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P R A K A T A 

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini telah menimbulkan perubahan terhadap tata ruang 

maupun arsitektur. Selain dampak positif, tidak jarang perubahan menimbulkan dampak yang negatif bagi 

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan 

kapasitas untuk menyerap gangguan dan mengatur kembali tatanannya saat mengalami perubahan 

sehingga mampu mempertahankan fungsi, struktur, dan identitas yang sama. Kemampuan kebertahanan 

masyarakat ini merupakan upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi kesulitan 

termasuk pada saat terjadi bencana. Sementara itu, teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dunia belum 

mampu memprediksi bencana alam dengan tepat. Oleh karena itu masyarakat perlu dipersiapkan untuk 

menghadapi bencana.  

Terkait dengan kebencanaan yang dialami masyarakat, Program Studi Arsitektur Universitas Udayana 

berinisiatif untuk menyediakan media dalam sebuah kegiatan seminar nasional untuk pertukaran 

pengetahuan, informasi, dan pengalaman tentang mitigasi bencana dilihat dari sudut kebudayaan, 

lingkungan terbangun, dan arsitektur. Pemahaman tentang kebudayaan, lingkungan terbangun dan 

arsitektur memiliki peran dalam mengaktualisasi konsep-konsep kebertahanan (resiliensi) dan mitigasi 

bencana terutama dalam mengatasi ancaman perubahan iklim, deforestasi, degradasi lahan, polusi, 

banjir, maupun gempa bumi. 

Tahun ini samarta 2019 akan diselenggarakan pada 11 Oktober 2019 di Denpasar,  Bali, Indonesia. 

Tahun ini Tema Seminar adalah: Kebudayaan, Lingkungan Terbangun dan Arsitektur: Antara Konsepsi, 

Fungsi, Praktek dan Resiliensi. Abstrak dan makalah melalui proser peer-review dimana peserta yang 

ikut berpartisipasi adalah dari berbagai wilayah di Bali dan Indonesia baik yang telah terlibat atau tertarik 

dengan masalah kebudayaan, lingkungan terbangun, arsitektur dan resiliensi, mulai dari akademisi, 

praktisi, pengambil kebijakan, pakar arsitektur dan lingkungan serta mahasiswa.  

Terima kasih disampaikan kepada Wakil Gubernur Bali, Rektor Universitas Udayana dan Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Udayana atas dukungan moral dan material. Ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur Bali yang telah bersedia membuka acara 

sekaligus menjadi pembicara utama. Ucapak terimakasih juga kami sampaikan kepada pembicara kunci 

serta semua pembicara serta peserta seminar atas partisipasinya. Ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya juga kami ucapkan kepada semua panitia sehingga seminar nasional Samarta 2019 dapat 

terlaksana dengan baik. Tidak lupa juga kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya 

apabila ada kekurangan dan kesalahan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Semoga 

Samarta 2019 dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Bali dan 

Indonesia.   

Terima kasih 

Ketua panitia SAMARTA 2019 

11 Oktober 2019 

Dr. I Dewa Gede Agung Diasana Putra ST MT. 

NIP. 197104091997021003 
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KATA SAMBUTAN 
KOORDINATOR PROGRAM STUDI ARSITEKTUR 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 

Om Swastyastu, 

Puja Pangastuti dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat dan karunia-   

Nya Prosiding Seminar Arsitektur dan Tata Ruang (Samarta) tahun 2019 dengan tema Kebudayaan, 

Lingkungan Terbangun dan Arsitektur: Antara Konsepsi, Fungsi, Praktek dan Resiliensi, dapat diterbitkan. 

Prosiding ini memuat kumpulan makalah yang disertakan pada seminar tersebut. 

Samarta diselenggarakan oleh Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana setiap dua 

tahun sekali dan Samarta 2019 merupakan yang kedua kalinya dan diharapkan dapat terlaksana secara 

berkala dan berkesinambungan. 

Terima kasih disampaikan kepada Gubernur Bali, Rektor Universitas Udayana dan Dekan Fakultas 

Teknik  Universitas Udayana atas dukungan moral dan material. Terima kasih juga kami sampaikan 

kepada pembicara kunci Wakil Gubernur Bali Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si,  Prof. 

Dr. Ir. Johan Silas, Prof. Yandi Andri Yatmo, S.T., M.Arch., Ph.D dan  Dr. Sukiman Nurdin, S.T., M.Sc. 

Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Bali, Ikatan 

Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI), peserta seminar, panitia seminar dosen dan mahasiswa 

serta semua pihak yang telah membantu terbitnya prosiding ini. 

Akhir kata, mudah-mudahan prosiding ini bisa menginspirasi pembaca dan menjadi referensi bagi 

akademisi, praktisi serta pembaca lainnya. 

Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om 

Jimbaran, 11 Oktober 2019 
Ketua Program Studi Arsitektur 
Fakultas Teknik Universitas Udayana 

Prof. Dr. Ir. A. A. Ayu Oka Saraswati, M.T. 
NIP. 196104151987022001 
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KATA SAMBUTAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS UDAYANA 

Om Swastyastu, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan 

Yang Maha Esa karena atas berkah-Nya, prosiding Samarta 2019 dapat diselesaikan dan diterbitkan. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur Bali dan Rektor 

Universitas Udayana atas dukungan moral dan material terhadap penyelengaraan Samarta 2019 ini. 

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada panitia 

pelaksana Samarta 2019 yang telah mempersiapkan terselenggaranya seminar nasional ini.  

Pelaksanaan seminar ini sangatlah penting mengingat Fakultas Teknik Universitas Udayana sedang 

bekerja keras untuk menggapai pengakuan publik sebagai fakultas yang berkualitas dalam 

melaksanakan sistem manajemen mutu menuju World Class University (WCU) dalam seluruh bidang 

Tri Darma Perguruan Tinggi, dengan tetap mengedepankan karakter mulia dalam melaksanakannya. 

Secara khusus perkenankan pula saya sampaikan terima kasih kepada kepada pembicara kunci Dr. 

Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si (Wakil Gubernur Bali), Prof. Dr. Ir. Johan Silas, Prof. 

Yandi Andri Yatmo, S.T., M.Arch., Ph.D dan  Dr. Sukiman Nurdin, S.T., M.Sc. yang telah berkenan 

menjadi pembicara kunci pada seminar nasional ini.  

Seminar Arsitektur dan Tata Ruang (Samarta) tahun 2019 dengan tema Kebudayaan, Lingkungan 

Terbangun dan Arsitektur: Antara Konsepsi, Fungsi, Praktek dan Resiliensi tentu saja akan 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu keteknikan khususnya kearsitekturan pada masa yang akan 

datang. Pengembangan tersebut tentu saja baik ditinjau dari sisi materi, penelitian maupun teknologi 

pembelajarannya dan pembentukan karakter yang mencerminkan sifat- sifat pada ilmu ke-

arsitekturan-an itu sendiri.  

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam seminar yang diselenggarakan 

oleh Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana Bali ini dengan harapan semoga 

memberikan pencerahan, pembelajaran dan pengetahuan bagi kita khususnya yang telibat dalam 

dunia pendidikan, penelitian, maupun praktek-praktek keteknikan dan kearsitekturan dalam 

masyarakat.  

Jimbaran, 11 Oktober 2019  

Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana 

Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana MT., PhD. 
NIP 19640917 198903 1 002 
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RINGKASAN 

 

Prosiding seminar ini merupakan kumpulan paper-paper yang dipresentasikan dan dipublikasi pada Seminar 

Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA) dengan tema Kebudayaan, Lingkungan Terbangun, dan 

Arsitektur: Antara Konsepsi, Fungsi, Praktek, dan Resiliensi yang diselenggarakan oleh Program Studi 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana di Aula Wicwakarma Lantai 4 Fakultas Teknik Universitas 

Udayana, Kampus Denpasar pada hari Jum’at, tanggal 11 Oktober 2019. 

 
Adapun sub tema yang diangkat dalam seminar nasional ini adalah: 

 
1. Penguatan kebudayaan, rancang bangun tradisional, dan kearifan lokal dalam pencapaian ketahanan 

masyarakat, 

2. Peran arsitek dan perancang dalam penataan bangunan dan kawasan berbasis mitigasi bencana, 

3. Identitas lokal, pelestarian ruang dan tempat bersejarah dalam perencanaan mitigasi bencana, 

4. Perspektif historis tentang kota, wilayah perkotaan, dan ketahanan masyarakat, kota, dan wilayah,  

5. Perumahan, lingkungan, pengembangan masyarakat, dan 

6. Tema lain yang tidak terbatas pada sub tema diatas tetapi juga dapat meliputi sejarah dan pelestarian, 
perencanaan dan desain arsitektur dan kawasan, bangunan dan kota yang cerdas, arsitektur dan kota 
hijau, teori dan kritik arsitektur, arsitektur dan kota keberlanjutan. 

Masing-masing paper telah dipresentasikan, baik dalam sesi presentasi untuk para pembicara kunci maupun 

sesi diskusi paralel untuk para pemakalah. Peserta dan pemakalah dalam  seminar nasional  ini berasal dari 

para akademisi, para peneliti, mahasiswa program pascasarjana, para praktisi terkait arsitektur, para 

pemerhati lingkungan terbangun, pemerintah, organisasi nirlaba, pengembang, dan kalangan umum. 

 
Kegiatan seminar nasional ini adalah kegiatan dua tahunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan oleh 

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada setiap kegiatan seminar nasional akan 

ditetapkan tema yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan isu aktual pada saat itu. Semoga seminar 

nasional ini  dapat  menjadi  wadah diskusi dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan gagasan berkaitan 

dengan arsitektur, manusia,  dan lingkungan binaan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pembangunan berkelanjutan di negeri yang kita cintai ini. 

 
Terima kasih 
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KAJIAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI ATAP SIRAP BAMBU  
Suatu Upaya Pelestarian Pengetahuan Konstruksi Bangunan Tradisional 

 

Desak Putu Damayanti 

Peneliti Muda, Balai Litbang Perumahan Wilayah II Denpasar, Balitbang – Kementerian PUPR 

damabalaipu@gmail.com 

 
ABSTRACT  

Roof construction with shingles bambo material is a characteristic of traditional building at Penglipuran traditional 
Village in Bangli Regency. The knowledge of singles bambu construction is unwritten knowledge, and understood 
by the local community. That is a major weakness in the preservation of traditional building, and inhibits the 
replication process, renovation, and reconstruction which needed.Previous research have analyzed the singles 
bambu utilized method on a roof construction. This paper aim to analysed the prices of bambu shinged roof 
Construction. The price have analyzed by adoption the BOW (Burgerlijke Openbare Werken) method. This 
research found that 1m2 of roof wide was needed 300 bambu singles, and the price approximately Rp. 250.000 – 
350.000/m2. The price analyzed has been use as reference  reference for calculation of roof construction work at 
Angseri Village in Tabanan Regency and Anjungan Cerdas Rambut Siwi area in Jembrana Regency. In the 
future, the price calculation of singles bambu roof construction can be a reference for the other building roof 
reconstruction project. 

Keywords: bambu shingles, price analysis, preservation  

 

ABSTRAK  

Konstruksi atap berbahan sirap bambu menjadi ciri khas bangunan tradisional di Desa adat Penglipuran-
Kabupaten Bangli. Pengetahuan tentang konstruksi atap sirap bambu bukan merupakan pengetahuan tertulis dan 
hanya dikuasai oleh masyarakat setempat. Hal ini merupakan kelemahan utama dalam hal pelestarian bangunan 
tradisional serta menghambat proses replikasi, renovasi, rekonstruksi jika dibutuhkan. Penelitian terdahulu telah 
menganalisa tentang tata cara pemasangan sirap bambu pada konstruksi atap. Tulisan ini bertujuan untuk 
menganalisa harga pekerjaan konstruksi atap berbahan sirap bambu. Analisa harga dilakukan dengan 
mengadopsi metode BOW (Burgerlijke Openbare Werken). Kajian ini menemukan bahwa bahwa 1m2 luas atap 
memerlukan 300 bilah sirap dan harga satuan pekerjaan atap sirap bambu sebesar Rp. 250.000 – 350.000/m2. 
Analisa harga satuan pekerjaan tersebut telah divalidasi dijadikan dasar perhitungan untuk pekerjaan penerapan 
konstruksi atap berbahan sirap bambu di Desa Angseri – Kabupaten Tabanan dan kawasan Anjungan Cerdas 
Rambut Siwi – Kabupaten Jembrana. Analisa harga satuan pekerjaan atap sirap bambu diharapkan dapat 
dimanfaatkan dan menjadi contoh  penghitungan biaya konstruksi bangunan-bangunan tradisional lainnya.  

Kata Kunci: sirap bambu, analisa harga, pelestarian   

PENDAHULUAN  

Arsitektur tradisional di Indonesia merupakan bagian dari arsitektur vernakular yang secara turun 
temurun terikat pada tradisi dan sangat adaptif terhadap kondisi alam/lingkungan (Rahayu, 2010:51; 
Rahayu & Nuryanto, 2010:72). Penelitian terkait bangunan tradisional di Indonesia, telah banyak 
dilakukan. Kajian yang lebih spesifik umumnya terfokus pada kajian eksplorasi bentuk, makna, 
geometri, analisa korelasi antara satu bentuk arsitektur dengan yang lainnya, hingga kajian terkait 
pelestarian arsitektur tersbeut (Hasbi, 2017; Zain, 2014; hariastuti, 2018). Terkait kajian geometri atap 
umumnya terbatas pada analisa geometri atap, makna, filosofi, hingga identifikasi material konstruksi 
dan penutup atap. Khusus konstruksi atap bangunan tradisional yang memanfaatkan material bambu, 
ditemukan 2 (dua) jenis konstruksi atap, yaitu konstruksi 1 (satu) lapis dan banyak lapisan (multi-
layers). Rumah adat Tongkonan di Sulawaesi Selatan dan bangunan paon di Desa Adat Penglipuran, 
merupakan contoh bangunan yang memiliki atap multi lapis berbahan bambu (Maurina & Sukangto, 
2015). 

Konsep bangunan yang adaptif terhadap lingkungan diwujudkan dengan pemilihan material 
bangunan, salah satunya adalah material atap bangunan. Konstruksi atap bangunan tradisional 
umumnya memanfaatkan material berbahan ringan sehingga memperkecil dampak guncangan 
gempa. Selain alang-alang, bambu sangat umum dijadikan material penutup konstruksi atap. 
Bangunan paon (dapur) dan angkul-angkul (gerbang masuk pekarangan/natah) di Desa Adat 
Penglipuran, memanfaatkan bambu sebagai material penutup atap. Jenis bambu yang digunakan 
adalah bambu tali (Giganthocloa apus) (Damayanti, 2012). Hutan bambu seluas 40% dari total luas 
desa adat Penglipuran, menjadi daya Tarik wisata sekaligus sumber bahan baku material bambu 
untuk konstruksi bangunan (Kompasiana, 2018). Material atap berbahan bambu tali pada Desa Adat 
Penglipuran dikenal dengan nama sirap bambu.  

mailto:damabalaipu@gmail.com
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Tulisan ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian di bidang konstruksi bangunan tradisional, 
khususnya konstruksi atap berbahan sirap bambu. Kajian serupa yang pernah dipublikasikan telah 
menjabarkan terkait tata cara pengerjaan konstruksi atap bangunan berbahan sirap bambu 
(Damayanti, dll, 2017) . Ditemukan bahwa untuk menutupi atap seluas 1m2, dibutuhkan 300 sirap 
bambu. Kajian tentang konstruksi atap sirap bambu tersebut, idealnya perlu dilengkapi dengan kajian 
analisa harga satuan pekerjaan untuk melengkapi kajian tersebut. Mengadopsi metode penentuan 
analisa harga satuan pekerjaan konstruksi (metode BOW), tulisan ini mencoba melakukan ekplorasi 
dalam menerjemahkan perkiraan harga satuan untuk pekerjaan konstruksi atap sirap bambu.  

Catatan tertulis tentang pengetahuan lokal terkait konstruksi bangunan tradisional, merupakan salah 
satu upaya pelestarian kekayaan tradisional ke depannya. Informasi tentang biaya yang dibutuhkan 
dalam membangun kembali suatu konstruksi bangunan tradisional, merupakan kunci utama agar 
pengetahuan tersebut mampu direplikasi secara nyata di lapangan.  

PELESTARIAN KONSTRUKSI ATAP SIRAP BAMBU 

Pelestarian dapat diartikan sebagai suatu proses memahami, melindungi, merawat dan melakukan 
tindakan pelestarian pada suatu tempat (bangunan/lingkungan) bersejarah yang masih ada, agar 
makna kulturalnya bertahan (Suryono, 2015). Pelestarian arsitektur bersejarah merupakan sarana 
signifikan bagi masyarakat agar dapat mempertahankan dan menunjukkan kepribadian dan 
keunikannya terhadap penyeragaman arsitektur global yang sulit dihindari (Orbasli, 2008). Dlaam 
kajian ini arsitektur bersejarah erat kaitannya dengan bangunan tradisional sebagai ciri kepribadian 
suatu daerah. 

Etika tindakan pelestarian menitikberatkan pada keutuhan keutuhan fisik (material, elemen), 
desain/estetika, struktural, relasi bangunan-lingkungan, serta konteksnya. Jika harus mengganti 
material aslinya, material baru harus tepat/sesuai dengan gaya arsitekturnya. Keaslian tidak serta 
merta hanya mengembalikan bangunan seperti kondisi aslinya, tetapi diperlukan suatu interpretasi 
yang tepat (Feilden 2003; Orbasli 2008; Sidharta-Budihardjo 1989). Tingkatan dalam tindakan 
pelestarian adalah sebagai berikut (Suryono, Alwin & Carissa, Laurentia, 2015): 

1. Preventif, yaitu mempertahankan bangunan melalui pengendalian lingkungannya, agar perantara 
penurunan mutu bangunan tidak berubah menjadi aktif dan untuk memperlambat proses 
kerusakan.  

2. Preservasi, yaitu mempertahankan bangunan pada bentuk dan kondisi yang ada tanpa ada 
perubahan.  

3. Restorasi, yaitu pengembalian suatu bangunan ke keadaan semula, dengan menghilangkan 
tambahan-tambahan dan memasang komponen semula yang hilang tanpa menggunakan bahan 
baru. 

4. Adaptasi, yaitu perubahan terbatas/tidak drastis pada bangunan untuk suatu kegunaan Istilah lain 
adalah penggunaan adaptif (adaptive reuse), yaitu penggunaan bangunan lama untuk fungsi yang 
berbeda dari asalnya demi kebergunaannya. 

5. Rehabilitasi, yaitu tindakan perbaikan/perubahan untuk pengembalian suatu bangunan agar dapat 
digunakan kembali, dengan tetap mempertahankan wujud-wujud yang bernilai sejarah, arsitektur 
dan budaya. 

6. Rekonstruksi, yaitu tindakan membuat kembali suatu bangunan/bagiannya pada tapak aslinya. 
Rekonstruksi berdasarkan bukti yang sahih, namun tetap sebagai suatu interpretasi kembali dari 
masa lalu. 

Penelitian tentang konstruksi atap sirap bambu, bertujuan mendukung praktek untuk pelestarian ke 
depannya. Atap sirap berbahan bambu seperti halnya material alam lainnya, memiliki keterbatasan 
usia pakai akibat pelapukan. Sehingga, dalam kurun waktu 10-15 tahun, material atap sudah harus 
diganti karena mengalami pelapukan akibat jamur pengotor (Damayanti, 2012). Tahap penggantian 
sirap yang telah lapuk masuk dalam kategori rehabilitasi bangunan. Tindakan perbaikan konstruksi 
atap yang telah lapuk, tentu membutuhkan tenaga kerja yang memahami bagaimana konstruksi sirap 
tersebut dibuat. Pengetahuan tentang konstruksi atap berbahan sirap bambu dirasa penting untuk 
diidentifikasi kembali, disebarluaskan, dan dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai acuan yang dapat 
digunakan ke depannya.  
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kuantitatif dan bersifat eksploratif-evaluatif (Hendry, 
2014). Fokus kajian adalah mengisi celah informasi terkait harga satuan pekerjaan pemasangan 
penutup atap berbahan sirap bambu. Penggunaan sirap bambu sebagai material atap masih 
dilestarikan, khususnya oleh masyarakat adat di Desa Penglipuran – Kabupaten Bangli. Masa layan 
sirap bambu berkisar antara 10-15 tahun. Pelapukan terjadi karena kerusakan yang dirangsang dari 
timbulan jamur (Damayanti & Mahawan, 2015). Batang bambu dapat dipanen setiap tahun setelah 3 – 
5 tahun, dibandingkan dengan 30 – 50 tahun untuk kayu pohon. Bambu dapat dipanen setiap tahun 
dan lebih mudah tumbuh lagi tanpa melakukan penanaman kembali (Artiningsih 2012). 

Bilah-bilah sirap bambu mempunyai ukuran lebar 57 cm dan varian dimensi panjang terdiri dari sirap 
tagtag (+20 cm), sirap pemade (+38 cm) dan sirap kampuh (+54 cm). Varian sirap terdiri dari dimensi 
Tagtag (20 Cm), Pemade (30 cm), dan kampuh (60 cm). Kebutuhan sirap untuk menutupi 1 m2 atap 
bangunan berkisar antara 200-300 bilah sirap, dengan perbandingan tagtag : pemade : kampuh = 
1:1:6, atau 75% adalah kebutuhan sirap kampuh, 12,5% untuk jumlah sirap tagtag, dan 12,5% 
sisanya adalah jumlah sirap pemade. Lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

Tabel 1. Spesifikasi bahan sirap bambu 
 

Parameter Spesifikasi 

Material Sirap (genteng) • Bambu Tali (Giganthocloa Apus) 

• Umur 2,5 tahun, diameter 6-12 cm, yang ujungnya tidak pernah patah  (tidak 

punggul), kalau di pukul/ di ketok suaranya nyaring (pertanda gait), kadar airnya 

sedikit/ tidak mog, berdiri tegak, kelopaknya sudah lepas. 

Material Rangka • Bambu dengan diameter  8-10 Cm, 

• Fisik lurus dan kokoh,  tidak punggul, kelopaknya sudah lepas, umur, 2,5 tahun 

keatas, suaranya nyaring (gait), jenis bambu tali 

Alat • Golok/ Parang/ Pisau 

• Gergaji 

• Alat ukur meter 

• Pengilatan 

• Sikut 

Total Kebutuhan bilah 

sirap /m2 

300 bilah sirap 

 

Kebutuhan tagtag (2 

lapis), bagian pangkal 

bambu/m2 

50 bilah 

 

Kebutuhan pemade (2 

lapis), bagian tengah 

bambu/m2 

50 bilah 

 

Kebutuhan kampuh (1 

lapis), bagian ujung 

bambu/m2 

200 bilah sirap 

 

Jumlah bilah yang 

dihasilkan dari 1 batang 

bambu tali panjang 4 m 

60 bilah sirap 
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Gambar 1. Tatanan sirap bambu pada konstrksi atap (Damayanti, dll, 2017) 

Setelah proses pembelahan bambu menjadi bilah-bilah sirap sesuai varian dimensi, dilanjutkan 
dengan pengilatan atau proses pembuatan kilat/pengait (Gambar 4). Sirap bambu dikaitkan pada 
sisip/reng tanpa menggunakan paku dan tali. Konstruksi kait adalah sistem yang digunakan konstruksi 
atap sirap. Sisip/reng juga terbuat dari bambu tali (Gambar 5) (Damayanti, dll, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celah informasi tentang kajian mengenai konstruksi atap sirap bambu adalah belum ada ketentuan 
yang pasti terkait besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun konstruksi atap berbahan 
sirap bambu. Hasil identifikasi tentang konstruksi dan tata cara pemasangannya idealnya dapat 
dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan biaya dalam pembuatan konstruksi atap berbahan sirap 
bambu. Kajian ini menggunakan pendekatan metode BOW (Burgerlijke Openbare Werken). Analisis 
BOW merupakan suatu rumusan penentuan  harga satuan tiap jenis pekerjaan. Satuannya ialah Rp. 
.../m3, Rp. …/m2, Rp. …/m1. Ada 2 (dua) kelompok angka / koefisien dalam analisa yaitu : pecahan / 
angka satuan untuk bahan (indeks satuan bahan) dan pecahan / angka satuan untuk tenaga kerja 
(indeks satuan tenaga kerja). Kegunaannya untuk kalkulasi bahan yang dibutuhkan dan kalkulasi 

Gidat   
1,5-2 cm 

Gidat   
1,5-2 
cm 

Badan sirap (tagtag, pemade, 
kampuh) 

pemade 

tagtag 
gantung 

pemade 

tagtag 

kampuh 

Gambar 2. Proses pengilatan Gambar 3. Proses pembuatan sisip/reng 
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upah yang mengerjakan. Prinsip yang terdapat dalam metode BOW mencakup daftar koefisien upah 
dan bahan yang telah ditetapkan. Keduanya menganalisa harga (biaya) yang diperlukan untuk 
membuat harga satuan pekerjaan bangunan. Dari kedua koefisien tersebut akan didapatkan kalkulasi 
bahan-bahan yang diperlukan dan kalkulasi upah yang mengerjakan. Komposisi, perbandingan dan 
susunan material serta tenaga kerja pada satu pekerjaan (Roehman, Fatchur. 2011). 

Selain kebutuhan bahan, kebutuhan tenaga hingga besar upah yang dibutuhkan merupakan 
komponen penting untuk dapat menghitung besaran harga satuan pekerjaan konstruksi atap 
berbahan sirap bambu. Hasil observasi lapangan menemukan bahwa 1 orang undagi terampil mampu 
memasang siap pada kosntruksi atap seluas 10m2 selama 1 hari. Kebutuhan biaya bahan dan upah 
ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Spesifikasi bahan sirap bambu 

Parameter Spesifikasi 

Harga Bambu Tali siap tebang (di Bangli) Rp. 30.000 – Rp. 50.000/batang (termasuk ongkos 

angkut manual) 

Harga bambu/m2  

(5 batang) 

Rp. 150.000/m2 

Biaya buat sirap, penyelah, dan sisip Rp. 200 / bilah 

Total biaya upah harian buat sirap, penyelah, dan 

sisip/org/m2 

Rp. 50.000/m2/hr/org (dihasilkan 300 sirap lengkap 

dengan sisip dan penyelah) 

Upah pasang sirap/m2 Rp. 50.000/m2/org (1 hari bisa mengerjakan 2-3 m2) 

Harga Bambu Tali siap tebang (di Bangli) Rp. 30.000 – Rp. 50.000/batang (termasuk ongkos 

angkut manual) 

Harga bambu/m2  

(5 batang) 

Rp. 150.000/m2 

Biaya buat sirap, penyelah, dan sisip Rp. 200 / bilah 

 

Harga satuan pekerjaan pembuatan dan pemasangan sirap bambu pada konstruksi atap berkisar Rp. 
250.000 – 350.000/m2. 

CONTOH PENERAPAN REHABILITASI KONSTRUKSI ATAP BERBAHAN SIRAP 
BAMBU 

Penerapan hasil kajian konstruksi atap sirap bambu berdasarkan hitungan biaya harga satuan yang 
telah ditentukan, telah dilakukan di salah satu lokasi studi kasus. Lokasi pertama berada di Pura 
Khayangan Jagat Puncak Tinggah, Desa Angseri – Kabupaten Tabanan berupa rehabilitasi atap Bale 
Paruman Agung dan Bale Paselang. Luas atap bangunan Bale Paruman Agung 81,98 m2 dan Bale 
Paselang 20,4 m2. Kedua bangunan merupakan bangunan tradisional yang berfungsi sebagai tempat 
menaruh seperangkat peralatan gong yang digunakan pada saat pelaksanaan upacara keagamaan.  

Kondisi eksisting konstruksi atap bangunan telah mengalami pelapukan sehingga terjadi kebocoran di 
beberapa tempat. Pihak pengempon Pura berkeinginan agar konstruksi atap yang sudah lapuk 
tersebut dipenerapan teknologi pada peremajaan dengan menggunakan material yang sama. Namun, 
keahlian pertukangan dalam hal konstruksi atap berbahan sirap bambu sudah minim dikuasai oleh 
masyarakat setempat. Berdasarkan kebutuhan dan kendala tersebut, maka Balai Litbang Perumahan 
Tradisional Wilayah II Denpasar diminta untuk dapat memfasilitasi pekerjaan penerapan teknologi 
pada peremajaan tersebut dengan pemberdayaan masyarakat setempat pada proses 
pembangunannya. Kabutuhan bahan terkait proses rehabilitasi atap ditampilkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kebutuhan bahan sirap pada studi kasus di Desa Angseri 

Aspek Bangunan Bale Paruman Agung Bangunan Bale Paselang 

Luas Atap 81,98 m2 20,4 m2 

Kebutuhan sirap 24.594 bilah 6.120 bilah 

- Tagtag (12,5%) 3.074 bilah 765 bilah 

- Pemade (12,5%) 3.074 bilah 765 bilah 

- Kampuh (75%) 18.445 bilah 4590 bilah 

Kebutuhan bambu 491,88 batang bambu 122,4 batang bambu 

Total kebutuhan bambu 614,28 batang bambu  

Gambar dokumentasi 

  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Konstruksi atap sirap bambu, telah minim diketahui masyarakat terkait tata cara pengerjaan dan harga 
satuan biaya pekerjaannya. Melalui aobservasi lapangan diketahui bahwa varian sirap terdiri dari 
dimensi Tagtag (20 Cm), Pemade (30 cm), dan kampuh (60 cm). Kebutuhan sirap untuk menutupi 1 
m2 atap bangunan berkisar antara 200-300 bilah sirap, dengan perbandingan tagtag : pemade : 
kampuh = 1:1:6, atau 75% adalah kebutuhan sirap kampuh, 12,5% untuk jumlah sirap tagtag, dan 
12,5% sisanya adalah jumlah sirap pemade.Dengan metode pendekatan BOW, hasil kajian ini 
menemukan bahwa harga satuan pekerjaan pembuatan dan pemasangan sirap bambu pada 
konstruksi atap berkisar Rp. 250.000 – 350.000 / m2. Penerapan di lapangan telah dilakukan di Desa 
Angseri sebagai upaya renovasi konstruksi atap bangunan menggunakan sirap bambu pada tahun 
2016. Tata cara pembuatan, pemasangan, hingga perkiraan biaya berdasarkan hasil penelitian. 
Kajian lebih detail terkait harga satuan pekerjaan untuk Kabupaten lain, dirasa perlu dilakukan. 
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ABSTRACT 

Nabuan is a smart concept of ancestors custom of Penglipuran village Bangli inherited until now. Nabuan 
concept applies to planning and structuring the settlement area with never grew large. This means that since its 
inception the settlement amount is fixed. The concept of nabuan is viewed as a self-contained settlement spatial 
concept that seems relevant to be developed now. Nabuan concept seems to be similar to the concept of the 
satellite from the development of the region. Nabuan independent settlements that do not have to lose the 
association or communication with the village or  surrounding settlements. 

Keyword: Nabuan, Settlement, Local Genius, Desa Adat Penglipuran 

 

ABSTRAK 

Nabuan adalah sebuah konsep cerdas dari para leluhur desa adat Penglipuran Bangli yang diwariskan hingga 
kini. Konsep nabuan berlaku bagi perencanaan maupun penataan wilayah permukimannya dengan tidak pernah 
bertambah luas. Artinya sejak awal berdirinya permukiman tersebut jumlahnya tetap. Konsep nabuan dipandang 
sebagai sebuah konsep spasial permukiman mandiri yang tampaknya relevan untuk dikembangkan kini. Konsep 
nabuan tampaknya mirip dengan konsep satelit dari sisi pengembangan wilayah yang mandiri. Nabuan 
permukiman mandiri yang  tidak harus kehilangan pergaulan maupun komunikasi dengan desa atau permukiman 
sekelilingnya. 

Kata Kunci: Nabuan, Permukiman, Kearifan Lokal, Desa Adat Penglipuran 
 

PENDAHULUAN  

Sebuah permukiman selalu diawali oleh adanya orang atau sekelompok orang yang menetap disuatu 
wilayah dengan beragam alasan. Setidaknya adalah alasan untuk mempertahankan dan 
melangsungkan kehidupan dan penghidupannya. Dengan demikian warna atau ciri  dari suatu 
permukiman sangat diwarnai oleh pola penghidupannya serta sistem sosial yang mengikatnya.  

Pola permukiman yang mudah dilihat adalah pola dimana pemukimnya menetap dan mengatur pola 
bermukimnya dengan harapan dapat berkelanjutan serta memberikan rasa nyaman, aman, dan sehat 
bagi pemukimnya. Untuk mempertahankan dan melanjutkan pembangunan yang berkembang di 
wilayah permukimannya bagi masyarakat tradisi yang berlatar belakang kehidupan agraris 
menhgaturnya dalam tata kelola desa yang melalui proses kesepakatan yang ditetpakan dalam suatu 
aturan tertulis berupa awig-awig. Terkadang awig-awig juga dilengkapi dengan pesuaran (aturan 
yang tidak tertulis namun terdengar “ada”). 

Permukiman masa lalu yang masih eksis hingga kini banyak tersebar di wilayah pegunungan. Seperti 
misalnya Desa Tenganan di Karangasem, Desa Sidatapa di Buleleng, Pinggan, Bayung Gede, 
Pengotan, dan Penglipuran di Bangli, dan lainnya. Tampaknya Kabupaten Bangli banyak memiliki 
aset warisan atau pusaka desa atau permukiman tradisional yang terbentuk dari wilayah desa adat.         
Desa Adat Penglipuran di Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli merupakan desa tua di era kerajaan 
Bangli dan memiliki hubungan historis dengan desa tradisi Bayung Gede. Tipe permukiman maupun 
perumahannya adalah segaris ‘linier’ dan menggambarkan rumah kehangatan atau rumah yang 
mewadahi fungsi tidur dan masak dalam satu ruangan. Kecerdasan lokal ini diwarisi oleh karena 
lokasi permukiman tradisi kebanyakan berada pada ketinggian yang berudara dingin. Kecerdasan 
yang mereka peroleh turun temurun atas dasar pengalaman yang dibingkai oleh kemampuannya 
beradaptasi.  

Dinamika waktu yang berlangsung diiringi oleh penambahan penduduk akibat angka kelahiran tidak 
berdampak pada perubahan dimensi, bentuk, bahan, sampai dengan pola permukimannya. Karena 
keasriannya lingkungan di desa adat Penglipuran pada tahun 1995 yang lalu memperoleh 
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penghargaan Kalpataru. Perhatian yang tingggi, konsisten, dan berkelanjutan terhadap keselarasan 
lingkungan bermuara pada dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia pada beberapa 
tahun yang lau, dua lainnya adalah desa Giethoorn di Belanda dan desa Mawlynnong di India, seperti 
yang dikutip dari  majalah Internasional Boombastic (https://indonesia.go.id, 2019). 

Penelitian ini dikonsentrasikan pada keingintahuan kenapa pola permukimannya dapat berlangsung 
ratusan tahun? Konsep apakah yang diterapkannya? Pertanyaan tersebut dilakukan melalui 
pendekatan kajian yang bersumber pada beberapa literatur maupun kondisi lapangan secara diskriptif 
melalui teori interpretasi, semiotika, dan daya dukung dan daya tampung. Seluruh rangaian penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif yang beregrak dari ilmu yang berhubungan dengan ruang, 
lingkungan dan sosial budaya.         

EKSISTING PERMUKIMAN DESA ADAT PENGLIPURAN 

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana 
dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang 
terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna 
dan berhasil guna. Permukiman dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman 
perdesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997, diunduh dari http://odexyundo.blogspot.com, 2019). 

Permukiman di Desa Adat Penglipuran adalah sebuah permukiman di Desa Adat yang terletak 
dikelurahan Kubu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli. Jarak tempuh dari pusat kota Bangli  adalah 
lima kilometer kearah Utara menelusuri jalan raya Bangli–Kintamanai melewati kelurahan Kubu. Tepat 
disebelah utara Kantor  Kelurahan Kubu belok ke Barat sekitar 500 meter kemudian sampailah di 
Penglipuran. Dengan kata lain permukiman di Desa Penglipuran adalah sebuah Permukiman Desa 
atau Desa Adat yang analog dengan permukiman. Permukiman tersebut selain terdiri dari  unsur 
rumah, juga dijumpai adanya kebun, hutan bambu, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
lingkungan. Permukiman ini merupakan bermukimnya masyarakat sebagai suatu komunitas adat yang 
hidup dan berpenghidupan dari pertanian.  

Secara historis menurut para penglingsir ”sesepuh” dikatakan bahwa Penglipuran  berasal dari kata 
“Pengeling Pura” yang  artinya ingat pada leluhur. Hal ini beralasan dimana leluhur masyarakat 
Penglipuran berasal dari Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani. Karena Desa Bayung Gede  
jaraknya agak jauh dari Desa Penglipuran  maka masyarakat Penglipuran  membangun tempat 
persembahyangannya “Pura” yang  sama seperti di Desa Bayung Gede. Kesimpulannya bahwa 
masyarakat Penglipuran masih ingat kepada asal leluhur mereka, ada juga yang  berpendapat bahwa 
Penglipuran berasal dari kata “Penglipur” yang  artinya “penghibur’ di mana pada jaman dahulu para 
raja sering menggunakan daerah ini sebagai tempat untuk menghibur diri atau mencari ketenangan 
(Bangli Government Tourism Office,1991,35). 

Dari sumber yang sama disebutkan bahwa Desa Penglipuran memiliki potensi budaya yang  sampai 
sekarang tetap terpelihara dengan baik. Potensi dimaksud berupa bangunan-bangunan rumah 
Arsitektur Tradisional Bali dimana penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani dan sebagian 
kecil adalah pegawai negeri. Demikian juga halnya dengan seni tari, seni ukir yang  telah tumbuh dan 
berkembang yang  merupakan kelengkapan potensi budaya yang  diwakili oleh Desa Adat 
Penglipuran Bangli. 

Adapun luas desa wisata tradisional ini adalah 112 hektar, dengan 45 hektar diantaranya adalah 
hutan bambu. Posisi ketinggian desanya berada pada kisaran 700 meter diatas permukaan laut 
sehinga pohon bambu tumbuh dengan baik dan sekaligus berfungsi sebagai penahan air, produksi 
oksigen, sekaligus juga sebagai bahan bangunan dan alat-alat upacara, bahkan rebungnya dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan makanan.  

Sejak tahun 1993 Penglipuran ditetapkan sebagai desa wisata tradisional sebagai salah satu upaya 
pemerintah dalam pelestarian budaya. Upaya pelestarian ini diawali dengan membangun rumah 
contoh dalam satu pekarangan pada tahun 1992 yang lalu dengan harapan agar masyarakat tidak 
mengubah pola, bentuk, fungsi dan makna dari huniannya. Demikian selanjutnya masyarakat 
bersama pemerintah melestarikan identitas bermukimnya sejak dari sirkulasi, pagar beserta angkul-
angkul “pemesuan”, bentuk dan fungsi rumah beserta bahan, warna, sampai dengan hutan bambu 

https://indonesia.go.id/
http://odexyundo.blogspot.com/
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dan lainnya. Dengan kata lain upaya yang dilakukan untuk melestarikan permukiman mereka adalah 
melalui pendekatan konservasi. 

Kondisi permukiman dengan pola perumahannya dari tahun ke tahun dijaga keasliannya mulai dari 
pola desa, pola rumah, bentuk, bahan, struktur sampai dengan fungsi bangunannya. Usia 
permukiman tradisional diduga telah berada sejak ratusan tahun yang lalu dengan memperhatikan 
objek bangunan padmasana yang belum ada di tempat suci pada masing-masing rumah. Padmasana 
adalah Linggih Sthana Ida Sang Hyang Widhi yang menurut Lontar “Dwijendra Tattwa”, pelinggih 
berbentuk padmasana ini dikembangkan oleh Danghyang Dwijendra, atau nama (bhiseka) lain beliau: 
Mpu Nirartha atau Danghyang Nirartha pada abad ke 14 
(http://sejarahharirayahindu.blogspot.com.2019). Kini beberapa rumah telah dilengkapi dengan 
bangunan padmasana karena berbagai pengaruh dan peredaran waktu yang berlangsung. 

Tipe dari pola permukimannya membujur segaris arah Utara-Selatan sebagai manfestasi nilai Utama-
Nista atau Gunung-Laut atu juga Hulu-Teben. Sistem tata nilai tersebut dimaksudkan sebagai 
orientasi Gunung (Batur) di Utara dan laut di Selatan. Pola tersebut di ujung Utara adalah lokasi untuk 
zona utama yang dipandang suci sebagai lokasi tempat suci “Pura”, sedangkan di ujung Selatan 
adalah untuk zona rumah masa depan yang disebut setra atau kuburan. Zona diantaranya, di bagian 
tengah merupakan zona perumahan. Perumahan tersebut ini terdiri dari 77 petak lahan “karang” 
sebagai reinterpretasi pengarep “keluarga inti”, dimana satu karang diantaranya  terletak di ujung 
Selatan disebut dengan nama karang memadu ( Lahan bagi orang yang poligami). Ke 77 petak lahan 
rumah tersebut 38 petak ada di kiri Margi Agung dan 38 lainnya ada di kanan Margi Agung. Jumlah 
petak lahan beserta bangunannya konon sejak awal berdiri hingga kini tidak bertambah ataupun 
berkurang. 

Gambar di bawah  menunjukkan konsep penataannya dan implementasi konsep dimaksud ke dalam 
penataan permukimannya dengan pola linier sebagai ciri permukiman pegunungan, ataupun juga 
dikenal sebagai permukiman dengan tipe rumah kehangatan dengan ciri dapur dan tempat tidur 
terletak pada satu bangunan, sama seperti rumah-rumah yang berlokasi di pegunumgan “dingin”. 
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Gambar Kiri menampilkan pola permukiman dalam konsep, Kanan adalah implementasinya “eksisting”. 
Sumber Kiri, analisa Salain: 2019; Sumber Kanan, Dinas PU Dati I Bali.. 

http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2011/12/hyang-widhi.html
http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/05/lontar.html
http://sejarahharirayahindu.blogspot.co.id/2011/01/mpu-dwijendra.html
http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/02/danghyang-nirarta.html
http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/
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Pola linier tersebut hingga kini terlihat dengan jelas yang diwujudkan ke dalam pola sirkulasi linier 
pusat permukimannya yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur jalan yang disebut Margi Agung. 
Genap pemukimnya.Margi Agung tersebut tidak dipergunakan bagi lalu lalang kendaraan roda empat. 
Jalan tersebut selain merupakan pusat permukimannya juga berfungsi sebagai ruang publik  yang 
digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada pada permukimannya. Seluruh pintu masuk 
“pemesuan” ke perangan rumah bermuara pada Margi Agung. Namun sirkulasi kesehariannya lebih 
mengutamakan konsep sirkulasi linier yang terbentang dari satu rumah lainnya, sehingga seluruh 
rumah dapat dilalui.   

Modernisasi yang berkembang searah dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti 
adanya infrastruktur air bersih, telephone, listrik, sampai dengan peralatan masak tidak merusak 
penampilan maupun estetika bangunannya. Demikian pula akibat pertumbuhan penduduk karena 
angka kelahiran tidak berpengaruh pada perluasan ataupun perubahan bangunan yang ada atau 
adanya penambahan masa bangunan. Demikian pula pada pola keruangan perumahan maupun 
permukimannya. 

Ditetapkannya sebagai desa wisata mengantarkan Desa Adat Penglipuran menjadi desa yang 
mendunia. Banyak kunjungan wisatawan Nusantara maupun Manca Negara yang berkunjung  untuk 
mengetahui secara langsung eksisting dan potensi desa tersebut. Kekhawatiran pemerintah akan 
adanya berbagai pengaruh yang berdampak pada perubahan, dibangunlah suatu model atau contoh 
yang menggambarkan tuntutan kekinian seperti misalnya melengkapi dengan kamar mandi. Contoh 
tersebut selain berupaya untuk pelestarian juga dimaksudkan sebagai model yang dapat ditiru oleh 
masyarakat agar tidak kehilangan identitasnya. 

Potensi lainnya yang jarang dipublikasikan adalah bahwa di sebelah selatan permukimannya 
dibangun sebuah Taman Makam Pahlawan bagi para pejuang yang berasal dari kabupaten Bangli 
waktu melawan penjajahan Kolonial Belanda yang dipimpin oleh Kapten Anak Agung Mudita. Letda I 
Wayan Merdana (alm) berasal dari Banjar Belungbang-Bangli adalah pejuang terakhir yang 
dibangunkan tugu peringatan (tahun 2018) atas jasa-jasanya (setelah disetujui perpindahannya dari 
Pemerintah Kabupaten Klungkung, informasi Suarcana, 2018). 

PERENCANAAN PERMUKIMAN DI DESA ADAT PENGLIPURAN BANGLI DENGAN 
LOCAL GENIUS “NABUAN” 

Sebuah permukiman yang merupakan wadah bagi insan manusia bisa saja menggunakan konsep 
atas dasar pola menyebar dan atau memusat dengan sistem sirkulasi yang dipilihnya yang didukung 
oleh berbagai fasilitas yang mendukung kemudahan kedidupan kini dan mendatang melalui sebuah 
pengelolaan yang saling berkontribusi antara daya dukung dengan daya tampung.Teori 
ketergantungan merupakan salah satu teori yang digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhannya 
seperti misalanya beras, air bersih, dan lainnya, termasuk hubungan dengan permukiman tetangga 
hingga batas-batas wilayah kabur, bahkan mungkin menyatu atau saling melemahkan.  

 

Suasana Margi Agung pada saat peringatan Hari 
Kemerdekaan RI beberapa tahun lalu.  

Sumber. Salain. 2014 
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Perencanaan permukiman di Desa Adat Penglipuran sangat dilandasi oleh kearifan local yang 
bertumpu pada harmoni antara potensi alam dengan manusia dan dengan kepercayannya. 
Memperhatikan sejarah keradaannya jika dihubungkan dengan bukti fisik yang dijumpai melalui 
pendekatan interpretasi, Desa Adat Penglipuran dapat digolongkan pada sebuah desa yang tidak 
menerapkan Kahyangan Tiga seperti desa-desa adat di Bali lainnya. JIka desa dengan Kahyangan 
Tiga memiliki tiga zonasi yakni Kaja sebagai letak Pura Desa, di zonasi Tengah untuk Pura Puseh, 
dan di zonasi Kelod untuk Pura Dalem. Di Desa Adat Penglipuran hingga kini menempatkan Pura 
Desa dan Puseh berdampingan pada Zonasi Utara dan Pura Dalem pada Zonasi Selatan 
permukimannya.  

Luas desa ini tentu tidak bertambah, yang bertambah justru pemukimnya melalui kelahiran penduduk. 
Kecerdasan lokal yang diterapkan di permukiman tersebut adalah dengan membangun kepercayaan 
maupun persyaratan yang berat, misalnya ada kepercayaan bahwa mereka tidak boleh menikah 
dengan orang dari luar desa, jika dilanggar berakibat gila. Begitu juga pernikahan dengan warga 
disebelah Barat tukad (sungai) Desa Adat Penglipuran, pernikahan dapat berlangsung dengan 
membentangkan kain putih dari rumah ke rumah pengantin dengan menyeberangi tukad 
(Salain,1998). Peraturan lainnya yang mengikat adalah larangan untuk melangsungkan poligami. Bagi 
pelaku poligami disiapkan karang memadu diujung Selatan di sebelah barat Margi Agung perumahan. 
Sampai dengan saat ini karang memadu tidak pernah berfungsi. 

Pengelolaan penduduk di permukiman tersebut dengan berbagai cara diatas tidak mampu untuk 
membatasi kelahiran sehingga jumlah penduduknya bertambah banyak, demikian juga dengan jumlah 
Kepala Keluarga (KK). Akan tetapi yang menjadi pedomannya adalah jumlah KK yang berasal dari 
keluarga inti (pengarep) yang tercermin atau terimplementasi pada karang yang berjumlah 76 buah. 
38 buah karang di sisi Barat Margi Agung dan 38 berikutnya ada di sisi Timur Margi Agung. Margi 
Agung yang berpola linier tersebut merupakan poros dari pusat permukimannnya yang sekaligus 
sebagai ruang publik atau ruang bersama. 

Tiap karang terdiri dari areal untuk rumah dan areal tebe (kebun) pada masing-masing karang. Batas 
sisi Timur dan Barat dari perumahannya dibatasi dengan jalan keliling bagaikan ring road, sehingga 
tidak ada lagi lahan untuk perluasan jika ada pertambahan penduduk maupun KK. Setiap keluarga inti 
sebagai pengarep akan menempati 76 karang. Bagi KK lainnya diluar pengarep diperkenankan 
mengolah karang tebe yang ada di belakang masing-masing rumah yang awalnya berfungsi sebagai 
tebe. Sehingga dengan demikian maksimum akan ada sejumlah 152 karang. Selebihnya 
dipersilahkan mencarai tempat baru untuk mendirikan tempat tinggalnya. Pola pengembangannya 
adalah merupakan copy paste dari pola yang diterapkan oleh rumah pengarep. Bedanya terlihat pada 
bentuk, bahan, dimensi, struktur, dan angkul-angkulnya. Dengan demikian perluasan atau 
pengembangan pola permukimannya adalah kesamping kiri maupun kanan sampai dengan batas 
jalan yang mengitarinya. 

Cara pengembangan permukiman tersebut identik dengan cara tawon membangun sarangnya 
“rumahnya”. Jika kapasitasnya sudah penuh maka kawanan tawon akan membuat rumah baru. Model 
ini diduga menjadi analogi bagi permukiman di Desa Adat Penglipuran sampai dengan saat ini. 
Karena analoginya di interpretasikan dengan rumah tawon “tabuan” maka disebut dengan Nabuan 
(berasal dari kata Tabuan atau Tawon). Dibawah ini divisualisasikan pola perkembangan 
permukimannya yang analog dengan rumah tabuan.  
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Gambar Kiri adalah gambar perluasan pola permukiman dari A ke C. A adalah perumahan, C adalah Tebe dan 
A adalah Margi Agung, dan D adalah jalan raya sebagai pembatas atau deliniasi wilayah permukimannya. 

Sumber, analisa Salain, 2019. Gambar Kanan adalah rumah tabuan “tawon” sebagai inspirasi pembangunan 
permukimannya. Sumber, Internet,2015. 

B 

A C C 

D D 
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Konsep Nabuan ini dipandang bukan hanya upaya cerdas untuk dasar pengembangan 
permukimannya akan tetapi ada makna kecerdasan ekologis yang dimanifestasikan melalui 
kemampuan daya dukung dan daya tampung dari linglkungan sosial dan lingkungan alamnya. Di 
tengah-tengah gencarnya pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Barat, Konsep lokal 
perencanaan permukiman tradisi seperti yang berlangsung pada komunitas adat Penglipuran layak 
dimanfaatkan sehingga tujuan melesatrikan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dapat 
berlangsung. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Inti dari Konsep Nabuan merefleksikan jumlah komunitas adat yang jumlahnya 76 KK, 38 karang di kiri 
poros permukiman yang disebut Margi Agung yang berfungsi sebagai pusat permukiman yang 
berpola linier sekaligus sebagai ruang publik, 38 karang lainnya ada disisi kanan Margi Agung. Ada 
satu Karang Memadu yang hingga kini tidak ada yang menempatinya karena poligami dilarang di 
desa adat tersebut. 

Perluasan perumahan pada permukiman di desa adat Penglipuran, Bangli ini dilakukan dengan 
membangun rumah-rumah baru ke arah kiri atau kanan dari karang pengarep yang dikenal sebagai 
tebe. Jika seluruh tebe dimanfaatkan maka aka dapat ditampung 152 KK dan Satu KK pada Karang 
Memadu. 

Tanpa disadari ternyata para leluhur komunitas adat di Desa Penglipuran telah mewariskan lokal 
genius yang sangat mumpuni yang telah teruji oleh waktu yaitu konsep Nabuan. Konsep Nabuan yang 
diinterpretasikan dari analogi rumah tabuan “tawon” mampu bertahan dengan tangguh hingga kini.  

Sustainable Development yang berintikan keserasian tiga dimensi yaitu Kebudayaan-Ekonomi-
Lingkungan telah diterapkan dengan konsisten oleh komunitasnya hingga kini yang didukung oleh 
karena sistem pemerintahan adatnya sebagai kecerdasan lokal seperti  kancan roras dan hulu apad 
serta dukungan komunitas termasuk para remaja.  

Direkomendasikan agar Konsep Permukiman Nabuan yang mampu melindungi permukimannya 
dengan tangguh, baik, aman, lestari, sejahtera dan berbahagia serta beradab dibuatkan data yang 
lengkap menyangkut fisik dan non fisik dari kawasan permukiman tersebut. Selanjutnya diusulkan 
untuk dilestarikan dan diajukan sebagai Kawasan Cagar Budaya. 
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ABSTRACT  

Cities are cultural transformations of the people who live in them. The city is also a transformation of the historical 

course of events that have been passed which can be read from its morphology. Denpasar as one of the cities 

that developed from a long historic journey left cultural traces in its morphology. This study aims to explore the 

process of the occurrence of ethnic layers in the morphology of the Denpasar City Heritage Area, the forming 

factors, and the forms of ethnic appearance in the layers. The research method used is qualitative with a historical 

approach. The results of this study indicate that the process of ethnic formation occurs naturally and changes in 

political power. There is a tendency for the concentration of ethnic Arabs, Indians, Chinese, Javanese, Balinese in 

the form of groupings of settlements in the Heritage Area of Denpasar along with its cultural attributes. 

architectural touches and landscaping, as well as presenting the first commodity that supports the ritual 

Keywords: ethnic, urban tissue, Denpasar Heritage Area  

 

ABSTRAK 

Kota adalah transformasi budaya dari masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kota adalah juga transformasi 

perjalanan sejarah dari peristiwa yang telah dilalui yang dapat dibaca dari morfologinya. Denpasar sebagai salah 

satu kota yang berkembang dari perjalanan panjang bersejarah meninggalkan jejak-jejak budaya dalam 

morfologinya. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri proses terjadinya lapisan-lapisan etnik dalam morfologi 

Kawasan Heritage Kota Denpasar, faktor pembentuk, dan bentuk-bentuk tampilan etnik pada lapisan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa proses pembentukan etnik terjadi secara alami dan perubahan kekuasaan politik. Terdapat 

kecenderungan konsentrasi etnik-etnik arab-India, Cina, Jawa, Bali yang berupa pengelompokan permukiman di 

Kawasan Heritage Denpasar beserta atribut-atribut budayanya.Usaha memperkuat identitas etnik loka dilakukan 

dengan cara memperluas Pura Desa dan Puseh Denpasar, menghadirkan aktifitas budaya dan ritual, sentuhan 

arsitektur dan lansekap, serta menghadirkan komoditi tama yang mendukung ritual..  

Kata Kunci: etnik, lapisan  kota, Kawasan Heritage Denpasar 

 

PENDAHULUAN 

 

Kota adalah perwujudan dari kompleksitas budaya manusia yang pernah menghuninya. Kota bagi 

para perancang adalah tempat untuk mengekpresikan ide dan pemikirannya. Kota bagi pedagang 

dan pengusaha adalah tempat untuk distribusi produksi mereka. Kota bagi para seniman adalah 

wadah untuk menggali ide dan memperkenalkan pada public. Kota bagi politisi dan penguasa 

adalah tempat untuk mengatur pola kehidupan penduduknya. Bntuk-bentuk terjemahan dari peran 

kota sangat tergantung dari bentuk kebudayaan penduduknya. Penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan Amos Rapoport (1977) menunjukkan bahwa morfologi kota sangat tergantung dari 

elemen-elemen budaya pendukungnya. Elemen-elemen budaya yang dimaksud adalah agama 

dan kepercayaan, (Kuncaraningrat, 1981). Elemen-elemen ini pada kota-kota lama sangat 

tergantung pada pendukung kebudayaan yaitu etnisnya. 

 

Etnisitas menurut Carter (1995) dipahami sebagai  “keaslian nasional seseorang, afiliasi religius, 

atau tipe lain dari kelompok yang digambarkan secara social dan geografis”. Etnisitas adalah 

mencakup ras, dan mengindikasikan bahwa etnisitas menunjukkan kepada kelompok besar dari 

orang-orang berdasarkan kepada kebudayaan asli dan ras (Phinney,1996). Bagi Betancourt dan 

Lopez (1993) etnisitas sebagai kelompok yang dicirikan berdasar atas istilah yang berhubungan 

dengan nasionalitas, budaya, dan Bahasa. istilah etnisitas mencakup ras, dan mengindikasikan 

bahwa etnisitas menunjukkan kepada kelompok besar dari orang-orang berdasarkan kepada 

kebudayaan asli dan ras. Etnisitas juga mengandung makna luas dan sempit. Dalam arti luas, 

etnisitas dicirikan dengan kesamaan karakteristik  budaya dan cirri-ciri phisik. Dalam arti sempit, 

etnisitas dibatasi kepada karateristik dan perbedaan budaya (Phinney, 1996). Menurut menurut 

Jacobson (2009:438) urban ethnicity adalah etnisitas yang yang ditunjukkan oleh penduduknya 

untuk menunjukkan keterikatan mereka dengan desa asal, sehingga tangka laku mereka tidak 

terbatas pada setting local, namun pada konteks yang lebih luas baik secara regional maupun 

nasional. Secara garis besar etnisitas dapat dipahami sebagai kelompok-kelompok yang 
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Gambar 1. Lapisan awal etnik 

Sumber Peta Dasar : Jhr. DR.H.M. van Weede, 

Indische Reisherinneringen, Haarlem: H.D. Tjeenk 

Willink en Zoon 1908 dalam AAG. Agung, 1989 

membawa ciri-ciri kebudayaan dari mana mereka berasal baik berupa religi, Bahasa, maupun 

atribut budaya lainnya yang menunjukkan perbedaan dengan etnik lainnya. Perbedaan tersebut 

salah satunya ditunjukkan dalam bentuk kelompok-kelompok permukiman etnis yang tergambar 

dalam pola ruang suatu wilayah. 

 

Kebudayaan merupakan satu integrasi yang bersumber pada sifat adaptif. Fakta yang menunjukkan 

bahwa kebudayaan-kebudayaan cenderung berintegrasi yaitu banyaknya kebudayaan yang unsur-

unsurnya selaras satu dengan lainnya. Sejak masa klasik yang mencapai titik puncaknya pada 

zaman Majapahit, Nusantara telah dihuni berbagai etnis dan ras yang saling berinteraksi dengan 

membawa budayanya sendiri. Kota-kota di Indonesia memiliki tipologi kota yang multikultur, yang 

tebentuk dan berkembang dengan masyarakat multi-etnis serta membentuk struktur yang heterogen 

dengan budaya baru melalui proses akulturasi. Daya tarik yang memanisfestasi akulturasi dari 

kebudayaan masyarakat, termasuk di bidang  arsitektur  menjadi  gambaran  perkembangan  

ekspresi  fisik  dari sebuah etos komunitas. 

 

Denpasar adalah salah satu kota yang memiliki ciri sebagai kota multibudaya dalam kerangka Kota 

Berwawasan Budaya sebagai orientasi pembangunan yang bersifat holistik dalam keseimbangan 

dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang pesat akibat peningkatan demografi dan pembangunan 

membuat kota ini makin menggambarkan kuatnya karakter kota multikultural. Sejarah panjang yang 

dilalui kota ini mulai dari jaman kerajaan, kolonialisme sampai jaman kemerdekaan dan kota modern 

menunjukkan lapisan-lapisan multibudaya yang semakin lama semakin kompleks. Penelitian ini 

dilakukan untuk menjejaki lapisan-lapisan kota berdasarkan etnik yang ada di Kawasan Bersejarah 

Kota Denpasar. Penjejakan dilakukan dengan menganalisis prosesnya dan faktor penyusun lapisan 

etnik kota. 

 

PERKEMBANGAN KELOMPOK ETNIK DI DENPASAR 
 

Etnik Asli Kota Denpasar 
 

Kota Denpasar pada awalnya adalah sebuah kerajaan yang 

didirikan oleh I Gusti Jambe Pule (Kyai Damar) yang bernama 

Kerajaan Badung. Pada tahun 1721 Kerajaan Badung ditundukkan 

oleh kerajaan Mengwi namun penjajahan ini berakhir tahun 1800 

berkat pimpinan Gusti Ngurah Pemecutan Sakti. Mulai saat itu 

Kerajaan Badung dibagi dalam 3 desa adat yaitu: Pemecutan, 

Satria, dan Kesiman. Kemudian disatukan kembali menjadi Desa 

Adat Denpasar pada masa Anglurah Kesiman yang membangun 

Puri Denpasar pada tahun 1859.  

 

Keseluruhan penduduk Denpasar pada masa kerajaan adalah 

etnik asli Bali. Etnik ini menempati pusat-pusat Puri yaitu 

Pemecutan, Denpasar, Satria, dan Kesiman. Etnik ini hidup 

dengan semua konsep-konsep budaya yang dimiliki seperti Tri 

Hita Karana, Nawa Sanga, dan sebagainya baik dalam pengaturan 

tata ruang dan arsitektur, ritual keagamaan, yang dapat dilihat dari 

kehidupan sehari-hari. Etnik asli berkembang secara alamiah 

tanpa pesaing dari etnik yang lain. 

 

 

  

 

 

 

Masuknya Etnis Nusantara  
 

Masuknya Belanda ke Denpasar disambut dengan perlawanan yang sangat kuat dari penduduk dan 

kerajaan Denpasar. Untuk memperkuat pasukan, Raja Denpasar meminta masyakat Jawa untuk ikut 

berjuang mempertahankan negara. Untuk itu pasukan dari Jawa tersebut diberi tempat di bagian utara 

Puri Denpasar (Kampung Jawa sekarang).  
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Gambar 2. Masuknya Etnik Jawa 

Sumber Peta Dasar : Jhr. DR.H.M. van 

Weede, Indische Reisherinneringen, 

Haarlem: H.D. Tjeenk Willink en Zoon 

1908 dalam AAG. Agung, 1989 

Pasukan tambahan tersebut memiliki budaya yang berbeda dengan etnik asli Denpasar. Kedatangan 

mereka menjadi bagian dari penduduk Denpasar menambah warna kehidupan di Denpasar. Warna 

yang dibawa dari tempat asalnya bukan hanya memberi bentuk pada tempat tinggal mereka juga pola 

hidup keseharian yang berbeda dengan pola hidup etnik lokal. Pada tahun 1906 Kerajaan Denpasar 

jatuh ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Seluruh keluarga raja Denpasar bunuh diri massal 

dalam perang “Puputan Badung”.  

