjang Madura dan masyarakat di Sanggar Asmorobangun 

Malangmemiliki keterkaitan aspek kesemestaan satu sama lain, yang semestinya ditelah kembali untuk menuju 

masa depan perancangan baru yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini berguna untuk mengkaji ruang 
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bersama pada Tanean Lanjangyang sesuai konteksnya, untuk ditemukan kembali pada pusat komunitas seni tari 

topeng malang melalui aspek kesemestaan yang bermakna nilai kebersamaan. 

Kata kunci: ruang bersama, reinterpretasi, tanean lanjang, tari topeng malang, pusat komunitas seni 

 

PENDAHULUAN 

Tanean Lanjang Madura dan Sanggar Tari Topeng Asmorobangun Malang terpilih karena, potensi 
nilai kebersamaan pada tipologi ruang Tanean Lanjang telah hadir.Aspek kesemestaan dapat ditemui 
di berbagai lokasi ruang-ruang tradisional nusantara lainnya, terutama keaslian tipologi Sanggar Tari 
Topeng Asmorobangun, maupun lokasi lain tentunya. Lokasi ini hanya salah satu dari sekian ribu 
lokasi lain yang belum pernah ditelaah bahkan disadari. Munculnya ide-ide developmentalisme, 
pengembangan pariwisata baru di berbagai lokasi adat di Indonesia, terutama di Kota Malang 
semakin mengesampingkan aspek kesemestaan ini yang di dalamnya selalu memiliki kandungan nilai 
dan makna tertentu.Tari Topeng Malang dan Madura pun memiliki keterkaitan historis yang kuat sejak 
berdirinya kerajaan Islam-Hindu di tanah Jawa, karena persebarannya sama-sama diprakarsai oleh 
Kerajaan Majapahit. 

Dorongan untuk melakukan penelusuran nilai-nilai lokal dalam arsitektur saat ini semakin kuat. Hal ini 
didorong oleh berbagai reaksi terhadap prinsip universalitas, fungsionalitas, dan simplifikasi paham 
modern yang kurang memberi tempat bagi keragaman identitas, lokalitas, dan kekhasan budaya 
dalam lingkungan masyarakat.Kajian pada budaya dan aspek alam yang saling terkait diharapkan 
nantinya memiliki benang merah untuk di interpretasikan kembali dalam perancangan bangunan 
dengan mempertahankan nilai-nilai arsitektur lokal setempat. 

Pulau Madura merupakan pulau di Jawa Timur dengan penduduk hampir 4 juta jiwa dan luas lahan 
kurang lebih 5.168 m2.Kondisi tipologi dan geografis Pulau Madura yang terdiri dari pegunungan 
kapur di sebelah utara dan tanah merah berkarakteristik cenderung gersang dan sulit ditumbuhi 
tanaman subur nyatanya mampu diolah dengan bijak oleh masyarakat lokal Madura.Menyikapi 
perancangan dengan tetap menjaga kondisi ekologisnya, masyarakat lokal Madura telah 
berkehidupan bersama dengan alam sejak turun temurun. 

Arsitektur Madura tidak dapat lepas dari kondisi alam binaannya, dalam kajian rumah tradisional 
Tanean Lanjang, masyarakat lokal Madura yang bersanding dengan budaya setempat mampu 
melahirkan kesederhanaan dan kesahajaan dalam menjaga keseimbangan manusia dengan 
alamnya.Kondisi alam yang gersang dan cenderung tandus membentuk masyarakat dengan 
kebudayaan unik. Perilaku, budaya, konteks sosial dan konteks alamnya membuat karakter 
masyarakat Madura berbeda dengan daerah lain begitu pula dengan arsitekturnya. Mata pencaharian 
masyarakat lokal Madura di dominasi oleh petani dan nelayan.Salah satu wilayah kajian yaitu Rumah 
Pak Rowi yang terletak di Desa Klampis, Kabupaten Bangkalan, Madura.Pada daerah ini sebagian 
besar penduduknya berprofesi sebagai petani tegal dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan distribusi pasar. 

