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ABSTRACT The first three decades of the twentieth century marked a 
distinctive path in the reception of knowledge and practice of Javanese 
architecture. In the time where the Dutch architects who practices architecture 
debates among themselves about the modernization of indigenous architecture 
of Java and Indonesia, the Javanese found themselves becoming more and 
more alienated toward their own architecture. The speculative interpretation 
based on Discourse analysis method is employed in this paper upon three 
preface of Javanese text named Kawruh Kalang and Kawruh Griya. The 
alienation of Javanese knowledge in architecture and building is seen by the 
authors as more internal rather than external reasons and situations. This 
alienation, argued those authors, is one potential factor for the elimination of this 
Javanese form of culture. 
 
 

A. SITUASI DAN KONTEKS ARSITEKTUR 

Sebuah situasi atau konteks dapat menjadi sebuah kekuatan tertentu bagi 
dinamika perjalanan arsitektur. Kecilnya kepedulian pada warisan budaya 
misalnya, telah menimbulkan keputus-asaan dari pihak-pihak yang 
memperjuangkan pelestarian warisan budaya. Contoh lain, dengan 
menempatkan diri ke dalam industri dan dunia ekonomi, sektor properti telah 
menjadikan wajah-wajah arsitektur sebagai sebuah ujung tombak yang 
penting bagi keberhasilan pemasaran, dan tak ayal lagi telah menjadikan 
arsitektur sebagai sebuah komoditas konsumtif. Yang terakhir itu niscaya 
nyaris tak pernah diberitahukan di sekolah-sekolah arsitektur karena di 
sekolah-sekolah arsitektur tersebut masih memegang pandangan yang 
mensakralkan arsitektur. Pemerian situasi dan konteks memang banyak 
ditangani oleh mereka yang melakukan kajian kritis dan kajian sejarah, dan 
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tidaklah mengherankan bila keingintahuan akan suatu situasi dan konteks 
yang mengitari kehadiran arsitektur lalu dilakukan dengan membuka kembali 
buku-buku dan sumber-sumber sejarah. Tidak banyak yang mengetahui 
bahwa ada sumber tak langsung yang dapat dimanfaatkan untuk 
mendapatkan gambaran atas situasi dan konteks dari suatu arsitektur ruang 
dan waktu yang tertentu. Penelusuran dari tulisan ini adalah mencoba untuk 
mengemukakan ihwal ini, dan dengan sengaja mengangkat kasus yang 
terjadi dalam perjalanan arsitektur Jawa di sekitar pergantian abad 19 ke 
abad 20. Bahan-bahan yang diangkat dengan sengaja dibatasi pada tulisan 
dari orang-orang Jawa yang menggelarkan pengetahuan Jawa tentang 
arsitektur. 
 
Dalam tulisan-tulisan ilmiah, peranan dari pasal atau bab ‘Latar Belakang’ 
memang  tak dapat dipandang dengan sebelah mata. Sangat keliru kalau 
menganggap bahwa pasal atau bab ini hanyalah sekadar pelengkap tulisan 
mengenai sesuatu subyek tertentu. Pasal atau bab ‘latar belakang’ menjadi 
semakin penting bagi pembacaan mengenai arsitektur oleh karena arsitektur 
itu pengetahuan dan praktek yang niscaya kontekstual dan situasional. Tidak 
peduli apakah konteks dan situasi itu demikian sempit ataukah demikian luas 
(bahkan menjagad, seperti idealisme dari modernisme), tetap saja tak dapat 
dihindari keberadaan dari arsitektur yang kontekstual dan situasional ini. 
Adalah kewajiban dari pasal atau bab ‘Latar Belakang’ untuk menggelarkan 
situasi dan konteks di mana pembicaraan tentang arsitektur itu disoroti dan 
dibicarakan. Namun, masalah akan muncul ke permukaan bila sebuah 
tulisan arsitektur tidak menyertakan ‘latar belakang’ di dalam bab atau pasal-
pasalnya. Ketiadaan bagian yang penting itu bisa-bisa membuat orang 
berpandangan bahwa tulisan yang dibuat telah kehilangan keilmiahannya; 
dan ini tentu akan merugikan pihak penulis khususnya manakala niatan dari 
penulis itu menempatkan tulisannya dalam keilmiahan dari arsitektur. Di 
pihak lain, para pembaca juga akan serasa kehilangan medan orientasi 
mengenai pengetahuan arsitektur yang akan dicoba didapatnya melalui 
tulisan tadi.  
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B. KAWRUH KALANG DAN KAWRUH GRIYA  

