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PENDAHULUAN 
Jenks 1980:107-110, menyatakan bahwa arsitektur sebagai kumpulan tanda dapat merupakan 
indeks, ikon dan simbol. Kumpulan tanda tersebut membentuk suatu sistem yang mampu 
membahasakan makna atau pesan yang terkadung di dalamnya. Sistem tanda dalam arsitektur 
meliputi banyak aspek, seperti bentuk fisik, ukuran, jarak, bahan warna dan lain-lainya. Dalam 
hal ini terlihat bahwa kumpulan tanda tesebut merupakan aspek komunikasi yang berperan 
penting pada suatu karya arsitektur. Perancang dapat memuat pesan atau makna dalam 
karyanya. Sebaliknya, pengamat (masyarakat awam) dapat menginterpretasi atau 
mempersepsikan karya tersebut sesuai dengan tingkat pemahamannya. 

Proses pemaknaan dalam arsitektur tradisional menjadi mudah bagi masyarakat setempat. 
Nenek moyang sebagai perancang, menggunakan simbol-simbol terkait dengan tata nilai 
budaya yang telah familiar di keseharian masyarakat setempat. Adanya kesamaan atau 
kesepakatan bersama (konveksi) terhadap tanda atau lambang-lambang tertentu menyebabkan 
kesamaan dalam bahasa arsitekturnya. Sedangkan proses pemaknaan arsitektur tradisional 
menjadi sulit bagi masyarakat atau pengamat luar daerah karena adanya perbedaan budaya 
dan bahasa. Khususnya pemaknaan pada arsitektur tradisional di Indonesia, yang memiliki 
keragaman budaya dan bahasa.  

Bangunan tradisional Sonaf adalah salah satu fenomena menarik dilihat dari wujud fisik serta 
segala hal yang melatarbelakanginya. Bangunan multifungsi ini memiliki beragam makna yang 
tersirat dalam pola ruang, bentuk bangunan, struktur konstruksi, ornamen dan lain sebagainya.   
Penelitian mengenai makna tersebut dilakukan dalam upaya menggali hal ikhwal yang belum 
terungkap dalam Arsitektur Nusantara khususnya ragam arsitektur Atoni, Suku Dawan di 
Kampung Maslete, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi NTT. 

TUJUAN 
Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi makna 
serta menganalisis makna yang muncul pada bangunan tradisional Sonaf di Kampung Maslete, 
Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tengara Timur. 
 
METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana kesimpulan dirumuskan 
berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Hasil temuan tersebut dikaitkan dengan sistem sosial 
budaya sehingga didapat kajian yang melatarbelakanginya.  
Lokasi penelitian terletak pada Kampung Adat Maslete, Kelurahan Tubu Hue, Kabupaten Timor 
Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Data primer diperoleh melalui pengamatan 
langsung ke lapangan, pengambilan foto dan wawancara informan yang berkompeten yaitu 
penghuni bangunan tradisional Sonaf, Usif Nimrod Sanak dan Jacoba Sanbay. Data sekunder 
diperoleh dari instansi terkait dan literatur-literatur serta data hasil survey sebelumnya. 
Penelitian dibatasi oleh waktu pelaksanaan survey. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Kebudayaan menurut Rapoport (1969:46) merupakan suatu kompleks gagasan dan pikiran 
manusia bersifat tidak teraga. Kebudayaan akan terwujud melalui pandangan hidup (world 
view), tata niali (values), gaya hidup (lifestyle) dan akhirnya aktivitasnya (activity) yang bersifat 
kongkret. Aktivitas ini secara langsung akan mempengaruhi wadah, yaitu lingkungan yang 
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diantaranya adalah ruang-ruang dalam permukiman dan perumahan. Rapoport juga 
menyatakan bahwa budaya merupakan faktor utama dalam proses terjadinya bentuk, 
sedangkan faktor lain seperti iklim, letak dan kondisi geografis, politik serta ekonomi merupakan 
faktor kedua. 
Arsitektur tidak hanya sekedar penyediaan wadah bagi aktivitas manusia tetapi juga 
menciptakan ruang-ruang yang memiliki makna sosial dan simbolik. Lingkungan hunian sebagai 
salah satu bentuk ruang arsitektur biasanya mencerminkan ide dan gaya hidup masyarakat 
penciptanya. Masyarakat menterjemahkan ruang-ruang yang berkaitan dengan fungsi publik 
dan ritual ke dalam lingkungan huniannya dengan cara yang berbeda dan membentuk variasi-
variasi tertentu sehingga terbentuk pola yang beragam (Waterson, 1990:III,43). 
Semiotika berasal dari bahasa Yuniani (semeion) yang berarti tanda. Semiotika dalam arsitektur 
mengajak kita untuk merenungkan berbagai hal yang terkait dalam bentuk arsitektur dan 
susunan tata ruang. Semua benda pakai akan selalu merupakan wahana tanda yang 
memberikan informasi konvensional yaitu mengenai fungsi dari benda tersebut. Begitu pula 
dengan karya arsitektur, suatu bagian dari bangunan atau bahkan bangunan itu sendiri memiliki 
informasi pertama (denotasi/denotatum primer) yaitu fungsi. Selain itu bagian bangunan atau 
bangunan juga memiliki informasi kedua (konotasi/denotatum sekunder) yaitu berupa pesan 
atau makna yang terkandung didalmnya. 
Secara umum beberapa teori diatas mengungkapkan bahwa arsitektur merupakan perwujudan 
fisik dari kebudayaan (pandangan hidup, tata nilai, gaya hidup, aktivitas) yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat tradisional. 
Ruang dan bentuk pada karya arsitektur tradisonal tidak hanya sekedar memiliki makna 
denotasi, namun seringkali memiliki makna konotasi berupa pesan sosial yang mencerminkan 
kebudayaan masyarakat setempat. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Umum Lokasi 

Secara administratif Kampung Adat Maslete terletak di Kelurahan Ubu Hu’e Kecamatan Kota 
Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Berjarak 17 
km dari jalan utama Kota Kefamenanu atau 35 km dari garis pantai terdekat. Akses eksternal 
merupakan jalan tanah dan berbatu, dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat.  

Letak astronomis Permukiman Suku Matabesi terletak pada 9°28'35.35" Garis Lintang Selatan 
dan 124°29'25.72" Garis Bujur Timur. Berada di ketinggian 371 m dari permukaan laut dengan 
kondisi topografi yang relatif datar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Lokasi Kampung Maslete  
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Secara tradisional, struktur sosial masyarakat Kampung Maslete dipimpin oleh seorang raja 
(Usif). Dimana jabatan tersebut dipilih berdasarkan faktor keturunan yaitu dari kalangan 
bangsawan. Tokoh-tokok yang menduduki jabatan struktural di pemerintahan kebanyakan 
adalah keturunan raja yang pernah berkuasa, karena umumnya mereka memenuhi kualifikasi 
dari segi tingkat pendidikan formal dan prestasi kerja dalam masyarakat. 

Kehidupan masyarakat bersifat sosial kolektif yang mengutamakan kekeluargaan sehingga 
terbentuk hukum – hukum adat sebagai landasan tata susila kemasyarakatan. Mata 
pencaharian penduduk Maslete yaitu berladang dan beternak. 

Mayoritas penduduk Maslete kini menganut agama Kristen Protestan dan Katholik. Akulturasi 
agama Kristen dan kepercayaan tradisional terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana Tuhan 
Yang Maha Esa disebut Bapa dan Ibu “ Ama Usi Neno dan Aina Usi Neno. Langit atau matahari 
menyandang lambang kebapakan, sedangkan bumi menyandang lambang keibuan. 

Wujud Bangunan Tradisional Sonaf  

Di kampung Maslete terdapat dua Sonaf yaitu Sonaf Son Liu Nis None dan Sonaf Son Liu 
Tusala. Objek penelitian dalam makalah ini yaitu Sonaf Son Liu Nis None yang merupakan 
bangunan rumah tinggal raja / Istana raja yang juga disebut Sonaf Bikomi. Keaslian wujud 
bangunan Sonaf mencapai 100%, dimana bahan bangunannya masih menggunakan bahan 
organik, pola ruang dan struktur konstruksinya sesuai dengan nilai budaya setempat.  

