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ABSTRACT  

In the field of architecture was felt once the efforts to adapt Buton traditional house to his government building. 

The symptoms must be observed, so as not to give priority to physical appearance but ignore the essential 

meaning. The physical component and visual face are used, but the philosophy, values, symbols, and social 

meanings of things are ignored. The breath and soul of traditional architecture need to be captured and 

manifested back into the new container. But we need to be careful. The philosophy of Sara Pataanguna (Four 

Terms of Harmony and Brotherhood) in the Buton community is manifested in the traditional Buton house. Sara 

Pataanguna's philosophy is divided into four, as follows: Pomaa-maasiaka means to love one another; Popia-

piara means mutual care; Pomae-maeka means to fear each other; and Poangka-angkata means mutual respect. 

Thus, every architectural element of the traditional Buton Malige house is saturated by Sara Pataanguna's 

philosophy. The type of research used is qualitative with descriptive approach. Physical and non-physical data 

collection is done by literature study. Sara Pataanguna's philosophical relationship with physical and non-physical 

data is made in tabular form. Data in the form of tabulation were analyzed by triangulation analysis technique, 

interpretation analysis technique, and content analysis technique so that found Malige philosophy. This study 

concluded that Sara Pataanguna's philosophy is the traditional home philosophy of Buton Malige, since the 

meaning and function of architectural symbols in the traditional Buton Malige house contain the same principles 

as the Sarapataanguuna philosophy. 

Keywords: The philosophy of Sara Pataanguna, the traditional home of Buton Malige 

 

ABSTRAK  

Dalam bidang arsitektur terasa sekali adanya upaya-upaya mengadaptasi rumah tradisonal Buton ke bangunan 

pemerintahannya. Gejala tersebut harus tetap dicermati, agar tidak mengutamakan penampilan fisik tetapi 

mengabaikan makna yang esensial. Komponen fisik dan wajah visualnya dipakai, tetapi filosofi, tatanilai, 

lambang-lambang, dan pemaknaan sosial dari benda-benda, terabaikan. Napas dan jiwa arsitektur tradisional 

perlu ditangkap dan diejawantahkan kembali ke dalam wadah yang baru. Tetapi kita perlu harus hati-hati. Filosofi 

Sara Pataanguna (Empat Syarat Kerukunan dan Persaudaraan) pada masyarakat Buton diwujudkan dalam 

bentuk rumah tradisional Buton. Filosofi Sara Pataanguna terbagi empat, sebagai berikut: Pomaa-maasiaka 

artinya saling menyayangi; Popia-piara artinya saling memelihara; Pomae-maeka artinya saling takut; dan 

Poangka-angkata artinya saling menghormati. Sehingga, setiap elemen-elemen arsitektural dari rumah tradisional 

Buton Malige diendap oleh filosofi Sara Pataanguna. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Pengumpulan data fisik dan non fisik dilakukan dengan cara studi literatur. Hubungan 

filosofi Sara Pataanguna dengan data fisik dan non fisik dibuat dalam bentuk tabulasi data. Data dalam bentuk 

tabulasi dianalisis dengan teknik analisis triangulasi, teknik analisis interpretasi, dan teknik analisis isi sehingga 

ditemukan filosofi Malige. Penelitian ini disimpulkan bahwa filosofi Sara Pataanguna adalah filosofi rumah 

tradisional Buton Malige, karena makna dan fungsi dari simbol-simbol arsitektural pada rumah tradisional Buton 

Malige mengandung prinsip-prinsip yang sama dengan filosofi Sarapataanguuna. 

Kata Kunci: filosofi Sara Pataanguna, rumah tradisional Buton Malige 

 

