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ABSTRACT
Selection and determination of the roof component features which is an important element of a building 
is determined by the climatic conditions in which the building located. The problem that often arises is the 
leak that comes from the roof connection details, especially in treehouse building. Special treatment on the 
roof connection will be needed to adjust to natural conditions such as rainfall, both the tree trunk physical 
factors itself and external factors that affect it. The problem is how to design a responsible roof connection 
to climatic conditions due to rainfall that is not only around the tree but also rain flow that flows throughout 
the trunk body surface where the treehouse building located. The design method used by the inspiration 
approach which tends to be more objective and accurate, one of the design methods that have a similar 
strategy to the inspiration approach is the morphological graph method. The object used the roof connec-
tion in the Mbaru Niang traditional house as inspiration that name Wolet Ngando by describing and identify-
ing functions and features into morphological tables, to produce sub-solutions arranged into configuration 
of roof connections detail in the treehouse building.

Keywords: Roof, Design, Connections Detail, Inspiration, Treehouse.

ABSTRAK
Pemilihan dan penentuan komponen fitur dari atap yang merupakan elemen penting dari sebuah bangunan 
ditentukan oleh kondisi iklim dimana bangunan tersebut berada. Salah satu masalah yang sering muncul 
adalah kebocoran yang bersumber dari detail sambungan atap, terutama jika bangunan tersebut adalah 
bangunan rumah pohon. Perlakuan khusus pada sambungan atap akan diperlukan untuk menyesuaikan 
dengan kondisi alam terlebih curah hujan, baik faktor fisik batang pohon itu sendiri maupun faktor luar 
yang mempengaruhinya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana desain sambungan atap yang 
responsif terhadap kondisi iklim terlebih kebocoran akibat curah hujan yang tidak hanya ada di sekeliling 
pohon namun aliran hujan yang mengalir diseluruh permukaan badan batang pohon tempat bangunan 
rumah pohon berada. Metode desain yang digunakan adalah dengan pendekatan inspirasi yang mana 
pendekatan ini cenderung lebih obyektif dan akurat, salah satu metode desain yang memiliki kesamaan 
strategi dengan pendekatan inspirasi adalah metode grafik morfologi. Obyek yang digunakan sebagai 
inspirasi adalah sambungan atap pada rumah adat Mbaru Niang yaitu Wolet Ngando dengan menguraikan 
dan mengidentifikasi terhadap fungsi dan fitur yang ke dalam tabel-tabel morfologi, sehingga menghasil-
kan sub-sub solusi yang tersusun menjadi konfigurasi detail sambungan atap pada rumah pohon.
  
Kata Kunci: Atap, Desain, Detail Sambungan, Inspirasi, Rumah Pohon.
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PENDAHULUAN
Dalam sebuah bangunan, atap merupakan salah satu elemen penting yang berfungsi sebagai bidang 
penutup baik keseluruhan dari bangunan atau sebagian ruangan dibawahnya dari pengaruh panas, 
debu, hujan, angin dan perlindungan dari benda-benda yang berjatuhan lainnya yang dapat memba-
hayakan penghuni bangunan maupun bangunan itu sendiri. Menyadari pentingnya fungsi elemen atap 
pada bangunan, perkembangan atap dalam pekerjaan konstruksi terus berkembang, terlebih men-
cakup bentuk, bahan material, sistem pemasangan maupun detail sambungannya. 

Zuraihan (2017) menyebutkan pemilihan dan penentuan aspek dari atap tersebut sangat ditentukan 
oleh kondisi iklim yang dimana bangunan itu berada, contohnya diwilayah Indonesia ini, sebagian be-
sar memiliki tipe iklim tropis lembab yang mana memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan radiasi sinar 
matahari yang melimpah. Sehingga diupayakan pemilihan dan penentuan aspek dari elemen atap 
tersebut mampu mereduksi tingkat resiko kebocoran pada bangunan dan kerusakan lainnya akibat 
kebocoran tersebut. Dengan memahami iklim dan prinsip dasar dari sebuah atap bahwa semakin rumit 
sebuah desain atap maka potensi terjadi kebocoran akan semakin besar. 

