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BAB V 

ARAHAN PELESTARIAN PERMUKIMAN TRADISIONAL BALI AGA 

DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini akan menjelaskan mengenai Dasar Pertimbangan, Konsep 

Pelestarian, Arahan pelestarian permukiman tradisional di Desa Adat Sukawana 

dan Rekomendasi  

 

5.1 Dasar Pertimbangan  

 Dasar pertimbangan untuk pelestarian permukiman tradisonal Desa Adat 

Sukawana ditinjau berdasarkan Perda Prov. Bali No 05 Tahun 2015 dan Perda 

Kab. Bangli Tahun 2012 dengan adanya pertimbangan ini agar terciptanya 

keselarasan dalam kegiatan pelestarian, dan tidak melanggar atau menyalahi 

aturan-aturan yang sudah berlaku.  

 

Tabel 5.1 
Dasar Pertimbangan 

No Perda Prov. Bali No 05 
Thn 2005 Tentang 

Persyaratan arsitektur 
Bangunan Gedung 

Perda Kab. Bangli Thn 
2012 Tentang Bangunan 

Gedung 

Analisis Desa Adat 
Sukawana 

1 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 

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. 

• Berdasarkan perda 
prov. Bali tata ruang 
bentuk bangunannya 
didasarkan atas nilai, 
norma yang diwariskan 
secara turun temurun, 
di Desa Adat 
Sukawana merupakan 
sebuah bentuk budaya 
yang dilihat dari pola 
permukimannya dan 
bentuk bangunan yang 
turun temurun dari 
jaman lelulur 
masyarakat Bali Aga.  

• Berdasarkan perda 
Kab. Bangli sudah 
jelas bahwa bangunan 
yang memiliki wujud 
fisik berfungsi sebagai 
tempat manusia 
melakukan kegiatan. Di 
Desa Adat Sukawana, 
merupakan sebuah 
permukiman tradisional 
Bali Aga yang memiliki 
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No Perda Prov. Bali No 05 
Thn 2005 Tentang 

Persyaratan arsitektur 
Bangunan Gedung 

Perda Kab. Bangli Thn 
2012 Tentang Bangunan 

Gedung 

Analisis Desa Adat 
Sukawana 

fungsi sebagai tempat 
tinggal dan sebagai 
aktivitas keagamaan 
serta sosial budaya 
masyarakat setempat.  

• Desa Adat Sukawana 
perlu adanya 
pelestarian fisik 
maupun non-fisik 
sebab dengan adanya 
perkembangan zaman 
yang semakin modern 
dapat mempengaruhi 
perkembangan Desa 
sebagai Desa Adat dan 
dapat menyebabkan 
hilangnya tradisi serta 
bangunan 
tradisionalnya.  

2 Bangunan gedung fungsi 
hunian adalah bangunan 
gedung yang digunakan 
sebagai tempat tinggal 
atau sarana bagi 
pembinaan kelurga. 

Bangunan gedung adat 
adalah bangunan gedung 
yang didirikan berdasarkan 
kaidah-kaidah adat atau 
tradisi masyarakat sesuai 
budayanya, misalnya 
bangunan perumahan 
dan/atau bangunan adat. 
 

• Berdasarkan perda 
Prov. Bali bahwa 
bangunan gedung 
fungsi hunian adalah 
bangunan gedung 
yang digunakan 
sebagai tempat tinggal.  

• Berdasarkan perda 
Kab. Bangli bangunan 
gedung adat adalah 
bangunan gedung 
yang didirikan 
berdasarkan kaidah-
kadiah adat.  

• Desa Sukawana 
termasuk Desa Adat 
yang masih kental 
dengan adat istidatnya, 
semua pembangunan 
didasarkan atas awig-
awig desa adat.  

Sumber: Hasil Analisis, 2015 
 
 
5.2 Konsep Pelestarian 

Pelestarian adalah sebuah konsep atau upaya untuk melestarikan atau 

melindungi sebuah obyek agar makna kultural yang terkandung didalamnya 

terpelihara dengan baik. Pelestarian tidak hanya melestarikan alam tetapi juga 

memelihara dan melindungi bentuk bangunan serta fungsi didalamnya yang 
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memiliki nilai sejarah yang dapat dikembangkan agar tidak rusak dimakan oleh 

jaman yang semakin lama semakin modern.   

