
BAB IV 

RAGAM HIAS RUMAH BAGHI DI DESA GUNUNG AGUNG PAUH 

KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGARALAM 

 

A. Pengertian Ragam Hias 

Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang 

diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, 

tulisan pada kain (misalnya batik), songket, ukiran, atau pahatan pada kayu/batu. 

Ragam hias dapat distilisasi (stilir ) sehingga bentuknya bervariasi.Variasi ragam hias 

biasanya khas untuk suatu unit budaya pada era tertentu, sehingga dapat menjadi 

petunjuk bagi para sejarawan atau arkeolog. 

Ragam hias merupakan hasil budaya sejak masa prasejarah dan berlanjut sampai 

masa kini. Ragam hias memiliki pengertian secara umum, yaitu keinginan manusia 

untuk menghias benda-benda di sekelilingnya, kekayaan bentuk yang menjadi sumber 

ornamen dari masa lampau yang berkembang di istana raja-raja dan bangsawan, baik 

yang ada pada Bangsa Barat maupun Bangsa Timur. 

Istilah yang lain berkaitan dengan ragam hias adalah ragam. Ragam menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “pola” atau “corak”,sedangkan corak berarti 

bunga atau gambar-gambar (Hasan Shadly,1980:593). Pengertian yang hampir serupa 

dengan ragam hias adalah ragam hiasan dan ornamen. Ragam hiasan adalah suatu 

pola atau corak hiasan yang terungkap sebagai ungkapan ekspresi jiwa manusia 

terhadap keindahan atau pemenuhan kebutuhan lain yang bersifat budaya.Ornamen 



pada hakekatnya sekedar gambaran dari “irama”dalam garis atau bidang. Ornamen 

berarti ilmu menghias. Pengertian hias sendiri dalam Kamus Indonesia Modern 

disebutkan bahwa “ hias adalah sesuatu untuk menambah ilmu “, demikian juga yang 

menyatakan bahwa hias adalah ornamen ( Mulia Tse Hidding Kah, 1982 : 1250 ). 

Ragam hias atau disebut juga dengan ornamen berasal dari bahasa Yunani 

yaitu dari kata “Ornare” yang artinya hiasan atau perhiasan. Ornamen dimaksudkan 

untuk menghias sesuatu bidang atau benda, sehingga benda tersebut menjadi indah 

seperti yang kita lihat pada hiasan dinding rumah serta pada benda-benda antik 

lainnya. Yang dimaksud dengan ukiran kayu adalah cukilan berupa ornamen atau 

ragam hias hasil rangkaian yang indah, berulang-ulang saling jalin menjalin, berulang 

dan sambung menyambung sehingga mewujudkan suatu hiasan. Biasanya barang 

hasil ukiran yang dihasilkan yaitu barang yang bersifat seperti barang kerajinan 

diantaranya tempat abu rokok, hiasan dinding, hiasan meja, tempat pot tanaman dan 

lain-lain. Hiasan pada perabot diantaranya meja dan kursi tamu, meja dan kursi 

makan, kursi panjang, lemari kayu, tempat tidur dan sebagainya, serta hiasan pada 

bangunan rumah seperti: daun pintu, daun jendela, dinding, tiang, bingkai pintu dan 

lain sebagainya. 

Menurut Gustami (1978) ornamen “adalah komponen produk seni yang 

ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai hiasan. Jadi, berdasarkan 

pengertian tersebut, ornamen merupakan penerapan hiasan pada suatu produk. 

Bentuk-bentuk hiasan yang menjadi ornamen tersebut fungsi utamannya adalah untuk 

memperindah benda produk atau barang yang dihias.” 



Setiap motif ragam hias yang dipahatkan pada rumah adat mengandung makna 

yang dalam, membawa pesan-pesan yang disamarkan ke dalam motif-motif yang 

indah. Sesuai dengan fungsi rumah adat sebagai lambang kebesaran suku atau 

keluarga, maka ukiran-ukiran yang dipahatkan pada rumah adat itu juga dikerjakan 

dengan seksama dan cermat. Ukiran tersebut penuh dengan simbol  yang 

menceritakan tingkah laku dan kejadian alam semesta yang patut diteladani. Melalui 

ukiran inilah para pendahulu memberikan tuntunan tersamar kepada generasi 

penerusnya. 

