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BAB IV 

ANALISIS PERMUKIMAN TRADISIONAL  

 

Analisis Permukiman Tradisional ini membahas mengenai Analisis Tata 

Nilai Bali Aga, Analisis Sosial Budaya, Analisis Pola Hunian/Tempat Tinggal, 

Analisis Karakteristik Pola Permukiman Tradisional, dan Analisis perubahan 

permukiman tradisional yang akan dijelaskan pada sub bab berikut.  

 

4.1 Analisis Tata Nilai Bali Aga  

  Analisis tata nilai Bali Aga menjelaskan mengenai sistem Pemerintahan 

Adat, proses Ngaben, Upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali 

Aga di Desa Adat Sukawana. Nilai budaya di Desa Adat Sukawana ini masih ada 

dan tidak akan ada yang bisa merubahnya, ada beberapa tradisi yang masih ada 

diantaranya yaitu: 

 

4.1.1 Sistem Pemerintahan Adat (Ulu Apad) 

Untuk sistem pemerintahan adat atau Desa Pakraman di Bali dibedakan 

menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan Bali dataran (Majapahit) dan sistem 

pemerintahan Bali pegunungan (Bali Aga atau Bali Mula). Yang membedakan 

sistem pemerintahan Bali dataran dengan Bali pegunungan adalah, dimana 

sistem pemerintahan pada Bali dataran menggunakan konsep Trimurti atau 

serba tiga dalam pengaturan pelinggihnya (Parahyangan, Pawongan, dan 

Palemahan), sedangkan pada sistem pemerintahan Bali pegunungan 

menggunakan konsep Rwabhineda (Ulu dan Tebenan), pandangan idiologis 

berdasarkan ajaran Rwabhineda yaitu harmonisasi dari dua pertentangan. Untuk 

sistem pemerintahan Bali pegunungan dikenal dengan nama sistem 

pemerintahan Ulu-Apad (Tenganan, Terunyan, Penglipuran, Gobleg, dan masih 

banyak lainnya). Salah satu desa pakraman di Bali yang menggunakan sistem 

pemerintahan Bali pegunungan (Ulu-Apad) yaitu desa pakraman Sukawana yang 

merupakan salah satu desa tua di Bali atau desa Bali Aga (Pageh, 2011:179). 

Sebagai suatu sistem, sistem pemerintahan Ulu-Apad memiliki struktur 

tersendiri sesuai dengan konsep Rwabhineda. Dimana susunan 

pemerintahannya terdiri dari: 

a) Jero kubayan 2 orang  
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b) Kiwe tengen  1 orang  

c) Jero bau kiwetengan 4 orang  

d) Jero singukan 2 orang  

e) Jero penakuan 5 orang  

f) Jero pengelanan 4 orang  

g) Jero kliendesa 4 orang  

  Jero sayeh adalah Beberapa orang yang menggarahkan masyarakat 

untuk berkumpul dalam acara pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ulu 

apad.  

Untuk ketua adat dipilih berdasarkan lama tinggal di desa adat tersebut 

dengan ketentuan, pemucuk + istri + anak, jika anak sudah menikah semua 

maka dia keluar dalam pemerintahan adat menjadi pemerintahan dinas. Untuk 

pernikahan tidak harus dalam 1 desa boleh dari desa-desa lain.  

  Ada pula pasuman yang dilakukan 2 bulan 1 kali yang diwakili oleh 23 

orang panitia ulu apad untuk mewakili sangkepan, purnaman, tilem yang dibantu 

oleh 4 orang jero sayeh. Pasuman ini yaitu sebuah acara yang harus dibicarakan 

oleh para pemerintah adat (adep sangkepan) dalam permasalahan-

permasalahan yang terjadi baik individu maupun kelompok.  

Missal: jika ada salah satu masyarakat yang melanggar aturan yang sudah 

melebihi batas akan ada pembicaraan oleh panitia ulu apad harus melakukan tindakan 

seperti apa supaya orang tersebut jera. Jika terus melanggar maka hukumannya hingga 

dikeluarkan dari desa adat sukawana. 

 Dengan adanya pemerintahan adat dan sistem tata kelola adat dapat 

dijadikan sebagai media pengembangan Desa Adat secara swadaya, untuk 

menjalankan fungsi pengawasan penegakan aturan adat dan ritual dalam 

memastikan ciri khas budaya sebagai daya tarik yang tidak cepat hilang.  

 

4.1.2 Ngaben  

Ngaben adalah sebuah upacara untuk mensucikan roh, proses ngaben 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

o Izin kepada yang lebih kuasa (Ketua Adat) 

o Memberikan suguhan kepada roh yang akan dingabenkan dengan 

semua hal yang disukai oleh roh tersebut di waktu hidupnya dengan 

suguhan selama 12 hari  

o Menentukan tempat untuk ngaben ada 2 yaitu: 
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• Bade (Simbol Paksi) 

• Piringan (Kepala Raksasa)  

Ada 2 cara ngaben yaitu ada yang dilakukan selama 12 hari ada pula 

yang dilakukan selama 1 bulan 7 hari. Ngaben 12 hari dinamakan ngelanus, 

dalam proses ngaben 1 bulan 7 hari ini banyak sekali proses yang dilakukan 

untuk menyelesaikan sesajen, maka dari itu banyak masyarakat yang melakukan 

ngaben 12 hari dengan musyawarah antar kelompok keluarga.  

Proses ngaben bisa berdasarkan utama, madya, nista, tergantung 

kesepakatan kelompok keluarga dan biaya yang mampu dikeluarkan. Karena 

biaya untuk ngaben sendiri 100 – 250 juta, boleh sebab biaya yang sangat mahal 

maka ngaben dilakukan secara masal dalam 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali, 

segala cara yang dilakukan untuk ngaben pasti ada upacaranya seperti 

pemotongan kayu dll.  

Proses ngaben ini untuk mensucikan roh dengan pembuatan simbol atau 

ngereke alang-alang yang dibentuk seperti manusia dan dikasih nama yang 

dianggap didalamnya ada roh. Setelah itu adanya upacara pembakaran simbol 

tersebut, abunya diupacarai setelah 12 hari setelah itu keliling-keliling kampung 

dan dilepas dilaut, dan setelah itu ditarik kembali lalu diistanakan dengan balutan 

kain putih lalu di merajang (tempat leluhur). (Pak Putu dan pak I Wayan Nawa 

Sekdes Sukawana) 

 
Gambar 4.1 

Merajan 
Sumber: Observasi Lapangan, 2014-2015 

 

Banyak orang yang mengira proses ngaben dilakukan oleh kebanyakan 

desa Bali Aga tetapi tidak semua desa adat Bali Aga melakukan proses upacara 

ngaben. Seperti Desa Tigawasa. Selain itu Bali Aga memiliki ciri-ciri yang 
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berbeda mulai dari agama yang di anut yang lebih umumnya dikenal dengan 

agama Hindu tetapi banyak masyarakat yang berbeda kepercayaan dalam 

persepsi kepercayaannya. Selain itu juga ada pula kepercayaan dalam cara 

penguburan tidak semua melakukan prosesi ngaben tatapi dengan kuburan 

terbuka seperti Desa Trunyan.   

 
Gambar 4.2 

Persiapan Ngaben  
Sumber: Observasi Lapangan, 2015 

 
Gambar diatas adalah sebuah acara yang dilakukan beberapa tahun 

sekali sesuai dengan keinginan yang akan melakukan hajatan, semua 

masyarakat bergotong-royong dalam melaksanakan proses persiapan untuk 

acara ngaben. Para ibu-ibu bergotong-royong membuat sesajen dan para bapak-

bapak bergotong royong dalam hal memasak.  