Masalah yang tersebutkan di depan sebenarnya tidak perlu muncul ke 
permukaan bila keilmiahan itu hanya diukur dari formalitas tampilnya judul 
bab atau pasal. Melalui Kawruh Kalang dan Kawruh Griya yang ditulis di 
antara abad 19 hingga 1930-an, penggelaran situasi dan konteks ternyata 
tidak diabaikan oleh para penulis korpus. Memang, mereka tidak 
menempatkan tulisan tentang situasi dan konteks itu pada pasal atau bab 
khusus yang berjudul ‘latar belakang’, bahkan tidak pula dalam bab 
‘pendahuluan’. Dengan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 
‘pembuka’ atau ‘pengantar’ yang hadir di awal tulisan, meski dengan secara 
tersamar dan sangat ringkas, para penulis sebenarnya telah menyampaikan 
situasi dan konteks di mana tulisan mereka tentang arsitektur Jawa itu 
ditempatkan. Bagian tulisan yang satu ini, dalam kelaziman masa kini 
menjadi bagian prakata penulis, meski dalam hal isinya tidak dapat dengan 
langsung dijajarkan dengan korpus Kawruh Kalang dan Kawruh Griya. 
Melalui penelusuran atas bagian ‘pembuka’ atau ‘pengantar’ yang terdapat 
pada korpus tersebut, akan dicoba disampaikan sebuah pemerian atau 
penggambaran mengenai situasi kearsitekturan di Jawa dalam abad 19 dan 
awal abad 20 dari sisi tinjau internal Jawa. 
 
Dalam kurun waktu yang relatif tidak panjang yakni antara 1880 hingga 
1930-an, secara sendiri-sendiri telah ditulis tak kurang dari sepuluh redaksi 
pedoman pengetahuan ‘arsitektur’ jawa oleh orang-orang Jawa sendiri. 
Dengan sendirinya, semua tulisan itu dibuat dalam bahasa Jawa dan 
dengan menggunakan aksara Jawa, dan semuanya merupakan tulisan 
tangan. Tulisan-tulisan ini ada yang diberi judul namun ada pula yang tanpa 
judul tulisan. Tulisan yang berjudul misalnya ‘Titika Wisma; Griyanipun 
Tiyang Jawi atau Purwa Panti. Dengan menggunaakan isi dari tulisan (dan 
bukan menggunakan judul yang diberikan pada tulisannya), kesemua 
redaksi tulisan itu (yang sekali lagi, jumlahnya mencapai lebih dari sepuluh 
tulisan) telah dapat dikelompokkan kedalam dua redaksi pokok yang dapat  
diberi nama sebagai kelompok Kawruh Kalang dan kelompok Kawruh Griya. 
Tulisan-tulisan yang terkelompokkan ke dalam Kawruh Kalang menekankan 
diri pada petunjuk bagi para tukang dalam membuat komponen-komponen 
struktural bangunan Jawa, mulai dari sakaguru hingga reng dan sirap 
penutup atap. Sementara itu, tulisan yang terkelompokkan ke dalam Kawruh 
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Griya menekankan dirinya ada petunjuk dalam menyiapkan rancangan 
bangunan Jawa.  
 
Seturut dengan pengelompokan menjadi dua redaksi Kawruh (kawruh = 
pengetahuan) itu, bagian pengantar yang dibuat oleh para penulis Kawruh 
tadi juga memperlihatkan keragaman isi tulisan. Di balik keragaman isi 
tulisan di bagian ini, apakah ada sebuah benang-merah yang dapat ditarik 
bagi kepentingan pengetahuan kita mengenai pengetahuan arsitektur Jawa? 
Pemeriksaan kritis atas bagian ini akan diaharapkan bisa memberi jawaban 
atas pertanyaan ini. Tiga buah pengantar penulis telah dipilih secara acak 
untuk diperiksa, yakni pengantar dari karya Soeto Prawiro, dari karya Sasra 
Wiryatma dan yang ketiga adalah pengantar dari Titika Wisma (yang 
penulisnya anonim, sekaligus tanpa identitas tahun penulisan). 
 

1. PENGANTAR KAWRUH GRIYA SOETO PRAWIRO  

(Koleksi Reksapustaka – Mangkunegaran, Surakarta) 

Usaha saya menulis buku ini samasekali tidak bermaksud untuk 
menonjolkan kepandaian atau kerajinan saya. Permulaannya 
keluar dari sebuah gagasan bahwa sesungguhnya setiap 
manusia baik yang kaya, mulia serta yang melarat sengsara 
sudah pasti harus bernaung atau tinggal dalam sebuah rumah, 
sebagai tempat untuk beristirahat dan membina ketenteraman 
hidup. Jadi rumah adalah saran kehidupan manusia yang sangat 
penting. Oleh karena itu ilmu pengetahuan mendirikan rumah 
sangat penting pula untuk dipelajari. 
 