 

Selepas perang tersebut, penduduk Kampung Jawa menetap di lahan pemberian raja Denpasar dan 

hidup sesuai dengan budaya yang dibawanya dari kampung halaman. Sekalipun Namanya Kampung 

Jawa, penduduknya justru mayoritas suku Madura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrusi Etnik Eropa Di Denpasar 
 

Jatuhnya Kerajaan Denpasar membawa etnik eropa ke dalam ruang kota Denpasar dengan segala 

bentuk budayanya. Puri sebagai pusat kerajaan Badung diubah menjadi pusat pemerintahan kolonial: 

Afdeeling Zuid Bali et Onderafdeeling Badung. Sebagian Puri diubah menjadi sebuah hotel untuk 

orang Belanda (sekarang Inna Bali Hotel). Lahan di sekitar Puri diubah menjadi permukiman bangsa 

eropa. Di sebelah Pasar diubah menjadi Markas tantara belanda (sekarang Kodam XVI Udayana). 

Lokasi pasar (sekarang Kantor Walikota Denpasar) digeser kearah barat seberang Tukad Badung 

(sekarang menjadi Pasar Badung). Tahun 2010 didirikan sebuah musium. Tahun 1925 sebuah 

sekolah yang diperuntukkan bagi warga belanda dan para bangsawan Puri Badung juga telah 

dibangun (sekarang SMPN 1 Denpasar). Pembangunan kemudian dilanjutkan dengan membangun 

jembatan untuk menyeberangi Tukad Badung.  

 

Secara administratif kemudian Denpasar dibagi menjadi 5 perbekelan yaitu Dangin Puri, Dauh Puri, 

Pemecutan, Padangsambian, dan Kampung Jawa. Kerajaan Badung pada masa itu benar-benar telah 

dikuasai belanda. Pusat kota telah menjadi kota eropa. Hadirnya etnik eropa bukan hanya ditujukkan 

dalam kekuasaan politik saja namun juga tampilan arsitektur bangunan dimana etnik tersebut 

menempati di seputaran pusat pemerintahan di Denpasar. Bangunan-bangunan colonial hadir 

sebagai wadah aktifitas etnik tersebut, baik rumah tinggal maupun perkantoran, dan fungsi lainnya. 

Selain itu tata kota di pusat kekuasaan juga mengikuti gaya kota eropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2019, ISBN 978-602-294-397-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Suasana kota Eropa di Denpasar. Pempatan Agung Denpasar (kiri) dan Jalan Gajah Mada 

(kanan) tahun 1950 

Sumber: Tarnutzer, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Arsitektur Eropa 

Sumber: Koleksi KITLV, Leiden  

 

Masuknya Pedagang Cina Dan India-Arab 
 
Pada masa penjajahan belanda, pemerintah kolonial memerlukan pelaku ekonomi untuk 
meningkatkan aktifitas ekonomi di Denpasar. Maka etnis-etnis arab-India dan China difasilitasi untuk 
berdagang. Etnis Arab-India di tempatkan di sebelah timur Tukad Badung, sedangkan etnis China 
ditempatkan di sepanjang Jalan Gajahmada dan Jl Kartini. Etnis-etnis asia ini memperkuat 
perekonomian Denpasar dengan spesifikasi masing-masing. Etnis Arab-India cenderung berniaga 
tektil dan produk tektil, perhiasan, dan keperluan ibadah muslim. Sedangkan etnis China memiliki 
perniagaan yang lebih beragam. Selain hunian dengan tipologi rumah-toko, dibangun juga fasilitas 
peribadatan umat muslim yaitu masjid Raya Ukuwwah di Jalan Kalimantan. 

Munculnya permukiman etnik China dan Arab-India menjadikan permukiman etnik asli Bali tergeser ke 
lapisan ke dua dari lapisan kota. Permukiman tradisonal Bali menjadi daerah belakang di sekitar jalan 
Gajah Mada dan Jalan Kartini.  

 

Gambar 3.  Masuknya Etnik Eropa 

Sumber Peta Dasar : Jhr. DR.H.M. van Weede, 

Indische Reisherinneringen, Haarlem: H.D. Tjeenk 

Willink en Zoon 1908 dalam AAG. Agung, 1989 
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Lapisan Etnik Dalam Morfologi Kota Denpasar 
 

Pembentukan morfologi kota Denpasar berdasar etnik terus berkembang mengikuti perkembangan 

politik di Bali. Masa penjajahan Jepang merubah sedikit lapisan etnik yang sudah terbentuk. 

Perubahan terjadi pada bagian etnik eropa yang menempati bekas Puri Denpasar dan sekitarnya 

yang meninggalkan pusat kekuasaan politik. Bagian itu cenderung berkembang menjadi fungsi 

komersial dan perkantoran. Komposisi etnik tersebut menjadi permanen sampai masa kemerdekaan 

dan sampai saat ini. Penguatan-penguatan identitas etnik sebagai pusat desa adat Denpasar 

dilakukan dengan perubahan sebagian fungsi komersial di jalan Gajahmada depan Pasar Badung dan 

perluasan Pura Desa. Perubahan memang terjadi tetapi dalam prosentase yang relative kecil yang 

tidak merubah komposisi etnik utama di koridor. Saat ini di koridor Jalan Sulawesi mayoritas ditinggali 

oleh etnis arab-India dengan segala aspek budayanya.  

 

“….mereka adalah warga Indonesia……etnis arab, china dan india…. sekarang di koridor 

Sulawesi india yg paling banyak hampir 65 %. Etnis Bali 2 saja yaitu toko Dewi Agung sama 

toko Mas Windu Sare……..di Jalan Gajah Mada  hampir 80 % etnis china, etnis india  15 %, 

Bali nya 5%......Jln kartini 85 % etnis Bali, etnis China 13 %, etnis India satu persen ….. toko 

melati. ..” (Wawancara via WA dengan Bapak Mindradjaya, warga etnis China di Jalan 

Sulawesi, 22 September 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Suasana jalan Sumatra dengan 

arsitektur pecinan 

Sumber : Tarnutzer, 1993 

Gambar 6. Lapisan etnik lengkap Kawasan 

Heritage Denpasar 
Sumber Peta Dasar : Jhr. DR.H.M. van Weede, Indische 
Reisherinneringen, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink en Zoon 

1908 dalam AAG. Agung, 1989 
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Gambar 8. Lapisan Etnik Kota Denpasar 2019 

(Sumber: Modifikasi Google Earth, 2019) 

 

Lapisan etnik ini dicerminkan dengan budaya yang berkaitan dengan agama Islam. Hal itu ditunjukkan 

dengan adanya Masjid Raya Ukhuwwah di ujung barat Jalan Kalimantan. Termasuk komoditi yang 

diperjualbelikan di koridor tersebut yang meliputi peralatan ibadah umat muslim. Di koridor jalan 

Sulawesi komoditi yang diperjualbelikan adalah tekstil dan produk tekstil. Tampilan arsitektur masjid 

juga membantu perkuatan identitas etnik pada koridor ini. Perayaan keagamaan selama bulan 

Ramadhan dan idhul Fitri merupakan wujud yang memperkuat identitas etnik. Namun sentuhan 

elemen arsitektur Bali pada bagian arcade took menunjukkan bahwa seklipun pada koridor ini etnik 

mayoritas adaah Arab-India, namun karakter Bali sebagai identitas local dimunculkan dan 

mendominasi arsitektur secara keseluruhan. Dengan demikian lapisan kota pada koridor ini 

menunjukkan kuatnya akulturasi budaya dalam koridor ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid Raya Ukhuwwah 

Pempatan Jln. Thamrin 

Etnik China 

Etnik Arab-India 

Pura Puseh dan 

Pura Desa 

Etnik Jawa-

Madura 

Pempatan Agung 

Denpasar 

Fungsi Komersial 

dan Perkantoran 

Gambar.9 Aktifitas budaya dan religi di 

koridor Sulawesi dan Kalimantan 
(Sumber: Survei lapang, September 2019) 
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Etnis China yang mayoritas menempati koridor Jalan Gajahmada dan Kartini memanfaatkan koridor 

ini sebagai pusat aktifitas ekonomi. Untuk aktiftas budaya dan ritual, etnis ini banyak menggunakan 

fasilitas di tempat lain. Tidak ada fasilitas ibadah bagi mereka ini koridor ini. 

 

“….Sepertinya gak ada…....tempat ibadahnya ada 1 km di jln Bisma bagi agama kong hu 

chu…….Klo acara budaya seperti itu  ada di Klenteng Kong Cho Kwang Kong di jln gatsu 

sekitar hotel nikki…..Setiap bulan juli Dewa Kwang Kong  ber ulang tahun……..”(Wawanacara 

via WA dengan Bapak Mindradjaya, warga etnis China di Jalan Sulawesi, 23 September 

2019) 

 

Etnis Bali sebagai etnis asli dan utama menempati di lapis kedua sekitar Kawasan Heritage. Namun 

usaha untuk memperkuat identitas budaya selalu dilakukan.. Pertama adalah perluasan Pura Desa 

dan Pura Puseh di jantung Desa Adat di Jalan Gajahmada menunjukkan bahwa sekalipun etnik 

pendatang mendominasi penggunaan lahan di koridor ini, namun kehidupan budaya adalah milik etnik 

Bali. Kemudian aktifitas ritual juga mendominasi kehidupan di sekitar Kawasan Heritage tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain aktifitas budaya, aktifitas ekonomi etnis asli juga pewarna utama lapisan kota Denpasar. 

Perdagangan bahan-bahan ritual Hindu Bali sangat mendominasi disepanjang jalan Gajahmada dan 

sekitarnya. Pagi hari pedagang bunga, buah, janur dan bahan pembuat banten mudah dijumpai di 

Kawasan ini. Di bagaian dalam pasar dan dipertokoan juga mudah dijumpai pedagang bahan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan ritual Hindu Bali.  

 

Gambar 11. Pedagang alat dan bahan keagamaan 

Sumber: Dokumentasi Kadek Dwi Nadiantara dan I Made Pasek Satya Bhuana, 2019 

 

Usaha lain untuk memunculkan identitas Bali dalam koridor ini adalah dengan memberikan sentuhan 

Bali pada bangunan sepanjang jalan Gajahmada. Bangunan di jalan ini wajib menggunakan bata 

merah sebagai salah satu karakter arsitektur local sehingga suasana “bali” sangat terasa di koridor ini. 

Gambar 10. Aktifitas budaya dan religi di 
koridor Gajahmada dan lapangan Puputan 

(Sumber: Survei lapang,  
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Suasana Bali ini juga semakin kuat dengan penyelesaian lansekap yag menggunakan pohon 

Kamboja di koridor ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Penguatan identitas etnis Bali di koridor Gajah Mada melalui elemen arsitektur dan lansekap 

 

Secara keseluruhan lapisan kota Kawasan Heritage Kota Denpasar didominasi oleh etnis Bali dengan 

berbagai simbol budayanya. Etnis lain Arab-India, China dalam lapisan kota tersebut memberi warna 

yang lebih beragam, namun tetap dalam control karakter etnis utama. Menhilangnya lapisan etnik 

eropa digantikan dengan fungsi perkantoran dan komersial dimana identitas etnis eropa masih diwakili 

dengan gaya bangunan Kolonial pada Hotel Inna Bali Heritage Hotel. 

 

KESIMPULAN 
 

Lapisan Kota (urban tissue) yang terwujud di Kawasan Heritage Kota Denpasar saat ini merupa 

proses pembentukan yang sangat panjang. Lapisan awal lahir dari proses alami tentang pencarian 

tempat tinggal manusia. Lapisan-lapisan berikutnya dihasilkan dari proses pergantian kekuasaan 

politik dan ekonomi.  

Faktor utama pembentukan lapisan kota tersebut adalah kekuasaan politik. Pergantian kekuasaan 

politik dari masa kerajaan, penjanjahan belanda, penjajahan Jepang, dan kemerdekaan.Karena 

kekuasaan politik berganti maka terjadi terjadi peghilangan etnis (eropa)dalam lapisan etnik di 

Kawasan Heritage Denpasar.  

 

Lapisan terakhir menunjukkan bahwa etnik Bali tidak menempati koridir utama di Kawasan ini. Etnik 

Bali cenderung tinggal di lapis ke 2 koridor. Untuk itu perlu penguatan identitas sebagai etnik utama. 

Penguatan dilakukan melalui usaha perluasan Pura Desa, menghadirkan aktifitas ritual dan budaya, 

memberikan sentuhan arsitektur dan lasekap kota, serta jenis komoditi perdagangan. 
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ABSTRACT 

Permanent outdoor advertising (POA) is one of the media for delivering information in the public space with 

purposes to influence the audience with words, with or without pictures. Those  information about services, 

products, lifestyles, dreams and values to the public. In economic and business terms, advertising is important 

and very effective way because it’s direct contact with the audience. In terms of urban planning, POA as a urban 

physical element also create the image and the visual quality of public spaces, especially road corridors. The high 

intensity of movement in arterial and collector roads is an effective location for information dissemination. POA is 

something that attracts attention, and can strengthen the image of the region. However, advertisers often ignore 

the negative effects of RRL on the physical quality of urban space with the sole purpose of economic benefits.In 

Denpasar, POA are classified into 1)electronic billboards and 2)billboards, and based on technically installation 

POA typology can be divided into a)independent structure (free-standing); b)relied on another structure 

(attached). The issue of permanent RRL that occurs, POA implementation actually forgets its main planning 

criteria, namely 1)safety; 2)orderly; 3) beauty/aesthetic; and 4) legibility. These criteria will be implemented in the 

saveral aspects, namely: 1)land allotment; 2)structure and construction; 3)placement; 4) shape, size, amount; 

5)orientation; 6)lighting; 7)content. The structuring planing principles of POA in Denpasar must be assessed 

based on local issues and the surrounding disturbance they cause, so that the structuring principles formulated 

are contextual. The research method is evaluative analyze the conditions that occur in the field (potential, 

problems, and the impact of disturbances) that are used as a basis for exploring structuring principles. The 

identification of the RRL is carried out on 29 roads in the city of Denpasar. The survey location was selected on 

the protocol road with primary arterial, collector-1 and collector 2 functions representing all arterial and collector 

roads in Denpasar. 

Keywords: permanent outdoor advertising, principle, criteria, planning, road corridor  

 

ABSTRAK  

Reklame ruang luar (RRL) adalah salah satu media penyampaian informasi diruang publik dan bertujuan 

mempengaruhi audiens dengan kata-kata, dengan atau tanpa gambar, informasi tentang layanan, produk, gaya 

hidup, impian dan nilai-nilai kepada masyarakat. Dalam hal ekonomi dan bisnis, periklanan adalah hal yang 

penting dan sangat efektif karena kontak langsung dengan audiens. Dari segi perencanaan kota, RRL sebagai 

elemen fisik yang juga membentuk kualitas visual  ruang publik, khususnya koridor jalan. Intensitas pergerakan 

yang tinggi di jalan arteri dan kolektor adalah lokasi yang efektif untuk penyebaran informasi. RRL permanen 

adalah hal yang menarik perhatian, dan dapat memperkuat citra kawasan. Namun, pengiklan sering kali 

mengabaikan efek negatif RRL pada kualitas fisik ruang kota dengan tujuan keuntungan dari segi ekonomi 

semata. Di Kota Denpasar RRL permanen diklasifikasikan menjadi reklame elektronik dan reklame papan 

(billboard), dan secara teknis pemasangan tipologi RRL permanen dapat dibagi menjadi a)struktur mandiri (free-

standing); b)bertumpu struktur lain (attached). Persoalan RRL permanen yang terjadi, penyelenggaraannya justru 

melupakan kriteria penataan yaitu 1)keselamatan; 2)ketertiban; 3)keindahan; dan 4)keterbacaan. Kriteria-kriteria 

tersebut akan diimplementasikan dalam aspek-aspek penataan yaitu : 1)peruntukan lahan; 2)struktur dan 

konstruksi; 3)penempatan; 4)bentuk, ukuran, jumlah; 5)orientasi; 6)pencahayaan; 7)konten. Penataan RRL 

permanen di Denpasar harus dikaji berdasarkan isu lokal dan gangguan yang disebabkannya, sehingga prinsip-

prinsip penataan yang dirumuskan menjadi kontekstual. Metode penelitian adalah evaluatif untuk menganalisa 

kondisi yang terjadi dilapangan (potensi, persoalan, dan dampak gangguan) yang digunakan sebagai dasar 

penggalian prinsip-prinsip penataan. Identifikasi penyelenggaraan RRL dilakukan pada 29 ruas jalan di Kota 

Denpasar. Lokasi survey dipilih pada jalan protokol dengan fungsi arteri primer, kolektor-1, dan kolektor 2 yang 

mewakili seluruh jalan arteri dan kolektor yang berada di Denpasar. 

Kata Kunci: reklame ruang luar, prinsip, kriteria, penataan, koridor jalan  
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PENDAHULUAN 

Dalam bukunya Urban Design Process, Shirvani (1986) menyebutkan bahwa reklame ruang luar 
(RRL) sebagai sebagai salah satu dari delapan elemen dasar dalam rancang kota, dengan wujud  
elemen penanda kota (signage). Reklame biasa juga disebut dengan iklan atau advertisi yang sifatnya 
komersial maupun sosial (non-komersial). Reklame merupakan suatu bentuk promosi kepada umum 
untuk mempengaruhi pengamat dengan tulisan atau kata-kata dengan atau tanpa gambar mengenai 
suatu jasa, produk, citra gaya hidup, impian serta nilai-nilai baru kepada masyarakat (Follis, John and 
Hammer; 1979). Dari sisi bisnis reklame merupakan aspek penting tanpa meninggalkan kualitas 
lingkungan. Sedangkan dari sisi perencanaan kota, reklame/penanda juga dapat sebagai pembentuk 
orientasi kota sehingga memudahkan mengenali kota. Di dalam perencanaan kota komprehensif, 
perancangan kota memiliki makna khusus, berkaitan dengan tanggapan inderawi manusia terhadap 
lingkungan fisik kota: penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial. Perancangan elemen 
tata ruang kota haruslah peka dan menunjang aspek visual kota dengan meningkatkan kualitas 
estetika (Branch 1996). 

RRL sebagai salah satu contoh bentuk elemen penanda tidak lepas dari perkembangan fisik dan non-
fisik sebuah kota. Lokasi pasang RRL cenderung berada pada ruang terbuka kota yang dinilai 
strategis sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak lebih mudah dilihat dan diamati, 
misalnya tempat-tempat yang strategis pada persimpangan jalan (Wardana, 2006). Konsekuensi dari 
tumbuhnya perekonomian kota adalah semakin berkembangnya RRL sebagai salah satu fisik 
pembentuk ruang kota ditepi jalan (koridor jalan). RRL juga merupakan media pemberi informasi yang 
memiliki fungsi penting dalam ruang kota, secara komersial memiliki nilai ekonomi yang dapat 
menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak jasa periklanan. Tanpa didasari pendekatan 
penataan reklame yang cenderung bertumpu pada pendekatan ekonomi. Reklame juga dapat 
merusak citra fisik dan visual ruang kota apabila penyelenggaraannya tidak ditata berdasarkan kriteria 
dan elemen penataan kota yang tepat. Penelitian ini menganalisa penyelenggaraan RRL permanen 
pada koridor jalan arteri dan kolektor di Kota Denpasar. Dengan meninjau karakteristik tipologi, 
potensi dan persoalan RRL permanen pada jalan arteri dan kolektor di Kota Denpasar, maka akan 
diturunkan menjadi kriteria (issue of concern) dan elemen penataan (scope of issues), sehingga dapat 
dirumuskan prinsip penataan dari penyelenggaraan reklame di kota Denpasar. 

METODOLOGI 

Penelitian ini adalah kajian evaluatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi, potensi dan 
persoalan eksisting, serta merumuskan kriteria dan elemen penataan RRL permanen di koridor jalan 
Kota Denpasar. Metode pengumpulan data melalui survey primer dan sekunder. Data primer melalui 
survey dan observasi lapangan serta dokumentasi. Survey sekunder melalui data instansi, literatur, 
dan peraturan terkait reklame.   

 

Diagram 1. Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi penyelenggaraan RRL dilakukan pada 29 ruas jalan di Kota Denpasar. Lokasi survey 
dipilih pada jalan protokol dengan fungsi arteri primer, kolektor-1, dan kolektor 2. Jalan area survey 
telah mewakili seluruh jenis peruntukan lahan, sehingga tipologi RRL yang dianalisa bisa lebih 
beragam dan mewakili populasi sampel reklame. Proses identifikasi untuk mendapatkan informasi 
kondisi penataan antara lain potensi dan persoalan, analisa gangguan (persoalan),  tipe/jenis reklame 
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permanen, lokasi, penempatan, bentuk, ukuran. Informasi tersebut akan dikumpulkan pada sampel 
jalan arteri dan kolektor yang telah ditentukan. Dari analisa gangguan dan persoalan serta  
dielaborasikan dengan peraturan penyelenggaraan reklame dan tata ruang di Denpasar, maka dapat 
diturunkan menjadi kriteria penataan (issue of concern) dan elemen penataan (scope of issue), 
sehingga dapat dirumuskan prinsip-prinsip penataan RRL di Kota Denpasar.  

REKLAME RUANG LUAR PERMANEN DI DENPASAR 

RRL permanen secara teori masuk kedalam klasifikasi reklame berdasarkan bahannya, reklame 
permanen memiliki ciri yaitu berdiri diatas struktur/pondasi mandiri, dimasukkan ke dalam tanah, 
dipasang / bertopang pada struktur yang permanen, misalnya bangunan. Contoh reklame permanen 
adalah reklame papan (billboard). Lawan dari reklame permanen adalah reklame temporer atau 
insidentil, yaitu reklame yang digunakan pada suatu waktu yang tertentu, misalnya ketika ada suatu 
acara/pertunjukkan dan sejenisnya, pada tempo waktu yang terbatas. Media reklame jenis ini 
mempunyai ciri mudah untuk dipindahkan atau dibongkar dan tidak dari bahan yang mahal, contohnya 
spanduk dan baligo (Damain and Gary.1989: 2). RRL permanen dapat diklasifikasikan berdasarkan 
beberapa aspek, yaitu seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Klasifikasi Reklame Permanen  
Sumber: Damain and Gary, 1989; Perwali Kota Denpasar No. 3 Tahun 2014 

ASPEK JENIS REKLAME 

ISI PESAN a)Komersial ;  

b)Non-Komersial 

SIFAT PENYAMPAIAN a)Langsung ;  

b)Tidak Langsung 

JENIS MATERIAL a)Billboard (Reklame papan) 

b)Eletronik (Videotron/LED) 

TEKNIS PEMASANGAN a)Struktur Mandiri (Free-Standing);  

b)Menumpang pada struktur atap (Roof-Signs); 

c)Bertumpu pada bidang dinding  (Wall-Signs); 

TIPE STRUKTUR 1)Struktur Mandiri (Free-Standing): 

   a) Struktur Tiang (pole-signs) 

   b) Dudukan pondasi (Ground-signs) 

 2)Menumpang (Attached) 

   a) Roof-Signs 

    b)Wall-Signs  

   c)Projected-Signs 

 

Dalam proses analisa karakteristik RRL, kondisi penataan fisik lingkungan (lansekap) menjadi faktor 
penting. Kondisi lansekap yaitu tipologi koridor jalan dan tata guna lahan di sepanjang koridor jalan 
tersebut. Tipologi koridor jalan terkait kelas dan fungsi jalan, lebar ruang milik jalan (rumija), garis 
sempadan bangunan (GSB), kecepatan kendaraan, dan daya dukung volume jalan. Hal tersebut 
memberikan peluang-peluang yang berbeda setiap fungsi jalan dalam mengakomodasi karakteristik 
dan tipologi media reklame. Media reklame harus memperhatikan peruntukan lahan dimana reklame 
tersebut dipasang (Russell dan Verrill, 1986). Terdapat batasan-batasan dalam penyelenggaraan RRL 
untuk fungsi lahan tertentu, hal ini diterapkan karena menyangkut kesesuaian substansi RRL tersebut 
dengan khalayak disekitarnya. Contohnya, pada tata guna lahan pemerintahan substansi media 
reklame yang diperbolehkan adalah yang mengandung maksud non-komersial, sosial, dan/atau 
informasi publik. 

RRL adalah media untuk menyampaikan informasi / himbauan kepada publik, sehingga 
penempatannya akan terikat pada ruang-ruang yang mampu diakses secara visual oleh publik. 
Walaupun begitu penempatannya tidak selalu berada pada ruang publik. Penempatan reklame selalu 
memilih lokasi yang strategis. Penempatan RRL bertujuan menarik perhatian pemirsa dan 
meningkatkan keterbacaan pesan-pesan yang disampaikan. Hal lain adalah untuk mengefektifkan 
biaya dalam pemasangan media reklame. Dalam penempatan reklame pada suatu titik lokasi, ada 
berbagai pendapat tentang faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian. Menurut Verrill dan Russell, 
faktor yang penting dalam memilih letak RRL adalah volume lalu lintas. Walaupun demikian, volume 
lalu lintas bukanlah faktor tunggal dalam menentukan tingkat ke-strategis-an lokasi penempatan 
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reklame, faktor lainnya yakni (Russell dan Verrill, 1986) : 1)jarak bebas pandang; adalah jarak dimana 
Iokasi reklame pertama kali dan terakhir dapat dilihat secara utuh oleh pengendara: 2) tipe lalu lintas 
dan kecepatan perjalanan; semakin lambat perjalanan maka semakin baik; 3) Sudut pandang 
penempatan reklame; 4)Peruntukan lahan disekitar reklame; 5) ukuran dan bentuk fisik reklame; 6) 
harga; nilai perbadingan dengan daerah lain dan hasil negoisasi dengan pemilik 

Tabel 2. Elemen dan Kriteria Penataan Reklame berdasarkan Literatur 
Sumber: Berbagai Sumber 

Sumber Elemen Penataan (Scope of Issue)  Kriteria (Issue of Concern) 

 

Thomas Russel & 
Glenn Verril, 1986 

 

 Volume lalu lintas 

 Tipe lalu lintas 

 Ukuran 

 Peruntukan lahan 

 Jarak bebas reklame 

 Jarak antar reklame 

 Kecepatan 

 Sudut pandang 

 Keterbacaan / Keefektifan 
penyampaian informasi 

 Keselamatan 

 Keindahan / Estetika 

Suute M., Donald T, 
1994 

 Peruntukan lahan 

 Struktur 

 Sudut pandang 

 Tipe lalu lintas 

 Keterbacaan / Keefektifan 
penyampaian informasi 

 Keselamatan 

 Keindahan / Estetika 

Kelly, Eric Damain, 
Russo, Garry J, 1989 

 Peruntukan / pemanfaatan lahan 

 Ketinggian 

 Lokasi penempatan 

 Keterbacaan / Keefektifan 
penyampaian informasi 

 Keselamatan 

 Keindahan / Estetika 

Natalivan, 1997  Sudut pandang 

 Tipe lalu lintas 

 Pemanfaatan lahan 

 Lokasi penempatan 

 Keterbacaan / Keefektifan 
penyampaian informasi 

 Keselamatan 

 Keindahan / Estetika 

Studi Pemanfaatan dan 
Pengelolaan Reklame, 
Depdagri, 1992 

 Pemanfaatan lahan 

 Ketinggian 

 Jumlah penduduk 

 Keterbacaan / Keefektifan 
penyampaian informasi 

 Keindahan / Estetika 

Daniel L, Mandelker, 
William R.E 

 Tipe lalu lintas 

 Pemanfaatan lahan 

 Jumlah Penduduk 

 Keterbacaan / Keefektifan 
penyampaian informasi 

 Keindahan / Estetika 

 Keselamatan 

 

Penataan reklame di Kota Denpasar diatur dalam Perwali Kota Denpasar No. 3 tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar. Lokasi letak reklame permanen  telah ditetapkan dalam 
Surat Keputusan Walikota No. 188.45 / 568 / 2014, dan ditetapkan terdapat 204 jumlah titik lokasi 
peruntukan RRL permanen ukuran lebih besar 8 m2 dengan tipe free-standing / menempel bangunan 
jenis billboard dan videotron (Perkim Kota Denpasar, 2014). Lokasi reklame tersebar  di 24 ruang 
jalan protokol di Kota Denpasar.  Dengan ditetapkannya SK Walikota tentang lokasi reklame tersebut 
dapat diidentifikasi reklame-reklame yang berdiri tidak pada peruntukannya atau melanggar aturan 
lokasi reklame. Beberapa elemen pedoman penataan penyelenggaraan RRL di Kota Denpasar pada 
Perwali antara lain seperti pada tabel 3.  

 

 

 

 

 
Gambar 1. Reklame papan (billboard)  pada jalan arteri primer di Kota Denpasar 

Sumber: Laskara, 2017 
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Tabel 3. Elemen Penataan RRL Permanen di Denpasar  berdasarkan Perwali 
Sumber: Perwali Kota Denpasar No. 3 Tahun 2014 

ELEMEN 
PENATAAN 

HAL-HAL YANG DIATUR 

Prinsip 
Memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya   bangsa,  tidak   boleh   bertentangan   
dengan   norma   keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta 
harus sesuai dengan rencana kota 

Pola Sebaran 
Reklame 

Diletakan pada titik yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota No. 188.45 / 568 / 2014, 
terdapat sejumlah 204 titik RRL Permanen. 

Posisi Penempatan 
Persil  dan Menempel bangunan 
(Tidak diizinkan meletakan pada ruang hijau kota dan ruang milik jalan (rumija) 

Rancang Bangun 

Ukuran  

 Jenis reklame dengan ukuran luas bidang reklmae lebih besar dari 8 m2; 

 Batas tinggi dan ketinggian reklame  
Kontruksi 

 Kaki tunggal (single pole)    

 Kaki ganda (double pole)    

 Ground -Signs 

 Menempel  adalah  sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian 
bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi 
bangunan tersebut. 

Penyajian 

 Tidak boleh menggunakan cahaya yang menyilaukan (flashing) dan atau bahan yang 
menyilaukan. 

 Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

Jenis Reklame RRL  Permanen : LED/Videotron, Billboard 

Pemeliharaan 
Pengawasan penyelenggaraan reklame dan pemasangan identitas fisik pada reklame 
Prosedur perubahan materi reklame 
Sanksi bagi penyelenggara apabila melanggar aturan  

 

Berdasarkan survey dan observasi lapangan diketahui bahwa jumlah RRL permanen di Kota 
Denpasar pada 29 ruas jalan, terdapat 114 buah reklame yang berdiri sesuai dengan lokasi yang 
ditetapkan dalam Perwali dan 90 titik reklame kosong tidak terisi. Titik reklame yang sah telah 
ditetapkan lokasinya berdasarkan aturan, namun tidak semua titik tersebut diminati oleh 
investor/penyelenggara reklame. Sebanyak 90 titik (45%) lokasi titik reklame tidak diminati (tidak terisi 
reklame). Berdasarkan hasil analisa lokasi reklame disimpulkan beberapa penyebab titik reklame yang 
tidak terisi adalah hal sebagai berikut : 1)reklame terhalangi oleh objek tertentu, antara lain : 
pepohonan, bangunan, dan tiang listrik; 2)lokasi tidak potensial, sudut pandang tidak optimal dan 
minim penyimak; 3)secara teknis lokasi tersebut tidak mungkin dilakukan pembangunan reklame. idak 
mendapatkan persetujuan atau gagal negosiasi dengan pemilik lahan.  

Tabel 4. Hasil Observasi Lokasi RRL Permanen  Eksisting di Denpasar  
Sumber: Analisis 
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Gambar 2. Karakteristik RRL Permanen  pada jalan Arteri dan Kolektor di Kota Denpasar 
Sumber: Laskara, 2017 

 

Dari hasil observasi diatas secara teoritis terbukti bahwa jumlah reklame berbanding lurus dengan 
tingkat kepadatan lalu lintas (Lalu lintas harian rata-rata/LHR). Dikaji lebih mendalam lagi, jumlah 
reklame dengan kepadatan tertinggi terdapat pada areal yang juga memiliki peruntukan lahan sebagai 
areal komersial / perdagangan dengan intensitas tinggi. Berikut ini adalah urutan tingkat kepadatan 
pemasangan reklame di Kota Denpasar.   

Tabel 5. Hirarki kepadatan RRL Permanen berdasarkan Ruas Jalan di Kota Denpasar  
Sumber: Analisis 

NO NAMA JALAN PERUNTUKAN 
LAHAN DOMINAN 

PANJANG 
JALAN 

JUMLAH 
RRL 

LHR 
(SMP/JAM) 

FUNGSI KEPADATAN 
REKLAME 

(JML/P.JLN) 

1 Jalan Teuku Umar – 
Jalan Dewi Sartika 

Perdagangan 
dan Jasa 

3,2 24 47,182 Kolektor-2 7,5 

2 Jalan Teuku Umar Barat Perdagangan 
dan Jasa 

3,2 15 32,961 Kolektor-2 4,68 

3 Jalan Imam Bonjol 
Selatan 

Perdagangan 
dan Jasa 

4,6 20 45,67 Kolektor-1 4,3 

4 Jalan Kapten Agung – 
Jalan PB. Sudirman 

Pendidikan 
(Kampus & 
Sekolah) 

3,0 12 36,725 Kolektor-2 3,97 

5 Jalan Cokroaminoto 
Utara 

Perdagangan 
dan Jasa 

2,52 10 44,757 Arteri 
Primer 

3,96 

 



Gede Windu Laskara1), NLP Eka Pebriyanti2),- Kajian Penataan Reklame Ruang Luar Permanen pada Koridor Jalan Arteri 

dan Sekunder di Kota Denpasar 31  

RRL merupakan unsur penunjang kegiatan perdagangan yang memiliki tujuan ekonomi. RRL adalah 
media promosi yang digunakan oleh pengiklan, dengan sasaran penyimak disekitar titik RRL tersebut, 
baik penduduk, wisatawan, pengendara yang berlalu-lalang, dan pekerja, sehingga dalam lokasi 
koridor yang dipilih menjadi salah satu kunci tingkat keterbacaan RRL tersebut. Semakin strategis 
lokasi RRL tersebut maka semakin tinggi tingkat keterbacaan RRL, yang dapat berpengaruh terhadap 
informasi/barang/jasa yang di-iklankan.  

Analisa diatas menunjukan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi minat lokasi pemasangan 
reklame di kota Denpasar adalah 1)Peruntukan lahan komersial dan pendidikan; 2)Lalu lintas harian 
rata-rata (LHR) tinggi; 3)Laju kecepatan kendaraan sedang, dengan fungsi jalan Kolektor-2 di Kota 
Denpasar. Jalan dengan fungsi kolektor menjadi lokasi terbaik karena secara fungsi menghubungkan 
secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat 
kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Fungsi kolektor 
menjadi titik temu kegiatan nasional dan lokal, sehingga tipe penyimak akan beragam, mulai dari 
penduduk lokal dan juga jalur distribusi barang pada kegiatan regional.  

Beberapa potensi penyelenggaraan reklame di Kota Denpasar antara lain : 1)RRL yang ditata dengan 
baik dapat membentuk citra sebuah koridor jalan dan kawasan; 2) memperkuat tema kawasan dengan 
menyelaraskan konten dengan guna lahan atau aktivitas kawasan; 3)memberi suasana meriah pada 
kawasan atau kegiatan tertentu, dari cahaya gemerlap LED, reklame proyeksi, dan lambaian umbul-
umbul; 4)meningkatkan daya serap dan tersampaikannya informasi kepada publik; 5)meningkatkan 
daya tarik fisik dan visual pada RRL yang inovatif; 6)pengelolaan dan pendataan RRL secara digitasi 
mendukung konsep Smart City di Kota Denpasar. Kemudahan dan keterbukaan informasi reklame 
terhadap publik dengan sistem digitasi. 7)Penyederhanaan proses dan sistem pengawasan 
(monitoring dan evaluasi) dengan metode dan sistem digitasi dan sistem daring (online). 8)sebagai ibu 
kota Provinsi Bali, dan tingginya jumlah penyimak, kota Denpasar memiliki potensi dan peluang dalam 
memanfaatkan reklame sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Persoalan Penyelenggaraan RRL Permanen di Kota Denpasar 
Sumber: Laskara, 2017 

Disisi lain, beberapa persoalan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan reklame di Kota 
Denpasar adalah sebagai berikut : 1)struktur RRL yang sudah mengalami kerusakan namun masih 
dipergunakan. Kerusakan yang diakibatkan oleh umur dan cuaca, misalnya korosi/berkarat dan panel 
plat terlepas akibat angin. 2)RRL yang ditempatkan bukan pada lokasi yang  ditetapkan dalam 
perwali, selain itu terdapat sebagian bidang RRL berdiri pada area yang tidak diizinkan seperti di jalur 
pedestrian (trotoar) dan jalur hijau. 3)RRL tidak bernuansa Bali, dan yang ditempatkan pada 
bangunan  tidak disesuaikan dengan bentuk dan arsitektur bangunan, misalnya seluruh fasade 
bangunan tertutupi oleh media reklame; 4)penempatan media reklame yang terlalu dekat sehingga 
saling menutupi; 5)tidak ada keseragaman ukuran dan orientasi untuk masing-masing jenis reklame 
pada satu segmen jalan, sehingga mengakibatkan ketidakteraturan; 6)pada areal perdagangan dan 
jasa yang intensif, jumlah media reklame terlihat lebih dominan daripada arsitektur kawasanya, hal ini 
mengakibatkan menurunnya kualitas visual; 7) terdapat reklame yang tidak menggunakan 
pencahayaan, sehingga tidak efektif untuk malam hari; 8) konten reklame tidak selaras dengan fungsi 
/ aktivitas kawasan. 

Dari hasil observasi dan pemetaan tipologi, klasifikasi RRL berdasarkan jenis materialnya dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) jenis yaitu 1)reklame elektronik, misalnya videotron (LED); 2)reklame papan misalnya 
billboard, ground-signs, pole-signs, dan lainnya. Secara lebih detail, RRL permanen di Denpasar 
diklasifikasikan berdasarkan teknis pemasangannya, adalah seperti tabel berikut ini. 
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Tabel 6. Karakteristik Tipologi RRL Permanen di Kota Denpasar   
Sumber: Analisis, 2019 

TIPOLOGI RRL PERMANEN DI KOTA DENPASAR : BERDASARKAN TEKNIS PEMASANGANNYA 

STRUKTUR MANDIRI (FREE-STANDING) BERTUMPU BANGUNAN/ OBJEK LAIN (ATTACHED) 

GROUND SIGNS : 

Struktur penyangga berupa pondasi dinding penahan atau 
bertumpu pada tanah. Posisi ketinggian bidang reklame 
ground-signs kurang dari 3 meter dihitung dari perumukaan 
lantai/tanah tempatnya berdiri. 

 

 

 

 

 

 

ROOF SIGNS : 

Struktur penyangga bertumpu pada struktur atap bangunan. 
Letak bidang reklame sejajar elevasi bidang atap, dengan 
posisi sejajar/tegak lurus terhadap atap 

 

POLE SIGNS : 

Struktur penyangga bidang reklame berupa tiang (pole).  

 

 

 

 

 

WALL-SIGNS & PROJECTED SIGNS : 

Struktur penyangga bertumpu pada struktur dinding 
bangunan, dengan posisi bidang reklame sejajar terhadap 
dinding dan posisi bidang reklame tegak lurus terhadap 
bidang dinding 

 

ILUSTRASI  KARAKTERISTIK TIPOLOGI RRL PERMANEN DI KOTA DENPASAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN : PRINSIP PENATAAN RRL PERMANEN DI DENPASAR 

Dengan motivasi ekonomi dan bersaing untuk dapat menyampaikan informasi kepada sebanyak-
banyaknya penyimak, pemasang RRL seringkali melupakan dampak negatif reklame terhadap 
kualitas visual ruang kota. Hal itu pula yang menyebabkan pertumbuhan RRL harus diatur dengan 
pedoman yang jelas dan prinsip-prinsip penataan yang mudah dipahami. Regulasi normatif telah 
dijalabrkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Denpasar No. 3 Tahun 2014, terkait 
Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar, namun berdasarkan evaluasi pada bagian sebelumnya, 
masih ditemukan persoalan-persoalan dilapangan. Reklame liar menjadi salah satu penyebab 
menurunnya kualitas dan citra kawasan dan koridor jalan. Terdapat penyelenggaraan reklame yang 
tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan saat ini. Berdasarkan hasil turunan dari persoalan-
persoalan lapangan yang dihadapi, Tabel 7 berikut ini memaparkan analisa gangguan dan 
klasifikasinya. 

 

RRL Permanen Struktur 
Mandiri (Free-Standing) 

 

 

 

RRL Permanen Bertumpu 
pada struktur bangunan 
(Attached)  
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Tabel 7. Analisa dan Klasifikasi Gangguan 
Sumber: Analisis 

No.  

Jenis Gangguan 

Klasifikasi 
Gangguan 

(Issue of Concern) 

Elemen 

(Scope of Issue) 

1 Struktur reklame mengalami kerusakan, misalnya material 
besi/baja yang korosi, panel plat baja terlepas akibat hembusan 
angin, rangka berkarat. 

Keselamatan Struktur dan Konstruksi 

2 Seluruh atau sebagian bidang reklame berada pada jalur 
pedestrian dengan jarak bebas yang rendah, sehingga 
menggangu keselamatan pejalan kaki 

Keselamatan Penempatan 

3 Ukuran terlalu lebar diatas badan jalan, beresiko tinggi terhadap 
terhalangnya visual jarak jauh pengendara. Ukuran tidak 
proporsional dengan lebar jalan/kelas jalan, mendominasi visual. 

Keselamatan 

Keindahan 

Penempatan 

Ukuran 

4 RRL ditempatkan bukan pada lokasi yang diizinkan, berdiri tidak 
pada titik/lokasi yang ditetapkan Perwali. RRL berdiri pada area 
yang tidak diizinkan jalur hijau kota atau RTH.  

Ketertiban 

Keindahan 

 

Peruntukan Lahan 

 

5 Penempatan media reklame yang terlalu dekat dan saling 
menutupi. Terdapat reklame yang menutupi objek vital publik. 

Keindahan 

Keterbacaan 

Penempatan 

6 Media reklame yang ditempatkan pada bangunan  tidak 
disesuaikan dengan bentuk dan arsitektur bangunan, fungsi vital 
bagian bangunan, sehingga seluruh fasade bangunan tertutupi 
oleh media reklame. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas 
visual dan aspek kegawat daruratan. 

Keindahan 

Keselamatan 

Bentuk 

Ukuran 

Penempatan 

7 RRL sebagai elemen visual dalam ruang publik tidak 
menerapkan perwajahan fisik dengan karakter khas bali. 

Keindahan Bentuk 

8 Bentuk dan orientasi RRL tidak seragam pada satu segmen 
jalan, sehingga mengakibatkan kesemrawutan dan ke-
tidakteraturan. 

Keindahan 

Ketertiban 

Bentuk 

Orientasi 

Jumlah 

9 Reklame tidak menggunakan pencahayaan, sehingga tidak 
efektif untuk malam hari. Terdapat videotron dengan kecerahaan 
pencahayaan sangat tinggi pada areal persimpangan, sangat 
berbahaya bagi pengendara. 

Keselamatan 

Keterbacaan 

Pencahayaan 

10 Sejumlah 45% titik lokasi reklame kosong (tidak terisi), terdapat 
RRL permanen berdiri diluar area yang ditetapkan.  

Keindahan Peruntukan Lahan 

Penempatan 

11 Terdapat reklame yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan 
menyebabkan sasaran pasar reklame tidak tepat, misalnya 
reklame komersil pada areal pendidikan dan pemerintahan 

Keterbacaan Peruntukan Lahan 

Isi Pesan/Konten 

 

Berdasarkan dari kajian tabel 6 diatas, dapat dijabarkan kriteria (issue of concern) dari penataan RRL 
permanen di Kota Denpasar adalah : a) Keselamatan (safety), adalah faktor terpenting, karena 
penyelenggaraan RRL permanen tidak diperkenankan menimbulkan kerugian, korban, maupun 
gangguan terhadap pelaku kegiatan dan lingkungan disekitarnya;; 2) Ketertiban (orderly), RRL 
permanen sejalan dengan rencana tata ruang kota dan aturan administratif kota; 3) Keindahan 
(aesthetic), RRL permanen menjadi elemen yang dapat mendukung karakter visual dan 
memperindah kota, baik secara langsung maupun tidak langsung; 4)Keterbacaan (lebigility), harus 

dapat disimak dan terbaca dengan baik dalam situasi diam (statis) maupun bergerak, dalam hal ini 
bagi pejalan maupun pengendara. Beberapa elemen (scope of issues) penataan RRL permanen, 

serta hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut :  

a) Peruntukan lahan, penganturan zonasi reklame misalkan zona tanpa reklame (white zone), 

zona terbatas (yellow zone),  dan zona umum (green zone), hal ini dikaitkan dengan fungsi 
peruntukan lahan disekitarnya. 

b) Struktur dan konstruksi, penganturan standar-standar kekuatan struktur penopang dan 
bahan reklame yang mempertimbangkan dengan beban, hembusan angin, gempa, dan 
petir/api. 

c) Penempatan, penganturan penempatan pada kawasan dan fungsi jalan tertentu yang 

harmonis terhadap karakter lingkungan dan fungsi peruntukan lahanya. Penempatan yang 
tidak mengacam keselamatan, mudah dibaca dan mendukung keindahan lingkungannya. 
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d) Bentuk, ukuran, dan jumlah, penganturan ukuran reklame yang disesuaikan dengan zona, 

karakteristik dan fungsi lingkungan (lebar jalan dan sempadan bangunan). Bentuk-bentuk 
geometri yang efektif dan efisien untuk penyampaian informasi. Penganturan dan pembatasan 
jumlah RRL dalam setiap ruas jalan untuk mengendalikan kepadatan RRL 

e) Orientasi, penganturan sudut dan orientasi reklame sehingga lebih efektif dalam 

penyampaian informasi 
f) Pencahayaan, pengaturan pencahayaan berdasarkan zona, karakteristik dan fungsi 

lingkungan sekitarnnya. Menjamin keselamatan, keindahan, dan efektifitas penyampaian 
informasi. 

g) Konten, harus jelas mudah diterima, dibaca, atau dilihat sambil lalu (berjalan atau 
berkendara), bahasa dan gambar yang ditampilan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, 
dan tidak memihak atau menyudutkan siapapun. 

Dengan kriteria dan elemen penataan tersebut dapat dirumuskan tujuan dan prinisip-prinsip penataan 
RRL Kota Denpasar seperti tabel dibawah ini.  

Tabel 8. Prinsip-Prinsip Penataan RRL Permanen di Kota Denpasar 
Sumber: Analisis 

 Keselamatan Ketertiban Keindahan Keterbacaan 

Peruntukan Lahan Reklame tidak 
diperkenankan dipasang 
pada zona vital khusus, 
yaitu bandar udara, yang 
berpotensi menutupi 
sudut pandang tertentu 

Tidak berada pada 
fungsi RTH dan 
sempadan 
pantai/sungai.  

RRL Permanen berdiri 
diatas titik yang telah 
ditetapkan oleh Perwali 
Kota Denpasar.  

Penerapan zonasi 
RRL Permanen yaitu 
Zona Putih (bebas 
dari reklame); zona 
khusus/terbatas; 
zona umum 

Zonasi reklame 
disesuaikan 
dengan khalayak 
disekitar zona, 
sehingga pesan 
tersampaikan  

Struktur dan 
Konstruksi 

Aman bagi penyimak 
yaitu pejalan kaki, 
pengendara, dan 
lingkungan disekitarnya 

Struktur tepat guna dan 
pengawasan kehandalan 
struktur dan kontruksi 
secara rutin dan berkala, 
disupervisi oleh pakar 
yang kompeten. 

Struktur dan konstruksi 
RRL harus memiliki 
dokumen analisa 
kehandalan struktur dan 
sertifikat laik fungsi 
(SLF), yang 
dipertanggungjwabkan  
oleh ahli struktur 
bersertifikat (SKA). 
Menggunakan struktur 
mandiri atau bertumpu 
pada bangunan 

Struktur dan 
konstruksi 
diperhatikan sebagai 
elemen estetika. 
Disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan 
dan penempatan  

 

 

Bagian struktur 
tidak boleh 
menutupi bidang 
dan sudut baca 
penyimak 

Penempatan Aman bagi pejalan kaki, 
pengendara, dan 
lingkungan.   

Seluruh atau sebagian 
RRL tidak ditempatkan 
pada ruang zona gerak 
pejalan, kendaraan dan 
pengendara,  

Sebagian atau seluruh 
RRL berdiri didalam 
persil (lahan kepemilikan 
pribadi), baik 
menggunakan struktur 
mandiri atau 
menempel/bertumpu 
pada struktur bangunan  

Menerapkan set-
back dari batas 
persil, dan struktur 
atau bagian reklame 
tidak berdiri pada 
telajakan 

Tidak menutupi objek 
vital kota, misalnya 
landmark atau papan 
informasi kota 

Tidak terhalangi 
oleh objek 
bangunan ataupun 
pepohonan 

Bentuk, Ukuran 
dan Jumlah 

Bentuk geometri 
sederhana yang tidak 
menyebabkan 
konsentrasi teralih saat 
berkendara  

Jumlah reklame sesuai 
dengan Perwali yaitu 
204 titik pada lokasi 
yang telah ditetapkan.  

Bentuk geometri 
sederhana; Ukuran 
bidang RRL 
proporsional dengan 
lebar/fungsi jalan, 
dan sempadan 
bangunan;  

Oranamen / bentuk-
bentuk khas Bali 
pada bagian RRL . 
Pembatasan luas 
bidang reklame yang 
menempel pada 
wajah bangunan. 

Ukuran bidang 
menyesuaikan 
dengan lansekap 
lingkungan dan 
lebar badan jalan 

Orientasi - Maksimal terdapat  2 
(dua) orientasi dalam 
satu reklame, yaitu 
depan dan belakang, 

Dalam satu ruas 
jalan bidang reklame 
memiliki 
keseragaman 
orientasi  

Membentuk sudut 
baca yang baik 
terhadap penyimak 
yaitu pengendara 
dan pejalan kaki  
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Pencahayaan Kecerahan cahaya 
reklame LED/videotron 
stabil, tanpa kedipan dan 
kilat (no flash / no dim) 
sehingga tidak 
menyilaukan pengendara 
dan pejalan kaki 

 

- Meyesuaikan dengan 
peruntukan lahan, 
hanya diizinkan 
menggunakan warna 
putih-kekuningan 
disekitar fungsi 
perkantoran,bandara, 
dan rumah sakit. 
Pada fungsi lainnya 
dapat menggunakan 
warna beragam. 

Penerangan yang 
cukup dan stabil. 

Konten Tidak menggunakan 
instrumen / suara / bunyi 
yang mengejutkan / 
terlalu keras 

Tidak memuat Isu 
SARA, atau hal vulgar. 
Bahasa yang sopan dan 
sesuai dengan norma. 
Jam tayang RRL 
eletronik tidak lebih dari 
jam 12 malam pada 
peruntukan komersial, 
dan jam 10 pada 
permukiman 

Menerapkan kaidah-
kaidah estetika 

Menggunakan 
media tulisan, 
gambar, dan objek 
yang proporsional 
terhadap bidang 
RRL 

 

Tujuan dari penataan RRL permanen secara umum adalah meningkatkan kualitas fisik visual ruang 
kota yang memiliki berkarakter Bali. Hal tersebut diwujudkan dengan menciptakan penyelenggaraan 
reklame yang aman bagi penyimak dan pengendara, tertib, indah, informatif dan berkarakter Kota 
Denpasar. 
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IMPLEMENTASI KONSEP SMART CULTURAL HERITAGE 
PADA DESA ADAT PANGLIPURAN, BANGLI 

Bian Amalia Septriani1), Tri Anggraini Prajnawrdhi2) 

1,2) Program Studi Arsitektur, Fak. Teknik, Universitas Udayana 
bian.septriani@hotmail.com 

ABSTRACT 
Panglipuran Traditional Village is a Bali Aga village which since 1995 became one of the tourist destinations in 
Bali. As a conservation village, it is required to have a complete data collection regarding the physical and non-
physical form of the Panglipuran Traditional Village, one of the ways is with the process of digitalization. The 
digitalization of data can be done by implementing the concept of smart cultural heritage through augmented 
reality technology (AR). Besides to help the process of collecting data, the use of AR technology can help 
increase the interest of tourists to come and try a different and interactive cultural travel experience. 

Keywords: Panglipuran, Panglipuran Traditional Village, smart, cultural, heritage, augmented reality 

ABSTRAK 

Desa Adat Panglipuran merupakan sebuah desa Bali Aga yang sejak tahun 1995 menjadi salah satu destinasi 
pariwisata di Bali. Sebagai desa konservasi dibutuhkan pendataan yang utuh mengenai bentuk fisik dan non fisik 
dari Desa Adat Panglipuran, salah satunya dengan proses digitalisasi. Digitalisasi data dapat dilakukan dengan 
mengimplementasikan konsep smart cultural heritage lewat teknologi augmented reality (AR). Selain dapat 
membantu proses pendataan, penggunaan teknologi AR dapat membantu meningkatkan minat wisatawan untuk 
datang dan mencoba pengalaman wisata budaya yang berbeda dan interaktif. 

Kata Kunci: Panglipuran, Desa Adat Panglipuran, smart, cultural, heritage, augmented reality 
 

PENDAHULUAN 

Desa Adat Panglipuran merupakan salah satu destinasi pariwisata budaya lokal yang ada di Bangli, 
Bali. Sejak tahun 1993, pemerintah mempromosikan desa ini sebagai destinasi pariwisata berbasis 
budaya lokal sehingga Desa Adat Panglipuran sudah cukup dikenal oleh wisatawan lokal dan 
mancanegara. Desa Adat Panglipuran sebagai salah satu desa Bali Aga yang masih terawat hingga 
sekarang tidak hanya menjadi sebuah destinasi pariwisata namun juga sebagai simbol identitas dari 
budaya Bali. 

Pulau Bali yang terletak pada jalur pegunungan Mediteranian dan pertemuan Lempeng Euroasia dan 
Indo-Australia rentan akan gempa bumi. (balipost) Apabila terjadi gempa bumi yang cukup besar 
infrastruktur yang ada di Bali dapat rusak, termasuk pada area permukiman. Desa Adat Panglipuran 
sebagai bagian dari identitas budaya Bali perlu dijaga dan dilestarikan dengan baik. Penambahan 
unsur teknologi, informasi, dan komunikasi dapat membantu proses konservasi Desa Adat 
Panglipuran. Pendataan Desa Adat Panglipuran secara digital dapat membantu proses pembangun 
kembali ketika terjadi kerusakan. Selain itu, generasi berikutnya dapat terus melestarikan Desa Adat 
Panglipuran tidak hanya secara fisik (tangible) namun juga unsur-unsur non fisik (intangible) yang 
terkandung di dalamnya  Proses digitalisasi ini dapat dilakukan melalui penerapan konsep smart 
cultural heritage pada Desa Adat Panglipuran. 

TINJAUAN TEORI 

Smart Cultural Heritage 

Sebuah kota dapat dikatakan pintar apabila mampu mengumpulkan sumber daya yang ada pada 
suatu kota secara efektif dan lancar untuk mencapai suatu tujuan yang dimiliki kota tersebut (ISO/IEC 
JTC 1, 2015). Konsep smart city bertujuan untuk memungkinkan adanya integrasi dan 
interoperabilitas pada sistem kota dalam meningkatkan nilai kota itu sendiri maupun untuk individu di 
dalamnya. Konsep ini dapat terwujud apabila didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang 
memadai dan saling terhubung. Data ini dapat diakses secara transparan bagi seluruh individu di 
dalamnya sehingga proses pengambilan keputusan dapat didukung oleh berbagai pihak dan 
menguntungkan bagi seluruh lapisan di kota tersebut. 
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Cultural heritage atau warisan budaya merupakan produk kebudayaan baik fisik maupun prestasi 
spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi jati diri suatu kelompok atau bangsa 
(Davidson, 1991 dari Karmadi, tanpa tahun). Menurut Karmadi (tanpa tahun), warisan budaya dibagi 
menjadi dua, warisan budaya fisik (tangible) dan non fisik (intangible). Warisan budaya non-fisik 
meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kesenian, dan kemampuan 
beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat (Galla, 2001:12 dalam Karmadi, tanpa tahun). 
Warisan budaya fisik diklasifikasikan kembali menjadi dua yaitu warisan budaya bergerak dan tidak 
bergerak. Warisan budaya bergerak meliputi: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto 
karya tulis cetak, dan audiovisual. Sedangkan warisan budaya tidak bergerak meliputi: situs tempat-
tempat bersejarah, bentang alam darat maupun ait, bangunan kuno dan/atau bersejarah, dan patung-
patung pahlawan (Galla, 2001 dalam Karmadi, tanpa tahun).  

Smart cultural heritage adalah suatu konsep yang menurut peneliti dari DATABENC (Distretto ad Alta 
Tecnologia per I Beni Culturali) adalah secara digital menghubungkan institusi, pengunjung, dan objek 
yang saling terkait (Borda & Bowen, 2017). Menurut Borda & Bowen (2017) smart heritage fokus pada 
mengadopsi pendekatan parsitipatif dan kolaboratif sehingga data mengenai suatu budaya dapat 
secara terbuka diakses dan dapat meningkatkan kesempatan untuk secara digital mengkurasi, 
menginpretasi, dan berinovasi. Mereka menjelaskan bahwa smart cultural heritage dapat 
mengasosiasikan identitas suatu daerah dan komunitasnya lewat teknologi pintar, pengetahuan, dan 
partisipasi. Lewat visualisasi 3 dimensi, sebuah situs bersejarah dapat secara digital dilihat dalam 
bentuk 3 dimensi secara lengkap, selain itu mengimplementasikan teknologi Augmented Reality (AR) 
pada situs bersejarah memungkinkan data mengenai situs tersebut untuk diakses lewat aplikasi pada 
ponsel pintar atau smartphone secara interaktif sembari mengeksplorasinya. 

METODE PENELITIAN 

Kegiatan penelitian dilakukan pada area permukiman Bali Aga Desa Adat Panglipuran, Bangli. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi dokumen terkait dan observasi non 
partisipan. 

PEMBAHASAN 

Desa Adat Panglipuran 

Desa Adat Panglipuran merupakan sebuah kawasan desa tradisional Bali Aga seluas 112 Ha yang 
terletak di Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Pada tahun 1990 pemuka masyarakat 
Panglipuran bekerja sama dengan mahasiswa KKN Universitas Udayana berinisiatif untuk menjadikan 
Desa Adat Panglipuran sebagai desa konservasi. Desa ini kemudian menarik perhatian wisatawan 
dan seringkali dikunjungi pejabat dan tamu pemerintah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
masyarakat setempat meningkat. Pada tahun 1993 Desa Adat Panglipuran ditetapkan sebagai 
destinasi wisata oleh Pemerintah Kabupaten Bangli lewat Surat Keputusan Bupati no.115 tahun 1993. 
Pada penelitian ini, implementasi konsep smart cultural heritage difokuskan pada area permukiman, 
termasuk area peribadatan, pada Desa Adat Panglipuran. 
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Gambar 1. Pembagian Ruang Secara Spasial di Desa Adat Panglipuran 
Sumber: Kasuma, 2011 dalam Listyaningtyas, dkk., 2018 

 

Implementasi Smart Cultural Heritage Pada Desa Adat Panglipuran 

Visualisasi 3 dimensi (3D Visualisation) dapat dilakukan dengan membuat peta desa secara 3 
dimensi. Hal ini dapat membuat model 3 dimensi dari desa ini, detail-detail pada desa dapat dilihat 
tanpa harus menyentuh dan memperkecil resiko terjadinya kerusakan. Setiap sisi desa dapat dilihat 
melalui secara digital sehingga mempermudah wisatawan untuk melihat dan mempelajari seluk beluk 
desa ini. Selain itu dengan adanya model 3 dimensi desa, akan mempermudah proses preservasi, 
konservasi, dan rehabilitasi desa. 
 

 

Gambar 2. Contoh Model 3 Dimensi Desa Adat Panglipuran  
Sumber: Listyaningtyas, dkk.,2018 

 

Augmented Reality (AR) dapat menghasilkan interaksi antara penggunanya dengan objek yang 
ditangkap oleh handheld device seperti ponsel pintar dan sebagainya. Seperti halnya pada permainan 
Pokémon Go pengguna dapat menggunakan aplikasi dan menangkap objek pada Desa Adat 
Panglipuran melalui kamera handheld device yang mereka gunakan, kemudian akan muncul pilihan 
untuk melihat penjelasan lebih lanjut mengenai objek yang ditangkap pengguna. 
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Gambar 3. Interface Pokémon Go Pada Handheld Device 
Sumber: aplikasi Google Play laman Pokémon Go 

 

Penggunaan AR pada sektor budaya dan pariwisata sudah beberapa kali digunakan di berbagai 
negara. Salah satunya pada National Palace Museum of Korea. Jae-Beom Kim dan Changhoon Park 
di tahun 2011 membuat jurnal mengenai pengembangan aplikasi Mobile AR Tour (MART) pada 
National Palace Museum of Korea. 

 

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Mobile AR Tour (MART) Pada National Palace Museum of Korea 
Sumber: Kim & Park, 2011 

 

Apabila aplikasi ini diterapkan pada Desa Adat Panglipuran diharapkan wisatawan yang datang dapat 
lebih memahami filosofi bangunan tradisional Bali di desa ini. Hal-hal yang mungkin tidak dapat 
secara lengkap dijelaskan oleh penduduk maupun pemandu wisata yang bertugas disana dapat 
diakses secara interaktif melalui penggunaan teknologi AR seperti yang telah diterapkan pada 
National Palace Museum di Korea Selatan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi AR 
diharapkan dapat menarik minat wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing, untuk 
datang atau kembali datang dan mencoba teknologi ini.  
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Gambar 5. Ilustrasi Implementasi Augmented Reality (AR) Pada Desa Adat Panlipuran 

 
Tidak hanya dapat memperlengkap penjelasan mengenai Desa Adat Panglipuran, namun 
penggunaan teknologi ini dapat membantu menjembatani batasan bahasa yang dimiliki oleh 
penduduk setempat dan pemandu wisata yang bertugas. Terlebih dari dampak yang ditimbulkan pada 
aspek pariwisata Desa Adat Panglipuran, pengaplikasian teknologi AR juga dapat memicu kebutuhan 
untuk menginventarisasi segala bentuk fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan Desa Adat 
Panglipuran. Hal ini akan sangat membantu mempermudah proses konservasi dan preservasi desa 
yang apabila terjadi sesuatu dapat menjadi acuan untuk proses rekonstruksi desa. 

