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ABSTRACT  

The Balinese who follow the transmigration program in South Konawe District of Southeast Sulawesi 

Province will indirectly bring their traditions and cultural life including in arranging space as well as the 

concept of Catus Patha or known as the “pempatan agung”. The Catus Patha conceipt gives influence 

to the spatial layout of Balinese spacial such as determining the location of residential areas, the 

location of the means of worship, the central government and the square. The problem is that when 

the Balinese people who become the transmigrants occupy a new area that has been designed by the 

government without considering the aspects of traditional spatial arrangement of the Balinese 

community so that Balinese transmigrants need to adapt and make adjustments to the spatial of the 

transmigration area especially on the application of the concept of catus patha. The research was 

conducted by qualitative method with descriptive and spatial approach (macro) toward the influence of 

concept of catus patha in transmigation area including spatial aspect development. From the research, 

it is known that the concept of catus patha has a big influence in determining the space allocation in 

transmigration area in Jati Bali Village, such as the placement of residential area, village office, the 

place of worship to the fields. For the function of worship (sacred area) is prioritized to the North and 

East while the middle area is reserved for the settlement and the fields, the animal cage occupies the 

nista area on the North-West side. 

Keywords: catus patha, Jati Bal villagei, transmigration, South East Sulawesi 

ABSTRAK  

Masyarakat Bali yang mengikuti program transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara secara tidak langsung akan membawa tradisi dan kebudayaan hidupnya termasuk 

dalam menata ruang seperti halnya konsep Catus Patha atau yang dikenal sebagai pempatan agung. 

Konsep Catus Patha yang sakral memberikan pengaruh terhadap tata ruang masyarakat Bali seperti 

penentuan letak area pemukiman, letak sarana peribadatan, pusat pemerintahan dan alun-alun. 

Permasalahan yang terjadi yakni ketika masyarakat Bali yang menjadi transmigran tersebut 

menempati kawasan baru yang telah didesain oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan aspek 

penataan ruang tradisional masyarakat Bali sehingga transmigran masyarakat Bali perlu beradaptasi 

dan melakukan tindakan penyesuaian terhadap tata ruang kawasan transmigrasi tersebut khususnya 

terhadap penerapan konsep catus patha. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif dan spasial (makro) terhadap bentuk pengaruh konsep catus patha di daerah 

transmigasi termasuk perkembangan aspek spasial yang terjadi. Dari penelitian tersebut diketahui 

bahwa konsep catus patha memiliki pengaruh besar dalam menentukan peruntukkan ruang di 

kawasan transmigrasi di Desa Jati Bali, seperti penempatan kawasan pemukiman, kantor desa, 

tempat peribadatan hingga ladang. Untuk fungsi peribadatan (areal suci) diprioritaskan ke arah Utara 

dan Timur sedangkan area madya diperuntukkan untuk pemukiman dan areal ladang, kandang hewan 

menempati area nista di sisi Utara-Barat. 

Kata Kunci: catus patha, Desa Jati Bali, transmigrasi, Sulawesi Tenggara 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima transmigrasi dari Provinsi Bali 
dengan salah satu tujuan lokasi transmigrasi yakni di Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di Desa 
Jati Bali. Keberadaan Desa tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan transmigrasi sebagai 
upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan jumlah penduduk dan upaya untuk dapat 
mendorong tumbuhnya pusat-pusat perekonomian di daerah yang baru. Pemanfaatkan daerah yang 
subur di Desa Jati Bali menjadi modal awal perkembangan lahan-lahan pertanian secara efektif 
sehingga menjadi salah satu daerah andalan penghasil beras di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan 
adanya kegiatan transmigrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian 
para warga transmigran yang didominasi oleh masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. 

 
Perpindahan penduduk masyarakat Bali dari berbagai kabupaten di Provinsi Bali ke daerah 
transmigrasi tentunya secara tidak langsung akan membawa serta tradisi dan budaya mereka baik 
yang sifatnya fisik seperti arsitektur tradisional Bali maupun perilaku hidup dan sosialnya. Terdapat 
tiga konsep utama tata ruang masyarakat Bali yakni konsep Andabhuwana atau Bhuwananda, 
Konsep Tri Mandala dan Konsep Cathus Patha. 

