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ABSTRAK 

 
Arsitektur tongkonan melalui tradisi nenek moyang adalah warisan secara turun temurun 
merupakan bangunan dengan kemampuan konstruksi dan struktur yang sempurna dan 

memiliki nilai-nilai metafisik arsitektural. Bentuk arsitekturnya dibangun atas kemampuan 
logika struktur sehingga memiliki unsur tektonika yang sistematis mulai dari bagian sullu 
banua, kale banua hingga rattiang banua. Penelitian unsur firmitas dalam arsitektur dapat 
dilakukan melalui kajian tektonika berdasar sistem struktur dan konstruksi. Tektonika 
arsitektur tongkonan Toraja memiliki keunikan dan makna simbolis.  Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan model tektonika arsitektur tongkonan Toraja yang 

mempresentasikan tektonika sebagai struktur, konstruksi dan simbol dengan fokus pada 
kajian terhadap proses penyusunan dan penggabungan bagian tongkonan (sullu banua, 
kale banua dan rattiang banua) hingga membentuk bangun tongkonan yang utuh. 
Metode pembahasan dilakukan dengan penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif 
(mixed methods), dimana dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif sebagai 
acuan dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik dalam analisis. 

Penelitian memperlihatkan bahwa rumah tongkonan kaya dengan tektonika-tektonika, 
baik bersifat teknologis, dan bersifat simbolis. Tektonika tersebut terdapat pada bagian-
bagian struktur vertikal tongkonan yaitu sulluk banua, kale banua dan rattiang banua. 
Hasil temuan memperlihatkan bahwa arsitektur tongkonan Toraja mempunyai model 
tektonika yang spesifik sebagai hasil dari penyusunan dan penggabungan bagian 
tongkonan  pada sistem struktur, konstruksi dan tektonika dengan sebutan “tongkon”. 

 
Kata kunci: “tongkon” model tektonika, penyusunan dan penggabungan, sullu banua, 

kale banua dan rattiang banua 
 

1. PENDAHULUAN 

Arsitektur dan konstruksi adalah satu kesatuan yang tak mungkin 

terpisahkan, terlihat dari pernyataan Vitrivius mengungkap arsitektur terdiri 

atas tiga unsur yaitu firmitas, utilitas dan venustas. Firmitas dapat diartikan 

sebagai materi dari bangunan serta pelaksanaan membangun bangunan, 

dengan demikian membicarakan arsitektur atau membangun sebuah 

arsitektur tidak terlepas dari bagaimana memilih materi dan bagaimana 

menyusun, mengkonstruksi bangunan sehingga dapat digunakan sebagai 

tempat untuk ditinggali secara aman dan nyaman. Arsitektur tongkonan 

dikenal dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah dan 

atas yang memiliki keindahan estetika struktur dan konstruksinya. 
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Mekanika sistem struktur membentuk suatu sistem estetika 

arsitektural.  Penelitian tektonika arsitektur tongkonan Toraja tidak lepas 

dari penelitian sistem struktur dan konstruksi tongkonan yang berfokus 

pada aspek perpaduan konstruksi kayu/bambu dan memiliki system 

struktur yang kokoh dan elastis. Kemampuan nenek moyang suku Toraja 

dalam membina lingkungan arsitektural secara inovatif dalam kurun waktu 

yang lama telah menjadikan rumah tradisional Toraja sebagai salah satu 

warisan yang arsitektural ekspresif bahkan mampu mewujudkan unsur 

simbolik filosofis. dari bangunan. Keberadaannya sangat spesifik pada 

unsur tektonisnya. Konsep pola pikir yang abstrak, kepercayaan, budaya, 

adat istiadat, iklim, lingkungan, bentuk arsitektural dan strukturnya tidak 

dapat diketahui secara pasti. Arsitektur tongkonan Toraja merupakan satu 

dari sekian banyak bangunan di Nusantara dengan keunikan bentuk 

arsitektur, struktur dan konstruksi. Peninjauan penelitian diteliti melalui 

tektonika, karena tektonika merupakan bagian dari arsitektur, seturut 

vitrivius membaginya berdasarkan kegunaan (function), kekuatan 

(structure), dan estetika (esthetic). Kekuatan dapat dipahami sebagai 

sebuah sistem struktur dan konstruksi (tektonika) merupakan bagian 

integral dalam arsitektur.  

