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Abstract 
Traditional houses or Godang houses in some villages in Kuantan Singingi, there are 
still preserved authenticity, such as in Kenegerian Gunung Toar. Sustainability is the 
active role of traditional leaders who instill the values of customary norms in the 
community. In some other customary states, some have been damaged by age. The 
purpose of this study was to analyze the role of traditional leaders and tribal 
members in preserving the Godang House building, knowing the constraints of 
preserving the Godang House and the educational values of the Godang House 
building. This research was conducted in Gunung Village, Koto Gunung Village and 
Toar Village. Samples were taken five random Godang Houses. Data collection 
techniques in this study were observation and interviews. The object of observation is 
the Godang House and its environment, while the traditional leaders and tribal 
members are represented. The results of this study are the role of traditional leaders 
as role models who provide sharpening, fostering, caring for grandchildren's 
nephews, and instilling the values of togetherness "ringan sama di jinjing berat sama 
dipikul", participation of tribal members in preserving the Godang house is a member 
contribution according to ability between Rp 50,000 to Rp 500,000 per year, the 
constraints to preserving the Godang house are many who do not have a watchman 
for the Godang house because the community is proud to live in the Godang House, 
the educational value of the Godang house is a place of deliberation, as a cultural 
laboratory, cultural sustainability and protection of the marriage tribe. 
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PENDAHULUAN 

Rumah Adat adalah istilah dari arsitektur tradisional yang sering kali 
muncul ketika dikaitkan dengan konsep dan desain yang bersentuhan 
dengan aspek budaya, genius lokal, dengan rentang waktu (lifetime) dan 

sebagainya. Meski memiliki aka rmakna yang tidak jauh berbeda pada tiap 
daerah, ada hal-hal prinsip yang dapat diungkapkan agar jelas terlihat 

perbedaannya sehingga lebih mudah untuk dipahami dengan 
mengedepankan contoh perbedaan dalam bentuk studi kasus. Arsitektur 

tradisional sering dikaitkan dengan arsitektur hijau, karena kedua 
arsitektur ini ramah lingkungan. Dalam arsitektur hijau penggunaan bahan 
sumber daya alam dikurangi untuk menjamin generasi mendatang 

merasakan minimal hal yang sama yang dirasakan saat ini. Karyono (2010), 
menyatakan arsitektur hijau merupakan arsitek dalam penggunaan sumber 
daya alamnya sedikit, termasuk air, energi, mineral serta minim dalam 

pencemaran lingkungan. 
Prinsip dasar arsitek hijau menurut Brenda dan Robert Vale (1991) dalam 

bukunya “Green Architecture : Design For A Sustainable Future”, yaitu:  
a. Conserving Energy, dalam penggunaan bangunan harus mengurangi 

penggunaan bahan bakar atau energi listrik dengan memaksimalkan 
penggunaan  energi di sekitar bangunan. 

b. Working with climate, bentuk bangunan harus sesuai dengan iklim pada 

daerah tersebut. 
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c. Minimizing new resources, bentuk bangunan dapat mengurangi 

penggunaan sumber daya alam, supaya sumber daya alam tersebut 
tidak habis dan dapat digunakan diwaktu yang akan datang. 

d. Respect for site, kondisibangunan tidak sampai merusak kondisi tapak 
aslinya dengan perubahan tapak seminimal mungkin. 

e. Respect for site, memperhatikan semua kegunaan bangunan dan 
mencukupi semua kebutuhan bangunannya. 

Rumah Adat merupakan sebuah bangunan tua peninggalan nenek moyang 

terdahulu, yang digunakan sebagai tempat pertemuan acara adat seperti 
musyawarah, silaturrahmi keluarga, berdoa bersama dan acara pergantian 

niniak mamak suku. Semua kegiatan yang di lakukan di Rumah Adat 
sesuai dengan peraturan suku tertentu yang mempunyai Rumah Adat, 
beberapa peraturan yang ada sangat berwawasan lingkungan serta tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan 
permasalahan utama yang kita hadapi bersama di negara berkembang. 