Bangunan Sonaf merupakan bangunan tipe non panggung, dengan denah berbentuk elips 
yang memiliki radius minor ± 3,5 m dan radius mayor ± 4,65 m. Tinggi bangunan mencapai 5 m.  
Dengan ukuran tersebut, Sonaf Bikomi merupakan bangunan tradisional terbesar yang berada 
di Kampung Maslete. Bangunan ini membujur dari arah barat ke timur, dengan orientasi bukaan 
ke arah barat. Secara umum, wujud bangunan Sonaf melambangkan alam semesta dan 
perangkul atau pemersatu suku-suku. 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini merupakan komponen bangunan pada Sonaf Bikomi: 

1. Bagian kaki bangunan 

a. Pondasi (Baki)  

Pondai tersusun dari batu kali pipih berwarna kekuningan, dengan ketinggian 40 cm dari 
permukaan tanah. Peninggian ini dilakukan untuk menghindari masuknya air saat 
musim hujan. 

b. Lantai (Nijan) 

Lantai bangunan berupa tanah urug. Lapisan kerikil dan tanah urug dibatasi oleh batu 
kali pipih yang mengelilingi bangunan Sonaf.  

2. Bagian tengah bangunan 

a. Tiang 

Gambar 3. Peninggian lantai bangunan  Gambar 2. Sonaf Son Liu Nis None / Sonaf Bikomi 
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• Tiang di sekeliling bangunan (Ni Ana’).  

Jumlah tiang ini melambangkan suku-suku yang berada di bawah naungan 
kepemimpinan raja yang mendiami Sonaf ini. Tinggi tiang dan jarak antar tiang sekitar 
150 cm. Bagian atas tiang diberi takikan yang menyerupai cabang (Tatone) yang 
berfungsi sebagai penopang gording melingkar dari cabang cemara (Non Nono). Bagian 
tengah tiang terdapat ukiran yang berbentuk menyerupai priuk, alat masak kaum ibu 
menandakan kemakmuran. Diameter tiang rata-rata berukuran 15 cm. Delapan tiang 
yang tidak mengikat dinding, sebagai simbol tentara/panglima penjaga (Meo) yang 
melindungi/menjaga Kerajaan Maslete. Tiang ini memiliki sejenis balok teritisan atap 
yang diukir membentuk kepala manusia, ayam atau burung. 

• Tiang loteng (Ni Tetu) 

Tiang ini berfungsi menopang balok-balok loteng diatasnya. Jumlah tiang ini empat buah 
yang terletak di bagian dalam (ruang perempuan/ruang tinggal). Tinggi tiang adalah 2,50 
cm dan berdiameter 20 cm. Tiang dipilih yang lurus dan bahannya dari pohon kayu 
merah. Bagian atas tiang tersebut ditakik menyerupai cabang (Tatone), dipakai sebagai 
tempat menumpu balok Suif. Keempat tiang ini melambangkan 4 suku besar, yakni : Uis 
Sanak, Uis Lake, Uis Bana, Uis Atoh.  

• Tiang Utama (Ni Ainaf) 

Terdapat dua tiang utama, yaitu 1 buah terletak di ruang teras/depan (Sulak) dan 1 buah 
terletak di ruang dalam (Bife). Kedua tiang ini memiliki tinggi mencapai 4 m dan 
diameter 25 cm serta terbuat dari kayu merah dan putih. Tiang perempuan (Nifiot Nais) 
terdapat di ruang dalam (Bife). Tiang ini berbentuk bulat tanpa ukiran. Pada bagian 
bawahnya terdapat umpak dari batu kali yang disusun melingkar. Bagian tengahnya 
digunakan  untuk menggantung tas tempat sirih pinang dari nenek moyang. Terdapat 
pantangan bagi orang luar untuk memegang tiang ini. Bila dilanggar maka harus 
menikah dengan orang setempat di Kampung Maslete. Tiang perempuan ini merupakan 
tempat menaruh persembahan awal bila dilakukan suatu ritual upacara adat. Selain itu 
Tiang perempuan terletak di ruangan bagian timur, dimana arah timur terdapat Gunung 
Lakaan yang dianggap simbol penghubung dengan dunia makrokosmos dan 
mikrokosmos. 

