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ABSTRACT  

Space is an essential basic human life that is needed to understand as a relationship between function and 

dwellers. Space can be created and reflected from setting of activities and setting of place where these can be 

placed. In the context of house lifes, domestic spheres formed from function that accommodate the six basic of 

home activities. Regarding to the complexity of interrelationship between the occupants and the dwellings, culture 

plays an important role in order to understand the meaning of these spheres. Traditional Bali Aga community in 

Sekardadi Village has an uniqueness for arranging their domestic spheres. House lay out of this community 

consists of three pavilions: paon or a kitchen; an closed pavillion for bedrooms; and a jineng or a granary. This 

paper aims to reveal of how the people in Sekardadi Village give a meaning to their domestic spaces. Data from 

fieldwork describes that belief system indicates paon and jineng as sacred spaces in their house. In order to 

create the meaning in their house, these can be realised from making a sacred spaces. In this context, cultural is 

an important part of the complexity of relationship between the occupants and their house in order to create a 

series of home experiences, in particular using domestic spaces.      

Keywords: domestic spheres; domestic life; traditional dwellers of Bali Aga  

 

ABSTRAK  

Ruang sebagai suatu kebutuhan dasar manusia yang hakekatnya menjadi satu hal yang perlu dipahami sesuai 

fungsi dan penghuninya. Bagaimana ruang tercipta merupakan cerminan dari setting aktivitas dan tempat dimana 

ruang itu berada. Pada tradisi berumah, ruang-ruang domestik terbentuk dari fungsi yang mewadahi aktivitas-

aktivitas dasar berumah. Dalam kompleksitas hubungan antara penghuni dan rumahnya, budaya memainkan 

peran dalam memaknai ruang-ruang tersebut. Masyarakat tradisional Bali Aga di Desa Sekardadi, Kintamani, 

memiliki kekhasan dalam menata ruang-ruang domestiknya. Layout huniannya memiliki tiga bangunan: paon, 

tempat tidur anak laki-laki; dan jineng. Tulisan ini bertujuan untuk mengenal bagaimana masyarakat tradisional 

Bali Aga di Desa Sekardadi memaknai ruang-ruang domestik dalam tradisi berhuni mereka. Data lapangan 

menunjukkan bahwa sistem kepercayaan menempatkan paon dan jineng sebagai ruang-ruang domestik yang 

disakralkan. Pembentukan makna dalam rumah mereka terwujud dari mengsakralkan pada suatu ruang. Budaya 

berperan dalam kompleksitas hubungan antara penghuni dan huniannya untuk menghasilkan serangkaian 

pengalaman berumah, terutama dalam penggunaan ruang-ruang domestik. 

Kata Kunci: ruang-ruang domestik; kehidupan berumah; masyarakat tradisional Bali Aga 

PENDAHULUAN  

Bali memiliki tatanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk permukiman dan unit huniannya. 
Tidak hanya bentuk bangunannya saja yang khas, organisasi ruang dan tata letak hunian juga sangat 
unik. Desa Sekardadi merupakan salah satu Desa Bali Aga di pegunungan. Berdasarkan data 
sejarah, bersama-sama beberapa desa lainnya, Desa Sekardadi merupakan salah satu turunan dari 
Desa Bayung Gede yang memiliki kekhasan pada pola permukiman dan tata huniannya. Desa 
Bayung Gede merupakan desa bersejarah yang telah berkembang menjadi desa-desa lain dengan 
tetap mempertahankan sebagian besar budaya bermukimnya. Namun, dalam kurun waktu delapan 
dekade (sejak 1930an, sejak untuk pertama kalinya desa ini berhasil diidentifikasi oleh Margaret 
Mead, dkk), unit hunian di desa tersebut telah mengalami perubahan secara fisik. Perubahan tersebut 
karena adanya perubahan gaya hidup dan cara pandang penghuni terhadap huniannya serta 
perubahan demografi.  

