
TEMU ILMIAH IPLBI 2017 

Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2017 | H 097 
 

 

Respon Rumah Tradisional Suku Bajo terhadap Iklim Tropis  

(Studi Kasus : Pemukiman Suku Bajo – Desa Bajo Indah, Kabupaten 
Konawe Utara – Sulawesi Tenggara ) 

I Made Krisna Adhi Dharma1, Ainussalbhi Al Ikhsan2, La Ode Amrul Hasan3 

1,2 Lab Kota dan Pemukiman/Urban Design-Perencanaan kawasan, Wilayah dan Perkotaan/Departemen Arsitektur, Fakultas 
Teknik/Universitas Halu Oleo.  

3 Lab Kota dan Pemukiman/Perencanaan Wilayah dan Perkotaan /Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik/Universitas Halu Oleo. 
Korespondensi : krz.vista@gmail.com 

 
Abstrak 
 
Desa Bajo Indah, Kabupaten Konawe Utara merupakan salah satu desa yang mayoritas 
penduduknya merupakan masyarakat dari suku Bajo. Suku Bajo yang terkenal sebagai pelaut yang 
handal telah lama dikenal hingga ke negara Asia Tenggara. Kebiasaan hidup masyarakat Bajo yang 
berpindah-pindah kini mulai mengalami perubahan seiring perubahan jaman dan kondisi lingkungan. 
Masyarakat Bajo kini telah tinggal menetap seperti yang terdapat pada pemukiman suku Bajo di 
Desa Bajo Indah, Kabupaten Konawe Utara yang memiliki iklim tropis. Kebiasaan mereka yang 
dahulu membuat rumah non permanen karena dipersiapkan untuk berpindah lokasi (melaut 
berpindah-pindah lokasi) kini harus berupaya merencanakan rumah tinggal untuk ditempati dalam 
waktu yang lama dan memerlukan penyesuaian terhadap kondisi iklim tropis di Sulawesi Tenggara. 
Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk respon rumah tradisional masyarakat Suku 
Bajo terhadap kondisi iklim tropis berdasarkan aspek-aspek iklim tropis pada bangunan. Malalui 
Metode Observasi dan Dokumentasi serta wawancara terhaap objek fisik bangunan melalui 
parameter dan indikator bangunan beriklim tropis pada kawasan pesisir serta melakukan wawancara 
terhadap penghuni (Suku Bajo) diketahui bahwa respon Rumah tradisional Suku Bajo terwujud 
dalam bentuk posisi arah orientasi rumah, model dan arah bukaan (pintu dan jendela), bentuk dan 
kemiringan atap serta aspek pemilihan material yang didominasi oleh bahan alami.  
 
Kata-kunci : Suku Bajo, Iklim Tropis, Desa Bajo Indah, Konawe Utara 
 
 
 
Pendahuluan 

Suku Bajo dikenal dengan kecakapan 
kehidupannya di laut yang luar biasa, 
memanfaatkan segala potensi alam yang 
tersedia di sekitarnya untuk bertahan hidup, 
melakukan segala aktivitas dan pemenuhan 
kebutuhan hidup yang sangat bergantung dari 
hasil laut. Aktifitas hidup yang mereka lakukan 
dominan dilakukan di atas air laut.  Suku Bajo 
juga memiliki tradisi dan kebudayaan. Salah 
satu wujud dari kebudayaan dalam bentuk fisik 
adalah aspek rumah tinggal sebagai wadah 
perwujudan tradisi yang dapat dilihat selain dari 

perilaku hidupnya. Tempat tinggal atau rumah 
merupakan salah satu kebutuhan sebagai 
wadah melakukan aktivitas, beristirahat, tempat 
berkumpul dan melakukan interaksi sosial. 
Demikian pula bagi masyarakat Suku Bajo. 
Rumah tinggal yang pada umumnya berada di 
pesisir dan membentuk kawasan pemukiman di 
atas air membutuhkan suatu rumah tinggal yang 
dapat merespon kondisi iklim tropis seperti 
tingkat curah hujan dan kondisi angin. Menurut 
Amri, Idawarni. (2014) wilayah pesisir adalah 
wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke 
arah darat wilayah pesisir meliputi bagian 
daratan, baik kering, maupun terendam air, 
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yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut 
seperti pasang surut, angin laut, dan 
perembesan air asin. Masyarakat yang ber-
mukim di wilayah pesisir dominan memiliki mata 
pencaharian sebagai nelayan sehingga wilayah 
tersebut dapat pula dikatakan sebagai kawasan 
permukiman nelayan. 

Rumah tradisional suku Bajo dibangun dengan 
tipologi rumah panggung, dengan pemanfaatan 
material kayu sebagai bahan dasar bangunan, 
serta pemasangannya pun menggunakan teknik 
tradisional. Hal ini berkaitan dengan kondisi 
alam dan iklim sekitar sehingga menentukan 
karakteristik rumah tradisional Bajo yang sesuai 
dengan kondisi iklim setempat. Selain itu karena 
keberadaannya di atas air laut yang senantiasa 
berhadapan dengan laut membuat rumah-
rumah Suku Bajo rawan terhadap hembusan 
angin laut pada musim angin kencang termasuk 
angin yang membawa kadar garam yang 
bersifat korosif terhadap logam. Cuaca yang 
tidak menentu juga mempengaruhi desain 
rumah tinggal masayarakat Bajo yang 
senantiasa memberikan ancaman dalam bentuk 
kuatnya gelombang laut (rumah di atas air) 
yang dapat datang sewaktu-waktu. Keberadaan 
Rumah Suku Bajo di daerah beriklim tropis 
memberikan keuntungan salah satunya yakni 
orientasi matahari dan angin yang dapat 
mendukung terciptanya rumah sehat dari segi 
pengaturan bukaan. 

Pertanyaan Penelitian 

Pemukiman suku Bajo di Desa Bajo Indah, 
Kabupaten Konawe Selatan yang berada di 
daerah beriklim tropis tentunya harus menerima 
konsekuensi baik sisi positif maupun negatif dari 
iklim tropis. Oleh karena itu penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon 
rumah tinggal Suku Bajo terhadap iklim tropis 
yang ada di wilayah pesisir Desa Bajo Indah 
Kabupaten Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara. 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini ditujukan 
untuk:                                                       

1) Perkembangan ilmu arsitektural khususnya 
bagi para desainer/arsitek dalam mam-
bangun di wilayah pesisir agar nantinya 
dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini 
sebagai kajian untuk diterapkan bagi pem-
bangunan kawasan pemukiman di wilayah 
pesisir agar lebih responsif terhadap kondisi 
iklim tropis. 

