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BAB III 

KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai Tinjauan eksternal Wilayah Studi 

dan Tinjauan Internal Wilayah Studi yang akan di jelaskan pada sub bab berikut.  

 

3.1   Tinjauan Eksternal Wilayah Studi  

3.1.1  Kebijakan Desa Sukawana Menurut RTRW Kabupaten Bangli  

3.1.1.1  Struktur Ruang  

Rencana Struktur Ruang Desa Sukawana Kecamatan Kintamani 

berdasarkan RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2010-2030 adalah sebagai 

berikut: 

a) Kecamatan Kintamani termasuk ke dalam WP (Wilayah 

Pengembangan) Bangli Utara 

b) Desa Sukawana Kecamatan Kintamani termasuk ke dalam SWP 

Kecamatan Kintamani Utara III dengan pusat pelayanan di Desa 

Sukawana, Wilayah pelayanan SWP ini antara lain meliputi Desa 

Sukawana sendiri, Desa Siakin, Desa Subaya, Desa Pinggan, Desa 

Belandingan 

c) Desa Sukawana termasuk kedalam PPL Sukawana, sebagai pusat 

pelayanan lingkungan di Desa Sukawana, Siakin, Subaya, Pinggan, 

Belandingan, dan Desa Kutuh dengan pusat pelayanannya di Desa 

Sukawana. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa struktur ruang 

Desa Sukawana Kecamatan Kintamani termasuk ke dalam pusat pelayanan 

lingkungan sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang 

melayani kegiatan skala antar desa. Adapun peta struktur ruang Kabupaten 

Bangli dapat dilihat pada gambar 3.1   
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3.1.1.2 Pola Ruang  

Rencana Pola Ruang Desa Sukawana Kecamatan Kintamani berdasarkan 

RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut: 

a) Kawasan Daya Tari Wisata Khusus yang ada di Kabupaten Bangli adalah 

KDTWK Kintamani yang memiliki luas 17.935 Ha atau 34.44 % dari luas 

Kabupaten Bangli, namun kawasan yang dideleniasi pada peta hanya 

10% dari luas kawasan yaitu sebesar 1793,5 Ha yang mencakup : Desa 

Sukawana, Kintamani, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, 

Kedisan, Abang Songan, Abang Batudinding, Songan A, Songan B, 

Trunyan, Buahan, dan Suter. 

b) Desa Sukawana memiliki Hutan lindung Penulisan Kintamani, se luas 

4.219,30 ha 

c) Desa Sukawana termasuk kedalam kawasan suci gunung dengan 

kemiringan sekurang-kurangnya 45 derajat pada Pura Puncak Penulisan 

d) Desa Sukawana di peruntukkan untuk kawasan permukiman dengan luas 

5,90 Ha 

Adapun peta pola ruang Kabupaten Bangli dapat dilihat pada gambar 3.2   

 

3.1.2 PERDA Provinsi Bali Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Persyaratan 

Arsitektur Bangunan Gedung 

Di dalam Perda Provinsi Bali tentang Persyaratan Arsitektur bangunan 

gedung membahas mengenai aturan-aturan pembangunan gedung sebagai berikut;  

Pasal 1 

1. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun –temurun yang 

dianggap baik dan benar oleh masyarakat. 

2. Arsitektur tradisional Bali adalah tata ruang dan tata bentuk yang 

pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang diwarikan secara turun-temurun. 

3. Arsitektur setempat adalah arsitektur yang telah mentradisi/berakar/mapan 

dalam budaya masyarakat di suatu satuan lingkungan tradisi dari tradisi kecil 

sampai lingkungan tradisi besar di propinsi Bali. 
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4.   Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa lampau di Provinsi 

Bali, baik dalam keadaan terawatt/dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak 

terawat/tidak digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa 

kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang dianggap 

memiliki nilai-nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan 

nilai-nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam peraturan perundang – 

undangan. 

5. Bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan gedung yang digunakan 

sebagai tempat tinggal atau sarana bagi pembinaan kelurga. 

Pasal 4 ayat 1 

1. Termasuk dalam golongan bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan 

untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, atau 

rumah tinggal sementara. 

 

3.1.3 PERDA Kabupaten Bangli Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung 

Di dalam Perda Kabupaten Bangli tentang bangunan gedung membahas 

mengenai aturan-aturan pembangunan gedung sebagai berikut; 

Pasal 1 

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 

dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan 

khusus. 

2. Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan 

kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya 

bangunan rumah dan/atau bangunan adat. 

3. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan 

gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi 

serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. 

 

 

repository.unisba.ac.id



47 

 

3.1.4   Gambaran Umum Kabupaten Bangli  

 Pada gambaran umum Kabupaten Bangli akan membahas mengenai batas 

administrasi dan kondisi fisik kabupaten, selengkapnya dijelaskan sebagai berikut: 

A.  Batas Administasi Kabupaten Bangli  

Kabupaten Bangli berdasarkan letak geografisnya berada pada 8o08’30” – 

8o31’87” LS dan 115o13’48” – 115o27’24” BT. Luas wilayah mencapai 52.081 Km2 

atau 9,24% dari luas Provinsi Bali, dengan batas – batas sebagai berikut : 

� Batas Utara : Kabupaten Buleleng 

� Batas Timur : Kabupaten Karangasem 

� Batas Selatan : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar 

� Batas Barat : Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar 

Orientasi wilayah Kabupaten Bangli terhadap Provinsi Bali serta batas-batas 

administrasi Kabupaten Bangli, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.3  

 

B.  Kondisi Fisik Kabupaten Bangli  

a. Topografi 

Topografi wilayah Kabupaten Bangli secara umum dari Utara merupakan 

daerah pegunungan, perbukitan dan lembah dan melandai/mendatar, ke arah 

selatan wilayah dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Jika 

diklasifikasikan untuk bagian selatan merupakan topografi ringan dengan kemiringan 

datar, sebelah timur dan barat merupakan topografi ringan dengan kemiringan datar 

sampai curam. Secara persentase maka sekitar 12,11% merupakan lereng datar 

sampai landai, 21,70% merupakan lereng landai sampai agak miring dan 18,18% 

merupakan lereng agak miring sampai curam dan selebihnya lereng curam yang 

hampir sebagian luas wilayah. 