Ragam hias di Besemah khususnya di Desa Gunung Agung Pauh, yakni rumah 

baghi, dibangun berdasarkan filosofi orang Besemah yang terlihat dari arsitektur dan 

ragam hiasnya. Ragam hias rumah baghi menggambarkan hubungan manusia dengan 

manusia dan hubungan manusia denga alam. Berbagai macam ragam hias yang ada 

menggambarkan prilaku masyarakat. 

Ragam hias menjadi keharusan di rumah-rumah baghi Besemah baik pada 

rumah tatahan maupun rumah gilapan. Namun sayangnya pada saat penelitian 

dilakukan masyarakat tidak memahami lagi makna dan fungsi dari ragam hias, 

sebagian besar hanya memahaminya sekedar hiasan rumah. 

 

B. Ragam Hias Rumah Baghi  

Ragam hias pada rumah baghi terdapat pada beberapa bagian rumah yaitu 

dinding bagian depan, pintu masuk utama, dinding samping, dan tiang utama bagian 

atas rumah dan ragam hias yang terdapat pada atap rumah. Ragam hias tersebut diukir 



langsung pada kayu bagian rumah dengan motif dan bentuk yang sebagian besar 

sama pada setiap rumah. 

Lambang-lambang yang digunakan sebagai hiasan pada rumah tatahan 

Besemah mengacu pada alam yaitu arah mata angin, roda pedati, kincir angin, 

ghebung buloh (tunas bambu/rebung), daun paku (pakis) dan bunga melur/melati. 

Ragam hias yang mempunyai berbagai motif tumbuhan dan motif lainnya 

sebagai hiasan yang terdapat di dinding, atau bagian rumah lainnya, selain berfungsi 

untuk memperindah rumah,  nampaknya ragam hias juga tempat mematerikan 

keinginan-keinginan mereka yang dalam beberapa hal terkait sangat erat dengan nilai 

budaya yang mereka junjung tinggi. Ragam hias yang bermotif flora , dapat dilihat 

pula pada  beberapa bagian rumah atau bangunan lainnya, ragam hias itu dapat 

berasal dari kembang-kembang, daun-daunan, atau buah-buahan. 

Budaya ukir Besemah syarat dengan muatan  pesan yang penuh arti. Bentuk 

ukiran-ukiran tersebut yang diilhami oleh kehidupan sosial masyarakat dan alam 

semesta yang menjadi inspirasi karya ukir masyarakat Besemah. Salah satu contoh 

perilaku budaya dari ukiran-uliran Mendale Kencane Mandulike, menggambarkan 

kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai motto  “Nenek Besanak Seumur 

Dunie” dengan makna menjalin hubungan antara sesama dengan tidak memutuskan 

hubungan  silaturahim. Mendulike mempunyai makna suatu pemahaman yang sama 

sehingga bermuara pada satu kesepakatan untuk mengambil suatu tindakan dalam 

berperilaku dan  dai dalam menata  tatanan kehidupan social masyarakat. 



Ukiran Mendale Kencane Mendulike tidak memiliki warna khusus hanya 

mengikuti warna alami dari kayu papan yang digunakan yang digunakan sebagai 

dinding. Ukiran dibuat dengan menggunakan pisau kecil (sebagai pahat) yang disebut 

gubang. Ukiran dibuat oleh orang yang khusus memiliki keahlian seni ukir khas 

Besemah dan umumnya tidak dimiliki oleh tukang. Untuk saat ini menurut pengakuan 

masyarakat Besemah tidak ada lagi tukang dan ahli ukir yang bisa membuat rumah 

baghi dan ukiran Besemah. Bahkan untuk memahami makna ukiran tersebut penulis 

sangat kesulitan mencari informasi. 