Tiang utama laki-laki (Niatuin Mone), berada di ruang depan (Sulak), memiliki panjang 4 
meter tanpa ukiran. Tiang ini dikelilingi 4 buah tiang kecil setinggi 1,5 m. Pada bagian 
atas 4 tiang tersebut diletakkan 2 papan tebal yang melingkupi tiang laki-laki. Hal ini 
melambangkan adanya perkawinan campur antara keluarga raja dengan suku-suku 
yang ada. Papan yang berada di bagian utara, melambangkan Suku Uskono (bapak 
raja) dari bagian utara. Papan yang berada di bagian selatan, melambangkan suku 
Biboki (mama raja) dari selatan, sedangkan bagian tengah melambangkan keluarga 
raja. Upacara untuk menghormati leluhur Biboki dan Uskono dapat dilakukan di Sonaf 
Bikomi. 

Masyarakat Kampung Maslete mempercayai adanya kekuatan supranatural pada kedua 
tiang utama. Perletakan kedua tiang ini menyiratkan pandangan hidup masyarakat 
Maslete terhadap leluhur serta kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. 
Laki-laki sebagai pemimpin memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. 
Walaupun kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun masyarakat sangat 
menghargai dan menghormati perempuan. Selain itu berdasarkan perletakan tiang 
utama juga terdapat kepercayaan yang menyimbolkan wanita sebagai matahari terbit 
dan laki-laki sebagai simbol matahari terbenam. 
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b. Dinding (Niki) 

Bagian dinding bangunan terbuat dari papan kayu merah dengan tebal 2 cm dan lebar 
20 cm. Tinggi dan tebal papan yang mengelilingi bangunan adalah 1,5 m dan 2 cm. 
Sedangkan dinding yang membatasi ruang bife dan Sulak tingginya 2,50 m dan 
tebalnya 4 cm. Pada bagian bawah dinding diberi alas dari balok kayu yang diberi 
sponing untuk memasukkan papan tersebut kedalam. Tujuannya untuk mencegah 
merembesnya air ke atas dinding dan menghindari serangan rayap-rayap. Balok-balok 
ini disebut Penif. 

c. Pintu 

Bangunan Sonaf tidak memiliki jendela. Bukaan hanya terdapat di bagian depan Sonaf, 
yaitu sebuah pintu ganda dan lubang ventilasi. Pintu ganda berukuran 100 x 200 cm 
dengan tebal 7,5 cm dari kayu merah. Sistem konstruksi pada daun pintu (Bena) sangat 
sederhana, dimana balok di atas pintu (Kbafnesu Fafof) dan balok di bawah pintu 
(Kbafnesu Penif) di beri lubang (Bola’) untuk memasukkan lidah pintu (Utin). Sistem 
konstruksi ini melambangkan konsep pria dan wanita. 

3. Bagian atas bangunan 

Atap Sonaf berbentuk perahu terbalik atau atap perisai yang membulat di kedua sisi 
memanjangnya. Teritisan atap menjurai hingga berada di ketinggian 70 – 100 cm. Teritisan 
atap bagian depan lebih tinggi daripada teritisan bagian belakang bangunan. Hal ini 
menyebabkan sesorang harus menundukkan kepala saat memasuki Sonaf. Bahan penutup 
atap yang digunakan adalah alang-alang.  

Rangka atap bangunan Sonaf menggunakan sistem struktur rangka yang sederhana tanpa 
kuda-kuda. Bubungan ditumpu oleh dua tiang utama (Ni Ainaf). Ujung atas kasau (Suaf) 
bertumpu pada bubungan sedangkan ujung bawahnya bertumpu pada balok melingkar (Non 
Neno) yang terbuat dari kayu cemara. Rangka loteng membantu kekakuan pada konstruksi 
atap. Bentuk melingkar pada atap dibentuk oleh gording melingkar dari kayu cemara. Bahan 
bangunan yang digunakan pada rangka atap yaitu kayu merah, kayu putih dan kayu cemara. 

