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ABSTRACT 

This study aims at explaining and interpreting ('reading') the values of Balinese democratic traditions through the 

embodiment of communal pavilion contained in traditional community house. Some of the phenomena of 

democratic tradition are evident in the deliberations of traditional meeting activity (paruman/sangkep banjar) 

where no caste difference is applied. Krama (citizens) of banjar have equal voice and stand on the same level. 

Other indicators of democratic tradition can also be observed in the rotation of banjar roles and the process of 

regeneration; The presence of diversity of activities and various egalitarian activities, between one activity and 

other activities which can all be accommodated through a solidarity tradition; The existence of diversity of 

appearance and layout of traditional community house in Denpasar, Bali. The findings are that all communal 

pavilions krama society in Bali adheres to a democratic tradition consisting of: 1) freedom as tradition, referred as 

“aditivia” concept; 2) egalitarian as traditions, referred to as “pateh” concepts; and 3) the tradition of solidarity is 

known as the concept of “menyamabraya”. 

Keywords: traditional architecture of communal house, democratic tradition, aditivia concept, pateh concept, 

concept of menyamabraya 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan melakukan interpretasi ('pembacaan') atas nilai-nilai tradisi demokrasi 

masyarakat Bali lewat perwujudan bale komunal yang terdapat pada bale banjar adatnya. Beberapa fenomena 

tradisi demokrasi terlihat jelas saat mereka melaksanakan kegiatan musyawarah yang dikenal dengan nama 

paruman/sangkep banjar dimana tidak terdapat perbedaan kasta, semua krama (warga) banjar memiliki 

kesetaraan suara dan duduk sama rendah pada saat sangkep. Indikator tradisi demokrasi lainnya juga dapat 

dilihat dari adanya rotasi jabatan kelihan (pimpinan) banjar serta proses kaderisasi; terdapatnya keragaman 

aktivitas dan ragam waktu kegiatan yang egaliter, antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya yang kesemuanya 

dapat diakomodir lewat tradisi solidaritas; terdapatnya kebhinekaan tampilan wujud dan tata letak bale banjar 

adat di Kota Denpasar. Temuannya adalah masyarakat banjar adat di Bali menganut tradisi demokrasi yang 

terdiri atas 1) tradisi kebebasan, disebut sebagai konsep aditivia; 2) tradisi egaliter, disebut sebagai konsep 

patuh/pateh; dan 3) tradisi solidaritas dikenal sebagai konsep menyamabraya. 

Kata Kunci: arsitektur bale banjar adat, tradisi demokrasi, aditivia, patuh, menyamabraya 

PENDAHULUAN 

Bale banjar bagi masyarakat Bali merupakan tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan sekehe 
suka-duka (suka-duka senasib sepenanggungan) dan sekehe patus (gotong royong saling bantu 
tenaga dan finansial) di antara anggotanya, baik dalam kegiatan profan maupun sakral. Bale banjar 
merupakan sebuah kompleks bangunan publik yang terdiri atas beberapa gugus massa bangunan 
dan terletak pada suatu pawidangan (kavling) tanah. Bangunannyapun tidak memiliki pola khusus, 
melainkan terdiri atas beberapa massa gugus bale, misalnya bale sakaroras yang dijadikan bale 
komunal (dahulu) dan sekarang menjadi bale upacara. Mirip dengan bangunan hunian pada rumah 
tinggal tradisional Bali, namun yang membedakan hanyalah adanya bale kulkul. Pada bale banjar unit 
penataan ruang yang digunakan mengikuti pembagian ruang tradisional (sangamandala) seperti pada 
perumahan tradisional Bali umumnya. (Dwijendra, 2010). 

Penelitian ini bertujuan melakukan interpretasi (‘pembacaan’) atas nilai-nilai tradisi demokrasi 
masyarakat Kota Denpasar Bali melalui perwujudan bale banjar adat-nya. Interpretasi ini didasarkan 
atas pernyataan dari Danesi (2004), yakni arsitektur sebuah bangunan memiliki makna spesifik dan 
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dapat ‘bercerita’ tentang sesuatu layaknya teks naratif, sehingga dalam penelitian ini diyakini bahwa 
arsitektur bale banjar adat sebagai sebuah bangunan pada batasan tertentu dapat merepresentasikan 
tradisi demokrasi masyarakat Bali pada umumnya termasuk aspek kebebasan, egaliter, dan 
solidaritas. 