2) Memperlihatkan cerminan Kebudayaan Suku 
Bajo yang dapat terlihat dari aspek fisik 
sebagai wujud kebudayaan dalam bentuk 
respon rumah tradisional Suku Bajo. 

Kajian Pustaka 

Arsitektur Tradsional Suku Bajo    

Suku Bajo merupakan bagian dari suku bugis, 
memiliki perbedaan yang tidak banyak antara 
kedua suku tersebut karena sama-sama berasal 
dari Sulawesi Tenggara. Masyarakat tradisional 
suku Bajo serumpun dengan masyarakat suku 
Bugis, kedua suku ini memiliki suatu pandangan 
hidup ontologis yang sama yang akan menjadi 
konsep arsitektur masyakarat suku Bajo. 
Pandangan ontologis yaitu bagaimana mema-
hami bumi dan alam secara menyeluruh 
ataupun universal. Bagi masyarakat tradisional 
suku Bajo mempunyai pola pikir secara totalitas, 
dilihat dari keseluruhannya, maka rumah 
tradisional suku Bajo banyak sekali dipengaruhi 
oleh pemahaman “struktur kosmos” dimana 
alam terbagi atas tiga bagian yaitu “alam atas” , 
“alam tengah”, dan “alam bawah”, begitu juga 
dengan konsep yang ada pada bangunan rumah 
adat suku Bajo maupun suku Bugis.   

Rumah panggung adalah rumah khas bagi 
masyarakat suku Bajo. Masyarakat Bajo 
menyebutnya "rumah atas", artinya rumah yang 
berdiri di atas-nya tanah (tidak langsung 
bersentuhan dengan tanah), tetapi ditumpu oleh 
tiang kayu. Namun ada perbedaan yang 
mendasar antara suku Bajo dan suku Bugis, 
dilihat dari tempat tinggal, dikatakan bahwa 
rumah atas artinya tidak bersentuhan langsung 
dengan tanah, namun suku Bajo, yang tersebar 
di seluruh wilayah nusatara Indonesia rata-rata 
bermukim diatas perairan dan pesisir sungai. Ini 
menjadi ciri khas suku Bajo.        
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                                          Dunia atas (Rabong langi) 

 

                                          Dunia tengah(Ale-kawa) 

 

                                          Dunia bawah (Awa bola) 

 
 

Dilihat dari sudut pandang makro rumah suku 
Bajo hampir sama dengan suku Bugis, namun 
ada beberapa definisi, antara lain : Dunia atas 
botting langi, kehidupan diatas alam sadar 
manusia yang terkait dengan kepercayaan yang 
tidak nampak (suci, kebaikan, sugesti, sakral). 
Sebagaimana dalam pemahaman masyarakat 
bugis bahwa dunia atas adalah tempat 
bersemayamnya dewi padi sange-serri. Dengan 
pemahaman dan keyakinan ini banyak 
masyarakat Bugis menganggap bahwa bagian 
atas rumah botting langi dijadikan sebagai 
tempat penyimpanan padi atau hasil pertanian 
lainnya. Selain itu biasa juga dimanfaatkan 
untuk tempat persembunyian anak-anak gadis 
yang sedang dipingit.  

Dunia tengah ale-kawa, mengandung arti, 
kehidupan dialam sadar manusia yang terkait 
dengan aktivitas keseharian. Ale-kawa atau 
badan rumah juga dibagi menjadi tiga bagian 
antara lain ,bagian depan yang dimanfaatkan 
untuk menerima para kerabat/keluarga serta 
tempat kegiatan adat. Bagian tengah 
dimanfaatkan untuk ruang tidur orang-orang 
yang dituakan termasuk kepala keluarga, 
kemudian ruang dalam dimanfaatkan untuk 
kamar tidur anak-anak  

Dunia bawah awa bola/kolong rumah, terkait 
dengan media yang digunakan untuk mencari 
rejeki, termasuk alat-alat pertanian, tempat 
menenun, kandang binatang dan tempat 
bermain bagi anak-anak.  Namun suku Bajo ini 
terkenal, suku yang hanya mendiami dipesisir 
pantai atau sungai-sungai. Suku Bajo yang 
sekarang mendiami wilayah di Kepulauan 
Bangka Belitung ini, dulunya membangun rumah 
hanya untuk tempat mereka singgah ketika 
mencari karang dan ikan di laut. Menurut 

Mangunwijaya (1992:95-96), orang-orang ter-
dahulu, tata wilayah dan tata bangunan 
arsitektur tidak diarahkan pertama kali demi 
penikmatan rasa estetika bangunan, tetapi 
terutama demi kelangsungan hidup secara 
kosmis. Artinya menjadi bagian yang terintegral 
dari seluruh “kosmos” atau tata bangunan 
rumah suku bajo sangat berkaitan satu sama 
lain.   

 

 
Gambar 2. Bagan vertikal rumah suku Bajo 

(Sumber:http://auteurdelaction.blogspot.co.id/2014/0
7/suku-bajo-arsitektur-sosial.html, 2017) 
 
Pada umumnya rumah tradisional suku Bajo 
berbentuk panggung dengan penyangga dari 
tiang yang secara vertikal terdiri atas tiga bagian 
yaitu ; 

Rakkeang/pammakkang, terletak pada bagian 
atas. Disini terdapat plafond tempat atap, juga 
berfungsi sebagai gudang penyimpanan padi 
sebagai lambang kehidupan/ kesejahteraan 
pemiliknya. Selain itu dimanfaatkan menjadi 
tempat penyimpanan atribut adat kebesaran.  

Ale bola/kale balla, terletak pada bagian tengah. 
Di bagian ini ada sebuah tiang yang lebih 
ditonjolkan diantara tiang tiang lainnya. 
Ruangannya terbagi atas beberapa petak 
dengan masing – masing fungsinya. Pada 
bagian ruang ini menjadi tempat pusat aktivitas 
interaksi penghuni rumah, terdapat ruang tamu, 
ruang tidur, kemudian dapur menjadi ruang 
tambahan yang berada pada posisi belakang 
rumah.  

Awaso/siring, terletak pada bagian bawah 
rumah. Bagian ini dimanfaatkan sebagai tempat 
penyimpanan alat nelayan, alat bertukang, 
pengandangan ternak, dan lain lain.          

Gambar 1. Makro rumah suku Bajo 
Sumber: https://google.co.id , 2017 

https://google.co.id/
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Gambar 3. Bagan horizontal rumah suku Bugis 
dan suku Bajo 

Sumber: http://rico-cola.blogspot.co.id.html, 2017 
 
Sedangkan secara horisontal ruangan dalam 
rumah terbagi atas tiga bagian   yaitu :  

• lontang ri saliweng/padaserang dallekang, 
letaknya diruang bagian depan.  

