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ABSTRACT 

Bali Aga villages are known as Bali Mula as well means old village which inhabited by indigenous Balinese way 

before people from Majapahit Kingdom came to Bali. These villages spread put around Bali, most of them still exist 

and preserved by the locals. Tigawasa Village is located in Banjar District in Buleleng Regenct has some cultural 

heritages, and one of them is the houses which exist until now. However, the transformation of form and function of 

the indigenous houses has been happening and hard to control then brought concerned for its preservation. This 

paper unveil the typology of the indigenous houses in Tigawasa and its characteristic as the identity of the houses. 

Qualitative approach being used for the study include site observation survey and interview with some selected 

respondents. Result shows that there are three types of indigenous houses in Tigawasa which shows the original 

pattern and characters and be able to demonstrate the identity of the houses. 

Keywords: Bali Aga, indigenous houses, typology, transformation. 

ABSTRAK  

Desa Bali Aga dikenal juga dengan desa Bali Mula yang merupakan desa tua dan masyarakatnya merupakan 

penduduk asli pulau Bali sebelum kedatangan penduduk dari Jawa pada era Kerajaan Majapahit. Desa ini tersebar 

di beberapa kabupaten yang ada di Bali, dan keberadaannya saat ini masih dilestarikan oleh penduduk setempat. 

Desa Tigawasa yang berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng memiliki beberapa tinggalan sejarah yang 

salah satunya adalah rumah adat yang masih ada hingga kini. Namun keberadaan rumah adat ini sudah semakin 

mengkhawatirkan mengingat transformasi bentuk dan fungsi terhadap rumah adat ini sudah berlangsung sejak 

lama dan tidak bisa dihindari. Artikel ini mengupas dengan jelas tipologi rumah adat Desa Tigawasa dan 

kharakteristik dari rumah adat tersebut yang merupakan identitas dari desa ini. Pendekatan kualitatif digunakan 

pada penelitian ini, yang disertai observasi lapangan di Desa Tigawasa dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

Hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga-tipe rumah adat di Desa Tigawasa yang masih dapat dilacak jejaknya dan 

masih memiliki kharakter asli yang mampu menunjukkan identitas rumah adat desa ini. 

Kata Kunci: Bali Aga, rumah adat, tipologi, transformasi 

PENDAHULUAN  

Desa Bali Aga yang juga dikenal sebagai desa Bali Mula adalah desa yang sudah berdiri sebelum 
datangnya penduduk dari pulau Jawa pada era Kerajaan Majapahit. Desa-desa Bali Aga tersebar di 
beberapa kapupaten di seluruh Bali dan pada umumnya berlokasi pada area dataran tinggi. Desa 
Tigawasa adalah salah satu desa Bali Aga yang berlokasi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. 
Desa ini memiliki warisan budaya dari nenek moyang mereka yang masih dijaga hingga kini. Warisan 
budaya tersebut adalah tradisi lokal, peninggalan dari jaman purbakala dalam bentuk tiga buah 
sarkopagus dan bangunan rumah adat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan Desa Tigawasa. Beberapa 
penelitian tersebut diantaranya terkait tentang Keragaman spesies tumbuhan di hutan Tigawasa oleh 
Wijana dkk. (2014). Pendidikan Politik Berbasis Desa Adat Bagi Kaum Perempuan Di Desa Tigawasa 
Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng oleh Restini, dkk. (2014), Keanekaragaman dan Penggunaan 
Jenis-jenis Bambu di Desa Tigawasa, Bali oleh Arinasa (2004), Konsep Pola Ruang Makro Desa 
Tigawasa oleh Ganesha, dkk (2012), Motif Hias Pada Kerajinan Anyaman Bambu Di Kejapa Bambu 
Handicraft, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten BulelengDesa Tigawasa oleh Yuanda Putri 
dkk (2012), Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, 
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Kabupaten Buleleng oleh Wijana (2013), dan beberapa penelitian tentang peninggalan purbakala di Bali 
Utara dan Desa Tigawasa termasuk salah satu desa yang memiliki tinggalan purbakala. Dari semua 
penelitian yang telah dilakukan di Desa Tigawasa, belum ada penelitian tentang bangunan adat Desa 
Tigawasa. Bangunan adat Desa Tigawasa adalah salah satu peninggalan sejarah yang masih lestari 
hingga kini dan sangat perlu untuk didokumentasikan sehingga generasi mendatang mendapatkan 
pengetahuan tentang rumah adat warisan dari leluhur mereka. Terlebih transformasi terhadap rumah 
adat di Desa Tigawasa sudah sangat banyak dilakukan, dan saat ini hanya ada beberapa saja rumah 
adat yang masih tersisa di desa ini. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk 
mendokumentasikan sekaligus mempelajari jenis-jenis atau tipologi rumah adat yang ada di Desa 
Tigawasa. Oleh sebab itu dokumentasi terhadap bangunan rumah adat di Desa Tigawasa ini sangat 
penting untuk dilakukan mengingat perubahan terhadap rumah adat di desa ini sudah tidak bisa 
dihindari lagi. 

