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PROFIL BENDA DIDUGA CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN BOALEMO

YANG TERCATAT DALAM SISTEM REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA

1. MAKAM AULIA PELEHU

Tanggal Daftar : 31 Maret 2017
Kategori : Struktur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Masyarakat setempat
Nama Pengelola : Masarakat setempat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Makam 1

Makam ini terletak tepat di samping tangga tempat masuk ke bangunan makam Aulia.
Hanya terdapat sebuah nisan dengan model bulat dan berukuran tinggi 45 cm dan tebal
25 cm. tidak terdapat keterangan apa-apa pada makam tersebut.

Makam 2

Terletak dalam sebuah bangunan berdenah persegi dengan arah hadap utara-selatan.
Makam terdiri dari dua nisan, nisan yang kecil berukuran panjang 25 cm dan terletak di
bagian selatan dari jirat makam, sedangkan di bagian utara terdapat nisan besar yang
berukuran tinggi 55 cm. Kedua nisan ini terbuat dari batu kali dengan bentuk bulat agak
pipih. Nisan ini ditancapkan pada tanah yang berwarna coklat kekuningan. Di samping
nisan yang besar terdapat sebuah cerek dengan gelas plastic yang berwarna biru. Jirat
makam terbuat dari semen yang dilapisi tegel putih dengan ukuran panjang 330 cm,
lebar 250 cm, dan tebal 30 cm. Pada sisi sudut masing-masing jirat terdapat 4 buah
tiang balok kayu yang bercat putih yang dipasang sebagai tempat untuk melindungi
makam dengan jirat. Tiang ini dilengkapi dengan tirai dari kain kafan yang berwarna
putih. Dibagian atas makam terdapat sebuah lampu. Bangunan pelindung makam
berdenah persegi dengan ukuran panjang 660 cm, lebar 660 cm dan tinggi 300 cm.
Bangunan ini mempunyai dua pintu untuk akses masuk ke dalam makam. Pintu utama
terletak di bagian timur yang masing-masing di bagian sampingnya terdapat jendela
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berukuran panjang 200 cm dan tinggi 110 cm yang terbuat dari kayu berpalang.
Sedangkan pada dinding bagian belakang terdapat sepasang jendela kecil berukuran
panjang 40 cm dan tinggi 60cm. Pada sudut bagian ternggara ruangan terdapat dupa-
dupa yang diletakkan dengan botol-botol tempat kemenyan. Bagian luar banguan
dilengkapi dengan teras sekeliling dengan lebar 130 cm. Bagian depan teras dilengkapi
pelindung berupa terali-terali yang terbuat dari semen sebagai pelindung teras
bangunan.
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2. IGIRISA (GUA DAN CERUK PANGAMPUTI)

Tanggal Daftar : 31 Maret 2017
Kategori : Situs
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Negara
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Pada gua terdapat sebuah tulang dengan ukuran panjang 21 cm. Gua berukuran tinggi
117 cm dan lebar 140 cm. Pada bagian dalam gua, ruang jadi terbagi dua yaitu gua
meuju ke arah timur sepanjang 7 m dan lubang yang lain menuju kea rah barat
sepanjang 4 m tempat tulang belulang yang terkonsentrasi pada sebuah tempat di
kedalaman 20 cm sampai 50 cm. Tulang belulang ini pertamanya berada dalam gua di
sebelahnya namun karena penggalian liar yang dilakukan oleh beberapa oknum maka
posisi tulang-belulang ini kemudian dipindahkan ke ceruk samping gua.
Gua ini sering disebut Gua Pangamputih atau Tulalo (tempat tulang belulang) bagi
masyarakat setempat.
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3. GEREJA IMMANUEL

Tanggal Daftar : 31 Maret 2017
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Jemaat Gereja Immanuel
Nama Pengelola : Jemaat Gereja Immanuel
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Gereja mempunyai denah dengan bentuk persegi panjang. Bagian-bagian gereja terdiri
atas pondasi, badan gereja dana tap gereja. Pondasi gereja terbuat dari semen yang
dilapisi dengan tegel berwarna putih. Pada bagian depan terdapat teras yang berdenah
persegi yang terletak di depan pintu masuk. Teras diatapi dengan seng yang ditopang
oleh pilar-pilar berbentuk balok yang bercat putih dengan sudut bercat abu-abu. Pintu
masuk berdaun ganda terbuat dari bahan kayu dengancat warna coklat tua. Pada
masing-masing sisi bagian timur dan barat dari pintu masuk terdapat sepasang jendela
berdaun ganda yang terbuat dari kayu dengan kaca berwarna hitam. Bagian dinding sisi
samping sebelah timur dan barat terdapat masing-masing sepasang jendela yang
berdaun tiga dan dilengkapi dengan lima pasang ventilasi pada masing-masing bagian
atas jendela. Bagian atap gereja tersusun dari bahan seng dengan atap yang berbentuk
pelana kuda.
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Deskripsi :

