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ARSITEKTUR VERNAKULAR MUNA 
 

Sachrul Ramadan 
Dosen Jurusan Arsitektur Universitas Halu Uleo Kendari 

 

ABSTRACT Tribe Muna represent one of the three community inhabiting 
South-East Sulawesi and have the typical culture life. One of typical culture form 
is architecture physical materialization which borned and formed caused by 
Cultural element influence in this writing will study peculiarly meaning which is 
containing in pattern spatial and form the architecture of Vernacular Muna.  
 
Muna Community in developing their settlement or in other word traditional 
house still using pattern and order which has been heritaged from past to 
present, such as gathered building material, designated main structure, 
dimension, as well as house orientation until how to settled a house. Houses 
have been built to refer some complex objectives, because within almost all 
traditional community could be seen a ritual ceremony which related to 
construction.  
  
Traditional house of Muna has been regarded as a microcosmic which settled by 
the same way as a nature and has been regarded as a creation with a very 
complicated issues. An organize spaces within it has been proved by plotting 
and setting layout physically as well as space or room, direction, orientation, the 
differences of floor level, and the rules of housing use.  
  

A.   PENDAHULUAN 
 

Suku Muna merupakan salah satu dari tiga komunitas yang mendiami 
Sulawesi Tenggara dan mempunyai kehidupan budaya yang khas. Salah 
satu bentuk budaya yang khas adalah perwujudan pisik arsitekturnya yang 
lahir dan terbentuk karena Budaya, strata sosial dan system religi yang ada 
dalam kehidupan masyarakat muna, Hal ini terlihat bahwa dalam arsitektur 
tradisional muna dikenal ada tiga type rumah tradisional yang terbentuk 
berdasarkan kategori budaya diatas yaitu : 
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1. Lambu, merupakan sebutan rumah tinggal masyarakat umum (rakyat 
biasa). 

2. Lambu bhalano, yaitu rumah tempat tinggal para pejabat. 
3. Kamali, yaitu rumah tempat tinggal raja. 

 

Masyarakat muna dalam membangun rumah tinggal atau dengan kata lain 
rumah tradisional masih memakai pola dan tatanan yang diwarisi secara 
turun-temurun, yaitu mulai dari pengumpulan bahan bangunan, penentuan 
kedudukan tiang utama, ukuran, dan orientasi rumah hingga mulai mendiami 
rumah dan prosesi ini masih bisa dijumpai di daerah-daerah muna.  

Dalam penulisan ini  akan membahas lambu (rumah rakyat biasa ) karena 
rumah rakyat ini merupakan embrio bagi kedua type seperti tersebut diatas 
dan hingga saat ini pola spasial ruang dari rumah lambu pasti terdapat juga 
pada lambu bhalano dan kamali dan seluruh aspek yang menjiwai 
keberadaan rumah lambu, hingga saat ini masih terus dipakai sebagai 
patokan dalam mendirikan rumah. sehingga rumah tradisionil untuk kasus 
rumah rakyat (lambu), disebut juga sebagai arsitektur vernakular.  

Dalam penelitian ini, secara umum akan mendekripsikan Tata fisik dan 
aturan - aturan yang diwarisi turun temurun dari arsitektur rumah tinggal 
Lambu dan pemaknaannya, dan secara khusus akan membahas dan 
menganalisis orientasi dari arsitektur vernalular muna yang dikaitkan dengan 
segala aspek yang mempengaruhi orientasi tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  aspek-aspek 
kevernakularan dari suatu rumah tradisional.Khususnya Arsitektur 
Tradisional Muna 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA. 
 