Fokus kajian pada prinsip ruang bersama dikarenakan seiring berkembangnya teknologi dan sistem 
transportasi, perpindahan penduduk dari satu tempat menuju tempat lain akan semakin cepat pula. 
Perubahan dan asimilasi budaya dikarenakan perpindahan dalam jumlah besar dengan tujuan untuk 
menetap di suatu tempat tidak dapat terelakkan lagi, begitu pula dengan dampak negatif yang 
ditinggalkan. Kajian ini merupakan salah satu cara menemukan kembali prinsip yang dipegang oleh 
masyarakat tradisional nusantara, untuk dapat dikontekstualkan kembali menurut tempat dan 
waktunya sehingga ketika terjadi asimilasi budaya, dampak negatifnya dapat diminimalkan. 

Dalam hal mendukung metode interpretasi, dilakukan kajian untuk menemukan unsur keterkaitan 
berdasarkan konsep spasial, pendekatan tipologi berdasarkan sistem spasialnya terdiri dari pola 
ruang, orientasi dan hierarki.Menurut Pangarsa (2012) tipologi bertujuan untuk memberi pemahaman 
bahwa dari waktu ke waktu peradaban arsitektur senantiasa mengalami perubahan. 

METODE 

Menggunakan metode analitis deskriptif, yaitu penjabaran setelah melakukan pengamatan lapangan 
serta dokumentasi secara empirik yang dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 17 Juli 2013 - 19 Juni 
2013 di kediaman Bapak Rowi, Dusun Klampis, Bangkalan, Madura sertastudi lapangan pada tanggal 
1 Juni 2014 di Sanggar Tari Topeng Asmorobangun, Kabupaten Malang. Studi literatur juga 
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dilakukanuntuk dideskripsikan dan dijabarkan sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukan.Adapun 
tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan tinjauan lapangan, riset terdahulu, serta 
melakukan peninjauan terhadap sumber terkait seperti artikel ilmiah sejenis, dan buku bacaan yang 
kemudian dikaitkan.Hasil dari metode ini untuk menemukan unsur keterkaitan antar objek kajian yang 
kemudian dapat diinterpretasi ulang. 

Untuk memudahkan dalam penemuan ruang bersama, pola pemanfaatannya dibagi menjadi 3 
bagian.Hal ini merujuk pada metode penelitian terdahulu yang tercantum dalam Jurnal RUAS, Volume 
11 No. 1, 2013, dimana variabel ruang bersama terbagi menjadi mikro, meso, dan makro.Kegiatan 
sehari-hari berupa aktivitas bersama antar keluarga / masyarakat satu tanean dikategorikan menjadi 
ruang bersama mikro. Aktivitas yang melibatkan warga satu tanean / satu kelompok keluarga 
dikategorikan sebagai skala meso, dan aktivitas warga satu desa dikategorikan sebagai ruang 
bersama makro. 

Konsep Spasial Pemukiman Madura 

Dalam pengertian yang bersumber dari berbagai kamus menurut Fathony (2012)  spasial berarti 
segala sesuatu yang berkenaan dengan ruang, di dalamnya terkandung pengertian jarak, relasi, atau 
posisi. Spasial merupakan aspek meruang dalam pengertian bahwa ruang dipahami bukan semata-
mata bersifat geometris, bebas nilai, atau ruang dalam pengertian ruang Euclide, melainkan ruang 
dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya.Struktur ruangnya digambarkan melalui 
pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama, dan selanjutnya diorientasikan 
melalui hierarki dan jaringan atau lintasan, yang muncul dalam suatu lingkungan binaan secara fisik 
ataupun non fisik yang mementingkan objek nyata identifikasi tidak hanya orientasi. 

Filosofi Ruang dan Ruang Bersama 

Pengertian ruang bersama dapat dikatakan mendekati pengertian communal space yang lebih 
terdengar populer, namun berbeda dengan pengertian public space atau lebih dikenal dengan ruang 
publik.Ruang publik dapat digunakan oleh siapa saja, namun perancangan dan pertanggungjawaban 
sepenuhnya diserahkan pada pemerintah. Dalam hal ini, perbedaan pengertian muncul pada 
pengertian ruang bersama dimanaruang bersama dalam praktek sehari-harinya dikeloladan dipelihara 
oleh warga setempat, dan bukan pemerintah kota. Ruang bersama memiliki beberapa unsur saling 
terikat dan rasa saling memiliki yang kuat. 