PENDAHULUAN  

Arsitektur disebut juga sebagai frozen filosofi, karena arsitektur diendap dalam pemikiran dan 
diwujudkan menjadi arsitektur. Menelisik arsitektur suatu zaman, kita bisa mereka-reka filosofi macam 
apa yang dianut pada zaman itu (Soesilo, 2011). Menjadi hal penting guna keberhasilan desain 
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diperlukan kepekaan seorang arsitek dalam menggali, menjelajah, dan menerjemahkan filosofi, 
makna, dan simbol-simbol rumah tradisional. Kearifan dan budaya lokal seperti filosofi rumah 
tradisional cenderung dimarjinalkan oleh masyarakat dengan pendidikan moderen (Nugroho 2009). 
Dalam bidang arsitektur, terasa sekali adanya upaya-upaya mengadaptasi rumah tradisonal Buton ke 
bangunan pemerintahannya. Gejala tersebut harus tetap dicermati, agar tidak mengutamakan 
penampilan fisik tetapi mengabaikan makna yang esensial. Hasil usaha aplikasi tersebut juga 
bermacam-macam dan dikhawatirkan aplikasi yang dilakukan hanyalah di luar tanpa 
mempertimbangan konteksnya (Budihardjo, (Ed.), (1997) dan Ali (2008). Komponen fisik dan wajah 
visualnya dipakai, tetapi filosofi, tatanilai, lambang-lambang, dan pemaknaan sosial dari benda-benda, 
terabaikan. Napas dan jiwa arsitektur tradisional perlu ditangkap dan diejawantahkan kembali ke 
dalam wadah yang baru. Tetapi kita perlu harus hati-hati (Budihardjo, (Ed.), 2004). Filosofi Sara 
Pataanguna (Empat Syarat Kerukunan dan Persaudaraan) pada masyarakat Buton diwujudkan dalam 
bentuk rumah tradisional Buton. Filosofi Sara Pataanguna terbagi empat, sebagai berikut: Pomaa-
maasiaka artinya saling menyayangi; Popia-piara artinya saling memelihara; Pomae-maeka artinya 
saling takut; dan Poangka-angkata artinya saling menghormati (Andjo, 1996). Sehingga, setiap 
elemen-elemen arsitektural dari rumah tradisional Buton Malige diendap oleh filosofi Sara 
Pataanguna.  

KAJIAN TEORI 

Penelitian Terdahulu Tentang Rumah Tradisional Buton 

Tipologi rumah tradisional Buton bisa dibedah melalui stylistic system, spasial system,dan physical 
system. Pada rumah tradisional Buton stylistic system diekspresikan dalam bentuk ornamen rumah 
dan spatial system dalam bentuk pola ruang (Ramadhan, 2003). Ruang bamba, tanga, dan suo 
adalah ruang-ruang inti (Kadir, 2000). Kategori physical system adalah bentuk tampak yang 
diekspresikan dalam bentuk tada dan bentuk tada kambero. Tada adalah rumah yang hanya memiliki 
satu penyiku tiang yang terletak di antara bawah lantai dan tiang. Tada kambero memiliki dua bentuk 
penyiku tiang (bentuk seperti kipas) (Ramadhan, 2003). Bentuk atap rumah kaum Kaomu adalah atap 
rumah bersusun dan bentuk atap rumah kaum Walaka tidak bersusun (Kadir, 2008). Rumah kaum 
Kaomu/kaum Walaka yang memiliki jabatan dan istana sultan mempunyai bentuk atap rumah 
bersusun. Kaum Kaomu/kaum Walaka yang tidak mempunyai jabatan memiliki bentuk atap pelana 
(rumah tidak bersusun) (Umar, 2012). 

Kadir (2000) menjelaskan bahwa tipologi rumah tradisional Buton terdiri dari faktor non fisik dan fisik. 
Faktor non fisik seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan mempengaruhi bentuk rumah 
tradisional Buton. Menurut Umar (2016) bahwa strata sosial di Kesultanan Buton lebih cenderung ke 
pembagian fungsi kerja. Kaum Kaomu sebagai pelaksana pemerintahan (eksekutif). Kaum Walaka 
sebagai pengawas pemerintahan (legislatif). Pembagian fungsi kerja tersebut terwujud dalam 
huniannya. Hal ini terlihat dari pembangunan rumah kaum Walaka dan Kantor DPRD di Kota Baubau 
yang memiliki koeksitensi dalam makna, simbol, fungsi, dan kegiatan. Koeksistensi adalah adanya 
dua gaya yang berjalan beriringan tanpa saling mengalahkan. Pernyataan ini sejalan dengan 
penelitian Umar (2016) bahwa koeksistensi konsep makna simbolik antara rumah kaum Maradika 
dengan kantor BKDD ada dan sudah dimodifikasi. Koeksistensi tersebut ada di konsep makna, 
simbol, fungsi, dan kegiatan. 

