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ABSTRACT  

'Puri' in Bali is often considered 'Ista Dewa' - the residence of kings. Castle in Bali was built by following certain 

rules, among others that the complex of the castle is divided into several 'palebahan'. Palebahan is an area 

bounded by a fence around and there are several buildings with certain functions or uses. Based on the 

proposition to study the symbolic meaning of the arrangement of palebahan, the paper in aspiration unravels 

about palebahan as the basic element in the castle complex. As a study of philosophical interpretation, then the 

data collection is based on literature study and research that has been done, and also strived the observative 

activities in some of the castles that represent. The purpose of the study is to know the meaning of the castle 

through its palebahan arrangement. The description begins by presenting the specific variations of spatial and 

architectural formations that the castle has. This section not only covers the physical existence but also the 

symbolic meaning. The final part is the effort of giving meaning to the castle, especially more related to the 

position of the castle in society, and the position of the king / royal family, as the inhabitants of the castle. This 

effort is done to unravel the special meaning of the castle as a complex of king's palace buildings. The result of 

the study is that the complex structure of the castle is actually the palebahans that follow the pattern of 'Sanga 

Mandala' and refer to the status of the gods 'Asta Dikpalaka', but the character and function identification is given 

by the buildings in it. 

Keywords: Symbolic Meaning, Palebahan Setting, Basic Elements, Castle, 

ABSTRAK  

’Puri’ di Bali sering dianggap ‘Ista Dewa’ – tempat tinggalnya para raja. Puri di Bali dibangun dengan mengikuti 

berbagai aturan tertentu, antara lain bahwa kompleks puri terbagi dalam beberapa ’palebahan’. Palebahan 

adalah areal yang dibatasi oleh pagar keliling dan di dalamnya terdapat beberapa bangunan dengan fungsi atau 

kegunaan tertentu. Berdasar dari proposisi untuk mengkaji makna simbolis penataan palebahan, paper in 

beraspirasi mengurai tentang palebahan sebagai unsur dasar dalam kompleks puri. Sebagai kajian interpretasi 

filosofis, maka pendataan lebih didasarkan pada studi pustaka serta penelitian yang telah banyak dilakukan, serta 

diupayakan pula kegiatan observatif di beberapa puri yang mewakili. Tujuan kajian bermaksud mengetahui 

makna puri melalui penataan palebahannya. Uraiannya diawali dengan mempresentasikan variasi spesifik 

formasi spasial dan arsitektural yang dimiliki puri. Bagian ini tidak hanya melingkup eksistensi fisik tetapi juga 

makna simbolisnya. Bagian akhir adalah upaya pemberian makna terhadap puri, khususnya lebih berkaitan 

dengan kedudukan puri dalam masyarakat, serta kedudukan raja/keluarga raja, sebagai penghuni puri. Upaya ini 

dilakukan untuk mengurai makna khusus puri sebagai kompleks bangunan istana raja. Hasil kajian adalah, 

bahwa yang membentuk struktur kompleks puri sebenarnya adalah palebahan-palebahannya yang mengikuti 

pola ’Sanga Mandala’ serta mengacu pada kedudukan dewa-dewa ’Asta Dikpalaka’, namun karakter dan 

identifikasi fungsi diberikan oleh bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. 

Kata Kunci : Puri, Makna Simbolis, Penataan Palebahan, Unsur Dasar 

PENDAHULUAN 

Puri dan Palebahan Puri 

Puri yang masih bediri di Pulau Bali kini tinggal sedikit. Sebagian besar telah rusak dan tidak 
diperbaiki, sebagian lagi masih terawat dengan baik. Beberapa puri yang tersisa saat ini dihuni oleh 
para keturunan raja yang setia menjaga tradisi para pendahulunya.Oleh masyarakat Bali, puri 
diartikan sebagai tempat tinggal kaum ksatria atau golongan yang memegang pemerintahan, atau 
rumah bangsawan yang dihormati di suatu daerah (Gelebet 1986:36). Berbagai puri dan bangunan 
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Gambar 1. Foto Udara Puri Klungkung 
Sumber: Google Earth, 2015 