 
Salah satu konsep makro kosmos yang dimiliki dan dipegang teguh oleh masyarakat Bali adalah 
Konsep Cathus Patha atau yang dikenal sebagai Perempatan Agung. Menurut Juliarthana (2012) 
Catus Patha adalah konsep tradisional tentang perempatan jalan yang digunakan sebagai pusat 
pertumbuhan kota dengan elemen Puri (Istana), Wantilan (ruang terbuka publik), alun-alun (ruang 
terbuka hijau) dan Peken (pasar). Konsep sakral tersebut dipercayai merupakan tempat 
bersemayamnya Dewa Brahma (catur wajah) yang merupakan salah satu dari perwujudan trimurti 
sebagai Dewa pemelihara alam semesta. Keberadaan pempatan agung dari sisi makro kosmos tata 
ruang Bali merupakan pusat dari suatu wilayah dan menjadi titik sentral awal perkembangan wilayah.  

 
Masyarakat Desa Jati Bali yang merupakan masyarakat transmigran dari Provinsi Bali  diwajibkan 
menempati kawasan yang telah disediakan oleh pemerintah dengan model kawasan berbentuk pola 
grid. Kawasan yang disediakan oleh pemerintah tidak didesain secara khusus untuk masyarakat Bali 
atau dengan kata lain bersifat universal sehingga masyarakat Bali yang mengikuti program 
transmigrasi ke Desa Jati Bali akan melakukan adaptasi penyesuaian terhadap kondisi kawasan 
Desanya sesuai dengan nilai-nilai konsep tata ruang masyarakat Bali. Penentuan titik catus patha 
(pempatan agung) menjadi titik penentu awal perkembangan kawasan Desa Jati Bali sehingga 
penentuan titik sakral tersebut dilakukan melalui beberapa pertimbangan sehingga keberadaannya 
memberi pengaruh besar terhadap tata ruang kawasan Desa hingga sekarang.  

 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai bagaimana pengaruh 

keberadaan konsep catus patha terhadap tata ruang baik pemukiman maupun sarana prasarana 

pendukung di daerah transmigrasi masyarakat Bali sehingga diharapkan ke depannya dapat menjadi 

pertimbangan bagi pemerintah atau stakeholder dalam menentukan desain kawasan pemukiman bagi 

transmigran masyarakat bali di luar Pulau Bali yang lebih sesuai dengan falsafah tata ruang 

tradisional Bali. 

 
Permasalahan 

Bagaimana pengaruh konsep Cathus Patha terhadap tata ruang pemukiman di kawasan transmigrasi 

masyarakat Bali di Desa Jati Bali Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk 

pengaruh konsep Cathus Patha terhadap penentuan titik perempatan agung (pempatan agung), lokasi 

sarana dan prasarana seperti areal peribadatan, perkantoran desa, lapangan/alun-alun dan lainnya. 
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METODE DAN REFERENSI 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Aspek 
amatan yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh Konsep Cathus 
Patha di Desa Jati Bali terhadap variabel dependen yakni tata ruang pemukiman di daerah 
transmigrasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian mengggunakan metode kualitatif – deskriptif yakni berusaha menguraikan fakta-
fakta lapangan dengan mendeskripsikan berdasarkan pengamatan kondisi di lapangan. Fakta-fakta 
yang diruaikan antara lain yakni mengenai pengaruh konsep cathus patha terhadap pemukiman Bali 
di daerah transmigrasi yang notabene adalah daerah di luar Bali berdasarkan parameter yang telah 
disusun sebelumnya. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan lokasi 
pemukiman di Desa Jati Bali - Kabupaten Konawe Selatan melalui citra google earth. Pengamatan di 
lapangan dilakukan dengan mengamati aspek perkembangan pemukiman yang berawal dari titik 
perempatan utama dan bangunan pendukung lainnya seperti sarana peribadatan , RTH dan pusat 
perkantoran desa yang berada padai titik sumbu imajiner yang merupakan titik penerapan konsep 
cathus patha itu sendiri. Wawancara dan dokumentasi foto dilakukan untuk memperkuat hasil temuan 
untuk mendukung hasil analisis penelitian. Wawancara yang dilakukan baik terhadap warga yang 
menempati daerah sekitar perempatan utama maupun kepala desa dan tokoh adat. 

Tabel 1. Variabel, Indikator dan Parameter Penelitian 
Sumber : Analisis penulis, 2017 

Variabel Indikator Parameter 

Variabel Independen:  
Konsep Cathus Patha 

• Definisi dan Falsafah konsep 
cathus   
    patha 

• Letak – Posisi titik catus patha  

   

• Penentuan awal letak titik cathus 
patha dan pertimbangan-
pertimbangan yang mendasari 

Variabel Independen:  
Tata ruang pemukiman di kawasan 
Transmigrasi 

• Model tata ruang Di desa Jati Bali 
sebagai kawasan transmigrasi  

• Desain awal masterplan kawasan 
transmigrasi di Desa Jati Bali 

• Perkembangan tata ruang 
pemukiman sebagai pengaruh dari 
perletakan titik cathus patha 

• Arah perkembangan dan 
perletakan sarana dan prasarana 
kawasan seperti sarana 
peribadatan, lapangan (alun-alun), 
perkantoran dan pemukiman. 