Penelitian makna simbolik rumah tradisional Buton telah diteliti oleh Ramadhan (2003) yaitu makna 
simbolik rumah tradisional Buton terdiri dari makna simbolik konstitutif, kognitif, evaluatif, dan 
ekspresif. Menurut Umar (2015) bahwa rumah tradisional Buton yang memuat filosofi dalam 
pembangunannya mencerminkan bahwa nenek moyang orang Buton berjiwa puitis dalam membuat 
rumah tradisonal Buton Malige. Berdasarkan uraian di atas bahwa rumah tradisional Buton belum 
pernah diteliti mengenai filosofi rumahnya. Dengan demikian penelitian mengenai filosofi rumah 
tradisional Buton penting untuk diteliti agar filosofi tata nilai, lambang-lambang, dan pemaknaan sosial 
dari benda-benda (yang semuanya tidak kasat mata) tidak terabaikan, dan tepat peruntukkannya bila 
diadaptasi pada arsitektur kekinian. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji filosofi Sara Pataanguna 
sebagai pembentuk rumah tradisional Buton Malige.  

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data 
fisik dan non fisik dilakukan dengan cara studi literatur. Data fisik adalah denah, tampak, potongan, 
dan simbol-simbol pada Malige. Data non fisik adalah makna, fungsi, dan filosofi Sarapataanguuna. 
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Hubungan filosofi Sara Pataanguna dengan data fisik dan non fisik dibuat dalam bentuk tabulasi data. 
Data dalam bentuk tabulasi dianalisis dengan teknik analisis triangulasi, teknik analisis interpretasi, 
dan teknik analisis isi sehingga ditemukan filosofi Malige. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bhinci-bhinciki Kuli Pra-Islam 

Filosofi Bhinci-bhinciki Kuli pra-Islam berawal dari hikayat perkelahian Dungkuncangia dengan Si 
Jawangkati. Setelah keduanya lelah lalu mereka istirahat, kemudian berkelahi lagi tetapi tidak ada 
yang kalah. Setelah siang, mereka saling memandang, ternyata mereka sudah saling mengenal. 
Akhirnya mereka berhenti dan berjanji bahwa mereka seumur hidup akan tetap bersahabat. 
Dungkuncangia mengundang Si Jawangkati datang ke kerajaaan Tobe-tobe untuk mengadakan 
kerjasama yang baik didasari oleh persahabatan yang saling takut, saling malu, saling segan, dan 
saling insyaf. Kerjasama itu melahirkan produk hukum zaman pra-kerajaan Buton yang disepakati 
bersama yaitu filosofi Bhinci-bhinciki Kuli. Dari filosofi Bhinci-bhinciki Kuli tersebut kemudian lahirlah 
Sara Pataanguna pra-Islam, yaitu Pomae-maeka (saling hormat), Popia-piara (saling memelihara), 
Pomaa-maasiaka (saling menyayangi), dan Poangka-angkataka (saling menghargai) (Turi, 2007). 

Sara Pataanguna Pra-Islam 

Pomaa-maasiaka artinya sikap saling menyayangi dan saling mencintai (Turi  2007). Pomaa-
maasiaka artinya saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat (Addin, 2011). Pomaa-
maasiaka artinya saling menyayangi sesama manusia (Said, 2005). Pomaa-maasiaka adalah nilai-
nilai kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk budi pekerti seperti sikap saling menyayangi, 
menghargai, mengunjungi, dan menyapa keluarga. Saling  menyayangi dilakukan tanpa pilih kasih 
dengan penuh rasa rendah hati (Tarafu  2003). Pomae-maeka artinya sikap saling merasa takut dan 
hormat terhadap sesama (Turi, 2007). Pomae-maeka artinya saling takut melanggar rasa 
kemanusiaan antar sesama anggota masyarakat (Addin, 2011). Pomae-maeka artinya sikap saling 
segan menyegani dan takut terhadap sesama manusia (Mudjriddin, 2010). Rasa takut dijabarkan 
dalam bentuk rasa takut seorang anak terhadap orang tua dan pemimpin. Orang tua berperan dalam 
melahirkan dan membesarkan anak, orang tua memiliki pengalaman dalam hal ilmu maupun 
wawasan. yang dimilikinya (Tarafu  2003). 