KESIMPULAN 

Desa Adat Panglipuran sebagai desa konservasi menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang 
sudah cukup dikenal oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Sebagai upaya untuk mempermudah 
proses konservasi, dapat dilakukan pengaplikasian konsep smart cultural heritage dengan 
mendigitalisasi data mengenai Desa Adat Panglipuran. Salah satu teknologi yang dapat diterapkan 
adalah teknologi AR. Penggunaan teknologi AR dapat memberikan pengalaman yang berbeda saat 
mengunjungi Desa Adat Panglipuran, mempermudah transfer informasi dan pengetahuan, serta 
menjembatani batasan bahasa antara pengunjung dengan penduduk setempat dan pemandu wisata.  

REKOMENDASI 

Penelitian ini tentunya tidak sempurna, baik karena batasan alat, waktu, maupun kemampuan peneliti. 
Untuk itu diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaplikasian konsep smart cultural 
heritage pada Desa Adat Panglipuran yang nantinya dapat betul-betul diterapkan, baik pada Desa 
Adat Panglipuran maupun pada situs-situs bersejarah lainnya. 
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ABSTRACT  

Indoor thermal performance is affected by the condition and shape of the building façade. Bale Tani at Sade 
traditional village has a compact façade with minimal openings and also has three levels of floor elevation that 
rise following space zoning and contour of the land. This is will certainly affect thermal performance and occupant 
comfort inside the house. This study used quantitative methods. Research operations conducted with direct 
measurement on the field which is then validated using the Autodesk Ecotect Analysis 2011. Simulation aiming to 
find out the causal relationship between shapes of building façade with indoor thermal performance. The result 
shows the average temperature in the building (Ti) of 25 oC. The range of thermal comforts in the building is 24 ° 
C-28 ° C. The comfort duration is quite good around 19 hours and happens when the occupants are on the 
activities in the house. There is no overheating condition, under heating conditions occur at night for 5 hours with 
a range still in normal temperature that can be accepted by the occupants. 

Keywords: bale tani, sade traditional village, thermal comfort, indoor thermal performance 

 

ABSTRAK  

Kinerja termal dalam ruang dipengaruhi oleh kondisi dan bentukan dari fasad bangunan. Bale Tani pada Desa 
Tradisional Sade memiliki bentukan fasad kompak dengan bukaan yang minim, serta memiliki tiga level elevasi 
lantai yang semakin naik mengikuti pembagian ruang dalam rumah dan kontur tanah. Hal ini tentunya akan 
berpengaruh pada terbentuknya kinerja termal dan kenyamanan penghuni di dalam rumah. Pada kajian ini 
digunakan metode kuantitatif. Operasional penelitian dilakukan dengan pengukuran langsung pada lapangan 
yang kemudian divalidasi menggunakan bantuan simulasi Autodesk Ecotect Analysis 2011 untuk mengetahui 
korelasi antara bentuk fasad bangunan dengan kinerja termal ruang dalam yang dihasilkan. Hasil menunjukkan 
rata – rata temperatur dalam bangunan (Ti) sebesar 25oC. Rentang temperature nyaman pada bangunan mulai 
24°C - 28°C. Durasi kenyamanan cukup baik sekitar 19 jam dan terjadi pada saat penghuni beraktivitas di dalam 
ruma. Tidak ada kondisi over heating, kondisi under heating terjadi pada malam hari selama 5 jam dengan 
rentang yang masih dalam temperatur normal yang dapat diterima oleh penghuni.  

Kata Kunci: bale tani, desa tradisional sade, kenyamanan termal, kinerja termal ruang dalam  

 

PENDAHULUAN  

Salah satu faktor esensial dalam menghuni suatu bangunan yaitu kenyamanan saat penghuni tinggal 

dan beraktivitas di dalamnya. Dalam kaitannya dengan arsitektur, kenyamanan dalam menghuni 

dipengaruhi oleh kenyamanan termal, yang mana merupakan suatu kondisi baik secara psikologis, 

fisiologis, dan pola perilaku, seseorang dapat merasa nyaman untuk melakukan aktivitas dengan suhu 

tertentu dalam sebuah lingkungan. Kenyamanan dalam bangunan tergantung bagaimana kondisi 

kinerja termal yang dipengaruhi oleh temperatur, kecepatan angin dan kelembapan dalam ruang. 

Kinerja termal yang tercipta dalam suatu bangunan dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan. 

Bagaimana bentukan fasadnya, apa material yang digunakan serta luasan dari bangunan tersebut. 

Dalam penelitian ini menyoroti salah satu bangunan rumah tradisional pada Desa Tradisional Sade 

yaitu Bale Tani. Bale Tani memiliki bentukan fasad kompak dengan bukaan yang minim, serta 

memiliki tiga level elevasi lantai yang semakin naik mengikuti pembagian ruang dalam rumah dan 

konturtanah. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada terbentuknya kinerja termal dan kenyamanan 

penghuni di dalam rumah. Dari latar belakang tersebut timbulah pertanyaan bagaimanakah factor 

Kinerja termal dalam ruang yang dihasilkan oleh Bale Tani sehingga dapat memenuhi kenyamanan 

dalam menghuni. Oleh karena itu pada penelitian ini akan di telaah kembali bagaimana pengaruh 

fasad bangunan Bale Tani terhadap kenyamanan termal yang dihasilkan. 

mailto:eka.e.susan@gmail.com
mailto:damabalaipu@gmail.com
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Konsep Bangunan Bale Tani 

Bale Tani sebagai hunian tradisional yang paling dominan ditemui di permukiman Desa Tradisional  

Sade, memiliki bentuk dasar denah segi empat. Bagian kaki bangunan berbahan tanah liat yang telah 

dipadatkan dan diawetkan dengan menggunakan kotoran kerbau yang telah dikeringkan. Bagian 

dinding menggunakan bahan dari anyaman kulit bambu/ pagar yang diperkuat dengan bilah 

bambu/rampen pagar dibeberapa bagian. Bagian penutup atap berbahan alang-alang/ rih yang 

dirangkai pada bilah bambu/lidik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Visualisasi Bale Tani  

Sumber : Data Pribadi Penulis 

 
Secara horizontal, ruang dalam Bale Tani dapat dikelompokan berdasarkan fungsi dan sifat ruang 

menjadi : 

 Sesangkok, sebagai ruang semi privat yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan tempat 

beristirahat bagi laki-laki yang tinggal di Bale Tani. Sesangkok dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

Sesangkok Lauk dan Sesangkok Daja. Pada Sesangkok lauk terdapat amben yang digunakan 

sebagai tempat beristirahat. 

 Dalam Bale sebagai ruang privat yang berfungsi sebagai tempat memasak dan istirahat bagi 

wanita dan anak-anak yang tinggal di Bale Tani. Dalam Bale terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

Jangkih, yang berfungsi sebagai dapur dan Bale Dalam, yang berfungsi sebagai tempat istirahat 

wanita dan anak-anak serta sebagai tempat bersalin. 

Antara ruang luar yang merupakan ruang publik pada bangunan Bale Tani dengan Sesangkok 
dibatasi pagar, dan terdapat satu akses pintu masuk/ lawang. Selain dibatasi pagar, terdapat 
perbedaan elevasi ketinggian lantai dari ruang luar dengan Sesangkok dengan satu anak tangga 
sebagai akses menuju lantai Sesangkok. Sesangkok dan Bale dalam selain dibatasi pagar, terdapat 
pula perbedaan elevasi ketinggian lantai dengan 3 anak tangga yang memperjelas perbedaan sifat 
kedua ruang tersebut.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, operasional penelitian dilakukan dengan pengukuran 

lapangan yang kemudian divalidasi dengan bantuan simulasi untuk mencari hubungan sebab-akibat 

dari pola tata letak terhadap kinerja termal luar. Pengukuran lapangan dilakukan untuk mengetahui 

gambaran kondisi termal alami pada bangunan Bale Tani. Dari data lapangan ini nantinya akan 

menjadi dasar dalam mengembangkan model simulasi komputer. Pada Penelitian ini menggunakan 

simulasi software Autodesk Ecotect Analysis 2011. Simulasi komputer ini bertujuan untuk mengetahui 

efek konfigurasi bangunan terhadap kinerja termal didalam bangunan.  
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Pengukuran Lapangan dan Penentuan Waktu Simulasi 

Waktu Pengambilan data lapangan pada Dusun Sade mengambil waktu 3 hari yaitu pada tanggal 22 

– 24 Mei. Penentuan waktu simulasi disesuaikan dengan waktu pengambilan data lapangan untuk 

hasil data yang lebih valid. Apabila melihat data BMKG iklim makro 10 tahun terakhir pada wilayah 

Nusa Tenggara Barat, Bulan Mei merupakan transisi antara bulan panas ke bulan dingin, temperatur 

maksimum sudah mulai menurun menuju temperatur minimum. Pada Bulan Mei temperature rata-rata 

10 tahun terakhir mencapai 26.7 °C, kecepatan angin rata-rata mencapai 4 m/s dan kelembaban rata-

rata mencapai 83%. Data BMKG tersebut akan diinput dan disimulasikan selama 24 jam pada tiap 

harinya guna mengetahui fluktuasi yang terjadi sesuai dengan proses running pada software simulasi 

Tabel 1. Rata-Rata Data Iklim Makro 10 Tahun Terakhir pada Bulan Mei di NTB  

Sumber : Data BMKG wilayah NTB 

Parameter Iklim Makro 
NTB 

Rata- Rata Bulan Mei 

Temperatur Udara (°C) 26.7 °C 

Kelembaban Udara ( %) 83% 

Kecepatan Angin (m/s) 4 m/s 

 

Verifikasi Data Iklim Hasil Pengukuran dan Simulasi 

Pada proses simulasi digunakan iklim makro Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai input data iklim. 

Perlu dilakukan identifikasi sejauh mana kesesuaian performa termal antara data hasil simulasi 

dengan data pengukuran pada lapangan. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui deviasi yang terjadi 

antara kedua data tersebut. Untuk memverifikasi data termal bangunan, dilakukan perbandingan 

temperatur udara luar (To) hasil pengukuran lapangan dengan pengukuran lapangan dengan 

temperatur udara luar (To) dari data BMKG 10 tahun terakhir (iklim mikro hasil simulasi). Dari hasil 

perbandingan tersebut didapatkan bahwa temperatur luar rata-rata di lapangan untuk wilayah NTB 

mencapai 25.4 oC, sedangkan  temperatur rata-rata dari data BMKG 10 tahun terakhir mencapai 

Untuk Wilayah NTB mencapai 25.4 oC. Selisih rata-rata temperatur yang terjadi sebesar 0.1 oC, 

sedangkan pada puncak hari terpanas selisih temperature berkisar 1- 2 oC . Pada Tabel 2 diketahui 

bahwa Profil To Pengukuran Lapangan dan To BMKG baik wilayah NTB   memiliki kurva yang hampir 

sama dengan pengukuran lapangan. 

 

Tabel 2  Profil To BMKG 10 Tahun Terakhir dan To Pengukuran Lapangan  

Sumber : Data BMKG wilayah NTB 

Lokasi Perbandingan To 

Dusun 

Sade, NTB 
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Dalam  menganalisa kinerja bangunan, penelitian ini memfokuskan analisa pada kondisi nyaman yang 
dihasilkan bangunan. Rentang kondisi nyaman pada level sensorik dikenal dengan temperatur netral. 
Temperatur netral adalah kondisi termal dimana seseorang tidak merasakan panas dan juga tidak 

dingin. Persamaan untuk menentukan temperatur netral, yaitu . Tav merupakan 

temperatur rata-rata udara luar selama satu bulan saat dilakukan pengukuran. Data ini diperoleh dari 
hasil rekaman BMKG dan didapat bahwa nilai Tav untuk wilayah Dusun Sade, NTB sebesar 26,7°C. 
Adapun rentang kenyamanan dapat diambil + 2°C di atas dan di bawah temperatur netral (Tn) (de 
Dear, R.J and Auliciems, 1985). Untuk kondisi iklim mikro di Dusun Sade, NTB, nilai Tn = 25,9 °C. dari 
hasil penghitungan Tn, batas atas kenyamanan termal batas atas (Tn +2) yaitu 28 °C dan batas 
bawah (Tn-2) yaitu sebesar 24 °C 

Pada Tabel 3 dapat dilihat selisih maksimal yang terjadi hingga 4 oC pada pukul 12.00, sedangkan 

untuk keseluruhan rata-rata selisih hanya sebesar 1.2 oC. Selisih ini dipengaruhi oleh kontur 

pengunungan, vegetasi, kepadatan permukiman secara menyeluruh dan kondisi iklim pancaroba yang 

labil pada lokasi pengambilan lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan temperatur yang 

dipengaruhi lingkungan diluar pekarangan. Dengan selisih rentang temperature lapangan dengan 

BMKG masih termasuk dalam batas toleransi deviasi temperatur luar ruangan, oleh karena itu data 

temperatur luar (To) BMKG dapat digunakan untuk mempresentasikan kondisi To yang sesungguhnya 

di lapangan dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil 

Tabel 3  To BMKG 10 Tahun Terakhir, To Pengukuran Lapangan dan Selisihnya 

Sumber : Data BMKG dan Data Pribadi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Model Simulasi 

Bangunan yang akan di simulasikan yaitu Bale Tani di Dusun Dusun Sade, Desa Rambitan, 
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Pada lokasi penelitian diambil satu sampel 
bangunan yang sudah disurvey untuk mengetahui gambaran lengkap dari eksisiting. Adapun detail 
dari bangunan seperti pada Gambar 2 dan Tabel 4. 

Software Autodesk Ecotect Analysis 2011 dapat mengakomodasi modeling dengan detail dan input 

material yang sesuai dengan kondisi asli pada bangunan. Pada pengaturan skenario modeling 

bangunan Bale Tani keberadaan obstruksi ditiadakan. Ukuran bangun disesuaikan dengan eksisting 

lapangan dan tekstur material pada bangunan lebih disederhanakan sesuai dengan kapasitas 

software dan ketentuan dalam proses simulasi. Visualisasi modeling bangunan seperti pada Gambar 

3. 
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Denah Bale Tani Tampak Bale Tani Potongan Bale Tani 

 

Gambar 2  Gambar kerja Bale Tani  

Sumber : Data Pribadi Penulis 

 
Tabel 4. Data Sampel Bale Tani objek pengukuran termal 

Sumber : Data Pribadi Penulis, hasil survey dan analisis,2017 

Bentuk Dasar Segi Empat 

Luas Ruang  Sesangkok : 21.8 m2 

 Bale Dalam : 15.9 m2 

Luas lantai total : 37.7 m2 

Volume Ruang  Sesangkok : 40.5 m3 

 Bale Dalam : 42.9 m3 

Volume ruang total : 83.4 m3 

Proporsi Bangunan  Tinggi kaki bangunan sasengkok : 70 cm 

 Tinggi kaki bangunan bale dalam : 170 cm 

 Tinggi badan sesangkok : 140 cm 

 Tinggi badan bale dalam : 175 cm 

 Tinggi atap warasangko : 135 cm 

 Tinggi atap warascalung : 200 cm 

Jumlah Penghuni 3 orang 

Durasi Penghunian 17 jam (aktivitas terlampir) 

Bentuk Atap  Sentig : setengah pelana 

 Sesangkok : setengah pelana 

 Bale Dalam : limasan 

Luas Bidang Atap 80.5 m2 

Material Selubung Atap Alang-alang 

Tebal Atap 5 cm 

Kemiringan Atap Sentig : 20° 

Warasangko : 25° 

Warascalung : 52° 

Luas Dinding 49.5 m2 

Material Selubung 

Dinding 

Anyaman Bambu 

Jenis Bukaan 2 Pintu dan 2 ventilasi 

Luas Bukaan  Pintu depan : 1.55 m2 

 Pintu Bale Dalam : 0.9 m2 

 Ventilasi : 1.01 m2 

Total Luas Bukaan : 3.5m2 

Perbandingan Luas 

Dinding dan Bukaan 

14 : 1 

Pencahayaan  Alami melalui ventilasi 

 Buatan 2 titik lampu 14 watt 
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Gambar 3  Model Simulasi Bale Tani dengan software Autodesk Ecotect Analysis 2011 
Sumber : Data Pribadi Penulis 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kinerja Termal Dalam Bangunan 

Hasil simulasi didapatkan performa termal ruangan dari bangunan Bale Tani di Dusun Sade – NTB. 

Adapun hasilnya kenyamanan termal dalam bangunan seperti pada  Gambar 4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik To dan Ti hasil simulasi Bale Tani 

Sumber : Data Pribadi Penulis 

Grafik hasil simulasi pada bangunan Bale Tani menunjukkan temperature dalam dan luar bangunan 

memiliki pola yang hampir sama. Rata – rata temperature luar (To) yang dihasilkan sekitar 25.4oC, 

sedangkan  temperature dalam bangunan (Ti) sebesar 25oC. Ti terpanas terjadi pada pukul 13.00 

yaitu sebesar 27.8oC, dan Ti terendah terjadi pada pukul 06.00 yaitu sebesar 22.5oC. Selisih antara 

nilai rata-rata To dan Ti tidak terlalu besar, namun apabila dilihat dari temperatur per jam yang 

dihasilkan, pada saat pagi hingga sore hari, temeperatur dalam ruangan cenderung lebih rendah 
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dibandingkan dengan temperature luar ruangan. Selisih yang terjadi dalam rentang 9 jam dari pukul 

09.00 – 17.00 sekitar 2oC. Apabila ditelaah dari persebaran temperature dalam ruangan, pada 

Gambar 5 dapat dilihat bahwa temperature yang lebih tinggi berada pada area yang dekat dengan 

paparan matahari, semakin jauh jarak dengan fasad bangunan yang terkena paparan matahari maka 

nilai temperature semakin menurun. Kisaran temperature dekat dengan fasad yang terkena paparan 

matahari antara 25oC – 25.30oC, sedangkan pada bagian yang jauh dengan fasad memiliki kisaran 

temperature lebih rendah yaitu 24oC – 24,90oC. Hal tersebut dipengaruhi oleh radiasi panas dari 

material fasad bangunan. Material dengan tingkan konduktivitas tinggi cenderung menghantarkan 

panas lebih cepat. Transmisi panas material fasad mempengaruhi temperature udara di sekitarnya. 

Sehingga area yang berada dekat dengan fadas bangunan lebih tinggi temperaturnya seperti pada 

Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Isokontur persebaran temperature pada Bale Tani 
Sumber : Data Pribadi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Isokontur 3D hasil simulasi Bale Tani pada pukul 12.00 

Sumber : Data Pribadi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Grafik rentang kenyamanan pada bangunan Bale Tani 

Sumber : Data Pribadi Penulis 

Under Heating Nyaman 

Bale Dalam Sangko

k 
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Dari grafik di atas rentang temperature nyaman yaitu mulai 24°C - 28°C. Durasi Kenyamanan dalam 

bangunan terjadi pada rentang nyaman tersebut ketika penghuni beraktivitas di dalam ruangan. Dari 

hasil penghitungan Tn, durasi kenyamanan yang didapatkan pada bulan Mei panjang sekitar 19 jam. 

Tidak ada kondisi over heating dan kondisi under heating terjadi pada malam hari selama 5 jam 

dengan rentang temperatur yang masih normal. Dari hasil rentang kenyamanan tersebut didapatkan 

durasi kenyamanan hasil simulasi tidak berselisih jauh dari hasil pengukuran lapangan. Perbedaan 

durasi nyaman dan under heating berselisih 2 jam. Rentang under heating yang terjadi antara hasil 

simulasi dan lapangan masih dalam temperatur normal yang dapat diterima badan. Komparasi data 

Tn antara simulasi dan pengukuran lapangan (Mei) dapat dilihat  pada Tabel  5. 

Tabel 5  Durasi kenyamanan bangunan 

Sumber : Data Pribadi Penulis 

Tn Simulasi 

Parameter Durasi Waktu 

Overheating (Ti.d >Tn+2) - - 

Underheating (Ti.d >Tn+2) 5 03:00 - 07:00 

Durasi Nyaman 19 08.00 – 02.00 

Tn pengukuran lapangan  

Parameter Durasi Waktu 

Overheating (Ti.d >Tn+2) - - 

Underheating (Ti.d >Tn+2) 5 03:00 - 07:00 

Durasi Nyaman 19 08:00 - 02:00 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil simulasi didapatkan bahwa Bale Tani memiliki kondisi termal ruang dalam yang cukup baik 

dan masih relevan dalam mengakomodasi kenyamanan termal ruang sehingga masih layak untuk 

dihuni hingga saat ini. Rata – rata temperature dalam bangunan (Ti) sebesar 25oC, masih dalam batas 

toleransi nyaman yang dapat diterima oleh tubuh manusia. Indoor Temperature (Ti) terpanas terjadi 

pada pukul 13.00 yaitu sebesar 27.8oC, dan terendah terjadi pada pukul 06.00 yaitu sebesar 22.5oC. 

Rentang temperature nyaman pada bangunan Bale Tani mulai 24°C - 28°C dengan durasi 

kenyamanan termal sekitar 19 jam yang terjadi ketika penghuni beraktivitas di dalam bangunan. Tidak 

ada kondisi over heating pada Bale Tani , namun terdapat kondisi under heating yang terjadi pada 

malam hari sekitar 5 jam. Rentang under heating yang terjadi antara hasil simulasi dan lapangan 

masih dalam temperatur normal yang dapat diterima badan. Durasi Kenyamanan dalam bangunan 

terjadi pada rentang nyaman tersebut terjadi ketika penghuni beraktivitas di dalam bangunan. 
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ABSTRACT 

The combination between Chinese and Balinese culture in Kong Co Bio Temple has been identified visually 
through the elements of architecture. The implementation of Chinese traditional architecture within bright colours 
characteristic, ornaments of mythical animals and religious symbols represents Agama Khonghucu’s worship 
building. Nevertheless, the adoption of Balinese traditional architecture into Kong Co Bio Temple has also been 
represented the emerge of cross-cultural phenomenon. Evident the implementation of kori agung design as the 
main gate of Kong Co Bio Temple, as well as the application of Balinese traditional materials, ornaments, and 
decorative elements. Therefore, this paper explores cross-cultural phenomenon at Kong Co Bio Temple by 
exploring the architectural element characteristics of form, material, colour, ornament, and decoration. The result 
of on-site observation at Kong Co Bio Temple towards these architectural element characteristics will be explored 
in this paper qualitative-descriptively. This combination of Chinese and Balinese cultures at Kong Co Bio Temple 
shows a cross-cultural phenomenon in architectural study in maintaining their cultural identity as well as adapting 
to the local culture. 

Keywords: architecture, balinese, chinese, elements, temple 

ABSTRAK 

Perpaduan antara budaya China dan Bali di Tempat Ibadat Tri Dharma (TITD) Kong Co Bio dapat diidentifikasi 
secara visual melalui penggunaan elemen-elemen arsitektur. Penerapan arsitektur tradisional China dengan 
karakteristik warna-warna cerah dan ornamen-ornamen binatang mitologi hingga simbol-simbol religi 
mencerminkan tempat ibadat penganut agama Khonghucu. Tetapi di sisi lain, pengadopsian arsitektur tradisional 
Bali ke dalam TITD Kong Co Bio juga mencerminkan adanya fenomena silang budaya. Hal ini terlihat dengan 
penerapan desain kori agung sebagai gerbang utama TITD Kong Co Bio, serta penggunaan material, ornamen, 
dan dekorasi tradisional Bali. Oleh karena itu, dalam paper ini dilakukan eksplorasi terhadap fenomena silang 
budaya pada TITD Kong Co Bio ini melalui identifikasi karakteristik elemen-elemen arsitektur berupa bentuk, 
material, warna, ornamen, dan dekorasi. Hasil observasi lapangan pada TITD Kong Co Bio melalui identifikasi 
elemen-elemen arsitektur tersebut akan dipaparkan dalam paper ini secara kualitatif-deskriptif. Kombinasi antara 
budaya China dan Bali pada TITD Kongco Bio ini memperlihatkan sebuah fenomena silang budaya dalam 
konteks studi arsitektur sebagai sebuah sikap dalam menjaga identitas budaya sekaligus adaptasi terhadap 
budaya lokal. 

Kata Kunci: arsitektur, Bali, China, elemen, TITD 

PENDAHULUAN 

Bangunan peribadatan bagi pemeluk Agama Khonghucu di Indonesia sebagian besar mengadopsi 
desain arsitektur tradisional China (Marcella, 2017; Mulyono, 2015). Hal ini terlihat melalui adanya 
elemen-elemen arsitektur China berupa penerapan ornamen-ornamen binatang mitologi dan simbol-
simbol religi hingga penggunaan warna-warna cerah pada bangunan tersebut. Dalam tinjauan 
sejarah, istilah penamaan bangunan peribadatan penganut Agama Khonghucu di Indonesia diawali 
dengan nama Kelenteng yang berasal dari bunyi klinting-klinting atau klonteng-klonteng, yang 
merupakan bunyi bel atau lonceng yang berasal dari dalam kuil Agama Khonghucu (Sudarwani, 
2004). Kemudian sejak berdirinya Majelis Tri Dharma pada era Soekarno (Suryadinata, 2005), istilah 
Kelenteng ini mengalami perubahan oleh pemerintah Indonesia menjadi Tempat Ibadat Tri Dharma 
(Susanti, 2014). Sejak saat itu, penamaan tempat ibadat Agama Khonghucu diawali dengan Tempat 
Ibadat Tri Dharma atau TITD. 

Pada dasarnya, konsep utama dalam penataan layout bangunan peribadatan Agama Khonghucu 
tidak jauh berbeda dengan bangunan istana atau rumah tinggal (Lip, 2009) yang didasarkan pada 
karakteristik geografis Negara China. Selain itu, konsep dan filosofi tentang keseimbangan antara 
makrokosmos dan mikrokosmos juga menjadi dasar pedoman dalam desain arsitektur bangunan 
tempat ibadat Agama Khonghucu. Namun, keunikan desain bangunan TITD terlihat pada sebuah 
bangunan peribadatan Agama Khonghucu di Kabupaten Tabanan yang mengadopsi arsitektur 
tradisional China dan Bali. 
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Khongco Bio adalah salah satu TITD di Kabupaten Tabanan, Bali yang memiliki sebuah karakteristik 
arsitektur yang cukup unik. Karakteristik arsitektur tradisional China pada bangunan ini dipadukan 
dengan arsitektur tradisional Bali. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pengadopsian kori agung sebagai 
gerbang utama dan pelinggih penunggun karang serta material, ornamen, dan dekorasi tradisional 
Bali. Oleh karena itu, untuk mengetahui karakteristik silang budaya yang terdapat dalam TITD Khong 
Co Bio, maka akan dilakukan eksplorasi terhadap TITD Kong Co Bio melalui identifikasi elemen-
elemen arsitektur berupa bentuk, material, warna, ornamen dan dekorasi. 

METODOLOGI 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, tepatnya pada elemen-
elemen arsitektur TITD Kongco Bio di Kabupaten Tabanan, Bali yang terdiri dari bentuk, material, 
warna, ornamen dan dekorasi. Dokumentasi terhadap posisi dan orientasi bangunan dilakukan 
dengan penggambaran layout. Sedangkan dokumentasi terhadap tipe bangunan dan detail elemen 
bangunan dilakukan melalui teknik fotografi. Pembahasan akan difokuskan pada elemen-elemen 
arsitektur, yaitu bentuk, material, warna, ornamen dan dekorasi secara kualitatif-deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

TITD Kong Co Bio dirancang oleh Lim Sion dan mulai dibangun pada tahun 1939, dimana bangunan 
altar Buddha sebagai bangunan pertama. Pada tahun 1982, pembangunan dilanjutkan dengan 
mendirikan bangunan altar utama yang kemudian direnovasi kembali pada tahun 1985. Selanjutnya, 
pembangunan dilanjutkan dengan bangunan pagoda dan gedung serba guna. TITD Kong Co Bio atau 
disebut juga Vihara Dharma Cattra kemudian diresmikan oleh Bupati Tabanan dan Dirjen Bimas 
Hindu dan Buddha pada tanggal 27 November 2004. Tanhu Cinjin adalah dewa utama yang 
distanakan di TITD Kong Co Bio. 

TITD Kongco Bio terdiri dari beberapa unit bangunan, antara lain: tempat pembakaran Kim, pelinggih 
penunggun karang, pagoda, bangunan altar utama, bangunan altar Buddha, bangunan serba guna 
(perpustakaan, auditorium, dan gudang), dan bangunan penunjang lainnya (dapur, bale, ruang tidur 
biksu). Kompleks bangunan TITD Kongco Bio berorientasi ke arah Timur, tepatnya ke jalan utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Layout TITD Kong Co Bio 
Sumber: Freddy, 2018 
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Berikut adalah analisa terhadap elemen-elemen arsitektur pada TITD Kongco Bio: 

1. Bentuk 

Sebagian besar bangunan TITD Kong Co Bio memiliki bentuk dasar denah segi empat. Bentuk 

ini diterapkan pada bangunan gerbang utama, altar utama, altar Buddha, pelinggih penunggun 

karang, dan bangunan penunjang lainnya. Untuk bangunan pembakaran Kim, pagoda, dan bale 

mengambil bentuk dasar segi delapan. Bentuk segi empat dalam konsep arsitektur tradisional 

China merupakan bentuk yang dihasilkan dari 24 orientasi dalam konsep Feng Shui (Lu, 2003) 

yang diaplikasikan dalam desain layout dan bangunan. Lu (2003, p. 112) juga menambahkan 

bahwa bentuk segi delapan dalam konsepsi arsitektur tradisional China mengadopsi bentuk Ba 

Kua yang merepresentasikan delapan mata angin dan delapan elemen alam. Sedangkan bentuk 

kori agung dan pelinggih penunggun karang memiliki bentuk yang masih sesuai dengan konsep 

arsitektur tradisional Bali (Gelebet, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tempat Pembakaran Kim (kiri); Pelinggih Penunggun Karang (tengah); 

Bale, Altar Utama, Pagoda (kanan) 
Sumber: Freddy, 2018 

2. Material 

Secara umum, arsitektur tradisional China memanfaatkan potensi alam untuk digunakan sebagai 

material bangunan, seperti kayu, bambu, batu-batuan, dan lain-lain (Sha, Shi, & Chu, 1999). 

Penggunaan material alami seperti kayu dan bambu pada TITD Kong Co Bio terlihat sangat 

minim dan lebih didominasi penggunaan material batu bata merah, paras abu, dan struktur beton, 

baik untuk dinding, kolom hingga rangka atap. Pada bagian depan komplek bangunan TITD Kong 

Co Bio, tepatnya gerbang utama yang mengadopsi kori agung menggunakan material ekspos 

batu bata merah dan paras abu-abu. Selain itu, penggunaan material alami ini terlihat pula 

diaplikasikan pada pelinggih penunggun karang, dinding depan bangunan altar Buddha, podium 

altar Buddha bawah pohon, dan dinding pada panggung auditorium. Beberapa ornamen juga 

menggunakan paras abu-abu, seperti pada bangunan pagoda, dan altar utama. Sebagian 

bangunan lainnya menggunakan material berupa beton dan dinding batu bata yang diplester dan 

dicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Variasi Penggunaan Material pada TITD Kong Co Bio 
Sumber: Freddy, 2018 
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3. Warna 

Pada dasarnya penerapan warna-warna arsitektur bangunan peribadatan agama Khonghucu 

mengikuti prinsip arsitektur tradisional China. Pembagian warna-warna cerah yang mengandung 

makna simbolis diperoleh melalui pendekatan karakteristik geografis China berdasarkan korelasi 

antara elemen-elemen alam, orientasi, dan iklim (Lip, 1994, 2009). Prinsip-prinsip ini 

diimplementasikan pada TITD Kong Co Bio melalui warna merah, hijau, dan kuning. Selain itu, 

seperti dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan material-material alami seperti batu bata 

merah dan paras abu-abu merepresentasikan konsep kejujuran material pada arsitektur 

tradisional Bali. Konsep ini terlihat jelas diaplikasikan pada gerbang utama dan pelinggih 

penunggun karang, serta ornamen pada beberapa unit bangunan. Meskipun demikian, untuk 

memberikan identitas bangunan peribadatan agama Khonghucu, penerapan warna-warna cerah 

masih terlihat diaplikasikan pada bangunan altar utama dan pagoda yang didominasi warna 

merah, kuning, dan hijau. 

 
Tabel 1. Hubungan Simbol antara Elemen Alam, Orientasi, Iklim, dan Warna 

Sumber: Lip, 1994 

Element Wood Fire Earth Metal Water 

Direction East South Centre West North 

Season Spring Summer  Autumn Winter 

Colour Green Red Yellow White Black 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Variasi Penggunaan Warna pada TITD Kong Co Bio 
Sumber: Freddy, 2018 

 
 

4. Ornamen dan Dekorasi 

Arsitektur bangunan peribadatan agama Khonghucu identik dengan ornamen yang mengadopsi 

bentuk-bentuk simbolik keagamaan, hewan, tokoh atau pahlawan, cerita rakyat, pola geometris, 

dan perabotan pelengkap dalam ritual keagamaan. TITD Kong Co Bio mengadopsi bentuk-

bentuk tersebut dan memadukannya dengan ornamen dan dekorasi arsitektur tradisional Bali 

seperti pepatran, pepalihan, dan pajeng. Bentuk-bentuk ini terlihat pada altar utama, altar 

Buddha, pagoda, dan auditorium. Selain itu, pada bagian atas kori agung ditambahkan ornamen 

berupa stupa dan lampion. Dalam proses ritual sehari-hari digunakan pula canang sebagai media 

ritual beserta dupa, buah-buahan, dan makanan untuk dipersembahkan kepada dewa dewi. 
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Gambar 5. Kategori Ornamen Tradisional China  
Sumber: L'Aventurine (2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Variasi Ornamen dan Dekorasi pada TITD Kong Co Bio 
Sumber: Freddy, 2018 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan-temuan hasil observasi serta pembahasan di atas mengenai elemen-elemen 

arsitektur pada TITD Kong Co Bio di Tabanan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar bangunan utama pada TITD Kong Co Bio, yaitu bangunan yang digunakan untuk 
aktivitas ritual mengadopsi bentuk-bentuk yang berlandaskan konsep Feng Shui. Selain itu, 
bangunan arsitektur tradisional Bali yang diadopsi ke dalam TITD Kong Co Bio memiliki bentuk 
dasar yang sesuai dengan aturan dalam arsitektur tradisional Bali. 

2. Penggunaan material pada TITD Kong Co Bio mempertimbangkan penggunaan material lokal, 
seperti batu bata merah dan paras abu. Hal ini memiliki kaitan dengan penerapan batu bata 
merah dan paras abu yang diekspos untuk menunjukkan warna asli material sesuai dengan 
konsep kejujuran material pada arsitektur tradisional Bali. Meskipun demikian, penerapan warna-
warna cerah untuk menunjukkan identitas arsitektur tradisional China masih dipertahankan 
terutama pada bangunan yang digunakan untuk ritual. 

3. Variasi ornamen dan dekorasi pada TITD Kong Co Bio mengkombinasikan budaya China dan Bali 
baik pada bangunan utama maupun penunjang. Fungsi simbolik dalam penerapan ornamen dan 
dekorasi masih dijaga dengan baik. 

 

 

Motif hewan Motif tokoh Motif objek 

Motif geometri Motif tumbuhan 
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ABSTRACT 

The aims of this study is to analyze the driving and obstacle factors of the transformation of Balinese Traditional 
Architecture design on tourist facilities in Denpasar and Badung. Through the questionnaire totaling 48 samples 
from Architects working in Denpasar and Badung were analyzed through IFAS and EFAS and the External 
Internal Matrix obtained its general position and strategy. 

The results showed that the main strengths of internal factors were the existence of Provincial and Denpasar 
Regional Regulations regarding the building code to be a very significant back up for implementing Balinese-style 
designs in tourist facilities. While the main driving factor from external factors is the development of tourism in Bali 
which is quite high. Thus in the future there will be a sustainable mutual relationship between the Balinese 
architecture and tourism. 

Key words: Balinese Traditional Architecture, tourism attractions, Denpasar, Badung, sustainable 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor pendorong dan penghambat transformasi desain Arsitektur 
Tradisional Bali (ATB) pada fasilitas wisata di Denpasar dan Badung.  Melalui kuisioner sebanyak 48 sampel dari 
para Arsitek yang bekerja di Denpasar dan Badung dianalisis melalui IFAS dan EFAS dan Matriks Internal 
External diperoleh posisi dan strategi umumnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama faktor internal adalah adanya Peraturan Daerah Provinsi 
dan Denpasar tentang tata bangunan menjadi back up yang sangat berarti untuk menerapkan desain berlanggam 
Bali pada fasilitas wisata.  Sedang faktor pendorong utama dari faktor eksternal adalah perkembangan pariwisata 
di Bali yang cukup besar.  Dengan demikian kedepan akan tercipta keberlangsungan hubungan timbal balik yang 
mutualistis antara Arsitektur Bali dan Pariwisata. 

Kata kunci: Arsitektur Tradisional Bali, daya tarik wisata, Denpasar, Badung, keberlanjutan 

 
PENDAHULUAN  

Daya tarik wisata (attraction) dapat berupa: keindahan alam (natural features), objek buatan manusia 
(man made objects) serta manusia dan budayanya (man and his culture).  Ritchie (2003) lebih 
memperinci dua belas (12) aspek budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata antara lain: kerajinan 
tangan, bahasa, tradisi, gastronomi, kesenian dan musik, cara kerja dan teknologi, arsitektur, agama, 
dan kepercayaan, sistem pendidikan, pakaian dan kegiatan hiburan. Karya arsitektur yang dapat 
menjadi daya tarik wisata bisa dalam wujud arsitektur modern dan /atau arsitektur tradisional.  Kedua 
langgam ini dapat menjadi pemikat wisatawan untuk berkunjung pada suatu destinasi.  Karya 
arsitektur yang berlanggam modern dan futuristik memiliki daya pikat yang sama dengan karya 
aristektur warisan budaya berupa arsitektur tradisional (vernacular architecture) (Ning Wang, 1997). 

Berdasarkan penelitian Kierchhoff (1996) tentang persepsi wisatawan terhadap wujud fisik daya tarik 
wisata (khususnya arsitektur), menyatakan bahwa akibat globalisasi yang begitu massifnya telah 
terjadi keseragaman wajah karya arsitektur yang monoton, sehingga nyaris tidak muncul keunikan 
dan ciri khas setiap destinasi wisata dunia.  Padahal menurut Menurut Maitland dan Newman (dalam 
Scerri, 2018), wisatawan tidak tertarik pada tempat-tempat wisata, tetapi yang dicari adalah "kualitas 
tempat dan budaya - 'arsitektur', 'orang', 'makanan', 'budaya' dan 'keragaman”. Hubungan antara 
pariwisata dan arsitektur memiliki banyak sisi. Di satu sisi, arsitektur berkontribusi pada pilihan tujuan 
dan pengembangan produk dengan wujud bangunan yang dapat menarik wisatawan entah karena 
keunikannya, ornament dan ragam hiasnya, nuansanya (Krausler, 2016). Singkatnya wisatawan 
mencari keunikan Arsitektur lokal di setiap destinasi wisata.  

Arsitektur lokal ada yang merupakan wujud permukiman, tempat ibadah, balai pertemuan, elemen 
estetika dan pendukung lainnya yang kesemuanya merupakan fasilitas publik.  Dalam konteks 
penelitian ini, arsitektur lokal tersebut juga sebagai salah satu daya tarik wisata, namun penelitian ini 
lebih difokuskan pada arsitektur yang digunakan pada fasilitas penunjang pariwisata seperti 
akomodasi, restoran dan fasilitas wisata lainnya. 

mailto:syamsul@unud.ac.id
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Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia dalam kebijakan pengembangannya bertumpu 
pada pariwisata budaya (Perda Bali No.2 Tahun 2012).  Keputusan untuk menjadikan pariwisata 
budaya sebagai tumpuan pariwisata Bali cukup beralasan, berdasarkan penelitian Ardika (2007), 
sekitar 69,6 % (46 dari 66 daya tarik wisata Bali) adalah berupa tinggalan arkeologis.  Juga diperkuat 
oleh penelitian Rai Utama (2015) yang bertajuk Daya Tarik Wisata Kota Denpasar, bahwa dari 10 
objek wisata yang diteliti, 80% dalam wujud fisik. 

Peranan arsitek di Bali untuk mewujudkan langgam Bali dalam rancangan fasilitas pariwisata sebagai 
pencerminan budaya Bali, sebenarnya cukup kuat.  Didukung oleh Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 
2005, tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Khusus di Denpasar, Perda Kota Denpasar 
No.5 Tahun 2015, tentang Bangunan Gedung.  Secara tersurat dan sangat jelas kedua Perda 
tersebut mengharuskan apapun wujud rancangan bangunan di Provinsi Bali wajib mengadopsi 
langgam arsitektur tradisional Bali tidak terkecuali bangunan failitas pariwisata.  Kemudian secara 
budaya dan kepercayaan, langgam arsitektur bali telah dikenal secara turun temurun, demikian juga 
ketersediaan sumber daya manusia dalam hal teknis dan praktis. Dukungan akademis diberbagai 
perguruan tinggi negeri dan swasta yang prodi arsitekturnya berorientasi pada arsitektur Bali. 

Mestinya dengan adanya titik temu antara sisi supply seperti diutarakan diatas dan demand 
(keinginan wisatawan), idealnya seluruh rancangan fasilitas pariwista di Bali yang bernuansa lokal Bali 
dengan mudah diwujudkan.  Namun pada kenyataannya, berbagai fasilitas seperti hotel, villa, restoran 
dan bangunan wisata lainnya justru di desain berlanggam modern.  Modelnya bisa dengan mudah 
ditemui dimana saja diberbagai destinasi wisata baik di dalam negeri maupun di mancanegara.  
Langgam arsitektur bangunan di sepanjang koridor jalan Kuta hingga Seminyak misalnya nyaris tidak 
ada bedanya dengan Walking Street di Pattaya, Thailand atau kawasan Myeongdong di Seoul. 

Dengan demikian Arsitek, memiliki peran sentral ketika dihadapkan pada pilihan pilihan rancangan 
yang berimbas pada keberlanjutan atau tidak keberlanjutan pada wajah fasilitas pariwisata di Bali.  
Memang tidak mudah memegang amanah dan peran ini, karena begitu banyaknya faktor, baik 
internal dan eksternal yang akan memengaruhi keputusan rancangan. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 
(Arsitek, tukang tradisional dan ikutannya); dapat melestarikan nilai nilai budaya bali; dan 
kelangsungan pariwisata bali yang bertumpu pada budaya. 

Penelitian pengembangan pariwisata dari sisi permintaan (demand) telah banyak dilakukan misalnya 
penelitian persepsi, dan motivasi wisatawan.  (Wahyu Nirmala, 2014; Sri Astuti, 2015; Ayu Nusantini, 
2015; Rizal, 2016)   Demikian halnya dari sisi supply, misalnya kualitas pelayanan para pekerja 
pariwisata (Mala Meko,2013; Eka Suwintari, 2011; Siti Aisyah Sucihati, 2011) .  Penelitian yang akan 
dilakukan lebih fokus pada sisi supply yang menyorot profesi Arsitek sebagai penyedia jasa 
rancangan fasilitas pariwisata di Bali yang belum pernah dilakukan.  Penelitian ini akan menganalisis 
pendapat para Arsitek yang berpraktek di Bali tentang Arsitektur Tradisional Bali dalam konteks 
pariwisata; Juga akan dianalisis strategi yang harus ditempuh agar tercipta sinergi atau mutualistis 
untuk keberlanjutan ATB dan Pariwisata Bali. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana faktor internal dan eksternal ATB dilihat dari perspektif Arsitek 
yang berpraktek di Bali?; (2) Upaya apakah yang dilakukan untuk menciptakan hubungan sinergi yang 
saling menguntungkan antara ATB dan Pariwisata Bali? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Hubungan Antara Arsitektur dengan Pariwisata 

Penelitian yang membahas hubungan antara Arsitektur dengan Pariwisata telah banyak dilakukan 
(Kierchhoff, 1997; Pla’Tou, 2007; Khaskar, 2011; Vukadinovic, 2011 Scerri, 2018).  Demikian halnya 
penelitian arsitektur tradisional kaitannya dengan pariwisata di Indonesia (Weka Wendyputra, 2013; 
Laloma, 2014; Rahman, 2018; Syahbarnu, 2018). 

Dari penellitian penelitian tersebut terlihat adanya benang merah yang memperlihatkan adanya 
hubungan timbal balik (resiprokal) antara arsitektur dengan pariwisata.  Arsitektur dengan segala 
keunikan, keindahan dan ikoniknya mampu menjadi daya tarik pariwisata.  Sebaliknya pariwisata 
dapat menjadi stimulant berkembangnya arsitektur. 
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Arsitektur dalam konteks pariwisata dapat dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi tiga 
kebutuhan sebagaimana dikemukakan oleh Specht (2014) yaitu: (1) Sebagai pemenuhan kebutuhan 
pengunjung/wisatawan; (2) Pemenuhan kebutuhan pengunjung dan penduduk local; (3) Pemenuhan 
tuntutan kebutuhan masyarakat local.  Secara terinci mengenai hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Attraction 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Segmentasi Fungsional Arsitektur Dalam Konteks Pariwisata 

(Sumber: Jan Specht, 2014) 

Selanjutnya Specht (2014) memerinci Gambar 5 dalam bentuk terapan dalam kehidupan nyata suatu 
destinasi pariwisata.  Misalnya untuk tuntutan akomodasi pariwisata: Hotel, Villa, Apartemen, 
Penginapan, Youth Hostel; Untuk prasarana kebutuhan wisatawan dan juga masyarakat: bandara, 
pelabuhan, jalan laying dst; Untuk kebutuhan hiburan: restoran, bar, rumah makan, diskotik; 
kebutuhan rekreasi: taman, ruang terbuka, arena olahraga; kebutuhan kesenian dan kebudayaan: art 
gallery, art center, museum, theater, ruang pertunjukan, pasar seni, pasar oleh oleh.  Secara terinci 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Contoh Aplikasi Segmentasi Arsitektur Dalam Konteks Pariwisata 

(Sumber: Jan Specht, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Atraksi Wisata Tripartit 

Kajian tentang atraksi wisata dalam konteks pengunjung dan settingnya memperlihatkan elemen 
dan hubungan yang mungkin berguna dalam merancang destinasi wisata masa yang akan 
datang.  Konsep tarik-menarik yang terdiri dari tiga bagian fungsional penting menawarkan 

Architecture developed for demands of locals and visitors 
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kerangka kerja yang berguna untuk meneliti elemen-elemen ini dan hubungannya (Gambar 2) 
(Gunn 2014). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.  Konsep Atraksi Tripartite 

 

Zona inti (nucleus) 

Elemen utama dari suatu daya tarik, raison d'etre, adalah nukleus.  Misalnya untuk daya tarik air 
terjun, nukleusnya adalah suara dan pemandangan air yang jatuh; untuk sebuah gunung, itu 
adalah puncaknya; untuk daerah yang kaya makna sejarah, adalah lanskap atau bangunannya. 
Dalam rancangan daya tarik wisata, nukleus harus secara otentik mempresentasikan hal yang 
paling mendasar dan memiliki tipe dan kualitas untuk mencocokkan atau melampaui imaginasi 
wisatawan. 

Jika nukleus adalah sumber daya yang rentan atau langka, harus ada kehati -hatian dalam 
merencanakan pengunjung, terutama daalam jumlah besar. Wisatawan dapat menyaksikannya di 
tepi objek dan diizinkan untuk mengalaminya secara perwakilan melalui kuliah interpretatif, 
presentasi, arak-arakan, simulasi, pameran, pemandangan, atau transportasi yang dirancang 
khusus untuk tour. Harus digunakan berbagai cara dan teknik untuk mencegah kontak fisik yang 
dapat merusak lingkungan. 

Kenikmatan dan apresiasi wisatawan dari banyak tujuan perjalanan kini sangat diminimize — 
misalnya, dengan tur bersepeda atau dokar di Gili Trawangan, Lombok. Polusi udara, kebisingan, 
dan estetika dapat merusak nukleus jika tidak dikendalikan. 

Zona Penyangga 

Fungsi atraksi wisata tergantung pada perencanaan daerah penyangga. Wisatawan dapat mencapai 
fitur (nukleus) hanya dengan melewati beberapa ruang penyangga, yang mungkin kecil atau besar, 
singkat atau dengan durasi yang diperpanjang. Pengondisian fisio-psikologis adalah fungsi dari ruang 
ini.  Daerah penyangga merupakan bingkai untuk fitur. 

Pola pikir atau antisipasi seseorang terhadap suatu daya tarik banyak berkaitan dengan penerimaan 
dan tanggapan wisatawan ketika nukleus tercapai. Daerah penyangga yang baik, memiliki fungsi yang 
jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tidak ada daerah inti tanpa daerah peyangga. 
Penciptaannya membutuhkan kepekaan dan kreativitas khusus dari pihak perancang. Bahkan area di 
sekitar objek wisata "tanpa tempat duduk" seperti taman hiburan harus direncanakan dengan fungsi 
sarana pariwisata yang mendukung dan kompatibel. 

Keterkaitan antara daerah inti (nucleus) dengan daerah penyangga kadangkala sangat sulit untuk 
disatukan ke dalam satu kesatuan desain daya tarik. Misalnya properti di sekitar nukleus, kadangkala 
memiliki tujuan dan kebijakan penggunaan lahan yang sangat berbeda. Misalnya, bangunan Arsitektur 
tradisional sering dikelilingi oleh bangunan modern. Setiap upaya harus dilakukan untuk 
mempertimbangkan persyaratan desain dan pengembangan dari daerah penyangga yang 
mengelilingi inti atraksi. 

Zona inti 

Zona penyangga 

Zona pengembangan 
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Zona Pengembangan terbatas 

Dalam zona ini harus ditemukan satu atau lebih pusat layanan transportasi antara pusat layanan 
dengan objek wisata. Pusat layanan ini mencakup tempat bisnis dan layanan masyarakat yang 
dibutuhkan seperti penginapan, kuliner, hiburan, layanan angkutan, komunikasi, perbankan, informasi, 
dan pertokoan eceran. Tidak peduli seberapa jauh objek wisata, beberapa pusat layanan harus 
tersedia dan dapat diakses agar objek wisata berfungsi. 

Prinsip ini ditunjukkan oleh hubungan antara pusat layanan Amenity Core di Nusa Dua dengan 
Kompleks perhotelan Nusa Dua. Selain amenity core yang berada didalam kompleks Nusa Dua.   
Disekitar dan di beberapa ruas koridor di luar kompleks tersebar berbagai fasilitas penunjang 
pariwisata lainnya. 

Konsep zona pengembangan menunjukkan kebutuhan untuk pengembangan yang lebih besar dan 
kerja sama yurisdiksi antara pengembang dan masyarakat. Fungsi saling ketergantung antara zona 
perlu disinergikan. Perencana profesional atau arsitek dapat membantu pemilik dan pengembang 
dalam memahami manfaat pribadi dari penerapan konsep ini. Pengembang atraksi dapat menerapkan 
kebijakan perlindungan sumber daya secara lebih efektif tanpa harus memberikan layanan. Bisnis 
yang menyediakan layanan dapat menjadi lebih sukses dengan memahami tren pasar pengunjung ke 
tempat-tempat wisata. Akhirnya, kepuasan wisatawan dapat ditingkatkan dengan rencana terpadu 
untuk pusat layanan, atraksi, dan hubungan transportasi. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk menjawab ini 
dilakukan dengan metode penelitian campuran (Mixed Methods) antara kualitatif dan kuantitatif.  
Lokasi penelitian dilakukan di Denpasar dan Badung sebagai wilayah kasus penelitian dengan 
pertimbangan bahwa kedua lokasi ini merupakan sentra pariwisata di Bali dan merupakan tempat 
berlokasinya sebagian besar jasa konsultan Arsitektur, baik secara freelance maupun memiliki kantor 
sendiri. 

Populasi dari penelitian ini adalah Arsitek yang berpraktek di Bali, terdaftar sebagai anggota Ikatan 
Arsitek Indonesia (IAI) di Bali yang berdomisili di Denpasar atau Badung.  Hingga saat ini tercatat 841 
anggota IAI Bali, diama sekitar 70% (580) berdomisili di Denpasar dan Badung.  Jumlah sampling 
diambil 10% yaitu 60 orang.  Dari Kuesioner yang dikembalikan ada 12 buah yang datanya kurang 
valid (tidak lengkap, tidak sesuai dengan data yang diharapkan) sehingga tersisa 48 kuesioner yang 
akan dianalisis.   

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif sedangkan untuk analisis strategi desain 
kedepan dilakukan dengan analisis Strength Weakness Opportunities Threats (SWOT) dengan Matrik 
EFAS (External Factors Analysis Summary) dan IFAS (Internal Factors Analysis Summary) yang akan 
menghasilkan strategi umum (grand strategy) 

HASIL DAN BAHASAN 

Gambaran Umum Transformasi Arsitektur Tradisional Bali 

Para Arsitek memiliki pemahaman beragam interpretasi mengenai ATB yang termaktub dalam Perda 
Provinsi dan Denpasar tentang tata bangunan.  Ada yang memaknai transformasi ATB ke fungsi baru 
(termasuk fasilitas wisata) sudah cukup dengan penempatan ornament pada rancangan; ada yang 
memaknai tidak cukup ornament tetapi unsur unsur “kepala – badan – kaki” harus ada; yang lebih 
moderat berpendapat, bukan hanya fisik tetapi yang lebih penting adalah filosofinya.  Transformasi 
arsitektur tradisional (vernacular) secara teoritis dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) 
Mengadopsi elemen-elemen bentuk arsitektur tradisional pada bentuk modern; (2) Mentransfer sifat 
dan cara bagaimana arsitektur tradisional terbentuk untuk menciptakan bentuk baru; (3) Memahami 
esensi arsitektur tradisional menuju bentuk arsitektur modern.  Gradasi tampilan arsitektur tradisional 
pada bangunan modern diungkapkan oleh Wondoamiseno (1991) sebagai berikut: (1) tempelan 
arsitektur tradisional pada bangunan modern; (2) elemen fisik arsitektur tradisional menyatu didalam 
arsitektur modern; (3) elemen fisik arsitektur tradisional tidak terlihat jelas dalam arsitektur modern; (4) 
Wujud arsitektur tradisional mendominasi arsitektur modern; dan (5) Ekspresi wujud arsitektur 
tradisional menyatu di dalam arsitektur modern. 
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Sampai sejauh ini para arsitek Bali dalam hal mentransformasi ATB ke dalam bangunan modern 
(termasuk fasilitas wisata) baru pada tahapan transformasi yang bersifat interpretif (derivative) 
(Ozkan, 1985), belum ada yang mencapai tahapan transformative, seperti yang dilakukan oleh Yu 
Sing (Menara Pinisi di Makassar; Rumah tinggal di Cimanggis).  Hal ini disinyalir terbentur pada Perda 
yang ada. 

Langkah – langkah yang Harus Dilakukan Untuk Mewujudkan ATB dan Pariwisata 
yang Berkelanjutan 

Untuk merumuskan strategi pengelolaan ATB, terlebih dahulu diuraikan faktor internal dan eksternal 
yang kemudian masing masing diturunkan dalam bentuk matriks.  Lingkungan internal dalam Matriks 
IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan lingkungan Matriks EFAS (External Factor Analysis 
Summary). Kedua matriks ini akan menghasilkan strategi umum (grand strategy).  Analisis Matriks IE 
dan SWOT akan menghasilkan strategi alternatif. 

Analisis Strategi Umum 

Analisis strategi umum dilakukan dengan alat bantu Matriks IFAS dan EFAS.  Hasil pengolahan 
matriks IFAS dapat dilihat pada Tabel 2 Dari kondisi internal tersebut dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 

a. Total nilai IFAS adalah 2,65 yang mengindikasikan posisi internal berada pada posisi rata rata. 
b. Total nilai IFAS kekuatan 2,25 dan kelemahan 0,4, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan > 

kelemahan. 
 

Tabel 2 Matriks IFAS 

FAKTOR FAKTOR INTERNAL STRATEGI BOBOT RATING SKOR 

KEKUATAN    

1. Hubungan dengan agama 0.15 2 0.3 

2. Bagian dari budaya 0.2 4 0.8 

3. Peraturan pemerintah 0.2 4 0.8 

4. Ketersediaan tukang yang terampil 0.15 3 0.3 

5. Ornament yang khas 0.05 1 0.05 

   2,25 

KELEMAHAN    

1. Perlu lahan luas 0.1 1 0.1 

2. Kurang bebas berkreasi, monoton, kurang 
inovasi 

0.03 2 0.06 

3. Investasi yang mahal, rumit, biaya 
pemeliharaan 

0.05 1 0.05 

4. Pemahaman terhadap arsitektur tradisional 0.02 2 0.04 

5. Minat generasi muda menurun 0.05 3 0.15 

   0,4 

TOTAL 1,0  2.65 

 

Berdasarkan hasil matriks terhadap “kekuatan” dan “kelemahan” menunjukkan bahwa: 

a. Faktor “Peraturan daerah” dan “bagian Budaya bali” mendapat nilai tertimbang tinggi yaitu 0.8.  
Kedua faktor ini merupakan faktor kekuatan yang dianggap sangat penting karena memiliki 
bobot masing masing sebesar 0.2. 

b. Faktor “Menurunnya minat generasi muda terhadap ATB” menjadi kelemahan utama 
transformasi ATB dengan nilai tertimbang 0,15 dan ditunjukkan oleh nilai rating 3 dengan bobot 
0,05. 
 

 

 

 

 



Syamsul Alam Paturusi,-Arsitek Bali: Antara Idealisme dan Pragmatisme dalam Penerapan Desain Arsitektur Tradisional 

Bali pada Fasilitas Wisata di Denpasar dan Badung   65  

Analisis Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) 

Hasil pengolahan matriks EFAS dapat dilihat pada Tabel 3 dengan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Total nilai matriks EFAS adalah 3.23 yang mengindikasikan bahwa pengaruh eksternal 
terhadap pengelolaan ATB tinggi  

b. Total nilai faktor “peluang” 2,7 lebih besar dari faktor “ancaman” sebesar 0,53 

 

FAKTOR FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL BOBOT RATING BOBOT x 
RATING 

PELUANG    

1. Berkembangnya pariwisata di bali 0.2 4 0.8 

2. Memberi kontribusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal 0.15 3 0.45 

3. Memberi identitas ruang, identitas lokal 0.2 4 0.8 

4. Keunikan 0.15 3 0.45 

5. Kolaborasi dengan arsitektur modern 0.1 2 0.2 

   2,7 

ANCAMAN    

1. Lahan yang semakin terbatas 0.05 2 0.1 

2. Baragamnya tipologi dan fungsi yg kompleks yang tidak adaptif, 
beban bagi pengusaha 

0.03 4 0.12 

3. Arsitektur modern yang lebih simple, minimalis, Modernisasi 0.02 3 0.06 

4. Material bangunan yang semakin langka, material fabrikasi yang 
indah dan kuat 

0.05 3 0.15 

5. Kontrol dan pengawasan 0.05 2 0.1 

   0,53 

TOTAL 1.0  3.23 

 

Berdasarkan hasil matriks EFAS pada Tabel 3 terhadap “peluang” dan “ancaman”, menunjjukkan hal 
hal sebagai berikut: 

a. Faktor “perkembangan pariwisata di Bali” dan kerinduan akan “identitas lokal Bali” merupakan 
peluang utama bagi transformasi ATB dengan nilai tertimbang masing masing 0.8.  faktor 
tersebut menjadi peluang yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dengan nilai rating 0,2 
dengan bobot 4. 

b. Sedang faktor “ancaman” yang utama adalah “semakin sulitnya bahan bangunan lokal” dengan 
nilai tertimbang 0,15 yang diannggap paling penting karena memilki bobot 0,05 dengan rating 3. 

Analisis Matriks Internal External (IE) 

Berdasarkan hasil pengolahan Matriks IFAS dan EFAS diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Total nilai tertimbang IFAS transformasi ATB adalah sebesar 2,65. 
b. Total nilai tertimbang EFAS transformasi ATB adalah sebesar 3,23 

Dari kedua nilai di atas dikombinasikan dalam pemetaan total nilai tertimbang yang menunjukkan sel 
transformasi ATB berada pada sel II. Lihat Tabel 4. 
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Pemetaan terhadap masing masing total nilai tertimbang dari faktor internal dan eksternal 
menempatkan posisi ATB pada sel II.  Hal ini menunjukkan bahwa ATB berada posisi kondisi rata rata 
yang dapat dikelola dengan cara terbaik menggunakan strategi pertumbuhan (growth strategy).  
Penempatan pengelola konsultas Arsitek juga mengidentifikasi bahwa para arsitek/konsultan harus 
mengantisipasi ancaman dari konsultan luar yang akhir akhir banyak berpraktek di Bali.  Strategi yang 
tepat bagi Konsultan arsitek adalah strategi pertumbuhan melalui pengembangan produk desain. 

Strategi pengembangan produk desain dapat dilakukan dengan melakukan differensiasi dan inovasi 
produk desain.  Desain arsitektur bali yang selama ini hanya bertumpu pada penggunaan material 
alam, dicoba dikembangkan melalui penggunaan material bahan terkini (baja, aluminiu, poly 
carbonat); pada wujud desain sudah saatnya mengembangkan desain pada level transformasi yang 
lebih adaptif kekinian tanpa kehilangan jati diri kebalian. 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya diperoleh simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan 
masalah sebagai berikut: 

1. Faktor internal yang yang menjadi kekuatan transformasi rancangan ATB pada fasilitas 
pariwisata adalah adanya back up Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Denpasarr tentang tata 
bangunan.  Selain itu kekuatan yang lain adalah ATB merupakan budaya bali yang berakar 
pada kepercayaan agama Hindu yang sangat kuat.  Disisi lain, faktor eksternal yang menjadi 
kekuatan dari “peluang’ adalah berkembangnya pariwisata di Bali. 