Falsafah Tata Ruang Tradisional Bali 

 Menurut Raharja (2011), Falsafah ruang di Bali berkembang dari ajaran Tat Twam Asi dalam 
Hindu (Gelebet, 1993: 5). Tat Twam Asi berarti “itu adalah aku”. Inti ajaran Tat Twam Asi adalah 
menjaga keharmonisan dalam kehidupan, terhadap segala bentuk ciptaan Tuhan, termasuk dunia ini. 

Gambar. 1 Lokasi Desa Jati Bali 
Sumber : citra satelit google earth, 2016 
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Dalam keyakinan Hindu, dunia (alam semesta) ini diciptakan Tuhan dalam manifestasinya sebagai 
Brahma, sehingga dunia ini disebut sebagai “Telur Brahma” (Brahma-Anda = Brahmanda). Dalam hal 
ini kita menemukan konsep ruang arsitektur dalam arti yang sejati, yakni konsep ruang yang diilhami 
oleh kedalaman jiwa manusia yang peka dimensi kosmologi, yang tumbuh dari penghayatan 
keagamaan  (Mangunwijaya, 1988: 55). Dalam kaitannya dengan ruang, ajaran Tat Twam Asi 
mengandung makna konsep ruang dalam keseimbangan kosmos (balance cosmologi). Dalam hal ini 
ruang makro (Bhuwana Agung) senantiasa harus seimbang dengan ruang mikro (Bhuwana Alit). Di 
dalam makrokosmos, terdapat tiga struktur ruang secara vertikal yang dianalogikan sebagai tiga dunia 
(Tribhuwana). Struktur ruang Tri Bhuwana atau Tri Loka ini terdiri dari: Bumi dan alam lingkungannya 
sebagai “alam paling bawah”, disebut Bhur loka; “Alam tengah” adalah alam roh-roh suci, disebut 
Bhuwah loka; dan “Alam atas” adalah alam para Dewa, disebut Swah loka (Parisada Hindu Dharma, 
1968: 22). Struktur Tri Bhuwana dalam kosmos juga dapat dianalogikan dengan “litosfir” untuk “alam 
bawah”, “hydrosfir” untuk “alam tengah” dan “atmosfir” untuk “alam atas”. Falsafah Tri Bhuwana 
kemudian dijabarkan ke dalam konsep Tri Hitakarana, yang pendekatannya dilakukan ke dalam 
perencanaan ruang secara makro (macro planing) dan perencanaan ruang mikro (micro design) 
menjadi tiga kelompok ruang (Tri Mandala): ruang sakral – ruang untuk aktivitas manusia – ruang 
yang bersifat pelayanan/servis. Pengelompokan ruang ini berlaku dari lingkungan terbesar sampai 
elemen ruang terkecil. Sedangkan secara filosofis, Tri Hitakarana sendiri mengandung pengertian 
sebagai tiga kutub yang menjadikan suatu kehidupan di bumi, terdiri dari jiwa (atma), fisik (angga) dan 
tenaga (kaya).   

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penjabaran Falsafah Ruang Tradisional Bali (Brahmanda – Try Bhuwana – Tri Hitakarana) 
Sumber : http://repo.isi-dps.ac.id/763/1/Falsafah_dan_Konsep_Ruang_Tradisional_Bali.pdf, 2017 

Konsep Ruang  

Landasan konsep ruang di Bali berpedoman pada perkembangan konsep: Andabhuwana, Tri 
Mandala dan Catuspatha.  

(1) Orientasi Ruang, Orientasi ruang tradisional di Bali bersumber dari konsep Andabhuwana atau 
Bhuwananda. Andabhuwana (Bhuwananda) berarti bumi atau “telur jagat” (Mardiwarsito, 1986: 54 & 
131). Berdasarkan konsep Andabhuwana, konsep ruang di Bali berorientasi pada potensi alam 
setempat (local oriented). Orientasi ruang tersebut mengacu pada arah: langit – bumi (akasa – 
pertiwi); gunung – laut (arah: kaja – kelod); terbit – terbenamnya matahari (arah: kangin – kauh).  

