
TEMU ILMIAH IPLBI 2017 

Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2017 | I 001 
 

 

Karakteristik Arsitektur Rumah Bugis Tolotang 
di Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) 
 
Andriani Jamaluddin1, Afifah Harisah2, Syahriana Syam3 

 

1,2,3 Teori dan Sejarah Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.  
Korespondensi : rhyasmartcommunity@gmail.com 

 
Abstrak 
 
Seiring berkembangnya zaman, proses pergeseran kebudayaan di Indonesia khususnya di perkotaan 
telah menyebabkan pergeseran terhadap nilai kebudayaan khususnya dalam bidang arsitektur 
tradisional yang akan melahirkan perubahan nilai-nilai, pola hidup, dan perilaku yang berbeda pada 
masyarakat. Tetapi, berbeda dengan salah satu rumah tradisional yang berada di Sulawesi selatan 
tepatnya di Amparita, yang dikenal dengan masyarakat Tolotang tetap mempertahankan nilai 
kebudayaannya dan karakter arsitektur rumahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
karakteristik fisik dan non fisik rumah Bugis Tolotang di Amparita, dengan menggunakan analisis 
deskriptif. Sedangkan mengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, foto. Hasil penelitian 
ini ditinjau dari segi non fisik Bugis Tolotang masih mempertahankan adat istiadatnya seperti 
Mappienre Inanre, sipulung serta ritual sakral lainnya yang dipimpin oleh Uwatta dan Uwak. Ditinjau 
dari fisik Rumah Bugis Tolotang terlihat jelas dari konstruksi dan elemen arsitektural. 

Kata-kunci : Karakteristik Arsitektur, Rumah Bugis Tolotang 
 
 
Pendahuluan 

Seiring berkembangnya zaman, dimana pada 
era globalisasi ini proses pergeseran kebudaya-
an di Indonesia khususnya di perkotaan telah 
menyebabkan pergeseran terhadap nilai ke-
budayaan yang terkandung dalam arsitektur 
tradisional. Pembangunan bangsa yang dewasa 
ini giat dilakukan di Indonesia pada hakekatnya 
adalah proses pembaharuan di segala bidang 
dan merupakan pendorong utama terjadinya 
pergeseran-pergeseran nilai dalam bidang 
kebudayaan khususnya dalam bidang arsitektur 
tradisional, begitu juga sebaliknya bahwa 
perubahan arsitektur tradisional dalam masyara-
kat akan melahirkan perubahan nilai-nilai, pola 
hidup, dan perilaku yang berbeda pada 
masyarakat.  

Demikian halnya dengan salah satu arsitektur 
tradisional yang berada di kabupaten Sidenreng 
Rappang (SIDRAP), salah satu kabupaten di 
provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Penduduk 

asli daerah ini adalah suku bugis yang 
menganut agama Islam. Selain menganut 
agama Islam juga ada komunitas yang 
menganut agama lokal atau disebut sebagai 
agama Tolotang yang masih bertahan dengan 
kepercayaan lama mereka yang animisme dan 
dinamisme. Agama ini sangat kental akan adat 
istiadat dan budayanya. Orang Tolotang dikenal 
dua kelompok. Kelompok pertama adalah 
Tolotang Towani dan kedua adalah Tolotang 
Benteng yang menganut agama Islam. Tolotang 
Towani memiliki konsepsi-konsepsi yang 
dilandasi kepercayaan lokal, perwujudan budaya, 
karakter permukiman sangat ditentukan oleh 
norma-norma, adat istiadat serta rasa seni yang 
mencerminkan kebudayaan. Kehidupan sosial 
budayanya diwarnai kepercayaan dan religi 
dengan adanya tokoh yang dipercayai sebagai 
perantara yaitu Uwatta dan Uwak serta adat 
istiadat yang khas yaitu tata cara (tradisi) 
masyarakat dengan kekerabatan yang kuat. 
Salah satu tradisi masyarakat Komunitas Hindu 
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yaitu upacara adat Perrinyameng (ziarah makam 
leluhur). 