Isu utama yang sering muncul dalam kajian tentang budaya politik lokal dan telah menjadi perdebatan 
sejak lama, yakni pertanyaan tentang ada atau tidaknya budaya politik (yang) demokratis di 
Indonesia. Pandangan yang pertama menyatakan, bahwa budaya politik demokratis tidak memiliki 
akar dalam budaya lokal masyarakat, sedangkan pandangan ke dua menyatakan nilai-nilai demokrasi 
– dengan berbagai variannya - telah tumbuh sejak lama di Indonesia seiring dengan dinamika budaya 
lokal setempat (Zuhro, 2009). Embrio demokrasi dapat dijumpai di kalangan masyarakat Bali dalam 
menyelesaikan persoalan publik, yakni melalui musyawarah (sangkep banjar) yang bertempat di bale 
banjar adat. Dalam sebuah banjar adat, meskipun tunduk pada aturan adat (awig-awig) yang dibuat 
dan diturunkan dari nenek moyang mereka, namun pertemuan anggota banjar adat – yang 
merupakan ajang anggota banjar adat bermusyawarah – merupakan cara utama para anggota banjar 
adat menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari (Geertz, 1959: 991-
1012). Penyelesaian persoalan publik lewat cara sangkep banjar ini sesuai dengan pandangan 
pertama dari pernyataan Zuhro (2009) bahwa sifat demokratis dalam kehidupan ber-banjar di Bali 
didasarkan atas asas senasib sepenanggungan, gotong royong serta musyawarah, merupakan nilai-
nilai tradisi demokrasi masyakat Bali, yang mencerminkan aspek solidaritas dari budaya demokrasi 
banjar. Namun, sementara itu terdapat juga pandangan lain yang menyatakan bahwa kehidupan 
demokratis di banjar tidak/ belum dilengkapi dengan aspek kebebasan (freedom) dan kesetaraan 
(equality), karena sifat paternalistik dari budaya masyarakat Bali secara keseluruhan, selain sistem 
perbedaan kasta dan polarisasi antara kaum elite dan rakyat jelata. 

Lewat penggalian atas tradisi demokrasi kesetempatan Bali, penelitian ini memiliki signifikansi 
menjadikan basis keilmuan demokrasi Bali dan nilai-nilai tradisi demokrasi masyarakat Bali 
berkesempatan menjadi sekumpulan pengetahuan tentang demokrasi yang memenuhi standar desa – 
kala – patra nya Bali. Bagi kepentingan ilmu arsitektur pun penelitian ini memiliki signifikansi, yakni 
menjadi awal tergalinya pengetahuan dan teori tradisi demokrasi masyarakat lokal pada wilayah 
Indonesia lainnya sehingga dapat memperkokoh jati diri bangsa Indonesia serta menjadi sumber 
inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan ranah penelitian ilmu arsitektur tentang suatu karya/objek arsitektur berupa 
wujud bale banjar adat dengan fokus penelitian berupa bale komunal yang terletak pada setiap bale 
banjar adat yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan, yakni penelitian kualitatif, dengan lokasi 
studi Kota Denpasar. Denpasar dipilih sebagai lokasi studi mengingat sebagai sebuah kota masih 
terhitung relatif muda dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Bali. ‘Membaca’ bale 
banjar adat di Kota Denpasar, tidaklah sesulit membaca ‘bale banjar’ di kabupaten-kabupaten lainnya 
di Bali dengan latar belakang permasalahan yang kompleks dan cukup rumit, yakni memiliki pelapisan 
budaya akibat pertemuan-pertemuan budaya di masa lalu. Belum lagi di beberapa tempat seperti 
Kabupaten Buleleng dan Karangasem masih terdapat desa Bali Aga yang juga tidak bisa diabaikan 
begitu saja keberadaannya dalam membaca keberadaan bale banjar yang akan diteliti. Penelitian 
dilakukan atas 17 buah bale banjar adat dari 347 buah bale banjar adat yang tersebar di Kota 
Denpasar. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling dan bentuk 
sampel (sample design) yang dipilih adalah stratified random sampling. Metode pengamatan 
menggunakan metode pengamatan visual yang dilakukan atas (1) objek arsitektur yakni bale komunal 
dan (2) pengamatan atas subjek pengguna bangunan yakni krama banjar adat. Studi dokumen atas 
konsep desain Arsitektur Tradisional Bali atau ordering principle dari bale banjar adat dilakukan 
dengan metode normatif dari Attoe (1978), sedangkan teknik analisis data atas sebaran ke 17 bale 
banjar adat yang di studi menggunakan metode tipologi bangunan, dan terakhir untuk menarik temuan 
konsep menggunakan metode interpretatif dari Attoe (1978).  