Bangunan gereja ini mempunyai denah yang menyerupai huruf T dan terbagi dua bagian
yaitu bagian teras dengan badan gereja. Bagian teras gereja terdiri atas pondasi yang
terbuat dari semen yang dilapisi tegel berwarna abu-abu dengan tangga yang tersusun dari
2 anak tangga. Di bagian sisi samping timur dan barat masing-masing berdiri sebuah
menara yang dengan lambang salib pada masing-masing bagian puncak dan lonceng yang
tergantung pada menara di bagian sisi barat. Di antara kedua menara ini terdapat pilar
yang melengkung yang menjadi penopang atap berbentuk segitiga. Di antara lengkungan
pilar terdapat sepasang pintu berdaun ganda pada bagian tengah dan masing-masing
sebuah pintu masuk di samping intu tengah. Bagian atas dari pintu tengah terdapat lukisan
orang yang berjubah dengan nama St. Theodorus. Sedangkan bagian atas dari masing-
masing pintu di samping pintu utama terdapat lukisan yang menyerupai cawan. Badan
gereja berdenah persegi panjang dan dilengkapi dengan sebuah pintu berdaun ganda pada
masing-masing dinding sisi bagian timur dan barat. Selain itu masing-masing dinding ini
juga dilengkapi dengan jendela kaca yang berterali besi. Pada bagian atas jendela terdapat
ventilasi yang berbentuk persegi panjang bersusun dua. Bagian atap tersusun dari seng
dan berplafon tripleks dengan cat warna putih. Atap bagian atas ini berbentuk pelana
kuda.
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5. MAKAM SULTAN HURUDJI

Tanggal Daftar : 31 Maret 2017
Kategori : Struktur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Keluarga Hurudji
Nama Pengelola : Keluarga Hurudji
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah makam berbentuk persegi panjang dan terdiri atas sebuah nisan yang berbentuk
pipih menyerupai bentuk segitiga bersusun dua dengan bagian atas yang runcing dan
terbuat dari bahan kayu. Pada bagian nisan terdapat tulisan angka “1685 Radja Hurudji”
dengan ukuran tinggi 20 cm dan tebal 10 cm.Arah hadap makam adalah utara-selatan.
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6. RUMAH TEMPAT PENCUCIAN ALAT-ALAT KERAJAAN

Tanggal Daftar : 31 Maret 2017
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Keluarga Utiarahman
Nama Pengelola : Keluarga Utiarahman
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Bagian-bagian rumah terdiri atas teras yang ditopang oleh 7 buah tiang dari kayu.Lantai
rumah terbuat dari bahan semen.Badan rumah berupa tembok yang tersusun atas bata
merah dengan spesi semen. Bagian depan terdiri dari anak pintu berdaun ganda dengan
5 anak jendela. Bagian samping masing-masing dilengkapi dengan sepasang
jendela.Pada bagian atas masing-masing anak jendela terdapat sepasang lubang
ventilasi berbentuk persegi panjang.Bagian atasrumah berbentuk atap pelana yang
membujur arah utara-selatan dan terbuat dari bahan seng. Rumah ini sehari-harinya
berfungsi sebagai tempat tinggal, namun pada bulan Muharam rumah ini dipergunakan
sebagai tempat pencucian alat-alat pusaka peninggalan Kerajaan Boalemo.
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7. JEMBATAN DULUPI/ JEMBATAN KAYU DULUPI

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Struktur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 7 m dengan lebar 50 cm sampai 25 cm dan tebal antara 5 cm sampai 10
cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok kayu yang melintang dari utara ke
selatan dan pada bagian atas terdapat 3 pasang balok-balok kayu yang melintang
sepanjang jembatan dari timur ke barat yang berjumlah sebanyak 56 balok. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampai 3,7
cm. Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. Salah satu balok
penghubung dinding jembatan pada sisi bagian selatan telah mengalami kerusakan.
Balok-balok kayu ini dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi
yang berdiameter 1 cm sampai 3,7 cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini
dipasangi oleh atap seng yang berukuran panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada
bagian atas, jembatan diberi atap seng dengan model atap pelana yang ditopang oleh
balok-balok kayu. Jembatan ini mempunyai ukuran panjang 21,80 m dengan lebar 3 m
dan tinggi 3,5 m.
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Balok-balok kayu ini dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi
yang berdiameter 1 cm sampai 3,7 cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini
dipasangi oleh atap seng yang berukuran panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada
bagian atas, jembatan diberi atap seng dengan model atap pelana yang ditopang oleh
balok-balok kayu. Jembatan ini mempunyai ukuran panjang 21,80 m dengan lebar 3 m
dan tinggi 3,5 m.
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7. JEMBATAN DULUPI/ JEMBATAN KAYU DULUPI

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Struktur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 7 m dengan lebar 50 cm sampai 25 cm dan tebal antara 5 cm sampai 10
cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok kayu yang melintang dari utara ke
selatan dan pada bagian atas terdapat 3 pasang balok-balok kayu yang melintang
sepanjang jembatan dari timur ke barat yang berjumlah sebanyak 56 balok. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampai 3,7
cm. Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. Salah satu balok
penghubung dinding jembatan pada sisi bagian selatan telah mengalami kerusakan.
Balok-balok kayu ini dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi
yang berdiameter 1 cm sampai 3,7 cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini
dipasangi oleh atap seng yang berukuran panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada
bagian atas, jembatan diberi atap seng dengan model atap pelana yang ditopang oleh
balok-balok kayu. Jembatan ini mempunyai ukuran panjang 21,80 m dengan lebar 3 m
dan tinggi 3,5 m.