 

Gambar 4. (a) Tiang perempuan (Nifiot Nais);  
(b) Tiang Ni Ana’; (c) Tiang Loteng (Ni Tetu);  

(d) Tiang Laki-Laki (Niatuin Mone) 

(a)  

(b)  

(c)  (d)  
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Pola Ruang 

Secara horisontal, ruang pada bangunan Sonaf dapat dibedakan berdasarkan sifat dan jenis 
kegiatan yang berlangsung didalamnya, yaitu: 

1. Bagian depan/teras (Sulak) 

Ruang ini digunakan untuk pertemuan kepala-kepala suku. Umumnya rapat awal 
dilaksanakan di Lopo. Bila dilakukan rapat lanjutan yang lebih formal maka lokasi rapat 
dilanjutkan di Sulak. Kini ruang ini juga berfungsi untuk menerima kunjungan 
tamu/wisatawan. Pada Sulak terdapat tempat tidur / dipan, dimana dipan di sebelah utara 
untuk laki-laki dan dipan di sebelah selatan untuk perempuan.  

2. Bagian belakang (Bife)   

Ruang yang digunakan sebagai tempat tinggal, memasak, tidur, menyimpan benda 
pusaka. Ruang ini bersifat privat, hanya boleh dimasuki oleh pemiliknya. Selain pemilik 
rumah yang akan masuk kedalam ruangan ini harus melalui ritual atau permohonan ijin 
kepada leluhur penghuni rumah dan harus sanggup mentaati pantangan-pantangan yang 
ada. 

Secara vertikal, ruang pada bangunan Sonaf dapat di bedakan berdasarkan jenis kegiatan 
yaitu: 

• Ruang aktivitas manusia, berada di lantai dasar yang digunakan untuk berbagai keperluan 
sesuai dengan situasi, waktu dan keadaan. 

• Ruang menyimpan hasil bumi dan benda berharga yang terletak di loteng. 

Pola sirkulasi dalam bangunan Sonaf Bikomi yaitu pola linier, dimana pintu masuk terletak di 
tengah bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ornamen dan Ragam Hias  

Bangunan tradisional Sonaf memiliki beberapa ornamen dan ragam hias yang menggambarkan 
kepercayaan dan kebudayaan setempat. Berikut ini merupakan ornamen dan ragam hias pada 
Sonaf Bikomi: 

1. Ukiran kepala manusia dan kepala burung di 8 tiang pada teras (Sulak) melambangkan 8 
Meo yang melindungi Kerajaan Maslete. 

Gambar 5. Denah Sonaf Bikomi   

SulakBife 

Gambar 6. Potongan Bangunan Membujur 
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2. Ukiran Priuk pada tiang Ni Ana’ menggambarkan peralatan kaum ibu untuk memasak, 
simbol kemakmuran. 

3. Ornamen Rahang kerbau dan rahang babi di ruang Bife, menggambarkan banyaknya 
kerbau atau babi yang telah dikorbankan pada ritual adat. 

4. Ornamen Jagung yang digantung di gording pada ruang Sulak. Pada musim panen rakyat 
memberikan hasil panen kepada raja. Saat musim tanam akan dimulai, akan dilakukan 
suatu ritual adat dan rakyat diberikan bibit jagung untuk ditanam. Hal ini menggambarkan 
pengabdian rakyat pada rajanya, serta fungsi Sonaf sebagai pusat ritual adat. 

5. Ornamen 4 tiang kecil yang mengelilingi tiang laki-laki, menggambarkan perkawinan 
campur antara suku-suku. Hal ini melambangkan adanya persatuan dan kekerabatan. 