Setahu saya undagi atau tukang kayu belum pernah ada yang 
mengajarkan ilmunya membuat rumah, termasuk cara 
menebang serta cara memilih kayu yang baik sebagai bahan 
perumahan. Bahkan keadaan para tukang kayu sendiri pada 
jaman sekarang  ini boleh dikatakan dengan jelas menunjukkan 
kemerosotan pengetahuan mereka dalam hal pertukangan. 
Sangat disayangkan apabila keadaan itu semakin berlarut-larut 
dan tidak ada yang menyusun ilmu perihal pembikinan rumah. 
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Sudah barang tentu hal itu akan menghilangkan patokan tentang 
pengetahuan serta keahlian para undagi. 
 
Sungguh sudah lama saya berkeinginan serta mencari 
pengetahuan tentang pembangunan perumahan. Demikian pula 
sudah banyak saya tanyakan kepada para tukang kayu, namun 
sebegitu jauh belum ada yang memuaskan. Meskipun demikian, 
berkat usaha yang sungguh-sungguh lama-kelamaan tercapai 
juga, dan saya menemukan sebuah buku yang dipakai di 
keraton Surakarta. Buku-buku tersebut kemudian saya 
kumpulkan dan saya himpun menjadi sebuah buku yang 
penjelasannya secara lengkap seperti tersebut di bawah ini. 
Idam-idaman hati saya, semoga dapat dijadikan bahan 
peringatan (dokumentasi) atau petunjuk bagi para undagi yang 
mempunyai keinginan memelihara kebudayaan kuna. Jangan 
sampai kehilangan pedoman. 
 
Akhirul kalam permintaan saya kepada setiap pembaca, jika ada 
kesalahan atau kekurangannya buku ini sudilah mengubah atau 
menambah agar menjadi semakin jelas isinya. 
 
Brebes, 17 Rabi’ulawal, tahun Candra 1837- (1907 AD) 
Soeto Prawiro, Tegal. 

 
Pengantar dari Soeto Prawiro yang adalah seorang Bupati ini terdiri dari 
empat alinea, masing-masing alinea berisi pembicaraan yang berbeda. 
Dalam alinea pertama dengan gampang dapat dilihat pernyataan Soeto 
Prawiro mengenai ‘rumah’. Menilik penulisan yang dilakukan di awal 
abad 20, dan dalam kapasitas Soeto Prawiro sebagai seorang Bupati, 
pandangan yang menjadi dasar pandangan mengenai ‘rumah’ seperti itu 
dapat saja muncul karena pengaruh ke-eropa-an [ke-belanda-an] yang 
niscaya pernah menyentuh pikiran Soeto Prawiro. Dengan demikian, 
tidak dapat dengan demikian mudah pandangan itu lalu diyakini sebagai 
mewakili pandangan orang Jawa tentang ‘rumah’. Ini berarti bahwa 
sebuah pemeriksaan silang (cross-check) terhadap sumber-sumber lain, 
baik yang Jawa seperti misalnya dengan Serat Centhini, atau dengan 
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sumber-sumber Eropa seperti tulisan tentang arsitektur dari masa 
neoklasik, wajib untuk dijalankan; sebelum pada akhirnya menegaskan 
apakah pandangan Soeto Prawiro ini benar mewakili pandangan orang 
Jawa mengenai ‘rumah’. Selanjutnya, kalimat terakhir dari alinea 
pertama itu juga dapat dikatakan sebagai pernyataan yang 
menggambarkan pandangan mengenai pengetahuan arsitektur pada 
umumnya dan mengenai ‘pengetahuan rumah’ pada khususnya. 
Pandangan ini cukup meyakinkan kita  untuk mengatakan bahwa 
rasionalitas pemikiran Soeto Prawiro tidak banyak berbeda dari 
rasionalitas yang kita punyai di masa kini: pengetahuan diperlukan agar 
maka dan pengertian tetnang ‘rumah’ dapat dianggap benar dan 
berterima nalar (bukan klenik atau mistik). 
 
Alinea kedua mengemukakan pendapat Soeto Prawiro terhadap daya 
pengetahuan para ahli bangunan/arsitektur di jamannya, awal abad 20. 
Dengan terus terang dinyatakan betapa prihatinnya Soeto Prawiro akan 
tingkat pengetahuan para ahli bangunan/ arsitektur ini. Meskipun ada 
kekuatiran besar dari Soeto Prawiro mengenai ketiadaan buku 
pegangan bagi para ahli bangunan/ arsitektur itu, namun dalam alinea 
itu tidak terlihat bahwa ketiadaan buku pegangan ini sebagai faktor 
utama atau faktor signifikan bagi merosotnya tingkat pengetahuan para 
ahli bangunan/ arsitektur tersebut. Sekaligus, pernyataan ini juga tidak 
cukup kokoh untuk dikatakan sebagai sebuah argumen dari Soeto 
Prawiro untuk membenarkan tindakannya menulis buku tentang 
pengetahuan bangunan/ arsitektur. Satu pertanyaan dapat dilontarkan di 
sini yakni pengetahuan bangunan/ arsitektur manakah yang mengalami 
kemerosotan itu: pengetahuan bangunan/ arsitektur Jawa ataukah 
pengetahuan bangunan/ arsitektur Eropa/ Belanda? Meskipun dapat 
dikatakan bahwa pengetahuan Jawa adalah sebagai dugaan kuat (ditilik 
dari ahli yang ditunjuk lebih menjurus pada para ahli bangunan/ 
arsitektur Jawa (undagi dan para tukang kayu), namun penunjukan ini 
tidak cukup mantap untuk meyakinkan kita bahwa pengetahuan yang 
mengalami kemerosotan itu adalah pegetahuan Jawa. Para undagi dan 
tukang bangunan dapat saja ahli untuk menangani bangunan/ arsitektur 
Eropa. Ini dapat dilihat dari bermunculannya bangunan bergaya Eropa di 
tempat-tempat terpencil, desa dan juga di kampung-kampung. 
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Memperhatikan pengantar yang termuat dalam Kawruh Kalang dan 
Kawruh Griya lainnya, tentunya diharapkan akan dapat diperoleh 
penegasan yang lebih tajam lagi. 
 