Halaman : 8

7. JEMBATAN DULUPI/ JEMBATAN KAYU DULUPI

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
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Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 7 m dengan lebar 50 cm sampai 25 cm dan tebal antara 5 cm sampai 10
cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok kayu yang melintang dari utara ke
selatan dan pada bagian atas terdapat 3 pasang balok-balok kayu yang melintang
sepanjang jembatan dari timur ke barat yang berjumlah sebanyak 56 balok. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampai 3,7
cm. Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. Salah satu balok
penghubung dinding jembatan pada sisi bagian selatan telah mengalami kerusakan.
Balok-balok kayu ini dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi
yang berdiameter 1 cm sampai 3,7 cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini
dipasangi oleh atap seng yang berukuran panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada
bagian atas, jembatan diberi atap seng dengan model atap pelana yang ditopang oleh
balok-balok kayu. Jembatan ini mempunyai ukuran panjang 21,80 m dengan lebar 3 m
dan tinggi 3,5 m.
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8. JEMBATAN MANGGALIPA/JEMBATAN KAYU MANGGULIPA

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Struktur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 24,7 m dengan lebar 3,5 m dan tinggi 3,7 m.
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Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
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Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 24,7 m dengan lebar 3,5 m dan tinggi 3,7 m.
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Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 24,7 m dengan lebar 3,5 m dan tinggi 3,7 m.
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Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 24,7 m dengan lebar 3,5 m dan tinggi 3,7 m.
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9. JEMBATAN PILOLIANGA/JEMBATAN KAYU PILOLIYANGA

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Struktur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 21,3 m dengan lebar 3,4 m dan tinggi 3,7 m
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Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 21,3 m dengan lebar 3,4 m dan tinggi 3,7 m

Halaman : 10

9. JEMBATAN PILOLIANGA/JEMBATAN KAYU PILOLIYANGA

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Struktur
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 21,3 m dengan lebar 3,4 m dan tinggi 3,7 m
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Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Negara
Nama Pengelola : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Jembatan terbuat dari balok-balok kayu yang berwarna hitam berukuran panjang antara
1,5 m sampai 2 m dengan lebar 50 cm. Bagian dasar jembatan tersusun dari balok-balok
kayu yang melintang dari utara ke selatan dan pada bagian atas terdapat 2 pasang
balok-balok kayu yang melintang sepanjang jembatan dari timur ke barat. Balok-balok
kayu ini dihubungkan oleh paku-paku besi yang berdiamater antara 1 cm sampe 1,5 cm.
Pada bagian samping jembatan dibangun dinding-dinding pelindung jembatan dari
balok-balok kayu yang berukuran panjang 2 m dan lebar 50 cm. balok-balok kayu ini
dipasang saling melintang dengan penghubung berupa paku besi yang berdiameter 1,5
cm. Bagian samping dari dinding jembatan ini dipasangi oleh atap seng yang berukuran
panjang 100 cm sepanjang jembatan. Pada bagian atas, jembatan diberi atap seng
dengan model atap pelana yang ditopang oleh balok-balok kayu. Jembatan ini
mempunyai ukuran panjang 21,3 m dengan lebar 3,4 m dan tinggi 3,7 m



Halaman : 11

10. RUMAH BUDEL BELLE DAA

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Samania Amili
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Amili

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan bagian rumah yang terdiri dari tiga
bagian yaitu pondasi/tiang rumah, badan rumah dan atap rumah.Pondasi rumah
terbuat dari balok-balok semen yang tersusun dari bata berspesi semen berjumlah 28
buah. Pada masing-masing dasar pondasi pondasi dilebarkan ukurannya sehingga
menyerupai umpak dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm. Masih terdapat sisa-sisa
tiang-tiang pondasi rumah yang pertama berjumlah 5 buah tiang balok dengan bahan
pembuat dari balok kayu bulat berukuran panjang 130 cm. Untuk naik ke atas rumah
terdapat tangga pada bagian depan rumah yang terbuat dari batu berspesi semen
dengan anak tangga berjumlah 4 buah. Bagian depan rumah terbagi dua yaitu teras
yang bersambungan langsung dengan tangga naik dan sebuah ruang kamar yang
terletak di samping teras. Bahan penyusun rumah terbuat dari kayu. Pintu masuk
dilengkapi dengan sebuah jendela berdaun ganda pada bagian depan. Bagian samping
dinding rumah pada sisi bagian utara dan selatan terdapat masing-masing tiga pasang
jendela berdaun ganda.Bagian belakang rumah terdapat dua pasang jendela berdaun
ganda dan sebuah banguan tambahan yang berfungsi sebagai dapur dengan denah
berbentuk persegi panjang.Atap rumah tersusun dari bahan seng yang berbentuk
pelana kuda. Bagian depan atap ditutupi bahan dari kayu dan dilengkapi dengan
ventilasi pada bagian tengah dengan bentuk persegi panjang. Rumah ini adalah rumah
milik keluarga Amili yang dibangun oleh Bapak Samania Amili.Dulunya rumah ini dikenal
sebagai Belle Daa atau rumah besar.
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Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Samania Amili
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Amili