2. Strategi yang tepat bagi Konsultan arsitek untuk mengembangkan ATB adalah strategi 
pertumbuhan melalui pengembangan produk desain. Strategi pengembangan produk desain 
dapat dilakukan dengan melakukan differensiasi dan inovasi produk desain. 
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Saran 

Saran ini ditujukan kepada Arsitek, Pemerintah dan masyarakat sehingga kedepan akan tercipta 
keberlanjutan arsitektur Bali dan Pariwisata. 

1. Kepada arsitek, untuk melakukan berbagai inovasi desain ATB baik dari segi penggunaan 
material bangunan maupun dalam wujud desain transformatif yang dapat diterima dikalangan 
pariwista tetapi tidak kehilangan jatidiri kebalian. 

2. Kepada Pemerintah, perlu pembenahan Perda tata bangunan yang dapat mengantisipasi 
tuntutan perkembangan teknologi konstruksi tanpa menghilangkan keunikan ATB dengan 
membuat penjelasan yang lebih mudah dicerna dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. 

3. Kepada masyarakat, untuk kembali mencintai ATB sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi, 
melalui sosialisasi di seluruh jenjang pendidikan. 

4. Penelitian ini melihat ATB dari sudut pandang atau perspektif profesi Arsitek sebagai supply 
dalam konteks pengembangan pariwisata.  Kedepan perlu diadakan penelitian dari sudut 
pandang wistawan mengenai ATB ini.  Misalnya mengetahui pringkat attractiveness ATB 
disbanding dengan daya tarik wisata lainnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Abali, Ayse Zekiye, Deniz Erinsel Onder.1990. The Local Architectural Image in Tourism. Annals of 
Tourism Research, Vol. 17. pp.280-311. 1990. 

Alan Fyall.  2008. Managing-Visitor-Attractions-New-Directions. Oxford: Butterworth-Heinamann. 
BMWA. 2007. Architecture in Tourism.  (Abstract Journal). Pla’Tou, Mai 2007. 
Cooper, Chris. 2016. Essentials-of-Tourism. Eidenburg: Pearson. 
Farshidfar, Ramin, Iman Pourkhiz. 2014. Architecture of Tourism and its Effect on Attract of Tourism in 

Iran. International Journal of Architecture and Urban Development, Vol.4, No.4, Autumn 2014.  
Fatma Kürüm Varolgüneş. 2017. The Role of Traditional Architecture in the Development of Rural 

Tourism: The Case of Turkey. International Journal of Scientific Research · November 2017 
Khaskar, Ali, Ali Tahmouri, Sarvenaz Hoseinrazavi. 2011. The Reciprocal Effect of Architecture and 

Tourism:  The Sustainability Approach. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts 
Kierchhoff, H. W. 1996.  Architecture and Tourism. Research Notes and Reports, Sheffield Hallam 

University Sheffield S17 4AB, UK 
Kürüm Varolgüneş, Fatma, Ebru Doğan, Sadık Varolgüneş. 2017. The Role of Traditional Architecture 

in the Development of Rural Tourism. International Journal of Scientific Study. November 2017, 
Volume 5, Issue 8.  

Laloma, Indriani dkk. Pendekatan Arsitektur Nusantara Pada Desain Objek Kawasan Wisata Pantai 
Kabupaten Kepulauan Talaud.  Jurnal Fraktal Vol.3 No 1 (11-20).  

Lasansky D. Medina and McLaren, Brian. 2004. Architecture and Tourism: Perception, Performance 
and Place. Oxford: Berg.  

Paturusi, Syamsul Alam dan Widiastuti. 2014. Transformasi Konsep Arsitektur Tradisional Bali Dalam 
Fungsi Modern.  Proceeding : Rangkaian Seminar Jelajah Arsitektur VI-2014. Seminar 
Nasional Rumah Tradisional : Transformasi Nilai Nilai tradisional dalam Arsitektur Masa Kini. 
Mataram 19-20 November 2014. Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan 
Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman 

Pla’Tou. 2007. Architecture in Tourism.  
Rachman, Delly. 2018. Pencampuran Arsitektur Tradisional dan Modern Pada Perencanaan Taman 

Walisongo di Cirebon.  Jurnal Arsitektur PURWARUPA Volume 02 No 1 Maret 2018. 
Scerri, Moira, Deborah Edwards, Carmel Foley. 2018. Design, Architecture and the Value to Tourism. 

Tourism Economics1–16.  
Syahrbanu.2018. Arsitektur Regionalisme pada Fasilitas Wisata Budaya Sebagai Pengembangan 

Desa Wisata Wirun di Kabupaten Sukaharjo. Senthong: jurnal ilmiah Mahasiswa Vol.1 No.2 
2018 

Swarbrooke, John. 2002. Development-and-Management-of-Visitor-Attractions. Oxford- Butterworth-
Heinamann.  

Specht, Jan. 2014. Architectural Tourism: Building for Urban Travel Destinations. Munich: Springer 
Gabler. 

Vukadinovic, Ivana. 2011. Architecture in Tourism. Master Thesis. 
Weka Wendyputra, I Putu. 2013. Arsitektur Modern Di Kawasan Pariwisata Amed. JURNAL SAINS 

DAN SENI ITS Vol. 2, No. 2, (2013) 
 
 



68    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2019, ISBN 978-602-294-397-6 

 



Made Wina Satria1), Km. Deddy Endra Prasandya2),-Kajian Konsep Kota Kompak dalam Menciptakan Smart and Clean 

Environment di Kota Denpasar 69  

KAJIAN KONSEP KOTA KOMPAK DALAM MENCIPTAKAN SMART AND CLEAN 
ENVIRONMENT DI KOTA DENPASAR 

  

Made Wina Satria1) dan Km. Deddy Endra Prasandya2) 

1)Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana 

wina.satria@unud.ac.id 

 

 
ABSTRACT 

The significant increase in population in Denpasar takes part in the tendency on the city to expand into the 

surrounding area in an urban sprawl development. One of the negative impacts of urban sprawl is dependence on 

motorized vehicles. In the end, Denpasar must face a decrease in environmental quality, especially air quality. 

Denpasar has been claimed as the city that has the highest level of air pollution in Bali. One concept that is 

considered capable of controlling this effect is compact city. This concept seeks to streamline land use that 

reduce dependence on motorized vehicles. However, a deeper study is needed before applying this concept. The 

purpose of this study is to describe strategies that can be applied to Denpasar to increase the impact of this 

concept in creating smart and clean environment. This study uses interpretative criticism as approach. There is a 

possibility that effectiveness of walking distance; better coordination of transport system; better open space 

planning; and better public mass transportation facilities can have an influence in improving the quality of the 

environment in Denpasar. It is hoped that this research can provide input for further research related to the 

application of compact city in Denpasar. 

Keywords: compact city, environment quality, smart environment, sustainability 

 

ABSTRAK  

Peningkatan populasi di Denpasar yang signifikan mengakibatkan kota ini mengalami kecenderungan untuk 

berkembang ke wilayah sekitarnya secara urban sprawl. Salah satu dampak dari perkembangan secara urban 

sprawl adalah ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Sehingga pada akhirnya, Denpasar harus 

menghadapi penurunan kualitas lingkungan, terutama kualitas udara. Denpasar telah ditetapkan sebagai kota 

yang memiliki tingkat pencemaran udara paling tinggi di Bali. Salah satu konsep yang dianggap mampu 

mengendalikan efek ini adalah kota kompak. Konsep ini berupaya merampingkan penggunaan lahan sehingga 

mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Namun, studi yang lebih dalam diperlukan sebelum 

menerapkan konsep ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi yang dapat diterapkan 

pada Denpasar untuk meningkatkan dampak konsep ini dalam menciptakan smart and clean environment. 

Penelitian ini menggunakan kritik interpretatif sebagai pendekatan. Ada kemungkinan efektivitas walking distance; 

koordinasi sistem transportasi yang lebih baik; perencanaan ruang terbuka yang lebih baik; dan fasilitas 

transportasi umum yang lebih baik dapat memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas lingkungan di 

Denpasar. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan 

penerapan kota kompak di Denpasar. 

Kata Kunci: kota kompak, kualitas lingkungan, smart environment, keberlanjutan 

 

PENDAHULUAN  

Denpasar sebagai ibukota Propinsi Bali memiliki daya tarik tersendiri tidak hanya bagi masyarakat 
kabupaten sekitarnya tetapi juga luar Bali. Denpasar dipandang sebagai kota yang dapat mewujudkan 
impian dan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hal ini terlihat dari peningkatan 
populasi di kota ini yang cukup signifikan, yaitu lebih dari 300 ribu jiwa dalam 10 tahun terakhir. 
Peningkatan populasi ini mendorong kota ini untuk cenderung bertumbuh dan berkembang ke wilayah 
sekitarnya dengan pola sprawl. Dari tahun ke tahun peningkatan populasi paling tinggi terjadi pada 
wilayah yang dekat dengan sub-urban, yaitu Denpasar Selatan (118 ribu) dan Denpasar Barat (87 
ribu).  

Pola sprawl juga ditandai dengan adanya perubahan pola tata guna lahan yang berlangsung secara 
bersamaan. Karakter urban sprawl diantaranya single-use zoning, low density zoning, dan car-
dependent communities. Masyarakat cenderung memilih tinggal di wilayah Denpasar Selatan dan 
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Denpasar Barat dan bahkan menyebar ke Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) 
namun perkembangan fasilitas pendukung berada di wilayah pusat. Hal ini berdampak pada 
meningkatnya mobilitas masyarakat dengan tujuan bekerja, sekolah, belanja, sosial, dan rekreasi 
yang secara tidak langsung berimplikasi pada besarnya arus kendaraan di ruas jalan. Hal ini 
merupakan salah satu dampak negative dari urban sprawl yang dihadapi Denpasar, yaitu 
ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Dalam 10 tahun terakhir tercatat adanya 
peningkatan jumlah kendaraan pribadi sebesar 262%.  

Peningkatan penggunaan kendaraan tentunya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan kota 
Denpasar, terutama kualitas udara. Denpasar sebagai kota yang memiliki tingkat pencemaran udara 
paling tinggi di Bali, pada tahun 2011 menimbulkan emisi CO2 sebanyak 283.650,43 ton/tahun. 
Keadaan ini meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang 
beroperasi di wilayah kota. Pada tahun 2019 asosiasi Greenpeace menetapkan Denpasar sebagai 
kota dengan polusi udara terbesar ke-4 di dunia dengan nilai Air Quality Index (AQI) sebesar 155.  

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan tersebut, konsep kota kompak dapat dikaji 
penerapannya pada kota Denpasar. Konsep ini dipandang mampu mengendalikan fenomena urban 
sprawl pada beberapa kota di Asia. Untuk meningkatkan dampak positif dari konsep ini perlu dikaji 
strategi-strategi mana yang sesuai dengan kondisi Denpasar. Dengan pengendalian urban sprawl, 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara di kota Denpasar sehingga tercipta lingkungan 
Denpasar yang bersih dan smart untuk menuju pengembangan kota yang berkelanjutan. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan kritik interpretatif sebagai metode analisis data literatur. Data-data yang 
diperoleh adalah data kondisi kota Denpasar dan pemahaman smart environment dan kota kompak. 
Kritik interpretatif digunakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah menganalisa data-data kota 
Denpasar untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari isu polusi udara yang 
dihadapi saat ini. Tahap kedua adalah menganalisa korelasi antara smart environment dan kota 
kompak serta kemungkinan digunakannya konsep kota kompak dalam mewujudkan smart 
environment. Tahap ketiga adalah menganalisa strategi-strategi yang dapat diterapkan pada kota 
Denpasar untuk mewujudkan smart and clean environment. Advocatory criticism dipilih sebagai teknik 
dalam analisis. Sesuai hukum advocatory criticism, analisis yang dilakukan terhadap kota Denpasar 
dan konsep-konsep perkotaan tidak bertujuan untuk menghakimi tetapi untuk menguraikan penjelasan 
yang lebih terperinci. 

URBAN SPRAWL DAN POLUSI UDARA DI DENPASAR 

Berdasarkan data dari BPS yang terangkum dalam Denpasar dalam Angka (2009, 2019), didapatkan 
bahwa dalam 10 tahun terakhir Denpasar memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, 
yaitu sekitar 48%. Pertumbuhan ini mengakibatkan kebutuhan akan lahan, terutama lahan 
permukiman ikut meningkat. Kebutuhan ini membuat perkembangan Denpasar semakin meluas 
hingga ke wilayah sekitar. Perkembangan ini dapat diamati dari perubahan struktur kota yang terlihat 
pada gambar 1. 

Secara historis, terlihat bahwa pada tahun 1960 Denpasar masih merupakan wilayah rural. Pasar 
Badung sebagai pusat ekonomi local dan kawasan di sekitar tiga puri utama (Puri Satria, Puri 
Kesiman, dan Puri Pemecutan) terlihat menjadi bangkitan paling kuat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan 
permukiman penduduk yang terkonsentrasi di sekitarnya. Dalam peta tahun 1965, terlihat beberapa 
wilayah mengalami pertumbuhan. Pada awal 1960 toko-toko mulai bermunculan di sepanjang jalan-
jalan besar.  

Pertumbuhan signifikan terjadi setelah tahun 1970. Pada peta tahun 1980 terlihat adanya 
pertumbuhan yang cukup pesat pada kawasan Sanur. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan 
kawasan Sanur menjadi daerah wisata. Pada masa ini juga dilakukan pengembangan pusat 
pemerintahan provinsi Bali di Renon. Pengembangan ini menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan 
tengah yang awalnya berupa lahan pertanian. Kawasan pusat kota terus berkembang dan membesar 
serta mulai menelan permukiman-permukiman kecil di sekitarnya. Hal ini berdampak pada Pasar 
Badung yang berkembang menjadi pelayanan perdagangan bagi seluruh kawasan pusat kota.  

Setelah tahun 1990, Sanur benar-benar telah menjadi kawasan dengan pertumbuhan yang signifikan. 
Pada peta tahun 1993 terlihat bahwa Sanur menjadi bangkitan baru. Salah satu perkembangan yang 
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juga pesat adalah wilayah Denpasar Selatan Denpasar Barat (terutama Monang Maning). Kedua 
wilayah ini tidak hanya menjadi kawasan permukiman bagi masyarakat yang bekerja di Kota 
Denpasar, tapi juga mendapat pengaruh dari perkembangan pariwisata Kuta di wilayah Badung. 

 

Gambar 1. Peta Perkembangan Kota Denpasar  
Sumber: Putra, 2018 

Semakin tingginya jumlah penduduk dan perkembangan kota menimbulkan persebaran ke daerah-
daerah pinggiran kota, bahkan hingga ke wilayah Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Namun 
banyak fasilitas yang masih berpusat di pusat Denpasar. Berdasarkan analisis oleh Simamora (2012) 
mengenai perubahan penggunaan lahan di Denpasar dari tahun 2007-2011, terlihat adanya arah 
perkembangan yang kurang merata. Perubahan terbanyak dari penggunaan lahan menjadi 
perumahan terjadi pada wilayah Denpasar Selatan dan Barat, sementara perubahan terbanyak dari 
lahan menjadi bangunan gedung dan kawasan industry justru terjadi pada wilayah Denpasar Timur.  

Sebuah kajian mengenai ukuran urban compactness di kota Denpasar sebelumnya pernah dilakukan 
oleh Pratama (2016). Dalam kajian tersebut ditemukan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan masih 
bergantung di pusat kota, meskipun fasilitas kesehatan serta perdagangan dan jasa masih memiliki 
persentase yang cukup tinggi. Meskipun demikian, tingkat penggunaan kendaraan pribadi terlihat 
masih cukup tinggi (tabel 1). Hal ini memperlihatkan bahwa pola pergerakan di Denpasar masih belum 
sustainable. 

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenisnya di Kota Denpasar 
Sumber: Denpasar Dalam Angka, 2019 

Tahun Mobil Motor Total 

Pribadi Barang Bus 

2014 170.633 44.478 2.180 1.038.344 1.255.635 

2015 162.590 43.258 3.407 97.774 1.187.029 

2016 166.654 43.375 3.367 1.016.328 1.229.724 

2017 175.932 44.848 3.618 1.068.191 1.292.589 

2018 169.782 49.887 3.016 1.097.290 1.319.975 

 

Selain dari kurang meratanya fasilitas, keberadaan Bali sebagai wilayah pariwisata juga memberikan 
pengaruh yang sangat besar terhadap pola pergerakan Denpasar. Perkembangan Kuta dan Nusa 
Dua di wilayah Badung sebagai destinasi wisata menyedot tenaga kerja di bidang pariwisata dalam 
jumlah yang cukup besar. Sebagian besar tenaga kerja ini berdomisili di Denpasar. Sehingga pola 
pergerakan di Denpasar tidak hanya dari wilayah pinggiran ke pusat, tetapi juga dari Denpasar itu 
sendiri ke Kuta dan Nusa Dua seperti yang diilustrasikan pada gambar 2. 
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Gambar 2. Ilustrasi Pola Pergerakan di Kota Denpasar  
Sumber: Diadaptasi dari Peta RTRW Kota Denpasar 

Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat mobilitas ini berpengaruh pada kualitas udara 
kota. Terlihat pada grafik Kualitas Udara Ambien di Kota Denpasar Tahun 2015 (gambar 3) bahwa 
emisi karbon monoksida (CO) merupakan penyumbang terbesar emisi udara di Denpasar. Terlihat 
juga bahwa tingkat emisi CO tertinggi terjadi pada ruas-ruas jalan yang menghubungkan bangkitan-
bangkitan di tengah kota dengan daerah pinggiran. Peringkat tiga tertinggi diantaranya adalah Pasar 
Badung sebagai pusat perdagangan, Jalan Setiabudi sebagai penghubung Denpasar Barat dan 
Selatan, dan Jalan Danau Poso Sanur sebagai daerah pariwisata. 

 

Gambar 3. Kualitas Udara Ambien di Kota Denpasar pada 2015 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar 

Selain emisi CO, kendaraan bermotor juga menimbulkan emisi karbon dioksida (CO2). Sebuah studi 
tentang emisi CO2 akibat kendaraan bermotor di Denpasar pernah dilakukan oleh Nurdjanah (2015). 
Dari studi tersebut didapatkan bahwa pada tahun 2011 kendaraan bermotor menyumbang emisi CO2 
sebanyak 283.650,43 ton/tahun. CO2 merupakan penyebab gas rumah kaca sehingga berdampak 
pada pemanasan global. 

 

 

 

Center of Denpasar 

Inward movement 

pattern 

Outward movement 
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SMART ENVIRONMENT DAN KOTA KOMPAK  

Smart Environment  

Smart environment merupakan salah satu dari enam karakteristik smart city. Dalam bidang 
perencanaan kota, tujuan utama dari smart city adalah meningkatkan kualitas hidup. Sehubungan 
dengan hal tersebut, menurut Phadtare (2017) terdapat dua tujuan dari smart city, yaitu: 

a. Memberikan perbaikan kualitas hidup kepada masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan 
berkelanjutan melalui solusi pintar, sehingga pengembangan dapat mengarah pada 
terciptanya kota-kota yang berkelanjutan dan inklusif  

b. Strategi berbasis wilayah sehingga mobilisasi sumber daya terkait peningkatan infrastruktur 
dapat terencana secara pintar di bawah peran perencana kota. 

Dalam mendukung tujuan-tujuan tersebut, pada penelitian ini akan dikaji smart environment sebagai 
lingkungan yang memiliki prinsip berkelanjutan. Dalam arti khusus, smart environment adalah 
lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan, keindahan, dan keberlanjutan sumber daya bagi 
masyarakat (Siahaan, 2016). Hal ini meliputi lingkungan fisik maupun non fisik. Berdasarkan 
pengertian smart environment tersebut, maka beberapa parameter yang terkait dengan upaya 
menciptakan smart environment adalah sebagai berikut (Phadtare, 2017): 

 Jalur pedestrian friendly 

 Manajemen lalu lintas yang cerdas, jalan/zona tanpa kendaraan bermotor, penerangan jalan 
yang efisien energi pada area parkir 

 Penggunaan ruang terbuka secara inovatif 

 Dorongan untuk menggunakan kendaraan tidak bermotor (berjalan kaki dan bersepeda) dan 
untuk memanfaatkan transportasi publik.  

Sebuah perankingan smart cities di Eropa oleh the Centre of Regional Science at Vienna University of 
Technology, menyimpulkan bahwa smart Environment dijabarkan melalui beberapa faktor yaitu: daya 
tarik kondisi alam (iklim, ruang hijau dll.), polusi, pengelolaan sumber daya, dan juga oleh upaya 
menuju perlindungan lingkungan (Giffinger et al, 2007). Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor dan 
indikator-indikator dari sebuah kota dapat disebut memiliki smart environment terlihat pada tabel 2. 
Pada penelitian ini, faktor yang menjadi fokus adalah penanganan polusi, terutama yang disebabkan 
oleh emisi kendaraan bermotor (poin 2). Sehingga keempat parameter yang telah disebutkan 
sebelumnya dapat dipertimbangkan sebagai penjabaran tujuan dari smart and clean environment di 
Denpasar. 

Tabel 2. Faktor dan Indikator Smart Environment 
Sumber: Griffinger, 2007 

No. Factors Indicators Level 

1. Daya tarik kondisi alam • Jam matahari 

• Ruang hijau 

Lokal 

Lokal 

2. Polusi • Kabut asap (ozon) 

• Materi partikulat 

• Penyakit saluran pernapasan 

kronis fatal per penghuni 

Lokal 

Lokal 

Regional 

3. Perlindungan 

lingkungan 

• Upaya individu untuk 

melindungi alam 

• Opini tentang perlindungan 

alam 

Nasional 

 

Nasional 

4. Pengelolaan sumber 

daya 

• Penggunaan air yang efisien 

(penggunaan per GDP) 

• Penggunaan listrik yang efisien 

(penggunaan per GDP) 

Lokal 

 

Lokal 
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Kota Kompak  

Konsep yang dikaji untuk dapat mengatasi fenomena urban sprawl dan mewujudkan smart 

environment pada penelitian ini adalah kota kompak. Konsep ini dianggap mampu mengatasi urban 

sprawl karena dua komponen utamanya. Komponen pembentuk kota kompak menurut Cooper dkkl 

(2009), adalah mixed-use dan diversity. Mixed-use merupakan komponen fisik dan spasial kota yang 

berkaitan dengan efisiensi dan intensifikasi lahan dengan menciptakan area-area atau gedung-

gedung multifungsi dan temporal mix. Sedangkan diversity berfokus pada hubungan antara sosial 

ekonomi dan kebudayaan masyarakat terhadap bentuk fisik kotanya.  

 

Komponen-komponen tersebut jika berjalan dengan baik dapat menciptakan sebuah kota kompak 

dengan karakterik yang khas. Sebuah kajian mengenai karakteristik-karakteristik kota kompak oleh 

Belce dkk (2014), mengelompokkan karakteristik-karakteristik tersebut ke dalam 3 kelompok, yaitu: 

a. Urban form: termasuk pengembangan vertikal dan kepadatan tinggi  

b. Sustainability: meliputi transportasi dan energi 

c. Urban life: meliputi perumahan dan efek pada individu 

 

Sustainability sebagai karakteristik kedua dari kota kompak berpengaruh pada penanganan 

transportasi dan energi. Transportasi adalah fakta dimana semua dampak lingkungan dalam 

kehidupan manusia dapat dilihat (Belce dkk 2014). Salah satu masalah yang dihadapi sebuah kota 

adalah tingginya mobilitas kendaraan yang akhirnya berpengaruh pada kualitas udara. Hal ini juga 

terdapat dalam rumusan aspek-aspek dari kota kompak berikut (Cerda, 2009): 

• Pengembangan high-density;  

• Pengurangan ketergantungan pada kendaraan bermotor;  

• Peningkatan layanan transportasi umum dan dukungan untuk berjalan dan bersepeda;  

• Mixed-use development dan akses yang lebih baik menuju layanan dan fasilitas pendukung; 

• Pelestarian kawasan hijau dan konservasi pedesaan;  

• Regenerasi daerah bagian dalam dari kota; 

• Penggunaan infrastruktur yang efisien. 

 

Dari pemahaman-pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep kota 
kompak berupaya untuk meningkatkan efektifitas penggunaan lahan. Konsep ini didesain agar 
kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran dan lain-lain menjadi terpusat. Hal-hal 
tersebut pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan akan kendaraan pribadi, meminimalisir 
biaya transport, dan mengurangi waktu terbuang untuk perjalanan. Sehingga konsep ini dapat 
diterapkan untuk mengatasi polusi udara di Denpasar yang disebabkan oleh kendaraan, sebagai 
salah satu upaya untuk menciptakan smart and clean environment. Pertanyaannya kemudian adalah, 
apa strategi yang tepat untuk tujuan ini. 

STRATEGI UNTUK SMART AND CLEAN ENVIRONMENT DI DENPASAR  

Penerapan konsep kota kompak dalam mewujudkan smart and clean environment di kota Denpasar 

merupakan solusi berbasis pada perencanaan bentuk kota. Namun dalam kajian ini hanya dibatasi 

sampai pada identifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan. Mengangkat smart and clean 

environment sebagai tujuan utama, dengan konsep kota kompak sebagai jembatannya, maka 

dilakukan penyandingan parameter-parameter smart environment dengan aspek-aspek kota kompak 

seperti terlihat pada tabel 3. Dari penyandingan ini kemudian didapatkan 4 strategi yang dapat 

diterapkan. 
 

Tabel 3. Strategi untuk Smart and Clean Environment di Denpasar  
Sumber: Analisis Pribadi, 2019 

No. Parameter Smart 

Environment sebagai 

Tujuan 

Aspek Kota 

Kompak 

Analisis Luaran Strategi 

1. Jalur pedestrian 

friendly 

Pengurangan 

ketergantungan pada 

kendaraan bermotor 

Untuk menurunkan travel 

distance dan meningkatkan 

walking distance, dibutuhkan 

keseimbangan dari 

perencanaan antara 

Akses yang lebih 

baik menuju 

fasilitas 

pendukung dan 

efektifitas walking 
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permukiman dengan fasilitas 

pendukung. Hal ini meliputi 

peningkatan kualitas fasilitas 

pendidikan pada setiap 

wilayah secara merata.  

distance 

2. Manajemen lalu lintas 

yang cerdas, 

jalan/zona tanpa 

kendaraan bermotor, 

penerangan jalan yang 

efisien energi pada 

area parkir 

Penggunaan 

infrastruktur yang 

efisien  

Penataan lalu lintas di jalan-

jalan yang menghubungkan 

pinggiran kota dengan pusat 

kota untuk mengurangi 

kepadatan pada jalan-jalan 

ini. Hal ini termasuk 

meningkatkan infrastruktur 

untuk transportasi umum di 

jalur-jalur dengan kepadatan 

tinggi. 

Koordinasi yang 

lebih baik antara 

sistem 

transportasi dan 

transportasi umum  

3. Penggunaan ruang 

terbuka secara inovatif 

Pelestarian kawasan 

hijau dan konservasi 

pedesaan 

Pemanfaatan ruang terbuka 

hijau untuk fasilitas publik 

terbuka untuk membantu 

mengurangi tingkat polusi 

sambil menciptakan jalur 

sepeda dan pejalan kaki 

yang nyaman. Hal ini 

termasuk menciptakan 

friendly open spaces untuk 

mengakomodasi kegiatan 

komunitas masyarakat 

setempat. 

Penataan ruang 

terbuka yang lebih 

baik 

4. Dorongan untuk 

menggunakan 

kendaraan tidak 

bermotor (berjalan kaki 

dan bersepeda) dan 

untuk memanfaatkan 

transportasi publik 

Peningkatan layanan 

transportasi umum 

dan dukungan untuk 

berjalan dan 

bersepeda 

Meningkatkan kualitas 

angkutan umum. 

Transportasi umum seperti 

bus Sarbagita dapat 

dioptimalkan. Hal ini 

termasuk meningkatkan 

fasilitas dan jadwal rutin 

Fasilitas 

transportasi umum 

yang lebih baik 

 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari tiga tahap analisis yang dilakukan pada penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penurunan kualitas udara di Denpasar adalah 
tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi untuk mengatasi tingginya mobilitas di 
dalam maupun ke luar kota yang disebabkan oleh fenomena urban sprawl. 

b. Konsep kota kompak dapat diterapkan untuk mengatasi penurunan kualitas udara di 
Denpasar yang disebabkan oleh kendaraan, yang juga sebagai salah satu upaya untuk 
menciptakan smart and clean environment. 

c. Didapatkan 4 strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan smart and clean environment 
di kota Denpasar. Strategi-strategi tersebut adalah: akses yang lebih baik menuju fasilitas 
pendukung dan efektifitas walking distance; Koordinasi yang lebih baik antara sistem 
transportasi dan transportasi umum; Penataan ruang terbuka yang lebih baik; Fasilitas 
transportasi umum yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

The characteristics of the villages in Bali are very diverse, both villages which include the Bali Aga and the 

Balinese villages of Arya who still pay attention to the village spatial structure based on the rules of Traditional 

Balinese Architecture. In general, preservation efforts and maintaining the appearance of the villages and regions 

that will provide a Balinese identity still show a spatial layout with very strong local wisdom. The village of Bitera 

located in Gianyar Subdistrict, Gianyar Regency is a village that has experienced changes or displacement due to 

tragedy or historical journey. Previously, Bitera Village was a legacy from Peling Village, due to a tragedy that 

made its inhabitants move to develop new villages, namely Bitera Village itself. However, in the current existing 

conditions, Bitera Village almost lost its access that should be connected to the old village which had previously 

become the forerunner of the current Bitera Village. 

 

ABSTRAK 

Karakteristik desa-desa yang ada di Bali sangatlah beragam, baik desa yang termasuk Bali Aga hingga desa-

desa Bali Arya yang tetap memerhatikan tata ruang desa yang berdasar pada kaidah-kaidah Arsitektur 

Tradisional Bali. Upaya pelestarian dan menjaga rupa desa maupun kawasan yang akan memberikan identitas 

Bali pada umumnya tetap menunjukan suatu tata ruang dengan kearifan lokal yang sangat kuat.Desa Bitera yang 

terletak di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ini merupakan desa yang mengalami perubahan atau 

perpindahan wilayah yang dikarenakan tragedi atau perjalanan sejarah.Sebelumnya, Desa Bitera merupakan 

peninggalan dari Desa Peling, karena adanya tragedi yang membuat penduduknya berpindah wilayah untuk 

membangun desa baru yaitu Desa Bitera itu sendiri. Namun, pada kondisi eksisting yang terkini Desa Bitera 

hampir kehilangan akses yang seharusnya terhubung dengan desa tua yang sebelumnya menjadi cikal bakal 

Desa Bitera saat ini. 

Kata Kunci: Bitera, Desa Peling, Sejarah, Arsitektur Tradisional Bali 

 

PENDAHULUAN 

Bali memang tidak sedikit memberikan kisah-kisah yang terbukti akan sejarahnya, mulai dari jaman 

purbakala atau praaksara hingga sejarah perjuangan melawan penjajahan tetap sampai saat ini 

terjaga kelestariannya, dan juga menjadi indentitas tersendiri. Seluruh kebupaten di Bali memiliki kisah 

bersejarah masing-masing yang sangat identik dengan kebudayaan-kebudayaan yang masih 

bertahan hingga kini. Peninggalan bersejarah memberikan penggambaran betapa mulianya pulau 

dewata yang kini terkenal diseluruh dunia. 

Pada wilayah kabupaten Gianyar terdapat beberapa tempat bersejarah yang masih diperhatikan dan 

dipelihara oleh masyarakat setempat. Terkenalnya tokoh mahapatih Kebo Iwa yang konon mengukir 

candi Gunung Kawi di Tampaksiring hingga sekarang dijadikan destinasi wisata yang ada di 

Kabupaten Gianyar. Namun, di wilayah Kecamatan Gianyar juga memiliki tempat bersejarah yang 

bisa dikatakan cukup tua, yaitu Relief Gunung Kawi Bebitra. 

Selain peninggalan relief yang ada, Desa Bitera memiliki karakteristik tersendiri yang dikarenakan 

kisah sejarah yang dimiliki. Konon Desa Bitera berasal dari peninggalan Desa Peling yang kini hanya 

tersisa beberapa bukti sejarahnya. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana kondisi Desa Peling 

yang dulu menjadi asal dari Desa Bitera kini, hal ini menjadikan dasar penelusuran Desa Peling 

sebagai desa yang hilang. Diharapkan bahwa informasi yang disampaikan menjadi acuan untuk 
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penataan dan pengembalian tata ruang Desa yang juga menjadi alasan masyarakat Bali untuk tetap 

menunjukan identitasnya sendiri. 

DASAR TEORI 

Secara konsepsi tata ruang arsitektur Bali menyangkut tata ruang makro sampai mikro, Tri Hita 

Karana sebagai landasan Konsep, Tri Hita Karana berasal dari kata Tri berarti tiga, Hita berarti 

Kemakmuran, dan Karana berarti sebab musabab (penyebab). Tri Hita Karana mengandung 

pengertian tiga penyebab kemakmuran dan kebaikan (Majelis Lembaga Adat, 1998:15). Tri Hita 

Karana terdapat dalam Microcosmos (Bhuana Alit) dan Macrocosmos (Bhuana Agung), dan dalam 

penataan ruang diteladani sebagai suatu konsep yang dapat dituangkan sebagai konsep 

keharmonisan dalam berbhuana yaitu menyerasukan Bhuana Alit dan Bhuana Agung yang memiliki 

inti hakekat yang sama, dan merupakan bhuana yang memiliki hidup (maurip) dimana keduanya 

saling hidup menghidupi agar keharmonisan bisa terwujud (Alit, 1996:II-28). 

Tri Angga berarti tiga hirarki nilai ruang secara vertikal sedangkan Tri Mandala adalah tiga hirarki nilai 

ruang secara horizontal. Tri Angga terdiri dari Utama Angga yang bernilai sakral, Madya Angga yang 

bernilai netral dan Nista Angga bernilai kotor. Konsep Tri Angga diterapkan dalam Arsitektur 

Tradisional Bali menadi landasan dalam menentukan posisi komposisi dalam kerangka sosok (postur) 

bangunan. 

Konsep Catus Patha yang memberikan pengertian bertemunya pengaruh yang datang dari 4 (empat) 

arah (utara, selatan, timur, barat), juga disebut Nyatur Desa, Catur Muka dan Perempatan Agung. 

Keperayaan orientasi ruang tetap berkiblat kepada arah terbitnya matahari dan gunung sebagai arah 

utara (kaja) yang dipercaya sebagai stana Dewa. Sehingga gunung dan lingkungannya disucikan, 

selanjutnya laut sebagai arah selatan (kelod)/ hilir sungai sebagai tempat menyucian segala kotoran/ 

leteh.  

Seperti yang tersirat dalam landasan filosofi bahwa unsur keselarasan berlaku dari unsur keselarasan 

berlaku dari unsur-unsur terkecil sampai unsur-unsur yang terbesar, ini memberikan pengertian bahwa 

“Lingkungan Kota terbentuk dari turunan lingkungan Desa dan Banjar”, atau dengan kata lain kota 

adalah bentuk keselarasan kosmos dalam skala makro, dimana Desa dan Banjar adalah bentuk 

keselarasan kosmos dalam skala mikro, sehingga kota terdiri dari pola lingkungan desa dan banjar. 

Kota adalah bentuk fisik lingkungan-lingkungan di kawasan dalam wilayah kota, yang terbentuk dari 

hasil interaksi antara perilaku manusia (sosial ekonomi dan sosial budaya) dengan faktor fisik, yang 

memberikan kesan visual terhadap perilaku manusia dan menimbulkan persepsi ruang terhadap 

perilaku manusia itu sendiri. 

Sebagian kota-kota di Bali bermula dari sebuah kawasan yang menadi pusat kerajaan yang terdiri dari 

beberapa desa adat, yang perkembangannya sesuai dengan desa, kala, patra. Biasanya terpusat di 

Catus Patha dengan elemen-elemen lingkungan sebagai fasilitas sosial dan budaya. Catus Patha ini 

menjadi pusat orientasi dan distribusi dari transportasi, mulai dari catus patha wilayah hingga catus 

patha kawasan sampai atus patha lingkungan terkecil. 

METODE 

Pada penelitian tentang hilangya Desa Peling yang menjadi asal Desa Bitera Gianyar difokuskan ke 

dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan wawancara, studi lapangan, dan juga 

kajian teori atau pustaka. Pada penelitian kuantitatif menjadikan latar ilmiah atau pada konteks yang 

berasal dari suatu keutuhan atau entity. Dengan penelitian kuantitatif menjadikan sebagian waktu 

penelitian di lapangan untuk meninjau langsung keadaan sosial dan juga fisik.  

Penelitian dilaksanakan di Desa Bitera, Gianyar, Bali, dengan lokasi peninggalan desa Peling. 

Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan yang ada, foto-foto kondisi desa, mewawancarai 
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informan, serta menggali lagi dokumen yang ada. Dengan demikian peneliti dapat menganalisa 

hingga menyimpulkan bagaimana permasalahannya bahkan sampai memberikan solusi. Teknik 

pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sebagai bahan wawancara yaitu 

berkaitan tentang sejarah, penyebab pindahnya desa yang diteliti, serta dampak bagi masyarakat 

setempat.  

Studi literatur juga menjadi dasar pada penelitian Desa Peling yang berpindah menjadi Desa Bitera. 

Dengan membandingkan teori tata ruang Desa menurut Arsitektur Tradisional Bali. Dengan literatur 

tersebut dapat dikaji bukti-bukti bahwa adanya komponen tata ruang Desa menurut literatur arsitektur 

Bali.  

SEJARAH DESA PELING 

Dari sisi sejarahnya, Desa Peling merupakan asal dari adanya Desa Bitera yang kini ada di 

Kabupaten Gianyar. Kisah desa Peling hingga kini belum dapat dipastikan tahun sejarahnya. Dalam 

teks-teks yang disimpan pun belum ditemukan secara pasti. Namun, kisah sejarahnya masih 

dipegang erat diingatan masyarakat. Dari penuturan Nyoman Sumantra yaitu Bendesa Adat Bitera, 

kisahnya secara singkat dimulai langsung adanya Desa Peling. Keadaan sebelumnya tidak dapat 

digambarkan karena tidak adanya teks yang menyebutkan hal tersebut. 

Kisahnya berawal dari Desa Peling yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Mas Pahit. Tidak 

dapat dipastikan sistem pemerintahannya entah sebagai kerajaan ataupun sistem Desa semata. Mas 

Pahit memimpin desanya didampingi wakilnya yaitu Wedang Serawah yang merupakan sepupunya. 

Mas Pahit memimpin rakyatnya dengan baik, sangat bijaksana dan juga tegas apabila rakyatnya 

melakukan kesalahan akan mendapat hukuman. Dalam kepemimpinannya selalu mengambil jalan 

musyawarah apabila terjadi suatu masalah, tidak memihak berdasarkan individu ataupun suatu 

kelompok. Mas Pahit didampingi oleh istri-istrinya yang sangat cantik. Tidak disebutkan jumlah dan 

masing-masing nama istrinya.  

Karena kecantikan para istri dari Mas Pahit maka timbul rasa nafsu dari Wedang Serawah dengan 

salah satu istri Mas Pahit. Keduanya melakukan hubungan gelap, namun tidak lama hubungan 

tersebut diketahui oleh Mas Pahit. Kemarahan dari Mas Pahit pun tak terbendung, maka Wedang 

Serawah ingin dibunuh oleh Mas Pahit karena ulahnya. Wedang Serawah melarikan diri dan jatuh di 

tempat yang dinamakan Marga Sengkala, lalu kembali dikejar hingga di tempat perburuan tersebut 

dinmakan Desa Buruan. Wedang Serawah sempat bersembunyi di suatu tempat yang dinamakan 

Desa Celuk. Namun saat ditemukan Wedang Serawah lalu diseret oleh Mas Pahit dan dipenggal di 

daerah yang dinamakan Bebaung atau Semabaung. Dan akhirnya Mas Pahit kembali ke Peling untuk 

kembali melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. 

Beberapa waktu kemudian Desa Peling tanpa sebab tiba-tiba diserang wabah yang sangat 

mengerikan. Desa Peling diserang wabah dari ribuan semut beracun.yang diduga serangan semut 

api. Karena banyaknya serangan tersebut, maka penduduk Desa Peling memilih mengungsi untuk 

menyelamatkan diri.  

Penduduk Desa Peling mengungsi ke sebelah barat Hutan Bengkel yang kini menjadi Desa Beng. 

Melalui perantara I Wayan Salain untuk meminta agar I Dewa Gde Kesiman yang merupakan Putra 

dari I Dewa Manggis Pahang untuk bersedia menjadi pemimpin mereka. Karena perpindahan 

penduduk tersebut dan menobatkan I Dewa Gde Kesiman menjadi pemimpinnya, terlaksanalah rapat 

dan musyawarah untuk membentuk atau menentukan nama daerah baru tersebut. Daerah ini 

dinamakan Desa Bebitera yang memiliki arti yaitu dari Bibit yang berarti benih dan Tera berarti 

mengatur/menolong. Jadi, Bebitera berarti asal mula mengatur atau mulai mengatur desa baru. 

Karena pelafalannya yang lambat laun menjadi Bitera. 
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PEMBAHASAN 

Setelah mengobservasi lokasi yang disebutkan yang merupakan peninggalan dari Desa Peling maka 

didapatkan data-data yang sangat menarik untuk dipresentasikan. Dalam tata ruang Arsitektur 

Tradisional Bali pada umumnya suatu desa memiliki komponen-komponen arsitektur yang 

menunjukan sebagai ciri-siri suatu tata ruang desa. Hal ini disebutkan pada tata nilai dari suatu filosofi 

yang menjadi dasar pembangunannya. Adanya pembagian yang disebut Tri Angga, Tri Loka, dan Tri 

Mandala, masing-masing merupakan bagian pebagian dari arah vertikal dan horizontal. 

Dalam pembagian zoningnya yaitu dari wilayah paling tinggi yang disebut Hulu atau pada wilayah 

Utama Mandala dan juga disebut Swah Loka biasanya dibangun Pura Desa dan Puseh. Selanjutnya 

pada dataran lebih rendah yaitu Madya Mandala atau Bhuwah Loka merupakan tempat penduduk 

untuk bermukim. Selanjutnya paling rendah disebut dengan Teben atau Nista Mandala dan juga Bhur 

Loka terdapat kuburan dan Pura Prajapati serta Pura Dalem. Pada keseluruhan zoning tersebut di 

tengah-tengah penghubungnya terdapat persimpangan empat yang disebut Catus Patha dan juga 

sebagai titik nol suatu wilayah atau desa. Catus Patha harus bisa memberikan akses ke segala arah, 

yaitu ke arah empat mata angin. Peninggalan Desa Peling masih masuk ke dalam wilayah Kelurahan 

Bitera, berdekatan dengan Taman Makam Pahlawan Mandala Gianyar. 

 

Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Bitera Gianyar 
Sumber: Foto Google Earth 

Semua komponen ini lengkap ditemui pada lingkungan Desa Bitera, yang berasal dari Desa Peling. 

Komponen tersebut juga dilengkapi dengan adanya Puri Bitera sebagai pusat kepemerintahan dan 

Peken (pasar) sebagai pusat perekonomian. Termasuk adanya Pura Desa dan Puseh, Pura Dalem, 

dan Pura Prajapati tepat di Kuburan atau yang disebut Setra. 
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Gambar 2. Peta Komponen Desa Bitera  
Sumber: Foto Google Earth 

Pada peta dapat dijelaskan bahwa Hulu dari wilayah Desa Bitera merupakan disisi timur. Ini 

ditunjukan dengan adanya bangunan Pura Desa dan Pura Puseh sebagai tanda Hulu dari daerah 

tersebut. Kemudian pada Catus Patha terdapat Pasar dan Puri Agung Bitera. Lalu di sisi barat yaitu 

sebagai Teben terdapat Pura Dalem dan Setra. Apabila dibandingkan dengan penggambaran Desa 

Peling maka, dapat dilihat mulai dari perbedaan arah dari Hulu dan Tebennya. 

 

Gambar 3. Peta Hulu Teben Desa Peling 
Sumber: Foto Google Earth 

Ditinjau dari posisi Parahyangan yang ditemukan, maka dapat dijelaskan bahwa Pura Desa Pelengan 

sebagai Hulu berada di sisi Utara (Kaja). Selanjutnya ditarik garis hingga menemukan Pura Dalem 

Pelengan yang kita sebut sebagai Teben berada di sisi Selatan (Kelod). Dari perkiraan jarak yang 

diukur dengan aplikasi Google Earth, jarak antara Pura Desa dengan Pura Dalem ±650 meter, bila 

dibandingkan dengan Desa Panglipuran yang ada di Kabupaten Bangli hanya berjarak ±500 meter. 

Ada kemiripan dari segi dimensi luas tata ruang suatu Desa yang ditinjau. Dengan diperoleh jarak 

tersebut dapat diprediksi letak Catus Patha Desa Peling terletak di tengah-tengah dua pura tersebut. 

Selain Pura Desa dan Pura Puseh Pelengan (Peling) yang disebut sebagai hulunya dari desa 

tersebut, bendesa Adat Bitera mengatakan bahwa hulu dari desa Peling juga diyakini terletak di Pura 

Bukit Bitera. Pura tersebut memang lebih tinggi dari Pura Desa Pelengan, dalam sejarah juga 

mengatakan bahwa penduduk Desa Peling berorientasi kearah gunung atau tempat yang lebih tinggi 

yaitu dalam hal ini terletak di Pura Bukit Bitera. Apabila diukur kembali berarti Desa Peling lebih luas 

apabila ditambah dengan adanya Pura Bukit Bitera tersebut. Jarak antara Pura Bukit dengan Pura 

Dalem Pelengan kurang lebih menjadi ±1.52 kilometer.  
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Gambar 4. Peta Jarak Pura Bukit dengan Pura Dalem Pelengan 
Sumber: Foto Google Earth 

 

Pura Bukit Bitera masih dimiliki/dipertanggungjawabkan (ngempon) oleh seluruh masyarakat 

Kelurahan Bitera. Pura yang ada di Peling saat ini hanya dikelola oleh kelompok subak setempat yang 

memiliki lahan persawahan disekitar Pura yang ada di lingkungan Peling. Terakait dengan siapa yang 

mengelola, seluruh Pura peninggalan dari desa Peling tersebut masih melaksanakan Odalan atau 

Upaara Keagaaman sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Para Pemangku Masih bersedia dalam 

mengelola masing-masing Pura yang diyakini sebagai peninggalan leluhur mereka yaitu Desa Peling. 

Hal ini dibuktikan dengan tetap adanya kaitan dengan Odalan yang dilaksanakan oleh desa tentangga 

yaitu di Desa Tegallinggah. Pura Desa Tegallinggah memiliki Sesuhunan yang diyakini memiliki 

hubungan dengan Pura Buda Ireng. 

 

Gambar 5. Peta Lokasi Pura Peninggalan Desa Peling 
Sumber: Peta Google Earth dan Dokumentasi Penulis 

Yang menjadi identitas atau bukti dari peninggalan Desa Peling terdapat adanya Pura Desa dan Pura 
Puseh  Pelengan, kemudian Pura Buda Ireng yang kini dikenal Pura Direng, dan Pura Dalem 
Pelengan. Namun, masyarakat Desa Bitera saat ini tidak terhubung secara baik dari seluruh Pura-
Pura yang ada di Peling, hal ini terlihat dari akses yang terpotong akibat adanya pembangunan jalan 
raya yaitu Bypass Dharma Giri, Gianyar. pembangunan rumah penduduk yang kian tidak teratur dan 
berkembang secara cepat juga memengaruhi akses masyarakat Bitera menuju Peling. Pengaturan 
tata ruang tersebut apabila melupakan dari potensi-potensi yang seharusnya dapat terhubung dengan 
baik memberikan dampak yang buruk terhadap interaksi masyarakat terhadap lingkungan desanya. 

Dari Catus Patha (perempatan) menuju ke selatan kelurahan Bitera terhenti di ujung jalan menuju 
lokasi Pura Bukit Bitera. Ditinjau dari konsepnya, Catus Patha seharusnya dapat menghubungkan 
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masyarakat menuju segala arah dalam hal ini empat mata angin. Namun, pada kondisi eksistingnya 
jalan tersebut seolah-olah buntu dan Desa terhenti di ujungnya. Bendesa Adat Bitera berharap 
kembalinya interaksi yang begitu baik antara masyarakat yang kini merupakan Kelurahan Bitera 
dengan Desa yang merupakan asal terbentuknya Desa Bitera. Selain interaksi yang kurang baik, 
timbul dampak lain dari pengetahuan masyarakat lain yang kurang mengetahui batas-batas Desa 
Bitera yang sebenarnya. Kini masyarakat luas akan menyimpulkan bahwa Jalan Bypass Dharma Giri 
sebagai batas Desa Bitera, padahal yang menjadi batasnya yaitu sungai. Berikut foto-foto kondisi 

eksisting Desa Bitera, Gianyar. 

 
Gambar 6. Setra Desa Bitera dan Pura Prajapati 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
  

 

Gambar 7. Pura Dalem Desa Bitera 
Sumber: Dokumentasi Penulis 

KESIMPULAN 

Desa Peling dapat dikatakan cikal bakal dari atau asal dari desa Bitera yang kini terdapat di 
Kabupaten Gianyar. Adanya peninggalan yang menjadi bukti fisik dari desa Peling menjadikan alasan 
masyarakat tetap mengingat desa yang merupakan bekas pusat pemukiman dari leluhur masyarakat 
Bitera. Peninggalan fisik yaitu beberapa Pura dan juga arsitektur lainnya masih dirawat oleh 
masyarakat setempat.  

Sejarah yang tersimpan dalam ingatan masyarakat desa Bitera dapat dijadikan penyimpan catatan 
yang dapat mendasari keyakinan adanya desa yang telah hilang. Banyak hipotesa yang timbul akibat 
kejanggalan mengapa leluhur mereka meninggalkan desa Peling atau Pelengan tersebut. Kurangnya 
literasi terhadap literatur yang sulit didapatkan menjadi alasan timbul hipotesa tersebut. 

Permasalahan yang kini dihadapi masyarakat Bitera yaitu akibat perkembangan dan juga 
pembangunan di kawasan Kota Gianyar. Dari segi kawasan telah mendapatkan pembangunan jalan 
raya yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai lokasi di kawasan Kota Gianyar. Salah satu 
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yang memberi dampak yaitu pembangunan jalan bypass Darma Giri yang memotong wilayah desa 
Bitera, sehingga saat ini lingkungan peninggalan desa Peling terpisah akibat jalan tersebut. 

Adanya perhatian terhadap peninggalan arsitektur dari desa Peling atau Pelengan melalui kesadaran 
masyarakat desa Biterera dan juga pemertintah Kota Gianyar, menjadikan suatu tindakan konservasi 
terhadap kelestarian budaya desa Bitera. Selain itu, dengan kelestarian hal tersebut dapat menjadikan 
desa Bitera sebagai kawasan desa wisata dengan peninggalan sejarah yang melengkapi catatan 
perjalanan Kota Gianyar. Saat ini di desa Bitera terdapat cagar budaya berupa Relief Bebitra yang kini 
menjadi salah satu tujuan wisata, namun dengan riset yang dilakukan pada peninggalan desa Peling 
atau Pelengan dapat menambah catatan yang perlu ditindak lanjutin untuk mendapatkan perhatian 
lebih terhadap warisan leluhur masyarakat Bali khususnya Kota Gianyar. 
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ABSTRACT 

Pedawa is one of the Bali Aga Villages located in Banjar District, Buleleng Regency, Bali Province. As one of the 
Bali Aga villages that upholds local wisdom, this village has certain binding rules. Included in this case regarding 
the shape, material, and size of the traditional house. Pedawa Traditional House named Bandung Rangki is 
known to be sturdy and strong in facing the changing times and adaptive to technological advancements. Until 
now this traditional house is still used by several families and retains the original form that is more than 50 years 
old. The resilience of this traditional house was also tested when it was hit by an earthquake that occurred several 
times in North Bali, including the last major earthquake in 1976. What caused these traditional houses to survive 
an earthquake became the main problem formulation. This paper uses a qualitative descriptive method which in 
its presentation also makes a logical interpretation through the principles of technical mechanics to the findings in 
a field related to the structure and construction of the Bandung Rangki building. The results of this paper are the 
dominance of wood and bamboo with connections that are suspected to be the cause of the sturdy structure of 
this building to survive an earthquake because of its flexible nature. The advantages possessed by traditional 
houses with wood and bamboo construction as part of mitigation and anticipation for future disasters are the basic 
capital for the sustainability of such buildings in the future. 

Keywords: Pedawa, Structure and Construction, Bandung Rangki, Wood and Bamboo 
 

ABSTRAK 

Pedawa merupakan salah satu Desa Bali Aga yang terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi 
Bali. Sebagai salah satu Desa Bali Aga yang menjunjung tinggi kearifan lokalnya, desa ini memiliki aturan tertentu 
yang mengikat. Termasuk dalam hal ini mengenai bentuk, bahan, dan ukuran terhadap rumah tradisionalnya. 
Rumah Tradisional Pedawa yang bernama Bandung Rangki dikenal kokoh dan kuat menghadapi perubahan 
jaman dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Hingga kini rumah tradisional ini masih difungsikan oleh 
beberapa keluarga dan mempertahankan bentuk asli yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ketangguhan 
rumah tradisional ini juga teruji tatkala dilanda gempa bumi yang beberapa kali terjadi di Bali Utara, termasuk 
gempa besar terakhir pada 1976. Apa yang menjadi penyebab rumah tradisional ini bertahan dari gempa bumi 
menjadi rumusan masalah utama. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dalam 
pemaparannya juga dilakukan interpretasi logik melalui prinsip mekanika teknik terhadap temuan di lapangan 
terkait struktur dan konstruksi bangunan Bandung Rangki. Hasil dari tulisan ini adalah adanya bahan dominasi 
kayu dan bambu dengan sambungan-sambungan ditengarai menjadi penyebab kokohnya bangunan ini bertahan 
dari gempa bumi karena sifatnya yang fleksibel. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki rumah tradisional dengan 
konstruksi kayu dan bambu sebagai bagian mitigasi dan antisipasi terhadap bencana yang akan terjadi 
merupakan modal dasar kebertahanan bangunan serupa ini pada masa mendatang. 

Kata Kunci: Pedawa, Struktur dan Konstruksi, Bandung Rangki, Kayu dan Bambu 

 

PENDAHULUAN  

Kabupaten Buleleng yang terletak di sepanjang Pantai Utara Provinsi Bali adalah salah satu daerah 
dengan ragam kekayaan arsitektur tradisional yang mumpuni. Arsitektur yang menyatu dengan alam 
dari segi fungsi, struktur, dan estetika juga arsitektur yang banyak mengambil material pembangunnya 
dari lingkungan sekitar. Selain itu, banyaknya Desa Bali Aga di kabupaten ini juga menjadi penyebab 
hal-hal tradisional itu masih bertahan atau dipertahankan eksistensinya hingga kini karena terikat oleh 
norma serta awig-awig setempat. Arsitektur Bali Aga merupakan arsitektur yang muncul dan 
berkembang saat periode kebudayaan Bali Kuno pada abad ke-sepuluh hingga abad ke-12 Masehi 
yang umumnya berlokasi di pegunungan. Arsitektur Bali Aga juga adalah arsitektur yang masih tetap 
digunakan hingga saat ini di beberapa daerah. Salah satu alasan yang mendasari kemampuan untuk 
tetap bertahan tersebut adalah karena adanya gagasan yang dianggap memiliki nilai filosofis dan 
tetap dipertahankan melalui tradisi berarsitektur masyarakatnya (Siwalatri, 2015). Disadari atau tidak, 
tradisi berarsitektur secara tradisional inilah yang menjadi penyelamat ketika terjadi beberapa kali 
bencana gempa bumi di wilayah kabupaten ini. 
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Sebagai salah satu daerah bagian dari Provinsi Bali dan berlokasi di sepanjang garis Pantai Utara 
Bali, Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah rawan bencana. Bencana yang dimaksud adalah 
gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh lokasi atau letak geografis daerah ini memang berada pada tiga 
jalur patahan. Jalur patahan yang dimaksud adalah patahan pertama yang bersumber di Gilimanuk 
ditandai dengan timbulnya mata air panas di Banyuwedang wilayah Pejarakan, Gerokgak, patahan 
kedua adalah jalur Seririt yang terhubung dengan Gunung Batukaru di Tabanan, dan patahan ketiga 
yaitu patahan di Kecamatan Tejakula. Dalam tiga patahan tersebut, tersambung cincin api dari 
Sumatera, Jawa, hingga Papua. Hal inilah yang mengakibatkan di wilayah Buleleng banyak terdapat 
sumber mata air panas. Salah satu gempa bumi dahsyat yang terjadi di wilayah Buleleng dan sempat 
tercatat adalah gempa bumi Seririt tahun 1976 yang berkekuatan 6.2 Skala Richter (SR). Gempa yang 
diikuti tsunami kecil tersebut mengakibatkan ratusan orang tewas, ribuan luka-luka, ratusan bangunan 
hancur/rata dengan tanah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, 2017). 
Jauh sebelum gempa bumi Seririt 1976 yang masih diingat kejadiannya hingga kini oleh beberapa 
tetua, ada gempa bumi lebih besar pada 1816 yang dikenal dengan nama “Gejer Bali”. Bencana 
tersebut berhubungan erat dengan meletusnya Gunung Tambora pada tujuh bulan sebelumnya. 
Menurut temuan, jalur pegunungan antara Tambora hingga Bali berada pada satu jalur. Jalur inilah 
yang menjadi pembangkit gempa bumi yang akan tetap hidup dan kerap menghasilkan gempa bumi. 
Jalur ini terbagi dua, yaitu jalur Utara dan jalur Selatan sehingga Pulau Bali diapit oleh jalur rawan 
gempa bumi. Untuk jalur Utara sendiri, letaknya bahkan persis di bawah Laut Buleleng. Hal ini yang 
menjadi penyebab “Gejer Bali” 1816, Gempa Seririt 1976, dan Gempa Karangasem 1979 (Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bali, 2015). 

Ketika gempa bumi yang disebutkan itu terjadi, ditemukan fakta bahwa rumah-rumah tradisional di 
Desa Bali Aga wilayah Sidatapa, Cempaga, Tigawasa, dan Pedawa justru memiliki kecenderungan 
bertahan menghadapi goncangan. Berbeda dengan rumah-rumah yang lebih modern di daerah 
Buleleng daratan yang ketika itu sudah mulai mengenal material beton. Menjadi menarik untuk 
ditelusuri apa yang menjadi penyebab dari kebertahanan rumah tradisional tersebut menghadapi 
bencana terutama gempa bumi, hal itu bisa diketahui dari memahami sistem struktur dan konstruksi 
dari Bandung Rangki itu sendiri. Analisis dilakukan secara sistematis dengan pendekatan logis yang 
beranjak dari pertimbangan bahwa proses berpikir tidak selamanya akan menghasilkan kesimpulan 
yang sahih (benar). Tidak jarang, dalam berpikir tersebut, tanpa disadari manusia sampai pada 
kesimpulan yang keliru sehingga mengaburkan batas antara benar dan salah. Agar manusia terbebas 
dari sesat pikir, sehingga pengetahuannya dapat terjamin dari kekeliruan, maka disusunlah kaidah-
kaidah berpikir yang baku, yang selanjutnya disebut logika/logik (Ibrahimi, 2012). Metode penelitian 
yang digunakan adalah penjabaran secara kualitatif dengan interpretasi selogis mungkin mengenai 
sistem struktur dan konstruksi yang dipakai pada rumah Bandung Rangki di Desa Pedawa sebagai 
lokasi terpilih. 

DAYA DUKUNG STRUKTUR DAN KONSTRUKSI BANDUNG RANGKI 

Struktur berkaitan erat dengan anatomi bangunan. Kegunaan lain dari struktur bangunan yaitu 
meneruskan beban bangunan dari bagian bangunan atas menuju bagian bangunan bawah, lalu 
menyebarkannya ke tanah. Perancangan struktur harus memastikan bahwa bagian-bagian sistem 
struktur ini sanggup menanggung gaya gravitasi dan beban bangunan, kemudian mendukung dan 
menyalurkannya ke tanah dengan aman. Elemen struktur terbagi atas tiga bagian yaitu, struktur 
bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Struktur bangunan tradisional umumnya sederhana, terdiri 
atas rangka kayu atau bambu berupa kolom dan balok, serta dinding non-struktural (hanya pengisi). 
Antara kolom dan balok dirakit tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan teknologi sambungan 
seperti balok-balok memakai teknik saling mengikat dengan pasak. Konstruksi, berasal dari istilah 
latin, yakni construere, berarti susunan atau hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga 
susunan tersebut menjadi satu kesatuan yang tahan dan kuat (Frick dan Widmer, 2006). Konstruksi 
berhubungan dengan metode, teknik, strategi, atau cara. Konstruksi pada bangunan tradisional, 
antara lain: mengikat, mengangkat, menyambung, menempel, dan lain-lain. 

Struktur dan konstruksi bangunan tradisional Bali biasanya bersifat sederhana, terdiri atas sistem 
rangka dan bidang yang mengikuti bentuk bangunan secara keseluruhan. Sistem rangka diaplikasikan 
pada bagian badan bangunan dan sistem bidang diterapkan pada bagian atap bangunan (Primadewi, 
2014). Bangunan tradisional Bali teruji aman selama ratusan tahun dari gempa bumi maupun angin 
kencang. Menilik lokasi tulisan yaitu di Bali Utara Desa Pedawa, maka perlu dilakukan kajian secara 
runut dari bagian bawah hingga atas bagaimana sistem struktur dan konstruksi dari salah satu 
bangunan tradisionalnya, yaitu rumah Bandung Rangki. Secara umum, bentuk dan struktur badan 
bangunan rumah tinggal dibuat dengan pola-pola bebaturan yang sederhana. Bentuk persegi dan 
persegi panjang adalah bentuk yang paling banyak digunakan sebagai bentuk dasar bangunan induk 
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rumah tinggalnya. Sebagian besar bentuk atap bangunannya menggunakan bentuk pelana yang 
dikondisikan sedemikian rupa hingga cenderung terlihat seperti limasan. Struktur badan bangunan 
menggunakan tiang (sesaka) yang terbuat dari kayu, begitu juga halnya dengan struktur atap 
menggunakan bahan kayu yang dikombinasikan dengan bambu. Kerangka tiang menggunakan kayu 
dengan konstruksi rangka dan sunduk serta pasak (lait). Kerangka atapnya menggunakan kayu dan 
bambu khususnya untuk bagian iga-iga. 