penting di Bali umumnya berasal dari abad ke- 17–19 Masehi. Ketika itu banyak kerajaan kecil yang 
memerintah Pulau Dewata. Salah seorang raja yang terkenal pada periode itu ialah Dewa Agung 
Klungkung–yang karena berbagai sebab-dianggap sebagai pimpinan raja Bali (Covarrubias 
1972:28,Geertz 1981:14, Gde Agung 1988:634). Puri berasal dari bahasa Sansekerta yang diserap ke 
dalam bahasa Jawa Kuno yang berarti ‘benteng, istana berbenteng, kota istana atau tempat 
persemayaman raja’. Ruang yang khas pada puri mempunyai makna yang kerap dihubungkan 
dengan konsep religius tertentu, mengingat agama Hindu di Bali sangat berakar dalam kehidupan 
masyarakatnya. Dalam konteks tertentu, ada keterkaitan fungsi-fungsi simbolik yang diemban puri 
oleh masyarakat Bali pada jamannya. Bahwa puri  adalah adalah tempat pesemayaman raja yang 
merupakan penjelmaan dewa–manifestasi/sinar suci kekuatan Tuhan dalam konsep Hindu - yang 
mengejawantah pada diri manusia. Dengan demikian puri adalah ‘bangunan suci’ dalam konsep religi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puri-puri di Bali umumnya terbagi atas beberapa palebahan, yakni halaman tempat berdirinya 
bangunan-bangunan. Masing-masing palebahan mempunyai nama dan fungsi berbeda. Di areal 
palebahan itu sendiri terdapat bangunan-bangunan yang kadang dinamai sesuai nama palebahan-
nya. Palebahan yang berupa kompleks bangunan-bangunan, taman dan bagian tempat 
persemayaman raja itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Bangunan-bangunan, 
sebagai bekas berbagai kerajaan di masa lampau, sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya, 
sebagai bekas pusat pemerintahan, dan sebagai bekas pusat kegiatan seni dan budaya itu, sangat 
berpengaruh dalam lingkungan kerajaan di masa tersebut (Wiryomartono 1995:29). Palebahan dalam 
bahasa Bali berarti tanah halaman tempat berdirinya bangunan-bangunan. Sedangkan tanah 
pekarangan rumah atau halaman tanpa bangunan dinamakan palemahan (Warna 1991: 397–405). 
Palebahan dirujuk dari kata leba, dan kata bentukannya malba yang artinya ’meluas’. Kata ’leba’ 
sinonimnya adalah jimbar atau iwa (D.H. van der Tuuk 1901, III;800). Kata itu berasal dari bahasa 
Jawa Kuno. ’Leba’ artinya antara lain ’lebar, luas - kepuasan dan kebebasan’; sementara kata 
(m)aleba artinya ’melebar, meluas, melapang’. Berdasarkan makna-makna itu palebahan kurang lebih 
dapat dirumuskan sebagai suatu halaman meluas dalam lingkungan puri yang dibatasi tembok 
keliling, dilengkapi dengan pemedal (celah tanpa daun pintu) atau pintu gerbang (candi bentar, kori 
agung). Di dalam lingkungan pagar keliling itu terdapat beberapa bangunan yang digunakan untuk 
tujuan tertentu sesuai keperluan masing-masing. Seringkali nama bangunan utamanya sama dengan 
nama palebahannya.  

Demikian, tulisan tentang makna simbolis penataan palebahan sebagai unsur dasar kompleks puri, 
dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif. Pembahasan lebih ditekankan pada kajian/review 
terhadap beberapa pustaka serta tulisan/penelitian yang pernah dilakukan. Diawali penguraian 
normatif dengan mempresentasikan  formasi spasial dan arsitektural puri. Bagian ini tidak hanya melingkup 

eksistensi fisik tetapi juga makna simbolisnya. Berikutnya adalah upaya pemberian makna terhadap puri, 
khususnya lebih berkaitan dengan kedudukan puri dalam masyarakat, serta kedudukan raja/keluarga raja, 
sebagai penghuni puri.  