KAJIAN TEORI 

Tipologi berasal dari kata typology dalam Bahasa Inggris. Tipologi merupakan ilmu tentang tipe. Secara 
harfiah, tipologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang tipe. (Quincy, 1832 dalam 
Ramadanta 2001; Setyohadi, 2007). Francescato (1994) menyatakan bahwa konsep tipe berdasarkan 
ide konsep arsitektur merupakan sebuah ide yang berhubungan dengan pembuatan sebuah 
karya/wujud arsitektur (praxis), pemikiran terhadap sebuah karya arsitektur (theory), dan pengetahuan 
di bidang arsitektur (research), kemudian Francescato juga menyatakan bahwa tipologi dapat 
didefinisikan sebagai sebuah konsep yang memilah sebuah kelompok objek berdasarkan kesamaan 
sifat-sifat dasar, atau dapat diartikan pula bahwa tipologi adalah tindakan berfikir dalam rangka 
pengelompokkan (Moneo, 1979). Berdasarkan pendapat Moneo (1979), tujuan tipologi adalah sebagai 
alat untuk melihat dan mempelajari obyek arsitektur. Dalam hal ini tipologi sebagai konsepsi sekaligus 
metode. Dapat disimpulkan bahwa tipologi merupakan cabang pengetahuan atau wawasan yang 
menitikberatkan terhadap identifikasi tipe dan karakteristik, pengklasifikasian dan pengelompokan 
(taksonomi). 

Pengertian terhadap tipologi adalah juga merupakan sebuah teknik di dalam meng-klasifikasikan 
sebuah tipe berdasarkan sebuah penelusuran terhadap asal-usul dari terbentuknya obyek arsitektural 
(Sukada, 1989). Teori ini menekankan tentang pembentukan bentuk dasar; pembentukan sifat dasar 
dan mempelajari tentang perkembangan dari bentuk tersebut. Senada dengan hal tersebut, Antariksa 
(2010) menyatakan bahwa tipologi merupakan sebuah studi yang berkaitan dengan tipe dari beberapa 
objek yang memiliki jenis yang sama. Antariksa (2010) juga berpendapat bahwa ilmu tentang tipologi 
merupakan sebuah bidang studi yang mengklasifikasikan, mengkelaskan dan mengelompokkan objek 
dengan ciri khas struktur formal yang sama dan kesamaan sifat dasar ke dalam tipe-tipe tertentu 
dengan cara memilah bentuk keragaman dan kesamaan jenis.  