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan bagian rumah yang terdiri dari tiga
bagian yaitu pondasi/tiang rumah, badan rumah dan atap rumah.Pondasi rumah
terbuat dari balok-balok semen yang tersusun dari bata berspesi semen berjumlah 28
buah. Pada masing-masing dasar pondasi pondasi dilebarkan ukurannya sehingga
menyerupai umpak dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm. Masih terdapat sisa-sisa
tiang-tiang pondasi rumah yang pertama berjumlah 5 buah tiang balok dengan bahan
pembuat dari balok kayu bulat berukuran panjang 130 cm. Untuk naik ke atas rumah
terdapat tangga pada bagian depan rumah yang terbuat dari batu berspesi semen
dengan anak tangga berjumlah 4 buah. Bagian depan rumah terbagi dua yaitu teras
yang bersambungan langsung dengan tangga naik dan sebuah ruang kamar yang
terletak di samping teras. Bahan penyusun rumah terbuat dari kayu. Pintu masuk
dilengkapi dengan sebuah jendela berdaun ganda pada bagian depan. Bagian samping
dinding rumah pada sisi bagian utara dan selatan terdapat masing-masing tiga pasang
jendela berdaun ganda.Bagian belakang rumah terdapat dua pasang jendela berdaun
ganda dan sebuah banguan tambahan yang berfungsi sebagai dapur dengan denah
berbentuk persegi panjang.Atap rumah tersusun dari bahan seng yang berbentuk
pelana kuda. Bagian depan atap ditutupi bahan dari kayu dan dilengkapi dengan
ventilasi pada bagian tengah dengan bentuk persegi panjang. Rumah ini adalah rumah
milik keluarga Amili yang dibangun oleh Bapak Samania Amili.Dulunya rumah ini dikenal
sebagai Belle Daa atau rumah besar.
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Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Samania Amili
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Amili

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan bagian rumah yang terdiri dari tiga
bagian yaitu pondasi/tiang rumah, badan rumah dan atap rumah.Pondasi rumah
terbuat dari balok-balok semen yang tersusun dari bata berspesi semen berjumlah 28
buah. Pada masing-masing dasar pondasi pondasi dilebarkan ukurannya sehingga
menyerupai umpak dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm. Masih terdapat sisa-sisa
tiang-tiang pondasi rumah yang pertama berjumlah 5 buah tiang balok dengan bahan
pembuat dari balok kayu bulat berukuran panjang 130 cm. Untuk naik ke atas rumah
terdapat tangga pada bagian depan rumah yang terbuat dari batu berspesi semen
dengan anak tangga berjumlah 4 buah. Bagian depan rumah terbagi dua yaitu teras
yang bersambungan langsung dengan tangga naik dan sebuah ruang kamar yang
terletak di samping teras. Bahan penyusun rumah terbuat dari kayu. Pintu masuk
dilengkapi dengan sebuah jendela berdaun ganda pada bagian depan. Bagian samping
dinding rumah pada sisi bagian utara dan selatan terdapat masing-masing tiga pasang
jendela berdaun ganda.Bagian belakang rumah terdapat dua pasang jendela berdaun
ganda dan sebuah banguan tambahan yang berfungsi sebagai dapur dengan denah
berbentuk persegi panjang.Atap rumah tersusun dari bahan seng yang berbentuk
pelana kuda. Bagian depan atap ditutupi bahan dari kayu dan dilengkapi dengan
ventilasi pada bagian tengah dengan bentuk persegi panjang. Rumah ini adalah rumah
milik keluarga Amili yang dibangun oleh Bapak Samania Amili.Dulunya rumah ini dikenal
sebagai Belle Daa atau rumah besar.
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Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Samania Amili
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Amili

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan bagian rumah yang terdiri dari tiga
bagian yaitu pondasi/tiang rumah, badan rumah dan atap rumah.Pondasi rumah
terbuat dari balok-balok semen yang tersusun dari bata berspesi semen berjumlah 28
buah. Pada masing-masing dasar pondasi pondasi dilebarkan ukurannya sehingga
menyerupai umpak dengan panjang 50 cm dan lebar 50 cm. Masih terdapat sisa-sisa
tiang-tiang pondasi rumah yang pertama berjumlah 5 buah tiang balok dengan bahan
pembuat dari balok kayu bulat berukuran panjang 130 cm. Untuk naik ke atas rumah
terdapat tangga pada bagian depan rumah yang terbuat dari batu berspesi semen
dengan anak tangga berjumlah 4 buah. Bagian depan rumah terbagi dua yaitu teras
yang bersambungan langsung dengan tangga naik dan sebuah ruang kamar yang
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11. RUMAH BUDEL KELUARGA MAHIEU