Pada ruang peralihan aktifitas antara public dan private domain terjadi proses inskripsi sosial yang 
meliputi: pembentukan tanda, identifikasi, penggolongan dan komunikasi antarindividu. Ruang 
bersama adalah hasil inskripsi tersebut, berkadaan relatif setimbang dimana cita-cita, persepsi, 
aspirasi, kepentingan dari masing-masing individu terpenuhi.Pada daerah ruang transisi private-public 
itulah sebenarnya terletak kearifan lokal, karakteristik simbolik arsitektural yang lain, terwadahi dan 
berasaskan konsep ruang peralihan ini (Pangarsa, 2012). 

Ruang bersama, dapat dikatakan sebagai Shared Space (Prijotomo, J & Pangarsa, GW, 2010), atau 
ruang tempat berbagi bersama.Shared open space juga dimaknai sebagai suatu ruang yang terbatas 
yang digunakan oleh untuk memfasilitasi interaksi antara penduduk dari suatu komunitas.Ruang 
Bersama adalah suatu wadah yang menampung berbagai kegiatan kebersamaan masyarakat (baik 
positif atau negatif) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi/ sosial /budaya warganya. 

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa ruang bersama atau shared space merupakan 
ruang untuk berbagi bersama yang biasanya digunakan sebagai interaksi antara anggota suatu 
komunitas, dimana dapat menimbulkan kebersamaan atau keguyuban. 

Menelaah Arsitektur Nusantara 

Dalam bukunya merah putih arsitektur nusantara, menurut Pangarsa (2006) unsur yang digunakan 
sebagai variabel deskriptif adalah sebagai berikut:(a)Nilai kesemestaan ; Berkaitan dengan filosofi, 
yang berhubungan dengan konsep berketuhanan, berprikemanusiaan, berprikehidupan bersama 
dengan alam,  berkaitan dengan pandangan keilmuan yang bersifat universal. (b)Nilai Kesetempatan; 
Berkaitan dengan problematik di suatu lingkungan tertentu, tipologi geografi sosial. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Ruang Bersama 

(1)Pemetaan Ruang Bersama;Berdasarkan hasil pengamatan, dihasilkan lokasi dan pola 
bersosialisasi untuk kegiatan bersama pada Sanggar Tari Asmorobangun, Kecamatan Pakisaji, 
Kabupaten Malang.Pola tersebut ditemukan berdasarkan aktivitas bersama yang terjadi antara 
pengelola sanggar tari, anggota komunitas tari, pengunjung, dan masyarakat umum. Hasil serupa 
juga didapatkan berdasarkan pada kegiatan dan aktivitas bersama yang dilakukan warga di kediaman 
Bapak Rowi, Desa Klampis, Bangkalan, Madura.Pola ruang bersama yang ditemukan kemudian 
dianalisis sehingga dapat diinterpretasi ulang dan menghasilkan usulan pada ruang bersama di 
komunitas seni tari pada Sanggar Asmorobangun. 
 

Tabel 1.Hasil Pemetaan Ruang Bersama 
Sumber: Briananto, 2014 

Objek Visualisasi 
Variabel Ruang 

Bersama 
Penanda Lokasi 

Tanean 

Lanjang, 

Rumah 

Tinggal 

Bapak 

Rowi, 

Klampis, 

Madura 

 
Ruang Makro 

 Tanean 

Ruang Meso 

 

 

Teras 

Langgar, 

Teras 

Musholla, 

Teras Rumah 

Ruang Mikro 

 Dapur, 

Musholla, 

Langgar 

Sanggar 

Tari 

Asmoro

bangun, 

Pakisaji, 

Malang 

 

Ruang Makro 

 Lapangan, 

Panggung 

Pentas 

Ruang Meso 

 Teras, Ruang 

Workshop 

Ruang Mikro 

 Galeri Seni, 

Ruang 

Workshop 

 
(2) Ruang Bersama Makro; Pada objek kajian tanean lanjang di kediaman Bapak Rowi, Klampis, 
Madura, ruang bersama dalam skala makro terdiri dari tanean (halaman) itu sendiri.Halaman ini 
digunakan sebagai penghubung antar rumah satu dengan yang lainnya, member efek pengawasan 
terhadap antar aktivitas penghuni dalam satu kompleks tanean lanjang. Fungsi lain halaman ini 
digunakan sebagai tempat menanam pohon dan menjemur pakaian. 