Kekhasan yang dimiliki Desa Bayung Gede pada masa identifikasi Margaret Mead (tahun 1936) 
adalah terdapat tiga massa bangunan di dalam satu unit hunian (kavling). Ketiga massa bangunan 
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tersebut secara serentak berulang kembali di setiap unit hunian. Massa bangunan tersebut adalah 
(secara berurutan dari pintu masuk utama pekarangan): (1) Jineng/lumbung, tempat menyimpan hasil 
pertanian/perkebunan; (2) Bale Pegaman, tempat tidur anak-anak dan menyimpan perlengkapan 
upacara; (3) Paon/Dapur, yang berfungsi untuk menyiapkan logistik keluarga sekaligus ruang tidur 
orang tua. Beberapa aspek fisik unit lingkungan juga memiliki kekhasan dan keseragaman yang 
menunjukkan dimasa lalu, pihak otoritas desa telah menyiapkan semacam regulasi tradisional yang 
mengatur keteraturan di dalam desa ini.  

Sebagai turunan dari Desa Bayung Gede, Desa Sekardadi menerapkan tata letak hunian yang sama. 
Namun demikian, perubahan gaya hidup dan pertambahan kebutuhan ruang oleh penghuni rumah di 
Desa Sekardadi telah mengubah fungsi bale pegaman yang bernilai sakral menjadi lebih profan. 
Selain itu, pertambahan kebutuhan akan ruang, baik karena pertambahan jumlah keluarga maupun 
pertambahan aktivitas, telah mendorong penghuni rumah untuk menambah massa bangunan pada 
pekarangannya. Pola tata letak unit hunian telah berubah dan tidak sesuai lagi dengan kondisi aslinya 
karena faktor-faktor pendorong tersebut. 

Tulisan ini merupakan bagian dari serangkaian pengamatan yang telah dilakukan pada ruang-ruang 
domestik pada masyarakat tradisional Bali Aga di Desa Sekardadi, Kintamani. Pola tata letak unit 
hunian yang khas dan ruang-ruang domestik yang terbentuk sebagai bagian dari aktivitas berhuni 
menggambarkan bagaimana budaya menjadi penting dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks 
bermukim, kehidupan berumah dipraktekkan dari kebiasaaan dan tradisi penghuni (Pratt, 1981). 
Bentuk rumah dengan layout-nya, tata letak massa bangunan, dan pola spasial permukiman dibentuk 
dari budaya penghuninya (Rapoport, 1969). Sebagaimana juga ditegaskan oleh Lawrence (1985) 
bahwa rumah adalah artefak sosial budaya, merupakan pengembangan dari konsep habitus 
(Bourdieu, 1977). Dengan demikian, dalam tradisi berumah, konsep habitus mendefinisikan segala 
bentukan dari tradisi bermukim sebagai garis waktu dari masa lampau ke masa kini yang 
menghasilkan rangkaian pengalaman berumah penghuninya.    

Arsitektur tradisional yang tumbuh berdasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat  yang 
dilatarbelakangi oleh kondisi dan tantangan dari lingkungan alam dan sosial sekitarnya menjadi satu 
hal perlu dikaji karena didalamnya terdapat sebuah tatanan ruang yang cenderung untuk tidak 
berubah dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga dapat dimengerti sebagai ruang yang 
bersahabat terhadap lingkungannya. Pembentukan makna dalam rumah dapat terwujud melalui tubuh 
manusia itu sendiri-baik penempatannya dalam ruang, pergerakannya melalui ruang, atau 
pengeksklusiannya dari suatu ruang, juga dalam interaksi spasial antar pengguna. Hakekat ruang 
dalam arsitektur tradisional dapat dimengerti sebagai satu kajian yang berorientasi pada lokalitas. 
Merujuk pada paparan di atas, maka menjadi pertanyaan kemudian, bagaimanakah masyarakat 
tradisional Bali Aga di Desa Sekardadi memaknai ruang-ruang domestik dalam tradisi berhuni 
mereka? Adakah ruang-ruang domestik yang dieksklusifkan atau bernilai sakral bagi mereka? 
Rangkaian pertanyaan ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana peran budaya dalam kompleksitas 
hubungan antara penghuni dan huniannya menghasilkan serangkaian pengalaman berumah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian awal yang dilakukan pada tahun 2016. Ini 
merupakan salah satu upaya dalam menjelajahi arsitektur tradisional Bali Aga di wilayah Kabupaten 
Bangli. Dengan adanya kegiatan ini, generasi mendatang diharapkan tetap dapat memiliki 
kesempatan untuk mengetahui arsitektur rumah tradisional dan permukiman Bali Aga di Desa 
Sekardadi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi yang inklusif secara lengkap dan 
menyeluruh, sehingga memudahkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengungkap lebih banyak 

lagi ‘rahasia-rahasia’ yang tersimpan dari kekhasan desa ini.  