ANALISIS 

Sangamandala: Representasi Tradisi Kebebasan pada Aspek Tapak/Site  

Representasi tradisi kebebasan ini dilihat implementasinya pada arsitektur bale komunal, yang  
dianalisis pada tapak bale banjar adat meliputi (a) Akses masuk pada tapak/ site; (b) Orientasi 
bangunan pada natah; dan (c) Tata letak bale komunal pada sangamandala. 
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Analisi Representasi Tradisi Kebebasan yang Dilihat dari Akses Masuk pada Tapak 

Temuan empiris pada 17 bale banjar adat yang diteliti memperlihatkan bahwa (1) akses masuk ke 
tapak dominan terdapat pada perpetakan UM, yang artinya tidak selalu mengikuti ketentuan dari 
Arsitektur Tradisional Bali (selanjutnya disingkat menjadi ATB - gambar 1); (2) akses masuk ke tapak 
dominan terletak pada perpetakan UM (25%) berlaku baik untuk bale banjar adat yang terletak disudut 
jalan maupun bale banjar adat yang terletak di kavling tengah (bukan sudut); (3) akses masuk ke site/ 
tapak bale banjar adat tidak selalu hanya terdiri dari satu akses masuk saja, namun dapat terdiri atas 
dua akses masuk (gambar 2). 
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Gambar 1. Akses masuk pada 
tapak berdasarkan aturan normatif 
ATB terletak pada zona nista 
Sumber: Saliya (1975), Budiharjo 

(1986), Dwijendra (2008) 

Gambar 2. Letak akses masuk pada 17 bale banjar adat di Kota 
Denpasar dominan terletak di perpetakan UM 

Sumber: Gantini, 2011 

 

Analisis Representasi Tradisi Kebebasan yang Dilihat dari Tata Letak Natah 

Hasil pengamatan pada 17 bale banjar adat di Denpasar ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran 
zona natah saat ini, yakni dimana ketentuan dalam ATB, posisi natah terdapat di perpetakan 
madyaningmadya (MM) (gambar 3), berubah menjadi dominan pada perpetakan madyaningutama 
(MU) sebesar 23% (gambar 4), dan temuan atas guna natah, yakni sebagian besar bale banjar adat 
masih tetap dan tidak berubah dalam mengemban guna keagamaan dan guna profan. Perletakan 
natah pada berbagai bale banjar adat yang di studi ditemukan menempati berbagai zona pada petak 
sangamandala, hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis besarnya skala bangunan dari bale komunal 
yang tidak lagi menggunakan bale sakaroras sebagai bale komunal. Hal ini juga membawa 
konsekuensi logis lainnya, yakni natah saat ini bukan lagi sebagai satu-satunya pusat orientasi, 
namun bale komunal dapat menjadi pusat orientasi pada tapak. 
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Gambar 3. Tata letak natah pada 
tapak berdasarkan aturan normatif 
ATB terletak pada perpetakan MM 
Sumber: Saliya (1975), Budiharjo 

(1986), Dwijendra (2008) 

Gambar 4. Tata letak natah pada 17bale banjar adat di Denpasar 
dominan terletak di perpetakan MU 

Sumber: Gantini, 2011 

 

Analisis Representasi Tradisi Kebebasan yang Dilihat dari Tata Letak Bale Komunal 

 Hasil pengamatan pada 17 bale banjar adat seharusnya terletak di perpetakan MU, MM dan UM 
(gambar 5), ditemukan bahwa tata letak bale komunal pada berbagai bale banjar adat teletak pula di 
seluruh perpetakan  lainnya serta dominan terletak di perpetakan MM mendominasi sebesar 23% 
(gambar 6). 
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Gambar 5. Tata letak bale 
komunal pada tapak berdasarkan 
aturan normatif ATB terletak pada 

zona MU, MM, UM 
Sumber: Saliya (1975), Budiharjo 

(1986), Dwijendra (2008) 