Popia-piara artinya sikap saling memelihara, saling mencintai, dan saling mengabdi (Turi, 2007). 
Popia-piara artinya saling memelihara antar sesama anggota masyarakat (Addin, 2011). Popia-piara 
artinya saling memelihara (Abubakar, 1999). Popia-piara yaitu sikap saling memelihara antara yang 
sama kedudukannya dan sikap menjunjung tinggi kesetaraan antara satu dengan lainnya di dalam 
masyarakat (Tarafu  2003). Poangka-angkataka artinya sikap saling menghargai dan saling 
mengutamakan (Turi, 2007). Poangka-angkataka artinya saling hormat-menghormati (Abubakar, 
1999). Poangka-angkataka artinya sikap saling menghormati (Mudjriddin, 2010). Poangka-angkataka 
yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling memuliakan terhadap sesama. Sikap 
saling memuliakan misalnya sikap saling mendoakan kelancaran rezeki termasuk untuk saudara yang 
mendapat rezeki (Tarafu 2003). 

Bhinci-bhinciki Kuli Pasca-Islam 

Menurut Turi (2007), hukum Bhinci-bhinciki Kuli merupakan “Pokok Adat dan Dasarnya Sara.” Adat-
istiadat maupun Sara Buton dilandasi oleh Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sejak menjadi 
kesultanan, Buton mulai menyesuaikan ketentuan-ketentuan menurut hukum Islam, yang dituangkan 
dalam: “Inda-indamo Arataa Solana Karo; Inda-indamo Karo Solana Lipu; Inda-indamo Lipu Solana 
Sara; Inda-indamo Sara Solana Agama.” Landasan pola kepemimpinan Bhinci-bhinciki Kuli pra-Islam 
berlaku sebelum terbentuk kerajaan Buton, sedangkan pola kepemimpinan Bhinci-bhinciki Kuli pasca-
Islam setelah agama Islam masuk ke Buton (1541M). Menurut Andjo (1996), bahwa penghayatan dan 
pendalaman dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits ditetapkan dalam empat syarat kerukunan, kekompakan, 
dan persaudaraan dalam masyarakat Buton yang disampaikan oleh seorang Mubalig yang bernama 
Syech Syarif Muhammad. Surat-surat Al Qur’an yang terkait sebagai berikut: 1) surat Al-Maidah ayat 
3; 2) surat Ali Imran ayat 103, dan 3) surat Al-Hujarat ayat 10. Penghayatan dan pendalaman dalil-dalil 
Hadits tentang kerukunan, kekompakan, dan persaudaraan dalam masyarakat Buton sebagai berikut: 
1) Hadits Al-Buchori yaitu jus 7 halaman 80; 2) Hadits Muslim yaitu jus 8 sampai dengan jus 20 
dimulai dari halaman 11; 3) Hadits Abu Dawud yaitu jus 6 halaman 640, dan 4) Hadits Tirmidzy yaitu 
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jus 8 halaman 115. Menurut Said (1998), bahwa kerajaan Buton pra-Islam telah mampu menciptakan 
filosofi yang kemudian berkoeksistensi dengan agama Islam. 

Sara Pataanguna Pasca-Islam 

Yinda-yindamo Arataa Solana Karo artinya biar tidak memilih harta asalkan diri selamat (Turi, 2007). 
Yinda-yindamo Arataa Somanamo Karo artinya walaupun tiadanya harta yang terpenting selamatkan 
diri (Mudjriddin, 2010). Yinda-yindamo Arataa Somanamo Karo artinya hilang-hilanglah harta asal diri 
selamat (Andjo, 1999). Bholimo Arataa Somanamo Karo artinya korbankanlah kepentingan harta 
benda asalkan diri (pribadi/rakyat) selamat. Misalnya pembangunan Benteng Keraton Buton telah 
mengorbankan banyak harta benda dan tenaga rakyat, demi melindungi kepentingan yang lebih 
tinggi, yaitu keselamatan rakyat, negara, pemerintah, dan agama (Saidi, 1998). Yinda-yindamo Karo 
Solana Lipu artinya rela mengorbankan diri demi menyelamatkan negeri/wilayah (Turi, 2007). Yinda-
yindamo Karo Somanamo Lipu artinya biarpun tiadanya diri yang terpenting demi selamatnya negeri 
(Mudjriddin, 2010). Yinda-yindamo Karo Somanamo Lipu artinya hilang-hilanglah diri asal negeri 
selamat (Andjo, 1999). Bholimo Karo Somanamo Lipu artinya korbankanlah kepentingan diri 
(pribadi/rakyat) atau karo asalkan lipu (negara) selamat. Misalnya apabila negara dalam keadaan 
terancam keselamatannya (diserang musuh), baik dari dalam maupun dari luar, maka rakyat (karo) 
wajib siap berperang mengorbankan jiwa raganya demi menyelamatkan keutuhan dan kehormatan 
negara (Saidi, 1998). 