Konsep pelestarian di Desa Adat Sukawana ini yaitu menggunakan 

pelestarian fisik dengan Konsep Konservasi, Preservasi dan Rehabilitasi dalam 

pelestarian pola permukiman tradisional. Dapat dilihat pada Gambar 5.1  

 
Gambar 5.1 

Rumah Tradisional dan Pola Permukiman Eksisting 
Sumber: Observasi Lapangan, 2015 

 

Konsep pelestarian di Desa Adat Sukawana dengan menggunakan 

konsep preservasi, konservasi dan rehabilitasi yaitu dengan cara menjaga 

bangunan-bangunan rumah tradisional yang masih ada serta menjaga fungsi 

rumah tradisional dan mengembalikan bangunan yang sudah mulai rusak 

sehingga dapat mengembalikan fungsi semula. Cara menjaga bangunan rumah 

tradisional yaitu; Memelihara atau merawat bangunan yang masih memiliki ciri 

khas tradisional, karena rumah tradisional di Desa Adat Sukawana tersisa 20%, 

serta mempertahankan keaslian dari struktur dan pola bangunan tradisional, 

merenovasi bangunan-bangunan permukiman rumah adat yang sudah mulai 

rusak dan terpenuhinya sarana dan prasarana desa. Dengan adanya 

pengawasan dalam pelestarian permukiman tradisional dapat terciptanya 

lingkungan desa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Desa Adat 

Sukawana ini juga memiliki potensi sebagai desa wisata.  
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Konsep pelestarian pola permukiman rumah tradisional di Desa Adat 

Sukawana ini tetap mempertahankan konsep yang sudah ada yang tidak dapat 

dirubah keberadaan yaitu:  

1) Konsep Tri Hita Karana adalah Konsep keseimbangan antara manusia 

dengan Tuhan, manusia dengan alam (lingkungan) dan manusia dengan 

manusia 

2) Konsep Ruang Desa; konsep ruang desa pada bali aga adalah 

menggunakan konsep Rwa-Bhineda dan Tri Angga. Rwa-Bhineda yaitu 

konsep tentang suatu perbedaan yang harus ada di dunia ini untuk 

menciptakan keharmonisan dan keseimbangan alam semesta. 

Sedangkan untuk Tri angga yaitu konsep yang memberikan orientasi 

vertikal ‘Utama-Madya-Nista’; 

3) Konsep Pola Ruang Permukiman dan Hunian; menggunakan konsep 

hulu-teben, kaja-kelod, kangin-kauh, sakral-profan dan sanga mandala 

yaitu: 

a. Hulu-Teben merupakan dua kutub berlawanan dimana hulu bernilai 

utama dan teben bernilai nista/ kotor.  

b. Kaja-kelod dan kangin-kauh merupakan sumbu arah mata angin. 

Dimana Kaja-kelod yaitu arah gunung dan laut sedangkan kangin 

kauh yaitu arah terbenam dan terbit matahari.  

c. Sakral-Profan yaitu sebuah sifat yang berbeda. Yaitu:  Sifat sakral 

menempatkan benda tidak dapat didekati atau dipahami secara 

rasional. Sedangkan profan adalah sesuatu yang biasa, yang 

rasional, yang nyata.  

d. Sanga Mandala merupakan penggabungan konsep sumbu ritual 

kangin-kauh dan sumbu bumi kaja-kelod tersebut yang pada akhirnya 

membentuk konsep Sanga Mandala. Konsep tata ruang Sanga 

Mandala juga merupakan konsep yang terlahir dari Sembilan 

manifestasi Tuhan, yaitu dewata Nawa Sanga yang menyebar di 

delapan arah mata angin ditambah satu di tengah dalam menjaga 

keseimbangan alam semesta. (Dwijendra,2008).  