Alinea ketiga tidak menampakkan keistimewaan atau kekhususan yang 
perlu diulas lebih luas dan dalam. Alineaa ini hanya menggelarkan 
pernyataan bahwa yang ditulis oleh Soeto Prawiro itu bukan asli buah 
pikiran dia. Yang ditulis adalah hasil dari tindakan memetik dari naskah 
yang lebih tua (yang dapat diduga adalah naskah Kawruh Kalang 
Kapatihan 1882. Tidak cukup mudah untuk mengatakan bahwa Serat 
Centhini telah menjadi rujukannya, mengingat isi dari Serat Centhini 
tidak selengkap yang telah disampaikan oleh tulisan Soeto Prawiro ini. 
Hanya kawruh Kalang Kapatihan 1882 yang paling mendekati 
kelengkapan isi tulisan Kawruh Griya yang ditulis Soeto Prawiro ini). 
Walau demikian, bukan mustahil bila sebenarnya kemungkinan yang 
spekulatif berikut ini adalah yang telah dialami oleh Soeto Prawiro. Yang 
ingin ditulis olehnya sebenarnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh 
para undagi dan tukang kayu. Akan tetapi, dengan kecewa Soeto 
Prawiro mengalami bahwa para undagi dan tukang kayu itu tidak 
memiliki pengetahuan bangunan/ arsitektur yang memuaskan niatan 
Soeto Prawiro. Agar niatan luhur itu tidak gagal dan batal, dia lalu 
memutuskan untuk mengambil buku sebagai sumber penulisannya.  
 
Kalimat-kalimat terakhir dari alinea ketiga ini berisi pernyataan yang 
cukup penting untuk diperhatikan. Di sini Soeto Prawiro menyatakan 
harapannya dengan buku yang telah ditulisnya. Di bagian inilah 
pertanyaan tentang pengetahuan manakah yang seharusnya dimiliki 
oleh para undagi dan tukang kayu itu mendapatkan jawabnya. 
Pengetahuan kuno tentang bangunan/ arsitektur Jawa adalah yang 
dimaksudkan oleh Soeto Prawiro. Hal penting lain adalah mengenai 
model ideal dari seorang undagi dan tukang kayu sebagai ahli 
bangunan/ arsitektur Jawa. Mereka ini semestinya memiliki pengetahuan 
bangunan/ arsitektur Jawa yang memadai dengan kapasitas mereka 
sebagai ahli bangunan/ arsitektur. Kalimat terakhir dari alinea ini 
sekaligus juga memberikan gambaran pada kita bahwa pada jamannya  
Soeto Prawiro menjadi Bupati, telah ada dua kelompok undagi dan 
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tukang kayu yaitu pertama, undagi dan tukang-kayu yang masih mau 
menekuni pengetahuan kuna bangunan/ arsitektur Jawa; dan di 
kelompok yang lain adalah undagi dan tukang kayu yang memang telah 
dengan sadar tidak memilih pengetahuan kuna Jawa sebagai petunjuk 
dalam membangun. 

 

2. PENGANTAR KAWRUH KALANG SASTRA WIRYATNA  

(Koleksi Fakultas Sastra UI: G 156 rol 180.03) 