Jenis Ragam Hias yang Terdapat Pada Rumah Baghi yaitu: 

a. Hiasan Dinding 

Dinding adalah salah satu hal yang terpenting dalam setiap rumah, tanpa 

adanya dinding apalah arti sebuah rumah. Karena sesuatu hal yang penting maka 

dinding perlu diberi hiasan agar rumah terlihat lebih bagus dan biasanya hiasan 

tersebut menggambarkan atau memiliki makna tersendiri bagi si pemilik rumah. 

Hiasan dinding yang terdapat pada rumah baghi di Desa Gunungagung Pauh 

yaitu hiasan yang harus ada pada setiap rumah tatahan, terutama ukiran Mendale 

Kencane Mendulike. Sedangkan untuk rumah gilapan tidak ada ragam hias. Rumah 

yang memiliki ragam hias yaitu rumah Suwaki, Mawan dan Ertan. Sedangkan rumah 

ramidi dan Amran tidak memiliki ukiran pada dinding rumahnya. 

Berikut ragam hias yang terdapat pada rumah baghi Di Desa Gunungagung Pauh: 

1. Hiasan dinding Rumah Suwaki 



Hiasan dinding pada rumah Suwaki memiliki ukiran-ukiran yang indah pada 

setiap rumahnya. Hiasan dinding rumah Suwaki terdapat tiga ukiran Mendale 

Kencane Mendulike. Ukiran Mendale Kencane Mendulike tersebut antar ketiga-

tiganya sama motifnya hanya saja ukiran yang tengah sedikit ada penambahan 

ukirannya dan juga terdapat lubang ditengah-tengahnya. Fungsi dari lubang tersebut 

adalah untuk mengintip suasana yang ada didepan rumah. Lihat pada gambar berikut: 

 

     Gambar 7.a Gambar 7.b Gambar 7.c 

 

(Gambar 8) Mendale Kencane Mendulike yang terdapat pada dinding(Gambar koleksi 

pribadi) 

 

Gambar 7.a jumlah  daun ukirannya berjumlah 13 daun sedangkan timbulan 

yang menyerupai bentuk lingkaran berjumlah 10 bubulan (lihat tanda anak panah). 



Gambar 7.b jumlah daun ukirannya berjumlah 12 daun, sedangkan timbulan yang 

menyerupai bentuk lingkaran berjumlah  13 bubulan sedangkan di setiap sudut 

terdapat empat buah ukiran daun dan ditengah-tengah terdapat lubang. 

Gambar 7.c jumlah ukiran maupun bentuknya sama dengan gambar 7.a. 

Mendale Kencane Mendulike merupakan ragam hias utama pada setiap rumah 

tatahan. Ada juga yang menyebutnya dengan nama bubulan. Hiasan ini berada pada 

dinding. Ukiran ini menggambarkan sebuah lingkaran dan ditengahnya terdapat 

lubang kecil. 

Ukiran ini menggambarkan filosofi masyarakat Besemah yang hidup selaras 

antara sesama manusia dan dengan alam, dengan berpusat pada sang pencipta 

ditandai dengan lubang kecil di tengah. Hal ini sesuai dengan motto orang Besemah 

yaitu “Nenek Besanak Seumur Dunie” yang berarti menjalin hubungan silaturahmi 

antara sesama seumur dunia. Ukiran ini juga menggambarkan struktur sosial 

masyarakat Besemah yang terdiri dari beberapa sumbay dan pemimpin adat yang 

terdiri dari juray tuwe dan perangkatnya (apit juray dan sungut juray) namun dalam 

mengambil keputusan harus melalui kesepakatan bersama sehingga menjadi acuan 

masyarakat dalam berperilaku. ”Biaya ukir rumah bisa mencapai sepertiga dari biaya 

total pembangunan rumah”. 

2. Hiasan Dinding Rumah Mawan 

Hiasan dinding ini hanya terdapat satu buah ukiran Mendale Kencane 

Mendulike saja dan tidak terdapat lubang ditengah-tengah ukiran tersebut. Selain itu 



juga terdapat ukiran-ukiran pada tiang dinding dan kitaw yang juga menghiasi rumah 

Mawan. 