Kondisi topografi wilayah secara keseluruhan, dapat diamati dari kondisi 

ketinggian dari wilayah Kabupaten Bangli yang sangat bervariasi. Ketinggian wilayah  

berada dari 100 meter sampai di atas 1000 meter dpl (diatas permukaan laut), 

secara rinci dapat diuraikan: 

a) Ketinggian 100-250 meter berada di bagian selatan wilayah yaitu di Desa 

Bunutin dan sebagian lagi di bagian utara wilayah desa Blandingan. 
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b) Ketinggian 250-500 meter berada di bagian selatan di wilayah Kecamatan 

Bangli dan sebagian Kecamatan Susut, sebagian lagi berada di bagian utara 

di wilayah Desa Blandingan dan Desa Pinggan. 

c) Ketinggian 500-750 meter berada di bagian tengah wilayah dan sebagian lagi 

di bagian utara wilayah Kabupaten Bangli. 

d) Ketinggian 750-1000 meter berada pula di bagian tengah wilayah Kabupaten 

Bangli dan di bagian utara wilayah. Ketinggian wilayah ini berbatasan dengan 

ketinggian 500-700 meter dan ketinggian di atas 1.000 meter. 

e) Ketinggian di atas 1.000 meter merupakan ketinggian wilayah terbesar, 

mendominasi wilayah Kabupaten Bangli yang berada di wilayah Kecamatan 

Kintamani. 

Jadi jika dilihat secara struktural ketinggian wilayah menunjukan arah yang 

menurun/melandai ke arah selatan wilayah (Gambar 3.4 ). 

Sedangkan kelerengan lahan berkisar antara 2% sampai dengan lebih dari 40%. 

Kelerengan lahan 2-8% tersebar merata di wilayah Kabupaten. Kelerengan lahan 

lebih dari 40% sebagian besar berada di bagian utara wilayah Kabupaten Bangli dan 

pada daerah sepanjang aliran sungai yang ada. Sedangkan kelerengan lahan yang 

lainnya juga merata tersebar di wilayah Kabupaten Bangli (Gambar 3.5 ). 

 

b. Geologi  

Sebaran formasi geologi yang terdapat di Kabupaten Bangli sesuai dengan 

kondisi geologi wilayah Bali pada umumnya (Gambar 3.6), sebagai berikut :  

� Kwarter, meliputi seluruh wilayah, formasi ini terbentuk dari : 

• tufa dan endapan lahar Buyan, Bratan dan Batur; 

• batuan gunung api dari  Gunung Batukaru dan Gunung Batur; 

• batuan gunung api dari kerucut-kerucut subresen; dan 

• endapan alluvium. 

� Kwarter bawah, penyebarannya meliputi kawasan sekitar Gunung Batur dan 

Danau Batur. Formasi ini terdiri dari : 

• batuan Gunung Api Jembrana : lava dan breksi; 

• formasi Palasari Konglomerat : batupasir, batugamping terumbu; 

• formasi sorga : tufa, napal dan batupasir; 
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• batuan Gunung Api Seraya; dan 

• endapan alluvium. 

� Miosin, tersebar dibagian selatan wilayah kabupaten, dengan formasi terdiri atas 

batu gamping yang terdapat di Bukit Peninsula dan Nusa Penida. 

 

c. Hidrologi 

Hidrologi wilayah Kabupaten Bangli dipengaruhi oleh keberadaan curah hujan 

atau kondisi klimatologi wilayah. Selain itu kondisi permukaan air dipengaruhi pula 

keberadaan aliran-aliran sungai yang ada. Umumnya potensi hidrologi yang ada di 

wilayah Kabupaten Bangli dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan konsumsi 

penduduk yang utamanya berasal dari sumber-sumber air. Beberapa sungai yang 

ada yaitu : sungai/tukad Sangsang, Melangit, Pakerisan, Lumbuhan, Bukitan, Geria, 

Sala, Besingan, Serai, Bilah, Agung, Jinah dan lain-lainnya. Adapun gambar 

hidrologi terdapat pada Gambar 3.7  

 

d. Klimatologi 

Klimatologi wilayah Kabupaten Bangli terutama curah hujan, dengan angka 

curah hujan 1.348 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli – Agustus yang tercatat 

di stasiun Lumbuan dan Kintamani dengan curah hujan 5 mm. Adapun gambar 

Klimatologi terdapat pada Gambar 3.8  
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3.2 Tinjauan Internal Wilayah Studi  

3.2.1 Gambaran Umum Wilayah Studi 

Pada gambaran umum Wilayah Studi akan membahas mengenai letak 

geografis Desa Sukawana dan kondisi fisik Desa Sukawana, selengkapnya 

dijelaskan pada sub bab berikut: 

 

A.1  Profil Desa Sukawana 

Desa Sukawana merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Kintamani, Kabupaten Bangli,  memiliki jarak ± 72 Km dari pusat Kota Denpasar, 

Berjarak ± 36 Km dari Kota Kabupaten, dan berjarak ± 5 Km Ibu Kota 

Kecamatan. Besar wilayah desa ini digunakan untuk pertanian, peternakan ayam 

petelor dan juga pusat terkenalnya anjing kintamani.  

A. Letak Geografis Desa Sukawana 

Secara Administrasi Luas wilayah Desa Sukawana 3361 ha. terbagi menjadi 

9 banjar diantaranya yaitu : Banjar Kuum, Banjar Kutedalem, Banjar Paketan, 

Banjar Lateng, Banjar Kubusalia, Banjar Desa, Banjar Sukawana, Banjar Tanah 

Daha, Banjar Munduk Lampah. Adapun batas-batas wilayah Desa Sukawana : 

� Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kutuh  

� Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinggan  

� Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kintamani  

� Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Daup  

 

B. Kondisi Fisik Desa Sukawana  

a. Topografi dan Iklim  

Desa Sukawana Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli merupakan daerah 

pegunungan dengan ketinggian 1000 s/d 1500 mdpl ,Keadaan iklim Desa 

Sukawana yaitu beriklim tropis dengan suhu berkisar rata-rata 23-26 derajat 

celcius, curah hujan rata-rata 1800 s/d 1887 mm/tahun atau rata-rata 149 hari 

kalender. Orbitasi jarak dari Ibu Kota Provinsi adalah 72 Km.  
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Gambar 3.9 

Peta topografi dari Peta Udara 
Sumber: Google Earth, 2013 

 

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Sukawana 

a. Jumlah Penduduk  

Jumlah penduduk Desa Sukawana berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 

sebanyak 5419 jiwa tersebar dalam 9 (sembilan) Banjar, dari sekian banyak 

penduduk Desa yang didominasi oleh kaum laki-laki. Dapat dilihat pada Tabel 3.1  

Tabel 3.1 
Jumlah Penduduk Tahun 2013 

No Laki-Laki Perempuan 

1 2888 2531 

Jumlah  5419 jiwa  

          Sumber: RPJM Desa Sukawana 2013-2018 

 

b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukawana yaitu tidak tamat SD, hal ini 

lah yang menyebabkan masyarakat desa Sukawana berprofesi sebagai petani. 

Dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 
Tingkat Pendidikan 

No Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah Penduduk  
(Jiwa) 

1 Tidak Tamat SD  1839 

2 SD 1751 

3 SMP 890 

4 SLTA 799 

5 SARJANA  140 

        Sumber: RPJM Desa Sukawana 2013-2018 
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c. Mata Pencaharian  

Mayarakat Desa Sukawana mayoritas hidup sebagai petani, khusunya petani 

Hortikultural, perkebunan, palawija. Selain sebagai petani juga ada yang bekerja 

sebagai peternak. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai PNS dll. 

Dengan adanya dukungan lahan yang memang dijadikan tegalan menjadikan 

masyarakat lebih mudah untuk memanfaatkan untuk pertanian. Selain sektor 

pertanian sektor peternakan juga memberikan prospek yang cukup bagus salah 

satunya adalah ternak ayam petelor, ternak babi dan ternak sapi. Selengkapnya 

data jenis mata pencaharian penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 3.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Utama 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk  
(Jiwa) 

1 Petani, Peternak, Nelayan  4865 

2 Buruh/Tukang 300 

3 PNS, Polisi, TNI, PTT, 

Pegawai, Pensiunan  

25 

4 Pegawai Swasta / Usaha  229 

    Sumber: RPJM Desa Sukawana 2013-2018 

 

d. Sosial Budaya  

Masyarakat Desa Sukawana sebagian besar beragama Hinduyang sangat 

kental dengan nilai-nilai adat istiadat budaya Bali aga di setiap nafas 

kehidupannya. Warisan seni budaya juga tetap dipertahankan dan disakralkan 

oleh masyarakat seperti tari Rejang Pendet dan Baris yang merupakan bagian 

dari pelaksanaan ritual keagamaan sebagai wujud Bhakti dan syukur pada Tuhan 

yang di ekspresikan dalam persembahan seni. Desa Sukawan terkenal dengan 

keagamaannya yang berbeda dengan bali lainnya yaitu Bali Aga atau Bali Mula 

sebelum adanya Bali Majapahit.  

 

D. Sarana dan Prasarana Desa Sukawana 

a. Sarana Desa Sukawana 

a) Pendidikan  

Di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani terdapat 1 (satu) sarana 

pendidikan yaitu Sekolah Dasar Negeri 2 Sukawana yang terletak dipaling 

depan desa 
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Gambar 3.10 
Sarana Pendidikan SDN 2 Sukawana 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
b) Peribadatan  

 Untuk Sarana Peribadatan di Bali Tepatnya di Desa Adat Sukawana 

Kecamatan Kintamani masyarakatnya yang masih kental dengan agama 

Hindubali aga dan juga disemua rumah di bali harus mempunyai pura 

sanggah kembulan yang diharuskan untuk masyarakat sembahyang kepada 

syahyang widi. Dan mencirikan sebagai pola permukiman masyarakat bali  

 
Gambar 3.11 

Sarana Peribadatan Pura (Sanggah Kembulan) 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
c)   Olahraga 

Sarana Olahraga di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani ini ada 2 

yaitu lapangan sepakbola dan juga lapangan voli yang terletak sangat 

strategis dengan lahan yang luas  

 
Gambar 3.12 

Sarana Olahraga 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 
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d)   Perkantoran  

Sarana Perkantoran di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani yaitu 

terdapat 1 (satu) Kantor Kepala Desa dan 1 Balai Banjar/adat yang dijadikan 

tempat musyawarah masyarakat Desa Adat.  

 
Gambar 3.13 

Sarana Perkantoran Desa Sukawana  
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
e) Perdagangan  

Sarana Perdagangan di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani ini 

yaitu banyaknya masyarakat yang berjualan di warung-warung kecil pinggir 

jalan.  

 
Gambar 3.14 
Warung Kecil 

Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 
 

f)  Persampahan  

 Tidak adanya sarana kebersihan di Desa Adat Sukawana Kecamatan 

Kintamani membuat masyarakat membuang sampah kesungai yang 

menyebabkan pencemaran sungai, sungai ini seakan menjadi tempat 

pembuangan sampah komunal 
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Gambar 3.15 

Pembuangan Sampah keSungai 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
b. Prasarana Desa Sukawana 

a) Jaringan Air Bersih  

 Jaringan air bersih di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani ini yaitu 

menggunakan air bawah tanah (klebutan), pada bagian rumah yang rendah 

menggunakan pipa dan pada bagian rumah yang lebih tinggi menggunakan 

mesin. Prasarana jaringan air bersih di Desa Adat Sukawana ini masih banyak 

menimbulkan permasalahan karena walaupun Desa Adat Sukawana termasuk 

daerah pegunungan tetapi permasalahan utama yaitu jaringan air bersih.  

 
Gambar 3.16 

Jaringan Air Bersih 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
b) Jaringan Air Kotor  

Jaringan air kotor di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani yaitu sama 

seperti sampah dialirkan ke sungai, padahal Desa Sukawana terletak di dataran 

tinggi dan dialiri oleh hulu sungai  
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c)  Jaringan Drainase  

Jaringan drainase di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani ini tidak 

semua memiliki jaringan drainase hanya dibeberapa tempat yang memiliki 

ketinggian yang cukup tinggi.  

 
Gambar 3.17 

Jaringan Drainase 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
d)  Jaringan Listrik  

 Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani sudah memiliki aliran listrik 

yang cukup baik, karena sudah adanya jaringan listrik menyeluruh untuk 

penerangan Desa Adat Sukawana. 

