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Abstrak 

Palollor yang timbul di atas lantai pada rumah tradisional Mandar yang terindikasi sebagai sebuah 
sinyal teritori, sehingga terdapat keinginan untuk mengetahui teritori secara utuh rumah tradisional 
Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teritori rumah tradisional Mandar. Teknik sampel 
yang digunakan adalah purposif, yaitu snowball. Teritori horisontal secara umum terbagi atas paceko 
dan samboyang terdapat hubungan publik-semi publik-pribadi, ada juga yang dari publik-pribadi. 
Setiap teritori memiliki identitas tertentu yang menjadi ciri dari sebuah teritori yaitu berupa perabot 
yang menggambarkan fungsi, dan pemilik teritori. Pengakses teritori rata-rata yaitu penghuni rumah. 
Sifat teritori ada yang permanen, semi permanen, dan tidak permanen. Teritori rumah tradisional 
Mandar memiliki privasi publik, semi publik, dan pribadi. Hirarki teritori rumah tradisional Mandar 
meliputi hubungan teritori publik dengan tertitori publik, teritori publik dengan teritori semi publik, 
teritori publik dengan teritori pribadi, teritori semi publik dengan teritori semi publik, teritori semi 
publik dengan teritori pribadi, dan teritori pribadi dengan teritori pribadi.  
 
Kata-kunci : teritori, samboyang, rambang, naung boyang, hirarki  
 
 
Pengantar 

Palollor atau balok lantai yang timbul di atas 
lantai merupakan fenomena tersendiri dari 
rumah tradisional Mandar, hal itu meng-
isyaratkan suatu teritori. Berangkat dari 
fenomena tesebut rasa keingintahuan tentang 
teritori rumah tradisional Mandar timbul dan 
ingin diketahui lebih jauh lagi mengenai teritori 
yang berada pada rumah tradisional Mandar. 

Penguraian permasalahan tersebut akan 
dikaitkan dengan teori asal-usul suku Mandar 
Berdasarkan hasil penelitian etnologi, suku 
Mandar merupakan keturunan Melayu Muda 
(Deutro Melayu) yang berasal dari India 
Belakang. Mereka datang ke kepulauan 
Nusantara secara bergelombang. Gelombang 
pertama adalah Melayu Tua yang merupakan 
nenek moyang suku Toraja. Gelombang kedua, 
Melayu Muda merupakan nenek  moyang suku 

Bugis, Mandar, dan Makassar (Mattulada, 
1999:34). 

Arsitektur tradisional dan vernakular juga 
menjadi acuan dalam penelitian ini. Vernakular 
adalah bahasa setempat, dalam arsitektur istilah 
ini untuk menyebut bentuk-bentuk yang 
menerapkan unsur-unsur budaya, lingkungan 
termasuk iklim setempat, diungkapkan dalam 
bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, 
struktur, detail-detail bagian, ornamen, dll) 
(Sumalyo, 1993: 14). Arsitektur tradisional 
adalah suatu bangunan yang bentuk, ragam 
hias dan cara pelaksanaannya diwariskan turun 
temurun dari generasi ke generasi. Arsitektur 
tradisional adalah cermin tata nilai dan budaya 
yang ditradisikan oleh masyarakatnya 
(Budihardjo, 1997: 23).  

Bagian bawah rumah tradisional Mandar hanya 
beralaskan dengan tanah rumah Mandar disebut 
dengan rambang atau naung boyang. Rambang 
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memiliki pagar yang terbuat dari bilah bambu. 
Fungsi rambang pada umumnya digunakan 
sebagai tempat berternak ayam, sapi, ataupun 
kambing. Rambang juga difungsikan sebagai 
tempat untuk menenun bagi perempuan Mandar, 
baik itu Istri, ataupun anak perempuan pemilik 
rumah. Naung boyang memiliki fungsi yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan rambang, 
seperti menyimpan barang bekas. Bagian 
tengah rumah atau disebut pula dengan 
samboyang adalah tempat beraktifitas bagi 
pemilik rumah (manusia). Samboyang terbagi 
dua secara umum, yaitu paceko yang umumnya 
satu petak saja dan samboyang terdiri atas dua 
petak. Samboyang, dan paceko dibatasi oleh 
passimbang. Area paceko difungsikan sebagai 
area servis dan diperuntukkan untuk 
perempuan-perempuan Mandar, khususnya 
yang masih gadis. Samboyang lebih diperuntuk-
kan bagi laki-laki untuk beraktivitas seperti tidur 
dan lain-lain. Tapangang merupakan bagian 
rumah yang berada paling atas dan sejajar 
dengan paceko pada samboyang. Tapangang 
difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan 
barang bekas, hasil kebun atau pertanian, dan 
tempat gadis Mandar bersembunyi ketika ada 
tamu laki-laki yang datang bertamu (Asdy, 
2016: 70). 