Kebocoran yang disebabkan oleh permasalahan pada detail sambungan atap membawa dampak yang 
buruk bagi keawetan bangunan, terutama jika bangunan tersebut adalah bangunan rumah pohon. Den-
gan karakter bangunan yang seolah menempel pada “inang” atau pohon sebagai struktur utamanya 
tentu keberadaan dan kondisi bangunan rumah pohon tersebut akan bergantung pada kondisi pohon 
tersebut. Faktanya, jika atap dari bangunan rumah pohon tersebut menempel atau bahkan seakan-
akan terletak menyelebungi batang dari pohon tersebut, tentunya perlakuan khusus akan dilakukan 
untuk menyesuaikan dengan kondisi alam yang sudah ada, baik faktor fisik batang pohon itu sendiri 
maupun faktor luar yang mempengaruhinya. 

Gambar 1. Ilustrasi isu kebocoran pada rumah pohon
     Sumber : ilustrasi pribadi 2020
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Menilik dari permasalahan tersebut maka memang diperlukan desain sambungan atap yang responsif 
terhadap kondisi iklim terlebih kaitannya dengan kebocoran akibat curah hujan yang tidak hanya ada di 
sekeliling pohon namun aliran hujan yang mengalir diseluruh permukaan badan batang pohon tempat 
bangunan rumah pohon berada, sehingga bangunan rumah pohon ini tetap menjadi hunian bernuansa 
alam tanpa menutupi atau merusak lingkungan (Ariyanto, 2019). Batasan didalam penelitian ini adalah 
pembahasan mengenai konfigurasi sambungan atap rumah pohon yang menempel pada pohon tung-
gal serta unit rumah pohon yang ditembus oleh batang ataupun cabang dari pohon sebagai struktur 
utama

LANDASAN TEORI
Secara cermat yang melandasi analisa mengenai permasalahan kebocoran yang berasal dari sambun-
gan pada atap adalah konfigurasi detail sambungan atap itu sendiri dengan menganggap bahwa aliran 
air akan selalu relatif deras, sehingga konfigurasi detail tersebut mampu bekerja secara maksimal. 
Lebih detail analisa landasan teori ini akan membahas mengenai hal mendasar yang menyebabkan 
terjadinya kebocoran akibat curah hujan dan sistem kerja dari detail sambungan atap pada rumah 
tradisional Mbaru Niang, yang dijadikan inspirasi. 

Masalah Pada Atap
Menurut Noorlaelasari (2010), Indikasi permasalahan kebocoran pada atap umumnya terlihat dari 
adanya air yang menetes/ merembes dari plafon atau sambungan plafon dan dinding. Penyebab ke-
bocoran tersebut terkait dengan perencanaan awal saat desain atap yang mengakibatkan kondisi atap 
tidak siap ketika menerima gangguan cuaca dari luar. Berikut ini adalah beberapa penyebab masalah 
kebocoran dan cara pencegahannya : 
1.   Atap terlalu landai 
 Faktor kemiringan atap harus diperhatikan agar air yang tercurah dapat segera dialirkan ke 

bawah. Atap yang datar/landai akan menyebabkan air lambat turun ke bawah. Desain atap harus 
mengikuti syarat kemiringan yang ideal, yaitu 30⁰ - 40⁰. 

2.   Penutup atap 
 Pemasangan genteng atau penutup atap lain yang kurang pas akan menciptakan celah yang bisa 

dimasuki air. Selain itu, bahan penutup atapnya yang kurang berkualitas juga bisa jadi penyebab 
kebocoran. 

3.   Bubungan, jurai-jurai, dan sambungan atap 
 Pertemuan pada atap seperti bubungan, jurai, dan sambungan lain umumnya berpotensi untuk 

terjadi kebocoran. Demikian pula jurai dan sambungan lain, detail pertemuan yang kurang rapi 
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bisa menciptakan celah yang bisa dilalui air, terlebih jika desain atap yang rumit maka akan san-
gat berpotensi untuk menimbulkan kebocoran.