 
Gambar 3.18 

Jaringan Listrik 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
e) Jaringan Jalan  

Jaringan jalan di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani yaitu ada 

beberapa jalan yang sudah diaspal dan ada pula jalan yang dibuat dengan batu 

dan diberi semen.  
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Gambar 3.19 

Jaringan Jalan 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 

f)  Jaringan Telekomunikasi  

Untuk jaringan telekomunikasi di Desa Adat Sukawana Kecamatan 

Kintamani sudah ada beberapa sinyal pemancar untuk media komunikasi. 

 
Gambar 3.20 

Jaringan Telekomunikasi 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
3.2.2    Sejarah Bali Aga  

Bali Aga mempunyai tata cara tersendiri dalam prosesi keagamaan yang 

dimiliki. Bali Aga tidak terikat pada tata cara yang dilakukan oleh orang Hindu di 

bali pada umumnya, dikarenakan orang Bali Aga tidak terlalu terpengaruh oleh 

konsep Hindu yang dibawa oleh Majapahit. Dalam perkembangan penerapan 

ajaran agama Hindu sendiri di Bali, penerapan ajaran agama Hindu oleh Bali 
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Aga sendiri memiliki perbedaan-perbedaan dengan agama Hindu yang ada di 

Bali pada umumnya, baik dalam pujawali, maupun sarana-prasarana yang 

dilakukan untuk pujawali (upacara keagamaan) tersebut. Pada umumnya Bali 

Aga terdapat pada desa-desa yang berada di pegunungan atau desa-desa tua, 

salah satu desa untuk Bali Aga terdapat di Desa Sukawana, Kintamani. 

Kabupaten Bangli-Bali yang merupakan salah satu desa tua atau Desa Bali 

Mula atau Desa Bali Aga. 

Desa Sukawana adalah cerminan kehidupan Bali Aga yang memiliki 

konsep kehinduan sendiri yang bertahan dari perkembangan sejarah Hindu Bali 

sendiri sehingga Bali Aga yang terdapat di Desa Sukawana sendiri sangat 

berbeda dengan Hindu Bali pada umumnya. Seperti halnya saat pujawali yang 

dilakukan di Pura Penulisan Di Bukit Panarajon ( Bukit Penulisan) serta Saba di 

Pura Bale Agung yang tidak diperkenankan menggunakan  Pandhita atau Ida 

Pedanda sebagai pemuput pujawali. Oleh karena itu sangat menarik apabila 

dikaji tentang sejarah dan perbedaan Hindu Bali dari perspektif Bali Aga di Desa 

Sukawana. 

 

3.2.2.1    Sejarah Agama Hindu Bali Aga di Desa Sukawana  

Perkembangan Hindu Bali sangat erat kaitannya dengan masuknya 

kerajaan majapahit ke Bali. Prasasti Blanjong merupakan prasasti setelah 

kedatangan Rsi Markadeya datang ke Bali, dalam prasasti ini dikemukan 

bahwa bali dwipa diperintah oleh raja  Khesari Warmadewa yang berstana di 

Singhadwala. Raja Khesari Warmadewa juga disebut dengan raja Ugrasena. 

(915-945 M), setelah meninggal dan dimandikan dengan air madatu raja 

Ugrasena digantikan oleh raja Jayasingha Warmadewa. Raja Jayasingha 

Warmadewa digantikan oleh Raja Jayasadhu Warmadewa (975 M – 983 M), 

setelah itu wafat digantikan oleh seorang Ratu yang bernama Sri Maharaja 

Sriwijaya Mahadewi (983 M – 989 M). Kemudian digantikan oleh Dharmodayana 

(989 M – 1011 M) yang disebut juga Raja Udayana. Raja Udayana menikah 

dengan Gunapriayadharmapatni alias mahendradatta dari kerajaan Medang 

Kemulan jawa timur yang kemudian bergelar Sri Gunaprya Dharmmapatni dan 

dari perkawinannya menghasilkan 3 orang anak yaitu : Airlangga, Marakata, dan 

Anak Wungsu. 

Pada jaman pemerintahan Sri Gunaprya Dharmmapatni inilah terjadi 

perubahan besar-besaran terhadap segala aspek kehidupan di Bali baik di dalam 
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sistem dan struktur pemerintahan, tata cara kemasyarakatan, maupun bidang 

lainnya termasuk bidang keagamaan atau lebih dikenal sekarang dengan Politik, 

ekonomi, sosial, budaya dan agama). Jaman inilah yang kemudian dikenal 

dengan jaman perubahan, yang memberikan corak dan warna terhadap 

kehidupan masyarakat bali, yang menjadikan dari situasi pertentangan menjadi 

persatuan dan kesatuan. Sangat penting diketahui bahwa terjadinya konflik 

diakibatkan oleh adanya perbedaan kepercayaan yang dianut oleh penduduk 

Bali yang mayoritas adalah Bali Aga. 

Ketika itu, penduduk Bali mengenal adanya sad paksa (yang oleh 

peneliti barat disebut dengan enam sekte) yaitu Sambhu, Khala, Brahma, Wisnu, 

Bhayu dan Iswara, yang dalam penerapannya sering membuat keresahan di 

masyarakat. Akibat keanekaragaman paksa itu, keamanan dan ketertiban 

menjadi terganggu. Hal ini menjadi problema social yang terus-menerus yang 

sulit untuk diatasi oleh raja Sri Gunaprya Dharmmapatni. Untuk itu Raja Sri 

Gunaprya Dharmmapatni mendatangkan Catur Sanak (empat bersaudara) 

dari Panca Tirthadari Jawa Timur yang telah terkenal keahliannya di segala 

bidang aspek kehidupan. Perlu diketahui Panca Tirtha adalah sebutan 

dari Panca Sanak keturunan Mpu Tanuhun yaitu yang sulung bernama 

Brahmana Pandhita, kedua Mpu Semeru alias Mpu Mahameru, yang ketiga Mpu 

Ghana, yang keempat adalah Mpu Kuturan alias Mpu Rajakreta, dan yang 

bungsu adalah Mpu Baradah alias Mpu Pradah. Mereka itu dikenal 

dengan  Panca Pandita atauPanca Tirtha, yang juga digelari Panca Dewata. 