1. Pengertian Arsitektur Vernakular. 
 

Rapoport, 1969, dalam “House Form and Culture” mengatakan : 
Arsitektur Vernakular dibentuk berdasarkan kaidah-kaidah yang turun 
temurun dan kaidah-kaidah itu sudah ada dalam kognisi mereka dan 
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meminta bantuan tukang untuk mewujudkannya. bahwa Arsitektur 
Vernakular adalah Arsitektur yang lahir dari suatu komunitas tertentu, 
dibuat oleh dan untuk suatu masyarakat dan kebudayaan tertentu. Dan 
selanjutnya mengatakan bahwa Arsitektur Vernakular terbagi atas tiga 
ketegorisasi yang diistilahkan sebagai ; Primitive, Pre-industrial dan 
Modern-Vernakular. Arsitektur Vernakular tidak bisa terlepas dari 
pemahaman tentang Folk Architecture, yaitu merupakan hasil 
penerjemahan kebutuhan, nilai, keinginan, impian dan antusiasme 
manusia (kelompok Manusia ) secara langsung namun tidak secara 
sadar (consciouse) kedalam bentuk budaya fisik yaitu budaya yang 
termanifestasikan kedalam bentuk benda dan lingkungan fisik seperti 
bangunan, alat pertukangan dan sejenisnya. 

 

2. Pengaruh Budaya dan Religi Terhadap Bentuk Rumah. 
 
Rapoport (1969), mengemukakan bahwa rumah dan permukiman 
berhubungan erat dengan kebudayaan yang antara lain terlihat pada; 
pandangan hidup, konsepsi tentang dunia/alam semesta dan organisasi 
sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Rapoport juga 
mengemukakan juga bahwa tata lingkungan merupakan penampilan 
fisik dari suatu system dan penataan bangunan merupakan suatu sifat 
dasar dari alam pikiran manusia. Penataan sering didasarkan atas hal 
yang suci, karena religi dan ritual menjadi pusat ( walaupun bagian-
bagian lain juga memainkan peran ), karena  masyarakat tradisional 
adalah religius maka lingkungan buatan yang dibuat mencirikan hal yang 
suci karena hal itulah yang menunjukan makna yang paling berarti . 
 
Melalatoa (1988 : 1) dalam Triyanto ( 2001 : 14 ), mengemukakan 
konsepsinya bahwa suatu karya arsitektur, bukanlah sekedar hasil karya 
seni bagunan yang mengekspresikan tentang keindahan atau hal-hal 
yang bersifat fisik semata, melainkan didalamnya tersirat pesan-pesan 
budaya yang mengandung unsur-unsur sistim budaya masyarakat yang 
bersangkutan. 

 

 



Arsitektur Vernakular Muna (Sachrul Ramadan) 

 

                                                                                                                                                           63 

copyright 

3. Rumah Tradisional Muna. 
 

Dalam bahasa muna, rumah atau tempat tinggal disebut dengan Lambu 
yang mempunyai pengertian umum sebagai tempat berlindung dari 
panas/dingin, gangguan binatang atau manusia. Serta tempat untuk 
melaksanakan segala kegiatan kehidupan dengan sebaik-baiknya. 

Menurut orang muna pengertian luas dari kata lambu tersebut adalah 
suatu perwujudan kehidupan yang membedakan manusia dengan 
hewan. Hewan hanya memiliki insting untuk makan sedang manusia 
secara kodrat mempunyai akal serta nilai-nilai peradaban lainnya. 
Bertolak dari kelebihan itu manusia membuat rumah dengan bentuk, 
fungsi, ragam rias dengan cara tertentu dan cara tersebut diwarisi 
secara turun temurun. 

Dalam bahasa Muna rumah tempat tinggal diberi nama menurut 
kepentingan dan system sosialnya. Menurut kepentingannya rumah 
dibedakan atas : 

1) Lambu, Yaitu tempat menetap secara teratur dan relatif lama, 
sebagai tempat melakukan segala kegiatan kehidupan, baik sebagai 
individu maupun sebagai mahluk sosial. 

2) Kaombela, yaitu tempat tinggal sementara, seperti tempat menjaga 
kebun tanaman diladang. 

3) Rompo/bhantea, yaitu tempat tinggal untuk beberapa jam atau 
beberapa hari di tempat melakukan sesuatu pekerjaan, seperti pada 
saat mengambil rotan atau memotong kayu dihutan. 

 

Berdasarkan system sosial, rumah tempat tinggal dibedakan atas : 

1) Lambu, yaitu rumah tinggal masyarakat umum (rakyat biasa). 
2) Lambu bhalano, yaitu rumah tempat tinggal para pejabat. 
3) Kamali, yaitu rumah tempat tinggal raja. 