Konsep Sanga Mandala ini yang menjadi dasar pertimbangan 

penentuan zona-zona perletakan bangunan dalam pola 

perkampungan maupun pola rumah tradisional Bali.  
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Gambar 5.2 

Konsep Arah Orientasi Ruang dan Konsep Sanga Mandala 
Sumber: Eko Budihardjo,1986 Dalam Dwijendra 2008 
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Gambar 5.3 
Desa Adat Sukawana, dan Pola Permukiman Tradisional  

Sumber: SHP Bangli, Google earth, 2015
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Gambar 5.4 

Konsep ilustrasi Rumah Tradisional Berdasarkan Konsidi Eksisting 
 

 
Gambar 5.5 

Ilustrasi Pola Permukiman Rumah Tradisional Berdasarkan Kondisi Eksisting 
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 Selain Konsep pelestarian fisik ada pula pelestarian non fisik yaitu adanya 

aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek hukum. Dalam konsep pelestarian non fisik 

yaitu; 

1. Aspek Ekonomi; 

Konsep pelestarian berdasarkan aspek ekonomi yaitu dengan melihat hasil 

potensi yang ada di Desa Adat Sukawana seperti Pariwisata, Perkebunan 

serta Peternakan. Dengan adanya potensi dapat pula dikembangkan menjadi 

ekonomi kreatif yang diarahkan tetap terkait pelestarian lingkungan 

mengingat Desa Sukawana masih terdapat hutan Lindung seluas 4.219,30 

ha. Serta adanya perkebunan jeruk dan kopi. Adapun konsep ekonomi dapat 

dilihat pada gambar 5.6  

2. Aspek Sosial  

Konsep pelestarian berdasarkan aspek sosial yaitu dengan tetap 

mempertahankan budaya serta adat istiadat yang sudah ada dari jaman 

dahulu yang sudah turun temurun sampai saat ini.  

3. Aspek Hukum  

Konsep pelestarian berdasarkan aspek hukum yaitu dengan 

mempertahankan awig-awig adat dan semakin memperketat serta 

memperkuat aturannya. 

 

5.3 Arahan Pelestarian 

 Dilihat dari tinjauan pustaka bahwa arahan pelestarian dibedakan menjadi 

dua yaitu arahan pelestarian fisik dan arahan pelestarian non-fisik.   

Arahan pelestarian fisik Desa Adat Sukawana ini yaitu dapat menggunakan 

teknik pelestarian preservasi, konservasi dan rehabilitasi. Menurut Pontoh (1992: 39), 

kegiatan preservasi, konservasi dan rehabilitasi sebagai bagian dari pelestarian 

merupakan usaha meningkatkan kembali kondisi kehidupan didalam lingkungan 

yang baik, tanpa meninggalkan makna kultural maupun nilai sosial dan ekonomi 

serta mampu mengembalikan fungsi bangunan seperti semula. Adapun tabel arahan 

pelestarian fisik dapat dilihat pada tabel 5.II 
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Tabel 5.2 
Arahan Pelestarian Fisik  

No Penyebab  Arahan  Jenis 
Pelestarian 

Keterangan  

1 Terjadi perubahan 
dalam bentuk 
bangunan rumah 
tradisional Desa 
Adat Sukawana  

Arahan Pelestarian 
fisik yaitu dengan 
memperkuat aturan 
adat yang masih 
berlaku, sehingga 
tidak ada masyarakat 
yang dapat merubah 
bentuk bangunan 
menjadi modern, 
sehingga perlunya 
preservasi, 
konservasi serta 
rehabilitasi agar 
terciptanya 
keseimbangan dalam 
upaya pelestarian.  

Preservasi Preservasi perlu dilakukan untuk 
melindungi permukiman rumah 
tradisional Desa Adat Sukawana, 
preservasi dilakukan supaya 
menjaga bentuk fisik bangunan 
tanpa merubah ataupun 
mengurangi dan menjaga 
kenyaman permukiman tradisional 
dengan konsep yang sudah ada 
tanpa merubahnya.  

2 Bangunan-
bangunan rumah 
tradisional di Desa 
Adat Sukawana 
banyak yang 
terbengkalai, dan 
adanya bangunan 
baru yang merubah 
konsep asli Desa 
Adat.  