• lontang ri tengnga/padaserang tangnga, 
terletak diruang bagian tengah. 

• lontang ri laleng / padaserang riboko, 
terletak diruang bagian belakang. 

Selain ruang diatas, masih ada lagi tambahan 
dibagian belakang yaitu “annasuang” atau 
“appalluang” ataupun ruang dapur, dan ruang 
samping yang memanjang pada bagian samping 
yang disebut tamping, serta ruang kecil di 
depan rumah yang disebut lego-lego atau 
paladang atau tempat berbincang atau 
bercengkerama yang biasa kita kenal dengan 
teras depan.  

Rumah adat suku Bajo adalah baboroh yang 
memiliki arti bangunan sederhana yang tiangnya 
terbuat dari belahan batang pohon. Untuk 
penutup dindingnya, dapat terbuat dari 
anyaman daun kelapa, atau dinding papan, dan 
lantainya dari papan dan balok kayu yang. Atap 
rumah orang suku Bajo menggunakan daun nipa 
atau biasanya disebut dengan tuho. Ciri-ciri lain 
baboroh adalah tapak tiang rumah yang terbuat 
dari karang karena karang dyakini adalah bahan 
yang paling tepat untuk rumah masyarakat yang 
mengapung diatas laut. Sementara tiang-tiang 
yang menjulang tinggi membuat orang suku 
Bajo membangun lorong menuju ke halaman 

rumah sebagai tempat untuk menyandarkan 
kapal/perahu.        

Gambar 4. Rumah suku Bajo 
Sumber: http://rico-cola.blogspot.co.id.html, 2017 

Adapun struktur bangunan dengan komponen-
komponen utama antara lain : 

Lantai, berdasarkan status penghuninya, lantai 
rumah terdiri dari  untuk golongan bangsawan 
yang disebut arung, kemudian lantai rumah 
yang tidak rata karena terdapatnya tamping 
yang berfungsi sebagai ruang sirkulasi, tamping 
berbahan lantai dari papan. Sedangkan untuk 
golongan rakyat biasa atau tosama  umumnya 
rata tanpa tamping. Golongan hamba sahaja ata  
umumnya dari bambu.  

Dinding, bahan penutup digunakan papan, 
dengan sistem konstruksi ikat dan jepit. 
Konstruksi balok anak, merupakan penahan 
lantai, dan bertumpu pada balok pallangga 
lompo/arateng. Jumlahnya ganjil dengan jarak 
rata-rata 20 hingga 50 cm.  

Struktur dan konstruksi bagian atas rumah 
terdiri dari konstruksi atap dengan bentuk atap 
pelana. Sistem konstruksinya dengan sistem ikat, 
dengan ketinggian disesuaikan dengan status 
penghuninya. arung = ½  lebar rumah + 1 siku 
+ 1 jengkal telunjuk + 3 jari pemilik, golongan 
tosama = ½ lebar rumah + 1 telapak tangan, 
golongan ata = ½ lebar rumah + 1 siku + tinggi 
kepala + kepalan tangan pemilik. Perhitungan 
ini dipercayai oleh masyarakat Bajo sebagai 
warisan leluhur. 

http://rico-cola.blogspot.co.id.html/
http://rico-cola.blogspot.co.id.html/
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Tinjauan Arsitektur Tropis, Berdasarkan 
Lippsmeier, (1994) : 

Daerah tropis pada dasarnya dapat dibagi 
menjadi 2 kategori, antara lain : 

• Daerah tropika kering 
• Daerah tropika basah 

Untuk pengertian Arsitektur Tropis ini, lebih 
mengacu pada daerah tropis basah sesuai 
dengan kondisi iklim di Indonesia. Batasan 
pengertian iklim tropis lembab : 

Tropis dari segi geografis dapat didefinisikan 
sebagai daerah sepanjang khatulistiwa, yang 
dibatasi garis 23.5° LU (Garis Cancer) dan 23.5° 
LS (garis Capicorn) Selain tropis dipandang dari 
faktor suhu didefinisikan sebagai daerah 
sepanjang khatulistiwa yang mempunyai suhu 
minimum 20° C. Garis yang menunjukkan batas 
daerah tersebut tidak berupa garis lurus yang 
berimpit dengan garis 23.5° LU/LS, Akan tetapi 
berupa garis yang tidak beraturan disebabkan 
suhu mempunyai pertalian denga kondisi laut 
dan daratan Iklim tropis Lembab terletak di 
daerah-daerah sepanjang atau dekat denagn 
khatulistiwa (Indonesia, Malaysia, india). 
Bebrapa ciri tropis lembab adalah : suhu rata 
rata 32,2° C, langit umumnya cerah tetapi 
menyilaukan. Rumah-rumah di daerah tropis 
lembab mempunyai bukaan-bukaan yang cukup 
banyak untuk mensirkulasikan udara lembab di 
dalam ruangan keluar, teras yang luas serta 
plafond yang tinggi menjadi ciri khas. 

Iklim tropis basah dicirikan oleh beberapa faktor 
iklim (climate factors), menurut Berdasarkan 
Karyono, T.H., (1999)  sebagai berikut: 

• Curah hujan relatif tinggi (dan tidak merata 
sepanjang tahun) sekitar 2000-3000 
mm/tahun (Jakarta ± 2000 mm/th atau rata-
rata ± 160 mm/bulan). 

• Radiasi matahari relatih tinggi sekitar 1500 
hingga 2500 kWh/m²/tahun (Jakarta 1800 
kWh/m²/tahun). 

• Suhu udara relatif tinggi (Jakarta antara 23° 
hingga 33° C). 

• Kelembaban tinggi (Jakarta antara 60% 
hingga 95%). 

• Kecepatan angin relatif rendah (dalam kota 
jakarta rata-rata dibawah 5 m/s). 