Ngaben merupakan upacara yang dapat dilakukan untuk daya tarik 

atraksi wisata di Desa Adat Sukawana karena ngaben tidak dilakukan disemua 

Desa Adat. Hal ini lah yang dapat dijadikan daya Tarik tersendiri bagi wisatawan 

yang ingin mengetahui proses berlangsungnya ngaben di Desa Adat Sukawana.  

 

4.1.3 Upacara Kedasa dan Sasih Kedasa 

  Menurut (Nyoman Watra, Ketua Adat Desa Adat Sukawana) Upacara 

Kedasa dan Sasih Kedasa merupakan hari suci bagi umat Hindu. Pada hari 

tersebut banyak umat Hindu di Bali melaksanakan upacara Agama/piodalan di 

Pura dan Merajan. Selain itu Di desa adat sukawana ini memiliki tradisi upacara 

tiap 1 bulan sekali yaitu: 
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1. Pada bulan pertama : pura pusabeh dalem  

2. Pada bulan kedua : pura ganggang, pura mogan  

3. Pada bulan ke tiga : pura nyumun sari – kedaseh  

4. Pada bulan ke empat dilakukan selama 4 hari pada : pura utus, pura 

bunga, pura netengan dan pura neduh  

5. Pada bulan ke sembilan : adanya piodalan di pura puncak penulisan  

6. Pada bulan ke sepuluh : upacara Sasih Kedasa  

7. Pada bulan ke sebelas : adanya usabeh desa di desa sukawana selama 

1 tahun berkeliling 1 bulan  

  Selain upacara tiap bulan ada pula upacara 15 hari untuk sangkepan, 

purnama, tilem untuk peresmian mengadapan upacara.  

Selain upacara yang dilakukan setiap bulannya ada pula upacara Subak 

abean (kebun), di Desa Sukawana sendiri terdapat 28 subak. Biasanya subak 

dipakai untuk upacara setelah panen yaitu upacara piodalan dimasing-masing 

subak tidak serempak. Selain upacara piodalan ada juga upacara meracu atau 

sasih kesange yaitu upacara yang dilakukan 5 tahun atau 2 tahun sekali. 

Upacara subak dilakukan tergantung dari masyarakatnya sendiri. Masing-masing 

subak mempunyai awig-awig tertentu termasuk upacara yang dilakukan 5 tahun 

atau 2 tahun sekali. Selain upacara ada pula sesaji yang harus disiapkan dengan 

babi guling atau yang disebut ngelupin. Ada pula hari-hari tertentu yang tidak 

diperkenankan untuk mengadakan upacara yaitu setiap hari rabu, kamis dan 

jumat 

 

4.1.4 Peran Pura  

  Pura adalah sebuah tempat suci yang sangat sakral bagi masyarakat 

umat Hindu di Bali, karena sebuah tempat untuk sembahyang umat Hindu yang 

mereka yakini adanya roh-roh leluhur. Di Desa Adat Sukawana ini tidak hanya 

terdapat 3 pura utama yaitu pura khayangan tiga atau pura bale agung, pura 

dalem dan pura puseh, tetapi juga di Desa Sukawana ini memiliki 22 pura 

termasuk pura besar seperti pura puncak penulisan dan pura balingkang. Setiap 

pura memiliki awig-awig tersendiri.  
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Gambar 4.3 

Pura Kahyangan Tiga  
Sumber : Observasi Lapangan, 2014-2015 

 
Selain Pura Kahyangan Tiga ada pula Pura Tegeh Kahuripan atau yang 

dikenal sebagai Pura Puncak Penulisan, ini merupakan pura pertama dibali. Pura 

ini berawal dari gundukan tanah seperti bukit dan hanya ada batu diatasnya, 

masyarakat yang mempercayai beliau sebagai berbentuk seperti wujud batulah 

yang sering sembahyang di Bukit tersebut, dengan pertumbuhan masyarakat 

yang semakin meningkat semakin banyak pula masyarakat yang sembahyang di 

Bukit tersebut, lalu lama kelamaan jadilah Pura Puncak Penulisan di Bukit 

Penulisan.  

Jaman dulu sebelum adanya majapahit di Pura ini sering dilakukan 10 

upacara selama 1 tahun sekali, kini menjadi 10 tahun sekali, upacara ini disebut 

upacara catuh buana yaitu melihat dan memberi anugrah disemua penjuru.  

Jika dibagi dalam 3 konteks utama, madya, nista yaitu: 

o Puncak penulisan – utama  

o Pura apit penulisan – madya  

o Pura apit lawang – nista  

Pada pura utama yaitu Puncak Penulisan tidak semua masyarakat 

diwajibkan untuk sembahyang disini kecuali sudah ada izin dari yang lebih 

berkuasa. Hanya ada 1 pura dibagian madya yang wajib untuk masyarakat 

sembahyang.  
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Gambar 4.4 

Pura Puncak Penulisan 
Sumber: Observasi Lapangan,2015 

 
 Dalam Analisis Tata Nilai Bali Aga, untuk analisis Tri Hita Karana di 

terapkan pada sistem pura dimana adanya keseimbangan yang terdapat pada 

bagian tata letak pura yaitu utama, madya, nista.  

 

4.2  Analisis Sosial Budaya  

  Analisis sosial budaya akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya 

desa adat sukawana, sejarah terbentuknya pola permukiman tradisional, pola 

permukiman berdasarkan sistem kekerabatan di Desa Adat Sukawana serta 

seseorang yang pertama kali bertempat tinggal di Desa Adat Sukawana serta 

seseorang yang dianggap sebagai pelindung kampung.  

 

4.2.1 Analisis Sejarah Desa Adat Sukawana  

 Menurut Nyoman Watra (Ketua Adat), sejarah singkat mengenai Desa 

Adat Sukawana yaitu adanya seorang yang diutus oleh majapahit membawa 

kesuna dan bawang merah kesukawana ke Pura Dalem Balingkang, seorang 

tersebut diutus untuk berdomisili di Desa Sukawana dan tidak diperkenankan 

untuk kembali ke Pulau Jawa, seorang yang diutus tersebut membawa tempat 

bawang putih (sok), dan wana itu hutan, maka dari itu dimanakan sokwana yang 

diganti menjadi sukawana.  

Adapun sejarah Desa Sukawana untuk lebih jelasnya yaitu pada dahulu 

kala di kaki Gunung Wangun Urip hidup seorang gadis yang selama hidupnya 
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belum menikah, karena perempuan tersebut belum menikah perempuan itu 

dikenal dengan nama Daa Tua,yang artinya Gadis Tua, dia hidup di sekitar hutan 

dan karena dihuni oleh gadis tua, hutan sekitar itupun disebut dengan nama 

Tanah Daa, di tempat inilah perempuan itu menetap serta pekerjaannya adalah 

merabas hutan, jika hutan sudah dibersihkan dan layak ditanami maka 

perempuan itu menanaminya dengan tanaman bawang putih atau kesuna, itulah 

pekerjaannya tiap saat, tiap hari hanya menanam kesuna disamping memelihara 

ayam putih kedas yang memiliki suara nyaring dan merdu sebagai penghibur hati 

gadis tua itu siang dan malam, dan apabila musim panen tiba perempuan itu 

menyimpan bawang putih atau kesuna hasil panennya mempergunakan sok 

yaitu sebuah bakul dari pohon bambu sebagai tempat kesuna lalu ditempatkan 

digubuknya di dalam hutan Tanah Daa.  