  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Orientasi Ruang Tradisional Bali 
Sumber:http://repo.isidps.ac.id/763/1/Falsafah_dan_Konsep_Ruang_Tradisional_Bali.pdf, 2017 
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(2) Konsep Ruang “Tri Mandala” , Konsep ruang Tri Mandala merupakan ungkapan tiga tata nilai 
wilayah ruang, yang terdiri dari: ruang sakral/spiritual – ruang profan/komunal – ruang 
pelayanan/komersial. Struktur tata ruang Tri Mandala ini berpedoman pada orientasi gunung – laut 
(kaja – kelod) dan orientasi terbit – terbenamnya matahari (kangin – kauh). Dengan berpedoman pada 
orientasi gunung – laut, maka tata ruang di bagian hulu digunakan untuk kegiatan spiritual dan 
ruangnya disebut “Utama Mandala”. Ruang yang bersifat komunal berada di bagian tengah, disebut 
“Madya Mandala”. Sedangkan ruang yang bersifat komersial atau pelayanan/servis, ditempatkan di 
bagian hilir dan ruangnya disebut “Nista Mandala”. Danbila konsep ruang Tri Mandala ini berpedoman 
pada orientasi terbit dan terbenamnya matahari, maka tata ruang paling timur adalah “Utama 
Mandala”, bagian tengah “Madya Mandala” dan yang paling barat adalah “Nista Mandala”. Bila 
konsep ruang Tri Mandala dikembangkan dari pola linier ke spatial, maka akan diperoleh tata zoning 
dalam suatu tapak (site area) berupa sembilan wilayah tata nilai ruang, yang disebut “Sanga 
Mandala”.  

 

 

 

 

Gambar 4.  Konsep Ruang “Try Mandala”Dikembangkan ke Konsep Ruang “Sanga Mandala” 
Sumber:http://repo.isidps.ac.id/763/1/Falsafah_dan_Konsep_Ruang_Tradisional_Bali.pdf, 2017 

 
(3) Konsep Ruang “Catuspatha”, Catuspatha merupakan ungkapan pola ruang salib sumbu, sebagai 
persilangan sumbu bumi dengan sumbu matahari, yang berorientasi ke titik pusat perempatan jalan 
(Pempatan Agung) di pusat pemukiman. Dalam konsep Catuspata, nilai “titik pusat” Pempatan Agung 
adalah nol atau kosong (pralina), dengan makna “Mahasempurna”. Di masing-masing sudut 
perempatan, disediakan tanah kosong (Karang Tuang) seluas satu persil, yang berfungsi sebagai 
“ruang terbuka hijau”. Sedangkan ruang terbuka yang terdapat di tengah-tengah pemukiman disebut 
Karang Embang dan ruang terbuka di luar pemukiman disebut “Karang Bengang”.  
 

 

 

 

  

Gambar 5. Konsep Ruang Catuspatha/Perempatan Agung 
Sumber:http://repo.isidps.ac.id/763/1/Falsafah_dan_Konsep_Ruang_Tradisional_Bali.pdf, 2017 

 

Atribut pokok dari suatu komunitas kecil yang terwujud sebagai desa adat di Bali tersimpul dalam 
konsepsi Tri Hita Karana sebagai berikut: (a) Kahyangan Tiga, yang terdiri dari tiga pura sebagai 
pusat pemujaan warga desa, yaitu pura puseh, Bale Agung dan pura dalem. Untuk 
satuan banjar yang merupakan sub bagian desa terdapat fasilitas umum berupa Bale Banjar yang 
dilengkapi Bale Kulkul dan pura banjar. (b) Pawongan Desa, yaitu seluruh warga desa yang 
bersangkutan. Sebagai warga inti adakah setiap pasangan suami istri yang telah berkeluarga. 
Menurut jumlah anggotanya, banjar di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: banjar besar, bila 
jumlah anggotanya lebih dari 50 kuren (kepala keluarga), banjar kecil bila anggotanya lebih sedikit 
dari 50 kuren. Besaran yang efektif dalam desa adat di Bali adalah sekitar 200 KK setiap banjar. Maka 
bila rata-rata masing-masing KK ada lima orang maka setiap banjar (penyatakan) terdiri sekitar seribu 
jiwa. (b) Palemahan Desa, yaitu wilayah desa yang merupakan tempat perumahan warga desa. 
Perumahan berada pada kedua belah sisi megikuti pola jalan, Bale Banjar sebagai fasilitas sosial 
umumnya terletak pada posisi yang strategis, seperti pada satu sudut persilangan atau pertigaan jalan 
di tengah-tengah lingkungan bajar (Putra, 1988).Disamping atribut pokok tersebut, masih perlu 
dikemukakan beberapa fasilitas dan pelayanan desa yang menjadi simbol suatu komunitas 
masyarakat Bali yang terwujud sebagai Desa adat, yaitu: (1) Balai Pertemuan (Banjar) tempat 
terselenggaranya rapat-rapat desa, (2) Kuburan desa yang biasanya terletak berdekatan dengan pura 
dalem, (3) Perempatan Desa merupakan tempat yang dianggap keramat dan juga sebagai tempat 
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upacara, (4) Tata susunan perumahan yang mengikuti konsep Tri Mandala, yaitu: Utama, 
Madya, dan Nista. 