6. Ornamen tanduk dan kepala kerbau pada tiang laki-laki melambangkan kejantanan 
(keberanian dan kegagahan) raja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen Pendukung di Sekitar Sonaf 

1. Sonaf Son Liu Nis None  

Sonaf Son Liu Nis None terletak di bagian selatan Sonaf Bikomi. Orientasi bangunan Sonaf ini 
berlawanan dengan Sonaf Bikomi, yaitu ke arah Timur laut. Bangunan ini memiliki dimensi yang 
lebih kecil dari Sonaf Bikomi. Selain itu bangunan ini menggambarkan kaum perempuan dari 
Raja Biboke (mama raja), dan melambangkan hubungan kekeluargaan (perkawinan campur). 

2. Lopo 

Ume Lopo atau Ume Buat berarti rumah tempat berkumpul/musyawarah/pertemuan umum. 
Rumah panggung ini juga disebut Ume Atoni yang berarti rumah laki-laki, karena lebih sering 
digunakan oleh kaum laki-laki untuk berkumpul.  Ume Lopo yang berada di sekitar Sonaf 
memiliki ukuran lebih besar daripada Ume Lopo milik rakyat biasa. Denahnya berbentuk 
lingkaran. Lantai bangunan berada di ketinggian 4 meter dari permukaan tanah, dengan 
teritisan atap yang cukup rendah yaitu 1,5 meter dari permukaan tanah. Atap Ume Lopo 

Gambar 7. Ukiran kepala burung dan kepala manusia Gambar 8. Ukiran periuk pada tiang disekeliling bangunan 

Gambar 9. Ornamen jagung digantung pada gording Gambar 10. Ornamen kepala kerbau 
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berbentuk kerucut dengan bahan penutup atap alang-alang. Selain sebagai tempat pertemuan, 
bangunan ini juga digunakan sebagai lumbung atau tempat menyimpan bahan makanan. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tiang Haumonef 

Haumonef merupakan tempat persembahan hasil panen sebagai ucapan syukur dan terima 
kasih kepada Yang Maha Tinggi (Uis Neno). Tiang ini terletak di sebelah selatan Sonaf Bikomi. 
Bagian atas tiang terdiri dari tiga cabang kayu yang memiliki perbedaan panjang. Cabang 
tersebut melambangkan kepercayaan mereka terhadap Tuhan – Bapa – Mama. Kepercayaan 
nenek moyang dan agama Kristen terlihat berbaur dan membentuk suatu budaya baru tanpa 
menghilangkan identitas masing-masing. 

4. Rumah Keramat 

Rumah Tol Atone Mone sebagai rumah penghormatan leluhur pria, Tol Pana sebagai rumah 
penghormatan leluhur wanita. Rumah ini tidak dihuni digunakan pada saat upacara adat dan 
boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. Letaknya berada di sebelah utara Sonaf. 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Wujud fisik bangunan Sonaf Bikomi dan komponen pendukungnya memiliki simbol-simbol yang 
melambangkan beberapa hal sebagai berikut: 

Sign Uraian Denotasi Primer Denotasi Sekunder Referent 

Tiang 
utama 

Tiang laki-laki 
terletak di ruang 
depan 
Tiang perempuan 
terletak di ruang 
dalam. Tiang 
perempuan 
merupakan tempat 
menaruh 
persembahan awal 

• Penyangga balok 
bubungan atap 

• Tempat menaruh 
sesaji/persemba
han 

- Kaum laki-laki memiliki 
kedudukan lebih tinggi daripada 
perempuan, sebagai pemimpin 
dan pengambil keputusan 

- Simbol kekerabatan (kawin 
campur) antara dua suku besar. 

- Wanita dijaga dan dihormati 
- Wanita memiliki peran penting 

pada awal kehidupan 
- Komunikasi / minta petunjuk / 

- Spiritualitas 
- Penghargaan 

terhadap wanita 
- Kekerabatan 

Gambar 13. Tiang Haumonef Gambar 14. Bangunan Suci terletak di antara vegetasi lebat. 

Gambar 12. Ume Lopo / Ume Buat / Ume Atoni Gambar 11. Tampak depan Sonaf Son Liu Tusala 
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Sign Uraian Denotasi Primer Denotasi Sekunder Referent 

pada ritual adat, 
kemudian 
dilanjutkan ke tiang 
laki-laki. 

kekuatan pada leluhur 

8 Tiang 
Meo 

Memiliki ukiran 
berupa kepala 
manusia dan 
burung. Ukiran 
ditentukan oleh 
kepala Meo. 