 

Rumah tradisional Muna merupakan perwujudan dari penghayatan budi 
dan rasa bahwa manusia terdiri atas empat sisi, yaitu sisi kiri, kanan, 
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muka dan belakang, yang terekspresikan dalam bentuk rumah segi 
empat. 

Uraian diatas disari dari Penelitian Lakebo, B., (1986), dalam Arsitektur 
Tradisional Sulawesi Tenggara. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

C. LANDASAN TEORI 
 

Esensi Dari tinjauan pustaka di atas mengandung beberapa teori yang dapat  
di digunakan sebagai landasan teori untuk membahas dan menganalisis 
tema  ini. Adapun landasan teorinya sebagai berikut : 

1. Teori Lokal Berupa, Rumah tradisional Muna merupakan perwujudan 
dari penghayatan budi dan rasa bahwa manusia terdiri atas empat sisi, 
yaitu sisi kiri, kanan, muka dan belakang, yang terekspresikan dalam 
bentuk rumah segi empat.  

2. Teori Nilai berupa teori tentang alasan manusia percaya terhadap 
sesuatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi  dan teori tentang alasan 
manusia melakukan berbagai hal  dengan cara-cara yang beraneka 
warna untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi. Teori 
yang penting adalah : 

1 2 

Gambar 1.  Rumah Rakyat (Lambu) Etnis Muna 

Sumber  : Survey Lapangan, Agustus 2002. 
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a. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat kepercayaan, terjadi 
karena manusia mengalami adanya banyak gejala yang tidak dapat 
diterangkan dengan akalnya. 

b. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat kepercayaan terjadi 
dengan maksud untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam 
hidup manusia. 

c. Teori bahwa kelakuan manusia yang bersifat kepercayaan terjadi 
karena kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidup dan alam 
sekelilingnya. 

d. Teori bahwa perilaku manusia yang bersifat kepercayaan, kerena 
manusia mendapat firman dari tuhan. 

 

Dari teori-teori di atas dapat dimengerti mengapa di Indonesia ada 
kepercayaan lain sebelum agama luar masuk, bahwa selain mereka ada 
mahluk halus yang tidak tertangkap oleh Panca Indra manusia yang 
mampu berbuat hal-hal diluar yang tidak dapat diperbuat manusia dan 
kepercayaan ini menjadi obyek penghormatan dengan berbagai 
upacara, doa dan korban. Salah satu contoh pengejewatahan ini sering 
terlihat ketika mulai membangun hingga menempati rumah baru. 

  Dalam teori nilai tercakup didalamnya nilai kebenaran, kebaikan dan 
keindahan. Ketiga nilai ini disebut sebagai nilai Intrinsik, yaitu sifat baik 
dalam diri suatu benda demi kepentingan benda tersebut. Ketiga nilai 
intrinsik  tersebut   berbeda coraknya menurut tempat dan sosiokultural 
lingkungan tertentu dan kodrat manusia dimanapun mengejar dan 
menghargai nilai tersebut. Sebagai contoh, Arah hadap rumah 
tradisional toraja adalah ke Utara,  Rumah Jawa ke selatan dan Rumah 
Tradisional Muna membujur Arah Timur Barat. Perbedaan ini bila ditarik 
tujuannya semuanya mempunyai dasar sendiri-sendiri  untuk mencapai 
kebaikan menurut falsafah yang berlaku di lingkungannya. 

3. Teori Hunian. 
Kebanyakan bangunan  tradisional adalah gambaran Duniawi citra 
sorgawi, yang mencakup poros bumi, pusar dunia, arah-arah pokok, 
sifat bulat, sifat segi empat panjang, semua merupakan upaya untuk 
membedakan daerah yang suci dan tidak suci dan dengan demikian 
juga manusia dapat terhindar dari kekacauan dunia disekitarnya. 
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Sebagai bagian dari proses ini Upacara-upacara ritual yang rumit 
menyertai awal pembangunan sampai dengan penyelesaiannya. 

Dalam kasus apapun hunian merupakan suatu mikrokosmos yang diatur 
dengan cara yang sama seperti alam semesta dan merupakan ciptaan 
yang luar biasa rumitnya. Keteraturan ruang ini dibuktikan dalam 
penyusunan fisik denah dan ruang, arah dan orientasi, perbedaan tinggi 
rendah lantai serta aturan-aturan penggunaan rumah tersebut. Untuk 
memahami ini kita perlu mengetahui banyak tentang pengetahuan religi, 
lambang-lambang/bagan tentang kebudayaan. 