Desa adat sebagai suatu komunitas dengan fokus fungsinya dibidang adat dan agama, seperti; 
uapacara Odalan, Galungan, Nyepi (Tawur Kesanga), sedangkan dalam skala banjar adat, seperti; 
pemeliharaan pura, upacara perkawinan, kematian dan membangun rumah. Dalam menjalankan 
fungsinya itu, tiap-tiap desa adat mempunya kedudukan yang otonom, dalam arti tiap desa 
adat berdiri sendiri menuruti aturan-aturan (awig-awig desa). Bidang pemerintahan berada di tangan 
urusan desa dinas, menangani fungsi, antara lain: administrasi pemerintahan, pembangunan desa, 
upacara nasional serta keamanan desa. Dalam hal kedinasan itu, desa dinas membawahi sejumlah 
banjar dinas. 

 
Dalam skala permukiman, penerapan konsep Sanga Mandala , ada 3 macam pola tata ruang, yaitu: 
(a) Pola Perempatan (Catus Patha), pola perempatan, jalan terbentuk dari perpotongan sumbu kaja - 
kelod (utara-selatan) dengan sumbu kangin-kauh (timur-barat). Berdasarkan konsep Sanga 
Mandala, pada daerah kaja-kangin diperuntukan untuk bangunan suci yaitu pura desa. Letak Pura 
Dalem (kematian) dan kuburan desa pada daerah kelod-kauh (barat daya) yang mengarah ke laut. 
Peruntukan perumahan dan Banjar berada pada peruntukan madya (barat-laut). (b) Pola Linear, pada 
pola linear konsep Sanga Mandala tidak begitu berperan. Orientasi kosmologis lebih didominasi 
oleh sumbu kaja-kelod (utara-selatan) dan sumbu kangin-kauh (timur-barat). Pada bagian ujung Utara 
perumahan (kaja) diperuntukan untuk Pura (pura bale agung dan pura puseh). Sedang di ujung 
selatan (kelod) diperuntukan untuk Pura Dalem (kematian) dan kuburan desa.Diantara kedua daerah 
tersebut terletak perumahan penduduk dan fasilitas umum (bale banjar dan pasar) yang terletak di 
plaza umum. Pola linear pada umumnya terdapat pada perumahan di daerah pegunungan di Bali, 
dimana untuk mengatasi geografis yang berlereng diatasi dengan terasering. (c) Pola Kombinasi, pola 
kombinasi merupakan paduan antara pola perempatan (Catus patha) dengan pola linear. Pola sumbu 
perumahan memakai pola perempatan, namun demikian sistem peletakan elemen bangunan 
mengikuti pola linear. Peruntukan pada fasilitas umum terletak pada ruang terbuka (plaza) yang ada di 
tengah-tengah perumahan. Lokasi bagian sakral dan profan masing-masing terletak pada ujung utara 
dan selatan perumahan.  

 
Pola tata ruang yang dikemukakan di atas merupakan penyederhanaan daripada pola tata ruang yang 
pada kenyataannya sangat bervariasi. Setiap daerah perumahan di Bali mempunyai pola tersendiri 
yang disebabkan oleh faktor yang telah dikemukakan pada uraian Aspek Sosial. Dari ilustrasi tersebut 
perumahan tradisional Bali dapat diklasifikasikan dalam 2 type, yaitu: (1) Type Bali Aga merupakan 
perumahan penduduk asli Bali yang kurang dipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa. Lokasi 
perumahan ini terletak di daerah pegunungan yang membentang membujur di tangah-tangah Bali, 
sebagian beralokasi di Bali Utara dan Selatan. Bentuk fisik pola perumahan Bali Aga dicirikan dengan 
adanya jalan utama berbentuk linear yang berfungsi sebagai ruang terbuka milik komunitas dan 
sekaligus sebagai sumbu utama desa. Contoh perumahan Bali Aga: Julah (di Buleleng), Tenganan, 
Timbrah dan Bugbug (di Karangasem). (2) Type Bali Dataran, merupakan perumahan tradisional yang 
banyak dipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa. Perumahan type ini tersebar di dataran bagian selatan 
Bali yang berpenduduk lebih besar diabndingkan type pertama. Ciri utama perumahan ini adalah 
adanya Pola perempatan jalan yang mempunyai 2 sumbu utama, sumbu pertama adalah jalan yang 
membujur arah Utara-Selatan yang memotong sumbu kedua berupa jalan membujur Timur-Barat 
(Parimin, 1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 6. Pola Perempatan (Cathus Patha) Perumahan Tradisional Bali 
Sumber : Eko Budiharjo, 1986 
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Gambar 6. Konsep Catuspatha menurut Lontar Eka Pretamaning Brahmana Sakti Bujanggadan dan Batur 