Widya (2001) mengutip pernyataan dari Quincy (1832) bahwa sebuah tipe dalam arsitektur 
mengandung unsur yang disebut dengan prinsip dasar yang telah diyakini berdasarkan suatu prinsip 
tertentu, walaupun tidak lepas dari perubahan-perubahan. Pada prinsipnya tipe dalam arsitektur 
merupakan tipe yang memiliki sebuah prinsip dasar dan memiliki suatu ciri dan tidak dapat dikurangi, 
dan nantinya dapat berkembang menjadi bermacam-macam model. Tipologi adalah studi tentang tipe 
dan yang dimaksud dengan tipe adalah kelompok dari objek yang memiliki ciri khas struktur formal yang 
sama. Tipologi merupakan studi tentang pengelompokkan objek sebagai model, melalui kesamaan 
bentuk dan struktur dan merupakan sebuah studi tentang tipe dengan kegiatan kategorisasi dan 
klasifikasi untuk menghasilkan tipe. Kegiatan kategori dan tipe tersebut sekaligus dapat dilihat 
keragaman dan keseragamannya (Iswati, 2003: 124 dalam Santoso, 2011). 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dilihat bahwa tipologi merupakan suatu metode 
pengklasifikasian wujud arsitektur yang dilakukan lebih kepada hal-hal yang bersifat fisik yaitu berupa 
bentuk, ukuran, struktur dan hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat dasar dari wujud arsitektur. Melalui 
mengklasifikasikan wujud arsitektur tersebut dapat dilihat ide maupun konsep yang terkandung dibalik 
sifat-sifat dasar bentuk, ukuran maupun struktur yang ditampilkan. Dengan mengetahui tipologi dari 
sebuah wujud arsitektur, seorang peneliti nantinya akan mampu mengetahui dan melacak 
perkembangan sebuah wujud arsitektur berdasarkan dengan tipologi yang dimilikinya. 
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METODE 

Metode yang digunakan pada peneltian tentang tipologi rumah adat di Desa Tigawasa ini menggunakan 
metode studi kasus dengan melakukan analisis terhadap bentuk dari bangunan rumah adat. Metode 
studi kasus merupakan metode yang sesuai untuk penelitian ini sebab metode ini memberikan 
kesempatan untuk melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap obyek kasus dengan 
menggunakan beberapa pendekatan. Dengan menggabungkan beberapa pendekatan akan 
memberikan hasil yang lebih akurat. Oleh sebab itu metode ini merupakan metode yang sangat sesuai 
untuk penelitian-penelitian pada ranah ilmu-ilmu sosial (Flyvbjerg, 2006; Yin, 2009).  Metode studi 
kasus ini juga sangat membantu seorang peneliti untuk mendapatkan suatu metode penelitian yang 
menyeluruh terhadap obyek yang diteliti dan dapat melalukan eskplorasi terhadap obyek studi dengan 
lebih mendalam (Stake, 1978). Data primer didapatkan melalui observasi lapangan, pengukuran, 
pendokumentasian dengan foto dan video dan wawancara dengan pemilik rumah serta pihak-pihak 
aparat desa. Data sekunder didapatkan dari literature, buku sejarah dan buku demografi desa. Kedua 
jenis data ini diolah secara kualitatif untuk menghasilkan temuan/ hasil akhir yang lebih optimal 
(McCutcheon & Meredith, 1993). 

HASIL DAN DISKUSI 

Tipe Rumah Adat di Desa Tigawasa 

Berdasarkan data lapangan serta analisa yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga buah 
tipe utama pada bangunan rumah adat Desa Tigawasa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dari 
masing-masing tipe utama dari rumah adat tersebut terdapat beberapa variasi pada setiap tipe. Rumah 
adat ini dikelompokkan menjadi tiga buah tipe berdasarkan kesamaan sifat dasar bentuk, struktur, 
ukuran dan fungsi ruang yang ada pada ketiga rumah adat ini. Berdasarkan studi lapangan dan literatur 
serta wawancara yang dilakukan, beberapa rumah adat yang telah bertranformasi menjadi bentuk yang 
lebih baru masih bisa dilacak keasliannya berdasarkan pengelompokan tipologi yang telah dilakukan. 
Ada tiga buah tipe utama pada rumah adat Desa Tigawasa. 