Gambar 6. Tata letak bale komunal pada 17 bale banjar adat di Kota 
Denpasar dominan terletak di perpetakan MM 

Sumber: Gantini, 2011 

 

Hasil ringkasan kondisi tradisi kebebasan yang didapat dari hasil analisis, yakni terdapat tradisi 
kebebasan pada aspek perwujudan bangunan (bale komunal) dan kaitannya dengan peletakannya 
pada tapak/site, yakni terdapat tradisi kebebasan alamiah yang tidak lagi selalu harus mengikuti ATB 
yang terepresentasi lewat kondisi kebebasan pilihan peletakan bangunan yang terbaca lewat aspek 
akses masuk ke tapak, orientasi bangunan pada natah dan tata letak bale komunal pada tapak/ site. 

Tri Angga: Representasi Tradisi Kesamaan pada Aspek Tektonika  

Representasi tradisi kesamaan yang dilihat dari aspek tektonika meliputi (a) skala manusia dan 
proporsi, (b) kejelasan strukur, (c) material alami, dan (d) ragam hias. Kejelasan pengggunaan atas 
tradisi kesamaan elemen-elemen bangunan di atas, juga akan dilihat sejauh mana terjadinya atau 
adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini diungkapkan karena pengakuan atau penghargaan atas 
adanya perbedaan-perbedaan merupakan bagian dari atau mengakomodir atas adanya penghargaan 
terhadap kesamaan-kesamaan dalam tradisi membangun. 

Analisis Tradisi Kesamaan pada Penerapan Aspek Skala Manusia dan Proporsi 

Pembahasan dengan sudut tinjau skala manusia dan proporsi pada bale komunal akan membawa 
pada peninjauan wujud bale komunal pada masa lalu. Human scale and proportion pada bangunan 
tradisional Bali hanya dapat diungkap pada bangunan yang masih benar-benar tradisional (bale 
sakaroras) atau masih menggunakan ukuran tubuh manusia dalam pengukuran dan penghitungan 
pada saat mendirikan bangunan. Data keseluruhan bale banjar adat yang diteliti tidak di dapat lagi 
penggunaan bale sakaroras lagi sebagai bale komunal. 

Pada wujud bale komunal yang moderen penggunaan ukuran tubuh manusia sudah tidak digunakan 
lagi. Tetapi penggunaan pengukuran tubuh manusia dalam bangunan dan bagian-bagian bangunan 
masih terlihat dalam konsepsi abtraksinya berupa kepala – badan – kaki (tri angga). Dinamika tradisi 
demokrasi dengan demikian dapat dilihat dalam pilihan nilai-nilai kesamaan penerapan tubuh manusia 
dalam konsep tri angga sebagai dasar dalam perwujudan bangunan moderennya. Secara mudah 
dapat disederhanakan bahwa pada arsitektur bale banjar adat di Denpasar, terutama pada wujud bale 
komunalnya (baik yang lama maupun yang baru) menyediakan pilihan atas dasar tradisi kesamaan 
dengan memakai ukuran tubuh manusia dalam perwujudan bangunannya, meskipun dengan cara 
yang berbeda-beda. 

Analisis Tradisi Kesamaan pada Penerapan Aspek Kejelasan Struktur 

Pembahasan tradisi kesamaan dengan parameter kejelasan struktur dibagi atas konsep tri angga, 
kepala – badan – kaki. Pada bagian ini konsep kejelasan struktur pada bale komunal dibagi atas 
kategori: (1) struktur yang diperlihatkan dengan jelas, (2) struktur yang diperlihatkan agak jelas, dan 
(3) struktur yang diperlihatkan tidak jelas. Hasil pengamatan pada 17 bale banjar adat di Denpasar 
(tabel 1) memperlihatkan bahwa pada bale komunal yang diamati terlihat bagian/ elemen 
bangunannya yaitu kepala – badan – kaki sebagian besar sudah mengalami perubahan dan 
menggunakan material moderen. Hasil penelitian mengungkap bahwa penerapan konsep kejelasan 
struktur dan konstruksi pada bale komunal, terdapat hanya sebagian kecil saja dari bagian/ elemen 
konstruksi atap bangunan yang menerapkan konstruksi atap tradisional (penggunaan petaka/dedeleg, 
pemade dan pemucu). 
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Tabel 1. Kejelasan Struktur Bale Komunal pada 17 Bale Banjar Adat 
Sumber: Gantini, 2011 