Sementara itu di hutan sebelah utara dari tempat gadis itu ada empat 

jejaka bersaudara yang menetap tinggal disana, keempat jejaka itu masing 

masing bernama Tuwaan,Madenan,Nyomanan dan Ketutan, yang bernama 

Madenan tidak lagi ikut dengan ketiga saudaranya karena sudah menetap di 

tempat yang agak jauh dari tempat saudaranya tinggal,dan tempat itu sampai 

saat ini dikenal dengan nama Desa Madenan, suatu hari ketiga bersaudara 

tersebut yakni Nyomanan ketika bangun tidur dipagi hari mendengar suara ayam 

yang sangat merdu di tengah hutan Tanah Daa, hati Nyomanan tertarik untuk 

mengetahui siapa yang memelihara ayam yang mempunyai suara merdu itu, 

kemudian Nyomanan pun bergegas pergi kearah suara ayam tersebut, 

sesampainya Nyomanan di hutan Tanah Daa Nyomanan menemukan sebuah 

sok yang berisi bawang putih atau kesuna di dalam hutan dan ketika Nyomanan 

memperhatikan sok itu, ketika itu juga datang gadis Daa Tua menghampirinya, 

hati Nyomanan tertarik pada Daa Tua dan menyatakan bahwa Nyomanan 

hendak memperistri ,mungkin sudah kehendak dan takdir Hyang Maha kuasa, 

akhirnya mereka berdua melangsungkan perkawinan serta Nyomanan tidak 

kembali lagi ke tempat saudaranya dan menetap menjalani hidup di hutan Tanah 

Daa. Karena pada saat bertemu dengan istrinya diawali dengan menemukan sok 

berisi kesuna di tengah hutan yang disebut wana maka tempat itupun diganti 

namanya menjadi Sokwana, yang artinya sok atau bakul berisi kesuna di tengah 

hutan, serta setelah kian berkembang tempat itu diberi nama Desa Sokwana, 

yang sekarang menjadi Desa Sukawana, serta hutan Tanah Daa berubah 

menjadi sebuah banjar yang sekarang bernama Banjar Tanah Daa. 
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4.2.2 Analisis Sejarah Terbentuknya Pola Permukiman Tradisional Desa 

Adat Sukawana 

 Pembentukan pola permukiman di Desa Adat Sukawana dipengaruhi oleh 

dua hal, yaitu berdasarkan bentuk topografi dan sistem kekerabatan 

masyarakatnya. Berdasarkan bentuk topografi, Desa Adat Sukawana termasuk 

ke dalam jenis desa dataran tinggi yang disekelilingi oleh hutan dan semak 

belukar dengan bentang wilayah yang berbukit-bukit. Pola permukiman yang 

terbentuk di Desa Adat Sukawana adalah bentuk pola permukiman terpusat 

dengan membentuk pola linear. Sejarah terbentuknya pola permukiman di Desa 

Adat Sukawana dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dimana adanya kesamaan 

golongan dan asal muasal dalam masyarakatnya. 

 
Gambar 4.5 

Pola Permukiman  
Sumber : Observasi Lapangan, 2015 
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Gambar 4.6 

Pola Permukiman eksisting  
Sumber : Observasi Lapangan, 2015 

 
Pola permukiman ini di kisahkan dari Nyomanan inilah yang menurunkan 

kraman Nyomanan di Desa Sukawana, sedangkan saudaranya yang menetap 

ditempat dulu yakni Tuwaan diyakini menurunkan kraman Tuwaan yang sampai 

saat ini kedua kelompok Kraman tersebut terus berkembang, bertambah banyak 

serta merupakan satu kesatuan yaitu Desa Pakraman Sukawana yang dari awal 

terbentuknya berasal dari dua kelompok yaitu Nyomanan dan Tuwaan, namun 

keduanya sesungguhnya adalah tunggal dan selalu berdampingan serta 

bersama-sama membuat Desa Sukawana menjadi besar dan terus berkembang.  

 
4.2.3  Sistem Kekerabatan  

 Sistem sosial kekerabatan masyarakat Desa Adat Sukawana ini masih 

kental dengan sifat kekeluargaan dan sistem gotong royong yang mereka 

lakukan dalam mempersiapkan acara-acara besar yang masih bertahan sampe 

saat ini dan sistem sosial kekerabatannya dapat dilihat dari pola permukiman 

masyarakat berikut. 
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Gambar 4.7 

Sistem Sosial dan Kekerabatan Masyarakat Desa Adat Sukawana  
Sumber: Observasi Lapangan, 2014-2015 

  

Masyarakat Desa Adat Sukawana mempunyai perilaku yang baik, sopan 

dan ramah. Cara mereka beradaptasi dengan lingkungan karena mengikuti Tri 

Hita Karana dimana hubungan manusia dengan Tuhan (parahiangan), hubungan 

manusia dengan sesama manusia (pawongan), dan hubungan manusia dengan 

alam lingkungan (panglemahan). Selain itu juga dengan adanya sistem 

pemerintahan ulu apad yang sangat mempererat tali siraturrahmi sesama umat 

masyarakat yang selalu mengarahkan para pemuda-pemudi Desa Adat 

Sukawana untuk selalu berbuat kebaikan. Jika ada yang melanggar maka akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Ketegasan inilah yang 

mendorong masyarakat berbuat kebaikan dengan sesame umat dan dengan 

dibarengi sistem sosial kekerabatan masyarakat yang sangat erat, saling 

bergotong royong dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan adat.  
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Gambar 4.8 

Masyarakat Gotong Royong Dalam Persiapan Upacara 
Sumber: Observasi Lapangan, 2015 

 

 Seorang yang pertama kali bermukim di Desa Adat Sukawana yaitu 

seorang yang diutus oleh majapahit untuk menetap dan tidak diperkenankan 

untuk meninggalkan Desa Adat Sukawana. Selain itu yang termasuk sebagai 

pelindung di Desa Adat yaitu polisi adat (pecalang), yang selalu menjaga desa 

pada prosesi upacara-upacara yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat.  

  

4.3 Analisis Pola Hunian/ Tempat Tinggal  

 Analisis pola hunian akan membahas mengenai Fisik bangunan yang 

membahas mengenai kondisi fisik bangunan dan bentuk bangunan, serta stuktur 

ruang tempat tinggal yang membahas mengenai fungsi ruang-ruang yang ada 

didalam rumah tradisional. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub bab 

berikut. 

 

4.3.1 Fisik Bangunan  

 Bangunan rumah tinggal tradisional difungsikan untuk menampung 

kegiatan-kegiatan tradisi dalam agama Hindu, seperti kegiatan upacara dalam 

Panca Yadnya maupun aktivitas sehari-hari. Kegiatan Manusa Yadnya, Dewa 

Yadnya, Pitra Yadnya, yang dimulai sejak kelahiran seseorang kemudian 

memenuhi kebutuhan hidup hingga meninggal (Sularto, 1988). Kegiatan ini 

membutuhkan ruang-ruang untuk melakukan aktivitas, seperti bale meten, bale 
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adat, pawon (dapur), merajan (tempat suci), jineng maupun bale-bale lainnya 

sesuai dengan kebutuhan penghuni dan tingkatan sosial ekonomi maupun sosial 

kemasyarakatannya (Sularto, 1989).  

 
Gambar 4.9 

Rumah Tradisional Desa Adat Sukawana 
Sumber: Observasi Lapangan, 2014-2015  

 
Rumah tradisional di Desa Adat Sukawana kini semakin sulit dijumpai 

karena sudah banyak yang beralih menjadi bangunan yang lebih modern, tetapi 

jika dilihat dari segi budaya, masyarakat desa adat sukawana tetap 

mempertahankan kepercayaan sebagai umat hindu yang wajib menjaga adat 

istiadatnya. Rumah tradisional Desa Adat Sukawana menurut bapak Nyoman 

Watra (Ketua Adat) mengalami penurunan yang tersisa hampir 20% lebih sedikit 

dari pada bangunan rumah modern.  