Elemen-elemen iklim Tropis lembab : 

a) Matahari 
Radiasi sinar matahari adalah elemen 
penting yang mempengaruhi keadaan iklim 
dan cuaca. Sinar matahari dipancarkan 
berupa gelombang-gelombang yang pendek 
yang kemudian dipantulkan kembali ke 
permukaan bumi berupa radiasi gelombang 
panjang yang panas. Faktor-faktor yang 
menyebabkan sinar matahari mempengaruhi 
keadaan permukaan bumi adalah : 

b) Keadaan Topografi 

• Adanya bidang air yang luas 
• Ketinggian terhadap permukaan laut, setiap 

kenaikan 100 m terjadi kenaikan suhu 
sebesar 0.57° C 

• Kelembaban relatif udara, keadaan awan 
dan arus angin 

• Jenis elemen alam dalam penyerapan dan 
pemantulan yang berbeda 

c) Angin 

Adalah udara yang bergerak. Gerakan 
tersebut disebabkan karena bagian yang 
didorong dari daerah bertekanan tinggi ke 
daerah bertekanan rendah. Daerah tersebut 
ada yang bersifat makro yang mempunyai 
daerah sebab musabab antar benua dan 
samudra, jadi bergerak sangat luas. Lainnya 
disebut angin mikro atau angin lokal karena 
merupakan angin setempat yang berlaku 
pada suatu lokasi tertentu. Relatif agak kuat 
namun dapat berubah dalam waktu yang 
singkat. Angin makro atau angin benua 
adalah penyebab utama adanya siklus 
musim kemarau dan musim hujan. Di bulan 
april sampai Agustus angin bergerak dari 
arah barat laut ke tenggara dan 
menyebabkan musim hujan. Angin mikro 
misalnya angin pantai disebabkan oleh 
perbedaan suhu dan tekanan antara daratan 
dan lautan, Kecepatan angin laut di Jakarta 
umumnya agak rendah antara 1-4 m/s. 

d) Hujan 
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Hujan timbul apabila awan mengandung 
titik-titik uap yang turun suhunya sampai 
menjadi lebih rendah daripada titik jenuh, 
dan mencair menjadi air. Hujan banyak 
terjadi didaerah tropis lembab akibat udara 
yang mengandung uap panas yang 
merambat keatas. Sehingga hujan dapat 
terjadi sepanjang tahun. 

e) Kelembaban 

Kelembaban udara yang ada di atmosfir 
menunjukkan uap air yang terkandung 
didalamnya yng diperoleh dari penguapan 
permukaan air yang terbuka (lautan), tanah 
lembab dan pepohonan. Pada daerah tropis 
lembab kelembaban harus mendapatkan 
banyak perhatian karena dapat membawa 
kerugian terhadap bangunan yaitu menun-
jang timbulnya jamur dan organisme-
organisme pembusuk kayu, perkaratan 
logam-logam, pengembangan dan penyu-
sutan massa panel-panel, dll. Kelembaban 
pada daerah tropis basah antar 55-100%, 
biasanya diatas 75%. 

Faktor-faktor iklim tersebut berpengaruh sangat 
besar terhadap aspek kenyamanan fisik manusia. 
Arsitektur tropis diharapkan mampu menjawab 
seluruh persoalan iklim tersebut dengan bentuk 
rancangan yang hampir tanpa batas. Bukan 
sebatas pada penyelesaian atap yang lebar saja. 
Serta harus ada 2 aspek penting yang harus 
dipenuhi yaitu : 

Kenyamanan, dapat dibagi menjadi 2 kategori : 

1) Kenyamanan Psikis, Berkaitan dengan aspek 
kepercayaan, agama, adat, bentuk 
kenyamanan ini lebih bersifat personal dan 
kualitatif. 

2) Kenyamanan fisik, Lebih bersifat universal 
dan dapat diukur secar kuantitatif, 
kenyaman fisik dapat dibagi menjadi 4 
yaitu : 

• Kenyamanan Spatial (ruang) 
• Kenyamanan Visual (penglihatan) 
• Kenyamanan Audial (pendengaran) 
• Kenyamanan Thermal ( Termis/suhu) 

f) Hemat energi 

Pada Arsitektur Tropis aspek kenyamanan 
psikis tidak akan dibahas mengingat 
persoalan arsitektur tropis lebih berkaitan 
dengan persoalan iklim (tropis) yang bersifat 
fisik dan terukur. Aspek kenyamanan Visual 
(pencahayaan) serta kenyamanan suhu 
(termis) merupakan 2 hal dominan yang 
perlu dipecahkan agar penghuni bangunan 
tropis dapat mencapai kebutuhan kenya-
manan secara fisik. Dengan menggunakan 
energi serendah mungkin. 

• Kenyamanan Thermal : berhubungan 
dengan persoalan suhu, kelembaban dan 
angin 

• Kenyamanan Visual : berhubungan dengan 
pencahayaan alami di siang hari Berdasarkan 
ISO 7730:1994, Moderate Thermal 
Environments Determination of the PMV and 
PPD Indices and Specification of the 
Conditions for Thermal Comfort, 2 editions, 
1994, International Organizations for 
Standardization, Geneva, Switzerland. 
Menyatakan bahwa sensasi termis yang 
dialami manusia merupakan fungsi dari 4 
faktor iklim yaitu : 

• Suhu Udara 
• Suhu Radiasi 
• Kelembaban Udara 

Untuk kenyamanan thermal iklim tropis, maka 
bangunan tropis memiliki ciri utama : 

• Keterbukaan (openness) untuk mengalirkan 
udara dan mengurangi kelembaban dalam 
bangunan. 

• Bayangan (shading) untuk melindungi 
dinding dan lantai dari panas dan silau dari 
cahaya matahari 

• Ciri lain yang dapat disebutkan yaitu 
bangunan memiliki lantai yang berpanggung 
untuk mengatasi kelembaban dari tanah. 

Untuk menciptakan kenyamanan thermal ini 
terdapat 2 faktor yang diperimbangkan antara 
lain : 
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a) Pengendalian terhadap radiasi matahari yaitu 
dengan orientasi bangunan dan pemakai 
bahan bangunan. 

b) Pengendalian ventilasi pada bangunan 

Tinjauan terhadap pengudaraan di dalam 
bangunan adalah : 

• Mengupayakan ventilasi silang agar arus 
angin dapat masuk dan mengalir bekerja di 
dalam bangunan. 

• Menata vegetasi di luar bangunan yang 
dapat mengarahkan arus angin ke dalam 
bangunan serta vegetasi menjadi media 
penyerap panas 

Berbagai cara untuk menunjang terjadinya 
ventilasi silang alami adalah : 

• Orientasi bangunan yang memanjang 
menghadap arah angin 

• Menggunakan open-plan agar angin tidak 
terhambat oleh partisi ruangan 

• Letak bukaan menunjang sirkulasi udara 
• Menggunakan tanaman sebagai alat untuk 

mengatur arah angin 

Masalah yang harus dipecahkan pada iklim 
tropis sebagaimana halnya Indonesia yang 
berkaitan dengan kenyamanan suhu (thermal) 
adalah bagaimana menciptakan suhu udara 
ruang agar berada dibawah 28,3°C (batas atas 
suhu hangat nyaman) sementara suhu udara 
luar berkisar pada 32° C (siang hari). 