• Penyangga atap 
teritisan 

- Kerajaan Maslete didukung oleh 
8 Panglima yang menjaga 
keamanan/kedaulatan kerajaan. 

- Loyalitas 
terhadap 
kerajaan 

Tiang 
disekeliling 
bangunan 

Berjumlah 22 buah • Penyangga atap 
teritisan 

- Melambangkan suku-suku yang 
berada dibawah naungan 
kepemimpinan raja Maslete 

- Suku-suku yang menopang 
kedaulatan kerajaan Maslete 

- Persatuan suku-suku yang 
berbeda di bawah 
kepemimpinan raja Maslete 

- Persatuan 
- Kekerabatan 

Ornamen 
jagung  

1 KK menyerahkan 
1 ikat jagung 
kepada raja saat 
musim panen. 

• Sumber bahan 
makanan 
cadangan 

- Pengabdian rakyat kepada raja 
- Adanya rasa kebersamaan bila 

terjadi kelaparan/kekurangan 
makanan. Jagung tersebut akan 
dibagikan kepada rakyat 
kembali.  

- Loyalitas 
suku/rakyat 
yang dipimpin 

- Kekerabatan  

Ukiran 
priuk 

Ukiran priuk 
terletak di semua 
tiang penyangga 
atap teritisan. 

• Hiasan tiang - Melambangkan priuk sebagai 
alat memasak yang digunakan 
kaum ibu 

- Melambangkan kemakmuran 

- Penghargaan 
terhadap wanita 

Sonaf Bentuknya unik, 
menggunakan 
bahan-bahan 
organik. 
Dimensinya besar. 

• Rumah tinggal 
yang menaungi 
manusia 

• Rumah tinggal 
raja 

- Melambangkan perahu yang 
digunakan nenek moyang saat 
berlayar dari India ke NTT 

- Bentuk elips melambangkan 
alam semesta. 

- Sonaf dibangun selaras dengan 
alam, menyesuaikan kondisi 
cuaca setempat dan 
menggunakan bahan bangunan 
lokal. 

- Bentuknya yang khas dan besar 
menunjukkan status sosial 
penghuni di dalamnya. 

- Menyatu 
dengan alam 

 

 

Tiang 
Haumonef 
dan 
Rumah 
Keramat 

Komponen 
disekitar Sonaf 
yang mendukung 
kegiatan ritual adat. 

• Tempat 
dilaksanakannya 
ritual adat dan 
menaruh sesaji  

- Melambangkan hubungan 
antara Tuhan-Bapa-Mama 
(akulturasi agama Kristen 
dengan kepercayaan setempat) 

- Penghormatan terhadap leluhur / 
nenek moyang pria dan laki-laki 

- Spiritualitas 
Tuhan dan 
nenek moyang 

Makna yang terkandung dalam wujud fisik Sonaf Bikomi tercakup pada bentuk bangunan, pola 
ruang, ornamen, ragam hias, struktur dan konstruksi bangunan serta komponen di sekitar 
Sonaf. Makna-makna tersebut merujuk pada konsep kehidupan masyarakat Kampung Maslete 
yang berlandaskan pada hubungan/interaksi 4 unsur penentu, yaitu: Tuhan, Nenek Moyang, 
Sesama Manusia dan Alam. 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai Arsitektur Tradisional NTT, khususnya ragam 
Arsitektur Tradisional Atoni, melalui pendekatan sosial dan budaya. Hal ini dilakukan dalam 
upaya menginventarisasi (preserved by records) kekayaan arsitektur tradisional Indonesia 
dalam bentuk basis data Arsitektur Tradisional Indonesia. Selain menjaga kelestarian arsitektur 
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tradisional Indonesia, basis data ini dapat menjadi panduan dalam kebijakan atau program 
Pemerintah tentang pelestarian atau pengembangan permukiman tradisional di Indonesia. 
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