Catur Sanak yang didatangkan dari Jawa Timur, didatangkan secara 

bertahap, yang kemudian mendampingi beliau dalam pemerintahan, yaitu : Yang 

Pertama adalah Mpu Semeru alias Mpu Mahameru yang memeluk ajaran Siwa., 

tiba di Bali pada jumat Kliwon, Wara Pujut, Hari Purnamaning Sasih Kawolu, 

Chandra Sangkala Jadma Siratmaya, Tahun Saka 921 (999 M). selanjutnya 

beliau berparahyangan di Besakih, yang kemudian mendirikan sebuah pura 

disebut (Pura Ratu Pasek, sebagai Pedharman Warga Pasek (Maha Gotra 

Pasek Sanak Sapta Rsi) dan Warga Pasek Kayu Selem. Mpu Ghana adalah 

penganut aliran Ghanapatya, tiba di Bali pada hari Senin Kliwon Wara Kuningan, 

Pananggal Ping 7, tahun Saka 923 (tahun 1000 M), beliau kemudian 

berparahyangan di Pura Dasar Buwana Gelgel. Lalu Mpu Kuturan, pemeluk 

agama Budha aliran Mahayana, yang tiba pada hari Rabu Kliwon, Wara Pahang, 

Madhuraksa, Tahun Saka 923 (tahun 1001 M), yang kemudian berparahyang di 
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Padang (Pura Silayukti). Dan yang terakhir adalah Mpu Gnijaya, pemeluk 

Brahmaisme, tiba di Bali pada haro Kamis Umanis, wara Dunggulan, Sasih 

Kadasa, pananggal 1, tahun saka 971 (tahun 1049 M). beliau berparahyangan di 

Pura Lempuyang Madya. 

Berdasarkan lontar Tatwa Siwa Purana kedatangan Para Mpu dari 

Catur Sanak ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tatanan 

kehidupan keagaman di Bali. Oleh Raja Sri Gunaprya Dharmmapatni, Mpu 

Kuturan diangkat menjadi Pakiran-kiran Ijro Makabehan yang berfungsi sebagai 

penasehat raja. Keadaan Kerajaan Bali pada saat itu adalah adanya kekacauan 

terhadap sad paksa yang ada di bali, untuk itu Mpu Kuturan melalukan penelitian 

terhadap masyarakat Bali Aga. Atas penelitiannya tersebut Mpu Kuturan 

mengadakanpasamuhan agung (rapat Besar) yang mengumpulkan tiga 

kelompok yaitu Mpu kuturan sendiri sebagai penganut aliran Budha Mahayana, 

tokoh-tokoh atau pimpinan masyarakatBali Aga yang terdiri dari sad paksa yang 

dijakan satu kelompok, serta tokoh-tokoh agama aliran Siwa. Dalam pasamuhan 

agung tersebut disepakati 5 hal yaitu : 

1. Faham Tri Murti dijadikan dasar keagamaan, yang mencangkup seluruh 

aspek kehidupan. 

2. Dibentuk wadah desa pakraman, yang kemudian melahirkan Kahyangan 

Tiga yaitu Pura Bale Agung atau pura desa, sebagai tempat pemujaan 

Tuhan dengan manifestasinya Dewa Brahma, Pura Puseh sebagai 

tempat memuliakan dan memuja sang Hyang Widhi Wasa atau 

menifestasinya Dewa Wisnu sebagai Pemelihara dan Pura Dalem 

sebagai tempat memuja Dewa Siwa. Disamping itu juga bangunan pura di 

sawah untuk krama subak (warga subak) 

3. Sebagai pemujaan leluhur dibuatkan pelinggih Rong Tiga (sanggah 

kemulan) di masing-masing Rumah. 

4. Tanah untuk Pura Kahyangan Tiga menjadi milik Desa Pakraman yang 

tisdak boleh diperjualbelikan. 

5. Tentang agama yang dianut oleh masyarakat Bali disebut Agama Siwa-

Budha. 

Dengan adanya keputusan dalam pasamuhan agung tersebut maka 

tentramlah masyarakatBali Aga. Masyarakat Bali Aga menerima hasil tersebut 

dan mengubah cara keagamaan mereka dari aliran waisnawa menjadi Agama 

Siwa-Budha. Sebenarnya masih banyak Mpu yang berperan tentang perubahan 
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keagamaan di Bali, Seperti Mpu Kamareka, Mpu Kul Putih, Mpu Ketek dan 

lainnya yang semuanya keturunan Sanak Sapta Rsi, tetapi catur sanak inilah 

yang paling terkenal di Bali. 

Karena Airlangga menikah dengan putri Raja Dharmawangsa (raja jawa 

timur) dan kemudian menetap di Jawa Timur. Raja Marakata menggantikan Raja 

Udayana (Sri Gunaprya Dharmmapatni. Marakata diberi gelar Dharmawangsa 

Wardana Marakatta Pangkajasthana Uttunggadewa yang memerintah di Bali dari 

1011 – 1022. Kemudian digantikan oleh anak Wungsu (1049 – 1077) yang 

memerintah selama 28 tahun dan dikatakan selama pemerintahannya keadaan 

negara aman tenteram. Anak Wungsu tidak memiliki keturunan dan meninggal 

tahun 1077 dan di dharmakan di Gunung Kawi dekat Tampak Siring. Setelah 

Anak Wungsu meninggal, keadaan kerajaan di Bali tetap mengadakan hubungan 

dengan raja-raja di Jawa dan ada dikisahkan seorang raja Bali yang saat itu 

bernama Raja Bedahulu yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang 

bernama Ki Kebo Iwa atau Kebo Taruna. 

Pada saat Bali diperintah oleh Raja Bedahulu, Majapahit berusaha 

untuk menguasai Bali. Tetapi Kryian Mahapatih Gajah Mada benar-benar tahu 

bahwa kerajaan Bali tidak mungkin bisa ditaklukkan apabila masih ada Ki Kebo 

Iwa yang menjaga Bali. Atas dasar itu, Mahapatih Gajah Mada mengunakan 

siasat licik untuk menjebak Ki Kebo Iwa. Mahapatih Gajah Mada mengundang Ki 

Kebo Iwa untuk datang ke Jawa untuk dinikahkan dengan Putri majapahit kala 

itu, tetapi setelah datang ternyata Ki Kebo Iwa dibunuh disana oleh Mahapatih 

Gajah Mada. Setelah kejadian itu, majapahit kemudian menyerang Bali dan 

akhirnya Bali Dwipa dengan Raja Bedahulu dapat dikalahkan dan Bali berada 

pada kekuasaan Majapahit. 