Pada Sanggar Tari Asmorobangun, Pakisaji, Malang, ruang bersama dalam skala mikro terdiri dari 
halaman depan panggung dan ruang pentas. Halaman depan panggung sebagai penghubung antar 
ruang dalam kompleks sanggar tari tersebut, selain itu biasanya menjadi ruang bagi pengunjung untuk 
melihat pentas tari topeng malang. Aktivitas mingguan dan hari tertentu pada ruang pentas sebagai 
tempat ekspresi menjadi fungsi lainnya.Ruang bersama makro menjadi penghubung awal antara 
masyarakat luar kompleks sanggar tari dengan penghuni sanggar tari sendiri. Dari dua hal diatas, 
fungsi ruang bersama makro sebagai penghubung dan berupa open space memiliki kesamaan. 

(3) Ruang Bersama Meso ; Pengelompokan ruang bersama skala meso pada objek tanean lanjang di 
kediaman Bapak Rowi, Klampis, Madura terdiri dari teras Langgar dan teras Rumah.Aktivitas pada 
teras Langgar digunakan setiap hari terutama setelah aktivitas sholat. Ruang ini dinamakan Longkop, 
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dengan struktur panggung, aktivitas bersama biasanya sebagai tempat berdiskusi, istirahat, 
meluangkan waktu.Ruang ini juga dapat digunakan untuk aktivitas sholat sendiri.Penghuni ruang 
bersama biasanya terdiri dari warga desa dan warga kediaman Bapak Rowi. Ruang diskusi diletakkan 
tepat di depan Langgar sebagai fungsi kontrol etika maupun percakapan pelakunya. 

Ruang bersama skala meso pada objek kajian Sanggar Asmorobangun terdiri dari teras ruang 
workshop.Teras ini digunakan hampir setiap hari untuk bercakap-cakap dengan pengunjung sekaligus 
bagi pengrajin topeng melakukan pekerjaannya.Aktivitas ini terjadi hampir setiap hari, karena 
pengunjung juga datang ke SanggarAsmorobangun hampir di setiap harinya pula.Tidak hanya 
pengunjung, namun masyarakat lokal melakukan aktivitasnya dengan penghuni untuk berdiskusi / 
bercakap-cakap di teras ini.Teras ruang workshop paling terasa kental suasana kebersamaannya 
dengan aktivitas yang ditemui sering terjadi. 

(4) Ruang Bersama Mikro; Pengelompokan berdasarkan ruang bersama mikro memiliki ciri-ciri yaitu 
ruang dalam dengan batas fisik yang jelas sebagai contoh pada tanean lanjang kediaman Bapak 
Rowi, aktivitas bersama yang sering terjadi sehari-hari terletak di dapur. Aktivitas memasak, bercakap-
cakap, saling membantu dan gotong royong antar anggota keluarga perempuan yang lebih tua hingga 
yang tua membaur menjadi satu.Pada ruang bersama mikro terjadi aktivitas belajar-mengajar, selain 
di dapur untuk aktivitas memasak, juga terjadi aktivitas mendidik di Musholla dan Langgar.Aktivitas 
mendidik berupa pengajian dalam waktu tertentu maupun aktivitas ibadah yang saling memberi 
teladan. 

Ruang bersama skala mikro pada Sanggar Asmorobangun terletak pada ruang galeri seni dan ruang 
workshop.Pada galeri seni & workshop pengunjung dapat melakukan aktivitas bersamanya dengan 
pengrajin seni. Aktivitas yang dilakukan bersifat edukatif, sama halnya dengan yang terjadi pada 
ruang bersama di tanean lanjang kediaman Bapak Rowi di Madura. 