Ditinjau dari segi arsitektur bentuk dan tata 
ruang rumah Tolotang berbeda disesuaikan 
dengan kasta. Satu hal yang paling tampak jelas 
membedakan adalah tiang rumah yang segi 
delapan, bundar dan besar serta menggunakan 
jenis kayu gafosa (Bitti). Tatanan tiang pun 
padat antara tiang yang satu dengan yang 
lainnya. Tiang bulat itu memiliki makna khusus 
bahwa paham Tolotang ini kokoh terus dan 
dipegang teguh, bulat dan kuat sepanjang masa. 

Berdasarkan dari uaraian permasalahan diatas, 
maka dalam artikel ini penulis mengangkat 
sebuah rumusan masalahn yaitu: bagaimanakah 
karakteristik fisik dan non fisik rumah Bugis 
Tolotang? 

Studi Pustaka 

1. Arsitektur Tradisional Bugis  

Arsitektur tradisional Bugis-Makassar bermula 
dari suatu pandangan hidup ontologis, bagai-
mana memahami alam semesta secara universal. 
Filosofi hidup masyarakat tradisional Bugis 
Makassar yang disebut Sulapa Appa, menunjuk-
kan upaya untuk menyempurnakan diri. Filosofi 
ini menyatakan bahwa segala aspek kehidupan 
manusia barulah sempurna jika berbentuk segi 
empat. Filosofi yang bersumber dari mitos, asal 
mula kejadian manusia yang diyakini terdiri dari 
empat unsur, yaitu: tanah, air, api, dan angin.  

Bangunan rumah tradisional Bugis ini juga 
mengandung nilai kesatuan hidup keluarga, 
yaitu kesatuan hidup suami istri dalam berumah 
tangga. Bagi orang Bugis, sebuah rumah akan 
dianggap sempurna jika memiliki dua tiang 
utama, yaitu tiang posi bola dan tiang pakka. 
Tiang posi bola menyimbolkan wanita (ibu 
rumah tangga) yang bertugas menyimpan dan 
mengelola semua nafkah yang diperoleh suami, 
serta menjaga keharmonisan keluarga. Se-
mentara tiang pakka sebagai sandaran tangga 
menyimbolkan laki-laki (kepala rumah tangga) 
yang bertugas memikul tanggung jawab 
keluarga, yakni mencari nafkah. Oleh karena itu, 
jika kepala rumah tangga ingin menaikkan atau 

memasukkan bahan kebutuhan rumah tangga 
ke dalam rumah, maka ia harus melalui tangga 
depan (Tato, 2015). 

Selain unsur yang di atas, rumah tradisional 
Bugis juga dihiasi dengan macam-macam ukiran 
dan simbol-simbol yang berasal dari flora dan 
fauna. Ragam hias tersebut selain mempunyai 
arti simbolik juga untuk memperindah bangunan 
rumah. 

2. Konsep Arsitektur Bugis  

Untuk mendirikan rumah adat Bugis, diperlukan 
peran seorang Sanro Bola atau dukun rumah. 
Sanro Bola dianggap menguasai ilmu penge-
tahuan tentang tata cara pengerjaan rumah, 
mulai dari pemilihan lokasi dan waktu, jenis 
kayu, arah letak rumah, dan pengerjaan 
elemen-elemen atau ornamen bangunan rumah 
hingga pada konstruksi serta segala pelengkap-
nya. Selain itu, Sanro Bola juga mengetahui 
cara-cara mengusir makhluk-makhluk halus 
melalui doa dan mantra-mantra. Menurut 
keyakinan orang Bugis, kayu yang akan 
ditebang untuk tiang dan tempat untuk 
mendirikan rumah terkadang dihuni oleh 
makhluk-makhluk halus dan roh-roh jahat. Oleh 
karena itu, penghuni rumah harus meminta 
bimbingan kepada seorang Sanro Bola. Jika 
tidak, maka si penghuni rumah kelak akan 
ditimpa penyakit, malapetaka, atau meninggal 
dunia. 