Konsep Tri 

Angga 

Bale Komunal 

Dahulu (sekarang 

bale upacara) 

Bale Komunal Pada 17 Bale Banjar Adat yang 

di teliti 

Kaki Terdapat Konstruksi 

Bebaturan 

Tidak ada konstruksi bebaturan, peninggian lantai 

tidak dimaksud sebagai bebaturan, namun lebih 

sebagai guna praktis untuk meninggikan 

bangunan saja 

Badan Kolom bangunan dari 

material kayu 

Kolom bangunan dari material beton bertulang 

dan baja 

Kepala Penggunaan 

konstruksi petaka/ 

dedeleg, pemucu dan 

pemade pada bagian 

atap 

Menggunaan material kayu, namun tidak 

menggunakan konstruksi tradisional. Terdapat 

penggunaan material baja, beton dan kayu 

 

Analisis Tradisi Kesamaan pada Aspek Material Alami 

Penerapan material alami pada bale komunal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) 
penggunaan material alami pada bagian kepala dan (2) penggunaan material alami pada bagian 
badan dan kaki. Hasil penelitian terhadap 17 bale banjar adat mengungkap bahwa material alami 
yang terbanyak digunakan bale komunal pada bagian atap (kepala) menggunakan (a) bentang 
struktur yang cukup lebar berupa kuda-kuda beton, dengan usuk dan reng tetap menggunakan kayu, 
dan (b) kuda-kuda kayu dengan usuk dan reng juga menggunakan kayu. Rata-rata penggunaan 
struktur atap, yaitu menggunakan kuda-kuda beton dicat dan difinishing dengan warna putih, sehingga 
menimbulkan warna yang kontras dengan usuk kayu yang berwarna plitur coklat tua. Pada bagian 
badan dan kaki, lebih banyak penggunaan material non alami dibandingkan dengan material 

alaminya. 

Tabel 2. Tradisi Kesamaan Pemakaian Material pada Bale Komunal 
Sumber: Gantini, 2011 

Bahan/ Material Tri Angga 

Penelitian pada 17 Bale banjar adat 

Bale Komunal 

Tradisional 

Bale Komunal Moderen 

Kepala Konstruksi penutup 

atap 

Kayu dan ijuk Beton, genting/ seng 

Badan Sari Kayu di ekspose, bata 

merah gosok 

Plester, aci dan di cat 

Kaki Tepas, batur dan 

lantai 

Paras ukir atau paras 

kerobokan atau tanah 

Plester, aci dan di 

cat,rabat beton dan 

keramik 
 

Analisis Tradisi Kesamaan pada Penerapan Aspek Ragam Hias 

 Secara garis besar ragam hias pada bale banjar adat dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu 
(a) Ornamen dan (b) Dekorasi (Prijotomo, 1996, Gomudha, 1999). Ragam hias dalam penampilannya 
terbagi atas dua jenis, yaitu (1) Konsepsual objek adalah ornamen dan dekorasi yang ditampilkan 
berupa bagan dan berwujud abstrak. Ornamen atau dekorasi itu dapat muncul sebagai akibat 
penyelesia konstruksi, dalam bentuk pepalihan, tata hias abstrak, atau tata hias geometrik lainnya, (2) 
Visual objek adalah ornamen atau dekorasi yang ditampilkan secara tuntas/ terselesaikan/ riil. Ragam 
hias ini sengaja di pasang pada komponen-komponen arsitektur dalam bentuk ukiran atau tata hias 
lainnya untuk menampilkan suasana tertentu (Prijotomo, 1996). 

Pengamatan pada 17 bale banjar adat dan berbagai ragam hias tradisional baik pepatraan, 
kekarangan, pepalihan, lelengisan dan patung, hampir sebagian besar kesemuanya diterapkan pada 
bale komunal, namun yang terbanyak adalah penerapan ragam hias pepalihan sebesar 34%. 
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Penerapan ragam hias biasanya terdapat pada bagian tiang bangunan, pada bagian panggung 
(stage) juga pada bagian pintu dan jendela (gambar 7). 