 

Gambar 9 

3. Hiasan Dinding Rumah Ertan 

Hiasan dinding rumah Ertan hanya terdapat satu buah ukiran Mendale 

Kencane Mendulike saja dan ukiran ini lebih simpel dibandingkan ukiran rumah milik 

Suwaki. Ukiran ini tidak sebesar ukiran yang dimiliki oleh rumah Suwaki, hanya saja 

ukiran ini juga memiliki lubang ditengah-tengahnya sedangkan rumah Mawan tidak 

memiliki lubang. Tetapi rumah Ertan memiliki ukiran-ukiran yang beraneka ragam di 

setiap sudut rumahnya. Berikut ukiran yang terdapat pada rumah Ertan yaitu: 

 

    Gambar 10    Gambar 11 



Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumah baghi yang 

terdapat di Desa Gunung Agung Pauh mempunyai hiasan dinding yang sama yaitu 

terdapat ukiran Mendale Kencane Mendulike tetapi bentuk dan ukirannya berbeda 

serta terdapat juga hiasan di dinding di setiap masing-masing rumah tatahan. Berikut 

penjelasannya: rumah Suwaki pada dindingnya terdapat tiga buah ukiran Mendale 

Kencane Mendulike, ketiga ukiran tersebut bentuk dan motifnya sama, hanya saja 

ketiga ukiran tersebut ukiran yang tengah hanya ada sedikit penambahan hiasan pada 

setiap sudutnya dan memiliki lubang ditengah-tengahnya. Jumlah daun ukirannya 

berjumlah 13 daun sedangkan timbulan yang menyerupai bentuk lingkaran berjumlah 

10 bubulan untuk ukiran sebelah kiri dan kanan. sedangkan ukiran yang tengah 

jumlah daun ukirannya berjumlah 12 daun sedangkan timbulan yang menyerupai 

bentuk lingkaran berjumlah 13 bubulan. (lihat gbr 10 dan 11). Kemudian hiasan tiang 

pada dinding dihiasi dengan ukiran hiasan daun pakis yang terletak secara vertikal 

dan bunga pakis muda pada bagian tengah dinding secara horizontal. kitaw juga 

dihiasi dengan ukiran lengkenai naik-naik yang terletak secara horizontal. 

Hiasan dinding rumah Mawan memiliki satu ukiran Mendale Kencane 

Mendulike, ukiran ini tidak memiliki lubang pada tengah-tengah ukiran. Pada rumah 

ini lebih menonjol pada ukiran-ukiran tiang dindingnya yang terletak secara 

horizontal dan vertikal. Pada tiang dinding vertikal dihiasi dengan ukiran hiasan daun 

pakis serta ukiran motif bunga. Sedangkan ukiran yang terletak secara horizontal 

dihiasi dengan ukiran hiasan ipang bajik dan bunga pakis muda, dan pada kitaw 



dihiasi dengan ukiran ipang bajik dan ukiran motif  bunga yang berada di dinding dan 

menyatu dengan dinding lantai. 

Hiasan dinding rumah Ertan memiliki satu buah ukiran Mendale Kencane 

Mendulike sama halnya dengan rumah milik Mawan, tetapi perbedaannya yaitu 

ukiran yang dimiliki oleh rumah Ertan ukirannya lebih simpel (sederhana) dan 

terdapat lubang ditengah-tengahnya sedangkan rumah Mawan tidak memiliki lubang 

di tengah-tengah ukiran tersebut. Pada rumah Ertan hiasan tiang dinding juga dihiasi 

dengan ukiran-ukiran. Ukiran pada tiang dinding yang vertikal dihiasi dengan ukiran 

motif bunga dan hiasan ipang bajek. Sedangkan ukiran yang melentang secara 

horizontal yaitu dihiasi dengan ukiran bunga pakis muda, untuk hiasan kitaw dihiasi 

dengan ukiran ipang bajek dan disetiap sudutnya juga terdapat hiasan motif bunga 

teratai. Untuk rumah Ramidi dan Amran tidak memiliki hiasan dinding karena kedua 

rumah tersebut termasuk rumah gilapan atau rumah yang tidak memiliki ukiran pada 

dinding. 