3. Karakteristik  

Secara umum istilah karakter yang sering 
disamakan dengan istilah temperamen, tabiat, 
watak atau akhlak yang memberinya sebuah 
definisi sesuatu yang menekankan unsur 
psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan 
dan konteks lingkungan. Secara harfiah menurut 
beberapa Bahasa, karakter memiliki berbagai 
arti seperti kharacter (latin) berarti instrument 
of marking, charessein (Prancis) berarti to 
engrove (mengukir), watek (Jawa) berarti ciri 
wanci, watak (Indonesia) berarti sifat pem-
bawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi 
pekerti, tabiat dan peringai. Dari sudut pandang 
behavioral yang menekankan unsur somato-
psikis yang dimiliki sejak lahir.  
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Kusuma (2007:80) istilah karakter dianggap 
sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau 
sifat dari diri seseorang yang bersumber dari 
bentukan-bentukan yang diterima dari lling-
kungan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 
(1995:445), istilah karakter berarti sifat-sifar 
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 
membedakan seseorang dari yang lain: tabiat 
atau watak.  

Berdasarkan pengertian karakter diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa karakter atau karak-
teristik merupakan watak, suatu sifat yang khas, 
yang melekat pada seseorang atau suatu objek, 
yang membedakan dari yang lain. Misalnya 
karakteristik bentuk rumah dalam arsitektur 
yaitu suatu sifat yang khas yang terdapat dalam 
rumah, yang terdiri dari ruang, fungsi (pemakai-
an) dan skala (ukuran). 

Metode Pengumpulan Data  

1. Wawancara semistruktur. Wawancara semi-
struktur (semistructure interview) sudah 
termasuk dalam kategori in-depth interview 
yang pelaksanaanya lebih bebas bila di 
bandingkan dengan wawancara terstruktur. 
Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk 
menemukan permasalahan secara lebih 
terbuka dan pihak yang diajak wawancara 
diminta pendapatnya. Dalam melakukan 
wawancara, peneliti perlu mendengarkan 
secara teliti dan mencatat apa yang 
dikemukakan oleh informan.  

2. Dokumentasi. Dokumentasi dengan melihat 
atau menganalisis dokumen-dokumen yang 
dibuat oleh subjek sendiri, tidak hanya 
dengan foto tetapi dapat berupa bentuk 
surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 
cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagai-
nya. Data berupa dokumen seperti ini 
dipakai untuk menggali infromasi yang 
terjadi di masa lalu. 

3. Observasi Semi Struktur. Metode pengum-
pulan data ini dilakukan oleh peneliti sendiri 
dengan cara melakukan pengamatan 
langsung di lapangan, dan mengaitkan teori 
yang ada dengan dilapangan mengenai 
karakteristik rumah Bugis Tolotang. 

Observasi ini dilakukan dengan semi-
terstruktur. 

Metode Penentuan Objek Amatan   

Metode penentuan kasus amatan atau biasa 
dikenal dengan teknik sampling. Teknik pe-
ngambilan sampel diambil berdasarkan strata/ 
pelapisan sosial atau disebut dengan stratified 
sampling. Setelah melakukan pengambilan 
sampel terstratifikasi (stratified sampling), maka 
dilakukan pengambilan sampel secara purposif. 
Pengambilan sampel secara purposif untuk 
menentukan sampel penelitian dengan beberapa 
kriteria tertentu yang bertujuan agar data yang 
diperoleh nantinya lebih representatif. 

Penentuan objek pada penelitian ini melalui 
pertimbangan beberapa kriteria. Pengambilan 
sampel dilakukan sesuai dengan strata 
(Stratified Sampling) merupakan cara me-
ngambil sample dengan memperhatikan strata 
(tingkatan) didalam populasi, yang diklasifikasi-
kan dalam 2 (Dua) kategori yaitu (1) sampel 
rumah Uwak, (2) rumah rakyat biasa. Kategori 
ini dilakukan dengan melihat perbedaan karak-
teristik fisik antara rumah Uwak dan rakyat 
biasa. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil 
pindaian (scanning) lapangan, peneliti meng-
ambil 8 (delapan) sampel dengan rincian 
masing-masing 1 (satu) mewakili sub populasi 
karena sesuai beberapa kriteria yaitu: 

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 

No Kriteria Pengambilan Sampel 

1 Berada di Dusun II Sudatu, Amparita  
2 Bangsawan  
3 Rakyat Biasa 
4 Golongan Atas 
5 Golongan Menengah  
6 Golongan Bawah  

7 

Masing-masih rumah berbeda dilihat 
dari:  
1. Bentuk Tiang  
2. Warna Atap 
3. Ukuran rumah  
4. Ruang 
5. Ornamen/Ragam Hias 
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Metode Analisis Data  

Data yang telah diambil dilapangan dikumpulkan, 
dan dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis 
masing-masing obyek penelitian. Setelah itu 
dilakukan analisa pada seluruh bagian data 
untuk kemudian diolah, lalu dikaitkan dengan 
teori yang telah ada. Untuk menjawab rumusan 
masalah penelitian. Analisis dilakukan secara 
deskriptif.  