Kelawasan 
Sumber: I Gusti Made Putra, 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Konsep Cathuspatha Pada Tata Ruang Dan Kedudukan Puri Di Beberapa Kabupaten Di Bali 

Sumber: I Gusti Made Putra, 2005 

 
Di samping adanya puri di salah satu sudut catuspatha, juga ada fasilitas lainnya seperti pasar, 

wantilan, dan ruang terbuka hijau yang kadang-kadang dilengkapi dengan suatu bangunan terbuka 

yang relatif panjang (bale lantang). Bagian puri yang berada di dekat pusat catuspatha adalah 

pelataran (palebahan) ancak saji yang di sudut terluarnya terdapat bale bengong (bale tajuk). 

Pelataran ancak saji di dua sisi yang berbatasan dengan jalan menggunakan tembok kerawang 

dengan dua sampai tiga pasang candi bentar. 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Profil Desa Jati Bali 

 
Desa Jati Bali berada Di Kecamatan Ranometo Barat Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi 
Tenggara. Desa tersebut merupakan desa yang mayoritas warganya beragama Hindu. Ornamentasi 
khas arsitektur Bali dapat terlihat dengan jelas. Beberapa rumah ada yang masih sesuai dengan 
konsep tata ruang arsitektur Bali dan ada pula yang mengalami penyesuaian. Desa jati Bali memiliki 
luas lahan sekitar 426 ha/m2, dengan jumlah penduduk sekitar 1.404 jiwa, dan jumlah kepala 
keluarga 364 KK, dengan mata pencaharian pokok sebagai petani.  

Konsep Catus Patha (Perempatan Agung) dalam Orientasi Kehidupan Masyarakat Desa Jati 
Bali 

 
Pada dasarnya masyarakat tradisional di Desa Bali masih mengikuti pola tata ruang seperti di dalam 
Lontar Batur Kalawasan yakni Utara (utama) – Selatan (nista), Timur (Depan/Hidup) – Barat 
(belakang/mati). Terdapat beberapa transformasi mikro terhadap tata letak bangunan dikarenakan di 
daerah tersebut tidak memiliki Puri (istana) sehingga posisinya digantikan oleh Pura Desa di area 
Utama. Dalam perwujudan tata ruang di Kawasan Desa Jati Bali ditemukan posisi  Pura Agung Utama 
menempati area Utama seperti pada gambar 8 begitu pula pada banguna lain dan RTH menempati 
posisi masing-masing yang masih sesuai dengan konsep-konsep tata ruang tradisional Bali. 
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Gambar 8. Model Pola Tata ruang di Desa Jati Bali sebagai pengaruh dari konsep cathuspatha 

Sumber : Analisa Penulis, 2017 

 
Di Desa Jati Bali yang Berada Di Kabupaten Konawe Selatan masih mengadopsi konsep Perempatan 
Agung (cathus patha) seperti yang ada di tempat asal mereka (Bali) sebagai orientasi pusat 
perkembangan kawasan Desa baik terhadap bangunan suci maupun pemukiman serta bangunan 
pelengkap lainnya seperti kantor desa. Berdasarkan peta wilayah Kabupaten Konawe Selatan, 
kawasan Desa Jati Bali memperlihatkan dengan jelas posisi pura Utama (agung) yang dianggap 
utama oleh masyarakat Desa Jati Bali. Kantor-kantor pengurus desa dan lapangan (RTH) serta 
lapangan lain yang biasa digunakan untuk upacara ngaben berada pada posisi yang sudah sesuai. 
Daerah pemukiman tumbuh dan berkembang menyesuaikan kosep cathus patha dimana kawasan 
perempatan agung menjadi sumbu orientasi utama perkambangan kawasan termasuk pemukiman. 
Adapun ladang dan persawahan berada di area Nista di sisi Barat Desa yang menjadi sumber utama 
mata pencaharian masyarakat Desa Jati Bali sehingga secara keseluruhan menempati posisi masing-
masing di sekitar perempatan agung masih sesuai dengan konsep cathus patha.  

