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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan mengenai fungsi ruang pada Rumah Ulu

masyarakat adat Komering di Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat

Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Rumah Ulu mempunyai fungsi dari tiap ruangan garang, haluan, kakudan,

ambin, pangking dan pawon yang terdapat di dalam nya dan memiliki fungsi

serta nilai-nilai budaya yang terkandung pada tiap-tiap ruangan.

2. Rumah Ulu dalam menjaga nilai-nilai budayanya yakni pada ruangan yang

terdapat di dalamnya garang, haluan, kakudan, ambin, pangking dan pawon

memiliki nilai budaya yang terkandung mulai dari saat pendirian rumah sampai

penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nilai-nilai budaya yang

terkandung pada tiap ruang adalah nilai budaya, nilai religius/keagamaan, nilai

kesopanan, nilai sosial, nilai kegotong-royongan dan nilai estetika. Serta

memiliki fungsi tambahan yakni fungsi ruang pada pelaksanaan upacara-

upacara adat seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian.
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B. SARAN

Setelah melakukan penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa saran yang

penulis sarankan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada masyarakat adat Komering diharapkan agar selalu melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat seperti upacara-

upacara adat setempat di dalam rumah Ulu agar fungsi ruang rumah Ulu tidak

memudar dengan semakin pesatnya perkembangan zaman harus selalu

diperhatikan keberadaanya agar kelestariannya selalu terjaga.

2. Dalam mendapatkan data dan informasi mengenai rumah Ulu ini penulis sangat

kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan sejarah rumah

Ulu ini. Hendaknya masyarakat setempat yang mengetahui tentang informasi

tersebut memberdayakan generasi-generasi penerus untuk melakukan

pengenalan terhadap rumah Ulu. Sehingga informasi tentang rumah Ulu ini

dapat tersebar luas dimedia-media informasi, seperti media cetak, informasi

internet, terlebih lagi ditulis dalam bentuk buku bacaan. Maka, nilai-nilai

budaya yang terkandung dalam rumah Ulu tidak akan memudar.

3. Pembaharuan kembali tradisi budaya yang ada dalam rumah Ulu ini hendaknya

pemerintah setempat tetap mempertahankan dan melestarikan budaya dengan

dijadikannya objek wisata dan budaya nasional sehingga kebudayaan tersebut

tidak punah atau menghilang.