Yinda-yindamo Lipu Solana Sara artinya biarkan negeri terancam asalkan aturan tetap ditegakkan 
dan pemerintahan tetap selamat (Turi, 2007). Yinda-yindamo Lipu Somanamo Sara artinya biar 
tiadanya negeri demi selamat dan tegaknya Sara/pemerintahan (Mudjriddin, 2010). Bholimo Lipu 
Somanamo Sara artinya korbankanlah kepentingan negara (lipu) asalkan pemerintah (sara) selamat. 
Seluruh wilayah negara (lipu) wajib dipelihara dan dijaga keutuhan dan keselamatannya. Bila 
kepentingan pemerintah (Sara) terancam keselamatannya, misalnya karena terjadi peperangan dan 
ternyata kekuatan musuh terlalu besar, maka bagian-bagian wilayah negara (lipu) boleh ditinggalkan 
untuk dikuasai musuh. Dalam situasi demikian, yang wajib diselamatkan adalah kepentingan Sara 
(pemerintah) masih ada, berarti negara belum ditaklukkan (Saidi, 1998). Yinda-yindamo Sara Solana 
Agama Sadaa-da artinya biarkan pemerintahannya terancam asalkan agama tetap abadi (Turi, 2007). 
Yinda-yindamo Sara Somanamo Agama artinya biar tiadanya pemerintahan yang penting agama 
tetap tegak abadi (Mudjriddin, 2010). Yinda-yindamo Lipu Somanamo Agama artinya hilang-hilanglah 
negeri asal agama selamat (Andjo, 1999). Bholimo Sara Somanamo Agama`artinya korbankanlah 
kepentingan Sara atau pemerintah asalkan agama selamat. Contohnya dalam sejarah pemerintahan 
Kesultanan Buton, hal ini dapat di lihat atas diri di Sultan Buton ke-8 yaitu La Cila Mardan Ali. Beliau 
mempunyai tingkah laku yang tidak baik bahkan akan merusak sendi-sendi agama Islam. Beliau 
kemudian di non aktifkan secara tidak terhormat dari jabatannya sebagai Sultan dan dijatuhi hukuman 
gantung (Saidi, 1998).  

Filosofi Rumah Tradisional Buton (Malige) 

 

Gambar 1. Denah Malige  
Sumber: Umar, 2012 
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Sejak dikeluarkannya “Ijtihad Sultan” kepada Sara kerajaan, agar kerukunan dan persaudaraan (Sara 
Pataanguna) dalam Islam diwujudkan dalam bentuk bangunan rumah yang sekaligus merupakan 
bangunan ciri khas Buton. Atas dasar “Ijtihad Sultan” tersebut, maka Sara kerajaan bersama-sama 
dengan para ahli pertukangan kayu dalam kerajaan, melakukan musyawarah yang bertujuan untuk 
mencari bentuk bangunan rumah yang menggambarkan arti dan makna kerukunan dan persaudaraan 
dalam filosofi Sara Pataanguna (Andjo, 1996).    

