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1.0 SISTER TANSGAtl TRADISI 

1. i PEMD^KUHJ^ 

flasyarakat mod en masakini telah sernakin mel upakan 

segala bentuk peninggalan sejarah, walaupun sesuatu 

peninggalan tersebut adalah sesuatu yang cantik dan 

begitu unik serta tinggi nilainya. Sesuatu yang 

dianggap pelik dan bersejarah akan digelar xantik' dan 

disimpan tanpa sesiapa mengetahui keujudannya dan asal 

usulnya. Begitu juga dengan peninggalan senibina dan 

sejarahnya. Peninggalan Rumah-rumah Melayu Tradisi 

sering dipandang sepi dan di anggap usang di eelah-

celah pembangunan dan kehidupan moden masakini. Tanpa 

disedari» kita sebenarnya telah sernakin kehilangan 

bukti-bukti ketamadunan yang telah dibentuk semenjak 

sekian lama oleh Ndatuk-nenek* kita. 

Masyarakat masakini bukan sahaja telah melupakan bahan 

peninggalan sejarah tetapi juga telah sernakin 

kehLlangan mengenai panggilan dan pengisti1"han 

terhadap sesuatu bahan peninggalan sejarah akibat lebih 

suka menggunakan bahasa lain yang dianggap lebih maju. 

Ualaupun terdapat juga golongan masyarakat yang 

menyedari perkara ini dan ingin mengetahui perkembangan 

sesuatu bahan tersebut, oleh kerana kurangnya 

pengkajian yang dilakukan, maka ia akan tetap begitu 

sahaja, sehingga sesuatu tindakan yang dilakukan secara 

1 



bersungguh-sungguh untuk mencungkil semula segala yang 

terpendam dalam pengetahuan pihak-pihak yang 1 ebih 

berpengalaman disamping pengkajian terhadap bahan 

peninggalan yang masih ujud. 

1.2 DEFIES! SISTEtt TANSSATI. 

sSistem Tanggam' yang dimaksudkan dalah kaj ian ini 

adalah cara sambungan terhadap bahan kayu yang 

digunakan pada pembinaan Rumah Melayu Tradisi. Sehingga 

kajian ini dilakukan, terdapat beberapa pemahaman dan 

pendapat mengenai pengertian terhadap bahan kajian 

tersebut. 

1.2.1 
Pengertian Darisegi Bahasa. 

Perkataan Manggam' adalah dipercayai berasal dari 
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bahasa Sanskrit* Ualaupun makna asalnya tidak 'dapat 

dikesan, tetapi menurut pemahaman oleh masyarakat 

Melayu Kelantan, perkataan stanggam* adalah membaua 

pengertian ''pemasangan kerangka bangunan kayu 

diperingkat percubaan' t dimana sebutan lengkapnya 

adalah berbunyi "tanggam-menanggam"* sementara sebutan 

atau panggilan terhadap Manggam' yang dimaksudkan 
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ada)ah "masuk". 

Namun begitu terdapat juga pehak yang telah memanggil 

perkataan Manggam' sebagai ssendi bangunan' dan juga 

vpenyepit*. 
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Pengertiaft Darisegi Istilah* 

Menurut pengertian istilah sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh pehak O-euan Bahasa dan Pustaka 

Malaysia,, stanggam' adal ah membaua pengertian 

"sambungan kayu bertakuk-takuk supaya dapat dihubungkan 
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dengan rapat dan kukuh". John A Ualton ada menyatakan 

bahaua "tanggam adalah kepingan kayu yang diukir untuk 

sesuatu tugas tertentu. Dari pengalaman, nisbah 

sukatannya telah menjadi piauaian supaya mendapat 

kekuatan yang setingginya apabila kepingan tersebut 

disambungkan". 

Sistem tanggam adalah merupakan cara sambungan kayu 

atau satu sistem yang menggabungkan set iap el ernen 

tunggal bangunan supaya membentuk satu ikatan. atau 

jalinan rangka yang kuat. 

Sistem tanggam juga adalah merupakan suatu yang 

terpenting dan perlu diambil perhatian yang Nserius'' 

ketika mendirikan Rumah flelayu Tradisi. Ini adalah 

kerana, kekuatan keseluruhan kerangka bangunan adalah 

bergantung kepada jalinan sistem tanggam tersebut. 

1.3 KEPEWTIWGAN SISTEM TAWGSAM 

Oalam pembinaan Rumah Melayu Tradisi, kepentingan 

sistem tanggam sudah tidak dapat dinafikan lagi kerana 

tanpa tanggam bangunan tersebut tidak dapat didirikan. 
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