 

2. TINJAUAN LITERATUR 

Tektonika erat kaitannya dengan seni pengolahan material, struktur 

dan konstruksi, yang lebih menekankan pada aspek nilai estetika yang 

dihasilkan suatu sistim struktur atau merupakan ekspresi dari suatu 

struktur lebih ditegaskan dengan aspek kemampuan penggunaan 

teknologi strukturnya. Pandangan Kennneth Frampton dalam Studies in 

Tectonic Culture, 1995, tektonika berasal dari kata tekton dan sering ditulis 

sebagai kata tektonamai (Yunani) yang secara harafiah berarti 

pertukangan kayu atau pembangun. Dalam bahasa Sansekerta dapat 

disamakan dengan kata taksan yang juga berarti seni pertukangan kayu 

yang menggunakan kapak.  
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Semper membagi Tektonika menjadi dua yaitu teknis (ontologis) 

dan simbolik (representasional) (Frampton, 1995). Dengan fokus pada 

menghasilkan unsur-unsur arsitektur, Semper juga membagi bangunan 

menjadi kerajinan tektonik dan stereotomics. Tektonik adalah konstruksi 

rangka komponen ringan secara linear, dan stereotomics adalah 

komponen massa dan volume. Stereotomics, menumpuk dan menyusun 

elemen beban berat seperti batu bata, karena kata tersebut berasal dari 

bahasa Yunani dengan 'stereo' yang berarti 'padat' dan 'Tomia' yang 

berarti 'memotong' (Frampton, 1995). Berdasarkan pemahaman 

pembentukan, menghadirkan tektonika dalam menyusun dan merangkai 

bangunan yang dikemukakan oleh Semper menegaskan klasifikasi 

bangunan (arsitektur) dengan 2 (dua) prosedur yang mendasari proses 

perakitannya, yakni (pertama) tektonika yang merupakan rangka ringan 

yang terdiri dari komponen linier membentuk matrik spasial atau dapat 

dikatakan sebagai pengembangan konstruksi dan struktur yang digunakan 

untuk membentuk ruang; dan (ke-dua) tahapan stereotomik yang berupa 

bagian dasar dimana massa dan volume ruang terbentuk dari elemen-

elemen berat berupa pengolahan sistim sambungan pada konstruksi dan 

struktur sehingga akan meningkatkan ekspresi pada bangunan dengan 

menghadirkan nilai seni. 

Tektonika berperan memberi artikulasi pada mekanisme 

penyaluran beban dari elemen-elemen struktur. Pengolahan bentuk 

secara inovatif hingga menghasilkan potensi ekspresi bentuk arsitektural 

secara keseluruhan maupun ekspresi seni dari detail-detail sambungan 

dari konstruksi yang digunakan. Bentuk-bentuk yang dihasilkan 

merupakan bentuk-bentuk artistik yang mempunyai makna nilai seni, 

bukan hanya bentuk yang abstrak atau sekedar figuratif bahkan mampu 

mengekspresikan simbolik filosofis dari bangunan. Perpaduan bahan-

bahan konstruksi dan perangkaian/penyambungan unsur-unsur konstruksi 

secara indah (estetis-artistik) hingga menghasilkan sistem struktur yang 

kokoh (teknis-teknologis) adalah fokus penkajian tektonika. Keahlian dan 
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keterampilan tektonika berupa ‘merangkai dan menyambung’ dimulai dari 

teknologi yang paling sederhana ke paling canggih, dengan cara:  

menumpuk, memoles/plester, mengikat, menganyam, mempasak, 

menggapit, dan melapisi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat 

memaparkan atau deskriptif analisis yaitu menguraikan tektonika rumah 

tradisional Toraja. Data diperoleh melalui penelusuran pustaka dan hasil 

observasi di lapangan. Data diklasifikasi ke dalam dua  kelompok besar 

yaitu obyek teknis, dan obyek simbolik. Obyek teknik berkaitan langsung 

dengan teknik dan elemen konstruksi yang dibentuk untuk menekankan 

peran statika atau status kultur, sedangkan obyek simbolik berhubungan 

dengan sesuatu yang tidak ada atau tersembunyi (simbolik) pada 

masyarakat toraja terhadap rumah Tongkonan dan nilai estetika yang 

dihasilkan dari sistem struktur dan konstruksi.  