Keadaan jaman sekarang tentang segala pengetahuan yang 
umumnya dianggap rahasia atau dirahasiakan sudah banyak 
yang bertolak belakang. Maksudnya, semua pengetahuan yang 
di jaman dulu dipingit sebagai kerahasiaan, sekarang ini sudah 
banyak yang sudah dikupas atau digelar sehingga dapat 
diketahui oleh orang banyak (bukan sebagai rahasia). Oleh 
karena itu, sekarang ini saya bersedia untuk menggelarkan 
pengetahuan kuna mengenai pedoman membuat bangunan 
Jawa, dengan cara memetik dari buku tinggalan orang tua saya 
yang berjudul Kawruh Kalang. Di jaman dulu, semenjak kakek 
buyut hingga ayah saya, Serat Kawruh Kalang itu memang 
dipingit, dipantangkan, tak boleh diedar-luaskan pada orang lain, 
apalagi digelar di khalayak umum; semua itu samasekali tidak 
dibolehkan. 
Dalam kenyataannya, belum tentu perihal yang tersebut tadi 
dianggap sebagai pengetahuan yang dipantangkan mengingat 
isi dan kegunaannya masih belum diketahui. Akan tetapi bagi 
yang mengerti dan mempedulikannya, malahan menganggap 
bahwa hal itu perlu dijadikan larangan [untuk disebarluaskan -
jp.] dan karena itu ibaratnya mesti dihormati untuk selama-
lamanya. 
Lagi pula, meskipun sebenarnya hal itu sudah selaras dan 
sesuai dengan jamannya, para bangsawan, para leluhur bangsa 
Jawa sampai para rakyat jelata, kebanyakan sudah 
mengesampingkan atau meninggalkan pengetahuan tentang 
membuat bangunan yang bercorak Jawa ciptaan jaman silam, 
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yang menggunakan pedoman dan penghitungan yang 
bersandar pada Kawruh Kalang. Sudah sepi kedengarannya 
penggunaan Kawruh Kalang itu karena sudah semakin tertarik 
pada bangunan yang bersosok cara Barat ('kilenan'). Malahan 
mereka yang masih belum mengerti tentang biaya yang 
diperlukan untuk membangun saja sudah langsung berbalik 
meninggalkan ihwal membangun cara Jawa, mengubahnya 
menjadi cara Belanda, meskipun hanya berwujud sebagai 
bangunan tunggal (bangunan yang pintu depannya terletak pada 
sisi lebar bangunan). Pintunya dilepas dan diletakkan di bawah 
pangeret. Di bagian dalamnya disekat-sekat dijadikan kantoran, 
kamar tamu, kamr makan, kamar tidur dan sebagainya seturut 
kesenangannya. Padahal terhadap kepercayaan Jawa kuna, 
pintu yang berada di bawah pangeret itu sungguh sangat 
dilarang oleh karena 'angsar'-nya 'bante' serta 'menyeramkan', 
pokoknya serba tidak baik. Akan tetapi di jaman sekarang ini 
sudah tak lagi ada perasaan seperti itu. Meskipun yang 
menempati sering mengalami aral yang menghadang atau 
menemui kesulitan, mesti dianggapnya bukan karena letak pintu 
yang di bawah pangeret itu. Semua itu memang bisa terjadi 
karena semuanya itu hanya terletak pada penyatuan antara rasa 
dan anggapannya masing-masing. 
Walaupun demikian, oleh karena niatan saya hanyalah akan 
menggelar pengetahuan Jawa kuna yang saya anggap perlu 
dan sudah saatnya diuji dan diketahui oleh orang banyak. Oleh 
karena itu saya tidak kuatir bila hal ini lalu dicibirkan oleh 
beberapa pihak yang menganggap sebagai sudah ketinggalan 
jaman. Akan bersyukur bila lalu diberi perhatian oleh masyarakat 
sebagai pengkayaan dalam kelengkapan menyentosakan niatan 
bangsa dalam menghidupi kebudayaan Jawa beserta daya 
manfaatnya. Bila tidak demikian yang terjadi, tidak mengapa. 
Itulah pikiran saya. 