b. Hiasan Tiang 

Tiang pada rumah baghi merupakan bagian utama yang memiliki nilai filosofi  

yang sangat tinggi. Pada arsitektur rumah tradisional Besemah, tiang dibagi atas dua 

bagian yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah merupakan tiang 

penyangga rumah yang biasanya berjumlah Sembilan buah bahkan lebih dari 

sembilan, sedangkan bagian atas adalah tiang pembentuk rumah itu sendiri. Sebagai 

pembentuk rumah, tiang bagian atas perlu diberi hiasan yang selain berfungsi sebagai 



hiasan juga diyakini memberikan makna bagi rumah dan penghuninya sesuai dengan 

motif atau gambar hiasan yang dibuat. 

Tiang di rumah baghi di desa Gunung Agung Pauh ada dua jenis tiang yang 

digunakan yaitu tiang berbentuk bulat dan berbentuk segi empat/bujur sangkar. 

Ukuran tiang bulat yaitu berdiameter ±20 cm sedangkan tinggi ±2,5 m. Tiang yang 

berbentuk segi empat yaitu ukurannya tinggi ±2,5 m dan ketebalan tiangnya ±15-20 

cm. Sebagian besar tiang yang digunakan pada rumah baghi berbentuk segi empat 

dan hanya sebagian kecil saja berbentuk bulat digunakan, karena sudah direnovasi. 

Tiang bagian atas diukir mulai dari pangkal hingga pada bagian atas. Motif dan 

jumlah ukiran pada tiang, tidak selalu sama pada setiap rumah. Hal ini tergantung 

pada keyakinan si pemilik rumah terhadap simbol-simbol yang dibuat dan 

pemahaman makna dari simbol-simbol tersebut. Pada tiang juga terdapat ukiran 

Ghebong Buloh, yaitu rumpun bambu muda atau rebung yang menggambarkan 

kehidupan manusia, yang hidup serumpun dalam kesatuan keluarga besar sehingga 

dibutuhkan keahlian, ketelitian dan kecermatan dalam mengatur kehidupan dalam 

kelompoknya maupun kelompok lain 



 

(Gambar 12)  Hiasan tiang pada rumah Ertan, Suwaki dan Mawan 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis tiang yang 

digunakan adalah rata-rata dari kayu dan ada juga jenis tiang yang sudah direnovasi 

menjadi semen. Bentuk tiangnya pun ada yang berbentuk segi empat dan ada juga 

yang berbentuk bulat. Berikut penjelelasannya: 

Tiang rumah Suwaki yaitu jenis kayu, dan berbentuk segi empat. Dahulu 

rumah ini bentuk tiangnya bulat tetapi setelah direnovasi bentuknya menjadi segi 

empat. Hiasan tiang atas pada rumah Suwaki yaitu dihiasi dengan ukiran daun pakis 

muda. Untuk tiang rumah Mawan yaitu jenisnya dari kayu dan berbentuk bulat. Tiang 

ini masih dalam keadaan asli,  hiasan tiang atas pada rumah Mawan yaitu dihiasi 

dengan ukiran daun pakis muda dan ukiran motif bunga. Tiang rumah Ertan yaitu 

tiang berjenis kayu dan berbentuk balok, rumah ini bagian bawahnya sudah 

direnovasi dan sudah ditambah tembok semen dan bagian bawah rumahnya sudah 

menjadi tempat tinggal sehingga tidak terlihat lagi tiangnya. Untuk hiasan tiang 

atasnya dihiasi dengan ukiran ipang bajek dan ukiran motif bunga teratai. Tiang 



rumah Ramidi berjenis kayu dan berbentuk balok pada tiang atasnya tidak terdapat 

ukiran, sedangkan untuk rumah Amran jenisnya semen karena sudah direnovasi, 

sebelunya dari kayu. sedangkan tiang atasnya tidak terdapat ukiran. 