 

4. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pandangan agama leluhur aluk todolo dan kosmologi 

rumah tradisional Toraja,  struktur vertikal tongkonan dan sistem 

strukturnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu: 

 Bagian kaki (Sullu Banua) 

Bahagian bawah bangunan yang berfungsi sebagai kandang untuk 

penyimpanan ternak (kerbau dan babi). Sullu banua menggunakan 

sistem rangka kolom dan balok. Kestabilan lengtong alla ini diperkuat 

oleh ikatan-ikatan lentur antara oleh balok roroan baba dan roroan 

lambe.  

 Bagian badan rumah (Kale Banua) 

Bahagian tengah dari bangunan yang difungsikan sebagai 

tempat/wadah untuk kegiatan fungsional sehari hari. Menurut ajaran 

aluk todolo bahwa kale banua merupakan pusat kegiatan seluruh segi 
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kehidupan yang menyangkut manusia dan hubungannya dengan alam 

sekitar. Kale banua menggunakan sistem struktur siamma, sistem ini 

sama fungsinya dengan dinding pemikul beban, yang 

membedakannya adalah bahan dan penyusun dinding ini terbuat dari 

susunan papan.  

 Bagian atas (Rattiang Banua) 

Bahagian atas dari bangunan merupakan Atap rumah, sebagai 

penutup seluruh struktur rumah. Bagi masyarakat Toraja rattiang  

difungsikan juga sebagai tempat barang-barang seperti peralatan 

rumah tangga, kain dan lain sebagainya. Rattiang banua 

menggunakan sistem struktur bidang pada atap dan struktur rangka 

balok-kolom (rangka balok pada balok kaso, pada rangka kolom pada 

lentong garopa dan tulak somba).  

 

Pembagian ini disebabkan karena adanya pemisahan yang tegas 

dan jelas antara ketiga bagian tersebut. Sistem struktur pada ketiga 

bagian memiliki sistem yang terpisah, penyatuan struktur masing-masing 

bagian tersebut membentuk sistem struktur yang kompak, keseluruhan 

elemennya saling kait-mengkait dan memperlihatkan tektonika struktur 

utuh.  

 

 

 

 

 

 

Sistem struktur tongkonan pada tiga bagiannya merupakan sistem 

struktur yang dapat berdiri sendiri. Penyatuan dan penyusunan dari ketiga 

bagian ini dilakukan dengan cara; setiap bagian didudukkan pada bagian 

lainnya. Penempatan sistem rangka kolom balok pada sullu banua 

didudukkan pada pondasi umpak (batu paradangan), sistem struktur 

Gambar 1.   Pembagian secara vertikal pada Tongkonan 

Rattiang 

Banua 

Kale Banua 

Sullu Banua 
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siamma (Mochsen Sir,2015) pada kale banua didudukkan pada sistem 

rangka kolom balok pada bagian sullu banua, Pada bagian rattiang banua 

terdapat dua sistem struktur. Sistem bidang pada atap didudukkan pada 

sistem rangka kolom balok, dan kedua sistem ini pada rattiang banua 

didudukkan diatas sistem struktur siamma pada bagian kale banua. 

Terdapat tiga sistem struktur yang setiap sistemnya dapat berdiri sendiri. 