4.   Kualitas sambungan  
 Retakan kecil pada sambungan atap terjadi karena kualitas campuran (semen,pasir,dan kerikil) 

atau material lain yang kurang baik sehingga rapuh bila ada pergantian suhu dan cuaca. Adanya 
celah/retak tersebut jika terkena siraman air hujan terus-menerus, dapat berpotensi untuk men-
imbulkan kebocoran. 

Kurnia (2013) Arsitektur tradisional masih sangat lekat dengan tradisi yang masih hidup, tatanan ke-
hidupan masyarakat. Arsitektur tradisional lama kelamaan diakui masyarakatnya karena tumbuh dan 
melewati perjalanan pengalaman “trial and error” yang panjang. Proses pembangunan rumah adat ini 
adalah tanpa menggunakan paku, melainkan dengan konsep pasak dan pen, kemudian diikat dengan 
rotan sebagai penguat setiap tulang pondasinya. Ada 28 tahapan dalam membangun rumah tradisional 
Mbaru Niang, salah satunya yang paling akhir adalah pemasangan wolet ngondo..

Karakter Sambungan Atap Mbaru Niang
Menurut Dwiputri (2015), Penutup atap mbaru niang disebut dengan wehang yang dibuat dari alang-
alang dan dipadukan dengan ijuk untuk memperpanjang daya tahannya. Sebelum dipasang menjadi 
atap, alang-alang dan ijuk dirangkai dalam jalinan sepanjang sekitar 9 m. Setelah selesai dirangkai, 
atap-atap tersebut kemudian dikeringkan dengan cara diasapi di tungku dapur milik masyarakat. Se-
makin kering alang-alang dan ijuknya, maka atap akan semakin awet. 

Gambar 2. Ilustrasi Isu Kebocoran
Sumber : uniqpost dalam Antar, Yori (2010
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Pemasangan wehang dimulai dari bawah ke atas dengan cara mengikat jalinan ijuk atau alang-alang 
ke buku menggunakan tali rotan. Masyarakat setempat memiliki aturan tersendiri dalam hal pema-
sangan wehang. Susunan dimulai dengan dua lapisan alang-alang kemudian ditumpuk satu lapisan 
ijuk (perbandingan 2:1) di atasnya. Pola ini terus berlanjut hingga mencapai bagian lemparae (tingkat 
empat). Pada bagian tersebut pola pemasangan atap berubah menjadi satu lapisan ilalang lalu satu la-
pisan ijuk (perbandingan 1:1). Pola berbeda juga diterapkan pada bagian puncak atap (tingkat kelima). 
Pada tingkat lima, atap hanya ditutup dengan lapisan ijuk saja yang dibalut dengan wolet ngondo atau 
ikatan ijuk.

METODE DESAIN
Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menjawab sebuah fenomena atau permasalahan 
yang ada adalah dengan pendekatan inspirasi yang mana pendekatan ini cenderung lebih obyektif 
dan akurat meski faktanya akan menggunakan beberapa kemungkinan didalam pencarian produk atau 
hasil desain yang sesuai. Salah satu metode desain yang memiliki kesamaan strategi dengan pen-
dekatan inspirasi adalah metode grafik morfologi oleh Nigel Cross.

Metode Grafik Morfologi
Metode desain ini menghasilkan alternatif yang lengkap mengenai solusi desain, sehingga dapat mem-
berikan solusi yang beragam atau bahkan menghasilkan strategi yang sesuai dengan permasalahan. 
Menurut Cross (2000), formula desain yang benar adalah bagaimana kita dengan jeli memahami isu 
dan merangkai harapan-harapan yang dasarnya berasal (terinspirasi) dari benda (produk) yang sudah 
ada, baik desain yang baru maupun revisi desain. Para desainer menggunakan berbagai referensi 
desain sebagai pembanding, diantaranya; gambar dan karya seni; dan benda-benda dan fenomena 
dari alam dan kehidupan sehari-hari. Hal diatas dapat dikatakan sebagai penalaran metaforis yang 
dapat membantu dalam menggunakan pengetahuan artistik dan teknologi dan meningkatkan penilaian 
berbagai solusi desain dengan mendorong refleksi pada masalah desain yang baru. Dalam metode 
desain ini terdapat 4 langkah yang akan membantu desainer dalam menentukan produk atau hasil 
karya desain yang sesuai dengan problem.