 

Gambar 7. Penerapan Ragam Hias pada Bale Komunal di Sejumlah Bale Banjar Adat di Kota Denpasar 
Sumber: Gantini, 2011 

 

Hasil ringkasan dari tradisi kesamaan yang ditetapkan atas analisis ragam hias adalah di dapatnya 
tradisi kesamaan pada perwujudan bangunan (bale komunal) dan terepresentasi pada aspek 
tektonika, meliputi (1) tradisi kesamaan pada perwujudan bale komunal yang mengedepankan aspek 
tektonika sebagai aspek yang penting. Hal ini merupakan representasi dari wujud yang 
ditampilkannya, yaitu meskipun berbeda-beda (penafsiran atas skala dan proporsi yang berbeda) 
namun aspek tektonika tetap dikedepankan, dalam arti memiliki kesamaan bahwa aspek tektonika 
digunakan sebagai sarana untuk tetap dapat meningkatkan keefektifan bangunan; (2) tradisi 
kesamaan juga berusaha menghadirkan struktur dan konstruksi yang konsisten dengan material/ 
bahan yang digunakannya; (3) tradisi kesamaan pada warna bangunan yang digunakan, yakni 
terdapatnya kecenderungan atau dominasi penggunaan warna abu-abu dan merah pada bale 
komunal; dan (4) tradisi kesamaan pemakaian ragam hias sebagai unsur dekoratif seperti pepatraan, 
kekarangan, lelengisan, pepalihan. 

Guna Bale: Representasi Tradisi Solidaritas pada Aspek Pengguna Bangunan  

Representasi tradisi solidaritas yang dilihat dari aspek pengguna bangunan meliputi (a) ragam 
kegiatan komunal di bale banjar adat, (b) kegiatan sangkep banjar, dan (c) tradisi ngobrol (ngorte) di 
bale banjar adat. 

Analisis Tradisi Solidaritas pada Penerapan Aspek Ragam Kegiatan 

Pengamatan pada 17 bale banjar adat ditemukan bahwa (1) setiap banjar adat memiliki sekehe yang 
bervariasi sesuai dengan kesepakatan para krama-nya; (2) terdapat beberapa kegiatan yang 
mengambil tempat yang sama pada bale komunal namun berbeda dalam waktu pelaksanaan 
kegiatannya; (3) terdapat ruang tambahan berupa ruang-ruang yang ditambahkan untuk memenuhi 
kebutuhan kegiatan krama di bale banjar adat seperti panggung, bale dauh, termasuk tempat usaha 
yang dapat memberikan tambahan pemasukan dana/ kas banjar, contohnya adalah ruang-ruang 
kelas sekolah (TK dan SMK), toko, koperasi, kamar kos, ATM bank dan kantor (gambar 8). 
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Gambar 8. Tipologi kegiatan sekehe dan ruang kegiatan 
Sumber: Gantini, 2011 

 

Analisis Tradisi Solidaritas pada Penerapan Aspek Kegiatan Sangkep Banjar 

Tempat berkegiatan paruman/sangkep banjar biasanya dilaksanakan di bale komunal. Adapun pola 
duduk krama banjar pada saat paruman/sangkep adalah memusat dan berfokus pada satu titik. Kelian 
banjar berada di depan dan dikelilingi oleh krama banjar lainnya dengan duduk bersila dilantai, 
dihalaman maupun di bale dan duduk sama rendah tanpa membedakan kasta, jabatan dan status 
sosial, dalam kata lain tidak ada stratifikasi sosial. Pakaian yang digunakan adalah pakaian adat 
ringan dan kehadiran krama banjar pada saat sangkep merupakan suatu kewajiban. Hasil wawancara 
dengan beberapa kelian banjar adat yang diteliti ditemukan bahwa pada saat sangkep banjar terdapat 
3 (tiga) sistem tata cara pemilihan prajuru adat, yaitu  sistem suryak siu, sistem merembug, dan 
sistem voting. Sistem suryak siu, menunjuk langsung dan disetujui. Sistem merembug sama dengan 
musyawarah. Sistem voting merupakan sistem yang paling jarang dipakai, dan biasanya dipakai jika 
sangkep sudah menemui jalan buntu (dead-lock)”. 