 

D. PEMBAHASAN. 

1.  Tinjauan Arsitektur Vernakular Muna 

a.  Teritori dan Orientasi 

Rumah tradisional kasus rumah rakyat merupakan rumah panggung 
terdiri atas dua bagian, yaitu badan rumah (rumah inti ) dan ruang dapur. 
Antar rumah dibatasi oleh pagar yang terbuat dari belahan batang 
pinang atau kayu jati, orientasi rumah untuk badan rumah membujur 
arah  timur barat, sedang ruang tambahan ( dapur ) membujur arah 
utara selatan. Kamar mandi wc terpisah dari badan rumah dan letaknya 
pada bagian belakang rumah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada sketsa/ 
gambar 2. 

 

b. Lay Out Ruang dan Perabot 

Pada bagian depan terdapat ruang tamu dan ruang tidur anak laki-laki, 
jika waktu tidur digunakan Gorden kain sebagai pemisah antara ruang 
tamu dan ruang tidur anak laki-laki. Tempat tidur tidak menggunakan 
dipan tetapi menggunakan tikar, tidak ada furniture semua 
menggunakan tikar, tungku api terbuat dari tanah liat. Alat tenun kain 
masih tradisional. Pintu antara ruang tamu dan ruang keluarga dipasang 
pemisah ( Kante ) setinggi satu hasta . 

 

1 3 
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1. PINTU MASUK ( kapeabhaha ) 
2. RUMAH INDUK ( lambu ) 
3. DAPUR  ( ghabu ) 
4. KM / WC. 
5. PAGAR. 
6. HALAMAN RUMAH (Karete ) 

Jalan desa 

5 5 4 
4 

3 3 
5 5 

5 

1 1 

2 2 

6 6 

5 5 

LEGENDA 

Gambar 2. Orientasi dan Batas Rumah. 

Sumber : Survey Lapangan, 2002 
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1. Tangga Depan. 

2. R. Tamu (Ole-lemangku) 

3. R. Makan/jika ada Tamu. 

4. R. Tenun Kain 

5. R. Tidur Anak Laki 

6. R. Tidur Wanita 

7. R. Tidur Orang tua (Kaodoha) 

8. R. Antara ( Tombi ). 

9. R. Makan Keluarga 

10. Tempat Air Besih. 

11. Tungku Api. 

12.  Pembatas Ruang ( kante ) 

13. Tangga Dapur (palengku) 

14. Kloset 

15. Tempat Air 

16. Pintu WC. 

 

 

KAMAR MANDI / WC 
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Gambar 3. Lay Out Ruang dan Perabot  

Sumber : Survey Lapangan, 2002 
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c. Aksono Ruang Dan Elemen-elemen Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembatas ruang  
( kante ) 

Pintu depan 

Posisi tikar 

Dudukan 
tangga 

Km/Wc 

Gambar 4. Aksono Ruang dan Elemen-elemen Ruang 

Sumber : penelitian Berthyn Lakebo tahun 1986 



NALARs Volume 3 Nomor 2 Juli 2004: 60-77 

 

70 

copyright 

d. Façade Bangunan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada façade ini terlihat bahwa rumah induk lebih besar dari rumah 
tambahan yang berfungsi sebagai dapur, Pada tampak kanan terlihat 
pintu masuk dapur merupakan ruang pemisah atau ruang antara (tombi), 
diatas ruang antara terdapat talang air hujan yang terbuat dari batang 
pinang dibelah dua (Kampinalo) yang diserut dan menampung air hujan 
dari atap dapur. Arah aliran air hujan yang ditampung oleh talang 
kampinalo dialirkan pada bagian kiri rumah, dan air tersebut ditampung 
untuk kebutuhan rumah tangga. 