Ada beberapa strategi pencapaian suhu nyaman 
yaitu : 

• Pengkondisian Udara secara Mekanis yaitu 
memodifikasi iklim luar yang tidak nyaman 
menjadi nyaman dengan bantuan peralatan 
mekanis (AC). 

• Pengkondisian Udara secara Alamiah 

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan 
adalah dengan cara: 

a) Penanaman Pohon, penanaman pohon 
lindung di sekitar bangunan sebagai upaya 
menghalangi radiasi matahari langsung pada 
material keras seperti halnya atap, dinding, 

halaman parkir, atau halaman yang ditutup 
dengan material keras (beton, aspal). 

b) Pendingan malam hari, meminimalkan 
perolehan panas (heat gain) dari radisai 
matahari pada bangunan. Hal ini dapat 
dilakukan dengan beberapa cara antara 
lain : 

• Mengahalangi radiasi matahari langsung 
pada dinding-dinding transparan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. 

• Mengurangi transmisi panas dari dinding-
dinding masif yang terkena radiasi matahari 
langsung, dengan melakukan penyelesaian 
rancangan tertentu misalnya : 

- Membuat dinding lapis (berongga) yang 
diberi ventilasi pada rongganya. 

- Menempatkan ruang-ruang service 
(Toilet, pantry, gudang) pada sisi-sisi 
jatuhnya radasi matahari langsung (sisi 
timur dan barat) 

- Memberi ventilasi pada ruang antara 
atap dan langit-langit agattidak terjadi 
akumulasi panas pada ruang tersebut. 

- Memaksimalkan Pelepasan Panas dalam 
bangunan. Hal ini dapat dilakukan 
dengan pemecahan rancangan arsitek-
tur yang memungkinkan terjadinya 
aliran udara silang secara maksimum 
dalam bangunan. 

Tinjauan terhadap pencahayaan matahari 

1) Garis peredaran matahari menjadi acuan dari 
orientasi bukaan. Bagian yang mengalami 
pencahayaan langsung diberikan penghalang 
radiasi matahari, sedangkan bagian utara 
dan selatan diberikan bukaan yang cuup 
dengan transmisi panas di bagian selatan 
karena matahai condong ke arah selatan. 

2) Jarak antar bagunan sebesar 2 kali tinggi 
massa bangunan, sehingga cahaya matahari 
efektif menyinari ruang antara bangunan. 

3) Desain terhadap ketebalan banguna dan 
ketinggian per lantai menentukan masuknya 
sinar mathari secara efektif ke dalam 
bangunan. 
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4) Penataan sun shading dan vegetasi dalam 
mengantipasi panas matahari. 

5) Penerapan skylight untuk memasukkan 
cahaya matahari namum tetap mengisolasi 
panas yang masuk ke dalam bangunan 
dengan bahan yang evelite (menahan 
panas). 

6) Landsacape sebagai buffer (penahan) 
terhadap sinar matahari. 

7) Bahan bangunan material yang cocok pada 
bangunan tropis adalah pengunaan material 
yang reflektif untuk memantulkan sebagian 
sinar matahari serta pemakaian bahan yang 
menyerap panas, nserta warna yang terang 
untuk memaksimalkan pemantulan 

Masalah umum dan masalah bangunan yang 
akan timbul pada daerah yang beriklim tropis 
basah menurut Lippsmeier (1994) adalah : 

• Panas yang sangat tidak menyenangkan. 
• Penguapan sedikit karena gerakan udara 

lambat. 
• Perlu perlindungan terhadap radiasi matahari, 

hujan, serangga. 

Secara umum perencanaan tropical building ini 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

• Penyesuaian terhadap iklim dalam 
perencanaan bangunan 

• Layout bangunan harus memperhatikan 
lintasan matahari 

• Pemilihan bahan bangunan diutamakan tidak 
menyerap panas 

• Perancangan elemen pada ruang dalam 
dengan mengutamakan kelancaran ventilasi 
silang. 

• Perencanaan ekterior bangunan dengan 
memperhatikan perlindungan panas 
matahari dengan sistem pembayangan atau 
dengan bentuk atap yang dapat mengurangi 
rambatan panas matahari serta curah hujan. 

• Penyesuaian iklim dengan perencanaan 
landscape kota 

• Penghijauan yang cukup termasuk untuk 
memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki 
(pedestrian) dan ruang terbuka untuk publik. 

Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif – deskriptif yakni berusaha 
menguraikan dan mendeskripsikan fakta-fakta 
yang akan menjadi temuan berdasarkan aspek 
amatan sesuai dengan variabel penelitian. 
Adapaun variabel independen dalam penelitian 
ini yakni Kondisi iklim tropis, adapun 
indikatornya adalah matahari, keadaan topografi, 
angin, hujan dan kelembapan serta efektifitas 
energi. Sedangkan variabel dependennya yakni 
respon rumah Tradisional Suku Bajo di Desa 
Bajo Indah Kabupaten Konawe – Sulawesi 
Tenggara, adapun indikatornya yakni aspek fisik 
(arah orientasi rumah tinggal, kondisi dan letak 
bukaan, bentuk dan kemiringan atap, serta 
material bangunan) dan non fisik (kenyamanan 
thermal). Adapaun pendekatan yang digunakan 
yakni studi kasus terhadap pemukiman suku 
bajo yang bermukim di pesisir teluk Kabupaten 
Konawe Utara yang sebagian besar merupakan 
Suku Bajo. 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini dilakukan metode 
pengumpulan data dengan cara observasi dan 
wawancara kepada nara sumber. Adapun 
observasi yang dilakukan yakni dengan melihat 
dan mendokumentasikan kondisi rumah tinggal 
di Desa Bajo Indah dengan melihat parameter 
aspek-aspek rumah beriklim tropis dan respon 
yang terjadi terhadap aspek rumah tinggal 
tersebut. Wawancara dilakukan terhadap 
penduduk khususnya kepala Desa (ketua adat) 
untuk menggali informasi terkait tradisi dan 
kebudayaan asli Suku Bajo baik aspek fisik dan 
non fisik (perilaku) kaitannya terhadap respon 
rumah tinggal di daerah beriklim tropis. 

Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara mendes-
kripsikan hasil dokumentasi kondisi rumah 
tinggal masyarakat Desa Bajo Indah dengan 
fokus terhadap aspek fisik dan non fisik yang 
merupakan bentuk respon penghuni rumah 
tinggal terhadap kondisi iklim tropis dan 
diperkuat oleh hasil penggalian informasi dari 
wawancara terhadap ketua adat dan masyarakat. 
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Gambar 5. Skema Alur Metode Penelitian 
(Sumber: Analisa Penulis, 2017) 

 
Hasil dan Pembahasan 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di kawasan Desa Bajo 
Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Terdiri dari desa yaitu; Desa 
Bajo Indah. Masyarakat Desa Bajo Indah 
merupakan masyarakat yang semula menempati 
Pulau Bokori dan kemudian dipindahkan oleh 
pemerintah akibat aberasi Pulau Bokori yang 
membahayakan keamanan masyarakat. 