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Mahieu
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Mahieu

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi dengan dengan bagian-bagian rumah yang terbagi atas
pondasi, badan rumah dan atap rumah.Bangunan rumah terletak di tengah-tengah
lahan yang luas. Pondasi rumah tersusun atas batu kali berspesi semen yang bagian
atasnya disambung dengan susunan bata merah.Pondasi rumah ini memiliki ukuran
tinggi 100 cm. Teras rumah berdenah persegi panjang dilengkapi dengan pelindung atap
yang ditopang oleh tiang kayu sebanyak 7 balok tiang. Di bagian depan tepat di tengah-
tengah terdapat tangga untuk naik ke teras rumah dengan jumlah 2 anak tangga.
Badan rumah berbentuk persegi dan pada bagian utara telah ditambahkan sebuah
kamar.Terdapat sebuah pintu berdaun ganda beserta sepasang jendela pada masing-
masing bagian samping pintu.Pada sisi rumah bagian sudut sebelah selatan juga
dilengkapi sepasang jendela.Di bagian atas masing-masing jendela terdapat lubang
ventilasi berbentuk persegi panjang yang bersusun dua.Dinding bagian samping pada
sisi selatan dilengkapi dengan 3 pasang jendela berdaun ganda.Sedangkan dinding
bagian samping sebelah utara hanya dilengkapi 2 pasang jendela. Pada bagian belakang
terdapat sebuah selasar yang menghubungkan rumah bagian depan dengan rumah
bagian belakang. Bagian belakang rumah ini memiliki denah persegi panjang juga.
Plafon bagian atap rumah terbuat dari balok-balok kayu ulin yang disusun melintang
dari arah timur ke barat dengan penopang kayu yang melintang dari utara ke selatan.
Balok-balok kayu ini berukuran 3 m dengan lebar 20 cm dan tebal sekitar 15 cm. Atap
rumah bagian depan berbentuk limasan yang bersusun dua. Bagian depan berukuran
lebih kecil dari atap bagian belakang. Pada bagian depan atap kecil ini juga dilengkapi
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dengan lubang ventilasi yang diukir dengan motig bulatan dan segitiga. Atap rumah
bagian belakang berbentuk pelana yang memanjang dari utara ke selatan.Atap
pelindung rumah ini tersusun dari bahan seng. Rumah keluarga Mohieo ini dibangun
pada tahun 1937 oleh Andreas Moieo yang merupakan salah satu dari 3 keluarga
Belanda pertama yang tiba di Tilamuta pada jaman Kolonial. Andreas Mohieo
merupakan pengusaha perkebunan. Selain menjadi pengusaha perkebunan, Andreas
Mohieo juga membangun koperasi di Boalemo dan memprakarsai pendirian gereja
pertama kali di wilayah Tilamuta. Andreas Mahieo memiliki putra bernama Rudolf
Mahieo yang kemudian memiliki 8 anak. Dua anak dari Rudolf Mahieo yaitu Berty
Mahieo dan Caroline Mahieo yang sekarang masih hidup dan tinggal di Tilamuta dan
menempati rumah ini.



Halaman : 14

12. RUMAH BUDEL PENTADU

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Keluarga Saidi
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Saidi
Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan bagian rumah yang terbagi tiga bagian
yaitu pondasi, badan rumah dana tap rumah. Pondasi rumah terbuat dari batu kali
berspesi semen setinggi 100 cm. Teras bagian depan berbentuk limas dengan pilar-pilar
penopang yang terbuat dari semen berbentuk balok dengan hiasan melengkung
menyerupai kubah. Di samping teras pada sebelah timur terdapat tangga naik yang
tersusun dari bata berspesi semen dengan jumlah 3 anak tangga. Di samping tangga
bagian timur terdapat sebuah ruangan kamar yang berdiri sejajar dengan teras rumah
dan dilengkapi dengan jendela kayu yang dilapisi kaca dengan ventilasi berbentuk
persegi panjang dan bersusun tiga pada baguan atasnya. Bagian atap rumah berbentuk
atap pelanan bertingkat dua yang melindungi bagian badan rumah dan tersusun dari
bahan seng. Sedangkan atap pada bagian teras rumah juga berbentuk pelana kuda
namun tidak bertingkat.
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13. RUMAH BUDEL KELUARGA PIDO

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Pido
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Pido