Ciri-ciri Desa Adat Bali Aga yang masih ada hingga kini dapat dijumpai 

dibeberapa daerah seperti karangasem, buleleng yang masih berada pada 

dataran tinggi, karena orang Bali Aga dapat dijumpai di daerah pegunungan. 

Selain itu ciri kebudayaan Bali Aga di Desa Adat Sukawana, tempat suci 

dibangun di area yang lebih tinggi, perumahannya dibangun saling berhadapan 

dan membelakangi jalan utama, serta Jalan-jalan dilapisi dengan batu.  
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Gambar 4.10 

Ciri-ciri Desa Adat Sukawana 
Sumber: Observasi Lapangan, 2014-2015  

 
Konsep pendirian untuk menempatkan hal-hal yang berhubungan dengan 

kesucian yakni pada posisi yang lebih tinggi atau tempat yang dianggap suci 

sampai saat ini masih merupakan satu segi nilai budaya yang dipegang oleh 

penduduk Bali Aga. 

 

 
Gambar 4.11 

Rumah Modern Desa Adat Sukawana 
Sumber: Observasi Lapangan, 2014-2015  
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Rumah Modern di Desa Adat Sukawan ini sudah mulai berkembang semakin 

banyak, sudah mulai timbul teknologi modern maupun kebudayaan barat yang 

masuk kedalam masyarakat. Banyak masyarakat yang merubah bangunan rumah 

tradisional dengan berbagai elemen-elemen modern. Menurut bapak Nyoman Watra 

(Ketua Adat) rumah modern yang ada di Desa Adat Sukawana ini hampir 80%.  

Permasalahan lahan dapat menjadikan menyebab utama karena semakin 

banyak sumber daya manusia tetapi daya tampung yang sangat kurang dikarenakan 

Desa Adat Sukawana ini berada pada dataran tinggi dan sulit untuk membuka lahan 

baru untuk permukiman. Hal ini yang menjadikan pemicu utama masyarakat untuk 

merubah rumah-rumahnya mejadi beberapa tingkat.  

 

Tabel 4.1 
Kondisi Bangunan  

No Kondisi 
Bangunan  

Gambar  Keterangan  

 Baik  Buruk  Rumah Tradisional  Rumah Moder n 
1 √  

 

Rumah 
tradisional dan 

rumah modern di 
desa adat 

sukawana ini 
memiliki kondisi 
bangunan yang 
masih baik dan 

layak untuk 
dijadikan tempat 

tinggal serta 
untuk 

pengetahuan 
bagi wisatawan 

yang ingin 
mengenal tipe 

rumah-rumah bali 
aga di desa adat 

sukawana 

2 √  

 
Sumber: Hasil Analisis, 2015 
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Tabel 4.2 
Bentuk Bangunan 

Bentuk Bangunan Eksisting Rumah Adat  Keterangan (elemen -element)  

 

 

Bentuk bangunan rumah 
Tradisional di Desa Adat 
Sukawana ini memiliki bentuk 
limas seperti rumah adat jawa, 
dan termasuk dalam rumah 
yang berderet dan memiliki ciri 
berbahan bangunan;  

• Berdinding Kayu  
• Berdinding Bambu 
• Beratap kan Seng  
• Beratapkan Ting 

(Bambu) 
 

Bentuk Bangunan Eksisting Rumah Modern  Keterangan  (elemen -element)  

 

 

Bentuk bangunan rumah 
modern di Desa Adat 
Sukawana ini memiliki bentuk 
limas dan berderet, serta 
adanya perubahan dalam 
bahan bangunan dan memiliki 
ciri berbahan bangunan seperti 
berikut; 

• Berdinding Semen  
• Berdinding keramik  
• Memiliki atap seng atau 

genteng  
• Ada pula yang 

bertingkat  

Sumber: Hasil Analisis, 2015 
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4.3.2 Struktur Ruang  

 Stuktur ruang ini akan membahas mengenai struktur ruang tempat tinggal 

dan struktur ruang pura yang ada di Desa Adat Sukawana. Untuk lebih jelas akan di 

jelaskan pada sub bab berikut:  

 

4.3.2.1 Struktur Ruang Tempat Tinggal  

 Rumah tradisional Desa Sukawana digambarkan oleh Reuter (2002) 

berbentuk persegipanjang dengan tiang 12 (sakaroras), 8 atau 6 memiliki atap 

curam, dinding bambu (bedeg) dengan satu pintu masuk yang menghadap ke arah 

halaman tengah/natah, dengan luas 6x6. Lantai berupa tanah kecuali bagian ruang 

penerimaan atau geladag terkadang dilapisi kayu atau papan. Pembagian ruangan 

dalam bangunan terdiri dari trojogan (dari kata ojog yang berarti menuju) yang 

berfungsi untuk menerima tamu dan juga sebagai tempat tidur anak, Lubangan 

Gede untuk tempat untuk laki-laki seperti sebagai tempat tidur, dan tempat makan, 

Lubangan beten merupakan bagian dari dapur/paon untuk menyimpan makanan. 

Slatan Kaja adalah ruangan untuk tempat melahirkan dan untuk menyimpan barang-

barang pustaka, di ruangan ini juga ditempatkan pelangkiran penghayatan terhadap 

leluhur yaitu Betara Guru. Slatan Kelod merupakan tempat penyimpanan perhiasan 

atau barang berharga lainnya. Dapat dilihat pada gambar 4.13 
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Gambar 4.13 

Struktur Ruang Tempat Tinggal 
Sumber: Observasi Lapangan, 2015 

 
4.3.2.2 Struktur Ruang Pura  

 Menurut Estimologi Kata "Pura" sesungguhnya berasal dari akhiran bahasa 

Sanskerta (-pur, -puri, -pura, -puram, -pore), yang artinya adalah Kota, Kota 

berbenteng, atau Kota dengan menara atau istana. Dalam perkembangan 

pemakaiannya di Pulau Bali, istilah "Pura" menjadi khusus untuk tempat ibadah; 

sedangkan istilah "Puri" menjadi khusus untuk tempat tinggal para raja dan 

bangsawan.  

 Pada umumnya struktur atau denah pura di Bali dibagi atas tiga bagian, 

yaitu: jabapura atau jaba pisan (halaman luar), jaba tengah (halaman tengah) dan 

jeroan (halaman dalam). Di samping itu ada juga pura yang terdiri dari dua halaman, 
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yaitu: jaba pisan (halaman luar) dan jeroan (halaman dalam) dan ada juga yang 

terdiri dari tujuh halaman (tingkatan) seperti pura Agung Besakih. Pembagian 

halaman pura ini, didasarkan atas konsepsi selengkapnya macrocosmos (bhuwana 

agung), yakni: pembagian pura atas 3 (tiga) bagian (halaman) itu adalah lambang 

dari “triloka“, yaitu: bhùrloka (bumi), bhuvaáloka (langit) dan svaáloka (sorga). 

Pembagian pura atas 2 (dua) halaman (tingkat) melambangkan alam atas (urdhaá) 

dan alam bawah (adhaá), yaitu àkàúa dan påtivì. 

 
Gambar 4.14 

Struktur Ruang Pura  
Sumber: Pitarapitari, 2012 

 
 Sedangkan pembagian pura atas 7 bagian (halaman) atau tingkatan 

melambangkan “Saptaloka” yaitu tujuh lapisan/tingkatan alam atas, yang terdiri dari: 

bhurloka, bhuvaaloka, svaaloka, mahaoka, janaloka, tapaloka dan satyaloka. Dan 

pura yang terdiri dari satu halaman adalah simbolis dari “ekabhuvana”, yaitu 

penunggalan antara alam bawah dengan alam atas. Pembagian halaman pura yang 

pada umumnya menjadi tiga bagian itu adalah pembagian horizontal sedang 

pembagian (loka) pada pelinggih-pelinggih adalah pembagian yang vertikal. 