Setelah masuknya Kerajaan Majapahit ke Bali, Kerajaan Majapahit 

kemudian berusaha untuk menyesuaikan segala hal aspek kehidupan 

masyarakat Bali agar dapat diperintah dengan mudah oleh Majapahit. Untuk itu, 

Majapahit menunjuk Sri Kresna Kepakisan untuk memimpin pemerintahan di Bali 

dengan pertimbangan bahwa Sri Kresna Kepakisan memiliki hubungan darah 

dengan penduduk Bali Aga. Penunjukan Sri Kresna Kepakisan oleh Majapahit 

sebagai Raja Di Bali, tiada lain tujuannya agar mempermudah pemerintahan 

yang dilakukan oleh Majapahit sendiri. Untuk itulah Sri Kresna Kepakisan, 

berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh majapahit di Bali. 

Adapun kebijakan yang pernah diambil oleh Sri Kresna Kepakisan adalah 
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mengubah status Pura Babaturan Pangangasih sebagai parahyangan Mpu 

Ghana menjadi pura kerajaan dan diberi nama Pura Dasar Buwana Gelgel. 

Namun karena sebagian besar kebijakan Sri Kresna Kepakisan untuk 

mengalirkan Agama HinduMajapahit yang dalam prakteknya menyinggung 

keyakinan masyarakat Bali Aga maka Bali Aga melakukan pemberontakan yang 

dipimpin oleh Ki Pasek Gelgel dari Tampuryang. Majapahit mengetahui hal ini 

dan berusaha untuk meredam pemberontakan tersebut agar tidak terjadi 

kekacauan di Masyarakat Bali. Untuk itu Majapahit mengundang Ki Pasek Gelgel 

untuk berunding dan akhir disepakati bahwa Bali Aga bebas untuk melakukan 

keyakinannya. 

Ketika Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran dan masuknya 

agama Islam ke Nusantara. Maka sebagian besar masyarakat Hindumenghindar 

dan bertahan di pegunungan. Ada juga yang melarikan diri ke Bali. Melihat hal 

ini, seorang Pinandhita yang dikenal dengan nama Dang hyang Nirarta pergi ke 

Bali untuk mempertebal keyakinan orang Bali akan Hindudan tentunya hal ini 

mengubah cara pandang masyarakat Bali tentang keagamaan. Oleh karena itu, 

Dang Hyang Niratha juga disebut Pedanda Sakti Wawu Rauhyang berarti 

pendeta sakti yang baru datang, disamping itu beliau juga disebut Sang Hyang 

Dwijendra. Salah satu warisan Dang Hyang Nirartha adalah Padmasana sebagai 

tempat pemujaan Siwa Raditya. Sebagai penghormatan kepada beliau, setiap 

Pura yang didirikan oleh Dang Hyang Nirartha disebut dengan Pura Dang 

Kahyangan. Namun perjalanan Dang Hyang Nirartha yang di mulai dari Tanah 

Lot sampai Uluwatu sebagian besar dilakukan di pesisir sehingga tidak terlalu 

berpengaruh terhadap keagamaan masyarakat Bali Aga. 

 

3.2.2.2 Perbedaan Hindu Bali Dengan Hindu Menurut Bali Aga Di Desa 

Sukawana  

Telah diketahui bahwa HinduBali mempunyai sejarah dan 

perkembangan yang sangat panjang. Masyarakat Bali Aga yang terdapat di desa 

Sukawana adalah masyarakat yang leluhurnya dulu memberontak terhadap 

Hinduyang diterapkan oleh majapahit. Sehingga dalam sektor keagamaan, 

masyarakat Bali Aga di Desa Sukawana mempunyai tata cara dan prosesi yang 

berbeda dengan Hinduyang terdapat di Bali Pada umumnya. Oleh karena itu, 

masyarakat Bali Aga yang ada di Desa Sukawana sendiri adalah masyarakat 

yang selalu menjaga tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. 
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Penerapan dan prilaku keagamaan di Desa Sukawana berbeda 

dengan HinduBali pada umumnya. Adapun beberapa perbedaan tersebut antara 

lain: 

• Jero Kubayan, sebagai pemimpin tertinggi agama Hindu Desa Sukawana. 

Ada 2 (dua) Jero Kubayan yaitu Kubayan Kiwa dan Kubayan Mucuk yang 

merupakan panutan bagi umat untuk melakukan pujawali atau piodalan. 

Selain itu juga, Jero Kubayan juga dapat memerintahkan atau melarang 

segala sesuatu yang dilakukan oleh desa adat. Sehingga dapat juga 

dikatakan bahwa Jero Kubayan merupakan pemimpin tertinggi adat di 

Desa Sukawana. Dalam pujawali atau piodalan yang ada pun harus 

dipimpin oleh Jero Kubayan, tanpa dipimpin oleh Jero Kubayan maka 

upacara tersebut tidak bisa dilaksanakan. Apabila Jero Kubayan 

meninggal Dunia maka akan dilakukan Upacara khusus keagamaan. Hal 

ini sangat berbeda dengan HinduBali yang bukan Bali Aga lainnya yang 

tidak mengenal Jero Kubayan, tetapi kalau di Tempat lain pemimpin 

upacara tentunya memakai Pinanditha atau Ida Pedanda dari keturunan 

Dayu atau Ida Bagus. Tetapi kalau di Desa Sukawana, Pinanditha 

dilarang sama sekali untuk memimpin upacara disana. 

• Puja Sana, sebagai mantra pemujaan. Puja sana ini tidak seperti mantra 

Hinduyang menggunakan bahasa Sanserkertha, tetapi puja sana lebih 

menggunakan bahasa sehari-hari dengan disertai rasa iman yang tinggi 

kepada Ida Bhatara. 

• Penjor, sebagai simbolis pemujaan di Desa Sukawana tidak dihias 

dengan apa-apa. Cukup dengan memajang hasil potongan pertama dari 

asalnya yang kemudian segera dipasang di Pura. Hal ini sangatlah 

berbeda penjor di Bali lainnya dimana penjor tersebut harus dihias dan 

diisi berbagia macam jenis buah dan hasil pertanian. 