Tipe yang pertama disebut dengan bangunan rumah adat sakaroras. Sakaroras mengandung makna 
saka= tiang; roras= duabelas. Rumah adat ini memiliki 12 buah tiang kayu sebagai penyangga utama 
struktur bangunan. Rumah ini memiliki bentuk segiempat yang sederhana dan bentuk atap limasan. 
Fungsi-fungsi ruang yang terdapat pada rumah adat menciptakan suatu tatanan ruang dalam yaitu:  

Yang pertama sebagai tempat beristirahat; terdapat dua buah bale (tempat tidur) yang berukuran sama 
dan terbuat dari kayu. Kayu struktur dari bale ini adalah merupakan bagian dari struktur bangunan. Satu 
bale difungsikan untuk tempat tidur orang tua yang memiliki posisi di sebelah kanan pintu masuk (dekat 
dengan paon) dan satunya lagi berfungsi untuk tempat tidur anak yang berposisi di sebelah kiri pintu 
masuk.  

Berikutnya sebagai tempat memasak dan menyimpan perlengkapan serta persediaan makanan: 
memiliki sebuah dapur yang disebut dengan paon yang berada tepat di sisi kanan pintu masuk. 
Terdapat area yang disebut dengan Gentong sebagai tempat menyimpan peralatan dapur dan bahan 
makanan. 

Lalu sebagai tempat untuk bercengkrama dengan sesama anggota keluarga dan tempat menerima 
tamu adalah merupakan ruang kosong yang berada diseberang paon dan bersebelahan dengan Bale 
tempat tidur anak.  

Selain itu sebagai tempat pemujaan leluhur yang merupakan sebuah meja yang terbuat dari tanah 
polpolan dan berada diantara dua buah bale yang ada pada bangunan adat ini. Terdapat pula tempat 
pemujaan yang digantung diatas bale tempat tidur orang tua yang disebut dengan pelangkiran yang 
dibuat dari bambu. Terdapat juga tempat pemujaan leluhur yang berada diluar bangunan tepatnya di 
bagian belakang bangunan, dibuatkan sebuah tempat pemujaan leluhur yang terbuat dari bambu. 

Sebagai tempat untuk menerima tamu berada di depan rumah yang dsebut dengan ampik. Tidak 
semua rumah memiliki ampik, hanya rumah adat sakaroras yang tertutup yang memiliki ampik. Ampik 
ini adalah merupakan fungsi tambahan dan tidak semua bangunan sakaroras memiliki ampik. 
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Dan yang terakhir difungsikan sebagai penyimpanan padi dan hasil bumi. Untuk mewadahi 
penyimpanan ini terdapat bangunan yang berada tepat di depan rumah yang bernama jineng (lumbung) 
yang dimiliki oleh semua masyarakat di masa lampau. Namun sekarang hanyabeberapa masyarakat 
saja yang memiliki jineng karena sudah tidak lagi berprofesi sebagai petani.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah dan Tampak Bangunan Sakaroras 
Sumber: Penulis, 2017 

Tipe rumah adat yang kedua disebut dengan sakanem. Sakanem mengandung arti: saka = tiang; nem 
= enam. Bangunan rumah adat ini memiliki enam buah tiang yang menjadi struktur utama. Bangunan 
rumah adat ini menampung berbagai aktifitas penghuninya dan memiliki tatanan ruang dalam yang 
sama dengan sakaroras namun memiliki pola spasial yang berbeda. Tiang kayu pada Bale yang 
merupakan tempat tidur pada rumah ini juga merupakan bagian dari struktur utama bangunan. Tidak 
jauh berbeda dengan sakaroras, di jaman dahulu semua rumah adat sakanem memiliki bangunan 
jineng tepat di depan rumah mereka, namun sekarang bangunan jineng sangat langka ditemukan, dan 
hanya terdapat di beberapa rumah penduduk saja. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Denah dan Tampak Depan Bangunan Sakanem 
Sumber: Penulis, 2017 