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Lao Tzu, ruang adalah kekosongan yang terbingkaikan oleh elemen pembatas pintu dan 
jendela, dan dapat dianggap sebagai ruang transisi yang membatasi bentuk arsitektur yang 
fundamental. Ada tiga tahapan hirarki ruang: pertama, ruang sebagai hasil dari perangkaian secara 
tektonik; kedua, ruang yang dilingkup bentuk stereotomik; dan ketiga, ruang peralihan yang 
membentuk suatu hubungan antara di dalam dengan dunia di luar. Hakekat arsitektur muncul dari 
pengetahuan dan kebutuhan penghuni akan ruang.  

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, maka kegiatan ber-arsitektur yang pertama dilakukan 
adalah berhuni (Wiryoprawiro, 1986). Seperti yang diungkapkan oleh Rapoport (1969), bahwa 
arsitektur semula lahir untuk menciptakan tempat tinggal sebagai wadah untuk perlindungan manusia 
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dari gangguan lingkungan; alam dan binatang. Kemudian Crowe (1995) melanjutkan dengan 
menjelaskan bahwa bentuk dan fungsi bangunan adalah respons yang diberikan oleh manusia dalam 
interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.  

Ruang juga dapat dipahami sebagai satu daerah teritori yang sangat personal, karena sebuah ruang 
tercipta didasari oleh pengetahuan dan kebutuhan penghuni dan dari ruang inilah hakekat/esensi 
arsitektur itu muncul. Pada kebudayaan arsitektur tradisional, ruang yang tercipta merupakan 
bentukan dari kepercayaan masyarakat pada masa itu. Pengaruh kekuatan-kekuatan alam pada 
umumnya menjadi dasar dari kepercayaan yang terbentuk. Kepercayaan  mengandung ajaran-ajaran 
serta petunjuk-petunjuk yang harus ditaati oleh masyarakat, termasuk juga pedoman untuk membuat  
sebuah bangunan (ruang).  

Pada kebudayaan tradisional, bentuk permukiman dihadapkan pada latar belakang pengaturan yang 
bersifat ritual, yang pada dasarnya bertujuan sebagai pengaturan tatanan secara harmoni (Antariksa, 
2011).  Pada konteks budaya terkait dengan ruang permukiman, Sasongko (2005) menyatakan untuk 
menjelaskan makna dari organisasi ruang dalam konteks tempat (place) dan ruang (space) harus 
dikaitkan dengan budaya. Budaya sifatnya unik, antara satu tempat dengan tempat lain bisa sangat 
berbeda maknanya. Terkait dengan budaya dan ritual ditunjukkan sebagai peristiwa publik yang 
ditampilkan pada tempat khusus (sacred places). Pada upacara ritual yang berkaitan dengan: 
kelahiran, puber, perkawinan, kematian, dan berbagai peristiwa krusial lainnya sebagai perubahan 
atau transisi dalam kehidupan seseorang (Sasongko 2005). 

Ruang-ruang domestik dalam berhuni dimaknai sebagai ruang-ruang yang mengakomodasi 
kebutuhan dasar hidup, seperti tidur, menyiapkan makanan, makan, dan aktivitas rumah tangga 
lainnya. Manusia, baik sebagai individu, keluarga, kelompok atau keluarga besar dengan segala 
ikutannya, baik manusia maupun hewan piaraan, membutuhkan sebuah tempat untuk hidup. 
Bentukan hunian ini sangat tergantung pada budaya penghuni pada masa ketika hunian itu dibuat. 
Hubungan antara hunian dan penghuninya merupakan suatu hubungan yang dinamis yang 
berkembang sesuai dengan kebutuhan penghuninya (Oswald, 1987). 

Elemen dasar pendekatan dan pemahaman terhadap pola penggunaan ruang menurut Rapoport 
(1998) adalah kegiatan manusia sebagai setting aktivitas dan area inti sebagai setting tempat. Ruang 
kegiatan manusia (home range) merupakan batas-batas umum terdiri dari beberapa setting atau 
lokasi, serta jaringan penghubung antar lokasi mempunyai radius home range tertentu yang dapat 
diklasifikasikan menjadi home range harian, mingguan dan bulanan. Sementara itu, area inti 
merupakan ruang kegiatan manusia yang paling sering dipakai, dipahami dan langsung dikontrol oleh 
penghuni.  