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan teras depan yang berbentuk setengah
lingkaran. Bangunan ini berukuran 217,24m2. Struktur bangunan ini terdiri atas dasar
bangunan yang berfungsi sebagai pondasi rumah, badan bangunan berfungsi sebagai
dinding rumah dan bagian penutupyang berfungsi atap rumah. Dasar bangunan
berdirikontruksi batu sungai dengan cara disusun menggunakan bahan perekat semen,
pasir dan kapur setinggi 50 cm dari permukaan tanah. Pada bagian dasar bangunan ini
terdapat dua buah tangga yang terletak pada bagian depan sisi utara dan pada sisi
selatan bagian tengah yang berfungsi sebagai akses masuk ke dalam rumah. Pada
bagian atas pondasi diletakkan badan rumah dengan lantai semen. Badan bangunan ini
berupa tembok yang memiliki teknik kontruksiberupa susunan bata disusun dengan
cara mendirikan dengan bahan perekat dan penyusun dari campuran semen, pasir dan
kapur. Badan bangunan ini terkesan cukup tinggi dengan ukuran mencapai 4 meterdari
lantai sampai langit langit bangunan.Pada bagian teras berdiri 4 buah pilar berbentuk
segi empat. Untuk menopang bagian atas teras bangunan.Diatas tiang tersebut yang
dimaksud merupakan lantai tembok.Bagian teras antar tiang bangunan ini juga terdapat
tembok setinggi 80 cm dengan bagian tengahnya terdapat lubang ventilasi. Pada bagian
tengah badan rumah terdapat 3 jenis jendela, yaitu; (1) Jendela kaca dengan jalusi
berbahan kayu serta berbingkai kayu; (2) Jendela kayu dengan bingkai kayu; (3) Jendela
kombinasi kaca dan kayu dengan bingkai kayu. Dinding depan terdapat 2 buah jendela
kaca yang masing-masing memiliki dua daun jendela. Dinding sisi selatan terdapat 1
buah jendela kaca dengan 3 buah daun jendela dan 1 buah jendela kayu dengan 2 buah
daun jendela. Dinding sisi utara terdapat 1 buah jendela kaca dengan 3 daun jendela; 1
buah jendela kombinasi kayu dan kaca dengan 3 buah daun jendela; 1 buah jendela
kayu dengan 2 buah daun jendela. Masing-masing jendela terdapat lubang ventilasi di
bagian atasnya. Penutup berupa atap berbentuk limasan dengan bahan seng
gelombang yang ditopang oleh kerangka kayu. Pemilik bangunan ini masih menyimpan
piring keramik yang diperkirakan buatan eropa.
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kombinasi kaca dan kayu dengan bingkai kayu. Dinding depan terdapat 2 buah jendela
kaca yang masing-masing memiliki dua daun jendela. Dinding sisi selatan terdapat 1
buah jendela kaca dengan 3 buah daun jendela dan 1 buah jendela kayu dengan 2 buah
daun jendela. Dinding sisi utara terdapat 1 buah jendela kaca dengan 3 daun jendela; 1
buah jendela kombinasi kayu dan kaca dengan 3 buah daun jendela; 1 buah jendela
kayu dengan 2 buah daun jendela. Masing-masing jendela terdapat lubang ventilasi di
bagian atasnya. Penutup berupa atap berbentuk limasan dengan bahan seng
gelombang yang ditopang oleh kerangka kayu. Pemilik bangunan ini masih menyimpan
piring keramik yang diperkirakan buatan eropa.

Halaman : 15

13. RUMAH BUDEL KELUARGA PIDO

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Pido
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Pido

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan teras depan yang berbentuk setengah
lingkaran. Bangunan ini berukuran 217,24m2. Struktur bangunan ini terdiri atas dasar
bangunan yang berfungsi sebagai pondasi rumah, badan bangunan berfungsi sebagai
dinding rumah dan bagian penutupyang berfungsi atap rumah. Dasar bangunan
berdirikontruksi batu sungai dengan cara disusun menggunakan bahan perekat semen,
pasir dan kapur setinggi 50 cm dari permukaan tanah. Pada bagian dasar bangunan ini
terdapat dua buah tangga yang terletak pada bagian depan sisi utara dan pada sisi
selatan bagian tengah yang berfungsi sebagai akses masuk ke dalam rumah. Pada
bagian atas pondasi diletakkan badan rumah dengan lantai semen. Badan bangunan ini
berupa tembok yang memiliki teknik kontruksiberupa susunan bata disusun dengan
cara mendirikan dengan bahan perekat dan penyusun dari campuran semen, pasir dan
kapur. Badan bangunan ini terkesan cukup tinggi dengan ukuran mencapai 4 meterdari
lantai sampai langit langit bangunan.Pada bagian teras berdiri 4 buah pilar berbentuk
segi empat. Untuk menopang bagian atas teras bangunan.Diatas tiang tersebut yang
dimaksud merupakan lantai tembok.Bagian teras antar tiang bangunan ini juga terdapat
tembok setinggi 80 cm dengan bagian tengahnya terdapat lubang ventilasi. Pada bagian
tengah badan rumah terdapat 3 jenis jendela, yaitu; (1) Jendela kaca dengan jalusi
berbahan kayu serta berbingkai kayu; (2) Jendela kayu dengan bingkai kayu; (3) Jendela
kombinasi kaca dan kayu dengan bingkai kayu. Dinding depan terdapat 2 buah jendela
kaca yang masing-masing memiliki dua daun jendela. Dinding sisi selatan terdapat 1
buah jendela kaca dengan 3 buah daun jendela dan 1 buah jendela kayu dengan 2 buah
daun jendela. Dinding sisi utara terdapat 1 buah jendela kaca dengan 3 daun jendela; 1
buah jendela kombinasi kayu dan kaca dengan 3 buah daun jendela; 1 buah jendela
kayu dengan 2 buah daun jendela. Masing-masing jendela terdapat lubang ventilasi di
bagian atasnya. Penutup berupa atap berbentuk limasan dengan bahan seng
gelombang yang ditopang oleh kerangka kayu. Pemilik bangunan ini masih menyimpan
piring keramik yang diperkirakan buatan eropa.