Tipe rumah adat yang ketiga disebut dengan sakapat. Tidak jauh beda pengertiannya dengan tipe 
rumah adat diatas dimana saka = tiang dan pat = empat. Jadi bangunan ini memiliki empat buah tiang 
sebagai struktur utama dari bangunan ini. Bangunan yang mengambil bentuk segi empat sederhana ini 
hanya memiliki fungsi sebagai tempat tidur dan tempat pemujaan leluhur saja. Fungsi memasak dan 
penyimpanan tersedia dalam bangunan yang terpisah dengan sakapat. Bangunan paon terletak tepat di 
depan bangunan sakapat dan jineng berada maupun bersebelahan dengan paon. Terdapat dua buah 
tempat tidur pada rumah ini namun bukan disebut sebagai bale karena tiang tempat tidur bukan 
merupakan struktur utama dari rumah ini. Tempat tidur disebut dengan dipan karena bisa dipindah dan 
bukan merupakan bagian dari struktur utama. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah dan Tampak Depan Bangunan Sakapat 
Sumber: Penulis, 2017 
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Ketiga tipe rumah adat Desa Tigawasa ini memiliki kesamaan dari segi struktur maupun bentuk yang 
digunakan, sehingga jelas terlihat hubungan diantara ketiga tipe rumah adat ini. Dari ketiga tipe ini juga 
terlihat keragaman serta keseragaman pada rumah adat, senada yang diungkapkan oleh Santoso 
(2011) bahwa dengan mempelajari tentang tipologi akan dapat memahami keragaman serta 
keseragaman terhadap unsur elemen fisik dari wujud asritektur. 

Keragaman dan keseragaman dari Rumah Adat di Desa Tigawasa 

Dari ketiga tipe rumah adat Desa Tigawasa yang dijelaskan diatas, perubahan terhadap bentuk serta 
penambahan fungsi ruang pada rumah adat di Desa Tigawasa ini baik pada bangunan sakaroras, 
sakanem maupun sakapat tidak dapat dihindari. Perubahan yang terjadi tersebut diakibatkan oleh 
meningkatnya kebutuhan dari penghuni yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Meningkatnya 
kebutuhan kemudian diiringi dengan meningkatnya respon terhadap kesesakan atau kepadatan yang 
kemudian mempengaruhi keinginan untuk mendapatkan luasan dalam rumah yang lebih besar (Tipple, 
1997 dalam Sueca, 2000). Akibat dari fenomena kesesakan ini adalah perubahan tata ruang dan 
bentuk bangunan sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan penghuni dan berpindahnya penghuni ke 
rumah yang baru yang dibuat berdasarkan keinginan serta kebutuhan dari penghuninya. Dari 
transformasi terhadap rumah adat ini, hanya beberapa rumah masih dapat dilacak rumah asli yang 
kemudian dikembangkan menjadi bentuk yang berbeda dan lebih moderen. Bentukan pengembangan 
rumah yang baru dan masih memiliki unsur asli dari rumah adat dapat dikatakan sebagai pengkayaan 
atau peragaman dari rumah adat Desa Tigawasa. 

Diawal abad ke-20, terjadi perubahan yang sangat drastis terhadap rumah tinggal tradisional di negera 
berkembang, dimana gaya tradisional digantikan dengan gaya moderen tanpa melakukan suatu 
penggabungan diantara kedua gaya tersebut sama sekali. Akhirnya keadaan ini sangat memprihatinkan 
karena warisan masa lalu dari nenek moyang selama ratusan bahkan ribuan tahun terhapuskan 
(Behsh, 1993). Sangat disayangkan hal ini juga terjadi di Desa Tigawasa, dimana sebagian besar 
rumah yang baru bukan merupakan pengembangan dari rumah asli namun dibangun sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan dari sang pemilik. Rumah yang baru ini tidak memiliki ciri yang sama dengan 
rumah asli, baik dari segi bentuk, ukuran, material maupun pola ruang yang terdapat di dalamnya. Oleh 
sebab itu, rumah baru yang ada di desa ini tidak dikategorikan sebagai pengkayaan atau peragaman 
dari bentuk rumah adat sebelumnya. 