 

3.2.3 Potensi Dan Permasalahan  

 Potensi dan permasalahan di Desa Adat Sukawana akan dijelaskan lebih 

rinci sebagai berikut;  

A.  Potensi Desa Adat Sukawana 

Desa Sukawana memiliki potensi pariwisata, perkebunan maupun 

perternakan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya 

yaitu: 
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a)   Potensi Pariwisata di Desa Sukawana ini yaitu : 

1. Pura Puncak Penulisan  

Sejarah Pura Puncak Penulisan yaitu: Pucak, purnama kapat 

(sasih kapat) Mengenang akan sejarah lama Pura pucak penulisan 

kita kembali mengenang jaman prasejarah tempo dulu. Berawal dari 

kisah tradisi sampai pada kisah modern saat ini. Dua bukit yang 

sangat penting didataran tinggi pulau Bali. Pada kisah terdahulu 

diceritakan dua bukit dalam kawasan satu area puncak diberi dua 

status nama yang sudah diyakini sampai saat ini yaitu bukit datwa dan 

pucak. Bukit datwa membentang kemunduk lampah dan bukit pucak 

membentang kemunduk lantang yang dianggap tulang punggung 

pulau Bali (catur darma klawasan). Peradaban prasejarah bukit 

daatwa dianggap tempat hunian aktivitas orang yang dirajakan 

menjadi juru kunci orang sebagai kepala suku diwilayah kedatwan 

seputaran wilayah kaldera wintang ranu (bintang danau) yaitu semua 

wilayah kecamatan kitaman sampai kebatas kuta desa blantih yang 

merupakan satu kedatwan. Pada jaman ini merupakan bukit datwa 

adalah tempat tinggal penguasa wilayah sedangkan pucak (pucak 

penulisan) yang ada diatas adalah tempat pemujaan dijaman megalit 

yaitu pemujaan batu besar yang dianggap sebagai tempat duduknya 

bapak akasa yang datang dari langit. Sehingga dipucak sendiri masih 

sebagai bukti batu besar yang dikeramatkan sampai sekarang yang 

dijaman dulu adalah dipakai media pemuajaan oleh para leluhur 

sebelumnya. Sebagai aktivitas perekonomian sudah jelas sistem 

pertanian dalam bentuk perkebunan kopi dan sebagai kebutuhan 

pokok bertanam beras gaga (beras merah) di tanah kauh (belantih) 

sudah bisa dianggap suatu peradaban lama yang kental diceritrakan 

dalam ceritra rakyat yang diyakini oleh masyarakat bahwa tanah padi 

gaga adalah milik bhatara yang berstana di pucak.   

Pura Pucak Penulisan begitu sebutan masyarakat secara umum, 

namun sebenarnya nama pura ini adalah Pura Tegeh 

Kahuripan/Penulisan, mungkin sebutan ini diberikan karena lokasi 

geografisnya merupakan pura yang tertinggi di Bali, pura ini berada di 

banjar Kuta Dalem, Desa Sukawana, Kintamani, Bangli. Struktur lokasi 

dari Pura Tegeh Kahuripan ini terdiri dari beberapa bagian, di awal 
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ketika akan menuju daerah Utama mandala, kita akan menjumpai 2 

buah pura, pura sebelah kanan dinamakan Pura Ratu Gede 

Penyarikan yang digunakan sebagai tempat untuk meminta izin 

sebelum memasuki areal utama mandala, di sebelah kiri dinamakan 

Pura Datua yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sarana 

upakara, kemudian pada utama mandala sendiri terdapat beberapa 

bangunan, yang terdiri dari : 2 Pelinggih utama, yang bernama 

Gedong Pusertasik dan Gedong Cemeng yang digunakan untuk 

menyimpan arca-arca yang dikeramatkan, didalam salah satu 

pelinggih utama tersebut terdapat Sumur yang dipergunakan sebagai 

sumber Tirta, terdapat pula 8 tempat pelinggih arca dan 8 tempat bale-

bale. Adapun pemucuk dari Pura Tegeh Kahuripan ini yaitu Desa 

Sukawana, dan bebanon disungsung oleh Desa Kintamani.  

 
Gambar 3.21 

Pura Puncak Penulisan  
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 

2. Air Terjun (banjar kuku salieh) 

Potensi wisata yang terpendam dan baru-baru ini diketahui yang 

dimiliki Desa Sukawana yaitu Air terjun, sehingga objek wisata Air 

Terjun ini merupakan potensi yang menarik yang terdapat di Desa 

Sukawana, ada 2 buah Air Terjun yang terdapat di Desa Sukawana, 

Air Terjun yang pertama kira-kira setinggi 30 meter, dengan lebar 

sekitar 2,5 meter, dengan pemandangan yang terlihat tampak masih 

alami, sungguh memberikan kenyamanan bagi hati, yang lebih 

mengesankan yaitu pada Air Terjun yang kedua, tingginya sekitar 50 

meter-an, dan lebarnya 3 meter. Uniknya lagi di masing-masing Air 

Terjun tersebut, terdapat mata air panas yang tak kalah menariknya.  
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Gambar 3.22 

Air Terjun (banjar kuku salieh) 
Sumber : Blog Desa Sukawana 

 
b) Potensi Perkebunan Desa Sukawana yaitu: 

1. Perkebunan Kopi  

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan utama di Desa 

Sukawana khususnya pada daerah pegunungan, seperti yang diketahui 

kopi merupakan minuman yang nikmat diminum kapanpun dan 

dimanapun, dari informasi salah satu sumber, hasil panen kopi dari lahan 

sekitar 1 hektar mencapai 5 sampai 7 karung, dimana masing-masing 

karung beratnya hingga 100-200 kilogram, untuk harga jual dari biji kopi 

yang mentah tanpa pengolahan kecuali dijemur berkisar Rp.400.000, kopi 

ini dapat dipanen setiap tahun sekali. 