PEMBAHASAN 

Arsitektur Puri dan Makna Simbolis Palebahan Puri 

Puri-puri di Bali tampaknya didirikan sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur. Sebagai karya arsitektur 
tradisional Bali, menurut Henry Maclaine Pont (1993:9-10), puri dan bangunan-bangunan tradisional 
lainnya, selain harus dipandang bentuk fungsinya juga hubungan antara bangunan itu dengan 
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lingkungannya. Lingkungan dimaksud di sini bukan hanya lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan 
kebudayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  Puri bukan hanya tempat 
persemayaman raja, melainkan pula berfungsi sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. 
Secara fisik  puri merupakan sekumpulan bangunan yang dikelilingi tembok (penyengker). Lahan 
yang dilingkungi tembok penyengker tersebut disekat-sekat lagi dengan tembok pembatas – 
palebahan - yang dilengkapi dengan celah pintu (peletasan, kori, dll), sebagai penghubung antar 
ruang palebahan yang ada. Upaya menelusuri makna puri meski masih dapat ditelaah berdasarkan 
peneilitian terhadap berbagai sumber tertulis dan tafsiran-tafsiran terhadap sumber tersebut. Dalam 
pencarian makna itu, sangat mungkin menghasilkan tafsir yang tidak tepat atau bahkan keliru, namun 
diupayakan selalu berpatokan pada sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan puri.  

Puri yang terdiri atas palebahan-palebahan merupakan suatu ruang yang sisi-sisinya dibatasi oleh 
tembok keliling ataupun tembok penyekat antara palebahan. Beberapa patokan dalam penataan 
ruang atau bangunan, diantaranya (Aris A. Munandar, 2005:18-20) : (1) Mengacu pada Arah Absolut, 
adalah penataan yang berorientasi pada arah mata angin, letak gunung dan laut. Penataan demikian 
agaknya telah dikenal secara universal di berbagai belahan dunia. Di Indonesia banyak sekali 
bangunan megalitik yang penataannya dihubungkan dengan arah mata angin atau berorientasi ke 
puncak gunung. Candi-candi di Jawa pada masa Hindu-Budha juga banyak dibangun ke arah mata 
angin tertentu. (2) Penataan berdasarkan posisi Relatif, penataan jenis ini memiliki ciri yang 
didasarkan adanya ruang atau bangunan, atau daerah yang menjadi titik tengah. Berdasarkan titik 
tengah itu kemudian ditata ruang-ruang lainnya, hingga menjauh dari titik tengah (Rapoport, 1989:30). 
Daerah titik tengah ini seringkali dianggap sebagai sumbu alam semesta (the axis of the universe). Di 
sebelah kanan atau kiri bangunan ada ruang peralihan dan wilayah tepi. Penataan bangunan 
menggunakan posisi relatif ini, titik tengahnya tidak selalu berada tepat ditengah-tengah yang lainnya. 
Mungkin saja daerah ’titik tengah’ itu bergeser dari posisi tengah suatu lahan. Walaupun demikian 
tetap dianggap sebagai titik tengah (world axis). 

Sebagai suatu pemukiman, kompleks puri juga mengikuti tata aturan pembangunan perumahan atau 
desa yang dianut secara turun temurun oleh masyarakat Bal. Pola tersebut didasarkan pada 
Pempatan Agung atau dinamakan juga Nyatur Desa/Nyatur Muka. Maksudnya adalah adanya dua 
jalan utama yang menyilang dari Timur–Barat dan Utara–Selatan saling memotong membentuk silang 
perempatan, sehingga dinamakan pempatan agung sebagai pusat desa. Dengan didapatkannya 
empat arah mata angin utama, kemudian dapat ditentukan pula sembilan arah (daerah) mata angin 
dengan dewa-dewa Nawasanga. Pada tiap daerah–berdasarkan pengaruh dewa Nawasanga– 
kemudian didirikan bangunan-bangunan tertentu (Triguna, 1986:25). Dengan demikian jika mendirikan 
bangunan Pura Desa, Pura Puseh atau Puri letaknya di daerah Kaja-Kangin (Timur Laut), Bale Banjar 
atau Wantilan menempati daerah Kaja-Kauh (Barat Laut), lapangan desa (tanah lapang) terletak di 
wilayah Kelod-Kangin (Tenggara), dan pasar diadakan di area Kelod-Kauh (Barat Daya) (Gelebet 
1986:13, Putra Agung 1985:5). Sedangkan kuburan (setra) terletak di daerah rendah di luar desa 
pada arah Selatan atau Barat dari pusat desa. Pura-pura atau kahyangan terletak pada daerah yang 
lebih tinggi di sebelah timur atau utara pusat desa (Putra Agung, 1985:5, Budihardjo,1981:52). 