Halaman : 16

14. RUMAH BUDEL KELUARGA ANI HUWOLO

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Ani Huwolo
Nama Pengelola : Perorangan/Keluarga Ani Huwolo

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang, dengan dua bangunan pada bagian teras yang
berbentuk limasanan. Bagian-rumah bangunan terdiri pondasi yang tersusun atas bata
merah yang berspesi semen.Teras depan yang terletak di bagian selatan bangunan
ditopang oleh tiang yang tersusun atas bata merah yang berjumlah 5 tiang. Bangunan
limasanan pada bagian utara teras rumah berbentuk ruang kamar dengan jendela yang
berdaun ganda pada bagian depan. Tiang depan rumah sudah tersambung dengan
susunan bata yang membentuk seperti pondasi, sedangkan tiang bagian belakang tidak
terdapat susunan bata diantaranya seperti bagian depan. Tangga depan terletak tepat
di antara dua bangunan limasan pada teras yang terdiri dari 5 anak tangga.
Bagian badan rumah terbuat dari susunan bata merah. Terdapat 3 pasang pintu
berdaun ganda pada bagian depan rumah. Di bagian atas masing-masing pintu terdapat
lubang ventilasi.Bagian atap tersusun dari bahan seng, dengan bentuk atap limasanan
dua untuk bangunan bagian depan dan atap pelana bersusun untuk atap bagian badan
rumah. Plafon rumah terbuat dari susunan balok-balok kayu.
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Halaman : 17

15. RUMAH BUDEL KELUARGA ABD. RAHMAN HUNIO

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Abd. Rahman Hunio
Nama Pengelola : Perorangan

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang.Bagian-bagian bangunan terdiri atas pondasi
yang terbuat dari batu andesit berspesi semen dengan bata merah.Batu andesit berada
di bagian bawah setinggi 1 meter sedangkan bata merah disusun di atas susunan batu
andesit setinggi 50 cm. Bagian Badan rumah terbuat dari bahan kayu.Pada bagian teras,
terdapat sepasang tangga yang saling berhadapan untuk naik ke atas dengan anak
tangga masing-masing berjumlah 5. Bagian teras berbentuk persegi yang dilengkapi
dengan 6 balok tiang sebagai penyangga atap teras rumah. Badan rumah bagian depan
terdiri dari 3 pasang pintu berdaun ganda dengan lubang ventilasi yang terletak di atas
pintu bagian tengah. Bagian samping masing-masing dilengkapi sepasang jendela
berdaun ganda.Bagian belakang terdapat sebuah pintu.Atap rumah berbentuk pelana
bersusun dua yang tersusun dari bahan seng. Pada bagian depan atap yang berbentuk
segitiga, ditengah-tengahnya terdapat lubang ventilasi yang beukuran panjang 100 cm
dan lebar 50 cm. Rumah ini sekarang difungsikan sebagai tempat tinggal yang
kepemilikannya dikuasai oleh Keluarga Abd. Rahman Honio.
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Halaman : 18

16. VILLA LUTVIA

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Suaib Kawan
Nama Pengelola : Perorangan

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Denah rumah berbentuk persegi panjang dengan bahan pembuat dari bata merah
dengan semen.Bagian pondasi rumah tersusun atas batu kali berspesi semen dengan
tinggi pondasi sekitar 15 cm. Teras rumah terbuat dari semen yang dilindungi dengan
atap seng di bagian depan. Pada sudut atas sisi bagian tenggara dinding depan rumah
terdapat sebuah tulisan yang dibingkai seperti pigura dengan bahan dasar pembuat
rumah yang bertuliskan “VILLA LUTVIA” Pintu masuk ke dalam rumah terbuat dari kayu
terletak di sisi depan rumah bagian selatan dengan pintu yang berdaun ganda dan
dilengkapi sebuah jendela pada masing-masing sisi utara dan selatan dari samping pintu
masuk. Pada bagian atas jendela dan pintu masuk perdapat ventilasi yang berbentuk
persegi panjang bersusun tiga. Di sisi bagian utara dinding depan terdapat 3 jendela
yang terbuat dari kayu bercat warna abu-abu terpasang vertikal yang ditutupi kaca
persegi pada bagian atas dengan motif garis pada bagian tengahnya. Bagian atas
jendela masing-masing dilengkapi ventilasi berbentuk persegi panjang dan bersusun
dua. Plafon bagian atas rumah terbuat dari pitate atau anyaman bambu.Sedangkan
bagian atap berbentuk limasan bersusun dua yang terbuat dari bahan seng. Di bagian
belakang rumah terdapat sebuah sumur tua yang terbuat dari bata merah berspesi
semen dengan diameter 2 m dan tebal bibir sumur sekitar 25 cm.
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Halaman : 19