   

 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Peta Lokasi Kawasan Desa Bajo 
Sumber: citra google earth Desa Bajo Indah, (2017) 

Lokasi penelitian di Desa Bajo Indah, Kecamatan 
Soropia, Kabupaten Konawe.  Wilayah Desa Bajo 
Indah terletak di sepanjang pesisir pantai 
Toronipa. Dengan  luas wilayah desa ±340 ha 
meliputi batas- batas wilayah : 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut 
Banda 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung 
Tahura 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa 
Leppe 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 
Bokori 

Pola pemukiman masyarakat mengikuti alur 
pantai dan perbukitan. Jarak tempuh Desa Bajo 
Indah- ibukota kabupaten yaitu ±  98 km (2,5 
jam waktu tempuh) sedangkan jarak tempuh 
desa bajo indah- ibukota kecamatan ± 3 km. 

1.1 Rumah Berdasarkan Type 

Rumah di Kawasan Daratan 

Kategori rumah berdasarkan kondisi lingkungan 
dan bangunan, menerapkan betuk rumah tanpa 
panggung diatas permukaan tanah dengan 
akses langsung di daratan. 

Penggunaan material bangunan dipengaruhi 
oleh perkembangan material yang semakin 
beragam berupa batu, bata, dan kayu.  

 

Gambar 6. Rumah Tradisional Suku Bajo di Kawasan 
Darat 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Kawasan Setengah Darat Setengah Laut 

Kategori rumah berdasarkan kondisi lingkungan  
bangunan, menerapkan bentuk rumah 
panggung diatas permukaan laut dengan 
halaman depan memiliki akses langsung dengan 
darat yang di hubungkan dengan tanah 
timbunan pada halaman depan rumah. 
Pengunaan material bangunan mengunakan 
kayu dengan kualitas tinggi (kayu besi) 
khususnya untuk tiang- tiang rumah.  

 Pemukiman 
Desa Bajo Indah 

 
Pengaruh Iklim 
Tropis Terhadap 

Bangunan  

Rumah Tinggal 
Masyarakat Bajo dengan 
Latar belakang Budaya  

• Aspek fisik 
(arah orientasi 
rumah tinggal, 
kondisi dan 
letak bukaan, 
bentuk dan 
kemiringan 
atap, serta 
material 
bangunan) dan  

• non fisik 
(kenyamanan 
thermal) 

• Kondisi dan Arah 
Orientasi 
matahari 

• keadaan 
topografi 

• angin, 
• hujan 
• kelembapan 
• serta efektifitas 

energi. 
Desa Bajo 

Indah 
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Gambar 7. Rumah Tradisional Suku Bajo di Kawasan 
Setengah Darat Setengah Laut 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Rumah di Kawasan Laut (di atas air) 

Kategori rumah berdasarkan kondisi lingkungan  
bangunan, menerapkan bentuk rumah 
panggung diatas permukaan laut tanpa memiliki 
akses langsung dengan daratan, di perlukan 
perahu untuk mengakses ke darat.Pengunaan 
material bangunan mengunakan kayu dengan 
kualitas tinggi (kayu besi) khususnya untuk 
tiang- tiang rumah yang tingkat kelembapanya 
sangat tinggi. 

 

Gambar 8. Rumah Tradisional Suku Bajo di Kawasan 
Laut 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
1.2 Material Bangunan 

Rumah Batu 

Yaitu rumah yang menggunakan batu sebagai 
material utama, lokasinya di daratan.  

Material yang digunakan pada umumnya rumah, 
be batuan sebagai bahan pondasi, bata sebagai 
bahan dinding, kayu sebagai bahan kuda- kuda. 

Rumah Kayu 

Yaitu rumah yang menggunakan kayu sebagai 
material utama dan dominan. Lokasinya di 
daratan, setengah laut setengah darat, dan di 
laut. Material yang digunakan yaitu umumnya 
rumah tradisional sederhana yang memanfaat-
kan bahan lokal yang ada di alam. 

1.3 Kondisi Fisik/ Rumah Tinggal 
Tradisional 

Rumah tradisional terdiri dari 1 lokal yaitu 
sembilan tiang benteh rumah. Dengan tiang 
utama benteh tangah tepat di tengah rumah 
biasanya menggunakan kayu kelas 1 (kayu besi, 
kayu jati, dsb). Dalam proses tanam tiang di laut 
pada tiang utama di rangkaikan dengan ritual 
menanam timah dan megikat air didalam botol 
pada tiang dan  dililitkan kain putih. Serta 
melukai/ mengupas sedikit bagian pada tiang 
utama tersebut. Selanjutnya lantai dasar dan 
dinding rumah menggunakan material kayu 
(papan). Dan bagian atap menggunakan 
material seng atau rumbia. 

1.4 Denah Rumah 

Denah rumah di desa bajo indah umumnya 
rumah tinggal, ruang yang terbentuk yaitu 
adanya pola aktivitas sehari- hari di rumah itu 
sendiri yaitu: 

 

Gambar 9. Denah rumah suku Bajo 
Sumber:http://auteurdelaction.blogspot.co.id/2014/07
/suku-bajo-arsitektur-sosial.html 
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1.5 Orientasi Rumah 

Orientasi arah rumah tinggal sebagai respon 
terhadap kondisi lingkungan sangat dipengaruhi 
oleh ketersediaan infrastruktur jalan. Orientasi 
arah rumah tinggal suku Bajo juga merupakan 
bentuk respon terhadap kondisi iklim baik 
terhadap sinar matahari maupun arah angin 
serta aspek lainnya. 

 

Gambar 10. Peta Sebaran rumah tradisional Suku 
Bajo Berdasarkan arah orientasinya 

(Sumber: Analisis Penulis, 2017) 
 
 
Orientasi Rumah Menghadap Timur 

Tampak depan rumah  dengan bentuk yang 
sederhana dengan fungsi jembatan sebagai 
halaman rumah sekaligus penghubung langsung 
ke daratan.  Teras/ halaman rumah di gunakan 
sebagai sarana yang fungsional, seperti tempat 
bersantai, mencuci, bermain, bekerja, dan 
sebagainya. 