Sebagai tempat persemayaman raja, tentu saja puri agung dibangun di daerah Kaja-Kangin dari 
pempatan agung. Dalam bangunan puri, menurut ketrangan beberapa sumber, terdapat konsep 
khusus yang harus diikuti oleh para perencana atau pembangunnya (undagi), aturan itu dinamakan 
Sanga Mandala. Suatu lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan puri, selayaknya berdenah 
empat persegi panjang atau bujur sangkar. Lahan itu lalu dibagi dalam sembilan petak tanah (karang) 
yang dibatasi tembok keliling. Masing-masing karang satu dengan lainnya dihubungkan dengan celah 
pintu (pemedalnya) atau pintu yang dilengkapi dengan kori/angkul-angkul (Putra Agung, 1985:7). 

Pada lingkungan puri, masing-masing karang sering pula disebut palebahan yang mempunyai fungsi 
sendiri-sendiri. Dalam pembagian Sanga Mandala dikenal sembilan palebahan, yaitu 
(Gelebet,1986:36-7) :1). Ancak Saji atau disebut juga Bencingah adalah halaman paling depan 
(halaman pertama), fungsinya sebagai daerah untuk mempersiapkan diri jika para pengunjung akan 
memasuki puri.  Ancak Saji biasanya terdapat di sudut barat daya suatu puri; 2). Sumanggen adalah 
palebahan tempat melaksanakan kematian (pitra yadnya) bagi keluarga raja penghuni puri. Pada 
palebahan tersebut terdapat bangunan yang dinamakan Bale Sumanggen. Umumnya terletak di 
daerah selatan suatu puri; 3).Rangki adalah palebahan dan juga nama bangunannya untuk 
memeriksa tamu,mengadakan persidangan,dan pemeriksaan; 4).Pewaregan adalah area tempat 
dapur raja (paon raja), tempat menyimpan makanan yang siap dimasak. Pada puri umumnya terletak 
di bagian sudut tenggara; 5).Lumbung adalah palebahan  dan nama bangunan untuk menyimpan padi 
dan beras, biasanya terletak di daerah barat laut kompleks puri; 6).Saren Kaja adalah palebahan 
tempat didirikannya bangunan-bangunan untuk persemayaman istri raja, umumnya terletak di daerah 
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utara lingkungan puri; 7).Saren Kangin atau disebut juga dengan Saren Agung merupakan daerah inti 
puri, karena di palebahan itulah raja bertempat tinggal sehari-harinya; 8). Paseban adalah palebahan 
sebagai tempat duduk para pejabat kerajaan menunggu keluarnya sang raja, juga dapat dijadikan 
tempat persidangan agung kerajaan; 9). Pamerajan Agung adalah palebahan tempat didirikannya 
bangunan-bangunan suci untuk memuliakan leluhur keluarga raja, Karena milik puri, umumnya 
pemerajan agung cukup luas, hampir menyamai pura tersendiri. Biasanya pemerajan agung pada 
suatu kompleks puri terletak di wilayah timur laut (kaja kangin),  

Dalam pelaksanaan pembagian Sanga Mandala itu lalu disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan 
lahan untuk puri, Tiap puri mempunyai kreasi dan perbedaan sendiri-sendiri sesuai dengan 
kemampuan para undagi dan pandangan sang raja yang akan bersemayam di puri tersebut  

Setelah diamati dan disesuaikan dengan tata letak palebahan-palebahan pada suatu puri, agaknya 
pembagian Sanga Mandala pada kompleks puri yang didasarkan pada konsep Nawa Sanga dapat 
diperbandingkan atau diupayakan untuk diasosiasikan pada konsep Hinduisme lain yang lebih bersifat 
’mitologis dan religius’. Sebab dalam konteks tertentu, ada keterkaitan fungsi-fungsi simbolik yang 
diemban puri. Beberapa kajian penelitian menyebutkan bahwa, puri  adalah ‘Ista(na) Dewa’, yang 
berbeda dengan ‘Ista(na) Dewata’-sthananya para dewata (pura)-(Agus A. Munandar, 2005:13).  