Denah 

Malige pada gambar (1), adalah sebagai berikut: a). Tangkebala. Filosofi tangkebala adalah Pomaa-
maasiaka (mengunjungi) dan Yinda-yindamo Solana Agama Sadaa-da (kekal). Makna tangkebala 
adalah kekal dan fana. Tangkebala berfungsi untuk menerima tamu; (b). Bamba. Filosofi bamba 
adalah Pomaa-maasiaka (mengunjungi) dan Yinda-yindamo Arataa Solana Karo (menempatkan 
kepentingan umum). Makna bamba adalah kaki pada manusia dan tidak suci. Bamba berfungsi untuk 
ruang tamu; (c). Tanga. Filosofi tanga adalah Poangka-angkataka (saling mengutamakan) dan Yinda-
yindamo Arataa Solana Karo (kekeluargaan). Makna tanga adalah badan pada manusia dan suci. 
Tanga berfungsi untuk ruang tidur keluarga; (d). Suo. Filosofi suo adalah Pomae-maeka (taat 
terhadap orang yang lebih tua atau pemimpin) dan Yinda-yindamo Solana Agama Sadaa-da 
(menghormati). Makna suo adalah kepala pada manusia dan suci. Suo berfungsi untuk ruang tidur 
Sultan. Di Malige dimensi ruang bamba luas, dimensi tanga sedang, dan dimensi suo kecil. Filosofi ini 
berdasarkan prinsip Pomae-maeka (taat terhadap orang yang lebih tua atau pemimpin) dan Yinda-
yindamo Arataa Solana Karo (melayani). Makna dimensi ruang bamba luas adalah Sultan pengayom 
masyarakat; 

(e). Dala. Filosofi dala adalah Popia-piara (menjunjung tinggi kesetaraan) dan Yinda-yindamo Arataa 
Solana Karo (merata). Makna dala adalah kaki, badan, dan kepala pada manusia. Dala berfungsi 
sebagai selasar; f). Sasambiri. Filosofi ruang sasambiri adalah Poangka-angkataka (memuliakan 
diantara sesama) dan Yinda-yindamo Arataa Solana Karo (kekeluargaan). Makna ruang sasambiri 
adalah tangan kiri pada manusia. Ruang sasambiri berfungsi sebagai ruang tamu, ruang rapat, dan 
ruang tidur; g). Tangkebala samping. Filosofi tangkebala samping adalah Pomaa-maasiaka (menyapa 
keluarga) dan Yinda-yindamo Solana Agama sadaa-da (kekal). Makna tangkebala samping adalah 
kekal. Tangkebala samping berfungsi untuk ruang sirkulasi keluarga; dan h). Rapu. Filosofi rapu 
(dapur) adalah Pomaa-maasiaka (sikap saling menyayangi) dan Yinda-yindamo Arataa Solana Karo 
(seimbang). Makna rapu adalah perut pada manusia. Rapu berfungsi untuk ruang rapat, ruang 
makan, dan ruang masak. 

Potongan 

 

Gambar 2. Potongan struktur atas Malige 
Sumber: Umar, 2012 
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Gambar (2) adalah gambar struktur atas pada Malige. Filosofi Popia-piara (saling memelihara) dan 
Yinda-yindamo Solana Agama Sadaa-da (rukun) ada di elemen-elemen arsitektural, sebagai berikut: 
a) kumbohu adalah balok bubungan; b) lelea adalah balok gording; c) kasolaki adalah balok yang 
membentuk kemiringan atap; d) tiang tutumbu adalah balok ander;  e) tutumbu sala kanan adalah 
balok tegak di samping kanan dari tiang tutumbu; f) tutumbu sala kiri adalah balok tegak di samping 
kiri tiang tutumbu, g) tananda adalah balok tarik, h) lisplang, dan i) material atap adalah seng. Makna 
struktur atas adalah orang iman yang satu dengan orang iman lainnya bagaikan bangunan yang 
saling menguatkan, saling jujur, menghargai, dan memelihara.  

Tampak 

 

 

Gambar 4. Nenas, naga, ariari, tora, dan totora  
Sumber: Umar, 2012 

 

Filosofi Poangka-angkataka (saling menghargai) dan Yinda-yindamo Karo Solana lipu (mengayomi) 
ditemukan pada ornamen naga yang terletak di atas bumbungan atap (lihat gambar 4a). Ornamen 
naga merupakan binatang mitos dari langit. Naga tidak berasal dari bumi. Naga ada di bumi karena 
kekuatan akal dari manusia. Filosofi Poangka-angkataka (saling menghargai) dan Yinda-yindamo Lipu 
Solana Sara (menjaga keselamatan) ada pada letak naga di belakang nenas (lihat gambar 4a). 
Makna dari letak naga di belakang nenas adalah “Jangan coba-coba merebut negeri Buton, ada 
kekuatan langit yang melindungi karena berkahnya negeri Buton.” Filosofi Pomae-maeka (sikap adil 
dan teladan terhadap yang lebih muda atau bawahan) dan Yinda-yindamo Lipu Solana Sara 
(mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat) ada pada ornamen ariari (gambar 4b dan 4c) 
dan ornamen nenas (gambar 4a). Makna dari ornamen ariari dan nenas adalah hubungan antara 
pemimpin dengan masyarakat. Ornamen ariari menyerupai nenas karena ada tangkai, buah, dan 
mahkota. Ariari terletak di atas atap dapur (gambar 4b) dan di ujung lisplang bagian atas pada tampak 
depan lantai tiga (gambar 4c). 