(5) Ruang Bersama Berdasarkan Tipologi Sistem Spasial; Berdasarkan pengamatan 3 variabel sistem 
spasial yaitu orientasi, pola massa, dan hierarki, hasilnya didapatkan unsur kesemestaan dan 
kesetempatan memiliki eksistensi keberadaannya meskipun berada pada 2 lokasi berbeda. Parameter 
penelaah arsitektur nusantara kesemestaan dan kesetempatan membuktikan bahwa karakter ruang 
bersama di nusantara memiliki unsur keterkaitan satu dengan yang lainnya yang seharusnya tetap 
dijadikan dalam acuan perancangan terutama untuk mencapai tujuan arsitektur yang berbudaya. 

Gambar 1.Pola Kawasan Tipologi Tanean Lanjang Rumah Bapak Rowi 
Sumber: Briananto, 2014 

 
 

Tabel 2.Hasil Analisa Berdasarkan Parameter Penelaah Arsitektur Nusantara 
Sumber: Briananto, 2014 

 

Variabel 

Tipologi 

Sistem 

Spasial 

Tanean Lanjang Hasil 

Parameter 

Penelaah 

Arsitektur 

Nusantara 

Hasil 
Paguyuban 

Asmorobangun 

Orientasi 

Utara – selatan 

(karena tegak lurus 

langgar yang 

Ada Kesemestaan Ada 

Tidak mengacu pada 

arah kiblat, arah hadap 

pintu masuk langsung 
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menghadap ke 

barat/kiblat) 

Ada Kesetempatan Ada 

menuju panggung, nilai 

kesemestaan hanya 

terdapat pada bangunan 

panggungnya saja bukan 

pada tipologi 

keseluruhan 

Pola Massa 

Memusat pada 

taneyan, 

kesemestaan 

mengacu pada 

prinsip 

kebersamaan, 

kesetempatan pada 

ruang hijau 

Ada Kesemestaan 
Tidak 

Ada 

Memusat pada halaman 

terbuka depan panggung, 

prinsip berprikehidupan 

bersama terasa lebih 

banyak terdapat pada 

teras workshop 

Ada Kesetempatan Ada 

Hierarki 

Zona publik di 

tengah (tanean), 

teras rumah dan 

langgar; ruang 

dalam setiap rumah 

bersifat privat 

Ada Kesemestaan 
Tidak 

Ada 

Zona publik di area 

halaman, menuju 

panggung pentas, hingga 

galeri dan teras 

workshop, lebih mengacu 

pada fungsi tiap ruang, 

bukan prinsip 

berketuhanan 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

(a)Ruang bersama pada Tanean Lanjang dan Sanggar Asmorobangun memiliki keterkaitan terutama 
dalam aspek edukatif; (b)Perbedaan terjadi pada setiap makna ruang, pemaknaan kembali dengan 
menambahkan aspek selain edukatif, disesuaikan dengan kesenian tari seperti aspek rekreatif juga 
diperlukan; (c) Perlunya perancangan berdasarkan aspek kesemestaan, untuk menanamkan nilai-nilai 
luhur berprikehidupan bersama manusia dengan alam dengan menyesuaikan pada kesetempatan; (d) 
Ruang bersama pada tanean dapat di interpretasi kembali dengan memaksimalkan ruang terbuka 
pada halaman depan Sanggar Asmorobangun. Cara memaksimalkan dapat berupa merubah arah 
hadap teras ruang workshop dengan tujuan untuk saling mengawasi satu sama lain; (e) Hasil dari 
penelitian ini sebagai refleksi bahwa mengkinikan arsitektur nusantara sudah seharusnya 
memperhatikan aspek kesemestaan yang bermuatan nilai universal yang dapat dikaji lebih dalam, 
untuk kemudian diinterpretasikan sebelum perancangan arsitektural dilakukan. Adapun faktor 
kesetempatan juga harus dilakukan sebagai konteks pembacaan permasalahan lapangan merujuk 
pada pustaka Merah Putih Arsitektur Nusantara tulisan Galih Widjil Pangarsa tahun 2006. 
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