Pedawa merupakan salah satu Desa Bali Aga dalam rumpun Catur Desa yaitu Sidatapa, Cempaga, 
Tigawasa, dan Pedawa. Masing-masing desa memiliki rumah adat tersendiri. Pada tulisan ini, fokus 
tulisan ada pada Rumah Adat Pedawa yaitu, Bandung Rangki. Sebagai bangunan rumah adat milik 
salah satu desa tua, rumah adat Bandung Rangki tampak memiliki keunikan pada konsep spasialnya 
(Wardana, dkk, 2018). Keunikan tersebut, yaitu menggunakan konsep ruang yang berbeda dengan 
konsep ruang Bali pada umumnya. Faktanya, orientasi rumah adat tampak bervariasi dengan 
menghadap pada banyak tempat, seperti gunung, jalan, dan bukit. Sehingga orientasi antara 
kelompok permukiman pun menjadi saling membelakangi, berhadapan dan berlawanan arah antara 
satu dan lainnya. Selain itu, letak salah satu ruangan tidak berada pada tempat yang semestinya atau 
pada umumnya, yakni paon jakan atau dapur. Jika menggunakan konsep ruang Kaja Kelod yang 
berkembang pada masa Bali Aga atau versi Bali Aga, seperti kebanyakan bangunan Bali Aga lainnya, 
paon jakan atau dapur rumah adat Bandung Rangki mestinya berada pada zonasi Kelod, sedangkan 
yang ditemukan di lapangan adalah paon jakan atau dapur berada di zonasi Kaja. Keunikan lainnya 
adalah pola permukiman dibuat berkelompok dalam satu lingkungan secara linear tanpa dibatasi 
dengan pagar atau hidup dalam keterbukaan dan saling terhubung antara satu dan yang lainnya. 
Selain itu, pola yang serba dua hampir terimplementasikan pada seluruh spasial ruangan. 

Lingkungan fisik pekarangan rumah di Desa Pedawa terdiri atas tiga unit bangunan, yaitu Sanggah 
Kemulan Nganten, Rumah Bandung Rangki, dan Jineng (ada atau tidaknya tergantung pada 
kemampuan tiap kepala keluarga). Tempat tertinggi/paling suci ada pada areal Sanggah Kemulan 
Nganten, dan diikuti areal di daerah rumah utama kemudian halaman, jineng, dan saluran air di 
bagian terluar pekarangan, Natah atau halaman luar adalah pusat orientasi atau tempat 
bercengkrama antar penghuni rumah yang satu dengan yang lain dalam satu pekarangan, selain itu 
juga difungsikan untuk melaksanakan upacara agama pada kondisi-kondisi tertentu. Sebagian besar 
material pembangun dari tiga unit bangunan fisik utama pada pekarangan Pedawa tersebut adalah 
kombinasi dari bambu dan kayu. Orang-orang Pedawa memiliki pantangan menggunakan logam 
sebagai material penyusun tempat tinggalnya. Mereka beranggapan bahwa logam adalah bahan baku 
yang tidak ramah terhadap lingkungan. Penyebab lain adalah Desa Pedawa yang berada di daerah 
pegunungan kaya dengan kayu dan bambu yang menjadi bahan utama dalam konstruksi bangunan. 
Pemakaian bahan alam ini akan berpengaruh terhadap struktur, sedangkan struktur akan 
mempengaruhi tampilan bentuk arsitekturnya. Bandung Rangki sebagai rumah tradisional Pedawa 
memiliki 18 tiang/saka. Tiang ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi bencana gempa bumi. 
Dinding mungkin saja ambruk mengikuti gravitasi bumi, tetapi bentuk dasar bangunan yang tercermin 
dari tiang akan tetap berdiri tegak, ketika gempa hanya akan bergerak lentur ke kiri dan kanan akibat 
sambungan sistemnya yang tidak dipaku. Bandung Rangki adalah salah satu rumah tradisional yang 
memuat segala fungsi dan mewadahi banyak aktivitas dalam interiornya. Mulai dari aktivitas saat 
bangun tidur hingga menjelang waktu tidur tiba. Efisiensi sangat terasa dalam rumah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampak Samping Pola Ruang Luar di Pedawa 
Sumber: Utami, 2019 
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Gambar 2. Denah Rumah Bandung Rangki 
Sumber: Prinandini dan Anasthasia disalin dari Abe, 2019 

Gambar 3. Teras Rumah Bandung Rangki 
Sumber: Mahastuti, 2019 

Gambar 4. Paon Tuak Rumah Bandung Rangki 
Sumber: Mahastuti, 2019 

 

Gambar 5. Suasana dalam Rumah Bandung Rangki 
Sumber: Mahastuti, 2019 

Rumah Bandung Rangki berbentuk dasar segi empat panjang dengan gugus massa cenderung 
seimbang dan stabil. Interior rumah terdiri atas dua bale yaitu Pemedeman Gede untuk tempat tidur 
orang tua (berukuran lebih besar) dan Pemedeman Kicak untuk tempat tidur anak-anak, kedua tempat 
tidur ini biasanya terletak berseberangan karena alasan keseimbangan dan sirkulasi. Selain itu juga 
terdapat dapur untuk memasak makanan sehari-sehari yang disebut Paon Jakan dan dapur untuk 
membuat tuak (minuman keras khas daerah setempat) yang disebut Paon Tuak (dewasa ini lebih 
sering digunakan untuk memasak gula aren sebagai salah satu komoditi daerah setempat). Kemudian 
ada pula tempat untuk melakukan pemujaan yg disebut Pelangkiran terletak di atas Pemedeman 
Gede. Ada juga elemen lain seperti Selalon, Telatan, dan Selepitan yang berfungsi sebagai tempat 
penyimpanan barang-barang rumah tangga secara umum. Rumah Bandung Rangki memiliki ukuran 
kurang lebih 7m x 4m terhitung hingga ke Trempang atau teras depan rumah yang biasanya diisi bale-
bale untuk menerima tamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Penggunaan konsep antropometri, yaitu perbandingan antara skala fisik penghuni dan Bandung 
Rangki menghasilkan proporsi bangunan yang serasi dengan penghuninya. Sistem struktur Bandung 
Rangki diperlakukan seperti makhluk hidup yang dianggap memiliki anatomi tubuh seperti kepala, 
badan, dan kaki sebagai perwujudan konsep Tri Angga. Kepala (utama) difungsikan sebagai ruang 
suci di bawah atap termasuk di dalamnya ada pelangkiran sebagai sarana pemujaan; badan (madya) 
berfungsi sebagai ruang penyimpanan, tempat upacara kematian, tempat metanding banten, dan 
tempat tidur orang tua maupun anak; serta kaki (nista) berfungsi sebagai bebaturan. Bentuk 
bebaturan atau lantai Bandung Rangki terdiri atas material tanah polpolan yang sesungguhnya kurang 
kuat untuk menahan beban bangunan beserta seluruh isi di dalamnya (meski demikian pondasi sudah 
diperkuat dengan pondasi setempat jongkok asu yang tidak kaku tetapi berfungsi menumpu dan akan 
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Gambar 6. Sistem Struktur dan Konstruksi pada Bandung Rangki 
Sumber: Mahastuti, 2019 

 

ikut bergerak apabila terjadi getaran gempa bumi), sementara itu pondasi keliling dibuat lepas dari 
pondasi setempat untuk menahan beban bebaturan serta sekeliling dinding bangunan. Tanah 
polpolan sebagai material kaki juga memiliki kelebihan dan bermanfaat untuk kenyamanan termal 
penghuni yang berada/melakukan aktivitas di dalamnya. Meredam panas ketika suhu di luar tinggi, 
menghangatkan ketika suhu di luar rendah. Selain itu, baik untuk akustika ruang karena mampu 
berfungsi meredam suara di dalamnya dan ramah lingkungan sesuai dengan ciri rumah tradisional. 

Bagian badan Bandung Rangki diisi oleh dua bale dengan masing-masing empat tiang penyangga 
yaitu Pemedeman Gede dan Pemedeman Kicak (Alit). Peletakan sistem strukturnya memakai 
lambang, sineb, dan sunduk sebagai pengaku. Adapun bahan yang digunakan sebagai material 
adalah Kayu Base dan Kayu Mas. Sistem konstruksi yang biasa digunakan pada perumahan Bali Aga 
ada tiga yaitu sistem purus dan lubang, sistem sambungan perpanjangan, dan sistem menumpu 
(Siwalatri, 2016). Ketiga sistem tersebut digunakan dalam rumah Bandung Rangki ini. Sistem purus 
dan lubang digunakan pada bagian kaki bale dan bagian atas bale, sistem perpanjangan digunakan 
pada bagian atap bagian dalam, dan sistem menumpu juga digunakan pada bagian atas bale. Pada 
sambungan purus dan lubang, lubang pada kolom dibuat lebih besar dari purus balok yang akan 
disambungkan dan untuk membuatnya kaku maka kelebihan dimensi lubang diselesaikan dengan lait, 
yaitu potongan kayu yang membuat sambungan menjadi mati. Kegunaan dari lait ini adalah sebagai 

elemen kunci/pengunci yang dapat dibuka apabila dibutuhkan dan komponen konstruksi dapat dilepas atau 
dipasang kembali/knock down. Bagian atas/atap Bandung Rangki menggunakan sistem struktur tugeh dan 

langit-langit dari kayu dan iga-iga menggunakan bambu. Konstruksi atap tersusun stabil karena ikatan-
ikatan masing bagiannya tidak mengganggu sistem sambungan pada bidang yang lainnya. Penggantian 
setiap bagian konstruksi dapat dilakukan tanpa harus melepaskan/merusak bagian yang lainnya. Secara 

keseluruhan daya dukung sistem struktur dan konstruksi pada Bandung Rangki sangat lentur tetapi kokoh. 
Beberapa pendapat menyatakan bahwa untuk menjadi kuat terhadap goncangan gempa bumi, sistem 
struktur dan konstruksi suatu bangunan harus lentur selentur-lenturnya, atau kaku sekaku-kakunya. 

Bandung Rangki menerapkan prinsip kelenturan dalam perwujudannya. Hal ini menjadi penyebab ia 
mampu bertahan terhadap getaran maupun goncangan akibat gempa bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan logis sesuai obyek 
penelitian, maka dapat ditarik suatu garis besar kesimpulan bahwa Bandung Rangki menerapkan 
kearifan lokal dalam perwujudan bangunannya secara utuh. Bahan atau material yang diambil dari 
daerah setempat, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam proses pembuatan, pola atau 
pakem berdasarkan mekanisme yang memang digunakan dalam tatacara pembuatan bangunan di 
daerah Bali Aga, dan proses upacara di bagian akhir untuk memastikan bahwa rumah/bangunan ini 
siap untuk digunakan. Kemudian berbicara tentang kekuatan dari bangunan bermassa tunggal ini juga 
tidak diragukan lagi. Hal ini adalah akibat dari daya dukung sistem dan konstruksinya yang lentur 
tetapi kokoh terhadap terpaan angin maupun gempa bumi. Kekuatan utama pada bangunan ini 
terletak pada tiang yang menyalurkan beban ke tanah. Jika gempa bumi terjadi, bisa saja dinding 
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keseluruhan roboh mengikuti gravitasi tetapi bale yang ditopang oleh tiang yang berbahan kayu akan 
tetap berdiri fleksibel bergerak ke kiri dan kanan mengikuti gempa bumi menopang atap berbahan 
ringan yaitu alang-alang. Selain itu ditunjang oleh alas atau sendi berbahan batu yang berat juga 
mampu menjadi pengikat sehingga bangunan ini kuat bertahan atau setidaknya sempat membiarkan 
penghuni di dalamnya keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pada prinsipnya adalah atap yang 
ringan dengan struktur-struktur kaki rapi di bagian atas membagi rata beban dalam bingkai sineb dan 
lambang, menyalurkan gaya ke tiang-tiang. Tiang-tiang kayu yang terpilih mendukung atap, tertancap 
di atas sendi-sendi, dan tiang terikat bale-bale atau ber-canggah wang, mampu bergerak lentur bila 
tergoncang gempa. Hal inilah yang menjadi penyebab utama sehingga bangunan ini atau yang serupa 
ini mampu bertahan dalam rentang waktu yang lama melewati berbagai periode jaman. Mengingat 
Indonesia termasuk Bali masuk dalam kategori daerah yang cukup rawan bencana gempa bumi, ke 
depan diharapkan perlu diadakan semacam penyuluhan atau sosialisasi menyeluruh oleh para ahli 
sehingga pengetahuan tentang kelebihan arsitektur tradisional ini bisa diaplikasikan pada bangunan 
dengan style kekinian agar mampu meminimalisir dampak akibat bencana gempa bumi. 

REFERENSI  

Frick, Heins, dan Widmer, Petra. 2006. Membangun, Membentuk, Menghuni: Pengantar Arsitektur 1. 
Semarang: UNIKA Soegijapranata. 

Ibrahimi, M. N. 2012. Logika Lengkap. (terjemahan Achmad Bahrur Rozi). Yogyakarta: IRCiSoD. 
Primadewi, Si Luh Putu Natha. 2014. Struktur dan Konstruksi Bangunan Tradisional Bale Pegaman di 

Desa Bayung Gede, Kabupaten Bangli. Jurnal Kurva Teknik (Vol 3 No 2, Nopember 2014, Hal. 
48-59). Denpasar: Universitas Mahasaraswati. 

Siwalatri, Ni Ketut Ayu. 2015. Makna Arsitektur Bali Aga di Kabupaten Buleleng Bali. Disertasi Doktor. 
Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Siwalatri, Ni Ketut Ayu. 2016. Tektonika Arsitektur Bali. Denpasar. Prosiding Seminar Nasional Tradisi 
dalam Perubahan: Arsitektur Lokal dan Rancangan Lingkungan Terbangun. Universitas Udayana. 

Utami, Ni Wayan Ardiarani, dkk. 2019. Changes in Outdoor Spatial Pattern Due to Behavior and 
Community Activities in Pedawa Village. Pedawa Village Exploring The Indigenous Settlement in 
Buleleng. Denpasar: Satria Aksara. 

Wardana, I Made Wisnu, dkk. 2018. Konsep dan Filosofi Pola Spasial Rumah Adat Bandung Rangki di 
Desa Pedawa, Buleleng, Bali. Pengkajian Seni, Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni 
(S2). Denpasar: Institut Seni Indonesia. 

 

 

 

 



Tri Anggraini Prajnawrdhi)-Pengembangan Kawasan Dan Bangunan Akomodasi Wisata Desa Pedawa: 

Sebuah Transformasi Dari Tipologi Pola Desa Dan Bangunan Rumah Adat Bali Aga 91  

PENGEMBANGAN BANGUNAN AKOMODASI WISATA DESA PEDAWA: 
SEBUAH TRANSFORMASI TIPOLOGI BANGUNAN RUMAH ADAT BALI AGA 

 

Tri Anggraini Prajnawrdhi1), Ni Made Yudantini 2), I N Widya Paramadhyaksa3), dan 

IGN Anom Rajendra4) 

 
1),2),3),4) PS Arsitektur, Fak.Teknik, Universitas Udayana 

anggieprajnawrdhi@unud.ac.id 

 
ABSTRACT  

Pedawa village which is a Bali Aga village or Bali Mula village has begun to be known by foreign people both from 
within the country and from abroad. The friendly people and the beautiful and beautiful nature, the culture which is 
still strong becomes a big attraction for this village. With the decision of the Head of TK 2 Buleleng region No. 51 
of 2017 which sets Bali Aga Pedawa village as one of the tourist destinations, this village has begun to develop 
and organize itself to be ready as a tourist destination. Various tourism facilities began to be established both that 
provide and display tourist attractions and tourist accommodation. The development of traditional houses in the 
Balinese village of Aga Pedawa has already taken place and this is the impact of the island of Bali which is one of 
the most popular tourist destinations in the world. Qualitative methods that involve in-depth field observations and 
interviews are used in this study. The results show that the development of the pattern of times and tourist 
accommodation buildings in the village of Pedawa cannot be separated from the original pattern and form of the 
Bali Aga home building which is the identity of this village. The shape of the building and the pattern of times in 
the building of tourist accommodation shows that the transformation of the original home shape has been done. 
This is a positive thought because the development of tourism in the village of Pedawa is still based on local 
culture that is packaged in a modern form to meet the demands of the times. 

Keywords: tourist accommodation, Bali aga, buildings, traditional houses, transformation, identity 

 

ABSTRAK  

Desa pedawa yang merupakan desa Bali Aga atau desa Bali Mula sudah mulai dikenal oleh masyarakat luar baik 
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penduduknya yang ramah serta alam yang indah dan asri, budaya 
yang masih kuat menjadi daya tarik yang besar bagi desa ini. Dengan adanya keputusan Kepala daerah TK 2 
Buleleng No.51 tahun 2017 yang menetapkan desa Bali Aga Pedawa sebagai salah satu destinasi wisata, desa 
ini mulai berkembang dan menata diri untuk siap sebagai destinasi wisata. Beragam fasilitas wisata mulai 
didirikan baik yang menyediakan dan menampilkan atraksi wisata maupun akomodasi wisata. Perkembangan 
terhadap rumah adat pada desa bali Aga Pedawa sudah terjadi dan ini merupakan dampak dari pulau Bali yang 
menjadi salah satu destinasi wisata yang paling digemari di dunia.Tulisan ini mengkaji jenis pola dan bangunan 
akomodasi wisata yang berkembang saat ini pada desa Pedawa. Metode kualitatif yang melibatkan observasi 
lapangan yang mendalam dan wawancara dipergunakan pada kajian ini. Hasil menunjukan bahwa 
perkembangan pola masa dan bangunan akomodasi wisata di desa Pedawa tidak lepas dari pola asli serta wujud 
bangunan rumah Bali Aga yang merupakan identitas dari desa ini. Bentuk bangunan dan pola masa pada 
bangunan akomodasi wisata ini menunjukkan bahwa transformasi dari bentuk rumah asli sudah dilakukan. Hal ini 
merupakan suatu pemikiran yang positif karena perkembangan pawriwisata di desa Pedawa masih berlandaskan 
budaya lokal yang dikemas dalam wujud modern demi memenuhi tuntutan jaman.  

Kata Kunci: akomodasi wisata, Bali aga, bangunan, rumah adat, transformasi, identitas 

 

PENDAHULUAN 

Desa Pedawa berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Desa ini merupakan salah satu 

desa tua yang berada dikawasan desa Bali Aga SCTPB (Sidatapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa, 

Banyuseri). Desa ini memiliki bukti sejarah yang berasal dari jaman megalithikum yaitu dua buah 

sarkopagus yang masih dirawat keberadannya hingga kini. Peninggalan bersejarah ini merupakan 

bukti yang kuat akan keberadaan desa ini dan benda bersejarah ini disakralkan oleh penduduk 

setempat.  Desa Pedawa memiliki suhu yang dingin karena berada di daerah pegunungan pada posisi 

ketinggian berkisar diantara 450-800 meter dari atas permukaan laut. Desa ini memiliki jarak 12 km 

dari pusat kota Kecamatan Banjar dan berjarak 30 km dari pusat Kota Singaraja yang merupakan 

ibukota Kabupaten Buleleng.  

Desa ini memiliki alam yang sangat indah yang masih didominasi oleh perkebunan cengkeh dan kopi. 

Pada jaman dahulu kebun pohon aren mendominasi perkebunan penduduk. Oleh sebab itu desa ini 

sebagai produsen gula aren yang terbaik di Kabupaten Buleleng. Hingga kini kulitas dan rasa gula 

aren yang diproduksi oleh desa Pedawa masih sebagai yang terbaik di Kabupaten Buleleng. 
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Disamping terkenal karena produksi gula aren, desa ini juga dikenal akan adat budayanya yang unik. 

Tidak jauh berbeda dengan desa Bali Aga lainnya, desa Pedawa memiliki beragam tradisi warisan 

leluhur yang masih dilestarikan hingga kini. Mulai dari berbagai macam kegiatan ritual yang unik, 

musik tradisional, tari-tarian dan kuliner khas desa Pedawa.   

Desa Pedawa juga dikenal karena bangunan rumah adatnya yang masih bertahan hingga kini dan 

masih dipergunakan oleh penduduk setempat. Rumah adat ini disebut juga dengan rumah tua yang 

merupakan warisan leluhur nenek moyang yang masih dilestarikan hingga kini. Namun karena 

perkembangan jumlah penduduk, perubahan mata pencaharian dan gaya hidup masyarakat yang 

sudah berubah mengikuti kemajuan jaman, maka tak pelak rumah tua masyarakat desa Pedawa juga 

mengalami perubahan. Dengan mulai dikenalnya desa Pedawa oleh masyarakat luas baik dari lokal 

maupun mancanegara, maka desa ini menjadi sudah sangat terbuka untuk menerima pendatang dari 

luar desa untuk tinggal dan menikmati alam lingkungan serta budaya setempat. Namun keberadaan 

rumah adat belum mampu memenuhi kebutuhan pengunjung maupun wisatawan yang datang untuk 

tinggal di desa ini. Oleh sebab itu pengembangan terhadap rumah adat dilakukan untuk dapat 

mengakomodasi kebutuhan ini. 

SK Bupati Kabupaten Buleleng No 51 tahun 2017 yang menetapkan bahwa desa Pedawa merupakan 
salah satu destinasi wisata budaya yang berada di daerah Bali Utara dan menjadi bagian dari Panca 
Desa Bali Aga yang meliputi Sidatapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan Banyuseri. Mengingat desa 
Pedawa merupakan sebuah desa tua yang memiliki identitas yang kuat baik dari segi fisik maupun 
non fisik, maka penelitian terhadap perkembangan kawasan serta bangunan akomodasi wisata 
sangat diperlukan sehingga nantinya mampu memberikan arahan yang jelas terhadap pembangunan 
desa di masa datang tanpa merusak nilai-nilai lokal yang sudah di warisi sejak lama oleh para leluhur.  

KAJIAN TEORI 

Tipe bangunan di desa Pedawa 

Penelitian ini akan menitikberatkan perubahan bentuk yang terjadi pada rumah adat desa Pedawa 
yang sudah maupun akan digunakan sebagai akomodasi wisata. Desa Pedawa memiliki dua buah 
tipe rumah adat yang dikenal dengan Bandung Rangki dan Sri Dandan. Bandung rangki merupakan 
rumah asli desa Pedawa yang memiliki tiang kayu yang berjumlah 16-18 buah yang merupakan 
struktur utama dari bangunan. Sri Dandan adalah bangunan rumah tinggal yang memiliki 12 tiang 
kayu utama sebagai penyangga struktur. Sri Dandan merupakan bangunan rumah adat yang 
merupakan pengaruh dari desa tetangga yaitu desa Cempaga. Kedua tipe bangunan adat desa 
Pedawa masih ada hingga kini namun keberadannya terancam punah akibat tuntutan kebutuhan 
penduduk yang sudah mulai bertambah (Prajnawrdhi, 2017).   

Disamping rumah adat, desa Pedawa juga memiliki bangunan tua yang berfungsi sebagai tempat 
menyimpan padi dan hasil kebun yang disebut dengan Jineng. Bangunan Jineng ini memiliki 2 tipe 
yaitu Jineng bertiang enam (sakanem) dan Jineng yang bertiang empat (sakapat). Tiang kayu yang 
merupakan penyangga utama bangunan Jineng ini berfungsi sebagai struktur utama bangunan. 
Bangunan Jineng memiliki fungsi yang sangat penting di masa lalu, namun bangunan ini sudah mulai 
punah dan hanya tinggal beberapa buah saja. Hal ini disebabkan karena perubahan mata 
pencaharian dari penduduk setempat. 

Perubahan fungsi pada bangunan tradisional masyarakat Pedawa tidak hanya pada rumah tinggal, 
tapi juga pada bangunan Jineng. Kedua bangunan yang merupakan ciri khas desa Pedawa ini sudah 
banyak yang berubah dari fungsi aslinya, baik dengan mengganti bagian-bagian dalam bangunan 
maupun menambahkan fungsi lain yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat penghuninya.   

Teori tentang tipologi 

Tipologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang tipe. Adapun sebuah tipe memiliki sebuah 
bentuk dasat yang memiliki ciri khusus yang khas, Dari tipe ini kemudian dapat berkembang menjadi 
berbagai macam model yang masih berakar kepada tipe aslinya (Quincy 1832 dalam Widya 2001). 
Jika dilihat dari kegiatan dalam pengklasifikasian bentuk, maka tipologi dapat dinnyatakan sebagai 
sebuah legiatan kategorisasi yang dapat membantu peneliti untuk melihat keragaman maupun 
keseragaman dari sebuah bentuk. Oleh sebab itu tipologi dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan di 
dalam pengelompokan sebuah obyek (Santoso 2011). Antariksa (2010) menyatakan bahwa tipologi 
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juga merupakan sebuah ilmu yang dapat dipergunakan untuk meneliti obyek yang memiliki bentuk 
yang sama. Ilmu ini juga mampu membuat sebuah klasifikasi bentuk dari sebuah obyek melalui asal 
muasal dari sebuah penelusuran bentuk (Sukada, 1989). Francescato (1994) dan Moneo (1979) 
menyatakan bahwa tipologi adalah sebuah konsep yang dapat dipergunakan untuk memilah obyek 
berdasarkan kemiripan atau kesamaannya sehingga mampu diketahui karakteristiknya sebelum 
melakukan pengelompokan.  

Dapat disimpulkan bahwa tipologi adalah merupakan sebuah metode yang dipergunakan untuk 
mengklasifikasikan bentuk maupun wujud arsitektur. Pengklasifikasian ini lebih kepada hal-hal yang 
bersifat fisik dari sebuah wujud arsitektur. Bentuk-bentuk fisik tersebut diantaranya adalah ukuran, 
struktur dan konstruksi, bentuk dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan wujud dasar sebuah 
bangunan (Prajnawrdhi, 2018). Sifat dari bentuk arsitektur, struktur dan konstruksi arsitektur serta 
ukuran dari bentuk arsitektur dapat dipelajari melalui mengklasifikasian wujud arsitektur secara fisik 
sesuai dengan tampilannya. Hal ini akan mampu membantu peneliti untuk mengetahui dengan lebih 
baik dan lebih jelas tentang perkembangan bentuk atau wujud arsitektur di masa kini dengan 
membandingkannya dengan tipologi bentuk asal dari sebuah bentuk atau wujud arsitektur. Dengan 
mengetahui tipologi dari sebuah wujud arsitektur, seorang peneliti nantinya akan mampu mengetahui 
dan melacak perkembangan sebuah wujud arsitektur berdasarkan dengan tipologi yang dimilikinya, 
sehingga perubahan bentuk yang terkadi saat ini bisa terlacak.  

METODE 

Penenlitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan mengambil metode studi kasus. Dengan 
menggunakan metode studi kasus, peneliti mampu untuk meneliti obyek yang diambil yaitu berupa 
rumah adat dan bangunan Jineng dengan lebih akurat. Metode ini memberikan keleluasaan bagi 
peneliti untuk melalukan telaah dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya melalui 
wawancara, kuisioner serta observation survey yang mendalam. Flyvbjerg (2006) dan Yin (2010) 
menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan metode studi kasus sangat tepat bagi penelitian 
yang berada di ranah sosial dan metode ini sangat fleksible untuk digabungkan dengan pendekatan 
lainnya. Senada dengan peneliti untuk jawaban secara menyeluruh terhadap terhadap obyek yang 
diteliti dan Karen adengan metode ini peneliti mampu melakukan eksplorasi yang lebih mendetail dan 
mendalam terhadap obyek yang diteliti. McCutcheon & Meredith (1993) menyatakan bahwa metode 
studi kasus mampu memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menggabungkan dan mengolah 
data-data primer dan sekunder sehingga menghasilkan temuan yang lebih optimal. Data yang 
didapatkan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui 
survey terhadap obyek kasus secara menyeluruh termasuk pengukuran, dokumentasi gambar 
maupun video serta interview yang dilakukan terhadap penduduk lokal maupun lembaga adat; 
perangkat desa yang ada di desa Pedawa.  Data primer didapatkan melalui observasi lapangan, 
pengukuran, pendokumentasian dengan foto dan video dan wawancara dengan pemilik rumah serta 
pihak-pihak aparat desa. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari data literatur tentang 
arsitektur tradisional, demografi desa, data statistik desa serta sejarah desa dan peta desa. 
didapatkan dari literature, buku sejarah dan buku demografi desa.  

DISKUSI 

Perubahan yang terjadi pada wujud arsitektur merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari. 
Proses trasformasi ini merupakan sebuah proses yang tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat 
setempat. Dalam kurun waktu tertentu, perubahan budaya akibat adanya inkulturasi maupun 
akulturasi budaya dalam sebuah lingkungan masyarakat tidak bisa dihindari. Sachari (2005 dalam 
Prajnawrdhi, 2017) menyatakan bahwa proses ini merupakan proses alamiah yang terjadi dalam 
sebuah lingkungan budaya masyarakat tertentu dan memiliki proses yang panjang yang mencakup 
proses dialog dan sistesis budaya. Akibat adanya proses inkulturasi maupun akulturasi budaya dalam 
suatu lingkungan masyarakat tertentu, maka hal ini akan menyebabkan adanya pergeseran budaya-
budaya tertentu yang akhirnya membentuk budaya yang baru sesuai dengan kondisi masyarakat yang 
baru yang kemudian mempengaruhi wujud arsitektur (Krier, 2001). Dengan munculnya budaya baru, 
maka muncullah ruang-ruang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni saat ini. Hal ini 
merupakan sebuah proses alamiah yang tidak bisa dihindari.  

Hal ini terjadi dengan rumah adat desa Pedawa maupun Jineng. Kebutuhan akan sebuah fungsi yang 
baru menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi dan pada akhirnya terjadi pergeseran, penambahan 
ataupun penghilangan sebagian bentuk ruang maupun arsitektur, dimana perubahan atau 
transformasi ini berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing penghuni. Namun terdapat unsur-
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unsur dari bangunan yang masih dilestarikan walaupun telah terjadi transformasi dari rumah adat 
desa Pedawa yaitu Sanggah Kemulan Nganten dan Pelangkiran (Prajnawrdhi, 2018). Sanggah 
Kemulan Nganten dan Pelangkiran merupakan dua buah hal yang sangat penting dalam pelestarian 
bangunan rumah adat desa Pedawa. Pelangkiran merupakan tempat suci untuk memuja leluhur yang 
berada di dalam bangunan yang memiliki posisi diatas Pedeman Gede (tempat tidur orang tua), 
sedangkan Sanggah Kemulan Nganten merupakan tempat suci yang terbuat dari bamboo yang 
berada di hulu rumah adat.  

Rumah adat yang berfungsi sebagai tempat akomodasi wisata yang dikembangkan di desa Pedawa 
mengambil bentuk asli dari rumah adat yang ada saat ini. Hanya saja penggantian beberapa material 
rumah dilakukan terkait dengan standar sanitasi dan kenyamanan serta keamanan penghuninya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sosok akomodasi wisata desa Pedawa  
Sumber: Penulis, 2019 

 

Gambar 1 menunjukkan rumah adat desa Pedawa yang sudah beralih fungsi sebagai bangunan 
akomodasi wisata. Rumah ini memiliki ukuran dan pola ruang yang sama dengan tipologi asalnya. 
Namun beberapa perubahan pada ruang dalam dilakukan dengan tujuan untuk lebih memberikan 
kenyamanan bagi wisatawan yang menghuni rumah ini. Area terempang yang merupakan teras 
depan diperlebar sehingga mampu dipergunakan sebagai ruang makan terbuka ataupun sarapan, 
mengingat pola ruang rumah adat tidak memiliki ruang makan secara khusus. Disamping 
penambahan ukuran pada Terempang, penggantian luasan ukuran Pedeman Gede (tempat tidur 
utama) dan Pedeman Cenik/ Kicak (tempat tidur anak) telah dilakukan agar mampu mengakomodasi 
kegiatan istirahat para wisatawan agar lebih optimal. Perubahan lainnya yaitu di bagian dapur. Dapur 
yang dulunya menggunakan tungku kayu api sekarang dilengkapi dengan dapur yang menggunakan 
kompor. Tungku kayu api tetap ada namun telah berubah fungsi sebagai tempat untuk 
menghangatkan badan dan bukan untuk memasak. Gambar 1 menunjukkan Terempang pada salah 
satu rumah adat yang dipergunakan sebagai tempat akomodasi wisata bagi pengunjung yang datang 
dan menginap di desa Pedawa. Penambahan fungsi ruang pada bangunan yang umum dilakukan 
adalah penambahan toilet dan kamar mandi namun memiliki letak terpisah dan berdekatan dengan 
bangunan rumah. Fungsi ini adalah fungsi yang sangat mutlak harus ditambahkan karena pada rumah 
asli Pedawa tidak terdapat kamar mandi dan toilet. Aspinal (1993) menyatakan bahwa perubahan 
yang terjadi ini dalam sebuah wujud arsitektur merupakan suatu pemahaman atas sebuah organisasi 
ruang yang baru yang disesuaikan dengan tujuan dan kegiatan akibat tuntutan manusia sebagai 
penggunanya. 

Pola ruang pada rumah adat desa Pedawa adalah merupakan cerminan dari segala bentuk aktifitas 
yang mereka lakukan. Dimana karakteristik sosial dan budaya serta gaya hidup masyarakat menjadi 
unsur penting dalam pembentukan pada pola ruang dalam sebuah rumah tinggal (Mirmoghtadaee, 
2009). Oleh sebab itu maka perubahan dari gaya hidup merupakan hal yang sangat wajar dalam 
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menghadirkan perubahan pola ruang pada sebuah rumah adat tertentu. Perubahan ini juga menjadi 
hal yang mendasari berubahnya rumah adat menjadi akomodasi wisata di desa Pedawa sebab 
kegiatan baru untuk mengakomodasi wisatawan yang dating merupakan hal baru yang memerlukan 
wadah. Hal ini menjadikan sebuah pengkayaan atau peragaman dari fungsi sebuah rumah adat yang 
harus mampu mengakomodasi kegiatan baru sesuai dengan tuntutan jaman.  

Perubahan material terhadap rumah adat Pedawa mengiringi perubahan fungsi ruang yang ada di 
dalamnya. Perubahan material yang terjadi terkait dengan tuntutan dari kebutuhan akan sanitasi. 
Seperti perubahan tanah polpolan yang merupakan bahan utama lantai dan dinding digantikan 
dengan material yang baru seperti keramik dan semen.Dengan menggunakan bahan yang baru, 
perawatan terhadap rumah ini menjadi lebih mudah dan juga bahan bangunan yang baru memberikan 
tampilan yang lebih indah dan bersih. Kebersihan dan keindahan merupakan salah satu unsur yang 
penting bagi wisatawan di dalam memilih akomodasi. Material bamboo sebagai kerangka atap dan 
penutup atap segaian besar digantikan oleh kayu dan genteng sebagai upaya untuk membuat rumah 
akomodasi wisata menjadi lebih terjangkau. Namun beberapa rumah adat yang sudah beralih fungsi 
sebagai akomodasi wisata masih tetap menggunakan atap sirap bamboo, hal ini terkait dengan 
kemampuan ekonomi dari pemilik bangunan. Material bamboo yang merupakan penutup dinding tetap 
dipertahankan karena dinding bamboo adalah merupakan salah satu identitas yang menjadi karakter 
kuat rumah adat ini. Karakter adalah merupakan hal yang penting untuk dipertahankan, karena 
sebuah karya arsitektur yang baik adalah yang mampu mengekpresikan budaya setempat. 
Karakteristik dalam sebuah karya arsitektur dihasilkan oleh norma, nilai serta pola tigkah laku dan 
aktiftas masyarakat setempat (Broadbent, 1973). 

Gambar 2 menunjukkan gambaran asli rumah adat desa Pedawa yang disebut dengan Bandung 
Rangki. Rumah ini merupakan rumah tunggal yang mampu mengakomodasi segala kegiatan 
penghuninya dalam sebuah bangunan. Berbagai fungsi diwadahi pada rumah ini mulai dari fungsi 
beristirahat; fungi sosial; memasak; bercengkrama dengan keluarga; fungsi penyimpanan bahkan 
fungsi ritual yang merupakan fungsi terpenting pada rumah ini. Pada perkembangannya, rumah adat 
yang telah beralih fungsi menjadi akomodasi wisata tetap mempertahankan pola lama yang dimiliki 
oleh rumah asli (lihat gambar 3), namun fungsi ritual yang terdapat ppada rumah adat ini tidak lagi 
berfungsi seperti dahulu. Kegiatan ritual pada rumah adat desa pedawa ini erat kaitannya dengan 
aktifitas dari penghuni rumah adat. Kegiatan ritual hanya bisa dilakukan jika rumah adat masih aktif 
ditempati oleh penghuni yang diturunkan secara turun temurun dari leluhurnya. Jadi manakala 
penghuni dari rumah tersebut sudah berganti atau tidak lagi ditempati, maka kegiatan ritual tidak lagi 
dilakukan seperti biasa dan terjadi pergeseran makna dari fungsi ritual yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Sosok asli rumah adat Bandung Rangki Pedawa  
Sumber: Penulis, 2019 

 

Gambar 3 menunjukkan bentuk akomodasi wisata yang didasari oleh konsep rumah adat. Fungsi 
yang diwadahi berbeda, dan tidak lagi memiliki fungsi ritual. Namun sosok serta pola ruang dalam 
masih menyerupai pola ruang dalam rumah adat yang asli, dan tampilan rumah akomodasi wisata ini 
juga masih menyerupai rumah adat yang asli. Penambahan yang dilakukan adalah dengan membuat 
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tambahan bangunan outdoor bathroom yang masih menyatu dengan bangunan induk rumah 
akomodasi wisata desa Pedawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah pengembangan akomodasi wisata desa Pedawa  

Sumber: Penulis, 2019 
 

Gambar 4 menunjukkan bangunan Jineng yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil bumi 
bagi masyarakat desa Pedawa. Bentuk bangunan Jineng ini sudah tidak berfungsi lagi saat ini sebab 
berubahnya mata pencaharian masyarakat dari bertani menjadi berkebun dan jenis pekerjaan lainnya. 
Namun bangunan Jineng merupakan salah satu identitas dari desa Pedawa. Akomodasi wisata 
mengambil bentuk dan sosok bangunan Jineng ini sebagai area bersantai untuk para wisatawan 
namun dalam bentuk dan ukuran yang lebih besar. Gambar 5 menunjukkan bentuk transformasi 
Jineng sebagai bangunan umum untuk pengunjung yang datang berekreasi. Bangunan ini dibuat 
seperti panggung layaknya bangunan Jineng, namun tampulannya tidak lagi berbentuk seperti Jineng, 
yang memiliki bilik penyimpanan hasil bumi pada bagian atas/ loteng bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wujud bangunan Jineng sebagai tempat penyimpanan hasil bumi  
Sumber: Penulis, 2019 
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Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa sosok bangunan Jineng sudah mengalami transformasi pada 
bentuk. Bangunan Jineng pada awalnya juga memiliki fungsi sebagai tempat aktifitas sosial disamping 
sebagai tempat penyimpanan. Pada bangunan yang akomodasi wisata, hanya fungsi sosial saja yang 
diwadahi pada bangunan yang merupakan transformasi dari Jineng. Namun pada beberapa rumah 
akomodasi wisata, masyarakat masih menggunakan bangunan Jineng yang asli sebagai tempat yang 
mewadahi fungsi sosial, namun tidak ada lagi fungsi penyimpanan seperti pada masa lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Wujud bangunan umum yang merupakan transformasi dari Jineng  
Sumber: Penulis, 2019 

SIMPULAN  

Berdasarkan diskusi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rumah adat desa Pedawa 
saat ini sudah mengalami alih fungsi sebagai rumah akomodasi wisata. Rumah adat yang sudah 
menjadi akomodasi wisatawan menggunakan konsep tampilan rumah adat asli desa Pedawa. Bentuk 
transformasi yang terjadi pada rumah adat desa Pedawa yang dijadikan sebagai rumah akomodasi 
lebih kepada penambahan fungsi baru seperti toilet; penggantian material tradisional menjadi material 
yang lebih modern untuk mengikuti standar sanitasi dan memenuhi kenyamanan wisatawan yang 
tinggal di dalamnya. Pada dasarnya rumah tinggal yang bangunan akomodasi wisata yang telah ada 
saat ini sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana layaknya sebuah rumah adat walaupun masih 
memiliki tampilan maupun bentuk yang sama. Hal ini disebabkan karena aktifitas yang diwadahi 
sudah berbeda dengan sebelumnya.  Transformasi bentuk yang terlihat jelas adalah pada bangunan 
Jineng yang sudah berbeda dengan sebelumnya namun masih memiliki kesetaraan fungsi sebagai 
tempat bersosialisasi. Akan tetapi tidak memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan hasil bumi lagi, 
karena ruang penyimpanan sudah tidak ada. Kegiatan yang terpenting yang merupakan unsur utama 
dari pelestarian rumah adat adalah kegiatan ritual pada Pelangkiran dan Sanggah Kemulan Nganten 
sudah tidak dialukan lagi pada bangunan akomodasi wisata. Oleh sebab itu, dapat dikatakan terjadi 
pengkayaan pada fungsi bangunan rumah tinggal di desa Pedawa. Pada jaman dahulu hanya dikenal 
rumah tinggal yang merupakan rumah adat yang ditempati oleh masyarakat dengan segala aktifitas 
serta kegiatan ritualnya, kini memiliki sudah terdapat bentuk dan fungsi baru yaitu bangunan rumah 
akomodasi wisata. Sebuah keinginan yang kuat serta kesadaran dari masyarakat desa Pedawa yang 
tetap ingin melestarikan budaya leluhur mereka, sehingga mereka tetap menggunakan rumah adat 
sebagai tipe dan contoh untuk perkembangan rumah akomodasi wisata yang dikembangkan di desa 
Pedawa, sehingga identitas desa Pedawa melalui bangunan arsitektur tetap bisa dipertahankan dan  
dapat disimpulkan bahwa kesadaran yang tinggi dari masyarakat desa Pedawa yang tinggi terhadap 
pelestarian rumah adat mereka. 
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ABSTRAK 

Di tengah tekanan globalisasi arsitektur di Bali, menjadi menarik untuk mencermati resort Royal Pita Maha 
bergaya arsitektur masa kini bernuansa Bali di desa Kadewatan Bali. Tulisan ini mengungkap Budaya Bali dalam 
arsitektur resort Royal Pita Maha, dan pelestariannya secara kualitatif-deskriptif. Pelestarian Budaya Bali dalam 
arsitektur resort terkait makna ‘royal’ dan ‘Pitamaha’, difokuskan pada gerbang, tata masa-ruang dan bangunan 
utama. Pelestarian pada gerbang: Replika gerbang Puri Ubud untuk menyambut tamu dengan kemegahan dan 
apresiasi spiritual pada raja terakhir Kerajaan Ubud (visioner penggubah Ubud menjadi pusat seni-wisata dunia 
berbasis alam-budaya). Pelestarian pada tata masa-ruang resort: Adaptasi konsep zonasi area suci-madya-
profan Tri Mandala pada tapak resort; Adaptasi konsep relasi manusia-alam Manik Ring Cecupu; dan Adaptasi 
filosofi keseimbangan pengaruh berlawanan Rwa Bhineda dalam memanfaatkan-menjaga alam setempat. Pada 
bangunan lobby: Adaptasi prinsip bale banjar; Rekonstruksi kemegahan Puri Ubud melaui ruang luas-tinggi dan 
ukiran dinding; dan Adaptasi konsep relasi manusia-alam Manik ring Cecupu pada taman sekeliling lobby. Pada 
restoran utama: Adaptasi prinsip keterbukaan bale banjar; Adaptasi konsep relasi manusia-alam Manik Ring 
Cecupu melalui tata ruang terbuka ke arah tebing; Adaptasi konsep keseimbangan pengaruh Rwa Bhineda pada 
bentuk bangunan adaptif bentuk tanah curam; dan Adaptasi relasi spiritual kepada leluhur melalui ukiran Bali 
pada dinding dan ambang pintu. 

Kata kunci: budaya, manusia, alam, Tuhan, pelestarian. 

PENDAHULUAN 

Isu arsitektural dekade terakhir di Indonesia adalah kurang diminatinya khazanah tradisi Budaya 
Lokal daerah di Indonesia untuk arsitektur masa kini, dibandingkan dengan khazanah arsitektur 
kontemporer (seperti di negara-negara maju). Wajah kota-kota besar Indonesia lebih didominasi 
identitas universal, ketimbang identitas lokalnya. Bali dengan tradisi budayanya yang tergolong kuat, 
juga mengalami hal sama. Bangunan non-Bali telah muncul di mana-mana, bahkan sampai ke desa2 
terpencil [Peters-Wardana 2013]. Penyeragaman arsitektur global tersebut adalah dampak tekanan 
globalisasi, yang tak dapat dihindari. Wujud arsitekturnya cenderung terasa asing karena tak ada 
kaitan dengan akar budaya lokalnya.  

Diantara banyak bangunan asing di Bali, keberadaan resort Royal Pita Maha dengan gaya arsitektur 
“masa kini bernuansa Bali” dan “diminati turis” memberi harapan bertahannya khazanah Budaya Bali 
dalam arsitektur masa kini. Nama Royal Pita Maha diambil dari kata Royal dan Pitamaha. Kata 
‘Royal’ dimaknai sebagai apresiasi kepada raja terakhir Kerajaan Ubud (bapak alm. Tjokorda Gde 
Agung Sukawati), seorang visioner penggubah Ubud menjadi pusat seni-wisata dunia berbasis alam-
budaya, dan inspirator perubahan-perbaikan zaman. Kata ‘Pitamaha’ (bermakna great vitality) adalah 
nama perkumpulan seniman bentukan beliau bersama seniman Bali dan Barat tahun 1936. 
Perkumpulan Pitamaha berperan menjaga standar mutu tinggi karya seni dan jaminan kehidupan 
anggotanya.  

Oleh karena itu studi ini difokuskan pada elemen arsitektur resort terkait makna ‘royal’ (kerajaan) dan 
‘Pitamaha’ (karya seni), yaitu gerbang, tata masa-ruang dan bangunan utama. Persoalan dalam studi 
ini adalah: Apa sajakah wujud-wujud Budaya Bali dalam objek studi (gerbang, tata masa-ruang dan 
bangunan utama)? Bagaimana wujud-wujud Budaya Bali tersebut dilestarikan?  

Tujuan tulisan ini ialah mengungkap wujud-wujud Budaya Bali pada tata ruang, gerbang dan 
bangunan utama resort, serta pelestarian dari wujud-wujud Budaya Bali tersebut. Diharapkan hasil 
kajian ini dapat dijadikan inspirasi pelestarian budaya lokal daerah dalam arsitektur masa kini di Bali. 
Selanjutnya dengan metoda yang sama untuk daerah-daerah lain di Indonesia. 
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STUDI LITERATUR 

Studi literatur disesuasikan dengan persoalan studi, yaitu Teori Arsitektur, teori Budaya Bali danTeori 
Konservasi Arsitektur. 

Teori Arsitektur 

Pikiran dasar manusia Nusantara adalah tinggal bersama alam, berbeda dengan manusia Eropa 
mengisolasi diri terhadap alam [Prijotomo, 2018]. Wujud tinggal bersama alam adalah bangunan 
terbuka (seluruhnya/sebagian) terhadap alam, atau rumah hanya untuk tempat tidur malam hari 
setelah seharian hidup di alam terbuka. Ruang tempat hidup manusia dengan bahagia, ciptaan 
manusia atau ciptaan alami, disebut arsitektur [Van Romondt, 1900-an].  

Arsitektur tersusun dari aspek ‘bentuk’, aspek ‘fungsi’ dan aspek ‘makna’ [Capon, 1999]. Arsitektur 
tidak didesain hanya berdasar pada aspek visual, namun mencakup suara, bau/aroma dan sentuhan 
[Maffei, 2010]. Konsep fenomenologi (prinsip "life-world"), memandang arsitektur sebagai "filosofi 
yang menyata" [Husserl 1970]. Terkandung didalamnya tiga lapis eksistensi, yaitu (1) Kehadiran 
inderawi (susunan, bentuk, material, warna, skala, perilaku manusia, bau, suara; (2) Kesadaran 
tujuan (konsep, hal “apa”/“mengapa”); dan (3) Kesadaran esensi (rujukan tertinggi, filosofi, kosmologi, 
jiwa) sebagai inti/hal pokok [Sudaryono, 2017]. Kehadiran inderawi menyandang pesan bagi dirinya 
sendiri (sosok arsitektur) maupun bagi objek-objek yang memiliki relasi dengannya. 

Umumnya arsitektur tradisional dapat memberi kenyamanan penghuninya, sesuai bahasa alam dan 
manusia, sekaligus menampilkan identitasnya [Antariksa 2017]. Tradisi bukanlah sesuatu yang tetap, 
tetapi dapat dipahami sebagai sebuah pewarisan ide-ide, kebiasaan dan kepercayaan yang 
melibatkan interaksi masyarakat dalam komunitas dengan budaya luar [Putra 2017]. Keseimbangan 
antara aspek lokal/tradisi dan universal adalah persoalan dalam pengembangan arsitektur [Siwalatri, 
2013]. 

Tradisi Budaya Bali 

Minimal tiga wujud dari Kebudayaan, yaitu wujud fisik, wujud sosial (perilaku/aktivitas), dan wujud 
ideal (konsep/filosofi), dan satu dengan lainnya tidak terpisahkan [Koentjaraningrat 2015]. Wujud 
Budaya Bali terkait arsitektur resort Royal Pita Maha adalah sebagai berikut. 

Wujud fisik: a) Tata masa-ruang desa/rumah tinggal berdasarkan zonasi suci - profan Tri Mandala, 
atau lebih rinci menjadi Sanga Mandala. b) Tata ruang terbuka pada bale banjar/ wantilan (kegiatan 
sosial) dan rumah tinggal [Gelebet, 1986]. Prinsip tata ruang disesuaikan dengan kondisi tapak dan 
kebutuhan resort, dengan makna ‘Budaya Bali’nya tetap ada. 

Wujud aktivitas: a) kegiatan social di bale banjar Desa Bali (bercakap-cakap/ngorte, makan 
bersama/megibung), pada resort dilakukan oleh tamu resort; b) ritual adat (mohon berkah Tuhan, 
persembahan leluhur, silaturahim) oleh masyarakat sekitar resort disaksikan tamu resort; c) ritual 
keagamaan (Sandhyopasana, Pemujaan/Upasana) oleh staf resort/masyarakat sekitar.  

Wujud konsep: a) Tri Mandala, hirarki zona suci (ibadah/pemujaan) - zona peralihan (sosial) - zona 
profan. b) Sanga Mandala, konsep tata ruang berdasar sembilan manifestasi Tuhan, delapan sifat 
sesuai delapan arah mata angin dan satu di bagian tengah (penjaga keseimbangan alam). c) Manik 
Ring Cecupu, relasi harmonis manusia - alam (alam memberi kehidupan dan perlindungan). d) Tri 
Angga, konsep hirarki secara vertikal/horizontal/skala, yaitu utama (kepala) - madya (badan) - nista 
(kaki). [Dwijendra, 2003, Peters-Wardana 2013]. 

Wujud filosofi: 1) Rwa Bhineda, keseimbangan dari pengaruh-pengaruh berlawanan, diwujudkan 
dalam pola tata ruang: terbuka-tertutup, memanfaatkan-menjaga alam, menyebar-memusat. 2) Tri 
Hita Karana, tiga penyebab kebahagiaan-kemakmuran-kedamaian dari relasi serasi Tuhan - manusia 
- alam. Relasi-relasi tersebut dapat dilihat-rasakan pada tata ruang objek studi. 3) Desa Kala Patra, 
adaptasi tempat-waktu-pola, diaplikasikan pada  resort (tempat) - masa kini (waktu) - pola tata ruang. 
4) Nawa Sanga, orientasi kosmologis ke arah sembilan dewa untuk kehidupan harmonis.  
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Teori Pelestarian 

Pelestarian warisan budaya adalah sarana signifikan bagi suatu masyarakat untuk 
menunjukkan/mempertahankan kepribadian dan keunikannya terhadap penyeragaman arsitektur 
global [Orbasli 2008]. Pelestarian arsitektur adalah proses memahami, melindungi, merawat dan 
melakukan tindakan pelestarian pada suatu arsitektur, agar makna kulturalnya bertahan [Suryono, 
2015]. Tindakan pelestarian dapat satu atau beberapa tindakan sekaligus, apakah jenis preventif 
(lingkungannya dikendalikan), preservasi (dipertahankan), restorasi (dikembalikan ke asal), 
rehabilitasi (diperbaiki), adaptasi (disesuaikan) atau replika (ditiru dari aslinya).  

Objek pelestarian dalam studi ini adalah wujud-wujud tradisi Budaya Bali (wujud artefak, aktifitas dan 
konsep/filosofi) pada resort Royal Pita Maha (tata ruang, gerbang, bangunan utama) agar ”makna 
Budaya Balinya” dapat bertahan. Hanya meniru wujud Budaya Bali yang ada, tidak akan memberi 
keunikan, tapi jika menggantinya dengan wujud baru dapat melenyapkan identitas yang sudah 
dikenal. Karena itu resort masa kini berbasis Budaya Bali diyakini memberi keunikan sekaligus 
menjaga identitas. Pemahaman wujud Budaya Bali menjadi penting untuk pelestariannya dalam 
arsitektur masa kini, terkait keunikan dan identitas dalam zaman global. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian kualitatif-eksplanatif ini mengungkap pelestarian Budaya Bali dalam arsitektur resort Royal 
Pita Maha (tata masa bangunan, gerbang, bangunan utama) dengan pendekatan Budaya Bali, 
pendekatan fenomenologi arsitektur dan pendekatan pelestarian.  

Pendekatan Budaya Bali melalui wujud artefak (tata masa-ruang, bale banjar), wujud aktivitas 
(kegiatan sosial, ritual keagamaan/adat) masyarakat Bali, wujud filosofi (konsep/filosofi Budaya Bali). 
Pendekatan fenomenologi arsitektur melihat objek dengan 3 lapis eksistensi, yaitu kehadiran inderawi 
– kesadaran tujuan – kesadaran esensi. 

Wujud-wujud tradisi Budaya Bali dalam Tata Ruang resort Royal Pita Maha adalah: Kehadiran 
Inderawi (bentuk tatanan, material, dimensi, suara/bau, pola aktivitas) mengungkap wujud Artefak 
dan wujud Aktifitas) melalui pendeskripsian objek dengan cermat sebagaimana ia menampilkan 
dirinya sendiri; Kesadaran Tujuan mengungkap wujud Konsep (”apa/mengapa”) dari konsep Budaya 
Bali (Tri Angga, Sanga Mandala melalui refleksi pribadi dengan melihat/bayangkan/alami objek dalam 
aneka situasi dan konteks lain; dan Kesadaran Esensi mengungkap wujud Filosofi tradisi Budaya Bali 
(Rwa Bhineda, Tri Hita Karana, Desa Kala Patra, Nawa Sanga), dengan mengintuisikan apa yang 
esensial pada objek. 

HASIL STUDI DAN DISKUSI  

Hasil studi dan diskusi pelestarian Budaya Bali dalam arsitektur resort Royal Pita Maha (gerbang, 
tatanan masa-ruang, bangunan utama) melalui kehadiran inderawi (aspek fisik, aktifitas), kesadaran 
tujuan (aspek konsep), kesadaran esensi (aspek filosofi), dan pelestariannya.  

Gerbang  

Gerbang berupa dinding segitiga langsing terbelah vertikal-terpisah (Candi Bentar) tinggi 10-an 
mengapit jalan masuk, diantara pohon-pohon besar. Tampilan berupa susunan batu paras abu-abu 
dengan ukiran Bali. Tempat pemujaan di sisi kanannya, digunakan setiap hari pagi-sore (Gambar1). 
Keluar masuk tamu dan penduduk sekitar berjalan harmonis. 
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Gambar 1. Gerbang Resort Royal Piha Maha 
Kiri: Tempat pemujaan, di sisi kanan gerbang. Kanan: Gerbang tinggi 10-an meter, dihiasi Ukiran Bali. 

 

Gerbang Candi Bentar berukuran besar untuk menyambut tamu dengan kesan megah dan apresiasi 
spiritual pada raja terakhir Kerajaan Ubud (almarhum bapak Tjokorda Gde Agung Sukawati) atas 
jasa-jasanya memajukan Budaya Bali. Kesederhanaan ukiran untuk kemudahan pembuatan-
perawatannya pada masa kini, sesuai filosofi adaptasi Desa Kala Patra dari tradisi Budaya Bali. 
Pohon-pohon besar dan tanaman bunga di kiri-kanan gerbang untuk menyambut tamu dengan 
suasana harmonis relasi manusia-alam sesuai konsep Manik Ring Cecupu. Bangunan pemujaan di 
sisi kanan untuk ritual ibadah masyarakat sekitar resort, namun ritual tersebut menjadi daya tarik bagi 
para turis (terutama dari manca negara).  

Esensi Candi Bentar adalah simbol pembukaan dan pemberian izin masuk dari dunia material (di luar 
resort) ke lingkungan spiritual (dalam resort), dan pohon-pohon membentuk relasi harmonis manusia-
alam. Jadi gerbang utama menyiratkan adanya keseimbangan lingkungan manusia-alam-spiritual di 
dalam resort sesuai filosofi Tri Hita Karana Budaya Bali. 

Pelestarian Budaya Bali dalam Gerbang resort adalah: Replika gerbang Puri Ubud untuk menyambut 
tamu dengan kesan megah dan apresiasi spiritual pada raja terakhir Kerajaan Ubud. 

Tatanan Masa-Ruang Resort.  

Tatanan masa-ruang resort Royal Pita Maha dan Tradisional Bali pada Gambar 2. 

     

Gambar 2. Tatanan Masa-Ruang Resort Royal Pita Maha dan Desa Tradisional Bali 
Kiri: Tata masa-ruang resort Royal Pita Maha. Kanan: Tata masa-ruang desa Tradisonal Bali, pura utama di area Utara-Timur, 

fasilitas sosial (wantilan, pasar, area pohon beringin) di area tengah. 

 

P 
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Prinsip tatanan masa-ruang resort Royal Pita Maha mirip dengan tatanan masa-ruang desa 
tradisional Bali. Pura utama resort di area Utara-Timur, ruang terbuka hijau (Natah) berupa taman-
patung penari di area pusat (di desa ada pohon beringin), fasilitas sosial resort (bangunan lobby-
restoran, spa) mengitari Natah, begitu juga di desa tradisional (bale wantilan/banjar, pasar), dan vila-
vila resort (di desa adalah rumah-rumah) disekitar fasilitas sosial.  

Prinsip tata masa-ruang tersebut di atas sesuai konsep Tri Mandala (zonasi area berdasar sifat suci - 
madya - profan). Pura-pura lebih kecil (untuk pemilik resort, utk staf resort, untuk masyarakat sekitar) 
tersebar di beberapa area agar memudahkan proses ibadah/ritual spiritual.  

Seluruh masa-ruang resort tertata mengikuti bentuk kondisi tanah. Natah di area pusat-tertinggi, turun 
bertahap ke lobby, ke restoran-restoran, lalu ke villa-villa, lalu bale yoga dan restoran tepi sungai 
(Gambar 3). Keindahan alam dapat dinikmati dari setiap fasilitas. Suara alam (burung, serangga, 
anjing, aliran air, gesekan daun-daun tertiup angin), bentuk relasi harmonis manusia-alam, sesuai 
konsep Manik ring Cecupu. 

  
Gambar 3. Tatanan Masa-ruang Resort Royal Pita Maha 

Kiri: Entrance menuju bangunan utama. Kanan: Susunan massa-massa bangunan.  

Esensi tatanan masa-ruang resort Royal Pita Maha adalah memanfaatkan potensi alam setempat 
semaksimalnya, namun dengan tetap menjaga bentuk tanah/alam seperti asalnya agar 
keseimbangan tanah/alam tidak terganggu. Keseimbangan memanfaatkan-menjaga alam tersebut 
adalah sesuai filosofi Budaya Bali Rwa Bhineda (keseimbangan pengaruh-pengaruh berbeda). 
Keseimbangan antara ‘mengeksploitasi’ alam dan ‘menjaga’ alam. 

Lingkungan resort yang harmonis relasi manusia - Tuhan melalui keberadaan pura pada beberapa 
tempat di area resort sekaligus harmonis dengan alam, diyakini membentuk lingkungan yang 
harmonis relasi manusia - Tuhan - alam, sesuai filosofi Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan-
kemakmuran-kedamaian).  

Pelestarian Budaya Bali dalam tata masa-ruang resort: Adaptasi konsep zonasi Tri Mandala (Natah di 
pusat, pura utama di are Utara-Timur) pada kondisi tapak; Adaptasi konsep relasi manusia-alam 
Manik Ring Cecupu dan filosofi keseimbangan Rwa Bhineda dalam hal memanfaatkan-menjaga alam 
setempat.  

Bangunan Utama 

Bangunan utama berupa bangunan lobby 1 lantai di sisi Selatan, bangunan restoran utama 3 lantai 
ke-bawah di sisi Utara, dan bangunan selasar penghubung 1 lantai. Tata ruang bangunan lobby 
adalah luas-tinggi dan bebas tiang di tengah serta terbuka ke sekelilingnya.  
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Gambar 4. Ruang Lobby 

Kiri dan kanan: Ruang lobby luas-tinggi (bebas tiang di tengah) terbuka dikelilingi taman tropis.  
 Tengah: Ambang pintu utama berukiran tradisonal Bali. 

 
 

Gaya arsitekturnya masa kini bernuansa Tradisional Bali, ambang pintu utama megah berukiran 
tradisi Bali. Aktivitas tamu di lobby biasanya duduk ngobrol santai, menikmati taman sekitar/musik 
Bali/ukiran Bali dari ambang pintu, sambil menikmati minuman. 

Ruang lobby luas-terbuka dan asri alami penuh ukiran, memberi suasana megah bernuansa kerajaan 
Ubud masa lalu, dipersembahkan untuk tamu. Ruangan luas-tinggi tanpa tiang di tengah 
dimungkinkan karena balok-tiangnya konstruksi baja dibungkus kayu agar terasa alami, sebagai 
apresiasi pada arsitektur tradisional Bali untuk masa kini. Nuansa kerajaan Ubud adalah bentuk 
apresiasi spiritual kepada leluhur (raja Ubud terakhir). Tata ruang terbuka adalah konsep bangunan 
publik tradisi Budaya Bali (bale banjar), membentuk relasi harmonis dengan alam sekitar sesuai 
konsep relasi manusia-alam Manik Ring Cecupu.   