 
Gambar 3.23 

Perkebunan Kopi 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
2. Perkebunan Jeruk  

Hampir sebagian besar penduduk Desa Sukawana yang bermata 

pencaharian sebagai petani memanfaatkan hasil produk buah jeruk 

sebagai penghasilan utamanya, melihat kondisi alam yang dingin yang 

sangat mendukung untuk pertumbuhan buah jeruk ini sendiri. Terdapat 
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berbagai jenis buah jeruk yang biasanya mereka tanam di lahan mereka 

masing-masing, diantaranya jeruk jenis Sumaga, jeruk Keprok, Jeruk 

Peres, Jeruk Spuntan/Nyonyok, dan Jeruk Slayer, dari kelima jenis jeruk 

tersebut yang paling banyak ditanam yaitu jeruk Sumaga dan jeruk 

Spuntan karena rasanya yang manis dan memiliki harga jual yang relatif 

lebih tinggi, harga masing-masing per kilo dari buah jeruk tersebut adalah 

: Jeruk Sumaga Rp4.000-an, Jeruk Keprok Rp4.000-an, Jeruk Peres 

Rp3.000-an, jeruk Spuntan Rp6.000-an, Jeruk Slayer Rp4.000-an, harga 

buah jeruk ini dapat berubah-ubah mengikuti musim, Biasanya musim 

panen buah jeruk di Desa Sukawana yaitu pada bulan Juli sampai 

September. 

 
Gambar 3.24 

Perkebunan Jeruk 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
c)    Potensi Peternakan Desa Sukawan Yaitu : 

1. Anjing Kintamani  

Anjing yang memiliki ciri fisik menyerupai serigala ini, merupakan 

anjing asli Banjar Paketan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, 

Kabupaten Bangli. Namun masyarakat umum sudah berpendapat bahwa 

anjing ini dapat ditemukan di seluruh wilayah Kintamani, itu sebenarnya 

salah, anjing kintamani asli hanya dapat ditemukan di daerah Banjar 

Paketan, mereka yang menjual anjing kintamani di luar daerah Banjar 

Paketan mungkin saja itu hanya anjing campuran yang diakui sebagai 

anjing kintamani asli.  

Terdapat 3 jenis anjing kintamani, dibedakan berdasarkan warna 

bulunya, ada yang berwarna putih, hitam dan cokelat, namun sementara 

anjing kintamani yang memiliki warna putih yang lebih ditonjolkan, anjing 
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ini dibudidayakan ditempat/dirumah masing-masing warga, tidak ada 

tempat peternakan anjing kintamani di banjar ini, pemilik anjing kintamani 

membudidayakan anjing ini dominan untuk dijual sebagai tambahan 

penghasilan, anjing ini mampu bertahan hingga mencapai 20 tahun, 

uniknya, ketika akan melahirkan, anjing kintamani ini akan menggali 

lubang sebagai tempatnya melahirkan anak-anaknya sekaligus selama 

waktu asuhan anaknya, biasanya anjing kintamani untuk sekali 

melahirkan dapat melahirkan hingga 7 ekor, namun tak jarang hanya 

seekor saja, sehari-harinya makanan dari anjing kintamani ini adalah 

Ketela, Sayur Jepang, Dedak, dan Telur. Untuk kisaran harganya, anak 

anjing atau konyong berharga sekitar Rp500.000 sampai Rp1.000.000, 

untuk yang dewasa harganya sekitar Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000. 

Terdapat pula perlombaan atau kontes-kontes untuk mengukur tingkat 

keaslian anjing kintamani, yang bertujuan untuk mengembangkan minat 

untuk tetap membudidayakan anjing asli kintamani ini,anjing yang 

menjadi pemenang dalam kontes ini juga akan sekaligus meningkatkan 

nilai jual dari anjing tersebut, anjing yang menjadi pemenang nilai jualnya 

mencapai Rp120.000.000.  

 
Gambar 3.25 

Anjing Kintamani  
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
2. Ayam Petelur  

Komoditi peternakan lain di desa sukawana yaitu ayam petelur, 

peternakan ayam petelur ini terdapat di beberapa banjar dan subak, 

seperti banjar kuum, subak pujung, subak gunggung dan khususnya yang 

terkenal yaitu di Subak Tiblun. Dari namanya yaitu peternakan ayam 

petelur, yang dimanfaatkan disini yaitu telurnya, telur ini dihasilkan bukan 

dari ayam biasa, melainkan berasal dari ayam petelur dan ayam ini dapat 
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menghasilkan 1 butir telur setiap harinya. Untuk memiliki ayam petelur, 

mereka biasanya membeli bibit dari jawa kemudian memeliharanya 

hingga dewasa, kemudian selama 20 bulan ayam petelur berada dalam 

masa bertelurnya, setelah itu ayam tersebut dianggap tidak berkualitas 

lagi sehingga perlu untuk dicarikan bibit baru kemudian memeliharanya 

kembali, begitu seterusnya. Untuk setiap butir telur dihargai sekitar 

Rp.1.000. Biasanya hasil telur ini langsung dijual ke pengepul di Batur. 

 
Gambar 3.26 
Ayam Petelur 

Sumber : Blog Desa Sukawana 
 

B. Permasalahan Desa Adat Sukawana  

Dilihat dari hasil survey lapangan di Desa Adat Sukawana ini memiliki 

beberapa permasalahan mulai dari permasalahan lingkungan maupun 

aksesibilitas diantaranya yaitu :  

a) Desa Adat Sukawana yaitu merupakan desa orang bali aga yang bertempat 

didaerah pegunungan. Sebenarnya desa ini dikembangkan untuk 

pariwisata desa adat orang bali aga tetapi kurangnya informasi dan 

pembangunan didesa ini menjadi terbengkalai. Desa Adat Sukawana 

memiliki pola ruang yang unik dan berbeda dengan bali pada jaman 

sekarang atau bali pada jaman datangnya majapahit. Berdasarkan hasil 

wawancara Desa Adat Sukawana termasuk Desa Adat Tertua tetapi desa 

ini tidak diakui sebagai desa adat budaya dan tidak tercantum dalam 

RTRW Kabupaten Bangli.  
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Gambar 3.27 

Pola Bermukim 
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
b) Masalah lingkungan yaitu masyarakat Desa Adat Sukawana ini membuang 

sampah di Tukad (sungai tanpa air) hal ini dapat dikatakan mencemari 

lingkungan karena membuang sampah sembarangan. Tetapi berdasarkan 

wawancara kalau pembuangan sampah sembarangan tidak ada masalah 

karena masyarakat masih menyakini mereka berasal dari hutan dan 

membuang sampah di tukad atau hutan tidak jadi masalah.  

 
Gambar 3.28 

Tukad  
Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 

 
c) Kerusakan pada kondisi jalan yang semakin parah yang menyebabkan 

sulitnya aksesibilitas untuk mengunjungi Desa Adat Sukawana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.29 
Kondisi Jalan 

Sumber : Observasi Lapangan 2014-2015 
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