Pencemaran lingkungan menjadi sangat penting karna menyangkut dengan 
kehidupan umat manusia. Pada akhirnya terlampau tingginya limbah yang 
dihasilkan manusia dan lingkungan tidak sanggup membersihkan dirinya 

maka terjadilah pencemaran lingkungan. 
Pada beberapa kenegerian adat di Kuantan Singingi, Rumah Godang masih 
ada yang terjaga keasliannya, seperti kenegerian Adat Sentajo dan 

kenegerian Adat Gunung Toar sampai saat ini masih bisa di gunakan untuk 
tempat tinggal masyarakat serta pertemuan adat. Ini semua tidak terlepas 

dari peran aktif tokoh adat dikenegerian tersebut, yang selalu 
mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai norma adat pada msyarakat 
sehingga Rumah Godang di kenegerian tersebut tetap lestari. Sedangkan 

pada beberapa kenegarian adat lainnya ada yang sudah hancur karena 
termakan usia dan tidak terawat serta kurangnya perhatian dari tokoh adat 

dan masyarakat setempat dalam memelihara Rumah Godang.  Oleh sebab 
itu perlu diteliti hal-hal atau faktor-faktor apa serta peran dari tokoh adat 
yang menyebabkan masih lestarinya Rumah Godang di Kuantan Singingi 

sampai saat ini.Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis peranan tokoh 
adat dalam melestarikan Rumah Godang (Heritage Building). 

Bangunan kearifan lokal dengan nilai-nilai budaya tradisional tidak bisa 
dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Menurut Saam (2016) kearifan 
lokal berkembang dalam kehidupan sehari-hari baik dalam ajaran langsung 

dari orang tua kepada anak-anaknya maupun dari niniak mamak kepada 
cucu kemenakan. Ai Siti Munawaroh, dkk (2017) green building adalah 

praktek pembangunan dengan cara membuat dan menggunakan sumber 
daya yang lebih sehat dan efisien, meminimalkan dampak negatif pada 
lingkungan alam pada tahap konstruksi renovasi, operasi, pemeliharaan 

dan pembongkaran serta memiliki sebelas konsep. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini di lakukan  di Desa Gunung yang terletak di Kecamatan 
Gunung Toar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Sampel penelitian berjumlah 7 buah rumah godang yang ada dari  
seluruh Rumah Godang di kenegerian adat Gunung Toar dengan teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara random sampling. Teknik 

pengumpulan data dilakukan ini melalui observasi dan wawancara.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarah Rumah Godang 
Sejarah Rumah Godang di Kenegerian Adat Gunung Toar Bermula dari 

hijrahnya khilafah Datuak Bandaro dari Kerajaan Pagaruyuang ke daerah 
Gunung Toar melalui hiliran sungai batang Kuantan, para Khilafah Datuak 
Bandaro tersebut membuka lahan tempat bercocok tanam dan tempat 

tinggal. Dari beberapa dekade masyarakatnya terus berkembang dan 
bertambah banyak serta hidup berkelompok. Kehidupan berkelompok maka 

dibentuklah persatuan pesukuan, dari persatuan pesukuan tersebut dibuat 
tempat perkumpulan suku diwujudkan dalam bentuk rumah yang di 
namakan Rumah Godang.  

Bahan bangunan Rumah Godang 
Bahan Rumah Godang terbuat dari hasil alam seperti kayu untuk dinding, 

tiang, lantai, tangga, jendela, kasau, ventilasi, galogar yang ramah 
lingkungan dan mudah di dapat, bahan-bahan tersebut di dapat untuk 
pembuatan Rumah Godang sangat Ramah lingkungan. 

a. Tiang  
Tiang Rumah Godang menggunakan kayu kulin (Scorodocarpus borneensis), 
kayu  kulin teksturnya sangat keras dan bisa bertahan lama. 

 

 
Gambar 1. Tiang Rumah Godang 

 

b. Dinding 

Dinding Rumah Godang menggunakan kayu meranti (Shorea brachteolata), 
kayu meranti teksturnya keras serta ringan, sangat bagus digunakan untuk 

bahan dinding Rumah Godang serta tahan lama. 
 