Seperti juga yang disimpulkan oleh Geertz, bahwa ‘puri (agung)’ sebenarnya hampir sama dengan 
pura. Jika ’pura’ adalah tempat persemayaman dewa dalam bentuk abstrak (Ista Dewata), puri adalah 
tempat pesemayaman raja yang merupakan ’penjelmaan dewa (Ista Dewa)’ yang mengejawantah 
pada diri manusia. Dengan demikian puri adalah bangunan suci dalam konsep religi. Kesimpulan 
Geertz ini didasarkan kenyataan bahwa raja dalam sistem kerajaan di Bali adalah seorang yang 
dihormati dan dimuliakan seluruh rakyatnya, sehingga ia tidak boleh tampil sembarangan di depan 
umum (Geertz 1981: 109-130). Demikian pula puri sebagai  tempat tinggal sang raja, dianggap 
sebagai bangunan yang pantas dihormati atau bahkan disucikan sesuai dengan kedudukan raja 
tersebut. Sebab, puri adalah bangunan tempat bertemunya dewa-dewa dengan masyarakat, antara 
penguasa dengan bangsawan lainnya, dan pada daerah tertentu di puri juga terdapat lokasi 
pertemuan antara manusia dengan roh-roh (Geertz 1981:116). Dalam kaitan tersebut, maka di dalam 
ajaran Hindu ada kepercayaan tentang dewa-dewa dengan manifestasinya, dan letak dewa-dewa lain 
yang disesuaikan dengan delapan penjuru mata angin, yang disebut Asta Dikpalaka (Aris 
A.Munandar, 2005:170). Asta Dikpalaka adalah dewa-dewa delapan arah mata angin, yang dalam 
mitos Hindu dikatakan mengelilingi Gunung Mahameru. Di gunung itulah kehidupan berada dan 
mereka melindungi manusia dari serangan para raksasa yang mungkin datang dari berbagai arah 
atau arah tertentu. (Liebert 1976:80) Wilayah tengah tata letak para dewa Asta Dikpalaka tersebut 
adalah Gunung Mahameru yang merupakan pusat alam semesta. Di lereng bawahnya tinggal 
manusia dan binatang; sementara para dewa tinggal di puncak (Liebert, 1976:179). Konsep delapan 
dewa tersebut sangat mungkin diterapkan pula pada penataan area palebahan puri dengan pola 
Sanga Mandala yang arti harfiahnya adalah sembilan wilayah/zona. Asta Dikpalaka terdiri dari 
delapan penjuru/arah mata angin yang dijaga oleh salah satu dikpalaka yang memiliki satu wilayah 
pusat (G. Mahameru), sehingga implementasinya menjadi sembilan zona. 

Jika kedudukan Asta Dikpalaka diterapkan pada pembagian palebahan puri yang berjumlah sembilan 
(pola Sanga Mandala), maka kedudukan itu tampak banyak kesesuaian dengan hampir sebagian 
besar puri-puri di Bali (Selatan, khususnya), seperti Puri Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Ubud. 
Pada keempat puri tersebut letak palebahan Saren Kangin, sebagai tempat tinggal raja terdapat di 
daerah Timur kompleks puri, sesuai dengan letak Indra-raja para dewa-di arah Timur. Raja 
diidentikkan dengan Dewa Indra sebagai raja para dewa yang juga menjaga wilayah Timur Gunung 
Mahameru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Letak Dewa-dewa Asta Dikpalaka 
Sumber :Danielou, 1964:131, van Lohuizen-De Leeuw, 1955:359,  Liebert, 1976:26 dan 28, dalam Agus Aris Munandar, 

2005:170 
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Gambar 3. Letak Asta Dikpalaka pada puri (Wilayah Bali Selatan) dengan pola Sanga Mandala 
Sumber : Agus Aris Munandar, 2005:170 

 

Palebahan Paon-Pewaregan Raja/Paon Roban (dapur) yang terletak di sudut Tenggara (Kelod-
Kangin) puri, posisinya sesuai dengan wilayah yang dijaga Dewa Agni (api). Palebahan Sumanggen 
umumnya terletak di wilayah Selatan puri, paleban ini difungdikan bagi upacara kematian dan tempat 
persemayaman jenasah sementara sebelum diperabukan. Jenasah disemayamkan di suatu 
bangunan yang dinamai Bale Sumanggen. Wilayah Selatan dalam Asta Dikpalaka dikuasai oleh 
Yama selaku dewa alam kematian. Dan hampir seluruh puri meletakkan palebahan Pemerajan Agung 
di sudut timur laut (Kaja- Kangin), Hal ini tentu bermaksud mengasosiasikannya dengan kedudukan 
Dewa Isana (Siwa Mahadewa) yang menjaga penjuru Timur Laut. Dewata tertinggi yang di seru dan 
hadir pada setiap upacara (odalan, piodalan, petoyan) adalah Siwa Mahadewa atau dengan berbagai 
sebutannya, yang di’sthana’kan di bangunan Meru yang merupakan personifikasi Gunung Mahameru. 
Meru merupakan bangunan yang mempunyai bentuk atap bertumpang jumlah ganjil (Gorris 1969:85, 
Soekmono, 1974:305-6).  