Sistem struktur antara tiap bagian juga berbeda-beda. Penyusunan sistem 

struktur dari bagian bawah ke atas dapat disimpulkan sebagai 

penghadiran hirarki bertingkat, dimana sistem struktur sederhana 

menopang sistem struktur yang kompleks, demikian pula dengan sistem 

yang komplek menopang sistem yang canggih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah struktur harus mampu menahan semua beban yang 

diberikan pada struktur tersebut secara efisien dan aman. Beban 

struktural merupakan hasil dari gaya-gaya natural. Beban-beban struktural 

yang paling mendasar pada tongkonan adalah beban gravitasi yang 

bekerja dalam arah vertikal struktur. Beban ini mencakup beban mati dan 

beban hidup yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi. Beban lateral 

angin dan gempa bumi adalah beban hidup yang bekerja secara mendatar 

pada struktur. Ketika angin berhembus ke suatu struktur, struktur tersebut 

akan bergoyang ke arah samping. Ketika terjadi peristiwa gempa bumi, 

tanah tempat sebuah struktur yang masif didirikan dengan cepat 

Gambar. 2 
sistem struktur tongkonan,  
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bergoyang ke arah samping. Gaya gempa bumi yang yang besar bekerja 

pada struktur ketika massa struktur tersebut menahan gaya lateral yang 

mendadak. Elemen-elemen struktural pada Tongkonan yang berdiri bebas 

akan tetap stabil meskipun beban bangunan rumah ini sangat berat. 

Tegangan geser pada tanah akan bekerja secara fleksibel. 

Kesetimbangan terjadi saat aksi-aksi dilawan oleh reaksi-reaksi yang 

sama besar.  

Hasil penelitian dan pengkajian struktur pada Balai Pengembangan 

Teknologi Perumahan Tradisional Makassar 2010 mengemukakan bahwa 

besarnya bentuk dan beratnya atap mendominasi berat bangunan secara 

keseluruhan sehingga titik berat bangunan terletak lebih tinggi dari 1⁄2 x 

tinggi bangunan Tongkonan (BPTPT, 2010). Ketika beban bekerja pada 

bagian-bagian struktur Tongkonan, perlu menentukan gaya-gaya reaksi 

yang ada untuk menahan gaya-gaya aktif agar berada dalam 

kesetimbangan. Sistem struktur dan konstruksi pada Tongkonan adalah 

struktur jamak, gaya reaksi dari sebuah bagian struktur menjadi beban 

aksi pada bagian struktur yang menahannya. Pada akhirnya sebuah 

sistem struktur harus dengan aman menyalurkan semua beban bagian 

struktur ke pondasi (batu paradangan) ke tanah. Sistem struktur utama 

bangunan rumah Tongkonan adalah sistem kerangka. Kerangka bagian 

atas lantai merupakan bagian dari dinding yang sekaligus berfungsi untuk 

memikul beban atap. Beban dinding badan bangunan diteruskan ke kolom 

rangka kaki, dan sebagian besar beban disalurkan melalui umpak ke 

muka tanah.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3 

Illustrasi pembebanan potongan melintang dan memanjang pada Rattiang banua  
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Penelitian tektonika menfokuskan pada aspek pemaduan bahan-

bahan konstruksi dan struktur, join/sambungan unsur-unsur keindahan 

konstruksi (estetis-artistik) hingga menghasilkan sistem struktur yang 

kokoh (teknis-teknologis). Tektonika pada tongkonan mempunyai, 

kemampuan mengadaptasi sistem struktur dan konstruksi bangunan 

menjadi bentuk dasar estetika merupakan hal yang spesifik. Pengkajian 

dengan menggunakan keahlian dan keterampilan tektonika berupa 

‘merangkai dan menyambung’ dimulai dari cara yang paling sederhana 

digunakan pendekatan teoritis yang dikemukakan oleh Semper yang 

menegaskan klasifikasi bangunan (arsitektur) dengan 2 (dua) prosedur 

yang mendasari proses perakitannya, yakni (pertama) tektonika yang 

merupakan rangka ringan yang terdiri dari komponen linier membentuk 

matrik spasial atau dapat dikatakan sebagai pengembangan konstruksi 

dan struktur yang digunakan untuk membentuk ruang; dan (ke-dua) 

tahapan stereotomik yang berupa bagian dasar dimana massa dan 

volume ruang terbentuk dari elemen-elemen berat berupa pengolahan 

sistim sambungan pada konstruksi dan struktur sehingga akan 

meningkatkan ekspresi pada bangunan dengan menghadirkan nilai seni.  