Altman (1975) membagi teritori menjadi tiga 
kategori dikaitkan dengan keterlibatan personal, 
involvement, kedekatan dengan kehidupan 
sehari-hari individu atau kelompok, dan 
frekuensi penggunaan. Tiga kategori tersebut 
adalah primary, secondery, dan publik territory, 
atau publik, semi publik, dan pribadi. 

Hirarki teritori akan menjabarkan susunan 
teritori dalam rumah tradisional Mandar. Mengu-
ngkapkan relasi teritori setiap teritori pada 
rumah tradisional Mandar. Hirarki menjelaskan 
tentang perubahan secara beruntun dari teritori 
publik ke semi publik, dan dari semi publik ke 
pribadi. 

Secara umum identitas pada sebuah tempat 
akan mengisyaratkan adanya teritori yang dimiki 
oleh orang atau individu. Identitas tersebut 
dapat menjaga sebuah teritori agar tidak mudah 
untuk diinvasi oleh pihak luar. Identitas sebuah 
tempat dapat memberikan gambaran mengenai 

fungsi dari sebuah tempat. Identitas pada setiap 
teritori rumah tradisional Mandar dapat dikaji 
melalui teori ini. 

Teritori dan rumah menguraikan tentang 
hubungkan dari dua atau lebih teritori yang 
dapat difungsikan pada tempat yang sama, dan 
perubahan teritori pada waktu-waktu tertentu. 
Rumah tradisional Mandar akan diuraikan 
mengenai perubahan fungsi teritori pada waktu 
tertentu. 

Metode 

Metode yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, 
(Moleong 1994: 34) mengatakan bahwa metode 
kualitatif adalah prosedur pengambilan data 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata yang tertulis dan lisan dari orang-orang 
dan perilaku masyarakat yang dapat di amati. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan 
bersifat deskriptif. Metode deskriptif, (Mardalis, 
1999: 30) bertujuan untuk mendeskripsikan apa 
yang saat ini sedang berlaku. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan fenomenologi. Pen-
dekatan fenomenologi menggunakan penga-
laman hidup sebagai alat untuk memahami 
secara lebih baik tentang sosial budaya dimana 
pengalaman itu terjadi.  

Data penelitian dikumpulkan dengan cara 
observasi partisipatif, wawancara semi ter-
struktur, dokumentasi, data literatur, dan 
pengukuran langsung. Data dikumpulkan melalui 
observasi terlebih dahulu, kemudian mendo-
kumentasikan objek yang ada. Setelah selesai 
mendokumentasikan objek dilakukan wawan-
cara kepada pemilik rumah, dan/atau orang 
yang ahli pada bidangnya (sando boyang). 
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 
semi terstruktur, yaitu mengambil data verbal 
dengan panduan wawancara tetapi dapat 
berubah sesuai dengan keadaan di lokasi 
penelitian. 

Pemelihan sampel dilakukan melalui purposive 
sampling, jenis snowball. Populasi atau dikenal 
sebagai “social situation” (situasi sosial) oleh 
Spradley terdiri atas tiga elemen yaitu tempat 
(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) 
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yang berinteraksi secara sinergis. Berdasarkan 
pengertian tersebut maka objek penelitian yang 
menjadi populasi atau situasi sosial adalah 
teritori di rumah tradisional Mandar sebagai 
tempat, masyarakat atau keluarga sebagai 
orang, dan aktivitas yang dimaksud disini adalah 
kegiatan lintas teritori. Data yang diperlukan 
dalam penelitian ini dikumpulkan dengan meng-
gunakan prosedur pengumpulan data dengan 
membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian 
yang telah ditetapkan, respon dari sumber 
(pemilik rumah) mengenai teritorialisme di 
rumah tradisional Mandar, di Kecamatan 
Limboro, Desa Napo. Data literatur digunakan 
untuk menghasilkan data yang menjadi acuan 
dalam penelitian. Data literatur menjadi patokan 
atau rujukan dari sebuah teori dengan relaitas 
yang ada. Keterlibatan peneliti dalam 
menentukan adanya teritorialitas pada rumah 
tradisional Mandar harus dilakukan. Adanya 
peneliti di lokasi objek amatan data yang akan 
diperoleh akan terah kepada tujuan penelitian. 
Pengamatan secara langsung menghasilkan data 
yang lebih dipercaya oleh peneliti, dan 
menentukan kredibilitas penelitian yang akan 
dilakukan. Wawancara yang dilakukan berkaitan 
tentang teritori atau hal-hal yang berkaitan 
tentang teritori rumah tradisional Mandar secara 
vertikal maupun horisontal. 