 
 

Gambar 11. Rumah Tradisional Suku Bajo Dengan 
Orientasi Menghadap keTimur 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 

Tampak samping rumah, menampilkan dinding 
kayu masif tanpa jendela ataupun pintu. Pola 
dinding yang berulang membentuk dinding pada 
seperti gambar, terdapat ruang/ rongga pada 
dinding yang berfungsi sebagai sumber  
penghawaan alami. 

 

Gambar 12. Rumah Tradisional Suku Bajo Dengan 
Orientasi Menghadap ke Timur 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Tampak pada gambar bukaan pintu dan jendela 
yang cukup lebar yang di sertai dengan ventilasi 
udara, dengan bentuk yang sederhana meng-
gunakan material kayu. 

Pengunaan material kayu juga di terapkan pada 
bagian lantai rumah. Pola lantai yang cukup 
rapat  di beri sedikit rongga disesuaikan dengan 
kenyamanan untuk aktifitas di dalam rumah. 
Menciptakan penghawaan secara alami dari 
bagian bawah rumah. 

 
 

Gambar 13. Bentuk Pintu Dan Jendela Rumah 
Tradisional Suku Bajo  Orientasi Menghadap ke Timur 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
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Gambar 14. Material Lantai Rumah Tradisional Suku 
Bajo Orientasi Menghadap ke Timur 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Orientasi Rumah Menghadap Selatan 

Tampak depan rumah  dengan bentuk yang 
sederhana dan tradisional. Mengaplikasikan 
material kayu dan rumbia. Jembatan/ peng-
hubung ke darat juga berfungsi sebagai teras/ 
halaman rumah yang dapat menampung 
berbagai aktifitas seperti menjemuterlihat pada 
gambar. 

 

Gambar 15. Rumah Tradisional Suku Bajo 
Dengan Orientasi Menghadap ke Selatan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Tampak pada gambar bukaan jendela yang 
sangat sederhana serta ukurannya yang kecil 
dan tidak di sertai dengan ventilasi udara, 
mengunakan  material  kayu. 

Material kayu juga di terapkan pada bagian 
lantai rumah. Pola lantai yang cukup rapat  di 
beri sedikit rongga disesuaikan dengan 
kenyamanan untuk aktifitas di dalam rumah. 
Menciptakan penghawaan secara alami dari 
bagian bawah rumah. 

  

Gambar 16. Bentuk Jendela dan Material lantai 
Rumah Tradisional Suku Bajo Dengan Orientasi 

Menghadap ke Selatan 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 
Orientasi Rumah Menghadap Utara 

Tampak depan rumah  menampilkan bentuk 
yang lain dari sekian rumah tradisional yang ada 
di desa bajo indah, terdapat teras dan jembatan 
yang cukup jelas batasannya.  

 

Gambar 17. Rumah Tradisional Suku Bajo Dengan 
Orientasi Menghadap ke Utara 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Tampak pada gambar bukaan jendela yang 
cukup lebar yang di sertai dengan ventilasi 
udara, dengan bentuk yang sederhana meng-
gunakan material kayu. Teknik pemasangan 
jendela memperhatikan ruang gerak angin. 
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Terlihat pada gambar jendela di beri sedikit 
rongga/ ruang. Material kayu di terapkan pada 
seluruh bagian lantai. Pola lantai yang cukup 
rapat  di beri sedikit rongga disesuaikan dengan 
kenyamanan untuk aktifitas tertentu. Mencipta-
kan penghawaan secara alami secara maksimal 
dari bagian bawah rumah. 

  

Gambar 18. Bentuk Jendela Rumah Tradisional 
Suku Bajo Dengan Orientasi Menghadap ke 

Utara 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Gambar 19. Material lantai Rumah Tradisional Suku 
Bajo Dengan Orientasi Menghadap ke Utara 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Orientasi rumah menghadap barat 

Rumah tradisional di Desa Bajo Indah 
membentuk orientasi rumah menghadap ke 
jalan (darat) sehingga orientasinya ada yang 
menghadap (utara, selatan, timur, barat) yang 
sedikit menyerong  ± 15˚. Pada pola masa 
bangunan , arah selatan merupakan arah yang 
sangat menguntungkan dalam menanggulangi 

radiasi sinar matahari. Arah datangnya matahari 
tidak secara lagsung pada bagian depan/ fasade 
rumah. Pada saat musim panas temperatur 
udara akan banyak tereduksi. Susunan ruang 
dengan bukaan yang cukup (sedikit bukaan 
namun ukuranya cukup besar) mampu  
memenuhi kebutuhan akan cahaya alami secara 
maksimal. Bentuk atap dengan sudut yang 
rendah sehingga intensitas radiasi tinggi di 
pengaruhi oleh  rambatan panas sinar matahari. 
Namun tidak menjadi masalah terkait dengan 
lokasi yang berada di laut dengan bukaan yang 
cukup memadai. 

1.6 Respon Terhadap Iklim Tropis 

Kondisi iklim akan mempengaruhi rasa nyaman 
yang menghuni dalam bertempat tinggal. Dalam 
kaitannya dengan iklim biasanya di kaitkan 
dengan kenyamanan thermal, yakni kenya-
manan yang tercapai apabila pada kondisi udara 
tertentu. Egan (1975: 13) dalam Sarjono 2001, 
menyatakan bahwa kehilangan panas pada 
manusia disebabkan oleh konveksi, evavorasi 
dan radiasi, konveksi memberi kontribusi 
berkisar 40% penguapan yaitu sekitar 20%, 
radiasi matahari hampir setara dengan konveksi 
yaitu sekitar 40% dan yang paling kecil adalah 
konduksi biasanya sangat kecil sehingga 
semakin cepat panas tubuh hilang akan semakin 
nyaman hingga pada toleransi tertentu. Jumlah 
kehilangan panas ini akan menentukan respons 
seseorang terhadap lingkungan sekitar sehingga 
ia akan mampu merasakan kenyamanan atau 
ketidaknyamanan. 

Faktor kenyamanan thermal didukung oleh 
temperatur udara, radiasi, pergerakan udara, 
dan kelembaban relatif. Keempat faktor ini 
dalam kombinasi tertentu akan menghasilkan 
suatu kenyamanan thermal tertentu. Arsitektur 
tropis akan mengacu pada kualitas fisik ruang 
dalam yakni suhu ruang yang rendah, 
kelembaban relatif tidak terlalu tinggi, 
pencahayaan alam cukup, pergerakan udara 
memadai, terhindar dari hujan dan terik 
matahari (Juhana, 2001). Adapun elemen elemen 
iklim tropis yang mempengaruhi kenyamanan 
thermal tersebut pada Pemukiman Desa Bajo 
Indah yaitu: 
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Respon Terhadap Radisai Matahari 

Rumah tradisional di Desa Bajo Indah 
membentuk orientasi rumah menghadap ke 
jalan (darat) sehingga orientasinya ada yang 
menghadap (Utara, Selatan, Timur, Barat) yang 
sedikit menyerong  ± 15˚. Pada pola masa 
bangunan , arah Selatan merupakan arah yang 
sangat menguntungkan dalam menanggulangi 
radiasi sinar matahari. Arah datangnya matahari 
tidak secara lagsung pada bagian depan/ fasade 
rumah. Pada saat musim panas temperatur 
udara akan banyak tereduksi. 