Perubahan terhadap rumah tradisional juga disebabkan oleh adanya kesempatan untuk memulai jenis 
pekerjaan yang baru, sehingga trasformasi terhadap rumah tradisional pun tidak bisa dihindari. 
Transformasi terhadap rumah tradisional ini memberikan kesempatan terutama bagi penduduk yang 
berpenghasilan rendah untuk menjadikannya sebagai tempat mencari penghasilan sebagai salah satu 
dari strategi mereka untuk bisa bertahan hidup (Al-Naim & Mahmud, 2007). Hal ini juga terjadi pada 
rumah adat Desa Tigawasa. Rumah adat banyak dikembangkan menjadi area usaha, mengingat di 
daerah ini banyak terdapat pembuat kerajinan bambu sehingga area ruang diperluas maupun 
ditambahkan area untuk menyimpan maupun membuat kerajinan bambu. Disamping menambahkan 
area untuk membuat dan menyimpan kerajinan bambu, tempat usaha yang umum ditambahkan di 
daerah ini adalah warung yang berada di depan rumah, sebagai salah satu mata pencaharian mereka. 
Fungsi tambahan ini merupakan pengkayaan dari bentuk asli rumah adat di desa ini. 

Transformasi arsitektur tidak bisa lepas dari transformasi dalam budaya. Hal ini dapat dirangkum 
menjadi sebuah proses yang panjang yang didahului oleh terjadinya inkulturasi dan akulturasi dari 
sebuah budaya dalam lingkungan masyarakat tertentu (Sachari, 2005). Inkulturasi maupun akulturasi 
tersebut merupakan sebuah proses dialog dan sintesis budaya. Dalam proses dialog arsitektur ini 
kemudian diikuti oleh berbagai bentuk-bentuk pergeseran dan perkembangan dari nlai-nilai budaya 
yang kemudian membentuk suatu sosok budaya baru (Krier, 2001). Karakteristik sosial, budaya dan 
gaya hidup dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu merupakan dasar dari pembentukan elemen-
elemen ruang dan rumah tinggal mereka (Mirmoghtadaee, 2009). Pengkayaan atau peragaman dari 
tipe rumat adat di Desa Tigawasa ini merupakan sebuah akibat dari transformasi budaya yang 
didapatkan dari luar daerah ini. Sintesis budaya yang terjadi menyebabkan berubahnya pola pikir, gaya 
hidup serta tuntutan masyarakat. Hal ini kemudian mempengaruhi pembentukan elemen ruang di dalam 
rumah tinggal mereka. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Rumah adat Desa Tigawasa memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi identitas kuat yang 
membedakannya dengan rumah adat lainnya. Ketiga tipe rumah adat ini memiliki kesamaan antara satu 
dengan lainnya. Disamping kesamaan yang dimiliki, rumah ini juga memiliki keragaman diantara ketiga 
tipe rumah, salah satu contoh adalah memiliki fungsi yang sama namun pola ruang yang berbeda. Pada 
dasarnya ketiga rumah adat ini mengalami perubahan/transformasi yang tidak bisa dihindari lagi. Hal ini 
disebabkan oleh pengaruh budaya luar sehingga merubah pola pikir, mata pencaharian, gaya hidup 
serta tuntutan ruang. Secara langsung hal ini menyebabkan perubahan pada elemen-elemen rumah 
tinggal mereka. Hal ini juga dapat dilihat sebagai sebuah pengkayaan dan menghasilkan sebuah varian 
baru dari rumah adat yang ada di desa ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman dan 
keseragaman dari tipologi dari rumah adat Bali Aga di Desa Tigawasa tetap memiliki suatu karakteristik 
yang kuat dan masih mampu mengadaptasi perubahan yang terjadi seiring dengan kemajuan jaman 
dan masyarakat setempat pun masih mampu menjalankan tradisi leluhur mereka. Penelitian ini akan 
mampu menjadi sebuah pijakan awal bagi penelitian sejenis di ranah arsitektur rumah tinggal adat. 
Selanjutnya, penelitian ini juga bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam 
membuat kebijakan terkait dengan pelestarian wasrisan budaya khususnya rumah tinggal adat di desa-
desa yang masih asli. 
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