 
Karya tulis Sasra Wiryatma ini tepat sekali bila diberi judul Kawruh 
Kalang, karena dalam isinya memang termasuk ke dalam kelompok 
Kawruh Kalang (yang karya Soeto Prawiro terkelompokkan ke dalam 
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kelompok Kawruh Griya). Seperti halnya  Soeto Prawiro, Sasra 
Wiryatma juga mengakui bahwa pengetahuan bangunan/ arsitektur itu 
masih dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang dirahasiakan. Salah 
satu dorongan dalam menulis adalah untuk menghapuskan sikap 
merahasiakan itu. Dalam alinea ketiga, Sasra Wiryatma menyajikan 
pengamatan yang berbeda dari yang diamati oleh Soeto Prawiro. Di sini 
Sasra Wiryatma mengamati para pemilik dan pemakai bangunan dan 
arsitektur. Dalam pengamatannya, ternyata di lingkungan masyarakat 
Jawa telah terjadi gejala yang cukup merata (mulai dari para petinggi 
dan bangsawan hingga ke rakyat kecil) di mana bangunan/ arsitektur 
yang didirikan sudah tidak lagi berinduk pada pengetahuan dan corak-
langgam Jawa; masyarakat umum sudah semakin terbiasa dengan 
pengetahuan dan corak-langgam Barat (‘kilenan’, dalam istilah Sasra 
Wiryatma). Antara yang corak-langgam Jawa dengan yang corak-
langgam Barat ini, diamati oleh Sasra Wiryatma sebagai cukup banyak 
perbedaannya, termasuk perbedaan dalam aturannya. Meskipun dalam 
aturan Jawa merupakan pantangan, demikian diamati oleh Sasra  
Wiryatma, tetapi karena dalam aturan Barat dimasalahkan boleh-
tidaknya, maka masyarakat Jawa telah memilih menggunakan aturan 
Barat, misalnya saja dalam menempatkan pintu di bawah bubungan. 
Juga, arah hadap bangunan telah mengalami perubahan yang sangat 
mendasar. Dalam bangungan Barat, wajah depan bangunan dapat 
tampil dengan menempatkan sisi lebar bangunan pada tampak 
depannya (dan dengan demikian bagian gewel bangunan berada pada 
tampak depan), sedangkan dalam bangunan Jawa yang menjadi tampak 
depan adalah arah memanjangnya. Ketajaman pengamatan Sasra 
Wiryatma pantas untuk dihargai karena di pengantar itu disampaikan 
pula alasan masyarakat dalam menggunakan corak-langgam (kilenan) 
yakni dari segi biaya atau ongkos. Sasra Wiryatma juga menyampaikan 
bahwa ada juga masyarakat yang menggunakan aturan Barat padahal 
tidak mengetahui isi aturan itu di satu sisi; dan di sisi lain, tanpa terlebih 
dahulu tahu mengenai aturan Jawa.  
 
Mencermati penggambaran yang dilakukan oleh Sasra Wiryatma, 
nampaklah kini bahwa kemerosotan pengetahuan dan penggunaan 
bangunan/ arsitektur Jawa itu tidak hanya berlangsung dalam 
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lingkungan profesional melainkan sudah meluas menjadi masyarakat 
luas dan dalam berbagai lapisannya. Dengan demikian, semakin tak 
diragukan lagi, keberadaan pengetahuan bangunan/ arsitektur Jawa 
telah berada dalam titik yang memprihatinkan, berada dalam titik yang 
sudah nyaris menuju pada melenyapnya pengetahuan dan penghargaan 
pada bangunan/ arsitektur Jawa. 
 
Keprihatinan atas perkembangan yang terjadi juga menggugah Sasra 
Wiryatma untuk membuat buku  Kawruh Kalang. Di alinea pertama 
disampaikan sumber dan pegangan yang digunakan oleh Sasra 
Wiryatma dalam menulis, yakni buku yang dimiliki oleh orang tuanya. 
Apakah dengan demikian orang tua Sasra Wiryatma adalah seorang 
profesional bangunan/ arstektur, apakah Sasra Wiraytma sendiri adalah 
seorang profesional bangunan/ arsitektru? Kedua pertanyaan itu tidak 
berhasil diperoleh jawabnya dari buku Sasra Wiryatma ini. Yang dengan 
eksplisit disampaikan oleh Sasra Wiryatma adalah cita-cita untuk 
memasyarakatkan pengetahuan bangunan/ arsitektur Jawa. Didasari 
oleh cita-cita menyampaikan informasi tentang pengetahuan kuna, 
Sasra Wiryatma tidak terusik bila tulisannya itu tidak mendapat perhatian 
dari masyarakaat dan profesional. Yang dia utamakan memang adalah 
melakukan pendokumentasian, sebuah cita-cita yang tak banyak 
berbeda dari niatan Soeto Prawiro.  
 
Dari Katalog Induk Naskah Nusantara jilid 3A dan 3B – Fakultas Sastra 
Universitas Indonesia (Timothy E.Behrend (ed), 1997), dapat diketahui 
bahwa sebenarnya kuat dugaan bahwa buku yang dijadikan acuan dan 
rujukan oleh Sasra Wiryatma adalah Kawruh Kalang yang tersimpan di 
Museum Sana Budaya, Yogyakarta. Dari katalog itu dapat pula diduga 
bahwa Sasra Wiryatma setidaknya adalah seorang pejabat yang bukan 
pejabat tinggi, bahkan sangat mungkin tidak setingkat dengan Soeto 
Prawiro yang adalah seorang Bupati. Tutur bahasa yang digunakan 
dalam menulis pengantar juga mengindikasikan bahwa Sasra Wiryatma 
bukanlah pejabat tingkat menengah atau atas. 
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2. PENGANTAR TITIKA WISMA  

(Koleksi Fakultas Sastra UI: W 56.01 rol 163.01) 