Esensi bangunan lobby: Wadah relasi harmonis sosial-alam bernuansa spiritual Bali, pengantar ke 
lingkungan harmonis sosial-alam-spiritual resort; Tata ruang terbuka arsitektur bale banjar Budaya 
Bali diadaptasikan kepada lobby masa kini (ruang luas bebas kolom); dan Ciri asitektur tradisional 
Bali dengan material alam lokal dipertahankan, walau sebagian berupa kayu pembungkus baja (tiang, 
balok). 

Pelestarian tradisi Budaya Bali pada bangunan lobby: Adaptasi prinsip bale banjar (terbuka, rangka 
kayu, atap alang-alang tanpa plafon) pada bangunan lobby; Rekonstruksi kemegahan Puri Ubud 
untuk lobby resort (ruang luas-tinggi, ukiran khas Bali); Adaptasi konsep relasi manusia-alam Manik 
ring Cecupu pada taman sekeliling lobby.  

Tata ruang restoran utama berupa ruang-ruang makan 3 lantai ke-bawah dan terbuka sisi panjangnya 
ke arah lembah tebing-sungai Ayung dan fasilitas resort di bawahnya. Akses dari selasar 
penghubung bangunan lobby. Ruang restoran bentuk memanjang-tinggi dan terbuka ke arah lembah-
tebing, ambang pintu utama dan dindingnya dihiasi ukiran khas Bali (Gambar 5). Tamu-tamu 
biasanya makan-minum sambil ngobrol, menikmati lingkungan alam - udara segar - kicauan burung, 
atau mengamati ukiran Bali pada dinding, diiringi alunan musik Bali.  

    
Gambar 5. Restoran Utama dan Pemandangan Alam  

Kiri: Ambang pintu dan dinding ukiran tradisonal Bali. Tengah: Ruang restoran utama lantai dasar. Kanan: Ruang 
restoran lantai -2, lantai -1, lantai dasar. 

 
 

Bangunan 3 lantai ke bawah adalah adaptasi terhadap bentuk tanah curam (Gambar 6), agar bentuk 
tanah asli relatif tetap sehingga stabilitas tanah tidak terganggu sesuai filosofi keseimbangan 
memanfaatkan-menjaga tanah/alam (Rwa Bhineda); Tata ruang terbuka seperti bale banjar tradisi 
Budaya Bali, untuk relasi harmonis manusia-alam sekitar (konsep Manik Ring Cecupu); Ukiran tiga 
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dimensi pada dinding membentuk suasana megah kerajaan Ubud masa lalu, bentuk apresiasi pada 
raja Ubud terakhir (relasi spiritual melalui seni).  

 

Gambar 6. Gambar Bangunan Utama (lobby, restoran) Resort Royal Pita Maha 
Potongan bangunan arah muka-belakang (entrance hall-lobby-selasar penghubung-restoran). 

 
 

Esensi bangunan restoran utama: Adaptasi bentuk bangunan pada tanah curam adalah wujud respek 
pada alam; Tata ruang terbuka adalah relasi harmonis manusia-alam; Apresiasi pada ukiran dinding 
dan ambang pintu adalah relasi spiritual melalui karya seni pada leluhur; dan paduannya membentuk 
lingkungan interatif manusia-alam-spiritual. 

Pelestarian Budaya Bali pada restoran utama: Adaptasi prinsip bale banjar dan adaptasi konsep 
relasi manusia-alam Manik Ring Cecupu melalui tata ruang terbuka ke arah tebing; Adaptasi konsep 
keseimbangan Rwa Bhineda dari bentuk bangunan adaptif bentuk tanah; Adaptasi relasi spiritual 
kepada leluhur melalui ukiran pada dinding-ambang pintu.  

KESIMPULAN 

Pelestarian Budaya Bali dalam Gerbang resort: Replika gerbang Puri Ubud untuk menyambut tamu 
dengan kesan megah dan apresiasi spiritual pada raja terakhir Kerajaan Ubud. 

Pelestarian Budaya Bali dalam tata masa-ruang resort: Adaptasi konsep zonasi Tri Mandala (Natah di 
pusat, pura utama di are Utara-Timur) pada kondisi tapak; Adaptasi konsep relasi manusia-alam 
Manik Ring Cecupu dan filosofi keseimbangan Rwa Bhineda dalam hal memanfaatkan-menjaga alam 
setempat.  

Bangunan utama mepiluti bangunan lobby dan restoran utama. Pelestarian Budaya Bali pada 
bangunan lobby: Adaptasi prinsip bale banjar (terbuka, rangka kayu, atap alang-alang tanpa plafon); 
Rekonstruksi kemegahan Puri Ubud untuk lobby resort (ruang luas-tinggi, ukiran khas Bali); Adaptasi 
konsep relasi manusia-alam Manik ring Cecupu pada taman sekeliling lobby. 

Pelestarian Budaya Bali pada restoran utama: Adaptasi prinsip bale banjar dan adaptasi konsep 
relasi manusia-alam Manik Ring Cecupu melalui tata ruang terbuka ke arah tebing; Adaptasi konsep 
keseimbangan Rwa Bhineda dari bentuk bangunan adaptif bentuk tanah; Adaptasi relasi spiritual 
kepada leluhur melalui ukiran pada dinding-ambang pintu. 
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ABSTRACT  

Traditional Balinese house, houses on the ground, houses that are directly supported by land, the structure starts 

from the roof / "Raab", charged to the colomn / "Sesaka", forwarded to the foundation / "Jongkok asu", finally 

passed on and received by the land below. A structure that gives birth to a shape, a form that plays a role in 

functioning. Traditional Balinese house, its structure protects itself from disturbances and natural disasters, 

climate and weather, manifested through elements that are able to counteract what is not desired. The structure 

of the roof is supported by pillars to protect from heat and rain, the erection of walls to reduce exposure, and the 

elevation of the ground floor to be free from flood flows, traditional Balinese homes, present and born with the 

concept of "ballance cosmology" - from the applied local philosophy "Manik ring Cecupu" / fetus in the womb, 

stepping on the lap "(mother) pertiwi", looking at the broad "(father) sky-akasa", and the order of the value of the 

mountain / "Hulu" and sea / "Teben" . Traditional Balinese house, a local masterpiece of representation of the 

philosophy of life / "tattwa" Balinese Hindu community 

This paper intends to enrich the repertoire of Balinese Traditional Architecture, in the form of deciphering the 
philosophy of traditional house structures that are disaster-resistant. An attempt to interpret the activities of 
literacy, and presented in the description of the narrative and supported by graphics to clarify, 

Keywords: Philosophy, Disaster Resolve, Structure Balinese Traditional House. 

 

ABSTRAK  

Rumah tradisional Bali, rumah di tanah, rumah yang didukung langsung oleh tanah, Strukturnya mulai dari 

atap/“Raab“, dibebankan ke  tiang /“Sesaka“, diteruskan ke pondasi/“Jongkok asu“, akhirnya diteruskan dan 

diterima oleh tanah di bawahnya. Struktur yang melahirkan bentuk, bentuk yang berperanan menjalani fungsi. 

Rumah tradisional Bali, strukturnya melindungi dirinya dari gangguan dan bencana alam, iklim dan cuaca, 

terwujud melalui elemen-elemen yang mampu menangkal apa yang tidak diinginkan. Struktur atap disangga 

tiang-tiang untuk berlindung dari panas dan hujan, didirikannya dinding-dinding guna mengurangi terpaan angi, 

serta ditinggikannya tanah lantai untuk bebas dari aliran banjir, Rumah tradisional Bali, hadir dan dilahirkan atas 

konsep selaras dengan alam/“ballance cosmology“- dari terapan filosofi lokal ”Manik ring Cecupu“(fetus in the 

womb), menapak di pangkuan “(ibu) pertiwi“, memandang luas “(bapa) langit-akasa“, dan tatanan nilai gunung 

/“Hulu“ dan laut/“Teben“. Rumah tradisional Bali, sebuah adikarya lokal representasi falsafah hidup/“tatwa“ 

masyarakat Hindu Bali  

Tulisan ini bermaksud memperkaya khasanah Arsitektur Tradisional Bali, berupa penguraian filosofi struktur 

rumah tradisional yang tahan bencana. Suatu upaya intepretasi  terhadap kegeiatan literasi, dan tersaji dalam 

uraian narasi serta ditunjang grafis guna memperjelas, 

Kata Kunci: Filosofi, Struktur, Tangkal Bencana , Rumah Tradsional Bali,  

 

PENDAHULUAN  

Rumah tradisional Bali dengan struktur, bentuk dan fungsinya berkembang dari penampilan yang 
paling sederhana (tetanceban), berkembang empiris sesuai dengan atribut filosofis yang 
diembankannya antar generasi, beserta tattwa dan norma Hindu. Dalam bentuknya yang sederhana 
tanah berperan maksimal, semakin berkembang bangunan rumahnya, semakinj berkurang peranan 
tanahnya. Melindungi dirinya dari gangguan dan pengaruh alam, iklim dan cuaca. Digelarmya elemen-
elemen yang mampu menangkal apa yang tidak didinginkannya. Digelarnya atap untuk menangkal 
panas dan hujan, direntangnya dinding untuk menangkal terpaan angin, ditinggikannya lantai untuk 
bebas dari landa banjir. Ditinggikan sebatas lantai, setinggi tembok dinding, selebihnya bukan sifat-
sifat tanah, dan kembali ke tanah bila stabilitasnya terganggu gaya-gaya luar, iklim atau cuaca yang 
merugikan. 

Meskipun tipologi rumah tradisional di Bali bentuk dan fungsinya beragam, tetapi memiliki konsep 
struktur yang serupa. Rumah tradisional di Bali terdiri dari beberapa massa bangunan yang masing-
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masi ng memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda, selain itu ketinggian bangunan dari tanah juga 
berbeda. Bale Meten/Bale Daja (bangunan di utara, yang keempat dinding tertutup dan berfungsi 
sebagai tempat tidur, memeliki elevasi yang tertinggi. Ketinggian elevasi ini terkakit dengan upaya 
menjaga kelembaban udara di dalam ruangan agar tetap nyaman. Bale Dangin (bangunan di 
timur),umumnya sebagian dindingnya tertutup, memiliki ketinggian menengah, sementara Bale dauh 
(bangunan di barat) yang serba terbuka lantainya paling rendah. Lumbung (bangunan penyimpanan 
padi) membutuhkan tingkat kekeringan paling tinggi tidak dihubungkan secara langsung dengan tanah 
agar padi tidak membusuk akibat kelembaban yang tinggi. 

Demikian rumah tradisional Bali, struktur konstruksinya rakitan (akit-akitan), dari elemen-elemen multi 
fungsi, struktural yang logis, dekoratif serta fungsi kemudahan yang estetis namun etis, dan fungsi-
fungsi simbolis yang religio magis.  

PRINSIP UMUM STRUKTUR RUMAH TRADISIONAL BALI 

1.1. Pondasi 
Pondasi rumah tradisional Bali merupakan pondasi setempat dari pasangan batu disebut jongkok 
asu, meneruskan beban dari tiang dan sendi diatasnya ke tanah, guna menjaga bangunan rumah 
tetap berdiri. Hubungan konstruksinya tidak dibuat kaku, tapi bersifat “tumpuan”. Dengan 
pertimbangan structural, jika terjadi pergerakan tanah akibat gempa, hubungan ini akan turut 
bergerak dan akan menciptakan daya redam yang menangkal atau meminimalisir getaran tanah 
yang kemungkinan terjadi. 

Guna menghindari kelembaban, dibuat pondasi batu sekeliling bangunan yang tidak structural, 
hanya berfungsi menjaga timbunan tanah serta menunjang ketinggian bangunan sesuai yang 
dikehendaki/fungsinya. Secara struktur, jongkok asu/pondasi setempat dan menerus ini tidak 
terkait Proses pembangunannya, setelah rangka atap dibuat, pada bagian ujung terluar listplank 
(kolong) diberi sepat gantung.Tegak lurus ke bawah tepat pada titik jatuhnya, merupakan ujung 
terluar/pinggiran pasangan batu pondasi menerus. Demikian. Proses struktur konstruksi yang 
terkait dengan pondasi dan atap berlaku untuk semua tipologi bangunan rumah tradisional.. 

1.2. Struktur Utama 
Untuk menciptakan ruang yang stabil maka struktur utama bangunan rumah tradisional Bali 
harus memenuhi persyaratan kesetimbangan, kestabilan geometris, kekakuan dan kekuatan. Di 
Bali, unsur estetika, etika serta segenap simbul/norma filosofis (tattwa) tetap tercermin pada 
setiap elemen akit-akitan sistem struktur konstruksinya 

Rumah tradsional Bali mempergunakan sistem struktur rangka pada struktur utama 
bangunannya. Tersusun atas tiang kayu dengan balok ring (lambang-sineb/mayeng) di atas,  
dengan pengaku canggahwang (segitiga-vakwerk) pada sudut-sudut pertemuannya, atau balok 
kayu memanjang dibawah ring balk yang disebut sunduk. Pda bagian atas masing-masing tiang 
(saka) itulah merupakan titik tumpu penyangga beban struktur atap utama (pemade & pemucu), 
yang diterukan ke pondasi.  

1.3. Struktur Atap 
Struktur atap bangunan-bangunan rumah tradisional di Bali umumnya berbentuk geometris 
sederhana, yaitu bentuk limasan, pelana dan gabungannya, mengikuti bentuk denahnya (persegi 
panjang). 

Struktur konstruksi limasa sederhana atap, ditopang oleh balok-balok kayu di bagian tengah atau 
pada tumpuan tiang dinamakan pemade,  pada bagian sudut disebut pemucu. Pada bidang-
bidang diantara pemade dan pemucu dilengkapi dengan usuk-usuk bamboo (iaga-iga), diikat 
atau dijepit menyatu membentuk satu bidang datar/struktur bidang, dengan pengikat tali 
bambu/ijuk. Pada bagian puncak masing segitiga limasan disatukan oleh balok nok dedeleg jika 
memanjang, atau petaka jikalau memusat (hamper bujur sangkar). 

Terakhir, struktur bidang rangka atap diperkuat dengan pemakaian bahan atap ilalang/alang-
alang, yang didikatkan pada reng bamboo yang disebut jalon, kemudian dipasang pada iga-iga. 
Ikatannya tetap dengan tali bamboo atau tali ijuk yang diatur sedemikian sehingga puntiran-
puntiran serta sisipan-sisipan tali yang rapi membentuk elemen dekoratif tersendiri. Diakhiri 
dengan rapi pula dengan pemasangan lisplang bamboo yang disebut kolong. 
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FILOSOFI STRUKTUR RUMAH TRADISIONAL BALI 

3.1. Isi dan Wadah 
Menurut pandangan Hindu Dharma semua mahluk sudah dititahkan untuk hidup pada alamnya 
masing masing. Semua mahluk hidup sudah merupakan kesatuan yang harmonis dengan 
alamnya sehingga mahluk dengan alam tempatnya hidup dapatlah kita namakan/kiaskan: isi 
dengan wadah. Seperti misalnya ikan dengan air, burung dengan udara, ikan belut dengan 
lumpur  betapa serasinya hubungan mereka. 
 
Persamaan unsur pada bhuana Agung dan bhuana Alit, akibat meresapnya dan manunggalnya 
zat Tuhan (Hyang Widhi) berupa : atma, prana dan sarira kedalam kedua alam tersebut menjadi 
unsur mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan, oleh karena itu ia dinamakan Tri Hita Karana. 
Disamping  persamaan unsur tersebut bhuana alit juga mempunyai perbedaan/berlawanan 
dengan bhuana agung. Pertama adalah perbedaan dalam skala (alit dengan agung / kecil 
dengan besar), kemudian brlawanan pula dalam hal fungsi yang satu dengan lainnya. Yakni 
bhuana alit merupakan isi sedangkan bhuana agung merupakan wadahnya. Pertalian isi dan 
wadah sebagai mana ciptaan-Nya benar benar harmonis dan serasi tiada bandingannya. Yang 
paling penting atau sangat menonjol adalah hubungan antara janin (manik) dengan rahim ibu 
(cecupu) mencontohkan keharmonisan yang tiada bandingannya antara pertalian antara isi 
dengan wadah alam dari ciptaan Hyang Widhi. Hingga dalam ajaran Dharma dan kebudayaan 
Bali, kedua materi ini dinamakan bhuana alit (manik) bhuana agung (cecupu) (Kaler,1982). 

Manusia sebagai mahluk berakal akan mengolah alam ini sesuai dengan tuntutan trigunanya 
(Satwam, Rajas, Tamah). Sesuai dengan tuntutannya Triguna manusia akan membentuk wadah 
khusus selaras dengan keperluannya sebagai mahluk sosial yang berbudaya tinggi. Maka itu 
diciptakanlah wadah wadah khusus oleh manusia sebagai wadah kegiatan mereka dalam 
mengarungi hidup ini seperti : rumah, bajar, desa. Jadi manusia tidak puas dengan wadah alami, 
sehingga mereka menciptakan wadah buatan sesuai dengan kebutuhan mereka, atas dasar 
kosep konsep filosofi yang dihayati.  (Windhu,Oka I.B, 1984/1985, 12) 

Tentu saja harapannya wadah buatannya ini memberikan pula rasa bahagia serta mempunyai 
pertalian serasi dengan diri manusia selaku isinya, dengan demikian ketiga unsur atma,  prana 
dan sarira masuk pula kedalam wadah tesebut. Terjadinya jalinan hubungan yang harmonis 
antara manusia dengan wadah buatannya dapat juga dilihat sebagai hubungan antara manik ( 
isi) dan cecupu ( wadah). 

3.2. Triangga 
Bhuwana alit/manusia sariranya tersusun dari: nista angga atau kaki, madya angga atau badan 
serta utama angga atau kepala. Pada bhuwana agung susunan tersebut menjadi: bhur, bhuah 
dan swah (Tri Loka) sebagai alam bawah, tengah dan atas. Pada badan manusia dengan mudah 
akan tampak yang nista itu dibawah (kaki), yang madia itu ditengah (badan), selanjutnya yang 
utama itu di atas (kepala). 
Dalam arsitektur ia akan menampakkan dirinya dengan jelasnya, satu persatu tri angga ini 
diwujudkan: atapnya baik bertingkat mapun tunggal adalah merupakan kepalanya, rong ruang 
atau pengawak adalah selaku badan/madya angga, bebataran merupakan kaki/nista angga. 
Bukan hanya satu bangunan secara  a wungkul, melainkan juga pada bagian bangunan (yang 
penting). Sebuah tiang tembok dan pilar bali tidak akan tebentuk lurus cespleng, akan tetapi akan 
menampakkan kepala, badan dan kakinya masing masing secara berkeseimbangan (Kaler, 
1994). 

Pembagian secara jelas mana kepala mana badan dan kaki kita dapat juga dalam tata cara 
menghias rumah rumah tradisional, seperti pedapa penghias kaki, langse penghias badan, serta  
ider ider sebagai destar bale. Bangunan tradisional benar benar dianggap dan diberlakukan 
sebagai mahluk hidup sehingga dianggap memiliki kaki, badan, kepala. Sebagai mahluk hidup ia 
juga dianggap memiliki atma, jiwa dan tenaga maka dari itu perlu dihidupkan melalui proses 
pengurip yaitu suatu proses melalu upacara keagamaan , setelah itu bangunan dianggap hidup 
seperti mahluk lainnya. (Windhu,Oka I.B, 1984/1985, 14) 
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1.3. Proporsi dan Skala 
Berkaitan dengan konsep bhuana agung dan bhuana alit, dalam salah satu aspeknya diwujudkan 
sebagai wadah (bangunan – bangunan) dalam berbagai jenisnya dalam buana alit dimohonkan 
agar memiliki nilai-nilai yang selaras dengan bhuana agung. Maksud ini dikerjakan dengan 
mengatur sebaik baiknya dan setepatnya semua unsure, meliputi: tata pilihan, tata letak, tata 
Ruang, tata cara penyucian Seperti yang berlaku pada manusia sebagai bhuana alit.Inilah 
dasarnya apa sebabnya pembuatan rumah (wadah buatan) mengambil ukuran dari orang yang 
memiliki (mekardi) (Windhu,Oka I.B, 1984/1985, 14) 
Upaya harmonisasi hubungan antara isi dan wadah selalu menjadi pertimbangan utama dalam 
setiap pembangunan umah tradisional Bali. Sebagaimana umumnya penggunaan standar 
antropometri manusia dalam penentuan dimensi ruang, dalam arsitektur Taradisional 
penggunaan ‘sikut awak’ (antropometri) lebih bersifat khusus yaitu penghuninya(mekardi). Dari 
dasar ukuran fisik penghuni ini diharapkan proporsi bangunan akan serasi dengan manusia yang 
akan memakai.  

Ekspresi skala dan proporsi merupakan upaya terciptanya kesesuaian/ keharmonisan antara 
bangunan selaku wadah dan penghuni selaku isi. Ukuran tersebut bersifat fleksibel yang 
didasarkan atas kelipatan asta/delapan dewa yaitu : Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, 
Kala, Uma. Dalam menentukan lokasi dapur, dari paturon akan dihitung sampai brahma/agni, 
lumbung dipilih kelipatan ukuran ‘Sri’ yang di ukur dengan tapak kaki dari sisi Kelod batur 
Gedong/Meten hingga sisi Kaja batur Lumbung sebagai tempat menyimpan padi yang 
dipersonifikasikan sebagai Dewi Sri perlambang kemakmuran selaku saktinya Dewa Wisnu yang 
berfungsi sebagai pemelihara alam dan isinya. Dengan aturan demikian akan ditemukan jarak 
dan tinggi bangunan menjadi proporsinya yang enak untuk dipandang serta sesuai dengan 
fungsinya. 

Sebagai ukuran dasar/modul dasar proporsi bale adalah ‘r a i’ yaitu satuan ukuran lebar/sisi 
saka/tiang sepanjang telunjuk hingga pangkal ibu jari, atau setumpuk ± 111 uang kepeng Cina. 
Tinggi saka berkisar antara 19 hingga 23 rai ditambah pengurip satu caping dan ½ rai, ditumpu 
umpak cadas/batu setinggi 3 rai. Ukuran lebar bale-bale ditetapkan atas dasar ukuran saka di 
bawah lambang/balok blandar hingga tepi atas sunduk panjang, sedang panjang bale ditentukan 

Gambar 1. Filosofi Manik ring Cecupu dan implementasinya dalam konsepTri Angga  pada 

Bangunan rumah tradisional Bali 
Sumber: Idedhyana, 2008  
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atas dasar panjang saka ditambah pengurip. Masing-masing pilihan kelipatan ukuran dan 
pengurip diyakini memiliki pahala tersendiri. 

Dengan penetapan ukuran terhadap semua komponen bale dengan bagian-bagian ukuran 
tangan penghuni, akan berdampak pada proporsi bangunan secara utuh serasi dan harmonis 
dengan penghuninya, bila penghuninya jangkung maka bangunannya juga akan jangkung. 
Demikian pula Skala dan Proporsi bangunan yang muncul relatif kecil tidak akan mendominasi 
alam dan lingkungannya.  

FILOSOFI TANGKAL BENCANA STRUKTUR RUMAH TRADISIONAL BALI 

4.1. Filosofi “Bedawang Nala”  

Filosofi Bedawang Nala yang menggambarkan bahwa setiap saat dasar bumi akan bergerak dan 
bergoyang benar benar diperhitungkan dalam pengaturan bentuk bentuk bangunan tradisional 
Bali.                  

 

 

 

 

 

 

                               

 

   

  

 

 

  

 

 

 
Dalam filosofi  Hindu di Bali, kulit bumi yang berlapis-lapis dan sungai yang mengalir berliku-liku 
digambarkan sebagai naga-naga yang membelit inti bumi, dimana inti bumi dilukiskan sebagai 
Bedawang Nala atau Bedawang Api. Konon penyebab terjadinya gempa bumi adalah karena 
naga-naga yang bertugas membelit Bedawang Nala ini terlena sekejap sehingga Bedawang 
dapat bergerak dan terjadilah gempa bumi.  

Induk-induk naga dikenal dengan nama Sang Hyang Anantabhoga, Sang Hyang Basuki dan 
Naga Taksaka. Sang Hyang Anantabhoga menggambarkan lapisan kulit bumi yang memikul 
alam kita ini dengan punggungnya (Anantabhogastawa). Dari kulit bumi inilah timbul segala jenis 
tumbuh-tumbuhan yang diibaratkan bulu-bulu naga yang memberikan kita sandang pangan yang 
tidak habis-habisnya. Kata Anantabhoga berasal dari kata ananta yang berarti tidak habis dan 
bhoga yang berarti pangan. 
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Ide , 2008 

Gambar 2.  Filosofi Bedawang Nala pada Bangunan rumah tradisional Bali 
Sumber: Idedhyana, 2008  
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Sementara Sang Hyang Naga Basuki, dalam Basukistawa dilukiskan dengan Indragiri atau 
penguasa gunung. Gunung dalam pandangan umat Hindu di Bali bukan saja sebagai linggih atau 
singgasana Ida Batara tetapi juga merupakan hulunya mata air yang melahirkan sungai yang 
berliku-liku, yang menyebabkan tanah menjadi subur. 

Naga Taksaka digambarkan sebagai naga bersayap yang menguasai udara sehingga udara 
dapat memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Apabila ikatan duniawi ini tidak dapat 
dilepaskan maka Sang Hyang Atma akan melilit dibawa ke neraka. Namun, apabila ikatan ini 
mampu dilepaskan maka Sang Hyang Anantabhoga akan menjadi kendaraan Sang Hyang Atma 
untuk pergi ke surga. 

Dengan mempertimbangkan  filosofi tersebut maka bangunan rumah tradisional Bali terdiri dari 
gugus kecil sederhana dan seimbang, dengan struktur : 

4.1.1. Konstruksi Atas (Kepala) yaitu atap 
Struktur rangka atap adalah sistim bidang, pembebanannya merupakan pelengkap tiga sendi. 
Sedangkan prinsip kesatuan hubungannya adalah konstruksi payung dengan elemen-elemen 
pokok pembentuk konstruksi terpusat ke tengah. Suatu konsep yang  cukup sederhana, 
praktis, dan artistik, adalah hubungan di titik pusatkan pada petaka atau dedeleg yang hanya 
merupakan hubungan purus dengan lambang tanpa pasak.  Sedangkan gulungan iga-iga yang 
bukunya diatur sedemikian rupa, membentuk karang kembang teratai dengan empat pemade 
empat pemucu.  
Hubungannya hanya merupakan sisipan-sisipan antara satu dengan lainnya tanpa pasak. 
Rangkaian batang iga-iga dan pemade menjadi struktur bidang disatukan oleh apit-apit atas, 
tengah dan bawah yang ujung-ujung bawahnya distabilkan oleh kolong atau tadalas, demikian 
pula pada konstruksi gerantangan. Hubungan jepit antar apit-apit dengan iga-iga diperkuat 
dengan tali apit-apit dan pasak apit-apit dimanfaatkan pula sebagai elemen-elemen penghias 
dengan memasang bentuk-bentuk "tapuk manggis" pada kepala pasak dan bentuk-bentuk 
simbar, karang  manuk, ataupun karangsae pada kepala pasak pemade dan pemucu. 

4.1.2. Kerangka Tiang (badan) 
Konstruksi bagian dan bawah merupakan bagian-bagian tersen¬diri yang dihubungkan dengan 
pancung-pancung (sejenis pasak besar dari kayu/bambu) pada hubungan pemade usuk dengan 
lambang. Konstruksi ini merupakan prinsip-prinsip portal. Sedangkan konstruksi rangka 
atas/konstruksi bagian atas adalah pelengkung tiga sendi dengan sendi masing-masing pada 
petaka/ dedeleg dan pada pancung hubungannya dengan konstruksi tengah. Kelebihan pada 
konstruksi tradisional adalah ketidak mutlakan prinsip-prinsip tersebut. 
Seperti misalnya konstruksi portal pada tiang masih disertai dengan canggah wang 
(sanggahwang), kancut pada hubungan tiang dengan lambang, adanya sunduk pada hubungan 
tiang dengan balai-balai dan purus bundar pada hubungan tiang dengan sendi alas tiang yang 
meneruskan beban kepada pondasi jongkok asu di bawahnya dan selanjutnya diteruskan ke 
bawah tanah. Hubungan tiang dengan tiang yang menyangga balai-balai dirangkaikan dengan 
sunduk yang hubungannya memakai sistim pasak-baji antara lubang pada tiang purus pada 
sunduk, hubungan tiang  dengan lambang memakai purus rangkap Sedangkan hubungan tiang 
dengan tadapaksi dihubungkan dengan konstruksi "dukung netral" berupa kancut yang 
sesungguhnya hanya ornamen/tidak menerima beban karena tadapaksi menerima beban 
tarik akibat bidang atap yang diteruskan oleh pancung. 

Sebagai bukti bahwa kancut bebas dapat kita lihat betapa ia memikul balok tadapaksi yang 
sedemikian besar. Bagi bangunan rumah tradisional/adat Bali disamping menggunakan 
canggahwang pada hubungan tiang dengan lambang ada juga bentuk kapu-kapu. 

4.1.3. Pondasi (kaki) 
Merupakan konstruksi rangkap yang masing-masing terpisah yaitu sebagai pondasi pendukung 
tiang dan pondasi sebagai pendukung tembok. Dalam prakteknya pondasi pendukung tiang 
sebelum kerangka dipasang, sedangkan pondasi tembok dipasang sesudah kerangka dan atap 
selesai. Karena jarak kedua pondasi ini ditentukan oleh gerantang di luar tiang. Dengan 
memasang sepat gantung di sudut tadalas didapatkan sudut-sudut lantai/pondasi tembok. 
Pokok-pokok stabilitas pada konstruksi tiang adalah pasak lait (pasak yang bisa ditarik menurut 
keperluan). Dengan memepetkan "lait" rapat-rapat seluruh konstruksi menjadi stabil dan bila lait 
dilonggarkan konstruksi menjadi labil dan mudah dibongkar.  
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4.2. Filosofi “Sanghyang Semara – Ratih” 
Pertemuan Sanghayang Akasa  (langit) dengan Pertiwi (bumi), Sanghyang Aditya lawan 
Candra, sunduk adalah kepribadian Sanghyang Smara, Tiang adalah berpribadi Sanghyang 
Ratih , rapatkan pertemuannya (Asta Kosala Kosali /terjemahan, 2007).   
Prinsip-prinsip konstruksi kayu, memakai sambungan pen (Sang Hyang Semara/ purusa/laki dan 
lubang (Ratih/pradana/perempuan). Dari pertemuan ini diharapkan lahir kekuatan/kehidupan 
setara dengan buana agung, di mana pada saat memasang pen Sunduk (laki) dan lubang pada 
Saka/tiang memakai sarana kain laki dan perempuan dengan banten/sesajen upacara/upasaksi 
Ida Sang Hyang Widhi dalam manifestasi Sang Hyang Raditya/dewa Matahari. 

Sistem struktur rangka dan bidang yang mengkuti bentuk bangunan, sistem rangka pada badan 
bangunan dan sistem bidang pada atap (kepala), sehingga merupakan konstruksi yang aman 
dan telah teruji ratusan tahun terhadap bencana gempa dan angin. Elemen/bahan struktur di 
pasang ekspos/telanjang/natural. Sebagai nilai tambah semua elemen konstruksi diberikan 
penyelesaian tektonika (the art of construction) yakni seni menggarap dan memberikan 
perampungan terhadap bagian-bagian tampang dari sebuah bangunan/arsitektur sebagai suatu 
ornamen. Jadi elemen-elemen konstruksi di samping sebagai struktur juga sebagai elemen 
ragam-hias. 

4.3. Filosofi Jumlah “Iga-Iga, Likah dan Galar”. 
Untuk menopang kekuatan struktur dan konstruksi maka jumlah iga-iga,likah dan galar ikut 
berperanan besar dalam kesatuannya terhadap penyaluran pembebanan yang diuraikan di atas. 
Jumlahnya tidak sembarangan, kelipatan jumlah ini mengacu kepada pahalanya masing masing 
(Asta Kosala Kosali/terjemahan, 2007,42): 

• Malih wawilangan anggawe iga iga luwirnya (lagi perhitungan membuat iga iga banyaknya) : 
Sri, Wreddhi, Hyang, Naga, Mas, Pirak. 
Sri  : Kalau kebetulan Sri baik untuk jineng 
Wreddhi : Kalau kebetulan Wreddhi baik untuk dapur 
Hyang : Kalau kebetulan Hyang baik untuk sanggah 
Naga : Kalau kebetulan Naga boleh untuk kori/pintu gerbang 
Mas : Kalau kebetulan Mas baik untuk tempat tidur 
Pirak : Kalau kebetulan perak baik untuk pedagangan 

 
• Muah Pawilangan Likah luwirnya (Juga pehitungan Likah banyaknya): 

Likah, Wangke, Wangkong 
Likah : Bila kebetulan Likah itu amat baik 
Wangke : Buruk 

Gring hawanan mati kajar niya (sakit menyebabkan kematian) (Asta Kosala Kosali 
Gumi,1975) 

Wangkong: Bila ketemu wangkong, sering menyebabkan sakit pinggang 
• Pawilangan Galar (perhitungan jumlah galar), (Asta Kosala Kosali Gumi, 1975): 

Galar, Galir, Galur: 
Galar : Pesaren (tempat tidur) 
Galir : Penggak dagang (tempat berdagang) 
Galur : Wong pejah, wangke (orang mati, mayat) 

Demikianlah pewilangannya, jumlah ini akan menopang kekuatan fisik berhubungan dengan struktur, 
sedangkan non fisik berhubungan dengan kesehatan, keselamatan dan keberuntungan. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. KesImpulan 
Filosofi gempa di dunia barat dikaitkan dengan “Murka Tuhan” ,tapi di Bali Tuhan tidak pernah 
murka, murka hanya dimiliki oleh yang masih terikat dengan Sad Ripu. Filosofi gempa berawal 
dari Bedawang Nala yang sewaktu waktu akan bergerak karena lepas dari lilitan dua naga 
Anantabhoga dan Basuki, maksudnya sudah tentu mengarah kepada pergerakan 
lapisan/lempengan bumi yang sering terjadi.  

Dengan berpedoman pada filosofi  tersebut bangunan dibuat tidak terlalu besar gugus masa 
yang relatif kecil, kompak, seimbang dan stabil. Struktur penyangga atap menyatu dengan 
dinding yang terbuat dari bambu dan bedeg, dengan sistem tertutup tersebut berfungsi untuk 
menjaga suhu tetap hangat sepanjang hari.Pokok-pokok stabilitas pada konstruksi tiang adalah 
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"pasak/ lait" (pasak yang bisa ditarik menurut keperluan). Dengan memepetkan "lait" rapat-rapat 
seluruh konstruksi menjadi stabil dan bila lait dilonggarkan konstruksi menjadi labil dan mudah 
dibongkar. Sistem struktur dari kaki sampai kepala serta filosofinya dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 

a. Pondasi adalah penyangga struktur, dibuat dari pasangan batu dan merupakan pondasi 
setempat, atau titik yang disebut dengan jongkok asu. Hubungan tiang bangunan dan sendi dan 
jongkok asu dibuat tidak kaku(mati) tapi berfungsi tumpu, hubungan ini akan turut bergerak jika 
terjadi getaran akibat pergeseran kerak bumi. Sedangkan pondasi keliling lepas dari pondasi titik 
yang berfungsi untuk menahan urugan tanah dan dinding pemisah. 

b. Struktur utamanya adalah rangka kayu yang tersusun dari tiang, lambang dan sineb dan 
pengakunya adalah sunduk. Prinsip-prinsip konstruksi kayu, memakai sambungan pen (Sang 
Hyang Semara/ purusa/laki dan lubang (Ratih/pradana/perempuan). Dari pertemuan ini 
diharapkan lahir kekuatan/kehidupan setara dengan buana agung. Diatas sunduk adalah 
waton,terus likah dan galar, jumlah nya terkait dengan kekuatan serta pahala yang terkandung 
dalam jumlah yang dipakai. 

c. Struktur kap memakai tugeh dan dedeleg atau petaka dari kayu, sedangkan iga-iganya dari  
bambu dengan jumlah yang memperhitungkan jarak serta jatuh hitungan terakhir mengarah   ke 
perhitungan : Sri, Wreddhi, Hyang, Naga, Mas, Pirak. 

• Dapur memakai Wreddhi dan Mas  

Dalam Asta Kosala Kosali dapur mestinya jatuh di Wreddhi, wreddhi mengandung makna 
bertambah banyak, kenapa ada Mas?. Mungkin kaitannya dengan dapur juga sebagai tempat 
tidur, sehingga bagian pendek dipakai mas (jumlah iga-iga: 20 dan 11) 

• Bale Meten. Bale Dangin dan Bale dauh memakai Pirak dan Sri. 

Kalau fungsinya sebagai tempat tidur sebaiknya memakai Mas, sehingga dipakai Sri (salah satu 
dari 3 dewa yang mereka kenal), serta Pirak yang baik untuk pedagangan? Yang erat kaitannya 
dengan keuntungan/hasil ( jumlah iga iga : 24 dan7). 

• Lumbung memakai Sri  
Pemakaian ini memang tepat mengingat fungsi dapur sebagai tempat padi sebagai simbolik 
dari kesejahteraan ( Dewi Sri) 
Bagian-bagian dari rangka atap benar-benar tersusun stabil tetapi masing-masing bagian-
bagian dari ikatannya tanpa mengganggu hubungan lainnya. Sehingga pergantian setiap 
bagian konstruksi dapat dilaksanakan dengan melepaskannya dan  memasang bagian 
yang baru sebagaimana keadaan elemen konstruksi yang digantinya. Demikian juga konstruksi 
bagian-bagian yang lainnya berlaku sama seperti misalnya hubungan tiang dengan sunduk, 
tiang dengan lambang, kancut dengan dedeleg dan lain sebagainya masing-masing merupakan 
ikatan kesatuan konstruksi yang tetap menjamin kebebasan bagi elemen-elemen yang 
membentuknya. 

5.2. Rekomendasi  
Struktur bangunan rumah tradisional Bali dikenal sangat artistik (the art of construction) dan 
merupakan penyelesaian disain dari analisis pembebanan yang sempurna baik dalam konteks 
rinupa maupun nirupa. Struktur bangunan tradisional yang sudah diakui para ahli bersifat tahan 
gempa. Sebuah karya adiluhung yang merepresentasi nilai-nilai universal, serta dianggap perlu 
untuk dilestarikan serta dimaknai nilai-nilai universal (balance cosmology) yang melatar 
belakanginya (Manik ring Cecupu, Tri Loka, Tri Angga, dlsb) 
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ABSTRACT  

Local wisdom of a community is created by the abilities to read natural phenomena. These abilities are practised 

and inherited over generations through folklores, poetries, or even fairy tales. These become an integral part of 

the generations. From the folklores, even local knowledge of natural disasters was formed. Unfortunately, not all 

local wisdom can be known by the modern community, with the intention of many people died after natural 

disasters happening. This article describes how local knowledge that relates to disasters in Indonesia became a 

disaster mitigation that was ignored by the people today. Knowledge of local wisdom can be used as a disaster 

preparedness education to regional characteristics and adapted to the characters of the latest disaster. Being 

close to nature also makes local communities have the potentiality to save independently. Finally, the importance 

of local wisdom as a fundamental aspect in structuring the curriculum of disaster mitigation in Indonesia is as an 

appropriate effort to provide an education in dealing with disasters. 

Keywords: culture of responsive disaster, local wisdom, curriculum of disaster mitigation 

 

ABSTRAK  

Kearifan lokal suatu masyarakat tercipta oleh kemampuan masyarakat tersebut dalam membaca fenomena alam. 

Kemampuan membaca alam ini dipraktekkan dan dituturkan secara turun-menurun dalam bentuk cerita rakyat, 

syair, atau pun legenda, sehingga lahirlah pengetahuan lokal mengenai bencana alam. Namun sayangnya, tidak 

semua kearifan lokal dapat diketahui oleh masyarakat saat ini, sehingga ketika terjadi bencana, banyak korban 

berjatuhan. Artikel ini memaparkan tentang bagaimana kearifan lokal terkait dengan bencana alam menjadi suatu 

tindakan mitigasi bencana yang terlupakan oleh masyarakat saat ini. Pengetahuan tentang kearifan lokal dapat 

dijadikan muatan pendidikan tanggap bencana yang telah diadaptasikan dengan pola dan ragam bencana terkini 

pada wilayah tersebut, sehingga masyarakat dapat melakukan penyelamatan secara mandiri. Artikel ini diakhiri 

dengan pemaparan tentang pentingnya kearifan lokal sebagai basis dalam kurikulum pendidikan kebencanaan di 

Indonesia sebagai upaya yang tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam menghadapi sekaligus menangani 

bencana. 

Kata Kunci: budaya tanggap bencana, kearifan lokal, kurikulum pendidikan kebencanaan 

PENDAHULUAN 

Secara geologis, geomorfologis dan geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan  
bencana, terutama bencana geologis (gempa bumi, gunung meletus) dan hidrometeorologi 
(kekeringan, kebakaran, longsor, abrasi, erosi, angin topan, banjir, dan lain-lain). Potensi bencana 
setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, sehingga penanganannya pun 
haruslah berbeda pula, baik secara nasional maupun lingkungan sekitar. Pemahaman tentang 
dinamika hubungan alam dan manusia di suatu wilayah sangat mempengaruhi pandangan 
masyarakat tersebut dalam memperlakukan alam. Untuk mengurangi risiko bencana, maka partisipasi 
masyarakat perlu ditingkatkan melalui menumbuhkan kesadaran akan kapasitas dirinya dalam 
mitigasi bencana. 

Pengalaman empirik manusia melalui interaksi dengan lingkungannya akan menghasilkan 
pengetahuan lokal tentang hubungan alam – tradisi – manusia. Namun saat ini, beragam 
pengetahuan lokal yang dimiliki oleh berbagai masyarakat tradisional di Indonesia perlahan-lahan 
mulai punah karena tidak didokumentasikan secara baik sebagai sumber ilmu pengetahuan. 
Prakteknya, pengetahuan dan kearifan lokal dapat disinergikan secara empirik dan rasionalistik, 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk mitigasi bencana alam dengan memberdayakan partisipasi 
masyarakat lokal. 
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Artikel ini memaparkan bagaimana kearifan lokal terkait dengan bencana alam menjadi suatu tindakan 
mitigasi bencana yang seringkali terabaikan oleh masyarakat saat ini. Pengetahuan kearifan lokal 
perlu ditemukenali dan didokumentasikan dengan baik. Ketika bencana terjadi, masyarakat dapat 
secara mandiri mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, kurikulum pendidikan kebencanaan 
berbasis kearifan lokal sangat penting dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di 
wilayah rawan bencana, sebagai upaya yang tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam 
menghadapi sekaligus menangani bencana. 

MEMBACA FENOMENA  

Mendefinisikan konsepsi kearifan lokal tentulah tidak cukup dari satu sudut pandang saja, melainkan 
dimaknai secara filsafat, antropologis, kesejarahan, maupun lingkungan binaan. Secara umum, Sartini 
(2004:111) menyatakan bahwa konsepsi kearifan lokal dapat dipahami sebagai “gagasan-gagasan 
setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh 
anggota masyarakatnya.”  

Para antropolog mengenal istilah local wisdom sebagai local genius atau genius loci, sedangkan 
beberapa antropolog lainnya menyebutnya sebagai cultural identity (Soebadio, dalam 
Ayatrohaedi,1986) yang mengandung unsur budaya yang telah teruji keberlanjutannya dari waktu ke 
waktu hingga kini (Moendardjito, dalam Ayatrohaedi, 1986). Sementara itu, Sartini (2004) lebih 
menekankan pemaknaan kearifan lokal sebagai praktek sosial yang telah dilakukan secara mentradisi 
dan mengalami penguatan (reinforcement) karena mengandung pesan kebaikan, sehingga praktek ini 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tanpa paksaan.   

Sebagai identitas suatu komunitas, Geertz (1992) menyatakan bahwa kearifan lokal dipraktekkan oleh 
suatu masyarakat sebagai jati diri, seperti dapat ditemui pada hukum adat, nilai-nilai budaya dan 
kepercayaan, tata kelola, serta tata cara dan prosedur. Sementara itu, gabungan antara nilai-nilai ke-
Semesta-an dengan beragam pandangan hidup tergabung menjadi kearifan lokal yang memotivasi 
kehidupan masyarakat modern (Antariksa, 2009). Kedua pendapat ini menegaskan bahwa dalam 
tatanan budaya, identitas suatu masyarakat atau tempat  tertentu dihadirkan melalui kearifan lokal  
(Agusintadewi, 2016).  

Para ahli mengelompokkan kearifan lokal dalam dua wujud. Pertama, tangible (berwujud fisik). 
Sinuwun PB V (1820-1823) di Surakarta mengumpulkan gagasan dan praktek kearifan lokal 
masyarakat Jawa pada masa lampau ke dalam naskah Serat Chentini. Kumpulan gagasan dan 
praktek tersebut meliputi sejarah, pendidikan, kesenian, arsitektur, hingga adat dan tata cara dalam 
budaya Jawa. Demikian juga dengan arsitektur vernakular. Kedekatan hubungan antara lingkungan 
setempat dengan masyarakatnya dipraktekkan dalam penggunaan bahan bangunan lokal, tanggapan 
terhadap iklim dan lingkungan sekitar, pemilihan tapak, pengolahan topografi, bahkan pada 
pemaknaan dan simbolisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Setyowati, 2008). Tradisi 
bermukim merupakan hasil pengetahuan yang ditradisikan secara perbaikan dan perubahan (trials 
and errors). Kedua, intangible (tidak berwujud). Nyanyian, kidung, legenda, cerita-cerita rakyat yang 
dituturkan dari generasi ke generasi yang mengandung nasehat dan pesan kebaikan merupakan 
contoh kearifan lokal yang intangible.  

Maka, tulisan ini memaknai konsepsi kearifan lokal sebagai sekumpulan gagasan, praktek atau tradisi 
dari generasi ke generasi yang mengalami penguatan karena dipercaya mengandung kebaikan. 
Gagasan dan praktek ini tumbuh secara alami dan berkembang sesuai peradaban masyarakatnya. 
Pemaknaan kearifan lokal sangat bergantung pada kemampuan setiap individu menemukenalinya, 
sehingga pemaknaan ini sangat dinamis dan mengikuti perkembangan budaya manusia, tetapi tetap 
merefleksikan jati diri masyarakatnya.  

Manusia bersahabat dengan alam dan menjadi bagian darinya. Rasa memiliki terhadap alam muncul 
karena kedekatan hubungan tersebut. Hal ini yang terjadi pada masyarakat tradisional (Prijotomo, 
2013). Dalam bertradisi, kearifan lokal menjadi rujukan tidak tertulis (tacit knowledge), sehingga dapat 
dikatakan sikap sosial suatu masyarakat terjadi karena kedekatan masyarakat tersebut terhadap alam 
sekitarnya. Kedekatan dengan alam menyebabkan masyarakat ini mampu membaca fenomena alam. 
Masyarakat petani dan nelayan dapat mengetahui kapan memulai aktivitas mereka melalui fenomena 
alam, seperti rasi bintang, hujan, arah angin, dan sebagainya. Untuk keberlanjutan generasi yang 
akan datang, bahkan berbagai masyarakat tradisional di Nusantara memiliki kearifan lokal terkait 
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dengan pemanfaatan alam yang perlu terus dimaknai dan difungsikan dengan kondisi saat ini dan 
akan datang. Dengan demikian, pemanfaatan alam tetap dapat dilakukan secara terkendali dan tidak 
menimbulkan  bencana bagi generasi selanjutnya. 

Melalui membaca fenomena alam potensi bencana dapat diketahui lebih dini. Kedekatan manusia 
dengan alam menyebabkan manusia dapat melakukan penyelamatan secara mandiri ketika bencana 
terjadi. Kearifan lokal menjadi proses menemukenali potensi dan sifat-sifat alam dalam melanjutkan 
tradisi. Antariksa (2009) menegaskan bahwa “dengan pendekatan antropologis, ‘membaca 
fenomena’lah sebagai alat pengungkap kearifan lokal.” 

KEARIFAN LOKAL: MITIGASI BENCANA YANG TERABAIKAN 

Sebagai sebuah gagasan yang dipraktekkan dalam kesadaran masyarakat, kearifan lokal berfungsi 
sebagai pengatur aspek kehidupan masyarakat, baik sakral maupun profan. Dalam memanfaatkan 
sumber daya alam, masyarakat Dani di Papua memiliki kepercayaan te aro neweak lako yang artinya 
alam adalah aku. Kepala mama bagi masyarakat suku ini adalah Gunung Erstberg dan Grasberg, 
sehingga mereka memiliki tradisi agar memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. 
Masyarakat Serawai di Bengkulu mempercayai celako kumali yaitu adanya hal-hal tabu yang tidak 
boleh dilakukan ketika berladang dan tradisi tanam panjak, sehingga kelestarian Iingkungan dapat 
terwujud. Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur memiliki tradisi tana’ ulen yang artinya 
masyarakat adat berhak atas kepemilikan dan penguasaan hutan, sehingga pengelolaannya 
dilakukan oleh aturan adat.  

Di Kalimantan Barat, masyarakat Undau Mau mengembangkan tradisi bermukim dengan cara 
mengklasifikasikan hutan dan pemanfaatannya. Masa bera (atau jeda) ditetapkan melalui sistem 
rotasi pada perladangan. Teknologi pertanian yang digunakan adalah yang sederhana dan ramah 
lingkungan. Sementara itu, ritual, mitos, dan pantangan dalam pemanfaatan hutan dikembangkan 
oleh masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat, sehingga hutan 
hanya dapat dieksploitasi seijin pemuka adat. Untuk mengatur pemanfaatan alam secara ketat agar 
tetap lestari, maka masyarakat adat di Bali dan Lombok memiliki awig-awig (aturan adat). 

Selain itu, tidak sedikit dongeng, syair, dan cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun dan 
berkaitan dengan simbol peristiwa alam yang disampaikan pada cerita tersebut. Cerita rakyat, syair, 
dongeng, dan penamaan suatu tempat merupakan cara yang dilakukan oleh para orang tua dalam 
menyampaikan pesan atau peristiwa. Masyarakat Poso di Sulawesi Tengah memiliki cerita rakyat 
Laolita dan syair-syair Kayori tentang alam dan pengalaman mereka saat bencana terjadi (Tarau, 
2019). 

Bahkan saat ini para ahli geomitologi dan paleotsunami sedang melacak gempa dan tsunami purba 
melalui legenda yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa, Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai 
Selatan (Sartika, 2019). Setelah melakukan pencocokan dating (jejak tsunami purba), para ahli 
menalar bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya sekedar legenda atau cerita rekaan, tetapi sebenarnya 
sebuah metafora tentang peristiwa alam gelombang raksasa yang terjadi sekitar 400 tahun lalu. 
Dengan menalar mitos atau legenda yang ada dengan bukti-bukti empirik, para ahli dapat 
mempelajari siklus untuk peristiwa-peristiwa alam yang ada di dalamnya, seperti letusan gunung, 
tsunami, banjir, gempa sekalipun, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap 
potensi bencana tersebut. 

Secara vulkanologi, wilayah Indonesia yang termasuk dalam ring of fire dunia memberikan berbagai 
pengalaman empirik tentang kejadian bencana yang membawa banyak korban, sehingga masyarakat 
umumnya telah memiliki pengetahuan dan kearifan dalam membaca fenomena alam di lingkungan 
sekitarnya. Masyarakat di lereng Gunung Merapi di Jawa Tengah dapat memprediksi terjadinya 
letusan. Selain spiritual masyarakatnya yang masih sangat kuat, mereka juga memiliki kemampuan 
membaca fenomena alam dengan melihat perilaku hewan yang tidak biasa, misalnya suara burung 
atau hewan dan turunnya hewan-hewan dari puncak gunung. Pohon-pohon di sekitar kawah gunung 
juga tampak kering dan layu. Hal ini menjadi pertanda Gunung Merapi akan mengalami erupsi. 

Ketika bencana tsunami di Aceh dan wilayah sekitarnya tanggal 26 Desember 2004, Pulau Simeulue 
yang paling pertama terkena hantaman gelombang tsunami, tetapi tercatat sekitar 44 jiwa meninggal 
dunia (Desfandi, 2014). Jumlah korban relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tahun 
1907, tsunami yang oleh warga setempat disebut smong pernah menghantam pulau tersebut dan 
kejadian itu tertanam pada memori kolektif masyarakatnya. Sebagai pengingat bencana alam ini, para 
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tetua menciptakan syair yang dituturkan dari generasi ke generasi. Jika air laut surut secara 
mendadak dan banyak ikan yang terdampar di pantai, maka akan terjadi bencana, sehingga 
penduduk Simeulue diperintahkan oleh para tetua untuk mengungsi ke bukit. Catatan sejarah dan 
penelitian geologi menunjukkan Pulau Simeulue pernah mengalami tsunami tahun 1797, 1861, dan 
1907 (Purningsih, 2019).  

Permana, dkk. (2011) menegaskan bahwa keterkaitan antara sumber daya alam dan sumber daya 
manusia sangat mempengaruhi masyarakatnya dalam mengetahui kearifan lokal terkait mitigasi 
bencana. Masyarakat tradisional (lokal) meyakini bahwa sebagai ciptaan Tuhan, alam dan manusia 
memiliki hubungan yang kuat, sehingga keduanya memiliki roh. Jika manusia memperlakukan alam 
secara arif, maka alam menjadi ramah dan bersahabat. Demikian sebaliknya, alam dapat 
mendatangkan bencana jika manusia tidak memeliharanya dengan baik.  

Sebagai sebuah konsepsi, kearifan lokal lebih mudah dipahami oleh masyarakat tradisional karena 
masyarakat ini memiliki keterkaitan yang kuat antara pengalaman meruang dan kemampuan 
membaca fenomena nyata. Peradaban manusia yang semakin berkembang menyebabkan konsepsi 
kearifan lokal semakin kehilangan makna. Masyarakat modern semakin mengabaikan kearifan lokal 
dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang penting dan tidak perlu dirujuk lagi, sehingga 
hubungan antara alam – tradisi – manusia menjadi terputus (Agusintadewi, 2016). Sejumlah pemikiran 
berdasarkan tradisi tersingkirkan oleh rasionalitas, walaupun pemikiran tersebut memberikan tuntunan 
hidup (Antariksa, 2009). Metafisika dan fenomenologi semakin tidak dikenal, masyarakat modern pun 
semakin menjauh dari alam.  

Hal di atas menyebabkan tidak semua kearifan lokal diketahui oleh masyarakat setempat. Kejadian 
tsunami di Palu pada akhir September 2018 yang menimbulkan banyak korban salah satunya 
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kearifan lokal (Purningsih, 2019). 
Secara tradisional, dua lokasi likuifaksi di Kota Palu merupakan lokasi resapan air yang ditandai 
dengan penyebutan nama lokasi oleh para tetua. Lima komunitas adat di Palu yaitu Kulawi, Wana 
Persangke, Wana Ngabulan, Tojo Una-una, dan Morowali telah memiliki pengetahuan secara 
tradisional terkait kebencanaan, meliputi jalur evakuasi untuk keluarga, sumber pangan di tempat 
evakuasi, dan pemanfaatan bahan-bahan alami untuk struktur bangunan (Tarau, 2019).  

Oleh karena itu, pengetahuan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat hendaknya dijadikan 
rujukan mitigasi bencana oleh pemerintah setempat dan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum 
pendidikan muatan lokal. Latihan dan simulasi secara terus-menerus diperlukan untuk memudahkan 
masyarakat dalam mengingat pengetahuan tersebut. Dengan demikian, pengetahuan modern dan 
pengetahuan kearifan lokal ini dapat disinergikan. Walaupun selalu ada kekurangan dan 
kelebihannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengurangi jumlah korban. 

PENDIDIKAN KEBENCANAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL:  

Belajar dari Masyarakat Pulau Simeuleu, Aceh 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, ketiga pulau di Sumatera, yaitu Simeulue, Nias, dan 
Siberut, mengalami bencana gempa bumi dan tsunami. Walaupun Pulau Simeuleu yang secara 
geografis sangat dekat dengan pusat gempa, tetapi legenda Smong telah menyelamatkan masyarakat 
dari bencana tsunami. Legenda ini dituturkan secara turun-temurun oleh tokoh masyarakat, sehingga 
legenda ini menjadi tertanam dalam ingatan masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki orang Simeulue 
telah terbukti menyelamatkan masyarakat pesisir pantai lainnya di Aceh saat tsunami terjadi. Selama 
ini berbagai praktek kearifan lokal seringkali luput dari perhatian masyarakat nasional dan 
internasional pemerhati mitigasi bencana. Masyarakat Pulau Simeulue telah membuktikan efektivitas 
praktek kearifan lokal dalam upaya mengurangi dampak bencana alam. Praktek kearifan lokal 
tersebut meliputi komunikasi tradisional, teknik membangun dan merencanakan hunian, serta upacara 
ritual terkait (Wikantiyoso, 2010). 

Karena memiliki pengalaman langsung ketika terjadi bencana, maka masyarakat perlu memiliki 
pemahaman tentang risiko bencana. Budaya tanggap bencana perlu dikenalkan kepada masyarakat 
melalui strategi adaptasi yang dihasilkan dari pemahaman terhadap bencana alam yang terjadi (Zein, 
2010). Hardoyo (2011) juga menambahkan bahwa pemahaman tersebut dapat terwujud dalam sikap 
dan tindakan dalam menghadapi bencana yang disesuaikan dengan ancaman lingkungan sekitarnya. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 mendefinisikan mitigasi bencana sebagai 
suatu aktivitas atau tindakan pengurangan dampak bencana, sehingga korban jiwa maupun harta 
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dapat dikurangi ketika bencana terjadi. Selain itu, mitigasi bencana dapat diartikan sebagai upaya 
peningkatan kemampuan masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana, untuk mengurangi risiko 
bencana tersebut. Pendidikanlah menjadi faktor penentu tindakan pengurangan risiko bencana ini. 
Kurikulum pendidikan kebencanaan haruslah dapat mengakomodasi kearifan lokal yang ada sesuai 
dengan pola dan ragam bencana alam yang dihadapi. Kearifan lokal menjadi alternatif di tengah 
keterbatasan teknologi dalam mitigasi bencana (Desfandi, 2014). 

Dalam tulisannya, Desfandi (2014) juga menyimpulkan ada empat hal mendasar mengapa kearifan 
lokal sangat penting dalam pendidikan kurikulum kebencanaan di Indonesia. Pertama, komunitas-
komunitas lain dapat mentransfer dan mengadaptasi berbagai praktek dan strategi yang terkandung 
dalam kearifan lokal masyarakat tradisional lain yang telah terbukti mengurangi risiko bencana ketika 
mengalami situasi serupa. Kedua, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terkena 
bencana sebagai peran utama melalui sinergitas kearifan lokal ke dalam praktek dan kebijakan dalam 
kegiatan mitigasi. Ketiga, informasi yang sangat berharga tentang ancaman bencana dari lingkungan 
setempat dapat ditemukan dalam pesan-pesan yang terkandung dalam berbagai praktek kearifan 
lokal. Dan keempat, khasanah kurikulum pendidikan kebencanaan dapat diperkaya dengan  
penyebarluasan kearifan lokal secara informal.   

Belajar dari pengalaman Masyarakat Pulau Simeuleu, Aceh, yang telah berhasil mempraktekkan 
kearifan lokal dalam mengatasi dan menangani risiko bencana tsunami secara mandiri, maka setiap 
daerah hendaknya menemukenali dan menginformasikan kepada masyarakat tentang berbagai 
pengetahuan dan kearifan lokal yang mereka miliki. Keragaman bentuk kearifan lokal setiap daerah 
merupakan salah satu cara mengantisipasi bencana dan menjadi lebih efektif  dalam membentuk 
kesadaran budaya tanggap bencana. Edukasi tentang kebencanaan akan lebih cepat diterima oleh 
masyarakat jika dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka (Suryanti, 2010). 

Pengetahuan akan pertanda bencana dan larangan mengeksploitasi alam secara berlebihan dapat 
digali melalui kearifan lokal. Membangun budaya tanggap bencana berbasis kearifan lokal perlu 
dilakukan sejak usia dini, sehingga masyarakat dapat lebih berdaya dalam mengurangi dampak yang 
ditimbulkan oleh bencana. Sistem mitigasi bencana dibangun menjadi sebuah budaya perilaku 
masyarakat, antara lain melalui pendidikan di bangku sekolah maupun pelatihan kepada masyarakat 
umum. Efektivitas peran guru dan murid diharapkan mampu membangun budaya mitigasi dalam 
lingkup sekolah dan keluarga. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Sebagai wilayah rawan bencana, kegiatan identifikasi, karakteristik, dan potensi bencana pada 
wilayah Indonesia dan sekitarnya sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana. Kesadaran dan 
partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi dan menghindari risiko bencana tersebut. 

Indonesia memerlukan kurikulum pendidikan kebencanaan yang mengajarkan pengetahuan kearifan 
lokal suatu daerah secara menyeluruh agar masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi 
bencana. Dalam konteks mitigasi bencana, kurikulum pendidikan kebencanaan tersebut 
menempatkan kearifan lokal sebagai upaya memberikan pemahaman tentang hubungan antara alam 
– tradisi – manusia. Ketangguhan suatu masyarakat dalam menghadapi bencana adalah salah satu 
bentuk toleransi masyarakatnya pada alam dan bagaimana memahami alam yang ditempatinya. 
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ABSTRACT  

A tropical country consist of both the rainy and the dry season, where the rainy season is likely to have high 

rainfall which create a negative impacts to the unwell planned environment. The threat of flood hazard which has 

reached the level of disaster is a seasonal phenomenon that often occurs in cities of the developing countries. 

The flood disasters always brought a kind of following hazardous such as; The broken of city's infrastructure and 

utilities, the disease, the emergence of social issues to the rise of city resilience. The problems occur must be 

addressed with appropriate prevention and handling efforts. Local wisdom should be reempowered in the 

handling of city flood issues. To empower the existence of the Karang Bengang area as it appropriate function, 

preservation of natah patterns on residents private land, the maintenance of river flows, etc. Those are become 

ones among other ideas in the case of handling urban flood disaster. This paper raises the issue of urban flood 

disaster which includes about how the strategy of the interpretation value of local Balinese wisdom is still relevant 

to be re-applied in solving the phenomenon of urban flood issues and which is affected as a disaster in a 

Environment, it also about the way of handling urban floods disaster and it’s opportunities to re-empowerment of 

potential local wisdom in the wider scope of mitigation. 