Konservasi Desa adat sukawana perlu di 
lakukannya konservasi karena 
untuk memelihara bangunan-
bangunan tradisional yang masih 
bisa dipertahankan supaya 
maknanya tetap terjaga, dan tidak 
semakin punah dengan adanya 
teknologi baru, desain rumah yang 
lebih modern, dan struktur 
bangunan yang tahan lama.  

3 Adanya bangunan-
bangunan yang 
mulai rusak, 
sehingga perlu 
adanya rehabilitasi 
untuk 
mengembalikan 
estetika 
permukiman.  

Rehabilitasi Permukiman rumah tradisional di 
Desa Adat Sukawana perlu 
dilakukan rehabilitasi supaya 
bangunan-bangunan tradisional 
yang sudah mulai rusak dapat 
dikembalikan agar tidak merusak 
estetika permukiman tradisional 
dan mengembalikan fungsi 
permukiman tradisional sebagai 
tempat yang memiliki makna, 
budaya, nilai, ciri khas yang layak 
untuk dilestarikan. 

Sumber: hasil pemikiran,2016 
 

Menurut Uno (1998) dalam Dewi (2008:70), beberapa metode pelestarian non 

fisik yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan, yaitu sebagai berikut Tabel 5.III 

Tabel 5.3 
Arahan Pelestarian Non-Fisik 

No Penyebab  Metode  Jenis Pelestarian  Keterangan  

1 Hal ini disebabkan 
Karena faktor 
ekonomi 
masyarakat yang 
memicu keinginan 
untuk merubah 
bangunan rumah 
agar lebih modern  

Metode 
Ekonomi 

� Uang kompensasi 
� Pajak rehabilitasi 
� Keringanan 

membayar PBB 
� Pemberian pinjaman 
� Kemudahan perijinan 

pengalihan hak 
membangun (TDR) 

 

o kompensasi berupa insentif 
secara langsung untuk 
masyarakat yang memiliki 
keinginan untuk memertahankan 
rumah adat. Kompensasi tersebut 
dapat berupa uang, asuransi dll  

o bagi masyarakat yang masih 
mempertahankan rumah adat 
berhak menerima keringan dalam 
pembayaran PBB.  

o Adanya koperasi pinjaman bagi 
masyarakat yang terus menjagan 
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No Penyebab  Metode  Jenis Pelestarian  Keterangan  

dan merawat rumah adat supaya 
tidak hilang ciri khasnya.  

o Banyak masyarakat yang sudah 
mulai mengenal dunia luar dan 
tidak banyak masyarakat desa 
yang mudah terpengaruh oleh 
dunia luar dengan adanya 
pelestarian untuk menjaga 
tradisional tetap ada maka 
masyarakat yang sudah merubah 
rumah menjadi semi modern 
dapat menerima izin untuk 
merehabilitasi, preservasi maupun 
konservasi rumahnya seperti 
rumah adat yang seperti sedia 
kala.  

2 Selain faktor 
ekonomi, faktor 
sosia juga 
mempengaruhi pola 
pikir masyarakat 
dalam kehidupan 
sehari-hari yang 
ditimbulkan karena 
rasa ingin lebih.  

Metode 
Sosial  

� Pemberian 
penghargaan 

� Teguran 
� Keanggotaan 

perkumpulan pemilik/ 
pengelola bangunan 
kuno 

o Pemberian penghargaan berupa 
uang tunai, tropi penghargaan, 
supaya masyarakat termotivasi 
untuk mempertahankan dan 
melestarikan permukiman rumah 
tradisional 

o Bagi masyarakat yang tidak 
mengikuti aturan dapat terkena 
teguran 1-3 dengan cara memberi 
penyuluhan dengan teguran 
pertama nasehat, teguran ke dua 
sanksi sosial dan teguran ketiga 
ancaman dikeluarkan dari Desa 
Adat.  

o Dalam 1 (satu) Desa Adat, 
diwajibkan bagi pemuda pemudi 
untuk menjalin komunitas untuk 
mengelola bangunan adat yang 
masih tersisa dan berkontribusi 
dalam upaya pelestarian untuk 
desa adat mereka supaya para 
pemuda pemudi yang berasal dari 
desa adat tersebut tahu kewajiban 
untuk menjaga dan melestarikan 
permukiman tradisional serta 
tradisi yang sudah turun temurun 
agar tidak punah dengan 
perkembangan zaman.  