Pembagian horizontal itu melambangkan prakati (unsur materi alam semesta) 

sedangkan pembagian yang vertikal adalah simbolis puruua (unsur kejiwaan/spiritual 

alam semesta). Penunggalan konsepsi prakati dengan puruua dalam struktur pura 

adalah merupakan simbolis dari pada “Super natural power“. 
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Sebagian besar pura di Bali menggunakan struktur denah Pura Tri Mandala, yaitu: 

1) Nista Mandala 

 Nista Mandala atau yang biasa disebut jaba pisan adalah bagian terluar dari 

arsitektur Pura. Bagian ini merupakan bagian Nista atau kotor dan tidak sakral 

dari sebuah pura. Setiap orang dapat memasuki bagian ini. Bangunan yang 

terdapat pada mandala ini diantaranya : Bale Kulkul, sebagai tempat kentongan 

digantung, Bale Wantilan, yaitu balai tempat pementasan kesenian yang 

diadakan di dalam pura, kemudian Bale Pawaregan yaitu bangunan yang 

digunakan sebagai dapur tempat sesaji dibuat, dan Lumbung yaitu bangunan 

yang digunakan untuk menyimpan beras. 

2) Madya Mandala 

 Madya Mandala atau biasa disebut jaba tengah, adalah bagian tengah dari 

arsitektur Pura. Bagian madya mandala adalah bagian dalam pura yang sakral. 

Pada bagian ini umat Hindu sudah mulai terfokus untuk menghadap Sang Hyang 

Widi Wasa. Biasanya pada areal ini terdiri dari bangunan Bale Agung (Balai 

Panjang), Bale Pagongan (Balai tempat gamelan), selain itu juga terdapat Bale 

Panyimpenan (ruangan tempat menyimpan barang-barang berharga Pura) 

biasanya di atas pintu masuk bale panyimpenan terdapat karang Bhoma,yang 

berfungsi untuk menjaga barang-barang yang berada dalam ruangan tersebut. 

3) Utama Mandala 

 Utama Mandala atau jeroan adalah bagian terdalam dan tersuci/tersakral dari 

sebuah Pura. Pada bagian Utama ini, umat diharuskan benar-benar fokus untuk 

menghadap Sang Hyang Widhi dengan meningggalkan nafsu keduniawiannya. 

Di bagian ini terdapat pelinggih-pelinggih seperti padmasana untuk menstanakan 

Sang Hyang Widhi (sebagai Trimurthi atau Tripurusa) atau pelinggih-pelinggih 

lain untuk pemujaan roh leluhur. Selain bangunan pelinggih, juga terdapat bale 

Piasan, dan bangunan Panglurah (bangunan yang menempatkan pangawal 

Sang Hyang Widhi). Untuk memasuki jeroan, umat Hindu satu persatu masuk 

melalui pintu pada Kori Agung yang dijaga oleh Karang Bhoma. Biasanya jika 

tidak ada upacara keagamaan, umat Hindu memasuki jeroan lewat bebetelan. 

 

 

 

repository.unisba.ac.id



98 

 

4.4 Analisis Karakteristik Pola Permukiman Rumah Tradisional  

 Analisis karakteristik pola permukiman rumah tradisional Desa Adat 

Sukawana bertujuan untuk mengetahui penerapan filosofi dan konsepsi tata ruang 

tradisional masyarakat Desa Adat Sukawana, sehingga nanti dapat memberikan 

gambaran mengenani filosofi dan konsepsi serta pergeseran-pergeseran yang ada. 

 

4.4.1 Analisis Perkembangan Permukiman Desa  

Perkembangan permukiman Desa Adat Sukawana yaitu masyarakatnya 

yang senang tinggal dihutan (gege) yang masih bertahan hingga sampai saat ini. 

Pola permukiman yang membentuk huruf n kecil ini sangat sulit untuk menambah 

rumah karena jarak antara rumah 1 keluarga dengan 1 keluarga lainnya terpisah 

oleh sedikit jalan yang hanya bisa dilewati pejalan kaki maupun sepeda motor.  

Rumah masyarakat Desa Adat Sukawana ini sehari-harinya hanya ditempati 

oleh beberapa ekor anjing penjaga rumah karena pemiliknya lebih memilih tinggal 

ditegalan atau perkebunannya. Sang pemilik rumah pulang hanya untuk melakukan 

upacara.  

 

A. Analisis Tata Ruang Hunian (Mikro) 

Proses pembangunan tempat tinggal masyarakat Desa Adat Sukawana. 

Dimulai dengan membangun penyengker/bata pekarangan kemudian membangun 

sanggah dilanjutkan dengan membangun sakaroras. Jika pemilik rumah memiliki 

keinginan membangun bangunan penunjang lainnya juga dapat dilbangun setelah 

membangun bangunan utama. Permukiman rumah Desa Adat Bali Aga Sukawana 

pada dasarnya dalam satu perkarangan hanya terdiri dari bangunan rumah yang 

memanjang terdiri dari 6 (enam) baris 1 (satu) bangunan Sakaroras dan bangunan 

Sanggah/Merajan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.15  
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Gambar 4.15 

Susunan Prakmanan Desa Sukawana 
Sumber: Survey Lapangan, 2015 

 
Dengan berkembangan zaman yang semakin modern banyaknya bangunan-

bangunan rumah yang mengarah ke modern dari mulai element-element bangunan 

serta pola ruang dalam rumah yang adanya penambahan ruang seperti kamar 

mandi dan penambahan kamar tidur.  

 
4.4.2 Analisis Tipologi Desa Adat Sukawana 

Ciri utama fisik Desa Bali Pegunungan adalah ruang terbuka yang 

memanjang (linier) dari arah utara menuju selatan (kaja-kelod), yang membagi pola 

permukiman menjadi dua bagian. Pada posisi yang diametral, yakni pada ujung 

utara (kaja) terletak Pura Puseh (tempat pemujaan untuk Dewa Wisnu, yaitu Dewa 

Penciptaan), di tengah sebagai tempat Pura Bale Agung (tempat pemujaan untuk 

Dewa Brahma), dan pada arah selatan (kelod) terletak Pura Dalem (tempat 

pemujaan untuk Dewa Siwa).  
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Gambar 4.16 

Transek Desa Melintang Vertikal Utara Selatan  
Sumber: Survey Lapangan, 2015 

 

Dibagian atas atau diarah utara (Kaja) terdapat pura tempat suci yang 

dijadikan patokan untuk permukiman yang mengikuti arah gunung, karena menurut 

kepercayaan masyarakat Desa Adat Sukawana tempat yang lebih tinggi itu 

mencirikan tempat suci. Patokan yang dijadikan kaja oleh masyakat Desa Adat 

Sukawana yaitu Bukit Penulisan sebagai Hulu dan diarah kelot yaitu berpatokan 

dengan matahari sebagai hilir.  

 

4.4.3 Analisis Pengaturan Ruang Budaya  

Zona parahyangan merupakan suatu bentuk manifestasi hubungan yang 

seimbang antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan melalui 

sarana peribadatan (pura) di setiap wilayah desa. Di Desa Adat Sukawana terdapat 

22 pura yang tersebar di dalam permukiman desa, di dalam hutan, dan di batas 

wilayah desa.   
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Selain merupakan bentuk manifestasi hubungan yang seimbang antara 

manusia dengan Tuhan yang Maha Esa yaitu sebagai bentuk manifestasi hubungan 

antara manusia dengan sesama manusia yang diwujudkan melalui sosial budaya, 

gotong royong dan saling menghargai, serta bentuk manifestasi antara manusia 

dengan alam lingkungannya yang diwujudkan dalam sebuah kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar dan tidak merusak alam.  