17. BANGUNAN EKS KANTOR PERKUMPULAN PENGUSAHA KOPRA

Tanggal Daftar : 11 Agustus 2016
Kategori : Bangunan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Pemerintah Kabupaten Boalemo
Nama Pengelola : BKKBD Boalemo

Status Objek : Lolos Verifikasi, dalam Tahap Kajian dan Penilaian Tim Ahli
Deskripsi :
Bangunan ini mempunyai denah persegi panjang yang memanjang dari arah timur ke
barat. Banguna terdiri atas tiga bagian yaitu pindasi, badan bangunan dana tap
bangunan. Pondasi bangunan terbuat dari susunan bata kali yang dilapisi bata merah
berspesi semen setinggi 60 cm. Pada bagian sudut sisi timur bangunan terdapat pintu
masuk berdaun ganda.Dengan bagian atas yang berventilasi berbentuk persegi panjang
bersusun tiga.Dinding sisi bagian utara dan timur bangunan dilengkpai dengan jendela
berdaun ganda sebanyak 3 pasang dengan masing-masing lubang ventulasi di atasnya
yang berbentuk persegi panjang bersusun tiga. Bangunan ini sekarang difungsikan
sebagai kantor BKKBD Tilamuta.
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Halaman : 20

18. BATANG RAJA/TONGKAT BATANG RAJA

Tanggal Daftar : 4 April 2019
Kategori : Benda
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik : Ibu Sira
Nama Pengelola : Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten
Boalemo

Status Objek : Dalam Proses Verifikasi
Dinas Daerah

Deskripsi :
Merupakan salah satu benda peninggalan sejarah Kerajaan Boalemo. Kerajaan Boalemo
sebagai kerajaan ketujuh yang berdiri pada tahun 1890, dan merupakan pecahan dari
Kerajaaan Limboto, serta disyahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1845.
Sehingga di tahun 1862, Kerajaan Boalemo dimasukan dalam rangkaian Limo Lo
Pohalaa sebagai Pohalaa kelima. Dalam sejarah tata negara disebutkan bahwa syarat
berdirinya sebuah Kerajaan adalah disamping memiliki wilayah, memiliki rakyat dan
pemimpin, juga harus ada pengakuan dari kerajaan lain, sebab jika terjadi sengketa maka
kerajaan lain berperan sebagai penengah. Disamping itu pemerintah Hindia Belanda
sebagai pemegang kekuasaan pada waktu sangat berperan terhadap perkembangan
sejarah kerajaan Boalemo sehingga diujung TONGKAT BATANG RAJA tersebut terdapat
stempel V.O.C.
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Halaman : 21

19. BITU’O/KERIS PUSAKA
Tanggal Daftar : Belum Terdaftar
Kategori : Benda
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik :
Nama Pengelola :
Status Objek : Dalam Tahap Pengusulan Untuk Didaftarkan Sebagai Benda Cagar

Budaya
Deskripsi :
Dalam tatanan adat istiadat masyarakat Boalemo, keris/bituo merupakan salah satu
benda yang sangat disakralkan. Bahkan pada logo Kabupaten Boalemo pun keris/bituo
menjadi salah satu simbol yang digunakan yang bermakna sebagai lambang kesiapan
dan rasa percaya diri Masyarakat Boalemo. Benda yang dibawah penguasaan salah satu
keluarga yang ada di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ini setiap
tahunnya digelar ritus pencucian/jamasan.
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Halaman : 22

20. SERABOM/BUKU PUSAKA
Tanggal Daftar : Belum Terdaftar
Kategori : Benda
Kabupaten/Kota : Kabupaten Boalemo
Provinsi : Gorontalo
Nama Pemilik :
Nama Pengelola :
Status Objek : Dalam Tahap Pengusulan Untuk Didaftarkan Sebagai Benda Cagar

Budaya
Deskripsi :
Belum diketahui secara pasti terkait isi dan kandungan Serabom/Buku Pusaka yang
disimpan oleh salah satu keluarga yang ada di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta
Kabupaten Boalemo ini. Sama halnya dengan keris/bituo, benda ini menjadi sangat
diskaralkan oleh masyarakat yang percaya terhadap kemampuan metafisikanya,
sehingga setiap tahunnya digelar ritus untuk mendoakan benda tersebut.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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