3 Faktor hukum yang 
tidak kuat sangat 
mempengaruhi 
masyarakat yang 
tidak mengerti 
aturan hukum.  

Metode 
Hukum  

� Pencantuman 
bangunan kuno 
dalam daftar 
bangunan kuno/ 
bersejarah yang 
berkekuatan hukum 

� Ijin khusus bagi 
pengubahan fisik 
bangunan kuno/ 
bersejarah 

� Perjanjian yang 
membatasi 

o Desa Adat Sukawana termasuk 
dalam desa kuno Bali Aga tetapi 
tidak tercantum dalam RTRW 
sebagai Desa Adat, maka dalam 
upaya pelestarian ini agar 
permukiman rumah tradisional bali 
aga tidak punah perlunya daftar 
bangunan kuno yang diakui oleh 
pemerintah dengan sejarah yang 
kuat dari masyarakat adat.  

o Bangunan-bangunan kuno 
permukiman tradisional di Desa 
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No Penyebab  Metode  Jenis Pelestarian  Keterangan  

� Pemulihan 
� Sanksi hukum 

(contoh: penjara) 
� Pihak ketiga dalam 

pengalihan hak 
kepemilikan dan 
perawatan bangunan 

� Penetapan area 
konservasi 

� Petunjuk pelestarian 

Adat Sukawana merupakan 
permukiman milik masyarakat 
setempat, jika masyarakat ingin 
mengubah itu hak sepenuhnya 
masyarakat setempat  

o Adanya perjanjian antar pihak 
yang saling menguntungkan 
dalam upaya pelestarian ini.  

o Upaya pelestarian ini dilakukan 
untuk memulihkan kembali 
bangunan tradisional dengan cara 
preservasi, konservasi maupun 
rehabilitasi.  

o Dalam pelestarian ini perlu 
adanya aturan-aturan dari desa 
adat maupun desa dinas yang 
terlibat supaya tidak adanya 
miskomunikasi dalam 
memberikan hukuman bagi yang 
melanggar aturan.  

o Dalam 1 (satu) desa harus 
dideliniasi untuk mengetahui 
permukiman yang masih bisa di 
konservasi.  

o Untuk petunjuk pelestarian di 
berikan penyuluhan, himbauan 
kepada masyarakat tentang 
pentingnya melestarian 
permukiman tradisional dengan 
merubah pola pikir masyarakat. 

Sumber: Hasil Pemikiran, 2015 
 

Kegiatan preservasi, konservasi dan rehabilitasi sebagai bagian dari 

pelestarian merupakan usaha meningkatkan kembali kehidupan lingkungan tanpa 

meninggalkan makna kultural maupun nilai sosial dan ekonomi. Arahan konservasi 

suatu kawasan berskala lingkungan maupun bangunan, perlu dilandasi motivasi 

budaya, aspek estetis dan pertimbangan segi ekonomis. Preservasi dan konservasi 

yang mengejawantahkan simbolisme, identitas suatu kelompok ataupun aset 

Desa/Kota perlu dilancarkan. Terkait dengan hal tersebut, maka upaya preservasi 

dan konservasi harus diintegrasikan dengan elemen-elemen perancangan. Kegiatan 

preservasi dan konservasi sebagai media pengendali pemanfaatan lahan dan aset 

warisan, khususnya dalam peremajaan lingkungan, merupakan usaha revitalisasi 

kawasan yang diremajakan. Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi yaitu  

Desa Adat Sukawana yaitu sebuah Desa Adat Bali Aga yang masih ada 

hingga saat ini tetapi karena perkembangan zaman yang semakin lama semakin 

modern menyebabkan bangunan rumah tradisional di Desa Adat Bali Aga ini mulai 

hilang. Berdasarkan wawancara dengan ketua adat bahwa hampir 80% rumah 
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tradisional sudah berganti menjadi rumah modern. Rumah tradisional Bali Aga 

merupakan sebuah bentuk budaya yang masih utuh dan kental dengan adat 

istiadatnya dan merupakan permukiman orang Bali jaman dahulu yang kini sudah 

mulai punah karena perkembangan zaman. Orang Bali Aga di Bali hanya berada 

pada daerah pegunungan tetapi tidak semua Desa Adat Bali Aga di Bali yang 

termasuk dalam RTRW Kabupaten maupun RTRW Provinsi sebagai Desa Adat. 