Analisis dan Interpretasi  

1. Karakteristik Non Fisik  

Rumah Bugis Tolotang ditinjau dari segi non 
fisik yaitu Tolotang memasuki wilayah Sidrap 
sekitar abad ke-16. Tolotang merupakan ke-
yakinan yang dibawa oleh seorang perempuan 
yang bernama I-Pabbere dan berasal dari salah 
satu desa di Wajo yang bernama desa Wani. I-
Pabbere telah meninggal ratusan tahun lalu dan 
dimakamkan di Perinyameng, sebuah daerah di 
sebelah barat Amparita. Makam I-Pabbere inilah 
yang kemudian selalu dikunjungi dan ditempati 
untuk acara tahunan. 

Tolotang mengenal empat unsur kejadian 
manusia, yakni tanah, air, api dan angin. Dalam 
acara ritual, keempat unsur tersebut disimbol-
kan pada empat jenis makanan yang lebih 
dikenal dengan istilah sokko patanrupa (nasi 
empat macam). Nasi putih diibaratkan air, nasi 
merah diibaratkan api, nasi kuning diibaratkan 
angin dan nasi hitam diibaratkan tanah. Oleh 
karenanya, setiap upacara mappeanre atau 
mappano bulu, sesajiannya terdiri dari sokko 
patanrupa.  

Berdasarkan lapisan sosial penghuninya, rumah 
Bugis Tolotang dibedakan atas 2 kategori yaitu: 
(1) rumah Uwak atau pemimpin adat, (2) rumah 
rakyat biasa. Secara fisik yang menonjol dari 
rumah Uwak yaitubentuk tiang yang persegi 12 
atau lebih banyak dari tiang rumah rakyat biasa, 
timpaq laja yang bersusun sesuai dengan 
derajat, mempunyai baruga yaitu bangunan 
beratap sebagai gerbang didepan tangga serta 
material yang digunakan, menggunakan 
material dengan jenis kayu tertentu. Begitupula 
dengan ornamen/ragam hias, rumah Uwak 

harus lebih indah dari pada rumah rakyat. Hal 
ini dimaksudkan agar rakyat tidak boleh 
menyamai Uwak. 

Tradisi membangun rumah pada Bugis Tolotang 
terdapat tiga hal yang harus dilakukan, yaitu: 
(1) memilih waktu yang baik, (2) memeriksa 
pasu (cacad rumah) dan (3) menetapkan ukuran 
rumah (suke bola).Dalam siklus waktu, hari, 
bulan terdapat 2 jenis waktu yaitu waktu berisi 
(baik) dan waktu kosong (buruk).(1) Waktu 
yang dianggap baik yaitu dalam satu minggu 
hari Rabu pertama dan hari Kamis terakhir pada 
setiap bulan karena di percaya hari tersebut 
adalah hari yang baik untuk memulai pekerjaan 
membangun rumah. Sedangkan waktu yang 
tidak baik adalah hari Kamis pertama dan hari 
Rabu terakhir setiap bulan.(2) Sebagian besar 
arti Pasu berhubungan dengan kematian dan 
penyakit yang menimpa penghuni rumah. Dalam 
kaitannya dengan kematian, panrita bola 
melarang penempatan pasu pada dua sisi tiang 
yang saling berhadapan disudut depan rumah 
yang letaknya berlawanan dengan posisi pintu 
masuk, dimana jenasah biasanya diturunkan 
dari rumah, dianggap sebagai laleng mpariala 
(jalan jenasah) atau jalan kematian. (3) Ukuran 
panjang, lebar dan tinggi rumah dihubungkan 
dengan bagian-bagian badan manusia. Hal ini 
didasari oleh pandangan bahwa rumah 
merupakan refleksi dari wujud manusia. Ukuran 
rumah didasarkan pada ukuran bagian bagian 
atau anggota tubuh pemilik rumah (laki-laki 
maupun perempuan), yaitu (a) reppa (depa) 
yakni ukuran panjang rentang tangan dari ujung 
jari kiri ke ujung jari kanan, (b) Sikku (siku) 
yakni ukuran panjang dari siku ke ujung jari, (c) 
Jakka (jengkal) yakni ukuran panjang dari ujung 
ibu jari ke ujung jari tengah. 