Keywords: mitigation, interpretation, local wisdom 

 

ABSTRAK  

Negara tropis yang terdiri atas musim hujan dan musim kemarau, dimana musim hujan berpeluang memiliki 

curah hujan tinggi yang memberi dampak negatif bagi lingkungan binaan yang tidak terencana dengan baik. 

Ancaman bahaya banjir yang sudah sampai pada taraf bencana merupakan fenomena musiman yang kerap 

terjadi pada kota-kota di negara berkembang. Bencana banjir selalu membawa bahaya ikutan seperti ; 

lumpuhnya infrastruktur dan utilitas kota, mewabahnya penyakit, munculnya persoalan sosial hingga rentanya 

ketahanan kota.Persoalan yang terjadi tentunya wajib disikapi dengan upaya pencegahan dan penanganan yang 

tepat dan sesuai. Kearifan lokal patut diberdayakan kembali dalam upaya penanganan persoalan banjir kota. 

Memberdayakan kembali keberadaan area karang bengang sesuai fungsinya, pelestarian pola natah pada lahan 

tapak hunian penduduk, pemeliharaan alur sungai, dsb menjadi salah satu gagasan dalam penanganan banjir 

kota.Tulisan ini mengangkat isu banjir kota yang meliputi tentang bagaimana strategi pengintepretasian nilai 

kearifan lokal bali yang masih relevan untuk diterapkan kembali dalam penanganan persoalan banjir yang 

terdampak sebagai sebuah bencana dalam suatu lingkungan binaan, tentang bagaimana penanganan banjir kota 

serta peluang terhadap upaya pemberdayaan kembali potensi kearifan lokal dalam lingkup mitigasi yang lebih 

luas.  

Kata Kunci: mitigasi, intepretasi, kearifan local 

 

PENDAHULUAN  

Kearifan lokal Bali merupakan warisan pemikiran-pemikiran leluhur Bali yang tertuang dalam budaya 
masyarakat Hindu Bali saat ini. Pola penataan ruang pada Desa-desa di Bali dari sejak jaman kuno 
hingga dewasa ini tidak terlepas dari ageman-ageman yang berasal dari ajaran-ajaran yang tertuang 
dalam kearifanlokal Bali. Keberadaannya telah diyakini sebagai suatu hal yang sanggup memberikan 
dan menciptakan rasa aman, nyaman, selamat, sejahtera dan bahagia dalam kehidupan masyarakat 
Bali pada umumnya. Hal ini bisa diyakini dengan masih digunakannya pemahaman kearifan-kearifan 
lokal Bali dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut penataan ruang, kehidupan sosial 
bermasyarakat, kehidupan beragama dan menjalankan tradisi adat, dsb. 

Mengapa harus dengan kearifan lokal Bali dalam mengatasi ancaman bencana banjir kota di Bali?, 
sebuah pertanyaan yang akan dibahas melalui penulisan artikel ini, dengan pendekatan deskriptif 
melalui tahapan menemukenali dan memilih serta mengklasifikasikan nilai-nilai kearifan lokal Bali 
menjadi variabel-variabel terpilih yang masih relevan untuk digunakan dalam upaya mitigasi bencana 
banjir kota. Variabel terpilih ini kemudian akan diinterpretasikan kembali untuk menemukan esensi 
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atau intisari nilai kearifan lokal bali tersebut, untuk selanjutnya disandingkan dengan kebutuhan 
penanganan mitigasi bencana banjir kota baik dari tahap pra bencana, tahap saat kejadian bencana 
maupun tahap sesudah bencana atau pasca bencana, termasuk juga mengenai kategori esensi 
tersebut dalam penggunaannya atau pemanfaatannya apakah hanya bisa diterapkan pada kondisi 
preventif (pencegahan), apakah hanya bisa diterapkan pada kondisi kuratif (perbaikan), atau mungkin 
hanya bisa sesuai pada kondisi rehabilitatif (pemulihan) 

KAJIAN PUSTAKA 

Mitigasi  

Mitigasi merupakan upaya yang ditempuh dalam meminimalisasi dampak bencana. Mitigasi sendiri 
dapat diupayakan melalui beberapa aksi yaitu, dengan jalan menempuh upaya pembangunan secara 
fisik dan upaya sosialisasi serta penyadaran kemampuan untuk tanggap terhadap bencana.Mitigasi 
umumnya dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Upaya mitigasi secara tepat guna bila 
dilakukan tepat pada sumber lokasi bencana atau sumber persoalan pemicu bencana serta pada area 
atau kawasan yang akan terdampak terhadap bencana bersangkutan. 

Kearifan lokal Bali 

Berdasarkan Nasiwan dkk, 2012, disebutkan bahwasanya kearifan lokal merupakan suatu bentuk 
kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kekayaan budaya setempat seperti misalnya 
tradisi, pepatah maupun suatu semboyan hidup, disebutkan juga bahwa kearifan lokal memiliki 
kemampuan sebagai pemegang kendali terhadap arah perkembangan suatu kebudayaan, sehingga 
dengan kata lain kebudayaan itu sendiri merupakan manifestasi atas kepribadian suatu 
masyarakat.Kearifan lokal bali yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan suatu warisan 
pengetahuan dan kebijaksanaan yang terlihat maupun tak terlihat yang telah diterapkan oleh leluhur 
bali dalam kaitannya untuk memuliakan Tuhan beserta segala manifestasiNya sebagai Sang pencipta 
(parhyangan), melestarikan lingkungan tempat tinggalnya, agar sanggup bertahan dan memiliki 
eksistensi terhadap upaya adaptasi yang tepat terhadap dampak kekuatan-kekuatan alam 
(palemahan) yang diyakini sanggup menimbulkan ancaman dan kerugian bagi manusia (pawongan) 
melalui fenomena bencana alam akibat kelalaian manusia yang tidak bisa harmonis dengan alam 
tempat tinggalnya. Hal ini mengacu pada falsafah hidup masyarakat Bali yang mengandung tiga unsur 
penyebab kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia, dengan membangun 
keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 
manusia dan manusia dengan lingkungannya,Tri Hita Karana. 

Selain itu terdapat pula ajaran sad kertih yaitu; enam sumber kesejahteraan yang wajib dipertahankan 
keberadaannya agar tercapai kebahagiaan lahir dan batin, terdiri atas atma kertih: ajaran ini 
mengemukakan bahwa jiwa dan rohani dijaga melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, seperti Pura 
dan area parhyangan lainnya. Wana kertih; ajaran ini menganjurkan pemeliharaan dan pelestarian 
segala tumbuh-tumbuhan beserta isinya dalam bentuk hutan lindung, terutama dengan membangun 
Pura alas angker di setiap kawasan hutan sebagai penjaga hutan secara niskala. Danu kertih; anjuran 
pemeliharaan kesucian sumber-sumber air dengan mengupayakan kemurniannya dari gangguan 
pencemaran, kotor, dsb yang disebabkan oleh ulah manusia. Segara kertih:Perlindungan terhadap 
kawasan pesisir. Jana Kertih: membangun sumber daya manusia baik secara individu maupun 
kelompok agar lebih berkualitas dan handal memiliki daya saing yang tinggi. Jagat kertih:sosial 
budaya masyarakat yang saling terintegrasi dan harmonis dalam lingkungan sistem sosial desa 
pekraman.  

Dalam kaitannya dengan mitigasi bencana, kearifan lokal bali yang dimaksud adalah kearifan lokal 
yang berada pada tatanan sistem tata ruang kawasan dan sistem sosial yang berkembang dalam 
lingkup masyarakat adat pada berbagai desa adat di Bali. Kearifan lokal ini dapat berupa fisik dan non 
fisik. Kearifan lokal fisik merupakan kearifan lokal yang sanggup dinikmati oleh panca indera secara 
nyata seperti, adanya pelestarian dan pemanfaatan karang bengang sebagai batas deliniasi fisik antar 
Desa di Bali yang memiliki fungsi sebagai area ruang terbuka hijau dimana bangunan tidak diijinkan 
untuk dibangun di area ini dan dimana area ini disakralkan, pemanfaatan pola natah pada 
permukiman penduduknya, pelestarian sungai sebagai area sakral untuk kebutuhan peribadatan dan 
adat, dsb. Kearifan lokal yang tidak terlihat berupa suatu kebijakan-kebijakan yang tertulis maupun 
tidak tertulis yang berupa sebuah kesepakatan bersama dalam mengatur pola perilaku dan pola hidup 
bermasyarakat agar tetap harmonis dengan tiga unsur keseimbangan alam yaitu parhyangan, 
pawongan dan palemahan). Kearifan lokal ini diyakini masih sangat relevan untuk dapat dimanfaatkan 
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sebagai unsur preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap upaya mitigasi bencana banjir kota di masa 
kini dan di masa depan. 

Interpretasi 

Menurut kamus besar bahasa indonesia , interpretasi dimaknai sebagai suatu pemberi kesan, suatu 
pendapat dan suatu pandangan yang teoretis terhadap sesuatu, dengan kata lain interpretasi bisa 
bermakna sebagai suatu tafsiran teoretis. Interpretasi nilai-nilai dan potensi kearifan lokal bali yang 
masih relevan dalam penanganan mitigasi bencana banjir kota adalah suatu upaya dalam 
menafsirkan dan menemukenali potensi kearifan lokal bali yang dijabarkan dalm bentuk variabel-
variabel terstruktur dan terkait dengan tata ruang dan tradisi sistem sosial masyarakat bali.  

TUJUAN  

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengungkap dan menegaskan kembali keistimewaan potensi kearifan 
lokal, yang masih relevan untuk digunakan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana banjir kota, 
baik secara komplementer maupun substitusi. Diharapkan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait 
mitigasi bencana khususnya banjir kota, kearifan lokal bali bisa menjadi pedoman dasar untuk 
pencegahan maupun penanganan persoalan banjir kota pada suatu kawasan lingkungan binaan   

METODE 

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dipaparkan melalui analisis dengan instrumen 
diagram gelembung dan instrumen tabulasi, yang berfokus pada pengidentifikasian variabel-variabel 
yang terdapat pada potensi kearifan lokal bali yang kemudian dianalisis untuk menemukan letak 
kesesuaian, keterhubungan atau benang merah terhadap interpretasi, implikasi potensi serta gejala 
peristiwa banjir kota. 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur beberapa contoh dokumen RDTR 
Kota dan Kabupaten di Bali, serta beberapa literatur penunjang mengenai kearifan lokal bali dan 
catatan-catatan yang memuat tentang awig-awig desa adat di Bali. Beberapa variabel dari potensi 
kearifan bali akan diidentifikasi sebagai temuan data dasar yang kemudian dijabarkan menurut fungsi 
dan tujuan keberadaannya serta hubungannya sebagai salah satu nilai kearifan lokal bali yang perlu 
tetap dilestarikan karena memiliki nilai vitalitas yang masih relevan jika diterapkan sebagai upaya 
mitigasi banjir kota.  

Metode Analisis Data 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan secara deskriptif melalui 
tabulasi data, dengan mengaitkan persamaan fungsi pada variabel-variabel potensi kearifan lokal bali 
dengan kemampuan daya cegah dan daya antisipasinya sebagai variabel yang dinyatakan sanggup 
memitigasi banjir kota.Persamaan ini dikaitkan juga dengan fenomena peristiwa banjir kota yang 
pernah terjadi di masa lampau maupun di masa sekarang sesuai dengan kondisi keberadaan 
variabel-variabel potensi kearifan lokal bali yang dimaksud.  

ANALISIS DAN INTERPRETASI 

Kearifan lokal bali merupakan warisan luhur para leluhur bali yang sampai saat ini keberadaannya 
masih dipertahankan. Ragam kearifan lokal bali memiliki fungsi yang beragam juga dan implikasi yang 
beragam tergantung dengan jenis persoalan yang dihadapi. Berikut ini dipaparkan mengenai 
pengklasifikasian esensi kearifan-kearifan lokal bali dalam kaitannya sebagai mitigasi bencana banjir 
kota yang akan menjadi dasar rujukan untuk diintepretasikan dan dianalisis dalam menemukan 
benang merah terkait potensi dan fungsi serta prospeknya terhadap mitigasi bencana banjir kota. 
Adapun skema pengklasifikasian kearifan lokal bali yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Skema Klasifikasi Kearifan Lokal Bali, Fisik (kiri atas) dan Non Fisik (kanan atas) 
Sumber: Hasil analisis, 2019  

Terdapat sembilan kearifan lokal bali dalam kategori fisik dan dua kearifan lokal bali dalam kategori 
non fisik. Sembilan kearifan lokal bali itu yaitu; karang bengang, pola natah,area telajakan,karang 
panes,pola penataan tri mandala, area catus patha,pelestarian kawasan yang masuk dalam ajaran 
sad kertih,pelestarian dan penghijauan vegetasi yang termasuk dalam kelompok jenis vegetasi taman 
bumi banten,pola penataan hulu-teben. Kearifan lokal ini selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan 
potensinya yang dikaitkan dengan fungsi khususnya terhadap mitigasi bencana banjir.Tabel di bawah 
ini akan memaparkan mengenai proses interpretasi kearifan-kearifan lokal bali yang dimaksud. 
Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Variabel Kearifan Lokal Bali  
Sumber: Hasil analisis 2019 

No 
Variabel 
Kearifan 

Lokal Bali 
Definisi 

Implikasi di 
Masa Sekarang 

Sifat 
Penanga

nan 
Terhada

p 
Mitigasi 

 

Intepretasi Potensi 
Kearifan Lokal Bali 

Fisik 

1. Karang 
bengang 

 

Karang bengang adalah 

suatu area kosong , 
umumnya memiliki guna 
lahan sebagai area terbuka 
hijau seperti, area tegalan 
dan  lahan sawah basah 
yang berada membatasi di 
antara dua teritorial desa. 

Sebagai 
pembatas 
teritorial fisik 
antar desa. 

Bersifat 
preventif 

Sanggup membatasi 
terjadinya alih fungsi 
lahan pertanian 

2. Pola natah 
pada tapak 
perumahan 
tradisional 
bali 

Pola natah pada tapak 
hunian tradisional bali 
berorientasi pada tanah 
kosong di tengah-tengah 
tapak yang dikelilingi oleh 
massa bangunan di sisi 
luarnya di empat penjuru 
arah mata angin. 

Sebagai 
orientasi pola 
masa bangunan 
dalam tapak 

Bersifat 
preventif 

Sebagai pengendali 
koefisien KDH pada 
tapak untuk area 
resapan air 
permukaan 

3. Area 
telajakan 

Sebuah area yang berada 
diantara batas terluar tapak 
hunian dengan batas 
terluar badan jalan, dan 
masuk dalam area daerah 
milik jalan (DMJ) 

Sebagai area 
resapan dan 
estetika 
kawasan 

Bersifat 
preventif 

Sebagai ketersediaan 
area hijau pada 
koridor jalan untuk 
area resapan air 
permukaan serta area 
untuk penempatan 
biopori dan tumbuhan 
perindang jalan 

4. Penentuan 
guna lahan 
dengan 
konsep 

Karang panes adalah area 
dimana bangunan tempat 
tinggal untuk hunian 
dilarang dibangun dan 

Sebagai 
pelestari 
lingkungan 
alami 

Bersifat 
preventif 

Menghindarkan 
terjadinya alih fungsi 
pada area terbuka 
hijau menjadi jenis 
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No 
Variabel 
Kearifan 

Lokal Bali 
Definisi 

Implikasi di 
Masa Sekarang 

Sifat 
Penanga

nan 
Terhada

p 
Mitigasi 

 

Intepretasi Potensi 
Kearifan Lokal Bali 

pemahaman 
karang 
panes 

ditempati agar terhindar 
dari ancaman bahaya 
kasat mata maupun tidak 
kasat mata.(misalnya 
tepian jurang, sempadan 
sungai, bekas lahan bakau, 
kuburan, kawasan  

guna lahan yang tidak 
sesuai fungsinya. 

5. Pola 
penataan 
ruang luar 
dengan 
konsep Tri 
Mandala 
(utama, 
madya, 
nista) 

Pembagian pola tata ruang 
kawasan menjadi tiga 
bagian area ; area utama 
meliputi area suci tempat 
rumah ibadah dan area 
lindung dengan rasio area 
tutupan lahan lebih sedikit 
dari area lainnya. Area 
madya meliputi area 
hunian manusia, tempat 
berlangsungnya kegiatan 
sehari-hari dengan rasio 
area tutupan lahan lebih 
besar dari area lainnya. 
Area nista meliputi area 
alami berupa tegalan, 
sawah, dsb dengan rasio 
area tutupan lahan yang 
paling sedikit bahkan 
cenderung nihil (proses 
penyerapan air permukaan 
dan drainase alami lebih 
banyak terjadi di area ini. 

Sebagai 
pembagi area 
kawasan antara 
konsentrasi 
hunian dan 
ruang terbuka 

Bersifat 
preventif 

Sebagai barrier area 
terbuka hijau untuk 
melindungi area 
lingkungan hunian 
(padat) 

6. Catus patha 

dan jalan 
yang 
berpola grid 

Suatu simpul akses pada 
koridor jalan berupa 
perempatan besar dan 
berada dekat dengan 
kawasan Keraton dan alun-
alun kota. 

Sebagai 
kemudahan 
akses sirkulasi 
dan lalu lintas 
kendaraan & 
orang. 

Bersifat 
preventif 

Kemudahan akses 
dan titik hubung 
strategis bagi jaringan 
infrastruktur utilitas 
kota (drainase , 
gorong-gorong, dsb) 

7. Pelestarian 
dan 
pemeliharaa
n 
kebersihan 
DAS sungai 
dari hulu 
hingga hilir 
(bagian dari 
ajaran sad 
kertih) 

Sad kertih (enam unsur 

sumber kesejahteraan 
yang wajib dilestarikan) 

Sebagai saluran 
drainase alami 
makro kota 

Bersifat 
preventif 

Sebagai saluran 
drainase alami makro 
kota, dan pengendali 
laju air permukaan 
menuju laut. 

8. Penghijauan 
dan 
pelestarian 
Pohon 
Bertajuk 
Lebar 
(ajaran pada 
taman bumi 
banten) 

Vegetasi bertajuk lebar 
dengan akar tunggang 
yang berfungsi sebagai 
peneduh dan penyeimbang 
ekologi kawasan dan 
berguna sebagai 
pelengkap sarana upacara 
keagamaan Hindu Bali 
(pohon beringin, pohon 
pule, pohon kepuh, dsb) 

Sebagai 
pengendali erosi 
oleh air 
permukaan dan 
memperkuat 
struktur tanah 
permukaan 

Bersifat 
preventif 

Sebagai isi dari hutan 
kota dan hutan 
lindung yang dapat 
mengendalikan laju 
air permukaan dari 
tempat yang tinggi, 
serta akarnya 
memperkuat struktur 
tanah sehingga tidak 
turut hanyut saat 
hujan lebat terjadi. 

9. Pengelolaan 
fungsi guna 
lahan 
dengan 
konsep 

Hulu adalah area yang 

lebih dianggap suci, seperti 
tempat bangunan ibadah 
dan hal-hal suci lainnya 
(bersifat lebih sakral), dan 

Sebagai 
pengendali erosi 
oleh air 
permukaan dan 
pengendali 

Bersifat 
preventif 

Sebagai pengendali 
keseimbangan 
ekologi kawasan, 
penghijauan di 
daerah yang lebih 
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No 
Variabel 
Kearifan 

Lokal Bali 
Definisi 

Implikasi di 
Masa Sekarang 

Sifat 
Penanga

nan 
Terhada

p 
Mitigasi 

 

Intepretasi Potensi 
Kearifan Lokal Bali 

hulu-teben  teben adalah area untuk 
fungsi hunian dan 
kehidupan manusia 
(bersifat profan) 

bahaya ikutan 
dari bencana 
banjir seperti 
misalnya tanah 
longsor. 

tinggi (hulu) dan area 
serapan air di daerah 
yang lebih rendah 
(teben) 

Non Fisik 

1. Awig – awig 
adat 

Suatu aturan sah tertulis 
berupa hasil kesepakatan 
bersama yang disahkan 
oleh masyarakat adat 
setempat dan sifatnya 
mengikat. 

Sebagai aturan 
dan 
kesepakatan 
bersama tertulis 
dan sah berlaku 
di lingkungan 
desa pekraman 
di bali. 

Bersifat 
preventif, 
kuratif 
dan 
rehabilita
tif 

Sanggup 
menumbuhkan 
kesadaran dan 
menggerakkan 
masyarakat untuk 
tetap saling 
membantu, baik pada 
kondisi pra  bencana, 
maupun saat pasca 
bencana. 

2. Budaya 
mebanjar 
adat 

Suatu tradisi perilaku 
dalam masyarakat adat 
bali dalam menjalani 
kehidupan adat dan agama 
Hindu Bali secara 
bersama-sama, adil 
merata. (ringan sama 
dijinjing, berat sama 
dipikul) 

Sebagai suatu 
sistem sosial 
masyarakat adat 
di bali 

Bersifat 
preventif, 
kuratif 
dan 
rehabilita
tif 

Sanggup 
menumbuhkan 
kesadaran dan 
menggerakkan 
masyarakat untuk 
tetap saling 
membantu, baik pada 
kondisi pra  bencana, 
maupun saat pasca 
bencana. 

 
Pada tabel diatas didapatkan hasil bahwa pengaruh dominan dalam mitigasi bencana banjir melalui 
optimalisasi potensi kearifan-kearifan lokal bali lebih banyak berada pada tataran ruang luar atau 
lansekap, baik pada pengaturan tekstur lansekap (area tertutup dan tidak tertutup) maupun pada jenis 
vegetasi pilihan yang dipilih untuk tetap dilestarikan karena kemampuannya dalam mengendalikan 
erosi air permukaan yang berlebih, serta mencegah terjadinya bahaya ikutan seperti tanah longsor. 
Untuk sisi non fisiknya, ketahanan perilaku positif pada masyarakat adat tetap terjaga dan dapat 
memudahkan aparat pemerintah maupun yang berwenang dalam memberdayakan SDM tersebut di 
saat periode pra maupun pasca bencana. 

Pada tabel berikut ini akan dipaparkan kembali hasil analisis yang berguna dalam menegaskan 
vitalitas fungsi pelestarian kearifan-kearifan lokal bali dalam kaitannya dengan mitigasi bencana banjir 
kota. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Tabel Prospek Dalam Mitigasi Bencana Banjir Kota  
Sumber: Hasil analisis 2019 

No 
 

Intepretasi Potensi 
 

Prospek dalam mitigasi bencana banjir kota 

Fisik 

1. Sebagai variabel dalam membatasi terjadinya 
alih fungsi lahan pertanian 

Terjaganya alih fungsi lahan dapat berpeluang 
terhadap eksistensi area ruang terbuka hijau, 
sehingga fungsi resapan terhadap debit dan laju air 
permukaan sebagai salah satu penyebab banir 
kiriman dapat lebih terkendali secara makro (dalam 
kawasan kota/desa) dan mikro (dalam tapak 
hunian) 

2. Sebagai variabel pengendali koefisien KDH 
pada tapak untuk area resapan air permukaan 

3. Sebagai variabel yang berpengaruh pada 
ketersediaan area hijau sepanjang koridor jalan 
untuk area resapan air permukaan serta area 
untuk penempatan biopori dan tumbuhan 
perindang jalan 

4. Sebagai variabel dalam membatasi terjadinya 
alih fungsi lahan pada area terbuka hijau agar 
tidak menjadi jenis guna lahan yang tidak sesuai 
fungsinya. 

5. Sebagai variabel dengan fungsi pembatas fisik /  
barrier berupa area terbuka hijau untuk 
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melindungi area lingkungan hunian (padat) 

6. Kemudahan akses dan titik hubung strategis 
bagi jaringan infrastruktur utilitas kota (drainase 
, gorong-gorong, dsb) 

Terpeliharanya fungsi ideal saluran riol kota dalam 
mengatur laju dan debit air permukaan menuju laut 
maupun menuju tempat penampungan sementara 
sehingga dampak genangan yang mengarah pada 
ancaman banjir pada area koridor jalan bisa lebih 
terkendali, dan memudahkan dalam monitoring 
kondisi drainase kota karena kemudahan akses. 

7. Sebagai variabel pengendali laju air permukaan 
menuju laut. 

8. Sebagai variabel pengendali laju air permukaan 
dari tempat yang tinggi, serta akarnya 
memperkuat struktur tanah sehingga tidak turut 
hanyut saat hujan lebat terjadi. 

Terjaganya kualitas struktur tanah permukaan, 
sehingga dapat meredam bahaya ikutan dari 
bencana banjir seperti erosi tanah yang berakibat 
pada bahaya tanah longsor. 

9. Sebagai variabel pengendali keseimbangan 
ekologi kawasan, penghijauan di daerah yang 
lebih tinggi (hulu) dan area serapan air di 
daerah yang lebih rendah (teben) 

Non Fisik 

1. Sebagai variabel yang sanggup menumbuhkan 
kesadaran dan menggerakkan masyarakat 
untuk tetap saling membantu, baik pada kondisi 
pra  bencana, maupun saat pasca bencana. 

Terjaganya perilaku siap siaga dan tanggap 
bencana dalam periode pra bencana maupun 
pasca bencana. 

2. Sebagai variabel yang sanggup menumbuhkan 
kesadaran dan menggerakkan masyarakat 
untuk tetap saling membantu, baik pada kondisi 
pra  bencana, maupun saat pasca bencana. 

Kemudahan dalam mobilisasi massa yang terpimpin 
dan teratur 

 

 
Pada tabel diatas didapatkan hasil bahwa terdapat lima poin penting sebagai prospek penerpan nilai-
nilai pada kearifan lokal bali dalam upaya mitigasi bencana banjir yaitu; (1) Berpeluang pada makin 
terjaganya alih fungsi lahan dapat berpeluang terhadap eksistensi area ruang terbuka hijau, sehingga 
fungsi resapan terhadap debit dan laju air permukaan sebagai salah satu penyebab banir kiriman 
dapat lebih terkendali secara makro (dalam kawasan kota/desa) dan mikro (dalam tapak hunian), (2) 
Terpeliharanya fungsi ideal saluran riol kota dalam mengatur laju dan debit air permukaan menuju laut 
maupun menuju tempat penampungan sementara sehingga dampak genangan yang mengarah pada 
ancaman banjir pada area koridor jalan bisa lebih terkendali, dan memudahkan dalam monitoring 
kondisi drainase kota karena kemudahan akses.(3) Terjaganya kualitas struktur tanah permukaan, 
sehingga dapat meredam bahaya ikutan dari bencana banjir seperti erosi tanah yang berakibat pada 
bahaya tanah longsor.(4) Terjaganya perilaku siap siaga dan tanggap bencana dalam periode pra 
bencana maupun pasca bencana.(5) Kemudahan dalam mobilisasi massa yang terpimpin dan teratur. 

KESIMPULAN 

Kearifan lokal bali masih relevan difungsikan terkait upaya mitigasi bencana banjir kota. Kearifan lokal 

bali wajib tetap menjadi pertimbangan mendasar dan fokus perhatian bagi semua pihak perencana 

tata ruang baik dari unsur pemerintah, swasta maupun stakeholder setempat agar harmonisasi alam 

di lingkungan binaan yang direncanakan tetap terjaga dan lestari. Segala tindakan yang diambil dalam 

kaitannya dengan upaya preventif, kuratif maupun rehabilitatif dalam perencanaan tata ruang suatu 

kawasan di Bali hendaknya tetap mengacu pada esensi dari potensi yang dimiliki oleh variabel-

variabel pada kearifan lokal bali, sehingga perencanaan tata ruang bali tetap memiliki identitas budaya 

yang kuat serta memiliki nilai tambah dari segi fungsi dan asas manfaat terhadap mitigasi bencana 

banjir kota. 

REKOMENDASI 

Tulisan ini tentunya masih memiliki keterbatasan, karena hanya sampai pada tahapan menemukenali 

dan menekankan kembali variabel-variabel pada kearifan lokal bali yang diyakini dan telah terbukti 

memiliki potensi dalam mitigasi bencana banjir kota di setiap periode waktu (dulu dan sekarang). 

Pengembangan kembali kearifan lokal bali tersebut pada bentuk-bentuk inovasi kreatif  yang berupa 

kebijakan-kebijakan baru yang ramah lingkungan maupun desain-desain tata ruang kawasan yang 

tetap harmonis dengan alam merupakan suatu harapan untuk penulisan-penulisan berikutnya.  
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ABSTRACT  

The ornament bedawang nala is a Bali Hindu traditional ornament in which two serpents coil a big turtle can be 
found at the bottom of the Hindu holy structures such as meru (pagoda shape shrine) and padmasana (throne 
shrine) in Bali. The bedawang nala on the base of meru and that found on the base of padmasana are physically 
looks similar, but conceptually they are different. This brief article discusses about the meanings of bedawang 
nala ornaments on the base of Hindu Bali shrines. Hermeneutic method is the main analysis applied in this study. 
The final results of this study show that the bedawang nala ornament is close related to the Vadavamukha 
concept, and to the Balinese folklore of occurrence of tsunami and earthquakes. 

Keywords: Balinese, architecture ornament, earthquake, tsunami 

 

ABSTRAK 

Ornamen bedawang nala adalah sebuah ornamen tradisional Hindu Bali yang berwujud dua ekor naga yang 

melilit seekor kura-kura besar yang dapat ditemukan di bagian dasar bangunan suci Hindu seperti bangunan 

meru (bangunan suci berbentuk pagoda) dan bangunan padmasana (bangunan suci berwujud singgasana) di 

Bali. Ornamen bedawang nala yang ada di dasar bangunan meru dan yang ditemukan di dasar bangunan 

padmasana secara fisik terlihat sangat serupa, akan tetapi secara konseptual keduanya sangat berbeda. Artikel 

singkat ini membahas tentang makna ornamen bedawang nala di dasar bangunan suci Hindu Bali. Kajian ini 

menerapkan metode hermeneutik sebagai metode analisis yang utama. Hasil akhir dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ornamen bedawang nala berkaitan erat dengan konsep Vadavamukha dan bertalian juga 

dengan cerita rakyat Bali tentang proses terjadinya tsunami dan gempa bumi.  

Kata Kunci: Bali, ornamen arsitektur, gempa bumi, tsunami 

 

PENDAHULUAN  

Pulau Bali sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan ring of fire akan selalu mendapat 
ancaman berkenaan dengan fenomena gempa bumi dan tsunami. Fenomena ini melahirkan berbagai 
proses adaptasi kedalam kehidupan masyarakat setempat, seperti pengetahuan astronomi, 
kebencanaan dan mitologi. Salah satu bentuk adaptasi tersebut terdapat pada tata arsitektur 
tradisional Bali. Wujud adaptasinya pun bermacam-macam tergantung letak tata arsitekturnya. Akan 
tetapi selalu berhubungan antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh berkenaan dengan bangunan 
suci. Di Bali sendiri pada umumnya dikenal adanya dua buah tipe bangunan suci Hindu Bali yang 
utama, yaitu meru dan padmasana. Secara turun temurun, kedua jenis bangunan suci ini merupakan 
bangunan suci klasik yang memiliki catatan sejarah yang panjang dan menjadi objek utama pemujaan 
umat Hindu yang ada di Bali. 

Bangunan suci meru dan padmasana memiliki bentuk serta dasar filosofis yang berbeda. Bangunan 
Meru adalah pelinggih (bangunan suci umat Hindu Bali) dengan ciri khas terletak pada bentuk atap 
yang menjulang dan bertingkat-tingkat. Bangunan suci ini dirancang berdasarkan konsep tentang 
keberadaan gunung mahasuci alam semesta (ajaran Agama Hindu) yang bernama Gunung Meru, 
sedangkan bangunan padmasana memiliki karakteristik berupa adanya bentuk kursi singgasana kecil 
di puncak bangunannya. Perwujudan bangunan ini berkaitan erat dengan mitologi adanya peristiwa 
pemutaran Gunung Mandara yang dilakukan oleh para dewata dan para asura dalam upaya 
pencarian air suci kehidupan abadi (amrta). 

Meskipun secara garis besar kedua bangunan ini terdapat karakteristik dan dasar filosofis yang 
berbeda, akan tetapi keduanya masih memliki beberapa hal yang sama. Salah satu unsur yang dapat 
disebut sebagai kesamaan adalah adanya ornamen bedawang nala yang terletak di dasar beberapa 
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bangunan meru dan di dasar bangunan padmasana. Ornamen bedawang nala ini berwujud seekor 
kura-kura besar dan dibelit oleh seekor atau dua ekor naga. 

Beberapa pustaka dan hasil-hasil penelitian selama ini lebih banyak memaparkan bahwa bedawang 
nala yang terletak di dasar meru dan bedawang nala di dasar padmasana adalah memuat latar 
berlakang filosofis yang sama. Keduanya dimaknai sebagai simbolisasi kura-kura besar jelmaan 
Wisnu yang bernama Kurma, yang bertugas sebagai penyangga Gunung Mandara. Pemahaman 
semacam ini secara umum masih diterima oleh masyarakat umum hingga saat ini. Padahal, apabila 
dikaji secara lebih mendalam dengan berdasar pada adanya perbedaan konsep besar yang 
mendasari bangunan meru dan padmasana, pemahaman tersebut akan terlihat memiliki beberapa 
kelemahan. Hal ini selanjutnya mendorong munculnya sebuah hipotesis, bahwa sesungguhnya 
terdapat pula perbedaan konseptual antara bedawang nala di dasar meru dengan bedawang nala di 
dasar padmasana. Lebih dari itu, sebagai bagian dari bangunan suci Hindu Bali yang bermakna 
sebagai simbolisasi tingkatan-tingkatan alam semesta, studi yang dilakukan ini juga bertujuan untuk 
menemukan gambaran relasi yang termuat dalam makna ornamen Bedawang Nala tersebut dengan 
fenomena alam riil yang berlaku di bumi ini. 

Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini akan mengkaji mengenai makna simbolis ornamen 
Bedawang Nala yang dikenal dalam pengetahuan arsitektur tradisional Bali. Secara umum, kajian ini 
menggunakan metode yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan 
metode untuk proses analisis data. Dalam teknik pengumpulan data menerapkan cara (a) studi 
kepustakaan berkenaan dengan bangunan padmasana dan meru beserta segala konsepsi yang 
melatarbelakanginya dan (b) observasi langsung terhadap beberapa bangunan-bangunan padmasana 
dan meru yang difungsikan sebagai bangunan ibadah di Bali. Metode analisis dan pembahasan 
menerapkan metode hermeneutik yang pada dasarnya menitikberatkan berdasarkan penafsiran 
terhadap makna dari suatu objek atau simbol, serta mengkajinya secara menyatu dengan konteks 
dimana objek atau simbol tersebut berada. Selain dari pada itu, kajian ini dilakukan dengan beberapa 
jenis pendekatan yakni pendekatan berdasarkan fisik bangunan objek penelitian, pendekatan 
berdasarkan atas konsepsi-konsepsi dalam ajaran Hindu dan Buddha, serta pendekatan atas 
pemahaman kosmologi dan kosmogoni yang dikenal dalam ajaran Hindu dan Buddha. 

PEMBAHASAN 

Ornamen Bedawang Nala mempunyai wujud sebagai seekor kura-kura besar dengan rongga mulut 
yang menganga dan menjulurkan lidah apinya yang dibelit dua ekor naga (Eiseman, 2011: 6). 
Sebagai repesentasi wujud seekor kura-kura kosmik, ornamen ini disebut dengan Bedawang serta 
sering dikaitkan dengan konsep magma yang terdapat di perut bumi. Selanjutnya, Bedawang dengan 
perisai punggung luas ini dibelit seekor naga kosmik yang bernama Basuki (Vāsuki) adalah 
simbolisasi dari aliran air di bumi (Battacharyya, 2001: 290-291). Ada kalanya pula Naga Basuki 
digambarkan membelit Bedawang bersama naga kosmik lainnya yang bernama Ananta Bhoga atau 
dikenal juga sebagai Śeṣanāga (gambar 2 dan 4). Pengertian ‘ananta bhoga’ sendiri secara 
etimologis adalah berarti makanan yang tidak akan pernah habis. Naga Ananta Bhoga ini merupakan 
simbolisasi dari tanah atau bumi yang menjadi sumber abadi dari segala makanan bagi seluruh 
makhluk hidup di bumi (Battacharyya, 2001: 21; Sinha: 1979 44). Penggambaran kesatuan tiga wujud 
ornamen atau secara tri manunggal antara Kura-kura Bedawang, Naga Basuki, dan Naga Ananta 
Bhoga dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan air dan tanah yang “membungkus” magma panas di 
dalam perut bumi (Paramadhyaksa, 2008: 236; Parbasana, 2005: 21-22).  

Secara arsitektural, ornamen Bedawang Nala pada umumnya terbuat dari bahan batu alam maupun 
bata merah yang berada di dasar beberapa bangunan meru dan di dasar bangunan suci padmasana. 
Ornamen ini secara proporsional memiliki wujud besaran yang disesuaikan dengan dimensi bangunan 
suci yang disangganya tersebut secara keseluruhan. 

Latar Filosofis Ornamen Bedawang Nala di Dasar Meru dan Padmasana  

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang gambaran latar filosofis yang termuat pada wujud ornamen 
Bedawang Nala di dasar bangunan meru dan ornamen Bedawang Nala yang menyangga bangunan 
suci padmasana tersebut. 
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Bedawang Nala sebagai Dasar Bangunan Meru  

Di Bali, bangunan suci meru dikelompokkan berdasarkan jumlah tingkatan atapnya, antara lain meru 
dengan atap bertingkat dua; tiga; lima; tujuh; Sembilan; dan sebelas. Selain dari pada itu, ditinjau dari 
jenis ornamen pada dasar bangunannya, bangunan meru dapat dikelompokkan menjadi meru yang 
berdasar ornamen bedawang nala dan meru yang tidak berdasar ornamen bedawang nala 
(Paramadhyaksa, 2009: 40). Bangunan meru dirancang berlandaskan filsafat Hinduistis tentang 
keberadaan gunung mahasuci penyangga alam semesta yang bernama Gunung Meru. Gunung ini 
digambarkan mempunyai dua buah puncak dan memiliki sifat saling bertolak belakang. Puncak 
pertamanya berada di kutub selatan, bernama Kumeru, merupakan neraka tempat hunian para 
raksasa dan asura sebagai pihak lawan para dewata. Adapun puncak keduanya adalah berada di 
kutub utara, disebut dengan nama Sumeru, merupakan sorga tempat bersemayamnya para dewata 
(O’Flaherty, 1987: 206; Blacker, dan Loewe, 1975: 119). Dilihat dari mitologi Hindu India, konsep 
neraka pada alam semesta digambarkan sebagai Vadavamukha atau Vadavānala dengan wujud 
kepala seekor kuda betina berapi di dasar lautan (O’Flaherty, 1980: 27). Vadavamukha ini diyakini 
berada di bagian dasar laut dengan berbagai aktivitasnya maupun pergerakannya dibayangkan dapat 
mengakibatkan adanya fenomena gempa di permukaan daratan maupun tsunami di lautan 
(Paramadhyaksa, 2009: 92; Santos, 2005: 189).  

  
Gambar 1. 

Meru di Pura Kehen, Bangli 
Gambar 2. 

Ornamen Bedawang Nala di Dasar Meru di Pura Kehen, Bangli 

 sumber: survey, 2017 

 

  
Gambar 3. Bangunan Padmasana Gambar 4. Ornamen Bedawang Nala 

di dasar bangunan Padmasana 
 Sumber: survey, 2016 
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Hooykaas memaparkan bahwa konsep Vadavamukha atau Vadavānala ini selanjutnya di Bali 
diadaptasi menjadi berwujud seekor kura-kura besar berapi yang disebut dengan nama Bedawang 
Nala. Kata bedawang nala sendiri berasal dari istilah Sanskerta, Vadavānala, dan telah mengalami 
perubahan pengucapan terhadap lidah orang Bali. Dalam bukunya yang berjudul Ᾱgama Tīrtha: Five 
Studies in Hindu-Balinese Religion, Hooykaas mengutip pernyataan Dr. Van der Tuuk yang 
menyebutkan bahwa Bĕnawang gĕni selanjutnya dikenal juga sebagai Baḍawānala digambarkan 
memiliki bulu tengkuk yang merupakan perwujudan api. Dalam bahasa Bali, sangat mudah dipahami 
bahwa terjadi perubahan struktur kata ‘vadava’ menjadi ‘badawa’, kemudian menjadi ‘bandawa’, 
menjadi ‘bĕnawa’, dan akhirnya menjadi ‘bĕnawaṅ’ (1964: 109). Adapun ‘anala’ yang berarti api atau 
berapi. Istilah ini kemudian digabungkan di belakang kata ‘bĕnawaṅ’ yang lambat laun dikenal menjadi 
satu istilah yakni ‘bedawang nala’. 

Pada mitologi Hindu Bali, Bedawang Nala ini juga dimaknai sebagai binatang kosmik dan berperan 
sebagai penyangga Pulau Bali. Guna mencegah agar Bedawang Nala tidak bergerak secara leluasa 
agar gempa besar di Bali tidak terjadi maka Naga Basuki dan Naga Anantabhoga yang berstana di 
tingkatan alam sapta patala – tidak jauh dari tempat kura-kura berada – ditugaskan untuk membelit 
erat dan mengawasi setiap pergerakan kura-kura kosmik tersebut (Hopkins, 1915: 61; Vogel, 1926: 
284). Berlandaskan hal tersebut maka kaitan konsepsual antara Bedawang Nala di Bali dengan 
Vadavānala di India ini mudah untuk dipahami bahwa bedawang nala yang terletak di dasar bangunan 
meru di Bali dapat dimaknai sebagai gambaran alam neraka di alam bawah atau magma yang 
terdapat di dasar bumi.  

Selain dari pada itu, puncak Sumeru atau kutub sorga pada Gunung Meru, digambarkan mempunyai 
hirarki yang menjadi simbolisasi tingkatan-tingkatan alam sorga. Pada tingkatan teratas, terdapat 
sorga tertinggi sebagai tempat bersemayamnya para dewata, sedangkan di bangunan meru, 
simbolisasi tingkatan-tingkatan alam sorga tersebut dinyatakan sebagai tingkatan-tingkatan atap 
bangunan yang titik puncaknya dihiasi oleh sebuah ornamen berbentuk permata yang disebut murdha 
(Geertz, 1981: 119; Paramadhyaksa, 2009: 72). 

Bedawang Nala sebagai Dasar Bangunan Padmasana 

Bangunan padmasana mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dua jenis bangunan suci 
Hindu Bali lainnya yakni padmasari dan padmacapah. Ketiga bangunan suci tersebut merupakan 
bangunan dengan jenis pelinggih yang di puncaknya terdapat sebentuk kursi singgasana sebagai 
simbolisasi tempat berstananya kekuatan-kekuatan suci alam semesta. Di antara ketiga bangunan ini, 
padmacapah merupakan bangunan dengan nilai terendah. Hal ini karena berfungsi sebagai tempat 
suci untuk kekuatan-kekuatan niskala di tempat-tempat yang dianggap angker, sedangkan bangunan 
padmasari dan padmasana secara konseptual merupakan dua bangunan suci dengan fungsi sebagai 
tempat pemujaan Tuhan Yang Mahaesa dengan segala manifestasiNya. Diantara kedua bangunan 
tersebut, yang menjadi perbedaan terletak pada keberadaan ornamen bedawang nala di dasar 
bangunan padmasana yang tidak akan dapat dijumpai pada dasar bangunan padmasari. 

Dalam beberapa pustaka yang tertulis dinyatakan bahwa bangunan padmasana adalah bentuk 
bangunan suci yang mengambil konsep dari mitologi Hindu tentang peristiwa pemutaran Gunung 
Mandara. Dasar bangunan dengan wujud berupa ornamen kura-kura bedawang nala merupakan 
perwujudan sosok Kurma, kura-kura jelmaan Dewa Wisnu yang menjadi dasar Gunung Mandara. Di 
puncak bangunan, terdapat sebentuk kursi singgasana yang merupakan simbol tempat duduk Dewa 
Wisnu yang bertugas menyeimbangkan serta mencegah agar gunung tidak terlontar pada saat 
diputar. Naga Anantabhoga dan Naga Basuki yang bertugas membelit Bedawang di dasar bangunan, 
merupakan dua ekor naga kosmik yang mematahkan dan membelit Gunung Mandara yang digunakan 
sebagai pengaduk Samudera Mathana (Sinha, 1979: 45), sedangkan badan bangunan padmasana 
dimaknai sebagai perwujudan Gunung Mandara (Parbasana, 2005: 21; Suarka, 2005: 67). 

Eksistensi Bedawang Nala dan Naga dalam Mitologi di Bali 

Secara turun temurun, cerita rakyat tentang mitologi keberadaan kura-kura besar telah dikenal oleh 
masyarakat tradisional Bali. Bedawang berwujud seekor kura-kura kosmik yang besar berambut api 
dengan mulutnya menganga menjulurkan lidah apinya. Dalam kepercayaan Hindu Bali dikenal adanya 
cerita bahwa alam semesta disangga seekor kura-kura besar yang pada saat-saat tertentu akan 
bergerak dan mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Mulut lebarnya apabila menganga dipercaya 
akan dapat menelan seluruh isi alam semesta yang ada di atasnya. Kura-kura berapi ini juga dapat 
dikaitkan dengan konsepsi Submarine ‘Mare’s Head’ Fire yang dikenal dalam konsepsi kosmologi 
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Hindu, yaitu kepala seekor kuda betina berapi yang terletak di dasar laut – yang dapat meminum dan 
mengeluarkan air laut dalam jumlah besar – yang merupakan pelebur segala isi alm semesta pada 
hari kiamat nanti. Konsepsi Submarine ‘Mare’s Head’ Fire ini juga dimaknai sebagai lokasi neraka 
tempat melebur jiwa-jiwa yang penuh dosa. Dalam kenyataannya konsepsi Submarine ‘Mare’s Head’ 
Fire ini sering diidentikkan dengan gugusan gunung berapi di dasar laut yang apabila meletus dapat 
mengakibatkan gempa besar dan juga tsunami. 

Naga adalah hewan mitologis berbentuk ular besar yang dalam seni arsitektur tradisional Bali 
digambarkan bermahkota dengan mulut bertaring menyeringai. Naga yang membelit kura-kura 
kadang-kadang hanya seekor, dan lebih sering dipahatkan ada dua ekor. Seekor naga yang 
dipahatkan membelit kura-kura pada dasar bangunan meru bernama Naga Basuki sebagaimana 
terlihat pada meru di Pura Taman Sari, (di Sengguan, Klungkung), sedangkan sepasang naga 
pembelit – seperti pada meru di Pura Kehen, (di Kebupaten Bangli) - masing-masing bernama Naga 
Basuki dan Naga Anantabhoga. Dalam kepercayaan Hindu Bali, Basuki dimaknai sebagai simbol air 
yang terdapat di permukaan bumi sedangkan Anantabhoga yang secara harfiah berarti makanan yang 
tidak ada habis-habisnya dimaknai sebagai simbol tanah. Keduanya juga dapat dimaknai secara 
bersama-sama sebagai suatu kesatuan tanah-air yang terdapat di bumi. Pandangan mata naga dan 
kura-kura lazimnya digambarkan saling bertatapan tajam, terkait dengan kepercayaan masyarakat 
Bali tentang tugas naga yang membelit erat dan siap mengantisipasi dan mencegah setiap 
pergerakan sang kura-kura besar yang dapat mengakibatkan gempa bumi di Pulau Bali.  

Paparan di atas menjelaskan bahwa ornament bedawang nala yang terdapat pada dasar meru 
sesungguhnya memiliki kaitan erat dengan (1) konsepsi penyangga alam semesta, (2) karakter alam 
yang terkait dengan mitologi Hindu Bali tentang peristiwa gempa bumi, (3) konsepsi pelebur alam 
semesta, dan (4) konsepsi neraka. Perlu ditambahkan bahwa dalam perwujudannya, ornamen 
bedawang ini telah mengalami penyesuaian berdasarkan aspek kearifan lokal dan karakter alam Bali. 
Ornamen bedawang nala juga ditempatkan pada beberapa bangunan suci lainnya di Bali, antara lain 
sebagai dasar bangunan padmasana yang juga memuat konsepsi tentang mitologi Hindu tentang 
peristiwa pemutaran gunung suci Mandara. Pada peristiwa ini kura-kura kosmik yang bernama Kurma 
bertugas sebagai penyangga gunung yang diputar, naga Anantabhoga sebagai pematah gunung, dan 
naga Basuki yang bertindak sebagai pengikat gunung Mandara saat dipakai mengaduk Ksirarnawa 
oleh para dewata dan asura (para raksasa) dalam upaya pencarian air suci kehidupan abadi, amrta. 

Selain dimaknai sebagai perwujudan kura-kura jelmaan Wisnu yang bernama Kurma, Bedawang nala 
di dasar padmasana juga memuat sebuah konsep lama kepercayaan rakyat Bali tentang keberadaan 
kura-kura raksasa penyangga Pulau Bali. Setiap pergerakan sosok kura-kura raksasa ini pun diyakini 
memiliki potensi sebagai penyebab terjadinya gempa bumi serta gelombang tsunami di Pulau Bali. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan tiga buah simpulan 
berkenaan dengan keberadaan ornamen bedawang nala yang ada di dasar dua jenis bangunan suci 
Hindu Bali, yaitu meru dan padmasana. 

(1) Ornamen bedawang nala yang terdapat di bagian alas bangunan suci meru merupakan 
pengejawantahan dari (a) eksistensi alam bawah atau neraka yang ada di puncak kutub Kumeru dari 
Gunung kosmik Meru, serta (b) simbolisasi dari keberadaan elemen magma yang dalam lapisan inti 
perut bumi. Dalam penggambarannya, segala pergerakan yang dilakukan oleh sang kura-kura 
Bedawang dimaknai sebagai proses terjadinya rangkaian peristiwa vulkanik yang secara simultan 
dapat menimbulkan gempa bumi maupun tsunami;  

(2) Adapun ornamen bedawang nala yang ada di dasar bangunan suci padmasana adalah simbolisasi 
dari keberadaan kura-kura raksasa dalam mitologi Hindu yang dikenal dengan nama Kurma. Sang 
Kurma ini adalah kura-kura kosmik jelmaan Dewa Wisnu yang berperan sebagai penyangga Gunung 
Mandara ketika diputar sebagai tongkat pengaduk lautan susu (Ksirarnava) dalam mitologi Hindu 
terkenal Samudera Manthana.  

(3) Kedua konsep tentang makna ornamen Bedawang Nala, baik yang ada di dasar bangunan suci 
meru maupun padmasana tersebut selanjutnya tersinkretisasikan dengan keberadaan magma dalam 
inti bumi yang setiap peristiwa vulkanisnya berpeluang menimbulkan fenomena gempa bagi maupun 
tsunami yang dirasakan oleh umat manusia di atas permukaan bumi. Keberadaan ornamen 
Bedawang Nala dalam wujud kura-kura kosmik yang dibelit dua ekor naga pada dasar bangunan suci 
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Hindu Bali ini dapat dimaknai sebagai gambaran upaya orang Bali pada masa lalu dalam 
menentramkan dan menghormati eksistensi alam huniannya dari masalah gempa bumi dan tsunami di 
wilayah Pulau Bali yang rentan mengalami fenomena vulkanis tersebut. Dalam kenyataannya, Bali 
memang merupakan bagian dari gugusan kepulauan Nusantara yang sering kali mengalami 
fenomena gempa bumi, bahkan tsunami hingga saat ini. 

Dalam tahap berikutnya, temuan ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan kajian berkenaan relasi 
konsepsual antara Bedawang Nala dengan ornamen-ornamen lain yang dikenal dalam tatanan 
pengetahuan arsitektur tradisional Bali lainnya. 
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ABSTRACT 

To maintain the continuity of Balinese Traditional Architecture (ATB), the structure as one of the architectural 
elements must be sturdy. ATB must be responsive to earthquakes because the island of Bali and Indonesia as a 
whole are in the path of 3 tectonic plates and a series of volcanoes that illustrate that Indonesia in the earthquake 
area. ATB, which survived this time course, is earthquake resistant architecture. 
The wooden structure on the ATB (bale building) has strength and beauty that makes it look genius. Bale 
buildings with structures and construction made of wood, are able to remain standing in an earthquake despite 
the collapse of the stuffing bricks. As a wooden structure produced by traditional builders, the craftsman or ATB 
worker have the responsibility for the establishment of an ATB. ATB workers as one of the assets -assets and 
capital function in maintaining the sustainability of ATB should have an awareness of the wisdom of ATB as a 
local genius. 
Currently, the ATB workers without education college or internship at Undagi, began producing bale buildings. 
The understanding of local wisdom / local genius in the ATB bale building is not understood and not well realized. 
Strengthening awareness of local geniuses of wooden structures in Balinese traditional Balinese architecture is 
carried out by way of workshops for the worker. 

Keywords: local genius, Balinese Traditional Architecture, strengthening awareness, earthquake response 

ABSTRAK 

Untuk menjaga berlangsungan Arsitektur Tradisional Bali (ATB), struktur sebagai salah satu elemen arsitektur 
harus kokoh. ATB harus tanggap terhadap gempa dikarenakan Pulau Bali dan Indonesia secara keseluruhan 
berada pada jalur 3 lempengan tektonik serta deretan gunung berapi yang menggambarkan bahwa Indonesia 
merupakan wilayah yang berada di jalur gempa. ATB yang bertahan dalam perjalanan waktu ini, merupakan 
arsitektur tahan gempa. 
Struktur kayu pada ATB (bangunan bale) memiliki kekuatan dan keindahan yang memberikannya tampil dengan 
genius. Bangunan bale dengan struktur dan konstruksi dari kayu, mampu tetap berdiri tegak pada saat gempa 
meski susunan bata yang mengelilinginya roboh. Sebagai suatu struktur kayu yang dikerjakan atau diproduksi 
oleh pembangun tradisional, tukang atau pekerja ATB memiliki tanggung jawab atas tegak berdirinya suatu ATB. 
Pekerja ATB sebagai salah satu sumber daya-aset dan berfungsi modal dalam menjaga keberlangsungan ATB 
hendaknya memiliki kesadaran akan kearifan ATB sebagai lokal genius. 
Saat ini, para pekerja ATB tanpa melalui proses pendidikan kuliah maupun magang pada undagi, mulai 
memproduksi bangunan bale. Pemahaman-pemahaman tentang kearifan- kearifan local/local genius pada 
bangunan bale ATB tidak dipahami dan tidak disadari secara baik. Penguatan kesadaran akan lokal genius 
struktur kayu bangunan bale pada arsitektur Tradisional Bali dilakukan dengan cara workshop. 

Kata kunci: local genius, Arsitektur Tradisional Bali, penguatan kesadaran, tanggap gempa 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia berada pada jalur tiga lempengan tektonik serta deretan gunung berapi yang 
menggambarkan bahwa wilayah Indonesia khususnya Pulau Bali merupakan wilayah yang berada di 
jalur gempa. Hal ini tak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, arsitektur tradisional yang berada di jalur ini 
secara tradisional merupakan arsitektur yang tahan terhadap gempa. Arsitektur Tradisional Bali yang 
secara tradisi diwariskan turun temurun, telah teruji pada beberapa gempa besar yang pernah 
menimpa Pulau Bali. Salah satu gempa besar terjadi tanggal 14 Juli tahun 1976 menimpa wilayah 
Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Saat itu bangunan-bangunan yang masih berdiri merupakan 
bangunan bale Arsitektur Tradisional Bali. 

Saat kini, banyak berkembang industri bangunan Arsitektur Tradisional Bali yang berbahan kayu. 
Bangunan ini diproduksi oleh sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang juga memberikan 
keleluasaan kepada pemesan untuk menyalurkan keinginan- keinginannya pada bangunan yang 
dipesan. Oleh sebab itu terbentuk banyak varian yang disiapkan oleh sentra kerajinan rakyat ini. 

Dari hasil penelitian lapangan, banyak bangunan dipesan dengan ornamentasi yang sangat indah. 
Penelitian ini menggunakan beberapa sampel, berupa kelompok pekerja yang diberikan workshop 
dalam periode 5 tahun terakhir. Dilakukan wawancara kepada kelompok pekerja ini. Dari hasil 
penelitian lapangan, ditemukan banyak bangunan dipesan dengan ornamentasi yang sangat indah 
namun melupakan unsur kekuatan struktur. 

mailto:saraswati@unud.ac.id
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LOKAL GENIUS PADA STRUKTUR KAYU ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI 

Lokal genius/ Kearifan lokal yang menjadi ciri khas di daerah tertentu merupakan bentuk 
kebijaksanaan yang telah dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara 
turun-temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat 
tinggal mereka. 

Personifikasi pada arsitektur telah dikenal dari jaman Romawi, demikian pula Arsitektur Tradisional 
Bali juga mengenal personifikasi. Arsitektur Tradisional Bali memiliki tri angga/tiga bagian tubuh yaitu 
kepala, badan, kaki. Pada ketiga bagian tubuh ini terdapat konstruksi-konstruksi dalam kesatuan 
struktur Arsitektur Tradisional Bali. 

Banyak kearifan-kearifan konstruksi yang berlaku pada pada Arsitektur Tradisional Bali. Konstruksi 
bagian kaki/bataran berbentuk pondasi setempat/umpak/sendi/jongkok asu yang berbahan batu atau 
sejenisnya dengan lubang untuk penempatan kolom/saka. Konstruksi badan berupa kolom/saka 
berbahan kayu dan canggahwang/balok siku dengan sambungan-sambungan menggunakan 
lait/pasak. Juga terdapat tembok berbahan batu bata dan batu padas sebagai pengisi tanpa menahan 
beban atap. Selain itu terdapat saka berukir dengan kepala tiang berornament kencut yang juga tidak 
menerima atau menyalurkan beban atap. Konstruksi kepala berupa atap/kereb berbahan kayu dengan 
pengunci di puncak atap berupa petaka atau dedeleg. 

Lokal genius struktur konstruksi kayu bangunan tradisional Bali dapat diamati saat terjadi gempa. 
Struktur konstruksi kayu ini diciptakan akan bergoyang bersama dengan goyangan saat terjadi gempa 
sehingga tidak terjadi patah. Pada saat terjadi gempa saka dengan lidah yang diletakkan pada lubang 
sendi akan bergoyang. Demikian pula sambungan-sambungan menggunakan lait/pasak dan pengunci 
berupa petaka atau dedeleg juga bergoyang. 

Gambar berikut menggambarkan konstruksi kereb/atap dan saka bangunan Arsitektur Tradisional 
Bali. Konstruksi kereb ini merupakan konstruksi payung. Balok pemade dan pemucu (jurai) bertemu 
dipuncak dan dikunci oleh petaka yang berbentuk segi empat sama sisi (Gambar 1) atau dedeleg 
yang berbentuk segi empat panjang (Gambar 2) . Dengan kondisi ini, seluruh gaya disalurkan ke 
sinep-lambang/balok tembok lalu ke saka menuju ke pondasi setempat/umpak/sendi/jongkok asu. 
Saka di sekeliling tepi bangunan dengan canggahwang/balok siku sebagai pengaku merupakan kolom 
penumpu penerus beban atap (Gambar 3). Dimensi saka lebih kurang 8 cm hingga 12 cm, dan 
terdapat perautan/kekupakan/sebitan di sudut sudutnya. Di sisi lain, terdapat sejenis saka berupa 
balok tegak lurus/tugeh yang tidak menyalurkan gaya di bawah dedeleg atau petaka. Tugeh dapat 
dilepas tanpa membuat atap roboh (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Petaka berbentuk segi empat sama sisi, sebagai konstruksi pengunci pada struktur atap payung 

bangunan bale Arsitektur Tradisional Bali. Tidak ada gaya yang disalurkan ke tugeh. 
Lokasi: Puri Gerenceng – Kota Denpasar 

Sumber: Saraswati dkk, 2017 
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Gambar 2. Dedeleg berbentuk segi empat panjang, sebagai konstruksi pengunci pada struktur atap payung 

Lokasi: Lab. Arsitektur Tradisional Bali Prodi Arsitektur Unud 
Foto: Saraswati 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Saka sebagai unsur konstruksi yang menyalurkan gaya dan canggahwang selain menyalurkan juga 

sebagai pengaku menstabilkan gaya. 
Lokasi: Puri Gerenceng – Kota Denpasar 

Sumber: Saraswati dkk, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ornamen kencut sebagai hiasan kepala saka membungkus saka yang berpenampang 2x2 cm2 
Ornamen ini sangat menarik bagi pemesan bangunan bale Arsitektur Tradisional Bali 

Lokasi: Lab. Arsitektur Tradisional Bali Prodi Arsitektur Unud (kiri), Puri Gerenceng – Kota Denpasar (kanan) 
Sumber: Saraswati dkk, 2017 
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PENGUATAN KESADARAN AKAN LOKAL GENIUS 
 

Saat ini banyak berkembang industri bangunan bale Arsitektur Tradisional Bali yang berbahan kayu. 
Bangunan ini diproduksi oleh sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang juga memberikan 
keleluasaan kepada para pemesan untuk menyalurkan keinginan-keinginannya pada bangunan yang 
dipesan sehingga banyak varian yang tercipta. Penelitian ini menggunakan beberapa sampel berupa 
kelompok pekerja yang mengikuti workshop pengabdian masyarakat selama 5 tahun terakhir di 
sentra-sentra produksi ATB yaitu workshop pekerja ATB di Desa Peguyangan-Kota Denpasar, Desa 
Beda-Kabupaten Tabanan, Desa Desa Sibang Gede-Kabupaten Badung, Desa Bitra-Kabupaten 
Gianyar dan Desa Selat-Kabupaten Bangli. 
 