Contohnya Desa Adat Sukawana. Tetapi masyarakat Desa Adat Sukawana yang 

sudah lama tinggal menyebutkan bahwa Desa Adat Sukawana merupakan Desa 

Adat Bali aga yang sudah ada sejak lama.  

Arahan pelestarian fisik pada pola permukiman tradisional di Desa Adat 

Sukawana adalah dengan mempertahankan pola-pola yang sudah ada berdasarkan 

awig-awig adat Sukawana. Selain itu juga, perlu diadakan perbaikan dan 

peningkatan sarana dan prasarana di Desa Adat Sukawana yang dapat mendukung 

upaya pelestarian pola permukiman dan menunjang kegiatan masyarakatnya. Untuk 

bangunan yang berumur lebih tua dan pembangunan bangunan baru diarahkan 

dalam bentuk, sebagai berikut;  

Arahan Pelestarian Fisik yaitu:  

a. Preservasi pada Desa Adat Sukawana yaitu pada rumah tradisional yang 

masih tersisa 

b. Konservasi pada Rumah-rumah dan bangunan-banguan tradisional  

c. Perlindungan Wajah Bangunan pada bangunan-bangunan yang terdapat di 

daerah Desa Adat Sukawana Khususnya bangunan milik masyarakat. 

d. Rehabilitasi yaitu mengembalikan bangunan-bangunan yang sudah mulai 

rusak agar tidak menurunkan fungsi dari bangunan tersebut. Adapun 

pelestarian fisik dapat dilihat pada gambar 5.7  

 

Untuk arahan pelestarian non-fisik di Desa Adat Sukawana ini yaitu dengan 

cara mempertahankan budaya, adat istiadat yang masih kental dan tidak dapat 

dirubah keberadaannya, dengan beberapa aspek pendukung seperti aspek ekonomi, 

aspek sosial, dan aspek hukum. Seperti berikut; 

a. Aspek ekonomi, dengan insentif pajak dan retribusi, dan pemberian subsidi, 

dan terciptanya kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta.  

b. Aspek sosial, dengan mempersiapkan SDM, pemberian penghargaan, 

adanya penyuluhan tentang pentingnya pelestarian permukiman dan 

membina kehidupan sosial dan budaya, serta adat istiadat Sukawana. 
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e. Aspek hukum, dengan perlindungan yang sah, penetapan pemberlakuan izin 

khusus bangunan, adanya penentuan wilayah, penetapan aspek kelestarian 

dalam Master Plan Tata Ruang Kota, penyusunan panduan atau pedoman 

perencanaan dan perancangan yang bersifat teknis, kepemilikan rumah serta 

penyempurnaan Awig-awig Desa Adat Sukawana.  

 

Selain arahan pelestarian fisik dan non fisik di Desa Adat Sukawana, adapun 

program-program yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya pelestarian 

permukiman tradisional Desa Adat Sukawana dapat dilihat pada gambar 5.8  
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Gambar 5.7  
Arahan Pelestarian 

Sumber: Hasil Pemikiran, 2016 

Arahan Pelestarian fisik berupa konservasi, 
preservasi dan rehabilitasi yaitu dimana pola 
permukiman dan rumah tradisional di Desa Adat 
Sukawana dapat diperbaiki, dipelihara, dikembalikan 
struktur bangunan yang sudah mulai rusak dan 
menurun nilai estetikanya, dengan didukung pelestarian 
non-fisik secara ekonomi, sosial dan hukum. 