  

Tampak Depan Tampak Depan 

Tampak Depan Tampak Depan 

Gambar 5. Fasade Rumah dan Elemen Ruang 

Sumber : Survey Lapangan, 2002 

 



Arsitektur Vernakular Muna (Sachrul Ramadan) 

 

                                                                                                                                                           71 

copyright 

e. Struktur dan Lantai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiang Putus 
 ( Kabangke ) 

Dudukan Tiang 
( sandi ) 

Lisplank 

Gording  (saho) 

Bubungan (kutu bungke ) 

Tiang raja (Kolakino Lambu ) 
Pusat Rumah 

Talang air ( Kampinalo ).Terbuat dari 
batang pinang yang diserut 

Tiang utama 

(katumbulao) 

Balok atas 
(garaga atas) 

Gambar 6. Struktur dan Lantai Bangunan 

Sumber : Ilustrasi Penulis, 2002 
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f. Proses Mendirikan Bangunan. 
 

Sebelum mendirikan bagunan, terlebih dahulu diadakan upacara-
upacara tertentu sesuai adat yang diwarisi leluhur mereka. Tujuan 
upacara tersebut adalah untuk keselamatan penghuni rumah diwaktu 
menempati rumah . Upacara-upacara itu dilakukan sebelum, disaat dan 
selesai mendirikan rumah (lakebo, 1986). Adapun urut-urutan 
pemasangan bahan-bahan rumah sebagai berikut: 
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Gambar 7. Proses Pemasangan Tiang Utama Rumah 

Sumber : Ilustrasi dari Prosesi Pembangunan Rumah Muna 
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Pemasangan tiang dimulai dari tiang utama (katumbulao), selanjutnya 
tiang depan, dan tiang belakang. Setelah itu tiang-tiang bagian kiri dan 
kanan sesuai dengan nomor urut yang tertera diatas. Pemasangan 
tiang-tiang tersebut diikuti dengan pemasangan balok-balok lantai 
(garaga bawah) lebih dahulu dan selanjutnya dipasang balok atas ( 
garaga atas ). 
  
Setelah proses struktur utama ini jadi maka selanjunya adalah 
pemasangan tiang putus (kabangke), pesangan balok lantai yang lain 
dengan jarak 25 Cm (lakebo, 1986). Setelah Tiang-tiang pokok dan 
balok pokok pada rumah inti selesai maka dilanjutkan dengan 
pemasangan tiang balok lantai untuk ruang antara dan tiang-tiang dapur, 
untuk selanjutnya memasang kuda-kuda mulai dari depan hingga 
kebelakang kemudian memasang atap, papan lantai, tangga Kusen 
Jendela dan terakhir adalah pemasangan dinding. 
Setelah Rangkaian pemasangan rumah selesai sebelum pemilik rumah 
menghuni rumahnya terlebih dahulu dicari hari baik untuk mengadakan 
upacara syukuran dan mengusir mahluk halus agar yang menghuni 
rumah aman dari gangguannya. Upacara ini disebut Kafonisino Lambu. 

 
 

2. Tinjauan khusus terhadap  Makna  orientasi dan ruang pada 
Arsitektur Vernakular Muna 

 
a. Orientasi bangunan 
Dari sisi Klimatologi, arah bangunan membujur timur barat,  
meminimalisasi bidang lebar terhadap sinar matahari, dan 
memaksimalkan udara masuk kedalam ruang. Karena Kabupaten Muna 
merupakan daerah beriklim panas. Dan sudut yang dibentuk oleh rumah 
dapat mengarahkan angin, sehingga tekanan angin tidak mengganggu  
stabilisasi struktur rumah. 

 
Dari sisi Kosmologis, pintu masuk halaman terletak pada sisi kanan 
rumah, dimaksudkan agar kemudahan akses terhadap pintu rumah dan 
pintu belakang. Arah rumah inti membujur arah barat timur, merupakan 



NALARs Volume 3 Nomor 2 Juli 2004: 60-77 

 

74 

copyright 

arah yang mempunyai makna kosmologis, karena arah ini merupakan 
arah terbitnya siang dan malam serta arah yang dianggap suci bagi 
masyarakat muna. Dapur dan Km/Wc. menghadap arah selatan, karena 
dianggap dapur dan Km/Wc adalah area yang tidak suci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Susunan dan Hirarki Ruang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Selatan 

Utara 

Barat A C 

Pintu masuk 

halaman 

Gambar 8. Orientasi Bangunan 

Sumber :  

Analisis Penulis, 2002 

 

Public Area. 
dapat dilalui tamu  

Family Area 
( zona privat ) 

Gambar 9. Hirarki Berdasar Aktivitas          

Sumber  : Analisis Penulis, 2002 
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Hirarki berdasarkan aktivitas diatas memperlihatkan Bahwa secara 
Horisontal terjadi dua area  yaitu :  
A. Merupakan area yang terdiri atas ruang menerima tamu, ruang 

keluarga Dapur dan km/wc , dengan tingkatan hirarki, Publik, Semi 
Publik dan Service. 