Menurut kosmologi Hindu, titik tengah yang dijaga para Dikpalaka itu adalah gunung Mahameru yang 
dipuncaknya dipercaya bersemayaman surga para dewa dan merupakan titik tengah alam semesta. 
Dalam kompleks puri, titik tengah itu sering dibangun palebahan Wukiran/Ukiran, atau Jeroan/Jero 
Agung. Dari kedua penjelasan ini, diasosiakan bahwa selain Pemerajan Agung, palebahan 
Wukiran/Jeroan dianggap titik tengah seluruh kompleks puri dan merupakan palebahan yang 
disucikan. Sebagaimana telah diuraikan, tentang posisi relatif penataan, dapat dijelaskan adanya 
ruang/bangunan yang ditentukan menjadi titik tengah. Kemudian berdasarkan posisi ruang tengah 
tersebut, ditata ruang/bangunan-bangunan lainnya menjauhi titik tengah (Rapoport, 1989:30).  

Pada perkembangan selanjutnya dapat saja terjadi penambahan ruang atau  bangunan pada satu, 
dua, atau ketiga sisi dari titik tengah. Akibatnya pengembangan tersebut keluar dari titik tengah dan 
bangunan tidak simetris. Makna yang tersirat adalah bahwa, terdapat kesejajaran antara 
makrokosmos (alam semesta) dengan puri sebagai mikrokosmos (ballance cosmology) 

Selanjutnya, dalam agama Hindu Bali dikenal konsep Tri Hita Karana (tiga unsur/penyebab kebaikan) 
yang dikaitkan dengan faktor tempat kedudukan manusia/masyarakat penghuninya (pawongan), 
tanah/alam lingkungannya (palemahan), dan tempat/bangunan suci/persembahyangan (parhyangan). 
Berdasarkan  konsep tersebut kemudian diimplemntasikan kedalam karya arsitektur melalui konsep 
Tri Angga, baik mulai saat pemilihan lahan untuk bangunan, perencanaan dan perancangan denah, 
hingga pembagian struktur bangunan secara vertikal, dalam tatanan tiga bagian/wilayah yaitu nista 
(rendah, dasar, kaki, tak suci); madya (tengah, netral, tubuh); dan utama (tinggi, suci, kepala) 
(Windhu,1977:6; Budihardjo 1991:33). Jika konsep ini diterapkan pada penataan palebahan puri yang 
terbagi dalam sembilan wilayah, maka pembagian atas implementasi konsep ini akan terinci lagi.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Gambar 4. Konsep Tri Angga dalam Pembagian Sanga Mandala pada Penataan Palebahan Puri 
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Penataan letak seperti tersebut diatas membawa konsekuensi pada terciptanya poros Barat Daya – 
Timur Laut yang dikenal hingga kini dalam setiap pembangunan perumahan di Bali (Budihardjo, 
1991:61-2), yaitu konsep daerah kurang suci (nistaning nista) di sudut Barat Daya dan daerah yang 
paling suci (tamaning utama) di sudut Timur Laut. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan penataan 
palebahan puri, dapat dipahami mengapa palebahan Ancak Saji terletak di sudut Barat Daya, karena 
merupakan palebahan yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya rakyat kebanyakan, ketika 
menghadap raja, atau ketika akan mengadakan kegiatan di puri. Palebahan ini terbuka bagi rakyat . 
Jadi sifat ruangnya publik (public zone). Demikian seterusnya, sampai pada tingkatan privat (private 
zone) akan terletak palebahan Pemerajan Agung pada wilayah yang dianggap paling suci (utamaning 
utama) pada sudut Timur Laut, umumnya memanjang di sisi Utara sampai ke sudut Barat Daya 
(utamaning madya – utamaning nista), adalah palebahan Pemerajan Agung, dalam pembagian 
konsep Tri Mandala (Jeroan Pemerajan – Jaba Tengah – Jaba Sisi). 