Arahan pelestarian ini dilihat berdasarkan 
perubahan-perubahan yang dialami rumah-rumah 
tradisional akibat perkembangan zaman, teknologi 
modern serta budaya barat yang sudah masuk dan 
merubah pola pikir masyarakat kearah modern 
(perubahan moral masyarakat), Permasalahan terkait 
tata ruang tempat tinggal, dan luas lahan yang sempit.  

 

Permukiman 

Sekolah 

Parkir 

Pura 
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Gambar 5. 8 
Program-Program Pelestarian 

Sumber: Hasil Pemikiran, 2016 

Pelestarian permukiman tradisional Desa Adat Bali Aga di Desa 

Sukawana ini yaitu menggunakan jenis pelestarian preservasi, konservasi dan 

Rehabilitasi yaitu dimana dengan cara dilakukannya tindakan dalam pelestarian 

dan pemeliharan rumah-rumah tradisional dengan tetap mempertahankan 

bangunan yang masih memilki ciri khas, ke unikan serta nilai budaya yang 

masih ada. Dengan dikembangkannya pemeliharan terhadap bangunan-

bangunan tradisional maka dapat dikembangkan pula sebagai kawasan wisata 

permukiman tradisional bali aga. Dengan adanya pelestarian bangunan dengan 

tetap mengikuti awig-awig desa adat sebagai pedoman dalam pemeliharan 

bangunan-banguan tradisional dan adat istiadat yang tidak dapat dirubah 

keberadaannya.  

Program-program dalam pelestarian permukiman tradisional yaitu 

dengan cara pemeliharaan yaitu; 

1. Mempertahankan pola/bentuk permukiman  

2. Pembersihan bangunan-bangunan secara berkala 

3. Menjaga bangunan rumah tradisional yang masih tersisa agar tidak 

berubah menjadi semi permanen 

4. Memberikan arahan dan penyuluhan kepada masyarakat desa adat 

pentingnya pelestarian rumah tradisional  

5. Memberikan kompensasi berupa penghargaan bagi masyarakat yang 

tetap mempertahankan rumah tradisional dan bersedia merehabilitasi 

rumah-rumahnya. 

6. Pembongkaran rumah-rumah tradisional untuk pembentukan kembali 

berdasarkan element-element bahan bangunan yang lebih baik dan 

tidak mudah rusak, dengan tetap mempertahankan struktur dan pola 

permukiman yang sudah ada berdasarkan awig-awig adat.  

7. Memperkuat aturan adat, yang memicu penyebab perubahan.  
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5.4 Rekomendasi   

 Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Sukawana diharapkan hasil studi 

dan arahan pelestarian yang ada dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, 

dan masyarakat dengan rekomendasi sebagai berikut; 

1. Upaya pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan dapat ditetapkan 

sebagai Benda Cagar Budaya.  

2. Studi ini hanya membahas masalah fisik/spasial bentuk pola permukiman 

tradisional di Desa Adat Sukawana, sehingga diperlukan studi terkait sejarah 

Desa Adat Sukawana, sosial budaya masyarakat, dan adat istiadat 

Sukawana. Hal ini bertujuan agar sejarah terbentuknya Desa Adat Sukawana 

dan kearifan local yang ada dapat lebih dipahami sehingga menambah 

pengetahuan masyarakat dalam upaya pengembangan desa secara spasial 

tanpa menghilangkan kekhasan sosial budaya masyarakatnya. 

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah/lokal yaitu dengan 

keikutsertaan pemerintah dalam arahan pelestarian permukiman dengan cara 

memberi bantuan dana, promosi, dan memberikan penyuluhan kepada warga 

mengenai pentingnya pelestarian pada rumah tradisional Desa Adat 

Sukawana, karena jika pemerintah tidak memberikan bantuan dan dukungan 

dikhawatirkan masyarakat akan lebih tertarik untuk tinggal di rumah 

permanen. 

4. Desa Adat Sukawana seharusnya tercantum dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten termasuk Desa Adat yang masih memiliki nilai budaya 

yang masih kental dengan berbagai tradisi yang ada.  

5. Desa Adat Bali Aga di Desa Sukawana dapat dijadikan tempat wisata 

Budaya, karena memiliki potensi yang sangat besar dan didukung adanya 

pura puncak penulisan.  
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