 

Gambar 20. Respon Matahari terhadap Rumah 
dengan Orientasi Menghadap Selatan 
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

Susunan ruang dengan bukaan yang cukup 
(sedikit bukaan namun ukuranny cukup besar) 
mampu  memenuhi kebutuhan akan cahaya 
alami secara maksimal. Bentuk atap dengan 
sudut yang rendah sehingga intensitas radiasi 
tinggi di pengaruhi oleh  rambatan panas sinar 
matahari. Namun tidak menjadi masalah terkait 
dengan lokasi yang berada di laut dengan 
bukaan yang cukup memadai. 

 

 

Gambar 21. Kemiringan Atap Rumah Tradisional 
Suku Bajo 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 
 
Respon Terhadap Kelembapan Udara 

Terkait lokasinya memiliki tingkat kelembapan 
yang cukup tinggi sebab berada dekat dengan 
air. Penggunaan material kayu mempengaruhi 
ketahanannya. Iklim tropis lembab menyebab-
kan kayu mengalami muai susut yang 
berlebihan dan cukup cepat. Sehingga material 
menjadi lapuk.  

Respon Terhadap Pergerakan Udara 

Penerapan pola ruang yang berderet 
membentuk lorong pada rumah tradisional bajo 
indah yang memberikan keuntungan pergerakan 
udara. Karyono (2000) dalam Sardjono 2001, 
bagi manusia secara fisik, kenyamanan tercapai 
apabila kondisi udara tertentu, kecepatan angin 
tertentu mengahasilkan proses evaporasi tubuh 
yang seimbang. Terdapat rongga/ ruang pada 
dinding dan lantai serta bukaan pada jendela 
memberikan ruang gerak terhadap angin untuk 
masuk ke dalam rumah sehingga penghawaan 
alami terjadi secara maksimal. Bentuk atap yang 
cukup rendah terkait dengan lokasi berada di 
daerah laut dengan kapasitas angin yang cukup 
tinggi sehingga mempengaruhi bentuk atap. 
Terkait lokasinya me miliki tingkat kelembapan 
yang cukup tinggi sebab berada dekat dengan 
air. Penggunaan material kayu mempengaruhi 
ketahanannya. Iklim tropis lembab 
menyebabkan kayu mengalami muai susut yang 
berlebihan dan cukup cepat. Sehingga material 
menjadi lapuk.  

Respon Terhadap Hujan 

Kemiringan atap yang cukup landai membuat 
aliran air cukup lancar, air hujan yang jatuh 
langsung mengalir ke laut dan tanah tanpa 
menggunakan talang tritisan.  Teritisan pada 
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tepi bangunan berfungsi untuk melindungi  dari 
panas pada tepi dan hujan pada dinding dengan 
material kayu. Material atap menggunakan atap 
seng sehingga membuat lapisan seng cepat 
mengalami karatan apabila terkena air selama 
musim hujan. Material dasar kayu yang 
langsung merespon keadaan cuaca dan ling-
kungan seperti dinding luar, tiang rumahi, dan 
sebagainya.  akan mengalami pembusukkan 
saat keadaan lembab mencapai maksimal atau 
sepanjang musim hujan sebab langsung 
merespon percikan air saat hujan tanpa peng-
halang yang maksimal menutup material. 
Berdasarkan hasil analisis, ternyata ada faktor-
faktor desain yang bisa menghambat tercipta-
nya suatu kondisi thermal yang maksimal. 
Contohnya, atap bangunan yang sudah diganti 
dengan seng dapat memberikan hawa panas 
yang lebih. Seharusnya ada tindakan lanjutan 
untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan 
memberikan plafon yang dapat mengurangi 
hawa panas pada siang hari. 

Kesimpulan 

Karakteristik dasar arsitektur tanggap iklim yang 
ditemukan pada beberapa contoh arsitektur 
tradisional indonesia dalam beberapa literatur 
adalah naungan dan pengendali kenyamanan 
termal. Iklim merupakan salah satu pertim-
bangan penting dalam pembentukan rumah 
tradisional, namun bukanlah faktor dominan 
dalam menentukan bentuk melainkan adanya 
pengaruh budaya (Rapoport, 1969). Fatthy 
(1986) Arsitektur vernakuler dibangun atas 
dasar tradisi dan tanggap terhadap lingkungan. 
Variabel iklim yang menjadi pertimbangan di 
daerah pesisir adalah temperatur, kelembaban 
udara, kecepatan angin, radiasi sinar matahari, 
dan curah hujan. Tanggapan tersebut pada 
arsitektur diwujudkan melalui bentuk, pemilihan 
material, dan rancangan elemen-elemen 
pengendali iklim. dapat disimpulkan bahwa 
temuan dari kajian teoritis dalam paparan ini 
adalah strategi bukaan menanggapi iklim yaitu: 

a. Apabila hawa terasa panas maka bangunan 
dapat memberikan rasa nyaman didalam 
bangunan dengan cara angin dapat masuk 
kedalam bangunan melalui bukaan yang ada 
pada bangunan. 

b. Sedangkan ketika hawa terasa dingin, maka 
banguanan akan terasa hangat apabila semua 
bukaan ditutup rapat mengingat material bangu-
nan terbuat dari kayu yang akan memberikan 
rasa hangat. Respon rumah tradisional Bajo 
terhadap iklim tropis belum mencapai hasil yang 
maksimal disebabkan adanya perubahan 
material terutama pada bagian atap bangunan 
yang dahulu menggunakan ijuk kemudian di 
ganti menjadi seng yang memberikan hawa 
panas pada siang hari dan hawa dingin dimalam  
hari, tanpa menggunakan plafon memberikan 
hawa panas yang berlebihan sehingga kurang 
responsif terhadap iklim panas. Sehingga untuk 
menciptakan thermal yang maksimal diberikan 
solusi untuk menggunakan plafon pada bagian 
atap di dalam rumah yang dapat merespon iklim 
panas dengan baik, yaitu plafon yang bisa 
menahan suhu pada malam dan siang hari 
dengan demikian akan mencapai suhu thermal 
yang maksimal 
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