Tinjauan Puri Sebagai Pusat Kerajaan dan Pusat Pemerintahan 

Dalam tinjauan puri sebagai pusat kerajaan, khususnya akan keberadaan palebahan puri berkaitan 
dengan pusat pemerintahan atau kekuasaan kerajaan dalam bidang politik, terdapat beberapa kaidah 
yang agaknya ditaati. Salah satu aturan yang menyatakan bahwa, perumahan orang-orang berkasta 
utama (Satrya), tidak boleh di daerah teben (hilir) dari perumahan kaum Sudra. Bila dilanggar, hilang 
kebahagiaannya, sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia (Asta Kosali, L.05.T dalam Gelebet, 
1975:13).  

Tafsirannya, adalah bahwa daerah hilir (suatu sungai) tentunya mendekati laut. Jika dirujuk konsep 
kosmologi Tri Loka, yang terdiri dari, Bhurloka merupakan wilayah terbawah atau tingkatan nista 
menunjuk daerah dataran rendah, Bhuwahloka merupakan tingkatan tengah/netral atau tingkatan 
madya menunjuk daerah dataran antara pantai dan gunung, serta Shwahloka merupakan tingkatan 
utama (suci), menunjuk pada daerah gunung/pegunungan. Dalam pandangan Triloka/Tri Angga 
daerah hilir identik dengan dataran rendah dekat pantai/laut, merupakan lahan yang tidak baik untuk 
pembangunan perumahan. Lahan tersebut termasuk area nista, atau kurang/tidak suci karena 
dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh dan mahluk  halus lainnya (Gelebat 1986:11, 
Budihardjo, 1991:34-5). Puri tentu merupakan tempat kasta utama, sebagai tempat bersemayamnya 
raja yang berasal dari kelas penguasa (kasta Ksatrya). Puri harus berada di daerah yang lebih tinggi 
dari perumahan rakyatnya. Maksudnya, puri adalah tempat tinggal penguasa sutau kerajaan; peguasa 
dalam bidang politik pemerintahan, dengan demikian tempatnya harus dibangun di daerah yang lebih 
tinggi daripada perumahan orang-orang yang berada di bawah perintahnya (rakyat kebanyakan yang 
umumnya terdiri dari kaum Waisya dan Sudra) (Aris A. Munandar, 2005:195).  

Kaidah yang erat kaitannya dengan uraian diatas adalah bahwa, puri tersebut sebaiknya didirikan di 
salah satu sudut perempatan jalan dari dua jalan utama yang saling bersilangan (Pempatan Agung). 
Lokasi terbaik untuk pembangunan puri adalah di arah Timur Laut (kaja kangin – utamaning utama) 
dari Pempatan Agung. Kemudian di arah-arah yang lainnya terdapat pasar  di sudut Barat Daya (zona 
publik – nistaning nista), tanah lapang/alun-alun di Tenggara (zona semi publik – nistaning utama) 
sebagai areal kegiatan upacara (kerajaan dan upakara keagamaan/ritual) serta kegiatan 
kemasyarakatan lainnya., selanjutnya Bale Banjar atau Wantilan di sudut Barat Lautnya (Putra Agung 
1985:5, Budihardjo, 1991:54-5). Bangunan tempat berlangsungnya kegiatan sosial kemasyarakatan  
yang bersifat institusional formal. 

Maka, pembangunan istana raja atau puri di dekat persilangan jalan adalah hal yang lazim dalam 
proses awal muncul dan tumbuhnya kota, karena di persilangan jalan utama merupakan lokasi 
strategis tempat pertemuan orang-orang dari berbagai penjuru (Kartodirdjo, 1977:2). Apalagi di salah 
satu sudut terdapat pasar. Seiring dengan berlangsungnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut, 
maka lambat laun perempatan tersebut akan menjelma menjadi pusat kota. Dengan demikian, 
berkembangnya permukiman sederhana menjadi kota-kota adalah berkat sistem pemerintahan 
(kerajaan) dan berkat keberadaan pasar di tempat tersebut. Jadi penempatan puri di lokasi tersebut 
sudah dipertimbangkan dan sengaja didirikan di lokasi tersebut, karena puri yang merupakan tempat 
tinggal raja sebagai penguasa kerajaan dan pelaksana pemerintahan adalah juga merupakan pusat 
pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa puri dibangun sesuai dengan keperluan ruang, pola dan 
susunan ruang yang menyokong kewibawaan pemerintahan (Gelebet, 1986:36). Dalam konteks ini 
puri merupakan indeks dari penguasaan wilayah strategis dari suatu kerajaan (Aris A. Munandar, 
2005:197). 
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KESIMPULAN  