 
Gambar 2. Dinding Rumah Godang terbuat dari kayu meranti 
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c. Lantai 

Lantai Rumah godang berfungsi sebagai tempat untuk duduknya mamak 
cucu-kemenakan adat yang datang mengunjungi atau hadir dalam acara 

adat. 
 

.  
Gambar 3. Lantai Rumah Godang 

 
d. Atap 
Atap Rumah Godang aslinya yaitu menggunakan daun Rumbia (nipah), 

karena perkembangan zaman daun Rumbia (nipah) sulit didapat, maka 
diganti dengan atap seng yang lebih tahan lama dan mudah didapatkan. 

Dari semua bahan bangunan Rumah Godang seperti tiang, dinding, lantai 
dan atap  merupakan bahan yang ramah lingkungan serta mudah 

didapatkan di sekitar lingkungan adat Gunung Toar. 
 

 
Gambar 4. Atap Rumah Godang terbuat dari seng 

 

Lingkungan Rumah Godang 
Lingkungan Rumah Godang di tanami tanaman palawija, baik di depan, di 
samping dan di belakang Rumah Godang. Rumah Godang  memiliki konsep 

Future Healthy dapat dilihat dari beberapa tanaman rindang yang 
mengelilingi bangunan, agar membuat iklim udara yang sejuk dan sehat 

bagi kehidupan sekitar, lingkungaan tampak tenang karena beberapa 
vegetasi dapat digunakan sebagai penahan kebisingan. Lingkungan Rumah 
Godang di Kenegerian Gunung Toar tidak ada yang menggunakan parit 

untuk drainase, karena Rumah Godang jauh dari permukaan tanah sekitar 
1,5 meter, dan tempat berdirinya Rumah Godang banyak didirikan pada 

permukaan tanah yang miring serta dekat dengan sungai Batang Kuantan. 
Apabila musim hujan tiba, maka air hujan tersebut bisa lansung mengalir 
ke sungai Batang Kuantan dan tidak menggenang di sekitar Rumah 

Godang. Luas Rumah Godang berkisar antara 250 sampai 300 meter 
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persegi, sedangkan luas lingkungan nya tak terhingga karna Rumah Godang 

didirikan di atas tanah wilayat bukan tanah milik pribadi anggota 
pesukuan. 

 

  
Gambar 5. Lingkungan Rumah Godang 

 
Fasilitas Mandi Cuci Kakus 

MCK masyarakat lebih memilih langsung ke Sungai Batang Kuantan dengan 
alasan lebih praktis, mudah dan juga sudah menjadi kebiasaan turun 

temurun dari masyarakat setempat. jarak sungai dengan kawasan Rumah 
Godang kurang lebih300 meter. Rumah Godang tidak memiliki MCK, tetapi 
pemerintahan Desa membuat Mck umum disekitar Rumah Godang tetapi 

jarang digunakan. 
 

  
Gambar 6. Masyarakat mandi cuci dan kakus di Sungai. 

Gambar 7. MCK disediakan oleh pemerintahan Desa. 

 

Nilai-Nilai Edukasi 
a. Tempat bermusyawarah 
Rumah Godang tempat bermusyawarah dengan nilai kebersamaan ini 

melekat dengan pepatah Kuantan Singingi, berat sama dipikul ringan sama 
dijinjing. Implikasi pepatah tersebut adalah bersama-sama merenovasi 

Rumah Godang, acara perkawinan dan peristiwa kemalangan.  
Bermusyawarah  memiliki nilai edukasi dan rasa memiliki Rumah Godang. 
Jika Rumah Godang rusak maka hal tersebut menjadi tanggungan bersama. 