 

Gambar. 4 

Illustrasi pembebanan potongan melintang dan memanjang pada Kale banua  

Gambar. 5 

Illustrasi pembebanan potongan melintang dan memanjang pada Sulluk banua  
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a. Proses Perakitan Sullu Banua.   

Sistem struktur dan konstruksi sullu banua, sistem struktur rangka 

dimana kolom dan balok saling menguatkan antara satu dengan lainnya 

sehingga memberikan kekuatan yang kaku dan kokoh untuk dapat 

menahan beban vertikal maupun beban horizontal yang dipikul oleh 

lengtong alla dan roroan. Kekayaan tektonika tongkonan dimulai dari 

sistem struktur dan konstruksi bagian bawah bangunan, dimana roroan 

ba’ba, roroan lambe mengisi dan menyatukan ikatan lentong alla yang 

berjejer sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Lengtong alla 

didudukkan diatas batu paradangan yang berfungsi sebagai pondasi 

bebas. Unsur lain yang menyusun sullu banua yang tidak berfungsi 

sebagai unsur struktur dan konstruksi adalah a’riri posi’ yang merupakan 

tiang di tengah-tengah menjadi simbol kehidupan orang Toraja. Tiang ini 

biasanya dihiasi dengan ukiran, hal ini dilakukan untuk memberikan 

keutamaan filosofis pada tongkonan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Proses Perakitan Kale Banua. 

Sistem struktur dan konstruksi dari kale banua adalah sistem yang 

dapat berdiri sendiri, dengan demikian sistem ini terpisah dengan sistim 

pada bagian lainnya. Penempatan bagian kale banua pada tongkonan 

merupakan bagian yang berhubungan dengan kedua bagian rattiang 

banua dan sullu banua. Sistem ini, merupakan tahapan stereotomik 

dimana massa dan volume ruang terbentuk dari elemen-elemen berat dan 

Gambar 3. 
Perlakuan pada a’riri posi’ sebagai obyek filosofis 

 

Gambar 4. 
Sistem struktur dan konsruksi sulluk banua 
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massif. Elemen pembentuk ruang terbuat dari dinding dengan sistem 

struktur dan konstruksi siamma. Tahap streotomik pada kale banua terlihat 

juga pada penghadiran penutup bagian atas dinding depan dan belakang 

yang disebut Para yang merupakan dinding berbentuk segitiga dan tidak 

termasuk dalam sistem struktur bangunan. Tetapi dalam penyusunan 

proses perakitan kale banua dinding para merupakan komponen yang 

membentuk ruang dan menjadi satu kesatuan dengan dinding kale banua 

dengan join/sambungan didudukkan pada sambo rinding bagian depan 

dan samping, dan pada join/sambungan dengan bagian rattiang banua 

menggunakan ikatan dan pen lubang terhadap komponen kadang para. 

Bagian kale banua adalah bagian dari tongkonan yang terbanyak 

mendapat ukiran. Karena letaknya berada pada bagian tengah dari 

pembagian sistim struktur dan konstruksi tongkonan, maka sistem struktur 

dan konstruksi kale banua dengan sistem siamma memiliki 

join/sambungan pada bagian sullu banua, dan memiliki join/sambungan 

dengan bagian rattiang banua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tektonika struktur dan konstruksi kale banua merupakan sistem 

sederhana yang megharapkan kekuatan struktur dan konstruksi dari 

hubungan perpaduan sambungan siamma pada pasangan dinding. 

Tahapan penyusun tektonika kale banua merupakan tahapan stereotomik 

dimana massa dan volume ruang terbentuk dari elemen-elemen dinding 

massif. Join/sambungan siamma merupakan kekayaan sistim sambungan 

konstruksi pada rumah tongkonan yang hanya dimiliki oleh suku Toraja. 

Gambar 5. 
Sistem struktur dan konstruksi pada kale banua 

 



 

11 

c. Proses Perakitan Rattiang Banua. 