 

4.4.4 Pola Pengaturan Ruang Natah/ Pekarangan Rumah  

Pada umumnya, pola pemanfaatan ruang pekarangan rumah di Bali 

berdasarkan pada konsep Sanga Mandala. Konsep ini membagi pekarangan 

menjadi 9 bagian dengan tata nilai dari Utamaning Utama sampai Nistaning Nista. 

Namun berdasarkan pengamatan lapangan di Desa Adat Sukawana konsep tata 

letak bangunan berorintasi pada konsep tata letak hulu-teben (tinggi-rendah). 

Peletakan setiap unit bangunan dalam pekarangan rumah tergantung pada fungsi 

dan nilai kesakralannya. Berdasarkan pada pengamatan fisik permukiman maka 

orientasi terhadap nilai utama dalam penataan lingkungan menggunakan ketinggian 

sebagai nilai utama dan tidak menggunakan nista. Tetapi hanya menggunakan 

utama dan madya. Dikarenakan masyarakat Desa Adat Sukawana tidak 

memandang kasta.  

 

4.4.5  Analisis Perbandingan Desa Adat Bali Aga (Bali Pegunungan) Dengan   

Desa Adat Bali Dataran 

Bali aga adalah sekelompok orang yang bermukim di daerah pengununan 

dan sangat dikenal dengan orang asli Bali yang pertama bermukim di Pulau Bali. 

Sedangkan Bali dataran adalah sekelompok orang yang bermukim didaerah Bali 

dataran yang ada sejak datangnya majapahit ke Pulau Bali.  
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Tabel 4.3 
Perbandingan Desa Adat Sukawana dan Desa Bali Dataran 

No Materi  Desa Bali Aga  
(Desa Adat Sukawana) 

Desa Bali Dataran  Keterangan  

1 Sosial Budaya     
Sistem 
Kepercayaan 

Menganut Sistem 
Kepercayaan Hindu 
Dharma 

Menganut Sistem 
Kepercayaan Hindu 
Siwa Sidanta 

 

 Sistem 
Pemerintahan 
Adat 

Ulu apad (sistem 
pemerintahan adat yang 
dipimpin 23 (Keraman 
Tiga Likur) pengurus 
adat yang di wariskan 
berdasarkan tingkat usia 
perkawinan) 

Sistem pemerintahan 
yang dipimpin oleh 
ketua adat yang dipilih 
secara musyawarah 
adat 

 

 Sistem 
Kemasyarakatan 

Tidak mengenal istilah 
kasta 

Terdapat 
penggolongan 
masyarakat 
berdasarkan Kasta 

Pengaruh dengan tidak 
adanya sistem kasta pada 
pola permukiman rumah 
yaitu pola permukiman 
rumah berbentuk huruf “n” 
yang seragam satu sama 
lainnya dengan istilah seke 
12 

 Upacara 
Keagamaan 

Ngaben, dan mengenal 
Panca Yadnya 

Panca Yadnya, Desa 
Kala Patra 

Upacara agama tidak 
pernah terlepas dari 
kehidupan masyarakat 
sukawana juga sebagai 
bentuk sosialisme 
masyarakat hal ini terwujud 
dalam pola hunian keraman 
nyomanan dan keraman 
tuwanan. 

2 Pola Ruang 
Desa 

   

 Konsep Desa Tri Hita Karana dan 
Rwabineda 

Tri Hita Karana Konsep dasar dalam ajaran 
Agama Hindu dimana 
dalam suatu bentuk 
kehidupan untuk mencapai 
kebahagian harus 
terdadapat keharmonisan 
antara Tuhan, Manusia dan 
Alam 

 Konsep Pola 
Ruang Desa 

Rwa-Bhineda, Tri Angga Tri Mandala, Sanga 
Mandala, Tri Angga, 
Konsep Dinamika 

Dengan konsep pola ruang 
Desa yang mengacu pada 
Konsep Tri Angga, 
membagi wilayah desa 
menjadi tiga zona yaitu 
zona utama, madya dan 
nista. Tetapi di Desa Adat 
Sukawana hanya terbagi 
kedalam 2 zona, utama dan 
madya 

 Konsep Pola Hulu-Teben, Kaja-Kelod, Hulu-Teben, Kaja- Konsep pola ruang hunian 
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No Materi  Desa Bali Aga  
(Desa Adat Sukawana) 

Desa Bali Dataran  Keterangan  

Ruang 
Permukiman dan 
Hunian 

Kangin-Kauh, Sakral-
Profan 

Kelod, Kangin-Kauh, 
Sakral-Profan, Sanga 
Mandala 

hulu teben menempatkan 
wilayah yang bertopografi 
lebih tinggi memiliki 
tinggkat kesarkralan yang 
lebih tinggi di banding 
dengan wilayah yang lebih 
Rendah, Kaja kelod kangin 
kauh berdasarkan arah 
terbit dan terbenamnya 
matahari  

 Tipologi Desa Pegunungan Daratan Desa Adat Sukawana 
adalah desa Bali aga yang 
menempati daerah 
pegunungan dengan 
ketinggian 1000 s/d 1500 
mdpl  

 Pola Desa Adat Satu desa dinas terdiri 
dari beberapa desa adat 

� Satu desa 
mencakup 
beberapa desa 
adat 

� Satu desa terdiri 
dari satu desa adat 

� Satu desa adat 
terdiri dari 
beberapa desa; 
dan 

� Satu desa adat 
terbagi ke dalam 
beberapa desa. 

 

 Tata Cara 
Pembangunan 
Rumah 

Asta Kosala-Kosali dan 
Asta Bumi (tergantung 
masyarakat dan bukan 
mayoritas) 

Asta Kosala-Kosali 
dan Asta Bumi 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2015 

4.4.6 Analisis Perbandingan Struktur Permukiman Rumah Tradisional Bali 

Aga Dengan Bali Dataran  

 Pola permukiman rumah tradisional Bali disesuaikan dengan topografi dan 

kondisi wilayah yang ada, yaitu Bali bagian utara, timur dan Bali bagian selatan.  

Tetapi untuk pola permukiman Bali aga di Desa Adat Sukawana berbeda dengan 

pola permukiman rumah tradisional di Bali aga yang lain seperti pola permukiman 

rumah Bali Aga di Desa Tenganan dan Desa Penglipuran.  
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A. Bali Aga di Desa Adat Sukawana  

 
Gambar 4.17 

Pola Ruang Rumah Tinggal Tradisional Bali Aga di Desa Adat Sukawana  
Sumber: Reuter, 2002 

 

 
Gambar 4.18 

Denah Pola Ruang Permukiman Rumah Tradisional Bali Aga di Desa Adat Sukawana  
Sumber: Penulis, 2015 

 
 Pola ruang rumah tradisional di Desa Adat Sukawana menggunakan konsep 

arah kaja kelod, dimana posisi tempat suci didalam rumah diletakkan di sebelah 

timur, pola rumah berderet dengan 6 rumah dan saling berhadapan membentuk 

huruf “n”, dengan konsep zona utama dan madya. Dan memiliki ruang-ruang yang 

tidak menyebar tetapi berada dalam 1 (satu) ruang didalam rumah.  

 Untuk struktur bangunan rumah tidak menggunakan ukiran-ukiran seperti 

yang ada pada daerah Bali dataran, dimana rumah tradisional Bali aga di Desa Adat 
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Sukawana hanya menggunakan kayu, seng dan bambu. Dan yang membedakan 

dengan Bali dataran yaitu pola permukiman serta pola ruang rumah tradisional yang 

tidak menyebar.  

 Ukiran-ukiran khas Bali yang selama ini dikenal semua orang untuk di Desa 

Adat Sukawana hanya terdapat di Pura-pura dan beberapa rumah masyarakat yang 

telah merubah struktur bangunan rumahnya kearah yang lebih modern.  