Sejauh pengetahuan saya, belum ada para sarjana dan cerdik 
pandai yang mau menghasilkan karya berupa buku mengenai: 
pengetahuan pembuatan bangunan bangsa Jawa menurut cara 
kuna yang asli, yang beberapa diantaranya masih tersimpan di 
keraton Surakarta. Padahal pengetahuan itu masih termasuk ke 
dalam dasar-dasar kebudayaan Jawa yang sudah dipelajari dan 
digeluti oleh para kawiradya [pakar –jp.] jaman sekarang. 
sangatlah disayangkan bila pengetahuan itu sampai hilang 
pemahamannya; di samping menjadi hilang karena terdesak 
oleh pengetahuan lain, juga oleh karena tidak adanya pengingat 
yang baku yang tersebar luas di kalangan masyarakat. Oleh 
karena itu, meskipun dengan bersusah payah saya menghimpun 
pengetahuan itu, sedikit demi sedikit saya kumpulkan 
pengetahuan itu, setelah terkumpul baru saya satukan menjadi 
buku ini, meskipun masih jauh dari memadai, tetapi 
sekurangnya sudah dapat dipakai sebagai pengetahuan awal 
bagi mereka yang berkeinginan untuk mulai mengetahuinya. 
Menurut pengakuan abdi dalem Kalang di Surakarta, sudah 
barang tentu ada bagian yang sudah tidak tepat lagi untuk 
jaman sekarang, juga masih banyak kekurangannya, oleh 
karena itu akan sangat berterimakasih saya bila ada para 
sarjana dan ahli yang mau meluruskan yang bengkok serta 
menambahkan hal-hal yang masih kurang dari buku ini. Tulisan 
ini saya beri nama TITIKA WISMA, artinya: pengetahuan 
membuat bangunan.  
 
Naskah yang tak diberi keterangan siapa penulisnya dan kapan 
penulisan dilakukan, tidak mengurangi bobot dari isinya. Tulisan yang 
tergolong ke dalam Kawruh Griya ini bahkan memiliki satu bab yang 
tidak dirinci oleh semua naskah yang tergolong ke dalam Kawruh Griya 
yakni bab mengenai perlengkapan bagi acara-acara yang dilakukan  
pada saat membangun sedang berjalan, syarat sesaji dan selamatan, 
serta hubungan antara undagi dengan pemilik bangunan.  
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Nada yang terkumandangkan dari pengantar ini sebenarnya tak banyak 
berselisih dari pengantar Sasra Wiryatma, meskipun dalam peninjauan 
yang dilakukan telah menunjukkan perbedaan. Di Titika Wisma, 
peninjauan dilakukan terhadap para ahli kebudayaan pada umumnya. 
Walaupun para ahli itu telah melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap 
berbagai rupa kebudayaan Jawa, namun kajian terhadap pengetahuan 
bangunan/ arsitektur Jawa masih belum dilakukan. Padahal, dalam 
keyakinan penulis Titika Wisma, pengetahuan bangunan/ arsitektur 
Jawa itu juga termasuk ke dalam dasar-dasar kebudayaan Jawa. 
Siapakah yang dimaksud dengan para ahli kebudayaan itu: orang Jawa 
ataukah orang asing, tidak mendapatkan kejelasan. Yang pasti, dengan 
dugaan bahwa naskah ini ditulis di abad 20, maka para ahli kebudayaan 
itu tidak hanya orang-orang asing (Belanda khususnya) melainkan juga 
orang-orang Jawa.  

 

C. SITUASI PENGETAHUAN JAWA AWAL ABAD 20  

Dari beragam pengantar Kawruh Kalang dan Kawruh Griya kita dapat 
menyimak alasan dan pertimbangan dari penyusun Kawruh Kalang dalam 
menyiapkan naskahnya. Alasan pertama, pengetahuan Kalang yang dulunya 
adalah pengetahuan rahasia, kini sudah saatnya untuk tidak lagi diperlukan 
sebagai rahasia, sudah sepantasnya dijadikan pengetahuan umum. Kedua, 
sebagai usaha untuk membuat dokumentasi atas pengetahuan tua, 
sehingga tidak lenyap di masa depan. Ketiga, menipisnya orang yang 
mengetahui tentang pengetahuan Kalang sehingga dengan penulisan ini 
diharapkan pengetahuan ini tidak sirna, sekaligus dapat memperbanyak 
jumlah orang yang mengetahuinya. Keempat, timbulnya gejala dimana orang 
sudah mulai meninggalkan pedoman Jawa dan menggantinya dengan model 
dan pedoman Eropa. Di samping segenap pertimbangan tadi, yang cukup 
penting pula dikenali sebagai pertimbangan adalah pernyataan dari masing-
masing penulis bahwa dirinya bukanlah orang yang sok tahu dan ingin 
pamer pengetahuan. Justru sebaliknya, di dalam segenap kekurangan yang 
ada dalam dirinya dia semata-mata menyusun tulisannya demi kecintaann 
dan penghargaannya (appreciation) pada pengetahuan yang berasal dari 
bumi persada Jawa itu sendiri. 
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Dalam perjalanan arsitektur ‘modern’ di India Belanda, tigadasawarsa 
pertama dari abad 20 juga menyaksikan debat dan diskusi yang demikian 
berharga dari para arsitek belanda seperti Schoemacher, Pont dan Karsten. 
Debat dan diskusi itu memang menyentuh ihwal arsitektur Nusantara, 
namun sudah barang tentu dari tinjauan para arsitek Belanda (baik yang 
mencintai maupun yang mengecam kelangsungan arsitektur Nusantara). 
Debat dan diskusi ini tentu memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa 
arsitek memang harus mempunyai kepedulian langsung dan nyata terhadap 
arsitektur Nusantara, tak peduli itu terwujud sebagai kecintaan ataupun 
sebagai kecaman demi peniadaan. Penelusuran yang telah disampaikan di 
depan mencoba untuk memperlengkap situasi yang penuh pergulatan antara 
arsitektur Nusantara dengan arsitektur ‘barat’/ ’modern’. Jikalau debat dan 
diskusi para arsitek Belanda itu dapat dikatakan sebagai situasi eksternal 
yang berkenaan dengan arsitektur Jawa pada khususnya (dan arsitektur 
Nusantara pada umumnya), maka penelusuran yang telah dilakukan di 
depan dapat dikatakan sebagai penggambaran atas situasi internal 
arsitektur Jawa.  
 