Analisis Tradisi Solidariras pada Penerapan Aspek Kegiatan Ngorte 

Menurut Putra (1995) komunitas banjar adat memiliki semboyan salunglung sabayantaka (bersatu kita 
teguh bercerai kita runtuh) yang membuat setiap warga merasa nyaman dalam kebersamaan dan 
merasa tidak perlu meningkatkan kualitas individualnya. Salah satu bentuk kenyamanan sosial yang 
hadir dalam tradisi kebersamaan banjar, yaitu budaya ngorte di bale banjar. Budaya ngorte ini sangat 
penting terbukti dari ungkapan orang Bali yang mengatakan ‘ngorte ento ubat’ (ngobrol itu obat jiwa) 
(Sumartana, 2004: 22, Atmadja, 2010: 299). Pada seluruh bale banjar adat yang diteliti ditemukan 
bahwa budaya ngorte masih terdapat pada bale banjar adat, namun ditemukan pula bahwa budaya ini 
sudah mulai berkurang/ jarang frekuensinya akibat penggunaan ruang terutama akibat ragam 
kegiatan komersial. 

Hasil ringkasan dari tradisi solidaritas yang dapat didapat dari hasil analisis adalah terdapatnya tradisi 
solidaritas pada perwujudan bangunan (bale komunal) yag terepresentasi pada aspek pengguna 
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bangunan, meliputi (1) tradisi solidaritas dalam bentuk kegiatan-kegiatan komunal seperti kegiatan 
pada zona parahyangan, kegiatan pawongan maupun palemahan; (2) tradisi solidaritas lainnya 
adalah dalam bentuk sangkep banjar sebagai media tradisi musyawarah-mufakat krama banjar dalam 
mekanisme pengambilan keputusan publik; (3) tradisi solidaritas dalam bentuk ngorte di bale banjar 
yang menjadi ciri khas kegiatan banjar dan dapat di akses oleh seluruh warga banjar baik krama 
utama, krama tamiu, maupun teruna teruni banjar. 

PEMBAHASAN 

Penjelasan gambar 9 berikut ini mendasarkan pada suatu asumsi yakni jika arsitektur adalah sebuah 
sistem bahasa, dan dicari padanan kata kebebasan (freedom) – kesetaraan (egaliter) – persaudaraan 
(solidarity) dalam bahasa Bali, maka yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

(1). Freedom atau kebebasan dalam kamus bahasa Bali: 1.bébas; 2.merdeka; 3.élah. Walaupun tidak 
secara tegas terdapat arti kata ‘kebebasan’ dalam kamus bahasa Bali, tetapi dalam kitab filsafat 
Upanisad dikenal konsep kebebasan tersebut. Masyarakat Bali mempercayai bahwa salah satu 
prinsip yang fundamental dalam hidup, yaitu kebebasan, hal ini tertuang dalam Upanisad. Filsafat 
Upanisad meyakini bahwa kebebasan adalah inti dari aktivitas beragama. Kebebasan dalam bahasa 
Sansekertanya Aditi atau kondisi kebebasan ‘Aditivia’, dekat pemaknaannya dengan kebahagiaan. 
Filsafat Upanisad meyakini bahwa kebebasan tersebut seharusnya intristik ada pada saat manusia 
dilahirkan di dalam kehidupan dan memungkinkan seseorang untuk bertindak atau menjalankan 
kehendak bebas. Kebebasan dalam filsafat ini merupakan kebebasan yang penuh tanggung jawab 
dan ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Kebebasan yang bersifat alamiah tersebutlah menjadi 
dasar dalam pengelompokan bahwa tradisi kebebasan masuk dalam kelompok aspek alamiah dari 
bangunannya yakni pada kelompok aspek site/ tapak; 

  
 

Gambar 9. Pengelompokkan Tradisi Demokrasi Masyarakat Bali pada Kerangka Interpretasi 
Sumber: Gantini, 2011 

 