Puri-puri di Bali didirikan dan dibangun mengikuti berbagai aturan/kaidah tertentu, antara lain bahwa, 
kompleks puri umumnya terbagi ke dalam beberapa palebahan. Sedangkan pengertian palebahan 
adalah bidang halaman dalam lingkungan kompleks puri yang dibatasi pagar keliling (penyengker) 
dan di dalam area/halaman tersebut terdapat beberapa bangunan yang memiliki fungsi dan tujuan 
tertentu untuk didirikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang membentuk struktur ruang 
kompleks suatu puri pada dasarnya adalah palebahan-palebahannya, namun karakter dan identifikasi 
fungsi diberikan oleh bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Gabungan dari bermacam 
palebahan itulah yang akhirnya membentuk kompleks arsitektur puri. Kehadiran palebahan pada 
kompleks puri memang diperlukan, sebab dalam puri selalu diadakan pembagian lahan untuk 
bermacam palebahan. Tidak ada satu puri pun yang lahan dalam lingkungan tembok kelilingnya tidak 
terbagi-bagi menjadi palebahan-palebahan. 

Bahwa tiap palebahan didasari oleh konsep Sanga Mandala, yang pada hakekatnya juga mengacu 
pada konsep mitologi Hindu, mengenai tempat kedudukan delapan dewa-dewa yang 
menjaga/menguasai di kedelapan penjuru arah/mata angin (Asta Dikpalaka). Asosiasinya dengan 
konsep Asta Dikpalaka, adalah bahwa di palebahan-palebahan tersebut, dan puri sebagai suatu 
wujud arsitektural / kompleks bangunan, adalah cerminan dari kelompok dewa-dewa, sesuai 
kedudukan mereka dengan arah mata angin. Karena itu kedudukan palebahan menjadi sangat 
penting dalam kompleks puri. 

Jadi dapat diungkapkan bahwa palebahan-palebahan pada puri-puri di Bali pada dasarnya dapat 
dikelompokkan dalam lima macam palebahan saja, yaitu (1) palebahan  yang bersifat sakral, (2) 
palebahan umum, (3) palebahan pelengkap inti puri, (4) palebahan inti puri, dan (5) palebahan tempat 
tinggal kerabat raja. Di ruang-ruang yang sakral terjadi pertemuan antara manusia dengan dewa-
dewa; di ruang umum terjadi pertemuan antara penguasa dan rakyatnya; di ruang-ruang khusus 
tempat pertemuan antara penguasa; di ruang-ruang tempat tinggal terjadi interaksi antara saudara 
dan keluarga raja, dan kerabat lainnya; serta di ruang-ruang yang tidak suci adalah tempat pertemuan 
anatara manusia dengan mahluk-mahluk halus. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa, puri secara 
keseluruhan merupakan bangunan suci, karena di tempat itu bersemayam raja yang sebenarnya 
adalah jelmaan dewa dan puri dapat dianggap sebagai titik pusat dunia. 

Dengan demikian, bangunan puri pada dasarnya adalah suatu kumpulan ruang yang terjadi akibat 
susunan karya arsitektur. Namun, suatu bangunan dapat dinyatakan sebagai puri karena mempunyai 
kekhususan dalam ruang-ruangnya. Ruang yang khas pada puri mempunyai makna yang kerap 
dihubungkan dengan konsep religius agama Hindu di Bali yang sangat mengakar dalam kehidupan 
masyarakatnya. Dalam sudut pandang masyarakat Bali, karya arsitektur dianggap memiliki komponen 
yang sama dengan manusia yaitu memiliki ‘jiwa’ dan ‘fisik’. Makna sering dianalogikan sebagai ‘jiwa’ 
dari arsitekturnya, sedangkan wujud/bentuk  merupakan ekspresi ‘fisika’lnya.  
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