Pengkajian sistim struktur dan konstruksi pada bagian rattiang 

banua, menjelaskan bahwa bagian tongkonan yang terletak paling atas 

dan berfungsi sebagai atap penutup dari bangunan merupakan pada 

sistem struktur rangka atap (sistem ini terdiri dari balok dan rangka yang 

disusun menghasilkan satu sistem struktur yang dapat memikul beban 

atap), sistem struktur atap dari bambu terdiri atas susunan-susunan 

potongan bambu yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Susunan atap 

bambu bagian dalam lebih pendek dibanding bagian luar penutup belahan 

bambu sepanjang 110 cm yang disusun bertumpuk berbalikan dan ditusuk 

bambu kecil, sehingga membentuk lembaran atap. Sistem konstruksi 

rattiang banua terdiri atas join/sambungan ikat, takik, pen dan lubang. 

Sistem struktur dan konstruksi rattiang banua lebih bervariatif 

dibandingkan dengan sullu banua dan kale banua. Meskipun terlihat 

sederhana namun beban atap di bebankan ke struktur yang menopang 

atap yaitu bagian kalla banua yang menggunakan sisitem struktur dan 

konstruksi siamma, dan sebagain lagi diteruskan langsung batu 

paradangan sebelum ketanah, tulak somba menopang longa pada bagian 

depan dan belakang tongkonan, beban atap longa akan disalurkan melalui 

tulak somba. Sementara atap tongkonan yang longa-nya hiperbolik 

meninggi maka tulak somba tidak berfungsi sebagai suatu sub sistem 

struktur, sekedar tempat untuk menggantung asesoris utama yang 

terdapat pada tongkonan berupa tanduk kerbau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 
Sistem struktur dan konstruksi pada rattiang banua 

 

Gambar 7. 
Sistem struktur dan konstruksi pada Tulak Somba  
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Sistem pada bagian rattiang banua berdasarkan atas 

pembentukannya dan proses perakitannya digolongkan dalam tahap 

tektonik dan tahapan stereotomik. Tahap tektonik terdapat pada rangka 

atap yang bermula dari kadang panuringan yang menopang balok kaso, 

mengikat balok kadang para dan meneruskan beban atap ke tulak somba, 

tiang petuo pada bagian kale banua dan sebagian lagi diteruskan ke tiang 

lentong garopang. Tahap stereotomik dimana massa dan volume ruang 

terbentuk dari elemen-elemen berat dan massif terdapat pada 

penyusunan atap bamboo secara secara tumpuk dari bawah hingga ke 

atas, demikian pula dengan atap batu papan dilakukan dengan cara yang 

disusun dan diikat dengan balok kaso sehingga terbentuk bidang yang 

massif dan membentuk ruang yang massif. 

 

d. Proses Perakitan Tongkonan. 

Menyusun dan menyatukan bagian sullu banu, kale banua dan 

rattiang banua menjadi satu kesatuan utuh, merupakan bagian yang 

sangat penting dalam penghadiran tongkonan sehingga berdiri kokoh dan 

kuat terhadap beban dan berbagai kendala pada sistem struktur dan 

konstruksi.  

Tongkonan Toraja bagian sullu banua berdiri diatas batu 

paradangan yang berfungsi sebagai pondasi, dengan sistem struktur 

rangka kolom dan balok yang disatukan dengan konstruksi pen-lubang. 

Diatas sullu banua didudukkan bagian kale banua dengan sistem siamma 

untuk mewakili sistem struktur dan konstruksi, dimana kekuatan dinding 

bangunan berfungsi sebagai dinding struktur yang memikul dan 

menyalurkan beban struktur.  Bagian rattiang banua merupakan bagian 

dengan fungsi sebagai atap, dengan sistem struktur atap yang merupakan 

perpaduan antara sistem rangka kolom-balok dan sistem bidang pada 

atap. Unsur balok terdapat pada pekadang panuring, kadang para, ba 

(teng) dan kaso. Unsur kolom terdapat pada tulak somba dan lentong 

garopang.  Atap merupakan sistem struktur bidang menggunakan sistim 
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ikat dan tumpuk (khusus pada material atap dari bambu) dan. struktur 

rangka kolom, balok menggunakan join pen-lubang dan takik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KESIMPULAN 