Sumbu Utama Tugu perempatan 

Di Desa Jati Bali terdapat tugu yang letaknya berada pada persimpangan jalan pada kawasan Desa 
Jati Bali yang demikian tugu ini menjadi titik orientasi sebagai pusat kawasan untuk 
kehidupan/pemukiman masyarakat Desa Jati Bali.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Sumbu utama sebagai titik cathus patha disimbolkan melalui Tugu Perempatan Agung di 

Desa Jati Bali 
Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 

 
Pura Desa Sebagai Sarana Peribadatan di Areal Suci 

Di kawasan Desa Jati Bali juga terdapat Pura Desa sebagaimana yang ada di Bali. Secara fungsional 
Pura Desa di kawasan Desa Jati Bali menjadi tempat ibadah masyarakat ketika adanya perayaan 
peribadatan agama Hindu. Pada dasarnya pura Desa dijaga oleh Dewa Brahma yang bertugas untuk 
mengatur penciptaan makhluk hidup. Perbedaan mendasar pada kawasan Desa Jati Bali dan kota 
Bali sendiri adalah letak Pura Puseh yang terpisah dari Pura Desa dan Pura Dalem, di kawasan Desa 
Jati Bali sendiri menyatukan lokasi antara Pura Desa dan Pura Puseh yang dijaga oleh Dewa Visnu 
yang bertugas untuk memelihara alam. Menurut kepala adat Desa Jati Bali hal ini tidak menjadi 
masalah karena kedua Dewa tersebut bertugas untuk hal-hal yang sifatnya lebih kepada penataan 
kehidupan makhluk hidup. 

Utara (Utama) 

Selatan (Nista) 

Barat 

(Belakang/Mati) 
Timur 

(Depan/Hidup) 

Pura Utama 

Pura Taman Sari 

Kantor Desa 

Lapangan/ Ruang terbuka publik Pura Dalem 
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Gambar 10.  lokasi Pura Desa di Desa Jati Bali 
Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 

 
 

Pura Tanam Sari/Ulun suwi 

Di kawasan Desa Jati Bali terdapat Pura Tanam Sari/Ulun Suwi dimana pura ini digunakan sebagai 
tempat upacara syukuran ketika datangnya waktu panen, dan di samping pura ini juga terdapat 
bangunan yang menjadi tempat penampungan padi/lumbung desa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. lokasi Pura Taman Sari di Desa Jati Bali 
Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 

 

Pura Dalem 

Sebagaimana di Pulau Bali, di kawasan Desa Jati Bali juga terdapat Pura Dalem yang menjadi tempat 
penempatan abu bekas pembakaran mayat/ngaben dimana pura ini di jaga oleh Dewa Siwa yang 
bertugas sebagai Dewa Pelebur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. lokasi Pura Dalem di Desa Jati Bali 
Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 
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Kantor Pemerintah 

Di kawasan desa jati bali juga terdapat kantor pemerintahan/balai desa sebagai pusat kepengurusan 
administrasi desa. Letak kantor desa berada di sisi (Timur-Selatan) bersebelahan dengan lokasi RTH 
yang biasa digunakan warga sebagai lokasi berolah raga sepak bola dan untuk kegiatan keagamaan 
yang membutuhkan areal yang lebih luas. Dengan adanya kantor desa yang juga merupakan tempat 
kerja kepala desa mengisyaratkan bahwa posisi kantor desa dipengaruhi oleh keberadaan 
cathuspatha yang menunjukkan pusat pemerintahan dan pusat kawasan desa berada pada area 
perempatan agung yang berlandaskan pada konsep catus patha itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapangan Desa 

Di kawasan Desa Jati Bali juga terdapat lapangan yang biasanya di gunakan sebagai tempat olahraga 
masyarakat Desa Jati Bali dan pada hari/waktu tertentu lapangan ini digunakan sebagai tempat 
Upacara Ngaben masal dimana semua jenasah masyarakat yang telah meninggal dan di kubur 
terlabih dahulu lalu di gali kambali untuk dilakukan upacara ngaben. Keberadaan Lapangan desa 
merupakan wujud dari konsep cathus patha dimana di dalam konsep tersebut diperlukan lapangan 
atau alun-alun yang posisinya berdekatan dengan pusat administrasi desa yakni balai desa (pusat 
pemerintahan desa). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. lokasi Lapangan di Desa Jati Bali 
               Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 

Persawahan 

Di kawasan Desa Jati Bali juga terdapat persawahan dimana sawah-sawah ini menjadi sumber utama 
penghasilan masyarakat Desa Jati Bali yang pada pada umumnya tiap kepala keluarga memiliki 2 
hektar lahan untuk menggarap persawahan (setiap KK di daerah transmigrasi di Desa Jati Bali 
mendapat jatah 2 hektar lahan pertanian). 