 
2. Karakteristik Fisik  

Karakteristik fisik rumah Bugis Tolotang dapat 
ditinjau dari berbagai elemen yaitu : 

a. Orientasi  

Orientasi rumah di kelurahan Amparita meng-
hadap kearah Timur, Barat dan Utara, tidak ada 
rumah yang menghadap kearah Selatan.   
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b. Jenis dan Bagian Rumah  

1) Jenis Lontang  

Pada objek penelitian, jenis rumah dominan 
mengunakan Tellu Lontang (tiga ruas). Hanya 1 
rumah menggunakan dua Lontang yaitu objek 
penelitian rumah 3dan eppa Lontang yaitu objek 
penelitian rumah 7. 

2) Spasial Horisontal  

Spasial horisontal pada objek penelitian, dimana 
6 rumah terdiri dari Lontang risaliweng, lontang 
ritengnga dan lontang rilaleng. Sedangkan 1 
rumah memiliki Lontang risaliweng, dan lontang 
rilaleng dengan tambahan dapureng dan lego-
lego. 

3) Spasial Vertikal  

Spasial vertikal terbagi menjadi 3 yaitu rakkeang, 
ale bola dan awa bola. Untuk bagian rakkeang 
ada 5 rumah yang menggunakannya sebagai 
tempat menyimpan hasil panen dan barang 
dapur. Untuk ale bola terdapat lego-lego, ruang 
tamu, kamar (kamara’) kepala keluarga, kamar 
anak, ruang keluarga, tempat tidur tamu dan 
dapur (dapureng/sonrong) serta 4 rumah yang 
memiliki tamping dan watampola. Untuk tempat 
tidur tamu ditempatkan diluar kamar dekat 
dengan ruang tamu.  

c. Struktur dan Konstruksi  

1) Pallangga Alliri  dan Alliri 

Tiap rumah menggunakan tiang (alliri) dan 
Pallangga Alliri (alas tiang) dengan bentuk yang 
berbeda yaitu persegi 4, 8, 10, 12 dan lingkaran. 
Semakin tinggi strata maka persegi pada tiang 
semakin banyak. Tetapi, 1 rumah tidak meng-
gunakan Pallangga Alliri, tiang langsung di 
tanam di tanah. Alliri rumah Tolotang meng-
gunakan aju bitti. Untuk alliri Uwak terdapat 
pasu (cacad) pada bagian alliri yang menghadap 
pintu masuk rumah mempunyai makna sebagai 
penjemput tamu dan rejeki.  

 

 

2) Bareq  

Bentuk Bareq dominan persegi, dan 2 rumah 
(rumah 4 dan 8) dengan bareq yang berbentuk 
lingkaran tanpa putus, bareq ini berbentuk 
lingkaran tanpa putus dimaksudkan agar ada 
persatuan antar sesama, dan hubungan 
keluarga tidak pernah putus.  

3) Tiang Pakka  

Limarumah (Rumah 1,2,5,6 dan 8) meng-
gunakan tiang Pakka sebagai penyangga tiang.  

4) Lantai  

Pada objek penelitian, dominan rumah 
menggunakan material lantai dari aju uru dan 
bambu. 3 rumah yang memiliki tamping dan 
watampola dengan kentinggian antara tamping 
dan watampola 20 cm (rumah 4 dan 5) dan 25 
cm (rumah 6 dan 8). 

Penggunaan karpet pada lantai seperti tappere 
jali (karpet jali) dan tappere bello memeliki 
perbedaan antara Uwak dan rakyat biasa. 
Dimana tappere jali untuk uwak difungsikan 
sebagai alas tempat duduk Ata (hamba sahaya) 
sedangkan untuk Tappere bello pada rumah 
Uwak berpinggir (list) hijau sedangkan rakyat 
biasa berpinggiran (list) berwarna merah 

5) Dinding  

Dominan rumah menggunakan dinding papan 
kayu panel dan seng. tetapi 1 rumah (rumah 7) 
menggunakan dinding papan kayu berjarak 3 
cm antar papan yang disusun horisontal. 