Rasa kebersamaan dan rasa memiliki merupakan faktor pendorong 
keberlanjutan rumah godang, seperti pepatah patah tumbuh hilang bergant 

(patah tumbuh hilang berganti). 
b. Laboratorium budaya  
Keberadaan rumah godang merupakan laboratorium budaya yang dapat 

diamati langsung oleh siswa melalui pendidikan lingkungan hidup. Konsep 
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yang dapat dijelaskan melalui laboratorium budaya antara lain bangunan 

warisan rumah godang, struktur bangunan rumah godang, jumlah tangga 
rumah godang lima buah menggambarkan rukun islam dan enam buah 

menggambarkan rukun iman. 
c. Keberlanjutan budaya  
Keberlanjutan budaya: Babako dan Bararak, Kata babako berasal dari 

ba+bako. Jadi babako berarti memiliki bako. Bako adalah keluarga dekat 
pihak ayah. Babako artinya acara adat yang dilaksanakan oleh bako seperti 

acara sunat rasul atau perkawinan. Bararak artinya bako melakukan arak-
arakan dalam acara tersebut dengan memakai alat musik pukul seperti 

calempong, gondang, rebana dan suling. Keberadaan rumah godang dan 
adat istiadat menyertainya memiliki nilai edukasi yaitu rasa kebersamaan 

dan tolong menolong sehingga beban yang berat menjadi ringan.  
d. Proteksi kawin sesuku 
Eksistensi doa rumah godang yang dilaksanakan sekali setahun merupakan 

tempat berkomunikasi cucu kemenakan dengan ninik mamak dan sanak 
saudara lainnya. Partisipasi anggota persukuan juga tampak pada acara 

adat lainnya seperti perkawinan dan sunat rasul. Melalui acara tersebut 
orang semakin mengenal anggota yang serumah godang dan sesuku 
sehingga dapat mencegah terjadinya kawin sesuku. Dalam adat Kenegerian 

Gunung Toar ditetapkan larangan kawin sesuku. Larangan kawin sesuku 
memiliki nilai edukasi yaitu perkawinan antar suku mendapatkan generasi 

baru dan memperoleh hubungan sosial yang lebih luas. 
e. Peran tokoh masyarakat adat 
Peran tokoh adat dan anggota pesukuan dalam keberlanjutan adat istiadat 

sangat penting, tokoh adat merupakan pucuk pimpinan pada sukunya 
masing-masing, sedangkan anggota persukuan dengan status cucu atau 
kemenakan akan mengikuti arahan atau bimbingan dari ninik mamak. 

Salah satu pepatah Kuantan Singingi menyebutkan: “ringan sama dijinjing 
berat sama dipikul”. Pepatah tersebut tetap di implementasikan dalam 

kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali tentang keberlanjutan rumah 
godang. Pimpinan tokoh adat akan memberikan pengarahan kepada 

anggota pesukuan, cucu kemenakan dalam hidup beradat, mulai dari 
kehidupan di masyarakat, perkawinan, hukum adat serta pelestarian 
Rumah Godang.  

f. Peran anggota masyarakat  
Anggota masyarakat akan tolong menolong, bahu membahu dengan tenaga 
serta pikiran untuk tetap lestarinya Rumah Godang.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Bentuk-bentuk kearifan lokal bangunan Rumah Godang adalah material 
bangunan terbuat dari kayu yang merupakan bahan bangunan yang dapat 
diperbaharui, pencahayaan rumah bersumber dari matahari yang berarti 

hemat energi. Halaman rumah ditanami palawija, pohon durian, pohon 
kelapa, pohon rambutan dan lain-lain. Jadi, bangunan rumah godang dan 

lingkungannya merupakan bangunan yang ramah lingkungan. Nilai edukasi 
yang didapat dalam Rumah Godang yaitu masyarakat adat bisa 
melestarikan Rumah Godang yang ramah lingkungan dalam kurun waktu 

puluhan tahun yang tetap terjaga. Peran tokoh adat dalam hal ini sangat 
menunjang kelestarian Rumah Godang melalui perintah tokoh adat 
tersebut. Dalam mewujudkan berhasilnya perintah tokoh adat, maka di 
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perlukan anggota masyarakat yang tolong menolong,bahu membahu 

bersama menjalankan perintah tokoh adat untuk keberlansungan dan 
lestari Rumah Godang. 
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