Satu hal yang sungguh mencengangkan kita bersama adalah: 
penggambaran tentang situsai internal ini didapat dari tulisan orang-orang 
yang tidak memiliki latar pendidikan dan pelatihan arsitektur. Jadi, sungguh 
memalukan kita bersama bahwa dalam era masa sekarang yang sudah 
memiliki puluhan ribu arsitek, nyaris tak bisa ditemukan kepedulian seperti 
yang telah ditunjukkan oleh Mangoendarma, Soeto Prawiro atau oleh Sasra 
Wiryatma, sosok-sosok yang berjasa besar bagi arsitektur Jawa namun tak 
seorangpun dari mereka adalah arsitek!.  

 
Memasuki abad 20 keadaan yang menyelimuti pengetahuan bangunan/ 
arsitektur Jawa telah berada dalam titik yang memprihatinkan. Di satu sisi 
para pelaku bangunan/ arsitektur yakni para ahli bangunan/ arsitektur, 
undagi dan tukang kayu sudah tak memiliki tingkat pengetahuan yang 
memadai; dan di pihak lain penyebarluasan pengetahuan itu nyaris tidak 
mendapatkan perhatian. Untuk yang terakhir itu, pandangan yang 
menempatkan pengetahuan bangunan/ arsitektur sebagai pengetahuan 
yang dipantangkan untuk disebarluaskan, dijadikan pengetahuan yang 
dirahasiakan, merupakan penyebab yang cukup mencolok. Keprihatinan 
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terhadap keadaan ini semakin menguat dengan semakin gencarnya 
popularisasi pengetahuan bangunan/ arsitektur Eropa/ Belanda. Memang 
mengenai pengetahuan Eropa/ Belanda ini, para penulis Kawruh Kalang dan 
Kawruh Griya tidak dengan eksplisit mengemukakannya, namun secara 
implisit dapat ditangkap dari niatan yang ada dalam diri para penulis itu.  
 
Sementara di kalangan profesional bangunan/ arsitektur tak ada yang peduli 
dengan merosotnya tingkat pengetahuan, di kalangan yang non-profesional 
justru sangat mempedulikan keadaan dan perkembangan yang berlangsung. 
Dan tidak tanggung-tanggung, mereka ini membuat penulisan dengan 
mengikuti tradisi keilmiahan dalam menulis dan mengemukakan pernyataan. 
Bahan yang disampaikan dalam tulisan tidak hanya bersumber dari para 
profesional/ pelaku bangunan/ arsitektur, tetapi juga dari sumber-sumber 
tulis di perpustakaan. Untuk mendapatkan bahan itu, Soeto Prawiro yang 
Bupati Tegal tidak segan-segan ke Keraton Surakarta untuk menghimpun 
bahan tulisannya.  

 
 

D. CATATAN PENUTUP 

Di bawah pengaruh analisis wacana dalam mempelajari teks, penelusuran 
terhadap bagian pengantar dari Kawruh Kalang dan Kawruh Griya telah bisa 
memberikan penggal-penggal tertentu dari arsitektur dan pengetahuan 
arsitektur. Harus diakui bahwa penelusuran yang dilakukan ini belum 
sepenuhnya menerapkan metoda analisis wacana meskipun demikian, telah 
dapat diungkapkan di sini sketsa situasi kearsitekturan Jawa di awal abad 
20. Di sini dapat dicontohkan bahwa penelusuran dan pengkajian atas 
arsitektur ternyata tidak harus terpusatkan hanya pada karya-karya 
arsitektur. Masalahnya memang apakah lingkungan akademik dan 
intelektual arsitektur bisa menerima ataukah masih menempatkannya 
sebagai tanda tanya.  
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