Sistem struktur dan konstruksi tongkonan pada tiap bagian (sullu 

banua, kale banua dan rattiang banua) merupakan sistem yang dapat 

berdiri sendiri. Setiap bagian memiliki, pembebanan, sistem struktur dan 

konstruksi tersendiri. Penghadiran dan proses penyusunan tongkonan 

hingga menghasilkan sebuah arsitektur tongkonan yang utuh dilakukan 

dengan proses “tongkon”. Pengetahuan struktur konstruksi dan tektonika 

arsitektur tongkonan, menunjukkan bahwa “tongkon” merupakan 

pengetahuan mendirikan arsitektur tongkonan yang spesifik, dimana 

semua aspek tinjauan seperti sistem pembebanan, sistem struktur dan 

konstruksi, pada tiap bagian tongkonan disusun dan disatukan sehingga 

menjadi bangunan yang utuh, dengan cara tiap bagian didudukan dengan 

bagian lainnya, bermula dari sullu banua didudukkan diatas batu 

paradangan yang merupakan pondasi bangunan, kemudian bagian kale 

banua didudukkan diatas sullu banua, selanjutnya bagian atas rattiang 

banua didudukkan diatas kale banua.  

 

 

 

Gambar 8. 
Sistem Proses perakitan tongkonan terhadap tiap bagian 

 

Sistem bidang dan 

rangka, kolom 
Konstruksi tumpuk, 

pen-lubang,takik, ikat 

Sistem siamma 
Konstruksi siamma 

 

Sistem rangka kolom 
dan balok 

Konstruksi tumpuk, 

pen-lubang  
 



 

14 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Anne Marie Due Schmidt, Poul Henning Kirkegaard. “Tectonic 
transformation - the architect as an agent of change”. unduh feb 12, 2011 

http://vbn.aau.dk/files/6299036/Anne_Marie_Due_Schmidt_-
_Tectonic_transformation_-_the_architect_as_an_agent_of_change.pdf 

2. Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Makassar., (2010) 
“Kegiatan Penelitian Teknologi dan Konstruksi Rumah Tradisional Toraja”. 

Laporan Hasil penelitian, Makassar  
3. Duli, Akin dan Hasanuddin. (2003). TORAJA, Dulu dan Kini. Pustaka 

Refleksi. 
4. Eduard F.Sekler.”Structure, Construction, Tectonics”. unduh feb 12, 2011 

https://kepler.njit.edu/ARCH264-000-

S11/SupplementalDocuments/sekler_structureconstructiontectonics.pdf 
5. Frampton, Kenneth., (1995). Studies in Tectonic Culture. The MIT Press, 

Cambridge 
6. Kis-Jovak Imre Jova., 1988, Banua Toraja. Royal Tropical Institude, The 

Netherlands, Amsterdams. 
7. Mohammad Mochsen Sir, Shirly Wunas, Herman Parung, Johannes 

Patanduk., 2015. Tektonika Arsitektur Tongkonan Toraja.  Proseding 

Seminar Teknologi dan Rekayasa, Universitas Muhammadiah Malang. 
8. Moloeng, Lexy J, 1996. Methodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Remaja 

Rosdakarya, Bandung.  
9. Tangdilinting L. T., 1978, Tongkonan (Rumah Adat Toraja) dengan Struktur, 

Seni dan Konstruksinya , Yayasan Lepongan Bulan. Tana Toraja. 
10. Said, Abdul Azis. 2004. Toraja Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional. 

Yogyakarta: Ombak. 
 

http://vbn.aau.dk/files/6299036/Anne_Marie_Due_Schmidt_-_Tectonic_transformation_-_the_architect_as_an_agent_of_change.pdf
http://vbn.aau.dk/files/6299036/Anne_Marie_Due_Schmidt_-_Tectonic_transformation_-_the_architect_as_an_agent_of_change.pdf
https://kepler.njit.edu/ARCH264-000-S11/SupplementalDocuments/sekler_structureconstructiontectonics.pdf
https://kepler.njit.edu/ARCH264-000-S11/SupplementalDocuments/sekler_structureconstructiontectonics.pdf