Filosofi Poangka-angkataka (memuliakan di antara sesama) dan Yinda-yindamo Solana Agama 
sadaa-da (percaya dan taqwa kepada Tuhan YME) ada di totora (lihat gambar 4d). Totora berfungsi 
untuk menutup tiang. Totora dicat warna biru dan ukuran totora lebih besar dari tora. Tora (gambar 
4e) berfungsi untuk menutup celah antara dinding papan dengan dinding papan. Tora tidak dicat dan 
ukuran tora lebih kecil dari totora. Makna dari totora dan tora adalah jangan mengumbar aurat kepada 
orang yang bukan muhrim. Gambar (5) menjelaskan sebagai berikut: Filosofi Pomae-maeka (sikap 
adil dan teladan terhadap yang lebih muda atau bawahan) dan Yinda-yindamo Arataa Solana Karo 
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(seimbang) ada di tampak depan dan tampak samping pada Malige yang masing-masing berbentuk 
simetris (gambar 5a). Makna dari bentuk simetris adalah keseimbangan hubungan manusia sebagai 
sikap solemnitas kepada sesuatu Yang Agung. Filosofi Pomae-maeka (taat terhadap orang yang lebih 
tua atau pemimpin) dan Yinda-yindamo Karo Solana Lipu (mengayomi) ada pada bentuk atap pelana 
Malige. Bentuk atap terdiri dari dua susun (gambar 5b). Makna dari dua susun atap adalah susunan 
pertama menunjukkan fungsi Sultan sebagai pimpinan agama dan susunan kedua menunjukkan 
fungsi Sultan sebagai pimpinan kerajaan. 

Filosofi Popia-piara (saling memelihara) dan Yinda-yindamo Solana Agama Sadaa-da (rukun) ada di 
bentuk Malige yang berupa rumah panggung (gambar 5c). Malige yang berbentuk rumah panggung 
dilambangkan sebagai jasad pada manusia yang terdiri dari tiga bagian yaitu kepala (ruang bagian 
atas Malige), badan (ruang bagian tengah Malige), dan kaki (tiang-tiang Malige). Filosofi Pomae-
maeka (taat terhadap orang yang lebih tua atau pemimpin) dan Yinda-yindamo Karo Solana Lipu 
(mengayomi) di Malige terdapat pada kolong terbuka yang berfungsi sebagai ruang istirahat tamu 
(gambar 5d). Kolong terbuka melambangkan Sultan sebagai tempat bernaung di bumi terutama bagi 
orang-orang yang lemah dan teraniaya. Filosofi Poangka-angkataka (memuliakan di antara sesama) 
dan Yinda-yindamo solana Agama Sadaa-da (saling menghargai) ada pada tangga. Makna dari 
filosofi ini adalah memuliakan tamu. Tangga terbagi dua yang terdiri dari tangga depan dan samping 
(gambar 5e). Filosofi Poangka-angkataka (saling menghargai) dan Yinda-yindamo Solana Agama 
Sadaa-da (saling menghargai) ada di tangga lantai dua dan tangga di lantai tiga yang tidak ber-railing. 
Makna tangga tidak ber-railing adalah bersopan-santun agar saling menghargai. Akibat dari tangga 
yang tidak mempunyai railing, membuat penghuni apabila naik-turun rumah selalu dalam sikap hati-
hati sehingga santun.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini disimpulkan bahwa filosofi Sara Pataanguna adalah filosofi rumah tradisional Buton 
Malige, karena makna dan fungsi dari simbol-simbol arsitektural pada rumah tradisional Buton Malige 
mengandung prinsip-prinsip yang sama dengan filosofi Sarapataanguuna. 

Saran 

Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk meneliti filosofi Sara Pataanguna sebagai filosofi rumah 
tradisional Buton kaum Walaka. 

Ucapan Terima Kasih 
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