
LAMPIRAN 



Jenis - jenis koleksi yang terdapat dalam Museum, antara lain: 

Jenis koleksi 
Kapak neolithik 

Manik-manik 

Gading gajah 

Gelang perak 

Mata uang 
logam dan uang 
kertas asing 

Keramik 

Petih barang 

Alat makan 

Peninggalan Purbakala 
Gambar 

-

-

-

-

Penjelasan 
Kapak yang terbuat 
dari batuan chert 
berwarna hijau keabu-
abuan 
Manik-manik pra 
sejarah yang sudah 
tidak utuh 
Keberadaan gading ini 
berkaitan erat dengan 
strata sosial seseorang 
Gelang yang sudah 
berumur ratusan tahun 
yang disebut dengan 
ponto gallang 

Mata uang ini 
digunakan sebagai 
alat pertukaran di 
masa lalu 
Koleksi keramik 
yang berasal dari 
Cina, Jepang, 
Thailand dan 
beberapa Negara 
Ere 
Tempat makan sirih 
yang biasa dipakai 
oleh raja di masa 
lampau 

Petih barang yang 
terbuat dari kayu, 
berbentuk bulat 
Alat makan yang 
biasa digunakan 

masa lam 
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Pambuliang 

Tempat air 

Piring kayu 

Peralatan tenun 
tradisional 

Pakaian adat 

Pambuliang 
merupakan tempat 
tuak, dimana setelah 
tuak diambil akan 
disimpan 
di bulia 
Tempat air atau 
masyarakat to raja 
menyebutnya kolobe 
uwai, alat In! 

digunakan sebagai 
tempat air pada 
masa lam 
Piring kayu atau 
kandean langko 
merupakan salah 
satu alat makan 
yang biasa 
digunakan pada 
masa lam 
Alat yang digunakan 
untuk membuat kain 
tenun, yang terbuat 
dari kayu 

Pakaian adat ini 
berupa kandaure, 
kalong baju, 
ambero, paku-paku, 
ponto kalue, ponto 
pirri, dan songko. 
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Pakaian dan 
peralatan 
perang 

Pelaminan 
perkawinan 

Gendang 

Alat musik 

Pakaian dan 
peralatan perang 
merupakan satu 
kesatuan yang biasa 
disebut dengan To 
parari. 

Pelaminan 
pernikahan yang 
memiliki arti 
tersendiri menu rut 
kepercayaan 
masyarakat Tana 
Toraja 

Gendang adalah alat 
musik yang 
digunakan untuk 
tarian tradisional. 

Alat music 
digunakan 
masyarakat 
Toraja pada 
lampau 

yang 
oleh 

Tana 
masa 
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ALat-alat 
kerajaan 

Lesung batu 

Tombak 

Alat 
ikan 

penangkap 

Alat yang digunakan 
oleh raja masyarakat 
Tana Toraja pada 
masa lampau 

Budaya Pedalaman_A--"g'-ra_r_is_.--_____ _ ---I 

Lesung batu yang 
sudah memiliki 
umur 
berusia 
tahun 

sampai 
ratusan 

Tombak digunakan 
untuk menangkap 
ikan pada masa 
lampu 

Alat 
digunakan 
menangkap 
pad a 
lampau. 

yang 
untuk 

ikan 
masa 
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Alat bajak 
tradisional Alat bajak 

digunakan 
membajak 
pad a 
lampau. 

yang 
untuk 

sawah 
masa 

Jenis - jenis koleksi yang terdapat di dalam Galeri seni, antara lain: 

Kain tenun 

Ukiran 

Tau-tau 

Kain yang ditenun 
oleh para leluhur 
Toraja, dimana kain 
tenun ini memiliki 
simbol kemakmuran 
dan kejayaan. 

Ukiran kayu In! 

diukir 
mem iii ki 

dengan 
arti 
dari tersendiri 

simbol-simbol 
ukirannya, dimana 
ukiran kayu In! 

hanya memiliki 4 
warna dasar yaitu 
merah, putih, hitam 
dan kuning, dan 
setiap warna 
memiliki arti 
tersendiri. 
Tau-tau merupakan 
patung yang diukir 
dari kayu yang 
membentuk orang 
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Miniatur rumah 
tongkonan 

Patung 

Kandaure 

Miniatur rumah 
tongkonan 
merupakan rumah 
adat tongkonan 
dalam skala kecil 
yang terbuat dari 
kayu dam bambu. 

Patung dari kayu 
tertentu yang 
membentuk orang, 
karena melihat umur 
dari kayu tersebut. 

Kandaure 
merupakan manik-
manik yang 
kemudian dibuat 
seperti tirai. 
Kandaure biasanya 
digunakan oleh 
penari dan dalam 
acara pernikahan 
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Kegiatan Upacara adat di Tana Toraja 

I 
Kegiatan Upacara adat Rambu solo' 

I 
~ 

~ I 

I Persiapan I I Pelaksanaan I 

1 ~ 
Persembahan sesaji berupa 

Pertemuan keluarga 
kerbau dan babi dan diiringi 

orang yang wafat 
nyanyian satu malam 

1 ~ 
Keluarga menerima masyarakat 

Pembuatan pondok 
dan kerabat yang membawa 

upacara 
sumbangan hewan dan uang 

t -t 
Menyediakan Penyembelihan babi (semua 
peralatan upacara orang harus berpakaian baju 

hitam) 

t 
Ritual memasukkan jenazah ke 

dalam peti kayu 

~ 
Jenazah dipindahkan di 

lapangan dan dibawa dengan 

iringan arak-arakan 

-t 
Keluarga menerima tamu yang 

datang dan mencatat 

pemberian sumbangan 

~ 
Keluarga dan petugas 

beristirahat 

-.It 
Acara puncak yaitu pemotongan 

kerbau 

~ 
Jenazah dikuburkan ke tempat 

pemakaman 
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Kegiatan Upacara Rambu tuka' 

Upacara rambu tuka' adalah upacara ad at yang berhubungan dengan 

acara syukuran, di dalam upacara ini tidak ada kesedihan. Untuk upacara 

rambu tuka' diiringi oleh seni tari. Tingkatan upacara rambu tuka' : 

Ma'pallin atau 

Manglika' biang 

Ma'tadoran atau 

Menammu 

Ma'pakande Deata do 

Banua 

ix 



Di Tana Toraja setiap tahunnya merayakan sebuah pentas pada tiap akhir 

tahun tepatnya dibulan desember sampai awal januari, adapun pentas 

yang pernah diadakan di Tana Toraja yaitu : 
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