1.  Daftar fitur (fungsi yang penting untuk sebuah desain)
 Tujuan daftar ini adalah untuk mencoba menetapkan aspek-aspek penting yang harus dimasuk-

kan dalam produk. Dalam hal ini aspek penting yang dimaksud bukanlah ciri fisik dari sebuah 
produk, melainkan berdasarkan isu dan permasalahan yang ada.

2.  Menentukan sarana untuk mencapai fungsi sebuah desain



91SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

Ariyanto
Konfigurasi Detail Sambungan Atap Rumah Pohon Terinspirasi Wolet Ngando Pada Mbaru Niang 

 Dalam menentukan sarana, desainer dituntut untuk memahami betul ide inspirasi yang diam-
bil, bagaimana sistemnya bekerja dan sumber-sumber yang mendukungnya. Dari sinilah muncul 
peran desainer dalam memberikan ide 

3.  Membuat grafik atau tabel sub-solusi, mengenai semua kemungkinan
4.  Mengidentifikasi kombinasi sub-solusi yang mungkin akan diterapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa awal yang dilakukan adalah dengan memperhatikan komponen fisik dan fungsi yang 
terdapat pada Wolet Ngando sebagai detail sambungan pada atap puncak Mbaru Niang. 
Penalaran metaforis ini sedikit banyak akan membantu memberikan gambaran fitur serta 
fungsinya, seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini, bahwa Wolet Ngando tidak hanya 
terdiri dari ikatan ijuk saja namun ada hubungan fungsi antara bentuknya dengan bentuk 
tiang utama lalu menuju ke badan atap.

Gambar 3. Morfologi sambungan atap Wolet Ngando
Sumber : dokumentasi pribadi, 2020

1.  Daftar fitur (fungsi yang penting untuk sebuah desain)
 Berdasarkan metafora pada gambar diatas, fungsi, fitur-fiturnya, dan posisinya memiliki kesesua-

ian dalam menanggulangi problem kebocoran. Untuk membuktikan kesesuaian tersebut  pada 
tahap ini dilakukan penyusunan dan penetapan fitur dan fungsinya yang ditunjukkan dengan gam-
bar dan tabel dibawah ini
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2.  Menentukan sarana untuk mencapai fungsi sebuah desain
 Dalam susunannya dari atas hingga bawah, dapat dilihat masing-masing fitur memiliki peran dan 

susunan tersebut menjadi dasar ide dalam menentukan sarana pada desain sambungan yang 
baru yang terinspirasi oleh Wolet Ngando. Pada nomer 1 tudung pada Wolet Ngando menginspi-
rasi desain tudung pada desain sambungan yang baru, nomer 2 dan 3 secara fungsi hampir sama 
namun jika mengindentifikasi secara detail maka ikatan atas memiliki fungsi meneruskan aliran 
keluar namun ikatan dibawah memiliki fungsi lebih melapisi sambungan atap yang paling atas. Ke-
mudian fitur nomer 4 dan 5 (*) memiliki fungsi yang lebih mendasar, sehingga memang harus terdapat 
meskipun pada desain sambungan yang baru. Sifat elastis pada sambungan dalam memang un-
tuk mengantisipasi muai-susut dari serta pergerakan batang pohon, sama halnya dengan rangka 
sambungan yang harus dipasang dengan mengantisipasi pergerakan bukan sambungan mati.