Dalam konteks penelitian ini, maka ruang-ruang domestik dalam tradisi berhuni masyarakat tradisional 
Bali Aga di Desa Sekardadi, Kintamani meliputi ruang-ruang yang yang mewadahi aktivitas dasar 
berhuni, baik sebagai setting aktivitas maupun sebagai setting tempat. Rapoport (dalam Kent, 
1990:10) mengidentifikasi bahwa kealamiahan hubungan antara hunian dan budaya cenderung 
diasumsikan secara implisit keduanya setara dan memiliki skala kompleksitas yang sama. Secara 
esensial kompleksitas hubungan antara penghuni dan huniannya menimbulkan pertanyaan: 
bagaimanakah peran budaya dalam hubungan tersebut? Dengan demikian pemahaman terhadap 
esensi ruang-ruang domestik dalam konteks budaya berhuni menjadi diperlukan. 

METODOLOGI 

Pengamatan dilakukan sebagai proses pemahaman esensi ruang domestik pada hunian tradisional 
Bali Aga di Desa Sekardadi sebagai setting aktivitas dan setting tempat. Survei pendahuluan 
dilakukan untuk menentukan sampel rumah yang representatif mewakili kondisi eksisting. Observasi 
dilakukan secara mendalam (in-depth study) untuk mengetahui dan mengindentifikasi kedua setting 
tersebut pada ruang-ruang domestik sebagai wujud dari budaya berhuni masyarakat tradisional Bali 
Aga di desa tersebut. Sebagai salah satu turunan Desa Bayung Gede, pengamatan ini juga dilakukan 
dengan mempelajari ruang-ruang domestik pada hunian tradisional Bali Aga di desa tersebut sebagai 
informasi awal dari tradisi berhuni masyarakat Desa Sekardadi.  

Wawancara kepada penghuni ditujukan untuk mengungkap fenomena tradisi berhuni mereka dalam 
memaknai ruang-ruang domestik. Sementara itu, physical mapping dilakukan dengan mengukur dan  
menggambar kembali denah rumah tersebut. Mapping ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
yang jelas mengenai tata letak ruang-ruang domestik pada hunian tradisional desa tersebut. 
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Pengamatan juga dilakukan pada bagaimana penghuni berinteraksi secara spasial dalam memaknai 
ruang-ruang domestik, termasuk juga mengamati bagaimana penghuni mengeksklusifkan ruang-ruang 
tersebut dalam serangkaian pengalaman tradisi berhuni mereka. Dengan metode kualitatif, data 
dianalisis dan disintesakan untuk mengungkap bagaimana masyarakat tradisional Bali Aga di Desa 
Sekardadi memaknai ruang-ruang domestik dalam tradisi berhuni mereka, sekaligus juga 
mengungkap bagaimana budaya memainkan peran dalam kompleksitas hubungan antara penghuni 
dan hunian tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rapoport (dalam Kent, 1990) menegaskan bahwa aktivitas merupakan ekspresi langsung dari pola 
hidup yang pada akhirnya membentuk budaya suatu kelompok atau grup etnik. Rumah dan kehidupan 
berumah tidak dapat dilihat sebagai aktivitas tunggal, melainkan merupakan satu kesatuan sistem. 
Enam aktivitas dasar berumah adalah tidur atau beristirahat; makan, memasak; mencuci; mandi; dan 
menyimpan barang pribadi. Kesemuanya adalah sangat umum untuk semua kelompok masyarakat 
(Faqih, 2005). Namun demikian, perkembangan dari kebutuhan dasar tersebut sangat bertalian erat 
dengan gagasan dan nilai-nilai baru penghuninya dalam kurun waktu tertentu. 

Eliade (1959) menyatakan bahwa rumah, sebagaimana juga sebuah kota, menjadi simbol dari Alam 
Semesta dimana Sang Pencipta berada di tengah, sebagai pusat hasil ciptaan-Nya. Sebuah rumah 
disucikan dengan upacara ritual dan dibedakan atas ruang sakral dan ruang profan. Selain itu, 
dinyatakan juga bahwa pembatas ini menjadi hal yang penting untuk membedakan antara ruang 
dalam yang paling privat dengan dunia luar. 