B. Merupakan area yang terdiri atas ruang tidur anak laki, ruang tidur 
wanita, ruang tidur Orang tua dan ruang makan bersama keluarga 
dengan tingkat hirarki, Privat kecuali ada acara hajatan maka ruang 
tidur anak laki dipergunakan untuk hajatan tersebut. 

Untuk Kamar mandi / Wc, Pintu terletak pada sisi paling belakang, 
diharapkan ketika memasuki kamar mandi / Wc, arah masuk adalah 
barat timur disini mengandung makna agar sebelum masuk memohon 
doa agar senantiasa terlindungi selama berada di kamar mandi/wc. Dan 
arah Kloset menghadap ke selatan. 

Hirarki pada rumah Muna juga dapat ditinjau berdasar kosmologis. Nilai 
Kosmologis yang terkait dengan tingkat kesakralan ruang diperlihatkan 
dengan adanya perbedaan ketinggian lantai makin kebelakang nilai 
sakralitas semakin tidak ada (arah A ). Arah ( C ) Dari belakang 
memperlihatkan adanya  urutan ketinggian yaitu dari Km/Wc, Dapur dan 
Rumah inti, hal ini memperjelas bahwa rumah inti mempunyai tingkatan 
yang tertinggi dari ruang yang lainnya dan dari arah ( B ) menjelaskan 
bahwa rumah ini terdiri atas Kaki, Badan Dan Kepala semakin keatas 
nilai kesakralan semakin besar. Jadi ketinggian mempunyai makna yang 
dalam bagi masyarakat muna. 

Dan masyarakat ini mengangap bahwa rumah inti merupakan dunia 
kecil yang didalamnya dilakukan aktivitas horizontal yaitu sesama 
keluarga dan tamu serta secara vertikal dalam hubungan dengan Yang 
menciptakan Tuhan. Ruang inti (1)  sebagai ruang yang mempunyai nilai 
kosmik pemisahan dengan dengan dapur (3) ditunjukan dengan 
adanyan ruang antara (2) , yang lebih menegaskan makna masing-
masing ruang. 
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D. KESIMPULAN. 
 

Dari pembahasan dan analisis diatas dapat diuraikan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 

1. Masyarakat muna dalam membangun rumah tinggal atau dengan kata 
lain rumah tradisional masih memakai pola dan tatanan yang diwarisi 
secara turun-temurun, yaitu mulai dari pengumpulan bahan bangunan, 
penentuan kedudukan tiang utama, ukuran, dan orientasi rumah hingga 
mulai mendiami rumah. 

2. Rumah dibuat berdasarkan serangkaian tujuan yang kompleks, kerena 
hampir semua komunitas masyarakat tradisional dapat dijumpai upacara 
ritual yang berhubungan dengan konstruksi . 

1 

Km/Wc 

A 

C 
Kaki 

Badan 

Kepala 

2 3 B 

Gambar 10. Hirarki Kosmologis                   

Sumber : Analisis penulis, 2002 

 



Arsitektur Vernakular Muna (Sachrul Ramadan) 

 

                                                                                                                                                           77 

copyright 

3. Rumah tradisional Muna  merupakan suatu mikrokosmos yang diatur 
dengan cara yang sama seperti alam semesta dan merupakan ciptaan 
yang luar biasa rumitnya. Keteraturan ruang ini dibuktikan dalam 
penyusunan fisik denah dan ruang, arah dan orientasi, perbedaan tinggi 
rendah lantai serta aturan-aturan penggunaan rumah tersebut. Yang 
kesemuanya terwujud karena ada pertimbangan lain yang mendasari. 
Hal ini sejalan esensi dari kajian pustaka yang menjadi landasan teori 
pada analisis ini 
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