Gambar 4. Fitur sambungan Wolet Ngando
Sumber : dokumentasi pribadi, 2020

Tabel 1. Fitur, fungsi dan sarana solusi desain

Sumber : dokumentasi pribadi, 2020
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3.  Membuat grafik atau tabel sub-solusi, mengenai semua kemungkinan
 Dari ketiga fungsi dan sarana yang telah ditetapkan tersebut, tahap selanjutnya adalah menyu-

sun tabel hubungan dengan memisahkan daftar fungsi yang dikomparasikan dengan daftar sa-
rana. Kemudian masing-masing tabel pertemuan diberi nama yang berbeda sehingga terdapat 9 
macam hubungan kotak pada tabel, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Sumber : dokumentasi pribadi, 2020

Tabel 2. Hubungan sub-solusi antara fungsi dan sarana

4.  Mengidentifikasi kombinasi sub-solusi yang mungkin akan diterapkan
 Tahap selanjutnya setelah mendapatkan 9 macam hubungan, maka akan diurai kembali kedalam 

tabel dengan memasukkan poin kombinasi, seperti mencari rumus peluang, yang mana ke-9 
macam hubungan diidentifikasi dengan hasil kelayakan. Kelayakan yang dimaksud lebih kepada 
logika fungsi yang selama ini terdapat pada dunia konstruksi.

Sumber : dokumentasi pribadi, 2020

Tabel 3. Kombinasi sub-solusi
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Dari identifikasi tersebut didapatkan hubungan yang dinamakan sub-solusi, ada yang dikatakan layak 
dan ada yang tidak. sehingga dapat dirumuskan mana saja yang dianggap layak setidaknya sudah 
mendekati jawaban untuk masalah yang terjadi, sekaligus menunjukkan konfigurasi produk desainnya. 

Konfigurasi dalam tabel diatas menunjukkan bahwa posisi paling atas adalah memang untuk tudung 
kemudian diikuti fitur lainnya, dengan catatan bahwa tudung tersebut bukan benda asing yang ditempel 
melaikan tudung tersebut merupakan kulit dari pohon itu sendiri yang dibuka oleh suatu alat logam (no-
mer 1.pada gambar dibawah) difungsikan untuk membuka jaringan kulit. Prosesnya yaitu membuat gu-
ratan melingkar pada batang pohon yang akan dipasang sambungan, kemudian logam bundar tersebut 
dimasukkan perlahan dengan arah menuju atas sehingga kulit permukaan terkelupas dan melapisi 
logam tersebut. Alasannya adalah kulit pohon yang bercorak lebih sulit untuk dibendung, sehingga 
biarkan kulit tersebut yang memecah alirannya, atau seakan-akan dibuat memcah aliran permukaan 
pada kulit pohon tersebut. 

Pelapis 1 dan 2 memiliki fungsi yang hampir sama namun dibedakan untuk memaksimalkan solusi 
terhadap rembesan aliran air yang terdapat pada permukaan kulit pohon. jadi pemasangannya khusus 
fitur pelapis 1 dan 2 ini adalah diawali dengan pelapis 2 (nomer 3, pada gambar) dahulu (pelapis dalam) 
yang diikat kuat dengan kabel atau kawat kemudian ditutup dengan sealant. sebelum dipasang pelapis 
3 pastikan dahulu sambungan (dalam) elastis pada atap ke batang pohon tertutup oleh media material 
elastis seperti sealant, rubber gasket atau sejenisnya. Kemudian pelapis 1 (nomer 2, pada gambar) 
dipasang bertumpuk diatas dari pelapis 3 dan terletak dibawah dari tudung logam, sehingga jika diliht 
secara fisik detail sambungan ini bertumpuk, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 

Tabel 4. Identifikasi sub-solusi

Sumber : dokumentasi pribadi, 2020
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KESIMPULAN
Dari hasil identifikasi dan analisa dari tabel morfologi diatas dapat disimpulkan bahwa fitur dan fungsi 
dari inspirasi sambungan Wolet Ngando pada Mbaru Niang dapat menjawab permasalahan mengenai 
kebocoran akibat aliran air hujan pada sambungan atap rumah pohon. Konfigurasi tersebut terdiri dari 
fitur tudung sambungan, pelapis luar dan dalam dengan masing-masing ikatan yang masing-masing 
fitur ini mampu mengalirkan aliran air hujan keluar sehingga dapat dipastikan kecenderungan terjadi 
kebocoran akan semakin kecil terjadi. 
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