c. Hiasan Pintu 

Pintu adalah bagian rumah yang terbuat dari kayu atau bambu, tetapi pada 

rumah baghi biasanya terbuat dari kayu terutama bagi mereka yang tergolong 

kaya/mampu. Pintu dari bambu sudah  amat jarang ditemukan, walaupun ada pintu 

jenis bambu  dipasang pada bagian belakang seperti dapur. Pintu adalah salah satu 

bagian rumah yang terpenting dalam sebuah rumah, karena merupakan tempat keluar-

masuk penghuninya. Untuk itu pintu juga banyak terdapat ukiran-ukiran yang 

menghiasinya, baik di pinggir pintu maupun di daun pintu itu sendiri. Pada daun 

pintu juga terdapat ukiran Mendale Kencane Mendulike yang berbentuk lingkaran 

berada tepat di tengah daun pintu dan juga terdapat lubang kecil. Lubang kecil ini 

fungsinya untuk mengintip apabila ada orang atau tamu yang sedang berkunjung. 

Fungsi lubang tersebut adalah untuk mengetahui tamu yang sedang berkunjung. 

Dengan adanya lubang pemilik rumah dapat mengidentifikasikan tamu secara akurat. 

Fungsi dari lubang tadi agar kita bisa mengetahui keadaan suasana diluar yang sedang 

terjadi. Ukuran daun pintu rumah baghi biasanya tinggi mencapai ±160 cm , lebar 

±63 cm dan tebal ±5 cm. Di atas pintu pun terdapat ukiran-ukiran yang indah dan 

unik, sehingga pintu terlihat begitu indah dan menarik. 

Untuk hiasan pintu hanya terdapat pada rumah Suwaki saja sedangkan yang 

lainnya tidak memiliki hiasan pintu. Sebagian pintu ada yang sudah direnovasi dan 



sebagian memang tidak memiliki hiasan. Rumah Suwaki adalah satu-satunya rumah 

baghi yang belum pernah direnovasi dan masih asli, hanya tiang dan atapnya saja 

yang sudah diganti, dulunya atap menggunakan ijuk sekarang sudah diganti dengan 

seng, sedangkan bagian yang lain masih dalam keadaan asli. 

Pintu rumah Suwaki memiliki ukiran-ukiran yang indah, pada daun pintu 

terdapat ukiran Mendale Kencane Mendulike atau Bunge Roda Pedati, yaitu bunga 

yang disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai roda pedati. Hal ini 

menggambarkan bahwa kehidupan manusia bagaikan roda pedati yang yang berputar 

seperti untung dan malang, baik dan buruk, kaya dan miskin, maupun sebagai 

pemimpin dan yang sedang dipimpin, gambar bunga pedati ini dapat dilihat pada 

ukiran  Mendale Kencane Mendulike dan ditengah-tengahnya terdapat lubang kecil 

yang fungsinya untuk menarik pintu dan untuk mengintip. Di atas pintu terdapat 

ukiran daun bunga pakis muda. Mude Paku/Daun Pakis digambarkan sebagai 

tanaman yang melambangkan kemakmuran suatu keluarga besar dan pengayoman 

terhadap anggota keluarga besar tersebut. 



   

(Gambar 13) pintu dan ukiran-ukiran yang terdapat disekitar pintu 
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rumah Suwaki adalah satu-

satunya rumah yang memiliki ukiran di daun pintunya, sedangkan rumah yang lain 

tidak memiliki ukiran-ukiran di daun pintu. Ukiran yang terdapat pada daun pintu 

yaitu terdapat satu buah ukiran Mendale Kencane Mendulike dan daun pakis disudut 

atas dan bawahnya. Pada atas pintu juga dihiasi dengan lengkang paku, sedangkan 

hiasan pintu yang paling atas dihiasi dengan ukiran daun pakis muda dan dibagian 

pinggir terdapat duri-duri. 

d. Hiasan pada Tailan dan Kitaw 

Tailan adalah kayu atau balok yang diletakkan di atas kitaw. Tailan ini terletak 

melintang sepanjang rumah dan berada pada bagian depan diberi ukiran sebagai 

simbol status sosial pemilik rumah. Ukirannya terdapat pada sepanjang Tailan yang 

menghiasi rumah sehingga rumah terlihat indah dan mewah. Sedangkan Kitaw adalah 

balok kayu yang langsung diletakkan di atas kayu tiang dudok. Pada kitaw rumah 



Mawan terdapat ukiran Lenggang Paku dan Ipang Bajik. Ipang Bajik, yaitu lambang 

keadilan sosial yang merata, kerukunan dan gotong royong. Sedangkan pada kitaw 

yang terdapat pada rumah Suwaki yaitu jenis Lengkenai Naik. Lengkenai Naik, yaitu 

ukiran berupa bunga-bunga kecil yang melambangkan banyaknya anggota keluarga 

besar yang semakin berkembang dan juga melambangkan kesejahteraan penghuni 

rumah. 