(2) Egaliter. Penjelasan yang ke dua tentang konsep egaliter merupakan konsep yang jika 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kesetaraan. Kata ‘setara’ tidak ditemukan 
padanannya dalam bahasa Bali, tetapi kata ‘sama’ ditemukan padanannya, yaitu 1.patuh (Bali kasar); 
2.pateh (Bali madya dan alus). Dalam tradisi demokrasi Barat dikenal prinsip kesetaraan (egaliter), 
tetapi dalam tradisi demokrasi Bali nilai-nilai kesetaraan seperti di Barat tidak dikenal. Masyarakat Bali 
hanya memahami ‘kesetaraan’ sebagai sama (patuh/ pateh) atau berbeda (sing patuh/ lén). Konsep 
berbeda dalam tradisi masyarakat Bali sebagai contohnya adalah konsep merakpak danyuh, 
perbedaan pendapat tidak menghilangkan persahabatan dan dipahami sebagai bagian dari dinamika 
sosial. Konsep patuh yang dijadikan dasar pengelompokan pada aspek tektonika dari bangunan, 
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memiliki pemahaman akan makna ‘sama’ dan ‘berbeda’. Sebagai contoh, semua bale komunal sama-
sama menerapkan ragam hias, namun tidak semua ragam hias yang ada diterapkan atau digunakan 
pada bale komunal-nya (ada perbedaan). Ini adalah pemahaman dasar masyarakat Bali tentang yang 
disebut pruralitas atau keanekaragaman dan kemajemukan dalam tradisi-tradisi membangun 
bangunannya. Inilah yang menjadi dasar, kelompok aspek tektonika diletakkan atau dipakai sebagai 
representasi tradisi kesamaan dalam perwujudan bangunannya; 

(3) Solidarity, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi solidaritas atau persaudaraan. 
Dalam bahasa Bali kata saudara/saudari dapat ditemukan padanan katanya yaitu 1.nyama (Bali 
kasar), 2.semeton (Bali madya dan alus). Konsep persaudaraan bagi masyarakat Bali dikenal dengan 
nama menyamabraya. Menyamabraya adalah salah satu dari sekian banyak kearifan lokal Bali yang 
hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Bali. Berasal dari kata menyama yang artinya 
bersaudara dekat dan braya artinya saudara jauh, yang memiliki makna bahwa mereka yang berada 
disekitar kita harus kita anggap sebagai saudara harus mereka hormati, hargai dan bantu ketika 
mereka mengalami kesulitan. Konsep solidaritas ini juga merupakan representasi konsep 
musyawarah dan gotong royong yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 
Konsep solidaritas menyamabraya ini satu-satunya konsep yang bersesuaian dengan konsep 
demokrasi universal Barat, yang dapat semakin tumbuh-kembang apabila mampu memperhatikan 
adanya perbedaan. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menemukan bahwa informasi mengenai tradisi demokrasi masyarakat Bali yang 
diungkap lewat pembacaan bale banjar adat di Kota Denpasar dapat dibaca lewat arsitektur bale 
komunal-nya. Nilai-nilai demokrasi ini digambarkan oleh aspek-aspek bangunan seperti berikut: (1) 
Kebebasan direpresentasikan oleh aspek tapak/site bangunan; (2) Egaliter direpresentasikan oleh 
aspek tektonik bangunan; (3) Solidaritas direpresentasikan oleh aspek guna bangunan. Nilai-nilai 
kebebasan dan egaliter yang dianut oleh komunitas tradisional Bali berbeda maknanya dengan 
demokrasi universal Barat. Dalam komunitas Bali, konsep kebebasan/aditivia diartikan sebagai 
kebebasan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia untuk memanfaatkan alam secara 
bertanggung jawab sambil tetap menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia, alam, dan 
Sang Pencipta. Konsep egaliter/patuh dalam komunitas Bali berarti kesetaraan hak dan kewajiban 
bagi semua orang berdasarkan status mereka masing-masing di dalam masyarakat. Di sisi lain, 
konsep solidaritas menyamabraya merupakan konsep yang serupa dengan konsep solidaritas pada 
demokrasi universal Barat. Jadi apa yang diutarakan oleh Zuhro dkk. (2009), bahwa terdapat dua 
pandangan yang berbeda dalam membaca ada atau tidaknya budaya politik (yang) demokratis di 
Indonesia, terjawab lewat penelitian ini, yakni budaya politik demokratis memiliki akar dalam budaya 
lokal masyarakatnya dan berjalan seiring dengan dinamika budaya lokal setempat. 
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