 
B. Bali Aga di Desa Adat Tenganan dan Desa Adat Penglipuran  

 
Gambar 4.19 

Pola Ruang Rumah Tinggal Tradisional Bali Aga di Desa Adat Tenganan  
dan Desa Adat Penglipuran 

Sumber: http://mawacarabali.blogspot.com/2011/12/hirarki-tata-ruang_22.html 

 

Gambar 4.20 
Denah Pola Ruang Rumah Tradisional Bali Aga di Desa Adat Tenganan  

dan Desa Adat Penglipuran 
Sumber: http://seputardunia23.blogspot.com/2013/03/macam-macam-rumah-adat-

penjelasannya_9180.html 
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 Pola rumah tradisional Bali Aga di Desa Tenganan dan Desa Penglipuran  

memiliki ciri yang berbeda dengan Bali Aga di Desa Sukawana yaitu seperti terlihat 

pada gambar yang terlihat jelas memiliki pola natah yang menyebar antara ruang-

ruang dalam 1 (satu) kawasan huniannya. Terlihat jelas dimana rumah tradisional 

Bali Aga di Desa Tenganan dan Desa Penglipuran memiliki zona ruang yang 

memiliki konsep utama, madya, nista. Dimana zona ini memisahkan antara ruang 

suci yang sacral dengan ruang yang sangat kotor.  

C. Bali Dataran (Selatan) 

 

Gambar 4.21 
Pola Ruang Rumah Tinggal Tradisional Bali Dataran 

Sumber: http://mawacarabali.blogspot.com/2011/12/hirarki-tata-ruang_22.html 

 
Gambar 4.22 

Denah Pola Ruang Rumah Tradisional Bali Dataran 
Sumber: macam-macam-rumah-adat-penjelasannya_9180.html 

 
 Pola ruang rumah tinggal di Bali Dataran hampir sama dengan pola ruang 

rumah tinggal di Bali Aga Desa Adat Tenganan dan Penglipuran dimana ruang-
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ruangnya menyebar dalam konsep pola natah. Pada dasarnya di Bali dataran 

menggunakan konsep hulu-teben, kaja-kelod, kangin-kauh, sakral-profan, sanga 

mandala, dan tri angga.  

 Dalam aturan pembangunan rumah di Dataran menggunakan konsep asta 

kosala-kosali, dan asta bumi, serta adanya filosofi dengan zona utama, madya, 

nista, dengan ukiran-ukiran yang mencirikhaskan Bali pada umunya, dengan bahan 

bangunan yang digunakan yaitu: Atap dari alang-alang atau genteng,  Kolom atau 

tiang menggunakan kayu nangka atau jati, Tempelan dan patung menggunakan 

batu alam, Dinding menggunakan bata merah. adapun Bagian-bagian bangunan 

pada Rumah Tradisional Bali Dataran, yaitu : 

1. Bagian bawah atau kaki bangunan yang terdiri dari jongkok asu sebagai 

pondasi tiang, tapasujan sebagai perkerasan tepi bebaturan. Bebaturan 

merupakan lantai bangunan, undag atau tangga sebagai lintasan naik turun 

lantai kehalaman. Bahan bangunan yang digunakan, jongkok asu sebagai 

pondasi alas tiang disusun dari pasangan batu alam atau batu buatan 

perekat pasir semen. Pasangan bidang tegak tepi lantai bebaturan pasangan 

batu cetak, batu bata atau batu alam, kini lantai menggunakan bahan-bahan 

produk industri. 

 

Gambar 4.23 
Ukiran Pada Bagian Bawah Bangunan Rumah 

Sumber: Observasi Lapangan, 2016 
 

2. Tembok dan pilar-pilarnya di bangun dengan pola kepala badan kaki, dihias 

dengan pepalihan dan ornamen bagian-bagian tertentu. Tembok tradisional 

dibangun terlepas tanpa ikatan dengan konstruksi rangka bangun. Bahan 

bangunan yang digunakan, dari pasangan batu bata, batu padas jenis-jenis 

batu alam yang sesuai bahan tembok.  
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Gambar 4.24 
Ukiran Pada Bagian Tembok  dan Pilar-pilar Rumah 

Sumber: Observasi Lapangan, 2016 
 

3. Tiang yang  disebut  Sesaka  adalah  elemen utama dalam  bangunan 

tradisioanl, Penampang tiang bujur sangkar  dengan sisi-sisi sekitar 10 cm 

panjang tiang sekitar 220 cm. Kayu untuk bahan bangunan perumahan 

ditentukan raja kayu ketewel (kayu nangka), patih kayu jati. Penempatannya 

pada bagian konstruksi disesuaikan dengan kehormatan kedudukan 

perangkat kerajaan. 

 

Gambar 4.25 
Bagian Tiang Rumah 

Sumber: Observasi Lapangan, 2016 
 

4. Lambang adalah balok belandar sekeliling rangkaian tiang, lambang rangkap 

yang disatukan, balok rangkaian yang dibawah disebut lambang yang diatas 

disebut sineb.  Rusuk-rusuk bangunan tradisional disebut iga-iga, pangkal 
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iga-iga dirangkai dengan kolong atau dedalas yang merupakan bingkai luar 

bagian atap. Ujung atasnya menyatu dengan puncak atap yang disebut 

petake.  Untuk mendapatkan bidang atap, lengkung, kemiringan dibagian 

bawah lebih kecil dari bagian atas. Di buat rusuk bersambung yang disebut 

gerantang. . Penutup atap menggunakan alang-alang atau atap genteng. 

 

Gambar 4.26 
Ukiran Bagian Tiang Rumah 

Sumber: Observasi Lapangan, 2016 
 

4.5 Analisis Perubahan Permukiman Rumah Tradisional  

Perubahan permukiman rumah tradisional di Desa Adat Sukawana 

terpengaruh akibat arus modernisasi yang menyebabkan bergesernya hal-hal yang 

bersifat tradisional. Ada dua cara yang dilakukan dalam analisis perubahan 

permukiman rumah tradisional yaitu secara fisik dan non fisik.  

 

4.5.1 Perubahan Permukiman Rumah Tradisional Secara Fisik  

Berdasarkan survey primer di lapangan, rumah hunian tradisional Bali Aga di 

Desa Adat Sukawana Nampak mengalami perubahan yang cukup signifikan mulai 

dari struktur bahan bangunan yang lebih kearah modern. Perubahan fisik bangunan 

terjadi akibat waktu yang mempengaruhi masyarakat setempat yang sudah mulai 

mengenal dunia luar serta perubahan sifat masyarakat tertutup menjadi masyarakat 

yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan 

norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. 
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Gambar 4. 27 

Rumah Tradisional Bergeser ke Rumah Modern 
Sumber: Observasi Lapangan, 2015 

 
Rumah hunian tradisional Bali Aga di Desa Adat Sukawana tidak 

menggunakan ukiran-ukiran khas Bali yang sudah umum dikenal masyarakat 

kalangan luas, tetapi rumah tradisional Bali Aga hanya menggunakan bahan kayu, 

seng dan bamboo. Sedangkan ukiran-ukiran digunakan untuk bangunan pura, untuk 

rumah yang memiliki ukiran-ukiran hanya berada pada Bali dataran untuk Bali Aga 

dapat dijumpai di Desa Adat Penglipuran. 