Jelaskan metode pengumpulan data yang 
digunakan, misalnya survei, observasi atau arsip, 
disertai rincian penggunaan metode tersebut. 
Bila dianggap perlu, pada bagian ini juga dapat 
dijelaskan populasi, sampel dan metode 
pemilihan sampel.  

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-
kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif 
diperoleh melalui berbagai macam teknik 
pengumpulan data misalnya wawancara, analisis 
dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang 
telah dituangkan dalam catatan lapangan 
(transkrip). Data yang telah diperoleh dideskrip-
sikan menggunakan gambar denah yang 
kemudian dijabarkan menggunakan kata-kata. 
Setelah itu data tersebut dibandingkan sesuai 
dengan jumlah objek yang diteliti menggunakan 
tabel. Setelah terkumpulnya data menggunakan 
tabel pembanding, maka dilakukan kesimpulan 
kesamaan jenis teritori menggunakan tabel. 

Tabel tersebut dijabarkan mulai dari sisi rumah 
secara vertikal, kemudian dibagi lagi secara 
horisontal, dan pembagian horisontal secara 
detail. Hirarki teritori dijelaskan menggunakan 
gambar yang ter-hubung satu sama lain 
menggunakan warna, biru muda sebagai teritori 
publik, kuning sebagai teritori semi publik, dan 
merah sebagai teritori pribadi. 

Analisis dan Interpretasi  

Desa Napo terletak di sebelah Barat kota 
Kabupaten Polewali Mandar, dengan jarak 47 
km dari pusat kota Polewali Mandar, serta 244 
km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, 
Mamuju. Desa Napo berada dalam wilayah 
Kecamatan Polewali Mandar. Batas- batas 
wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa 
Todang-todang. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa 
Tamajarra. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Balanipa. 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 
Samasundu. 

Berikut adalah gambar analisis yang disajikan 
pada setiap teritori pada enam objek rumah 
tradisional Mandar: 

  

 
Gamba 1. Contoh Analisis Sampel 
 
Hasil analisis enam objek rumah tradisional 
Mandar adalah sebagai berikut: 

Hanya sampel 4 yang memiliki teritori tapangag.. 
Teritori  tapangan  tidak memiliki batas teritori. 
Identitas teritori adalah barang bekas dan hasil 
kebun. Pengakses tersebut adalah bapak dan 
kakek. Sifat teritori adalah Permanen.Teritori 
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ruang keluarga mempunyai teritori bersifat 
pribadi. 

Teritori ruang tamu terdapat Batasan teritori 
berupa palollor  yang melintang, ada pula yang 
sudah tidak menggunakan palollor lagi sebagai 
batas teritorinya, dinding yang digunakan 
sebagai pembatas teritori adalah dinding dari 
material papan, tripleks, dan seng. Identitas 
teritori berupa kursi dan meja yang tersusun 
rapih. Pengakses teritori tersebut adalah 
penghuni rumah dan tamu. Teritori ruang tamu 
bersifat semi-permanen. Jadi, ruang tamu 
memiliki teritori publik. 

teritori komunal dibatasi oleh dinding dari 
material tripleks, papan, atau pun seng. 
Identitas teritori ini yaitu terdapat celah pada 
papan lantai, dan ada beberapa objek yang 
meletakkan kursi ataupun. Pengakses teritori ini 
adalah penghuni rumah, dan teritori ini bersifat 
semi permanen. Jadi, teritori ini adalah teritori 
semi-publik. 

Kamar tidur pada samboyang dibatasi oleh 
dinding tripleks, papan, ataupun seng. Teritori 
ini ditandai dengan terdapatnya lemari, tempat 
tidur berupa ranjang, ataupun Kasur. Teritori ini 
dimiliki oleh anak perempuan, atau ibu dan 
bapak. Teritori kamar tidur bersifat permanen. 
Jadi, kamar tidur memiliki teritori pribadi. Ada 
pula kamar tidur yang terletak berdekatan 
dengan teritori ruang tamu yang tidak memiliki 
batas teritori. 

Tambahan teritori pada samboyang adalah 
berupa tempat penyimpanan buku bekas, 
teritori ruang sholat, tempat tidur, dan teritori 
tempat tidur yang digunakan pada waktu 
tertentu. 