Rumah masyarakat tradisional Bali Aga di Desa Sekardadi juga mencerminkan apa yang dinyatakan 
oleh Eliade tersebut. Perspektif kosmologi masyarakat ini secara khusus bertalian dengan 
kepercayaan mereka terhadap leluhur dan perannya dalam kehidupan mereka di dunia. Ini tampak 
pada ruang-ruang yang tersedia pada rumah mereka. Mereka percaya bahwa hidup adalah sesuatu 
yang disakralkan dan setiap tahapan kehidupan disucikan melalui upacara ritual. Rangkaian upacara 
ritual dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian (Geertz dan Geertz, 1975). Masyarakat 
tradisional Bali Aga menghormati kepercayaan ini dan mempraktekkannya secara turun-menurun. 
Pada rumah mereka, upacara ritual dilakukan di lebuh atau area pintu masuk pekarangan, natah atau 
halaman tengah, paon atau dapur, dan sanggah atau pura keluarga. Salah satu pelinggih yang ada di 
sanggah merupakan istana tempat pemujaan leluhur dan melambangkan kesucian dari kehidupan.  

Unit hunian terdiri atas tiga massa bangunan, yaitu jineng atau lumbung sebagai tempat menyimpan 
hasil pertanian; bale pegaman untuk ruang tidur anak laki-laki dan tempat menyimpan peralatan dan 
perlengkapan upacara; dan paon atau dapur sebagai tempat mengolah dan menyimpan makanan. 
Dalam pandangan masyarakat Desa Sekardadi, paon merupakan ruang domestik yang disakralkan 
oleh masyarakatnya. Pada ruang ini terdapat dua bale-bale dan satu buah tungku atau perapian tanah 
liat sebagai tempat memasak. Bale-bale yang di sebelah kanan tungku difungsikan sebagai tempat 
meletakkan peralatan upacara dan tidak digunakan sebagai tempat tidur, sedangkan bale-bale yang 
di sebelah kiri digunakan untuk meletakkan jenazah sebelum dikuburkan. Dalam kehidupan sehari-
hari, bale-bale yang sebelah kiri digunakan untuk tempat tidur orang tua atau anak perempuan. Di 
atas tungku terdapat amben yang digunakan untuk tempat menyimpan makanan yang telah matang. 
Namun saat ini, beberapa rumah telah mengubah fungsi ini menjadi tempat kayu api atau hasil-hasil 
pertanian, seperti bawang. Pada masa lalu, karena Kintamani terletak di dataran tinggi, udara sangat 
dingin ketika malam hari. Karena itu, ruang tidur orang tua dan perempuan diletakkan di samping kiri 
tungku untuk menghangatkan tubuh dan ruangan ketika di malam hari.  

Sebagaimana kepercayaan masyarakat agraris, meletakkan ruang akan mendasarkan pada 
kepercayaan mereka yang hormat terhadap alam/menghargai alam. Jiwa petani yang mendasari pada 
pembentukan ruang terasa selaras dan logis perpaduan antara dimensi-dimensi religius dengan 
pandangan realistis dan teknis praktis,  serta materi. Susunan ruang pada paon ini memperlihatkan 
jiwa sang petani, yang terbagi dalam dua komponen yakni yang bersifat privat, intim dan sakral yang 
diwujudkan pada bale di dapur; sedangkan yang sebelah luar bersifat lebih terbuka diperuntukkan 
bagi umum, tempat anak-anak bermain, untuk perjamuan, serta pertemuan antara penghuni rumah 
dan masyarakat.  

Tidak seperti umumnya pada rumah Bali dataran yang memiliki bale sakenem untuk upacara ritual, 
bagian dalam paon sebagai ruang yang disakralkan dipakai untuk melakukan upacara ritual serta 
tempat bersemayamnya Dewi Sri. Dengan demikian, seluruh tatanan ruang mempunyai nilai budaya 
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yang sangat tinggi. Wilayah dalam dan luar, antara keterbukaan bermasyarakat dan ketertutupan 
(keintiman tertutup) keluarga memperoleh suatu kesatuan yang harmonis dan dialektik luar-dalam 
antara hidup pribadi dan kemasyarakatan tercapai sangat seimbang. Penataan bagian yang sakral 
dan bagian yang profan menunjukkan keserasian hubungan vertikal ke-Atas dan horisontal ke 
sesama manusia. 