 

                   
Gambar 4. 28 

Pola Permukiman Rumah Tradisional Bergeser ke Pola Permukiman Rumah Modern 
Sumber: Observasi Lapangan, 2015 

 
Dapat dilihat pada gambar diatas pola permukiman rumah tradisional sudah 

mulai bergeser sampai 1 (satu) deret rumah merubah fisik bangunannya hampir 

sama rata menggunakan semen dan keramik untuk dinding rumahnya. Hal ini lah 

yang sepatutnya diwaspadai agar ciri khas tradisional Desa Adat Sukawana tidak 

cepat hilang dan bergeser ke modern.  Untuk lebih jelasnya rumah-rumah tradisional 

yang sudah mulai berubah dapat dilihat pada gambar 4.29, gambar 4.30 dan 

gambar 4.31 (Peta Deliniasi dan peta perubahan rumah tradisional).  
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4.5.2 Perubahan Permukiman Rumah Tradisional Secara Non Fisik  

Perubahan yang terjadi di Desa Adat Sukawana secara non fisik dapat 

dilihat berdasarkan aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut:  

a) Aspek Ekonomi:  

Masyarakat Desa Adat Sukawana bekerja sebagai seorang petani 

yang senang tinggal dihutan, hasil pertaniannya pun cukup besar, dan 

rata-rata berpenghasilan tinggi. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya 

perkembangan zaman yang semakin lama semakin canggih masyarakat 

yang semula tidak mengenal dunia luar mejadi tertarik dengan datangnya 

teknologi baru. Hal ini lah yang harus diwaspadai agar masyarakat tidak 

lupa dengan budaya dan tradisi yang sudah mereka kenal sejak lama. 

Zaman yang semakin fana ini menjadikan manusia lupa akan pentingkan 

menjaga dan melestarikan adat-istiadat serta permukiman rumah 

tradisional.  

Perubahan berdasarkan ekonomi memang penting bagi 

masyarakat untuk kelangsungan hidup, tetapi jika tidak dibarengi dengan 

pengetahuan dalam melestarikan tradisi maka tradisi tersebut akan punah 

dengan sendirinya.  

b) Aspek Sosial Budaya  

Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan 

struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi 

sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para 

anggota sistem sosial yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Desa Adat Sukawana 

masyarakatnya sangat memegang tinggi nilai budaya dan adat istiadat 

dalam agamanya dan tidak ada 1 (satu) orang pun yang dapat 

merubahnya.  

Dengan adanya sosial budaya yang kuat di Desa Adat Sukawana 

ini maka tidak sulit untuk mempertahankan atau melestarikan 

permukiman rumah tradisional dengan awiq-awiq adat yang harus 

diperketat agar tidak semua masyarakat merubah rumahnya dengan 

desain-desain rumah baru yang lebih baik. 
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Tabel 4.4 
Variabel 

Variabel  Ideal Konsep 
Permukiman 

Gambar  Realitas  Solusi Upaya Pelestarian  

Struktur  Tri Hita 
Karana  

Hubungan Antara 
Manusia dengan 
Tuhan, Manusia 
dengan Manusia, 
dan Manusia 
dengan Alam 
Lingkungan 

Tri Hita Karana Pada Umumnya 

 

Tri Hita Karana di Desa Adat 
Sukawana 

Konsep Tri hita karana banyak 
dikembangkan di bali dataran, 
tetapi kini semua desa adat di bali 
diwajibkan menggunakan konsep 
tri hita karana dan tercantum 
dalam RTRW Prov. Bali. Di desa 
adat sukawana sendiri 
menggunakan konsep tri hita 
karana tetapi belum sesuai dengan 
konsep tersebut. Karena 
masyarakat yang senang tinggal 
dihutan, masyarakat desa adat 
sukawana masih membuang 
sampah ke sungai artinya 
masyarakat belum bisa 
menghargai kebersihan lingkungan 
sekitarnya.  Dan belum terciptanya 
hubungan antara manusia dengan 
alam. Karena menurut konsep tri 
hita karana hubungan antara 
manusia dengan alam 
lingkungannya yaitu terwujudnya 
keharmonisasian antara munusia 
dengan alam yaitu manusia 
diharuskan menjaga kebersihan 
lingkungan sekitarnya.  

Upaya pelestarian yaitu 
menggunakan pelestarian non 
fisik dimana dapat diterapkan 
dalam upaya pelestarian non 
fisik dengan aspek sosial, 
adanya penyuluhan kepada 
masyarakat tentang pelestarian 
tidak hanya pelestarian 
permukiman tetapi juga 
pelestarian lingkungan dimana 
tidak diperbolehkan membuang 
sampah disembarang tempat.   
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Variabel  Ideal Konsep 
Permukiman 

Gambar  Realitas  Solusi Upaya Pelestarian  

 Rwabineda Harmonisasi dari 
dua pertentangan 
(Hulu dan Teben) 
dimana Dua kutub 
berlawanan dimana 
hulu bernilai utama 
dan teben bernilai 
nista/ kotor.  

 

Berdasarkan survey primer, pola 
permukiman desa adat sukawana 
mengikuti aturan rwabineda (hulu 
dan teben) dimana letak pura 
berada di daerah hulu mengikuti 
letak tertinggi bukit penulisan. 
Tetapi letak wc umum tidak berada 
pada daerah teben, tetapi 
dibangun diareal yang kosong 
tanpa melihat aturan yang bernilai 
nista.  

Upaya pelestarian pola 
permukiman berdasarkan 
konsep rwabineda yaitu dengan 
mempertahankan konsep Hulu-
Teben, karena konsep ini 
merupakan konsep yang sudah 
ada dan tidak dapat dilanggar. 
Dengan konsep ini maka 
terciptanya keharmonisan antara 
masyarakat.  

      
Pola  Kaja-Kelod 

dan 
Kangin-
Kauh, 

Sumbu arah mata 
angin. Dimana Kaja-
kelod yaitu arah 
gunung dan laut 
sedangkan kangin 
kauh yaitu arah 
terbenam dan terbit 
matahari. 

 

Pola permukiman di desa adat 
sukawana menggunakan konsep 
kaja-kelod dan kangin kauh. 
Karena sudah termasuk awiq-awiq 
adat yang tidak dapat dilanggar.  

Upaya pelestarian untuk pola 
mengikuti konsep kaja-kelod 
kangin kauh, dimana terdapat 
beberapa pola permukiman yang 
tidak mengikuti konsep tersebut, 
dengan cara pelestarian fisik 
preservasi, konservasi dan 
rehabilitasi.  

 Sakral-
Profan 

Sebuah sifat yang 
berbeda, Rasional 
dan tidak rasional 

 

Pola dalam rumah tradisional di 
Desa Adat Sukawana untuk 
tempat suci diletakkan disebelah 
timur. karena merupakan tempat 
sakral yang harus diletakkan lebih 
tinggi.  

Upaya pelestarian yaitu dengan 
arahan pelestarian non fisik 
berdasarkan aspek sosial, 
adanya penyuluhan tentang 
pengetahuan adat dan aturan-
aturan adat yang berlaku di 
dalam rumah supaya 
masyarakat tidak merubah tata 
letak dalam rumah menurut 
sakral dan profan.  
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Variabel  Ideal Konsep 
Permukiman 

Gambar  Realitas  Solusi Upaya Pelestarian  

Tata 
Bangunan  

Tri Angga 
dan Tri 
Loka  

Bentuk bangunan 
selalu terbagi tiga 
secara vertikal, yaitu 
bagian kaki berupa 
lantai panggung, 
bagian tengah 
berupa ruang 
tempat manusia 
hidup dan bagian 
atas berupa atap 
bangunan. 

 

 

Dalam tata tabungan di desa adat 
sukawana menggukan pola tri 
angga dan tri loka tetapi hanya 
menggunakan konsep utama dan 
madya.  

Upaya pelestarian berdasarkan 
arahan pelestarian fisik, untuk 
tata bangunan seharusnya 
mengggukan utama madya nista 
agar tidak tercampur antara 
madya dan nista supaya tidak 
menghilangkan nilai estetika.  

Sumber: Hasil Analisis, 2015 
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