Teritori kamar tidur menggunakan Batasan 
dinding tripleks, seng, atau pun papan. Teritori 
ini memiliki perabot ranjang atau kasur, lemari, 
dan/atau rak baju, serta bantal. Pengakses 
teritori ini yaitu anak perempuan, ibu dan bapak, 
ataupun nenek atau kakek. Sifat teritori ini yaitu 
permanen. Jadi, teritori kamar tidur yang 
terletak pada paceko adalah teritori pribadi. 

Tertitori ruang keluarga pada umumnya 
terdapat di area paceko. Teritori ini dibatasi 
dengan dinding tripleks, seng, atau pun papan. 
Teritori ini dapat diakses oleh penghuni rumah. 
Teritori ini bersifat semi-permanen. Jadi, teritori 
ini adalah teritori pribadi. 

Teritori dapur pada area paceko dibatasi oleh 
dinding papan atau tripleks. Identitas teritori ini 
yaitu terdapat penutup makanan, ada pula yang 
menggunakan meja. Lantai dari teritori ini ada 
yang menggunakan papan, dan ada yang 
menggunakan bambu. Teritori ini diakases oleh 
semua penghuni rumah khususnya ibu, anak 
perempuan, atau pun nenek. Teritori ini bersifat 
permanen. Jadi, teritori ini adalah teritori pribadi. 

Teritori dapur yang difungsikan sebagai teritori 
masak digabung dengan teritori ruang makan. 
Teritori ini dibatasi oleh papan dan tripleks. 
Pengakses teritori ini adalah penghuni rumah 
terutama ibu. Teritori ini bersifat permanen. Jadi 
teritori ruang masak adalah tertori pribadi. 

Teritori paceko dengan fungsi servis seperti 
mencuci telah tergabung dengan teritori. Teritori 
ini dibatasi oleh seng dan papan. Teritori ini 
ditandai dengan lantai yang terbuat dari 
material beton, dan ember dan baskom. Teritori 
ini diakses oleh semua penghuni rumah 
terutama ibu, da anak perempuan. Teritori ini 
bersifat permanen. Jadi, teritori ini adalah 
teritori pribadi. 

Hanya sampel 4 saja yang mempunyai 
tambahan teritori, yaitu Penanda batas teritori 
ende’ tarrring tidak memiliki batas teritori. 
Identitas teritori sebatang bambu model tangga. 
Pengakses teritori adalah bapak, dan kakek. 
Sifat teritori adalah tidak permanen Karena 
dapat dipindah-pindahkan dengan mudah. Jadi, 
ende’ tarring mempunyai teritori bersifat pribadi. 

Ende’ atau tangga terdapat dua jenis pada 
penanda batas teritorinya, yaitu tangga tanpa 
batas teritoi, dan tangga dengan batas teritori 
berupa railing. Identitas tangga sendiri yaitu 
model dari tangga. Pengaksesnya adalah semua 
anggota keluarga atau penghuni rumah, dan 
ramu yang datang. Semua ende’ bersifat 
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permanen. Jadi, pada umumnya ende’ atau 
tangga bersifat publik. 

Pada rumah tradisional Mandar terdapat objek 
yang tidak memiliki tangga belakang rumah dan 
ada yang mempunyai tangga belakang rumah. 
Tangga belakang rumah tidak memiliki penanda 
batas teritori. Idnetitasnya yaitu model tangga 
itu sendiri. Tangga ini diakses oleh penghuni 
rumah itu sendiri. Teritori ini bersifat permanen 
atau tidak mudah untuk di ubah atau 
dipindahkan. Jadi teritori ini adalah teritori 
pribadi. 

Teritori penyimpanan barang tidak sepenuhnya 
mempunyai batas teritori, menggunakan 
pembatas berupa dinding bambu ataupun papan. 
Penanda teritori ini yaitu barang bekas yang 
bertumpuk berupa papan, balok, dan lain-lain. 
Teritori ini diakses oleh penghuni rumah. Teritori 
ini bersifat semi permanen, dan yang permanen. 
Jadi, teritori ini adalah teritori pribadi. 

Material yang digunakan sebagai pembatas yaitu 
dinding dari material papan. Pengakses teritori 
ini adalah penghuni rumah, khususnya bapak. 
Teritori ini bersifat teritori permanen. Jadi, 
teritori ini adalah teritori pribadi. 