  

Gambar 1. Paon terdiri atas tiga bagian: dua bale-bale dan satu tungku   
Sumber: Agusintadewi dan Manik, 2017  

Memasak merupakan kegiatan yang penting karena membutuhkan hal yang khusus dalam desain 
rumah. Menurut Levi-Strauss (1970), memasak merupakan kegiatan yang membedakan manusia 
dengan makhluk hidup lainnya. Hanya manusia yang mampu mengubah bahan makanan mentah 
menjadi makanan yang siap untuk dihidangkan. Memasak merupakan aktivitas rumah tangga yang 
umum, namun dalam prakteknya, secara kultural aktivitas ini sangat bervariasi tergantung tradisi 
kelompok tertentu. Masyarakat Bali Aga memiliki dua jenis sajian makanan. Yang pertama, sajian 
makanan untuk keluarga dan sajian makanan untuk upacara ritual. Untuk kebutuhan makanan sehari-
hari, makanan dimasak dan disiapkan di paon, sedangkan sajian untuk upacara ritual dilakukan di 
halaman. Kegiatan memasak untuk upacara ritual dilakukan pada saat upacara pernikahan, potong 
gigi, atau kelahiran. Sajian makanan ini merupakan bagian dari persembahan dalam rangkaian 
upacara kepada Sang Pencipta. Aktivitas ini dilakukan secara bersama-sama, baik dengan keluarga 
besar maupun dengan tetangga. Mereka membantu dengan menggunakan pakaian adat yang 
melambangkan kebersamaan.  

Sementara itu, jineng atau lumbung merupakan tempat penyimpanan hasil panen atau pertanian. 
Namun saat ini jineng atau lumbung ini sebagian besar tidak difungsikan lagi. Beberapa rumah masih 
mempertahankan bangunan ini. Namun beberapa yang lainnya, mempertahankan keberadaan 
bangunan ini namun tidak difungsikan lagi. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Bali Aga, jineng 
memiliki nilai yang disakralkan. Sebagai tempat menyimpan hasil bumi, jineng dipercaya sebagai 
sumber kehidupan.  

  

Gambar 2. Jineng atau lumbung yang dulunya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil pertanian   
Sumber: Agusintadewi dan Manik, 2017  

 



2-108    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5  

Pada beberapa jineng, di bagian bawahnya terdapat bale-bale. Pada awalnya bale-bale ini berfungsi 
sebagai tempat menerima tamu, atau berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Bale-bale ini 
merupakan ruang-ruang terbuka yang banyak digunakan di dalam bangunan-bangunan tradisional, 
diibaratkan sebuah pohon dengan daun-daunnya yang rindang yang dapat dialiri angin dengan bebas 
tanpa halangan membuat ruang yang terbentuk menjadi nyaman.  

Dengan demikian, dari paparan di atas, dalam pemaknaan esensi ruang-ruang domestik pada hunian 
masyarakat tradisional Bali Aga di Desa Sekardadi merupakan refleksi dari kepercayaan 
masyarakatnya. Budaya memainkan peran dalam hubungan antara penghuni dan rumahnya. Ruang, 
bangunan dan lingkungan/perilaku alam akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dalam tradisi 
berhuni yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses yang dinamis. 

SIMPULAN 

Ruang sebagai suatu kebutuhan dasar manusia yang hakekatnya menjadi satu hal yang perlu 
dipahami sesuai fungsi dan penghuninya. Bagaimana ruang tercipta merupakan cerminan dari setting 
aktivitas dan tempat dimana ruang itu berada. Pada tradisi berumah, ruang-ruang domestik terbentuk 
dari fungsi yang mewadahi aktivitas-aktivitas dasar berumah. Dalam kompleksitas hubungan antara 
penghuni dan rumahnya, budaya memainkan peran dalam memaknai ruang-ruang tersebut. 
Masyarakat tradisional Bali Aga di Desa Sekardadi, Kintamani, memaknai ruang-ruang domestik 
dalam tradisi berhuni mereka sebagai refleksi dari sistem kepercayaannya. Sistem kepercayaan 
menempatkan paon dan jineng sebagai ruang-ruang domestik yang disakralkan. Pembentukan makna 
dalam rumah mereka terwujud dari mengsakralkan pada suatu ruang. Budaya berperan dalam 
kompleksitas hubungan antara penghuni dan huniannya untuk menghasilkan serangkaian 
pengalaman berumah, terutama dalam penggunaan ruang-ruang domestik. 
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