  

       Gambar 14         Gambar 15 

 hiasan yang terdapat pada Kitaw (Gambar13) dan hiasan yang terdapat pada 

Tailan (Gambar 14) 

e. Hiasan Atap 

Atap merupakan sebuah bagian dari struktur rumah yang berfungsi untuk 

melindungi bangunan dari panasnya terik matahari, tetesan air hujan dan memberikan 

rasa aman dan nyaman bagi penghuni rumah yang terlindungi oleh atap. Atap yang 

terdapat di rumah baghi di Desa Gunungagung Pauh rata-rata menggunakan seng. 

Selain melindungi dari panas dan hujan, atap rumah baghi juga memiliki hiasan-



hiasan sehingga terlihat menarik dan unik. Hiasan ini berfungsi untuk memberikan 

keindahan dan  juga mempunyai makna. Ragam hias atap rumah baghi: 

e.1.  penghabung yaitu bagian atap yang melengkung. Bentuk lengkung atap ini 

memberikan  kesan unik dan indah pada rumah. Bentuk lengkungan atap 

merupakan pengaruh rumah Minang. Penghabung pada umumnya bentuknya 

sama dengan rumah baghi lainnya, tetapi untuk rumah baghi yang dimiliki oleh 

Amran memiliki dua atap penghabung. Sedangkan rumah yang lainnya hanya 

memiliki satu penghabung saja. 

 

(Gambar 16) Penghabung bagian atap rumah baghi yang melengkung 

 
 
 

e.2. Penjughing, yaitu bagian ujung atap berbentuk segi tiga dan di atasnya 

menyerupai tanduk.  

 



(Gambar 17) Penjughing yang terdapat pada rumah baghi 
 
 

e.3. Pagu Antu, yaitu kotak yang berada di bawah atap pada bagian ujung rumah. Dan 

biasanya tempat  tersebut dihuni oleh burung sebagai tempat burung bersarang. 

Sayangnya saat mewawancarai si pemilik rumah maupun warga sekitar tidak ada 

yang tahu secara pasti apa maksud dari Pagu Antu tersebut dibuat. Kebanyakan 

masyarakat menjawab sebagai tempat burung bersarang. 

  

(Gambar 18) Pagu Antu biasanya tempat burung bersarang 

 
e.4. Hiasan menyerupai Tanduk yaitu hiasan yang terdapat pada bagian rumah untuk 

mempercantik tampilan rumah agar terlihat unik dan menarik. Dan selain itu 

fungsi hiasan tanduk kayu tersebut melambangkan sebagai kekuatan rumah. 

Hiasan ini hanya dimiliki oleh rumah baghi Suwaki saja sedangkan pada rumah 

baghi yang lain tidak memiliki hiasan tanduk kayu ini. 



 

(Gambar 19) Hiasan Tanduk yang terdapat pada setiap sudut rumah 

e.5. Hiasan Anting yaitu hiasan yang terdapat pada setiap sudut rumah agar rumah 

terlihat lebih menarik. Saat mewawancarai si pemilik rumah tidak ada yang tahu 

makna dari hiasan anting tersebut dan menurutnya hanya sebagai hiasan belaka. 

Hiasan ini hanya terdapat pada rumah baghi Suwaki dan Mawan saja sedangkan 

yang lainnya tidak memiliki hiasan anting ini. Hiasan ini hanya ada pada dua 

rumah yaitu rumah milik Suwaki dan rumah Mawan. Sedangkan yang lain tidak 

memiliki hiasan anting. 

 

Gambar 20 Hiasan Anting 

 

 