Penyimpanan barang pada area rambang 
menggunakan papan, bambu, atau pun seng 
sebagai pembatas teritori. Teritori ini ditandai 
dengan banyaknya barang bekas berupa kayu, 
papan, atau pun papan yang tidak terpakai. 
Penyimpanan barang ini dapat pula tergabung 
dengan kendang kambing, maupun kendang 
ayam. Terdapat pula kayu bakar, atau benu 
yang menjadi identitas teritori ini. Teritori ini 
dapat diakses oleh penghuni rumah, khususnya 
bapak, atau pun anak laki-laki. Teritori ini 
bersifat permanen. Jadi, ini adalah teritori 
pribadi 

Penanda batas teritori adalah parung-parung itu 
sendiri, ada juga yang menggunakan railing 
pada parung-parung tersebut, tetapi ada juga 
sisi yang tidak menggunakan railing, railing 
tersebut kadang pula menggunakan gambo 
sebagai pembatasnya. Identitas teritori terdapat 
berbagai barang bekas, dan alat memintal yang 
disimpan. Pengakses teritori khusus untuk ibu, 

nenek, atau pun anak perempuan. Sifat teritori 
tidak permanen. Rambang mempunyai teritori 
bersifat pribadi. 

Penanda batas teritori yaitu dinding terbuat dari 
triplek dan papan, lantai dari material beton. 
Identitas teritori ini adalah antai yang berbeda 
material, dan parung-parung. Pengakses teritori 
ini adalah Anak laki-laki.  Sifat teritori kamar 
atau kampus Permanen. Jadi, kamar/kampus 
mempunyai teritori bersifat pribadi 

Pada umumnya tidak terdapat WC pada rumah 
tradisional Mandar, jika aka maka penanda 
batas teritori dibatasi oleh dinding beton. 
Identitas teritori bak mandi dan kloset. 
Pengakses teritori: Penghuni rumah (Bapak, Ibu, 
dan Anak), dan tamu (jika ada) secara 
bergantian. Sifat teritori adalah permanen. Jadi, 
WC mempunyai teritori bersifat semi-publik 
untuk penghuni rumah. 

Penanda batas teritori ini pada umumnya adalah 
dinding. Identitas teritori ini yaitu tidak adanya 
perabot pada teritori ini. Pengakses teritori 
adalah penghuni rumah. Teritori bersifat tidak 
permanen atau dan semi permanen. Jadi teritori 
komunal adalah teritori semi publik. 

Penanda batas teritori adalah dinding dari 
bambu. Identitas teritori ini adalah adanya 
kandang atau balanu pada teritori ini. Teritori ini 
diakses oleh bapak, atau anak laki-laki. Teritori 
ini adalah teritori permanen. Jadi, kendang atau 
balanu adalah teritori pribadi. 

Teritori ini dibatasi oleh dinding dari material 
bambu, atau pun papan. Ditandai dengan 
adanya galian tanah dan tumpukan batu. 
Teritori ini tidak mempunyai pengakses. Teritori 
ini bersifat permanen. Jadi, teritori area kotor 
adalah teritori pribadi. 

Berikut adalah contoh analisis hirarki teritori 
pada rumah tradisional Mandar: 
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Gambar 2. Contoh Analisis Hirarki Teritori pada 
Rumah Tradisional Mandar 

Analisis hirarki teritori pada enam objek rumah 
tradisional Mandar menghasilkan kesimpulan 
pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Hubungan Teritori Rumah Tradisional 
Mandar 

Jenis hirarki teritori rumah tradisional Mandar 
terdapat beberapa, diantaranya adalah: 

- Terdapat teritori publik yang terhubung ke 
teritori publik. 

- Terdapat teritori publik yang terhubung ke 
teritori semi publik. 

- Terdapat teritori semi publik yang terhubung 
dengan teritori semi publik. 

- Terdapat teritori publik yang terhubung 
dengan teritori pribadi. 

- Terdapat teritori pribadi yang terhubung 
dengan teritori pribadi. 

- Terdapat teritori pribadi yang terhubung 
dengan teritori semi publik. 

 
Kesimpulan 

Rumah tradisional Mandar memiki penanda 
teritori pada setiap teritori berupa sekat yang 
terbuat dari material seng, tripleks, atau papan. 
Ada pula penanda teritori berupa palollor yang 
timbul di atas lantai. Umumnya pengguna 
seluruh teritori rumah tradisional Mandar adalah 
ibu. Sifat teritori rumah tradisional Mandar ada 
yang permanen, semi permanen, dan tidak 
permanen. Rumah tradisional Mandar memiliki 
identitas tersendiri pada setiap teritori yaitu 
berupa perabot yang menggambarkan fungsi, 
dan pemilik teritori. Hirarki rumah tradisional 
Mandar berupa hubungan antara teritori publik 

dengan tertitori publik, teritori publik dengan 
teritori semi publik, teritori publik dengan teritori 
pribadi, teritori semi publik dengan teritori semi 
publik, teritori semi publik dengan teritori pribadi, 
dan teritori pribadi dengan teritori pribadi.  
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