6) Atap  

Penggunaan atap seng pada semua objek 
penelitian dengan warna yang berbeda-beda, 
rata-rata rumah menggunakan atap seng 
dengan warna putih, biru dan rumah Uwak yang 
berwarna hijau. Penggunaan warna hijau 
menandakan Uwak dan warna selain hijau 
menandakan rakyat biasa. 
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7) Tangga  

Jumlah anak tangga menggunakan 9,11,13 dan 
15 anak tangga (ganjil) dipercaya sebagai akses 
untuk orang yang masih hidup, sedangkan 
untuk akses orang meninggal dibuatkan tangga 
sendiri yang anak tangganya berjumlah genap 
untuk akses jalan  jenasah. 

d. Elemen Arsitektur  

1) Timpaq Laja 

Setiap rumah menggunakan 1 susun timpaq laja 
yang menandakan rakyat biasa dan 2 susun 
timpaq laja menandakan Uwak. 

2) Anjong  

Hanya satu rumah yang menggunakan anjong, 
yaitu rumah Pak.Gunawan pada kasus 5 

3) Pintu  

Semua rumah pada objek penelitian meng-
gunakan pintu panel. 

4) Jendela  

Rumah pada objek penelitian menggunakan 
jendela panel dan 1 rumah (rumah 4) yang 
menggunakan jendela nako. 

5) Ornamen/ Ragam Hias 

Pada objek penelitian dominan terdapat 
ornamen atau ragam hias pada arateng, 
pattoloq riawa, lego-lego, dinding, pintu jendela, 
railing tangga dan 4 rumah menggunakan 
kepala rusa (ulu jonga) untuk hiasan pada tiang 
rumah. 

Kesimpulan  

Berdasarkan pertanyaan yang telah dituliskan 
pada bagian pendahuluan yaitu bagaimanakah 
karakteristik non fisik dan fisik rumah Bugis 
Tolotang?,maka jawabannya adalah karakteristik 
non fisik pada arsitektur rumah Bugis Tolotang  
yaitu masyarakat Tolotang yang titik sentral 
kepemimpinannya dikendalikan oleh Uwak dan 
Uwatta. Berdasarkan ajarannya ada 2 kewajiban 
yang harus dijalankan bagi pengikutnya yaitu 

(1) Mappienre Inanre dan (2) Tudang Sipulung. 
Tradisi membangun rumah pada Bugis Tolotang 
terdapat tiga hal yang harus dilakukan, yaitu: 
(1) memilih waktu yang baik, (2) memeriksa 
pasu (cacad rumah) dan (3) menetapkan ukuran 
rumah (suke bola). Sedangkan karakteristik fisik 
pada arsitektur rumah Bugis Tolotang yaitu dari 
tampilan fasadnya, atap yang digunakan 
menggunakan atap pelana dan terdapat Timpaq 
laja, memiliki 1 susun untuk rakyat biasa dan 2 
susun untuk Uwak. Menggunakan jendela dan 
pintu panel kayu serta dinding kayu panel dan 
seng. Untuk alliri yang digunakan berbentuk 
persegi 4,8,10,12 dan lingkaran. Selain dari segi 
fasad (eksterior), dari segi interior rumah 
Tolotang memiliki ciri khas yaitu (1) tidak 
menggunakan kursi khususnya rumah adat 
(Uwak), (2) terdapat tamping dan Watampola, 
(3) tempat tidur tamu yang tidak memiliki sekat 
terletak disamping ruang tamu, (4) penggunaan 
material kamar selain triplek, hanya meng-
gunakan tirai sebagai pembatas antar ruang, (5) 
plafon yang menggunakan sampe’ untuk rumah 
Uwak berwarna hijau dan rakyat biasa berwarna 
putih, (6) hiasan dinding menggunakan kepala 
rusa (ulu jonga), (7) bagian rakkeang 
difungsikan sebagai tempat menyimpan padi 
dan alat dapur. 
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