Lokasi sawah yang berada di sisi Barat mengisyaratkan bahwa lokasi persawahan yang cenderung 
dilakukan dengan aktifitas yang dekat dengan lumpur dan kotor secara khusus diletakkan pada sisi 

Gambar 13. lokasi Kantor Pemerintah di 
Desa Jati Bali 

Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 
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Barat yang merupakan daerah Nista (kotor) yang lokasinya berada pada sisi paling Barat Desa yang 
juga berada persis dengan perbatasan Desa Sindang Kasih. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Orientasi Pemukiman 

Di Desa Jati Bali menggunakan pola grid sebagai penempatan pemukiman dimana pola ini di bentuk 
oleh pemerintah sabagai lokasi masyarakat transmigrasi untuk masyarakat dari Bali.  

Setelah masyarakat transmigran tiba di Desa Jati Bali sesuai keyakinan dan kebudayaan mereka, 
masyarakat menempati arah Utara terlebih dahulu sebagai awal perkembangan pemukiman Desa Jati 
Bali yang pada pada umumnya lahan pada bagian Utara ini di tempati oleh para transmigran awal 
(nomor 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 16. Arah penyebaran awal masyarakat Desa Jati Bali 

Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 

 
Ketika arah Utara dan Timur (suci) telah terisi maka sesuai dengan kesepakatan dan persyaratan para 
tetetua adat desa maka yang akan mengisi arah bagian Selatan dan Barat (nomor 2) adalah anak dan 
cucu dari mereka yang sebelumnya menempati area utara (nomor 1) yang duluan menempati arah 
bagian Utara dan Timur. Selanjutnya mengisi area nomer 3. Namun dalam penerapannya terkadang 
arahan yang sudah diberikan terjadi penyesuaian yang telah dibicarakan kemudian oleh masyarakat. 
Meskipun Masyarakat menempati area Barat (nista) bukan berarti mereka yang tinggal di arah Selatan 
dan Barat akan mendapat kesialan/bala ketika menempati arah yang di anggap nista tersebut, sebab 
akan ada penyesuaian konsep natah yang semua bergantung pada penempatan bagian rumah 
tinggal dan pekarangan dalam wilayah tinggal mereka yang juga bersumber pada kosep tradisional 
bali nantinya. Untuk natah rumah tinggal mereka tetap menggunakan konsep nawa sanga yaitu 
penempatan pura (Utama) sebagai tempat ibadah yang di anggap suci, rumah tinggal (Madya) dan 
kandang babi, wc atau kebun menempati area (Nista) yang dianggap kotor. 

Gambar 15. lokasi Persawahan di Desa Jati Bali 
Sumber:Dokumentasi Penulis, 2017 
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KESIMPULAN 

Masyarakat transmigrasi Desa Jati Bali berorientasi dari konsep hirarki ruang Tri Angga (Utama, 
Madya, Nista) yang berdasarkan atas orientasi arah mata angin yaitu Utara-Selatan sebagai 
Kaja/Hulu - Nista/Kelod dan Timur-Barat sesuai peredaran matahari sebagai Kangin/Terbit-
Kauh/Terbenam. Komparasi terhadap konsep tradisional Bali (cathus patha) menyatakan bahwa 
konsep cathus Patha masih digunakan di Desa Jati Bali dan menjadi pusat yang dilalui oleh sumbu 
imajiner dengan dilengkapi beberapa elemen pelingkup yang merupakan bangunan-bangunan penting 
seperti sarana ibadah, kantor desa, ruang terbuka hijau dan lainnya. Hal tersebut merupakan 
manifestasi konsep yang selalu seimbang yang diinterpretasikan melalui pola utama, madya dan 
nista. Masyarakat Desa Jati Bali yang merupakan masyarakat transmigrasi melakukan penyesuaian 
terhadap kondisi lingkungan yang ada namun tetap berpegang pada konsep tradisional Bali secara 
khusus terlihat dari wujud konsep cathuspatha yang tetap digunakan meskipun berada di daerah di 
luar Bali, sehingga secara makro orientasi kehidupan mereka tidak berubah dari daerah asal mereka. 
Mereka tetap melakukan tradisi dan budaya mereka seperti yang ada di Bali dengan tentunya 
melakukan penyesuaian-penyesuaian. 
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