Dari hasil penelitian dengan wawancara kepada kelompok pekerja, banyak bangunan dipesan oleh 
pembelinya dengan ornamentasi yang sangat indah. Perkembangan ornamen kencut yang terletak 
pada saka bagian tengah bangunan dipindah dan digunakan pada saka di sekeliling bangunan 
(Gambar 5). Selanjutnya juga disampaikan banyak canggahwang diukir tembus tanpa menyisakan 
jalur-jalur penerus gaya dan penstabil bangunan (Gambar 6). Dari hal tersebut, terlihat bahwa elemen 
stuktur tak mampu bekerja optimal terlebih pada saat terjadi gempa. Di sisi lain, pekerja 
menyampaikan bahwa sejak mereka memproduksi bangunan bale dengan konstruksi kayu, belum 
ada bangunan bale yang rusak atau patah. Namun bagaimana halnya bila terjadi kondisi ekstrim 
gempa seperti tahun 1976 yang menimpa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Bangunan bale 
yang menyimpang dari kearifan setempat/local genius yang tahan gempa besar, kemungkinannya 
menjadi hancur atau patah. Gambar di bawah memperlihatkan perkembangan ornamentasi pada saka 
dan canggahwang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Salah satu ornament canggahwang yang ditemukan pada salah satu sentra kerajinan bale ATB di 
Kabupaten Badung. Ornamen ukiran pada canggahwang ini tidak menyisakan jalur-jalur penerus gaya. 

Canggahwang ini tidak tanggap terhadap gempa. 
Lokasi: Lab Arsitektur Tradisional Bali Prodi Arsitektur Unud 

Foto: Saraswati 

Kencut 

Gambar 5. Salah satu penempatan ornament kencut sebagai kepala tiang/saka pada saka penumpu/penerus 
beban/gaya yang berda di sekeliling bangunan 

Lokasi: Puri Peguyangan 
Sumber: Saraswati, dkk(2017) 
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Dari hal tersebut di atas dapat tersampaikan bahwa bangunan bale ATB yang dipesan dan diproduksi 
oleh pekerja ATB telah mengalami gradasi kekuatan struktur konstruksi. Struktur konstruksi bale yang 
diproduksi ini tak menerapkan kaidah- kaidah kekokohan arsitektur tanggap terhadap gempa sebagai 
salah satu local genius ATB. Dari hasil wawancara, para pekerja yang mulai memproduksi bale ini 
tidak berpendidikan tinggi serta tak pernah magang kepada undagi (diakui sebagai ahli Arsitektur 
Tradisional Bali). Para pekerja ini tidak paham akan ilmu gaya dan logika serta makna-makna yang 
terdapat pada suatu bale dan kurang sadar bahwa local genius ini merupakan hal yang sangat 
penting. Melihat perkembangan ini, kesadaran akan local genius bagi pekerja ATB perlu 
ditingkatkan/dikuatkan. 

Pekerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang turut serta 
menjaga keberlangsungan Arsitektur Tradisional Bali (ATB). Sumber daya manusia memiliki arti 
penting dalam mewujudkan kegiatan yang berkelanjutan. Selain itu, keberlangsungan arsitektur juga 
ditentukan oleh sumber daya alam, teknologi dan dana. Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian 
sumber daya manusia yaitu: (a) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan 
suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan), (b) Sumber daya 
manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, 
(c) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non 
material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata 
(real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Dari hal tersebut di atas, 
SDM masyarakat Bali berupa pekerja ATB merupakan aset yang akan mampu mempertahankan 
keberlanjutan ATB. 

Penguatan kesadaran pekerja/SDM dapat dilakukan dengan magang kepada undagi. Selain itu 
penguatan kesadaran ini dapat juga dilakukan dengan melaksanakan workshop di beberapa tempat 
selama 5 tahun terakhir. Pada workshop yang dilakukan pada 5 tahun terakhir ini, pekerja diberikan 
pemahaman-pemahaman tentang kaidah kaidah struktur konstruksi tanggap terhadap gempa. Hasil 
dari workshop berupa kemampuan pekerja untuk memahami struktur konstruksi tanggap gempa 
sebagai salah satu local genius ATB serta menggambarkan salah satu ukiran canggahwang yang 
mampu menahan dan menyalurkan gaya-gaya saat terjadi gempa. 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Beberapa workshop yang telah dilakukan untuk penguatan kesadaran akan local genius pada struktur 

kayu ATB. 
Lokasi: Desa Peguyangan-Kota Denpasar, Desa Bitra-Kabupaten Gianyar. 

Foto: Wulandari 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Beberapa gambar canggahwang hasil dari workshop. Pada gambar terdapat jalur-jalur lurus yang 

dapat dilalui oleh gaya, sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan tanggap saat terjadi gempa. 
Sumber: Saraswati 2015,2016 
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Kegiatan workshop mampu membuat pekerja ATB menghasilkan gambar sebagai salah satu bukti 
awal akan kepahaman dan kesadaran akan local genius pada ATB yang tanggap terhadap gempa. 
Kesadaran ini akan semakin kuat. Oleh sebab itu, penguatan kesadaran akan local genius ini akan 
mampu melakukan penyebaran dengan cara ketok tular yang dilakukan oleh pekerja ATB. 
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ABSTRACT 

Indonesia is known as an agrarian country because of its residents' livelihoods. One of the agrarian cultures in 
Indonesia is field agriculture. Many tribes in Indonesia have a various cultivating character, but people in Ngadas 
have a different character. The agricultural landscape in Ngadas is located in the utilization zone of Bromo 
Tengger Semeru National Park and is spread over 2000 meters above sea level with steep land conditions. Local 
knowledge of the community forms a landscape pattern to reduce adverse impacts on the environment. 
Therefore, this study aims to determine the local knowledge of the Ngadas Village community in shaping an 
agricultural landscape pattern. The implications are traced through the ecological elements of the agricultural 
landscape. The method used is a qualitative method. The analysis was carried out using patch analysis. 
Landscape patterns formed through land use, circulation, and physical boundaries create landscape structures. 
Through changes in the structure of the landscape can be traced the ecological impact of changes in landscape 
patterns. Thus, changes in the agricultural landscape pattern in Ngadas Village occur in the aspect of landscape 
structure. Landscape structures that were initially quite complex and heterogeneous then changed to become 
more homogeneous and have low complexity. This disturbs the ecological balance of the agricultural land itself. 
Land is more susceptible to erosion and plants are more susceptible to pests. So, there needs to be a solution as 
an effort to conserve land by increasing plant heterogeneity with polyculture systems. Use of terracing systems. 
Agroforestry systems implemented on the upper slopes. 

Keywords: Landscape Ecology, Agricultural Landscapes, Landscape Patterns 

ABSTRAK 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mata pencaharian penduduknya. Salah satu budaya agraris di 
Indonesia adalah pertanian ladang. Banyak suku di Indonesia yang memiliki karakter peladang, namun 
masyarakat di Ngadas memiliki karakter yang berbeda. Lanskap agrikultur di Ngadas terletak pada zona 
pemanfaatan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan tersebar diatas 2000 mdpl serta kondisi lahan yang 
curam. Pengetahuan lokal masyarakat membentuk pola lanskap untuk mengurangi dampak buruk terhadap 
lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan lokal masyarakat Desa 
Ngadas dalam membentuk sebuah pola lanskap agrikultur. Implikasi ditelusuri melalui unsur ekologi lanskap 
agrikultur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan patch 
analysis. Pola lanskap yang dibentuk melalui penggunaan lahan, sirkulasi, dan batas fisik menciptakan struktur 
lanskap. Melalui perubahan struktur lanskap dapat ditelusuri dampak ekologis dari perubahan pola lanskap. Jadi, 
perubahan pola lanskap agrikultur di Desa Ngadas terjadi pada aspek struktur lanskap. Struktur lanskap yang 
awalnya cukup kompleks dan heterogen kemudian berubah menjadi lebih homogen dan memiliki kompleksitas 
yang rendah. Hal ini mengganggu keseimbangan ekologis dari lahan pertanian itu sendiri.Lahan menjadi lebih 
rentan erosi dan tanaman lebih rentan terhadap hama. Jadi perlu adanya solusi sebagai upaya konservasi lahan 
dengan cara meningkatkan heterogenitas tanaman dengan sistem polikultur. Penggunaan sistem terasering. 
Sistem agroforestry yang diterapkan di lereng atas. 

Kata Kunci: Ekologi Lanskap, Lanskap Agrikultur, Pola Lanskap 

PENDAHULUAN  

Indonesia sebagai negara agraris (Rijal and Antariksa 2019) memiliki bentang alam yang 
menghasilkan makanan dan memiliki kontribusi terhadap keberlangsungan sosio-ekonomi yang 
disebut sebagai lanskap pertanian atau agrikultur (Gao, Barbieri, and Valdivia 2013, Wang et al. 
2017). Lanskap agrikultur di Indonesia tersebar dari beragam karakter lanskap atau basic landscape 
units dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Unit lanskap dimulai dari daerah pesisir pantai 
(coastal area), dataran rendah (plain area) lembah dan perbukitan (ridge and valleys), kawasan danau 
(lake zones), dan pegunungan (mountain area) (Simonds and Starke 2006).  

Desa Ngadas merupakan salah satu contoh Desa Agraris yang terletak di pegunungan. Desa Ngadas 
merupakan salah satu desa yang terletak di dalam (enclave) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
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(TNBTS) pada bagian Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Ngadas membentang diantara 1200-
2500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada lereng Gunung Semeru (Endarwati 2013, Budiyanti 
2015, Anggiana and Bergas 2014, Agustapraja 2017). Penggunaan lahan di Desa Ngadas didominasi 
oleh hutan dan lahan pertanian (Santoso and Wikantyoso 2018). 

Ketergantungan masyarakat dengan lahan pertanian membuat Ngadas memiliki citra agraris yang 
kuat (Subadyo 2016). Masyarakat Ngadas lebih banyak melakukan aktivitas di ladang daripada di 
dalam rumah atau hunian mereka (BBTNBTS 2013, Batoro 2017). Namun, beberapa masalah dapat 
muncul jika sistem penanaman di Desa Ngadas yang tidak menggunakan terasering terus 
berlangsung (Batoro et al. 2011a, b). Sebagai basic landscape units berupa pegunungan memiliki 
kerawanan apabila tidak dimanfaatkan secara bijak. 

Masalah kerawanan terhadap erosi dibarengi dengan adanya keunikan objek arsitektur berupa 
rumah-ladang pada lanskap agrikulturnya, membuat Desa Ngadas menarik untuk diteliti. Utamanya, 
mengenai hubungan lanskap serta upaya konservasi lahan yang harus dilakukan pada sebuah 
lanskap agrikultur yang sedemikian kompleks. Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang fokus 
terhadap upaya konservasi lahan terutama pada sebuah lanskap agrikultur. 

Beberapa penelitian mengenai karakter dari Desa Ngadas sebenarnya telah banyak dibahas. 
Beberapa topik tersebut berkaitan dengan budaya seperti ruang untuk ritual (Batara et.al, 2011) ruang 
budaya (Agustapradja, 2011). Selain itu pada permukimannya pernah dibahas mengenai ruang 
transisi antar rumah (Narusetio et.al, 2015), ruang bermukim (Endarwati, 2013) pola permukiman 
(Agustapradja, 2017). Secara lebih mikro, pawon sebagai elemen penting pada rumah di suku 
Tengger juga telah diteliti (Pancawati, 2015). Umumnya, hal-hal yang telah digali oleh peneliti 
terdahulu adalah mengenai ruang-ruang bermukim dan belum menyentuh secara mendalam pada 
lanskap agrikultur beserta. 

Penelitian mengenai lanskap agrikultur juga sebenarnya telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, 
tetapi mayoritas dikerjakan di luar negeri. Penelitian mengenai tipologi misalnya telah dilakukan oleh 
Picuno et.al (Picuno 2012) yang sebenarnya jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini. 
Dengan adanya latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai bahan 
evaluasi pengelolaan lanskap agrikultur yang mengedepankan aspek ekologis dengan 
mengidentifikasi dan menganalisis pola lanskap agrikultur di Desa Ngadas. 

METODE 

Metode analisis yang digunakan secara umum merupakan metode analisis spasial dan analisis 
sinkronik diakronik. Namun, terdapat beberapa tahapan yang dimodifikasi sesuai dengan kepentingan 
penelitian. Tahapan analisis yang pertama adalah mengidentifikasi seluruh variabel atau unit amatan 
pada sampel acuan dan kelima sampel terpilih seperti yang telah disusun di atas. Setelah itu, unit 
amatan pada tiap sampel dipetakan secara spasial. Tahap pertama yang dilakukan adalah interpretasi 
distribusi penggunaan lahan (Faturrohmah and Marjuki 2017). Analisis menggunakan analisis 
komparasi spasial untuk mendapatkan gambaran mengenai perubahan penggunaan lahan dan 
struktur lanskap (Wesnawa 2010). Selanjutnya, dilakukan analisis patch untuk mengetahui perubahan 
susunan atau struktur lanskap (Prastiyo, Kaswanto, and Arifin 2017). Analisis digabungkan dengan 
sinkronik dan diakronik untuk melihat perubahan yang terjadi dari hasil interpretasi penggunaan lahan. 

Secara lebih jelas, patch analysis dilakukan dengan mempersiapkan data. Data spasial diunduh 
melalui Google Earth. Selanjutnya melakukan klasifikasi penggunaan lahan dilakukan mengggunakan 
perangkat lunak ArcMap 10.3 dengan sistem koordinat yang digunakan dalam koreksi geometrik 
adalah UTM dengan datum WGS 1984 zona 49S. Setelah data siap, maka dimasukkan ke dalam 
perangkat lunak Fragstat 4.2 untuk mengetahui variabilitas, yaitu Number of Patch (NP) dan Patch 
Density (PD) dan ukuran bentuk, yaitu Landscape Shape Index (LSI) (Prastiyo, Kaswanto, and Arifin 
2017). Interpretasi hasil dilakukan dengan komparasi teori dan hasil dari penelitian sebelumnya 
maupun sumber sekunder lain. 

Sementara itu, untuk hasil wawancara diolah secara deskriptif dengan pendekatan sinkronik dan 
diakronik. Analisa dilakukan melalui langkah berikut: 1) mengolah dan mempersiapkan data hasil studi 
dokumentasi, wawancara, dan observasi; 2) membaca keseluruhan data; 3) memilah data sesuai 
dengan periodenya; 4) mendeskripsikan data; 5) menginterpretasikan data. 
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Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan secara historis, dilakukan metode indepth interview 
kepada masyarakat. Indepth interview sendiri merupakan metode yang digunakan untuk 
mendapatkan persepsi dan sudut pandang seseorang tentang bidang interaksi mereka (Lahav & 
Mioduser, 2008; Majerova, 2015). Langkah langkah yang digunakan adalah meminta narasumber 
menceritakan detail perkembangan melalui teknik indepth interview. Selain itu, narasumber diminta 
untuk membuat sketsa sendiri terhadap objek pada suatu periode (Bell 2009 ). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Ngadas dalam sejarahnya, disebutkan dibuka oleh Eyang Sedek sekitar abad ke-18 sebagai upaya 
perluasan pengaruh kerajaan Mataram Islam, Kraton Kasunanan Surakarta (Agustapraja 2017). 
Namun, sejalan dengan perkembangan, warga pendatang dari berbagai daerah di sekitar Gunung 
Bromo mulai memasuki Ngadas. Hingga saat ini hampir 99% warga Ngadas merupakan masyarakat 
suku Tengger (BBTNBTS 2013). Masyarakat Desa Ngadas pada awalnya merupakan petani ladang 
yang berpindah atau disebut sebagai pertanian gilir-balik (BBTNBTS 2013) dengan pertanian 
utamanya adalah jagung. Jagung sebagai komoditi utama dan makanan pokok masyarakat kemudian 
berubah karena adanya revolusi hijau orde baru tahun 1968 yang menggantikan jagung dengan masa 
panen yang lama 10-12 bulan dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sistem pola tanam 
kemudian berubah, kawasan lereng tengah yang ditanami oleh singkong dan jagung diganti oleh kopi 
dan cengkeh. Sementara itu lereng bagian atas, jagung diganti oleh komoditi, kubis, kentang, dan 
bawang merah (BBTNBTS 2013).  

Namun, pada tahun 1982 dalam Kongres Taman Nasional se-Dunia ke-3 di Denpasar, Bali, 
pemerintah Indonesia menetapkan Bromo Tengger Semeru menjadi Taman Nasional. Dampaknya 
masyarakat tidak dapat melakukan sistem ladang berpindah karena adanya batas hutan lindung milik 
Taman Nasional. Akhirnya, petani dan pihak TNBTS bersepakat untuk membagi zona-zona yang 
dapat dimanfaatkan dan zona lindung. Bagian yang dimanfaatkan oleh warga disebut sebagai tanah 
komplangan (Batoro et al. 2011b). Sistem pertanian kemudian berkembang dengan menanam secara 
polikultur, dan dipisahkan oleh saluran air secara vertikal untuk menghindari terjadinya longsor pada 
lereng yang curam (Subadyo 2016). Sampai saat ini petani Ngadas sudah meninggalkan ladang 
berpindah serta tanaman didominasi oleh kentang karena nilai ekonominya yang lebih tinggi dan 
waktu panen yang lebih singkat sekitar 3-4 bulan. 

Secara lebih jelas dan singkat, sejarah dan perkembangan cara bercocok tanam di Desa Ngadas 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Perkembangan bercocok tanam di Desa Ngadas 

Sumber: Peneliti 
 

No Waktu Cara bercocok 
tanam 

Tanaman yang ditanam 

1 

 

2 

 

 

3 

1910-1968 

 

1968-1982 

 

 

1990an-
sekarang 

Gilir-balik 
(ladang 
berpindah) 

Menetap 

 

 

Menatap 

Jagung dan singkong 
(tanaman pokok) 

Kopi, cengkeh, kentang, 
kubis, bawang merah 
(tanaman komersil) 

kentang, kubis, bawang 
merah 

 
Perubahan struktur lanskap dapat diperoleh melalui perubahan patch maupun koridor (Gao, Barbieri, 
and Valdivia 2013), patch sendiri merupakan mozaik lanskap dengan karakter tertentu yang dalam hal 
ini dapat diperoleh dari hasil identifikasi penggunaan lahan yang telah dilakukan pada subbab 
sebelum ini. Koridor merupakan sirkulasi yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya. 
Analisis perubahan struktur lanskap dapat didekati melalui perubahan bentuk maupun susunan 
(Forman, Dramstad, and Olson 1996). Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis menggunakan 
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komparasi spasial dan Patch Analysis, perlu terlebih dahulu menjabarkan perubahan bentuk, sususan 
lanskap pada setiap periode dan pada setiap proses budidaya tanaman kentang seperti yang telihat 
pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Perubahan pertanian di Desa Ngadas 

 
No Sampel Tahun Keterangan 

1 A 1910-1968 
Ladang jagung dikelilingi oleh 
semak, hutan, dan ladang lain 

  1968-1982 
Ladang kubis, bawang merah, 
dan kentang berada di 
sekeliling ladang kubis 

  1982-sekarang 
Ladang kentang dibatasi oleh 
rumput gajah, cemara gunung, 
dan jalan 

2 B 1910-1968 
Ladang jagung dikelilingi oleh 
semak, hutan, dan ladang lain 

  1968-1982 
Kopi dikelilingi oleh kebun kopi 
dan cengkeh 

  1982-sekarang 
Ladang kentang dibatasi oleh 
rumput gajah, cemara gunung, 
dan pohon pisang 

3 C 1910-1968 
Ladang jagung dikelilingi oleh 
semak, hutan, dan ladang lain 

  1968-1982 
Ladang kubis dikelilingi oleh 
ladang kubis dan bawang 
merah 

  1982-sekarang 
Ladang kentang dibatasi oleh 
rumput gajah dan cemara 
gunung 

4 D 1910-1968 
Ladang jagung dikelilingi oleh 
semak, hutan, dan ladang lain 

  1968-1982 
Kebun cengkeh dikelilingi oleh 
kebun cengkeh 

  1982-sekarang 
Ladang kentang dibatasi oleh 
rumput gajah dan pohon 
pisang 

5 E 1910-1968 
Ladang jagung dikelilingi oleh 
semak, hutan, dan ladang lain 

  1968-1982 
Kebun kopi dikelilingi oleh 
kebun kopi 

  1982-sekarang 
Ladang kentang dibatasi oleh 
rumput gajah dan cemara 
gunung 

 

Hasil analisis meliputi analisis perubahan struktur lanskap dan komposisi lanskap. Secara lebih jelas, 
tahapan analisis dimulai dari komparasi hasil patch analysis antar sampel seperti yang tertera pada 
Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Komparasi Analisis Patch Lanskap Agrikultur Desa Ngadas 

Periode Sampel NP PD LSI 

1910-1968 A 4.0000 2.750 2.6374 

 B 4.0000 0.9139 2.8407 

 C 9.0000 3.9465 3.0000 

 D 3.0000 0.9669 2.8616 

 E 5.0000 1.8741 3.2649 

Rata-rata  5.0000 1.92535 2.909 

1968-1982 A 19.000 1.5705 4.0698 

 B 2.0000 0.4510 1.7186 

 C 6.0000 2.4640 2.9431 

 D 2.0000 0.9591 1.5124 

 E 2.0000 0.8826 1.4854 

Rata-rata  6. 2000 1.18918 2.34586 

1982-sekarang A 4.0000 2.896 2.8280 

 B 6.0000 1.6219 1.5313 

 C 5.0000 1.7878 3.8765 

 D 5.0000 1.8741 3.2649 

 E 5.0000 1.6797 3.0215 

Rata-rata  5.0000 2.34586 2.90444 

 
Dari data di atas dapat dilihat jika jumlah bagian dari mozaik lanskap atau Number of Patch (NP) 
memiliki jumlah paling banyak pada periode 1968-1982. Namun, nilai kerapatan dan bentukan 
lanskap mencapai puncaknya justru pada periode 1910-1968 seperti pada diagram di bawah ini. 

 

Gambar 1. Hasil Patch Analysis 

Sumber: Peneliti,2019 



148    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2019, ISBN 978-602-294-397-6 

 

Interpretasi nilai NP (Number of Patch) merupakan jumlah unit-unit ruang yang membentuk suatu 
lanskap. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin banyak fragmentasi yang terjadi (Prastiyo, 
Kaswanto, and Arifin 2017). Hasil dari pengukuran di atas menunjukkan adanya fragmentasi paling 
banyak pada periode Tahun 1968-1982. Fragmentasi pada lanskap agrikultur sebenarnya sangat 
bermanfaat menyebabkan keanekaragaman musuh alami tanaman sehingga sangat bermanfaat bagi 
pertanian itu sendiri. Jumlah patch yang besar pada Tahun 1968-1982 akibat adanya pertanian 
polikultur. Pertanian polikultur memiliki kekuatan terhadap hama. Berbeda dengan pertanian 
monokultur yang kerentanan terhadap hama sangat besar (Yaherwandi et al. 2006). Jadi, kelebihan 
lanskap agrikultur pada Tahun 1968-1982 adalah penanaman polikultur dengan sistem pembagian 
lereng. 

Interpretasi NP (Number of Patch) saja tidak cukup untuk menganalisis perubahan atau dinamika 
lanskap. PD (Patch Density) atau dikenal sebagai kerapatan patch dan LSI (Landscape Shape Index) 
juga sangat mempengaruhi suatu lanskap. Meskipun Nilai Patch pada Tahun 1968-1982 tinggi, 
namun tidak diiringi dengan nilai PD dan LSI nya, hal ini menunjukkan jika patch yang terbentuk tidak 
menyebar dan kurang kompleks. Padahal ketahanan ekologis dari suatu lanskap akan lebih tinggi jika 
unitnya menyebar dan semakin kompleks (Andinasari and Susetyo 2018). Jadi, untuk tingkat 
kompleksitas dan penyebaran patch yang sangat baik adalah periode 1910-1968. Salah satu faktor 
penyebabnya adalah keanekaragaman tanaman karena saat itu hutan dan semak tidak memiliki batas 
yang jelas. 

Periode Tahun 1982-sekarang memiliki NP (Number of Patch) dan LSI (Landscape Shape Index) 
yang paling rendah, serta PD (Patch Density) yang lebih rendah dari periode 1910-1968. Hal ini perlu 
menjadi bahan evaluasi karena kompleksitas dan heterogenitas tanaman perlu ditingkatkan. Jadi, 
perlu adanya pola tanam yang baru dan mengambil sisi baik dari pola tanam sebelumnya. 

Namun, selain dampak positif pada setiap periode, juga terdapat dampak negatif yang harus dijadikan 
sebagai bahan evaluasi. Konsep ladang berpindah pada periode 1910-1968 tersebut memiliki 
kekurangan berupa terkikisnya unsur hara tanah akibat proses pembakaran lahan. Masyarakat 
tradisional melakukan pembersihan lahan sebelum ditanami dengan cara membakar hutan, sehingga 
bekas pembakaran tertinggal dan mengikis unsur hara yang berada di lapisan permukaan (Sulistinah 
2014). 

Pertanian di Ngadas berganti menjadi polikultur pada era orde baru, dengan pembagian lereng atas 
ditanami tanaman komersil berupa umbi-umbian dan lereng tengah ditanami dengan tanaman 
tahunan yang berkayu dan memiliki akar tunggang. Sebenarnya, penanaman polikultur sudah sangat 
baik diterapkan. Namun kekurangan pada periode 1968-1982 di Desa Ngadas adalah penempatan 
tanaman pada lerengnya. Daerah lereng atas merupakan daerah hulu yang harus ditanami dengan 
tanaman kayu dan tanaman keras yang akarnya dapat menyerap lebih banyak air serta harus 
kompleks dengan adanya tanaman perdu, semak, dan penutup tanah (Yaherwandi et al. 2006).  

Periode Tahun 1982 hingga sekarang justru tanaman yang dibudidayakan di Ngadas menganut 
sistem monokultur yang didominasi oleh tanaman kentang. Padahal, tanaman kentang pada lahan 
miring memiliki resiko terhadap longsor yang sangat berat (Setiawan, Yudono, and Waluyo 2018). 

Pola tanam kentang sebenarnya sudah dilakukan dengan tumpang sari dengan kubis maupun 
bawang, tetapi homogenitas yang tinggi tetap saja membuat kentang mudah terserang hama. Hal ini 
dibuktikan dengan semakin menurunnya produksi kentang di Desa Ngadas (BPS 2017). Meskipun 
sebenarnya penanamannya telah sesuai kaidah yang baik dengan sistem Lorong. Sistem Lorong ini 
dilakukan dengan menanam rumput gajah (Gambar 6) atau tanaman penutup tanah lain pada lorong-
lorong diantara area tanam sebagai penghambat erosi (Tjatjo, Basir, and Umar 2015). Rumput gajah 
dinilai sangat baik dalam menanggulangi longsoran dan erosi (Sastiawan 2007). 
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Gambar 2. Rumput gajah sebagai batas fisik lading 

Sumber: Peneliti,2019 
 

Jadi, perubahan pola lanskap agrikultur di Desa Ngadas terjadi pada aspek struktur lanskap. Struktur 
lanskap yang awalnya cukup kompleks dan heterogen kemudian berubah menjadi lebih homogen dan 
memiliki kompleksitas yang rendah. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan lahan yang dianalisis 
dengan metode patch analysis.  

Dari ketiga periode yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan 
sistem bercocok tanam yang dilakukan. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kelebihan dan kekurangan cara bercocok tanam 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

No Waktu Kelebihan Kekurangan 

1 

 

2 

 

3 

1910-1968 

 

1968-1982 

 

1990an-
sekarang 

Polikultur  

 

Polikultur 

 

Sistem Lorong yang 
ditanami penutup tanah 
untuk menghambat 
erosi 

Sistem ladang berpindah 
mengkis unsur hara 

Lereng atas ditanami 
dengan umbi-umbian 
yang tidak dapat 
menahan limpasan air 

Monokultur 

Dengan adanya kelebihan dan kekurangan tersebut maka perlu adanya suatu rekomendasi yang 
tepat yaitu: 

a. Meningkatkan heterogenitas tanaman dengan sistem polikultur 
b. Penggunaan sistem terasering 
c. Sistem agroforestry yang diterapkan di lereng atas. Agroforestry dipilih sebagai solusi karena 

menguntungkan petani maupun lingkungan, sehingga perekonomian petani tidak terganggu. 
Tanaman berkayu dan tanaman semusim (Tjatjo, Basir, and Umar 2015). Ilustrasi contoh 
penanaman yang disarankan dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Gambar 3.  Saran penanaman di Desa Ngadas 

Sumber: peneliti, 2019 

KESIMPULAN 

Perubahan cara bercocok tanam di Desa Ngadas terjadi seiring dengan adanya perubahan kebijakan 
pemerintah. 1910-1968 masyarakat menganut sistem gilir-balik (ladang berpindah) dengan menanam 
Jagung dan singkong. Tahun 1968-1982 mulai menatap (tanaman pokok) dengan menanam Kopi, 
cengkeh, kentang, kubis, bawang merah (tanaman komersil). Serta Tahun 1990an-sekarang dengan 
sistem menetap dengan menanam kentang. Dampaknya, terjadi perubahan pola lanskap. Pola 
lanskap yang dibentuk melalui penggunaan lahan, sirkulasi, dan batas fisik menciptakan struktur 
lanskap. Melalui perubahan struktur lanskap dapat ditelusuri dampak ekologis dari perubahan pola 
lanskap. Jadi, perubahan pola lanskap agrikultur di Desa Ngadas terjadi pada aspek struktur lanskap. 
Struktur lanskap yang awalnya cukup kompleks dan heterogen kemudian berubah menjadi lebih 
homogen dan memiliki kompleksitas yang rendah. Hal ini mengganggu keseimbangan ekologis dari 
lahan pertanian itu sendiri.Lahan menjadi lebih rentan erosi dan tanaman lebih rentan terhadap hama. 
Jadi perlu adanya solusi sebagai upaya konservasi lahan dengan cara  

meningkatkan heterogenitas tanaman dengan sistem polikultur. Penggunaan sistem terasering. 
Sistem agroforestry yang diterapkan di lereng atas. 

REFERENSI 

Agustapraja, Hammam Rofiqi. 2017. "Penerapan Genius Loci Pada Pemukiman Masyarakat Ngadas 

Tengger Malang."  Jurnal CIVILLa Vol 2 (No 1). 

Andinasari, Citra, and Cahyono Susetyo. 2018. "Analisis Karakteristik Spasial Kawasan Permukiman 

dengan Spatial Metric di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura."  JURNAL TEKNIK ITS Vol. 7 

(No. 2). 

Anggiana, Versa, and Bergas. 2014. Pembangunan Pariwisata dan Perampasan Ruang Hidup 

Rakyat: KSPN Menjawab Masalahnya Siapa? : Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

Batoro, Jati. 2017. Keajaiban Bromo Tengger Semeru. Malang: UB Press. 

Batoro, Jati, Dede Setiadi, Tatik Chikmawati, and Y. Purwanto. 2011a. "Pemanfaatan Tumbuhan Dan 

Hewan Dalam Ritual Adat Masyarakat Tengger di Bromo Tengger Semeru Jawa Timur."  Jurnal 

Ilmu Ilmu Sosial Volume 03 (No 01). 

Batoro, Jati, Dede Setiadi, Tatik Chikmawati, and Y. Purwanto. 2011b. "Pengetahuan Tentang 

Tumbuhan Masyarakat Tenggerdi Bromo Tengger Semeru Jawa Timur."  Jurnal WACANA Vol 14 

(No 1). 

BBTNBTS. 2013. Hikayat Wong Tengger: Kisah Peminggiran dan Dominasi: Balai Besar Taman 

Nasional Tengger Semeru. 

Bell, S. 2009 Mental Maps. Canada: Elsevier  

BPS. 2017. Kecamatan Poncokusumo dalam Angka. Malang: BPS. 



Sri Utami1), Dian Kartika Santoso2), dan Antariksa3),- Implikasi Ekologis Pola Lanskap Agrikultur di Desa Ngadas 

Kabupaten Malang 151  

Budiyanti, Syamsu. 2015. "Analisis Deskriptif Aktivitas Dan Potensi Komunitas Desa ‘Enclave’ Ranu 

Pane Pada Zona Pemanfaatan Tradisional, Kecamatan Senduro, Kab. Lumajang, Wilayah Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)."  Jurnal DIMENSI Vol 8 (No 2). 

Endarwati, Maria Christina. 2013. "Pengaruh Mitos Pada Bentukan Ruang Bermukim Di Desa Ngadas 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang."  Jurnal Tesa Arsitektur Vol 11 (No 1). 

Faturrohmah, Septiana, and Bramantyo Marjuki. 2017. "Identifikasi Dinamika Spasial Sumberdaya 

Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak Jawa Tengah."  Majalah Geografi Indonesia Vol. 

31 ( No.1). 

Forman, Richard, Wenche E. Dramstad, and James D. Olson. 1996. Landscape ecology principles in 

Landscape Architecture and Land use Planning. US: Island Press. 

Gao, Jie, Carla Barbieri, and Corinne Valdivia. 2013. "Agricultural Landscape Preferences."  Journal of 

Travel Research 53 (3):366-379. doi: 10.1177/0047287513496471. 

Picuno, Pietro. 2012. "Vernacular farm buildings in landscape planning: a typological analysis in a 

southern Italian region."  Journal of Agricultural Engineering volume XLIII (e20). doi: 

10.4081/jae.2012.e20. 

Prastiyo, Yulius Budi, Kaswanto, and Hadi Susilo Arifin. 2017. "Analisis Ekologi Lanskap Agroforestri 

pada Riparian Sungai Ciliwung di Kota Bogor."  Jurnal Lanskap Indonesia 9 (2). 

Rijal, Abraham Mohammad, and Antariksa. 2019. Arsitektur Masyarakat Agraris dan 

Perkembangannya. Malang: UB Press. 

Santoso, Dian Kartika, and Respati Wikantyoso. 2018. "Faktor Penyebab Perubahan Morfologi Desa 

Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang "  LOCAL WISDOM,  10 (2):53-62. 

Sastiawan. 2007. "Penggunaan vegetasi (rumput gajah) dalam menjaga kestabilan tanah terhafdap 

kelongsoran, ."  Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 11 (1). 

Setiawan, Bayu, Prapto Yudono, and Sriyanto Waluyo. 2018. "Evaluasi Tipe Pemanfaatan Lahan 

Pertanian dalam Upaya Mitigasi Kerusakan Lahan Di Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, 

Kabupaten Banjarnegara."  Vegetalika 7 (2). 

Simonds, John Ormsbee, and Barry W. Starke. 2006. Landscape architecture a manual of 

environmental planning and design. 4 ed. United States of America: The McGraw-Hill Companies, 

Inc. 

Subadyo, A. Tutut. 2016. "Arsitektur Pekarangan Suku Tengger di Kantung Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru." TEMU ILMIAH IPLBI 2016. 

Sulistinah. 2014. "Dampak Perladangan Berpindah Pada Ekosistem dan Lingkungan Hutan."  

JURNAL GEOGRAFI 12 (2):143 - 157. 

Tjatjo, Nurmasita T., Muhammad Basir, and Husain Umar. 2015. "Karakteristik Pola Agroforestri 

Masyarakat Di Sekitar Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi."  Jurnal Sains dan 

Teknologi Tadulako, Volume 4 (Nomor 3):55-64. 

Wang, Jingjing, Yong Hu, Ling Sun, Zhiming Wang, Kun Yu, Lin Qiu, Jie Shan, and Xiaojun Huang. 

2017 "Dynamic analysis of agricultural landscape pattern changes in Jiangsu." 6th International 

Conference on Agro-Geoinformatics, Fairfax VA, USA, August 7-10, 2017. 

Wesnawa, I Gede Astra. 2010. "Dinamika Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal dI 

Kabupaten Buleleng Provinsi Bali."  Forum Geografi Vol. 24 (No. 1). 

Yaherwandi, Syafrida Manuwoto, Purnama Hidayat, Damayanti Buchori, and Lilik Budiprasetyo. 2006. 

"Analisis Spasial Lanskap Pertanian dan Keanekaragaman Hymenoptera di Daerah Aliran Sungai 

Cianjur."  Hayati. 



152    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2019, ISBN 978-602-294-397-6 

 



Lisa Dwi Wulandari1), Helsalonika Clearista2),- Kejelasan Ruang Jalan Kawasan Perumahan Sawojajar Kota Malang  153  

KEJELASAN RUANG JALAN KAWASAN PERUMAHAN SAWOJAJAR 
KOTA MALANG  

 
Lisa Dwi Wiulandari1), Helsalonika Clearista2) 

1) Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya  
e-mail lisaromansya@ub.ac.id 

2) Mahasiswa Program Sarjana Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya 
e-mail helsalonikaclearista@gmail.com 

 
ABSTRACT 

Legibility in context of city planning is used to ease the visitor in remembering and understanding the area itself 
(Puspitanigrum,2013). Legibility includes about the physical element which is easily-identifiable or visually 
understandable (Lynch,1960). Issues related legibility in Sawojajar Housing complex area is supported by the 
opinion from both in-habitant and the visitors. The low level of legibility in Sawojajar housing complex results in 
many visitors having difficulty remembering the area caused by the poor condition and direction obscurity of the  
physical elements. Applying7 elements of legibility of city planning according to Shirvani (1985) in Puspitaningrum 
(2013) includes land use, street furniture, activity support, vegetation and circulation and parking. This research 
use qualitative descriptive and on-site observation method. As well as conducting interview in 7 different zone of 
the area, showing the hierarchy of the legibility zones and hierarchy of physical elements that are able to facilitate 
the legibility of the area. The result is produced by identifying the observation data and repondents answer which 
analyzed based on standard and theories of the legibility. The results shows what elements can be used to 
increase area legibility and recommendation regarding physical elements maintenance, signage legibility and 
activity support element replenishment.  

Keywords: Legibility, housing complex area city physical elements. 

ABSTRAK 

Kejelasan ruang jalan digunakan dalam penataan suatu kota untuk mempermudah pengunjung kawasan 
mengingat dan memahami kawasan (Puspitanigrum,2013). Kejelasan ruang jalan adalah tentang keterbacaan 
elemen fisik kawasan yang mudah  dipahami secara visual (Lynch,1960).  Isu permasalahan kejelasan ruang 
jalan di Kawasan Perumahan Sawojajar didukung pendapat masyarakat dari dalam kawasan perumahan maupun 
dari luar kawasan. Rendahnya kejelasan ruang jalan mengakibatkan banyaknya pengunjung kawasan yang 
kesulitan mengingat kawasan, kondisi elemen fisik kejelasan ruang jalan yang kurang memadai, dan keberadaan 
elemen fisik kejelasan ruang jalan belum mampu mengarahkan dengan jelas. Menerapkan 7 elemen kejelasan 
ruang jalan menurut Shirvani (1985) dalam Puspitaningrum (2013) meliputi land use, street furniture, signage, 
activity support, vegetasi dan sirkulasi dan parkir. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dan observasi 
kawasan, serta wawancara pada responden di 7 zona kawasan, dijelaskan terkait hirarki zona yang memiliki 
kejelasan ruang jalan serta hirarki elemen fisik yang membantu masyarakat dalam mengingat dan memahami 
kejelasan ruang jalan. Data diidentifikasi dengan hasil observasi kondisi eksisting, serta dianalisis berdasarkan 
peraturan dan teori. Hasil yang diperoleh digunakan untuk mengetahui elemen yang dapat membantu kejelasan 
ruang jalan serta untuk memecahkan permasalahan. Rekomendasi penelitian terkait pemeliharaan elemen 
kejelasan ruang jalan, penambahan elemen signage penunjang kejelasan ruang jalan dan penambahan 
pendukung elemen kawasan. 

Kata Kunci: Kejelasan ruang jalan, kawasan perumahan, elemen fisik kawasan 

PENDAHULUAN  

Suatu kawasan dalam kota membutuhkan adanya kejelasan ruang jalan (Puspitaningrum, 2013). 
Kejelasan ruang jalan yang dimaksud adalah keterbacaan atau legibility yang jelas di suatu kota yang 
mencakup kemudahan bagian – bagiannya yang dapat dikenali dan diorganisasikan dalam pola 
koheren. Kejelasan ruang jalan kawasan dimaksud dalam legibility terkait dengan bentukan yang 
mudah diidentifikasi dan membantu dalam kemudahan berorientasi. Salah satu kawasan dengan 
jumlah penduduk terbanyak di Kota Malang diikuti dengan adanya perkembangan perencanaan 
pembangunan ke arah timur. Perumahan Sawojajar yang terletak di Kelurahan Sawojajar Kecamatan 
Kedungkandang ini termasuk dalam kawasan yang diperhatikan dalam menunjang visi dan misi Kota 
Malang yaitu “Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat”. Selain 
itu, adanya isu kawasan terkait ketidakjelasan pengunjung kawasan dalam menemukan suatu tujuan 
dan pemahaman atau kesulitan dalam mengingat suatu kawasan menyebabkan adanya perasaan 
tersesat. Adapun permasalahan yang dibahas diantaranya kejelasan ruang jalan kawasan perumahan 
yang masih rendah, kondisi elemen fisik kawasan yang mempengaruhi dan menunjang tingkat 
kejelasan ruang jalan di kawasan kurang memadai, serta keberadaan elemen fisik kawasan yang 
menyebabkan kebingungan dan ketidaknyamanan masyarakat.  
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Legibility kawasan yang baik memungkinkan seseorang bergerak dengan mudah dan cepat untuk 
menemukan tempat tujuan, dengan adanya rasa kenyamanan emosional dan tanpa adanya rasa takut 
yang datang dengan disorientasi. Mengacu kepada kejelasan ruang jalan dinilai dari legibility tiap – 
tiap elemen fisik kawasan, maka adanya elemen sebagai point of interest dalam suatu kawasan atau 
zona turut serta mempengaruhi kejelasan ruang jalan kawasan. Sedangkan elemen – elemen fisik 
yang dapat ditemukan dalam kawasan urban menurut Shirvani (1985) dalam Puspitaningrum (2013), 
disebutkan adanya 6 elemen fisik diantaranya land use, street furniture, signage, vegetasi, activity 
support dan sirkulasi dan parkir. Disebutkan juga adanya pendukung dari kawasan terkait sirkulasi 
pejalan kaki berupa pedestrian ways.  

METODE 

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan 
dengan mengumpulkan data di lapangan dengan acuan teori yang sudah ada, data diperoleh dengan 
cara observasi kondisi eksisting elemen fisik kawasan dan wawancara responden. Kemudian data 
diperoleh dan dianalisis, dan dapat dirumuskan hasil penelitian tersebut serta rekomendasi untuk 
membuat keputusan.  

Dalam penelitian kejelasan ruang jalan kawasan perumahan ini, digunakan variabel terikat legibility 
sebagai kriteria dalam penelitian yang harus menunjukkan kejelasan gambaran kawasan sehingga 
mudah diingat dan keterbacaan kawasan berdasarkan kondisi fisik elemen kawasan. Sedangkan 
variabel bebas digunakan elemen fisik kawasan sebagai elemen yang menunjukkan kejelasan ruang 
jalan kawasan perumahan tersebut diantaranya land use, street furniture, signage, vegetasi, activity 
support, sirkulasi dan parkir. 

Tabel 1.  Variabel Penelitian 

No Variabel Sub Variabel Kriteria Penelitian  Sumber  

1.  Land Use  - Jenis Land Use  
- Perletakan Land Use  

- Kejelasan gambaran 
kawasan yang diingat 

- Keterbacaan kawasan 
berdasar kondisi fisik 

Shirvani (1985) 
dalam 
Puspitaningrum 
(2013) 
Lynch (1960) 

2. Street 
furniture 

- Jenis Street Furniture  
- Perletakan street 

furniture  

- Kejelasan gambaran 
kawasan yang diingat 

- Keterbacaan kawasan 
berdasar kondisi fisik 

Shirvani (1985) 
dalam 
Puspitaningrum 
(2013) 
Lynch (1960) 

3. Signage  - Jenis signage  
- Perletakan signage  

- Kejelasan gambaran 
kawasan yang diingat 

- Keterbacaan kawasan 
berdasar kondisi fisik 

Shirvani (1985) 
dalam 
Puspitaningrum 
(2013) 
Lynch (1960) 

4. Vegetasi  - Jenis habitus vegetasi  
- Perletakan vegetasi  

 

- Kejelasan gambaran 
kawasan yang diingat 

- Keterbacaan kawasan 
berdasar kondisi fisik 

Shirvani (1985) 
dalam 
Puspitaningrum 
(2013) 
Lynch (1960) 

5. Activity 
Support  

- Jenis activity support  
- Perletakan activity 

support  

- Kejelasan gambaran 
kawasan yang diingat 

- Keterbacaan kawasan 
berdasar kondisi fisik 

Shirvani (1985) 
dalam 
Puspitaningrum 
(2013) 
Lynch (1960) 

6. Sirkulasi & 
Parkir  

- Jenis parkir  
- Perletakan parkir  
- Jenis Sirkulasi  
- Jalur sirkulasi  

- Kejelasan gambaran 
kawasan yang diingat 

- Keterbacaan kawasan 
berdasar kondisi fisik 
 

Shirvani (1985) 
dalam 
Puspitaningrum 
(2013) 
Lynch (1960) 

 
Didukung oleh kriteria dalam penilaian setiap elemen, pada setiap zona kawasan diperhatikan pula 
elemen fisik kawasan yang mampu menunjukkan kekhasan atau menonjol yang disebut oleh point of 
interest. Keberadaan elemen yang mampu digunakan sebagai point of intereset turut serta 
mempengaruhi kondisi kejelasan ruang jalan kawasan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kawasan Perumahan Sawojajar Kota Malang berada di Kelurahan Sawojajar, Kecamatan 
Kedungkandang, Kota Malang dilalui oleh jalur – jalur utama kawasan maupun jalur perumahan yang 
cenderung lebih sempit dan bersifat privat. Begitu pula dengan pembagian zona, didasari oleh adanya 
jalur utama kawasan dan jalur yang dapat mewakili seluruh zona Kawasan Perumahan Sawojajar 
Kota Malang. Zona kawasan dibagi menjadi 7 dengan berbagai kondisi yang memungkinkan 
terjadinya aktivitas manusia, sehingga tujuan penelitian dalam mengetahui kejelasan ruang jalan 
kawasan dapat terwujud yaitu salah satunya dari wawancara dengan responden. Selain itu tetap 
digunakan observasi sebagai hasil dari pengamatan peneliti menurut kondisi eksisting kawasan. 
Berdasarkan zona studi dan elemen – elemen fisik kejelasan ruang jalan yang ditetapkan sebagai 
variabel penelitian yaitu land use, street furniture, signage, vegetasi, activity support dan sirkulasi 
parkir, serta diamati point of interest dari elemen fisik kawasan yang dapat digunakan sebagai acuan 
khas kawasan.   

Hasil Wawancara 

Perolehan hasil wawancara yang dilakukan kepada 100 responden pada 7 zona. Pemilihan dilakukan 
pada responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang dan laki – laki sebanyak 43 
orang. Dominasi asal tempat tinggal responden dari Kecamatan Kedungkandang yang artinya 
sebagian besar berasal tidak jauh dari lokasi studi. Adapun hasil wawancara, diperoleh data bahwa 
kurang lebih responden tinggal di Kota Malang selama lebih dari 10 tahun dan mengetahui Kawasan 
Perumahan Sawojajar Kota Malang, sehingga responden merupakan sumber yang sudah tidak asing 
lagi dengan kawasan perumahan ini. Adapun kecenderungan responden pergi ke kawasan tersebut 
lebih dari 10 kali dan dengan tujuan untuk berkunjung ke rumah kerabat. Namun, hasil wawancara 
responden menyatakan bahwa sebgaian besar 85% dari responden pernah pengalami kesulitan 
dalam mencari alamat di Kawasan Perumahan Sawojajar Kota Malang. 

Menentukan zona – zona yang paling mudah diahami kejelasan ruang jalannya hingga yang tidak 
jelas atau sulit untuk dipahami kejelasan ruang jalannya menurut pendapat dari responden, maka 
digunakan perhitungan dari nilai yang sering keluar untuk zona – zona kawasan yang telah 
ditentukan.  

Tabel 2.  Nilai Hasil Wawancara Urutan Kejelasan Zona Kawasan 

 
A B C D E F G 

Danau Toba  58 34 4 2 0 1 1 

Danau Kerinci  3 39 47 7 2 1 0 

Danau Maninjau Raya 0 3 14 26 37 12 9 

Danau Bratan  1 0 9 35 34 14 7 

Danau Tandano  0 0 2 1 15 60 22 

Danau Limboto  4 4 3 12 6 11 60 

Raya Sawojajar 35 19 21 18 6 1 0 

 KETERANGAN :  
A – C :  Mudah 
D   :  Ragu – Ragu   
E – F :  Sulit 

 
Diurutkan mulai dari penilaian tertinggi dari Zona Jalan Danau Toba yang paling mudah dipahami 
kejelasan ruang jalannya, hingga jalan Danau Limboto merupakan jalan yang paling sulit untuk 
dipahami kejelasan ruang jalannya. Urutan dari zona – zona kawasan turut serta menjadi suatu 
pemikiran adanya elemen fisik yang turut serta mempengaruhi kejelasan ruang jalan kawasan. Melalui 
hasil wawancara elemen fisik kawasan terhadap kejelasan ruang jalan kawasan menunjukkan adanya 
kesinambungan dan saling berdampak terhadap zona – zona kawasan tersebut. Dari data yang 
diperoleh melalui wawancara terkait nilai kejelasan ruang jalan berdasarkan elemen fisik kawasan, 
terdapat hirarki elemen fisik mulai dari elemen yang sangat membantu hingga elemen yang tidak 
berkontribusi terhadap kejelasan ruang jalan kawasan.  
 
 



156    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2019, ISBN 978-602-294-397-6 

Tabel 3.  Rata – rata Hasil Wawancara Elemen Fisik Kawasan terhadap Kejelasan Ruang Jalan 

 

NO 
ELEMEN FISIK 
KAWASAN 

Interval 

F1 .  X1 Mean 
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Nilai tengah interval (X1) 

10.5 30.5 50.5 
70.

5 90.5 

1 
Pengelompokan fungsi 
bangunan  

1 21 39 34 5 5470 54.7 

2 
Peletakan fungsi 
bangunan komersil  

0 8 20 58 14 6610 66.1 

3 
Peletakan fungsi 
bangunan privat  

11 42 28 18 1 4170 41.7 

4 
Street furniture 
membantu daya ingat  

6 36 38 20 0 4490 44.9 

5 
Street furniture 
menunjukkan kejelasan  

6 28 43 23 0 4710 47.1 

6 
Signage membantu 
mengingat  

0 12 36 50 2 5890 58.9 

7 
Signage menunjukkan 
kejelasan  

0 11 36 40 10 5878 58.7 

8 
Vegetasi membantu 
mengingat  

16 41 29 14 0 3870 38.7 

9 
Vegetasi menunjukkan 
kejelasan  

15 37 34 14 0 3990 39.9 

10 
Activity support 
membantu mengingat  

1 15 45 37 2 5530 55.3 

11 
Activity support 
menunjukkan kejelasan  

0 9 46 44 1 5790 57.9 

12 
Sirkulasi dan Parkir 
membantu mengingat  

7 45 29 19 0 4250 42.5 

13 
Sirkulasi dan Parkir 
menunjukkan kejelasan  

7 36 35 22 0 4490 44.9 

Keterangan :  
F1 : Frekuensi  
X1: Nilai Tengah Interval  
 

Diketahui bahwa dari penjabaran hasil wawancara terkait elemen fisik kawasan, maka elemen 
mendapat nilai tertinggi yaitu peletakan fungsi bangunan komersil yang dimaksud adalah elemen land 
use dengan fungsi perdagangan dan jasa. Kemudian apabila diurutkan maka elemen signage 
menduduki peringkat kedua, dilanjutkan dengan elemen acitivity support, street furniture, sirkulasi dan 
parkir, land use perumahan, dan vegetasi.  
 

Hasil Identifikasi, Analisis, dan Sintesa  

Perumahan Sawojajar termasuk dalam kawasan perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas 
penunjang seperti perdagangan dan jasa, RTH, peribadatan dan pendidikan pada jalan – jalan utama 
yang menjadi zona amatan. Keberadan elemen – elemen fisik menjadi penunjang kejelasan ruang 
jalan. Adanya zona – zona yang telah diidentifikasi menunjukkan kondisi – kondisi elemen fisik tiap 
zona dan menjadi penyelarasan antara hasil wawancara dan kondisi elemen fisik kawasan yang 
berkesinambungan. Berikut adalah table identifikasi beserta foto hasil amatan menurut kondisi 
eksisting kawasan Perumahan Sawojajar Kota Malang.  
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Tabel 4. Hasil Observasi Zona Kawasan Penelitian 

 
Zona Kawasan Dokumentasi Hasil Observasi 

1 ( Jl. Danau Toba) 
 

Tidak terdapat Pedestrian ways, Signage sebagai point of intereset 

2 (Jl. Danau Kerinci) 
 

Land Use beragam, signage petunjuk arah jarang ditemukan 

3 (Jl. Danau Maninjau Raya ) 
 

Kurangnya signage petunjuk arah, karena land use dominasi perumahan 

4 (Jl. Danau Bratan )  

Dominasi land use perdagangan dan jasa sebagai point of interest, sirkulasi 

padat 

5 (Jl. Danau Tandano) 

 

Perumahan dominasi land use, sign petunjuk arah jarang ditemukan 

6 (Jl. Danau Limboto) 

 

Perumahan dominasi land use, sign petunjuk arah jarang ditemukan 

7 (Jl. Raya Sawojajar) 
  

Kondisi selururh elemen fisik baik, namun belum seluruhnya land use 
digunakan 

 
Kondisi zona dengan dominasi fungsi perdagangan dan jasa dapat dikelompokkan menjadi zona yang 
memiliki elemen fisik kejelasan ruang jalan memadai dibandingkan dengan zona dengan dominasi 
fungsi perumahan di Kawasan Perumahan Sawojajar ini. Hirarki yang diperoleh dari hasil wawancara, 
digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian dan keberadan 
elemen fisik kejelasan ruang jalan.  
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Gambar 1. Peta Hirarki Kejelasan Ruang Jalan Zona Kawasan Perumahan  

 
Kondisi elemen fisik kawasan dilihat dari kondisi eksisting dan hasil hirarki dari wawancara responden 
mendapat kesamaan dengan urutan sebagai berikut:  

1. Land Use Perdagangan dan Jasa   
2. Signage   
3. Activity Support  
4. Street Furniture 
5. Sirkulasi dan Parkir  
6. Land Use Perumahan  
7. Vegetasi   

Secara keseluruhan, pada kawasan zona dominasi perdagangan dan jasa, elemen fisik kawasan 
belum cukup memadai. Menurut peraturan Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki SE Menteri 
PUPR 02/SE/M2018 tanggal 26 Februari 2018, seluruh zona perdagangan dan jasa di kawasan 
perumahan tersebut tidak memiliki sirkulasi pejalan kaki atau pedestrian ways, sehingga 
mempengaruhi ketersediaan elemen – elemen fisik kawasan lainnya. Tidak adanya pedestrian ways 
menyebabkan tidak adanya tempat yang digunakan untuk aktivitas berkumpul seperti penempatan 
activity support yang teratur, elemen street furniture, elemen vegetasi yang teratur dan harmonis, 
serta tentunya sikulasi dan parkir yang tertata.  

Sedangkan kondisi zona dengan dominasi fungsi land use perumahan, cenderung tidak 
membutuhkan adanya pedestrian ways karena sifat dari zona perumahan yang lebih privat. Namun, 
kondisi dari elemen fisik lain di zona perumahan ini pun kurang memadai. Apalagi keseragaman 
kondisi bangunan, dengan tidak adanya signage nama bangunan yang terlihat dengan skala yang 
jelas, ditambahkan dengan kondisi – kondisi elemen street furniture dan vegetasi yang kurang 
terawat, sehingga zona dengan dominasi perumahan seperti pada Jalan Danau Limboto yang tertera 
pada gambar 1 dengan urutan nomor 7, menjadi zona yang paling sulit untuk dipahami kejelasan 
ruang jalannya.  

Sebagai kawasan dengan berbagai macam elemen fisik pendukung, maka adanya kejelasan ruang 
jalan juga turut serta dapat didukung dengan adanya kenyamanan dalam kawasan. Terkait pada 
kondisi sirkulasi dan parkir serta pengelompokkan activity support di zona Jalan Danau Bratan yaitu 
zona yang memiliki 4 fungsi lahan secara langsung, maka kondisi keramaian dan tidak teraturnya 
kawasan dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang berujung kepada ketidakjelasan kawasan. 
Dengan demikian, menunjang kondisi kawasan yang baik, maka perlu adanya relokasi parkir dan juga 
PKL atau activity support sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas pejalan kaki, kendaran dan 
parkir di kawasan, yang didukung oleh Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran dari Dinas 
Perhubungan Kota Malang tahun 2017, untuk relokasi parkir dan PKL. 

 



Lisa Dwi Wulandari1), Helsalonika Clearista2),- Kejelasan Ruang Jalan Kawasan Perumahan Sawojajar Kota Malang  159  

Rekomendasi 

Rekomendasi bertujuan untuk memberikan arahan yang sesuai untuk meningkatkan kejelasan ruang 
jalan Kawasan Perumahan Sawojajar Kota Malang. Terdapat 2 rekomendasi, rekomendasi umum 
ditujukan pada rekomendasi kejelasan ruang jalan secara umum dan rekomendasi secara khusus 
merupakan rekomendasi pendukung yang digunakan guna menyelesaikan beberapa permasalahan 
dan juga melengkapi kawasan yang baik dilihat dari kejelasan ruang jalannya. Rekomendasi 
pendukung juga digunakan untuk melengkapi elemen fisik lainnya. 

 
Tabel 5. Rekomendasi Umum Elemen Fisik Kejelasan Ruang Jalan Kawasan 

No Rekomendasi Elemen Gambar Rekomendasi 

1. Signage umum berupa petunjuk arah atau directional sign yang 
digunakan untuk memberikan petunjuk arah secara umum bagi 
pengunjung kawasan perumahan, diletakan pada jalan utama 
kawasan yang menunjukkan nama jalan – jalan di dalam 
kawasan. 

 

2.  Directional sign berupa papan nama jalan yang memiliki desain 
yang baik, atau pemeliharaan sign nama jalan.  

 

3.  Directional sign berupa gapura nama jalan dapat digunakan 
untuk menunjukkan jalan masuk pada gang – gang dan dapat 
digunakan sebagai point of interest zona tertentu.  

 

 
 

Tabel 6. Rekomendasi Pendukung Elemen Fisik Kejelasan Ruang Jalan Kawasan 

No Rekomendasi Elemen Gambar Rekomendasi 

1. Penambahan jalur sirkulasi pejalan kaki atau pedestrian 
ways pada zona dominasi perdagangan dan jasa, 
sehingga diikuti pula oleh elemen penunjang lainnya yang 
dapat memberikan fasilitas dan nilai tambah kawasan 
seperti elemen street furniture, vegetasi, activity support 
dan juga sirkulasi dan parkir 

 

2.  Relokasi parkir dan PKL pada zona 2, mengatasi 
kemacetan atau kepadatan sirkulasi kawasan zona 3 

 

 

 

KESIMPULAN 

Elemen – elemen fisik Kejelasan ruang jalan Kawasan Perumahan Sawojajar Kota Malang tidak 
semua dapat ditemukan di kawasan tersebut. Pada dasarnya hasil penelitian kualitatif banyak didasari 
oleh hasil wawancara responden yang merupakan sumber utama dalam penilaian kejelasan ruang 
jalan kawasan. Dalam elemen kejelasan ruang jalan, ada keterkaitan satu dengan yang lainnya yang 
akan saling melengkapi. Begitu pula dengan kedudukan dari point of interest setiap zona kawasan, 
mampu menjadi suatu tetenger yang digunakan untuk mengingat dan memahami kawasan. Melalui 
hasil wawancara dan juga observasi lapangan yang dilakukan, hirarki elemen kejelasan ruang jalan 
dapat diurutkan dari yang paling jelas yaitu:  
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1. Land Use Perdagangan dan Jasa  
2. Signage  
3. Activity Support  
4. Street Furniture  
5. Sirkulasi dan Parkir  
6. Land Use Perumahan  
7. Vegetasi 

 
Dalam mencapai tujuan memperoleh kawasan perumahan yang baik dengan menerapkan elemen – 
elemen fisik kejelasan ruang jalan di kawasan ini, maka ada beberapa rekomendasi. Rekomendasi 
umum sebagai penunjang ruang jalan kawsan secara keseluruhan diantaranya adanya pemeliharaan 
signage pada land use perdagangan dan jasa maupun perumahan untuk memperjelas lokasi tujuan 
yang digunakan sebagai acuan, penambahan signage berupa nama jalan yang disertai nomor rumah 
yang jelas, dan penambahan signage berupa gapura gang yang juga dapat digunakan sebagai point 
of interest. Sedangkan rekomendasi khusus merupakan rekomendasi pendukung yang meliputi 
penambahan jaur sirkulasi pejalan kaki atau pedestrian ways yang diikuti dengan adanya fasilitas 
berupa street furniture, penataan vegetasu, activity support dan juga elemen sirkulasi dan parkir yang 
semakin baik. Selain itu, adanya permasalahan pada zona 3 kawasan dapat diatasi dengan relokasi 
parkir dan PKL yang ada di zona 2 Jalan Danau Kerinci.  
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ABSTRACT  

Flooding is a threat to urban areas. Flooding can cause losses in many aspects of city community life. Denpasar 
City has experienced floods that have caused losses, especially in the economic sector and floods that have 
claimed lives in 2005. Denpasar is a city that partly originates from subak areas. Based on the latest data 
collection in 2011 in Denpasar there were 41 subaks that were still active. Subak Sembung is one of the subak 
cultural landscapes which has a wide area of 115 hectares. In the course of history, subak has been able to 
survive from the kingdom, colonialism, orde lama, orde baru, and reformation period. This shows the resilience of 
subak, so the potential contained in subak cultural landscape needs to be explored. This research is a qualitative 
study. The method of data collection is done by field observation and in-depth interviews. Data analysis was 
performed by rationalistic descriptive analysis. Subak potentials that can contribute to urban planning especially 
flood prevention are: subak land, subak infrastructure, subak philosophy, and subak organization. 

Keywords: potential, cultural landscape, subak, prevention, flooding 

ABSTRAK  

Banjir merupakan ancaman bagi daerah perkotaan. Banjir dapat menimbullkan kerugian dalam banyak aspek 
kehidupan masyarakat kota. Kota Denpasar telah beberapa kali mengalami banjir yang menimbulkan kerugian, 
terutama pada sektor ekonomi dan pernah terjadi banjir yang menelan korban jiwa tahun 2005. Denpasar adalah 
Kota yang sebagian wilayahnya berasal dari areal subak. Berdasarkan pendataan terakhir tahun 2011 di 
Denpasar terdapat  41 subak yang masih aktif. Subak sembung merupakan salah satu cultural landscape subak 
yang luas wilayahnya tergolong luas yaitu 115 ha. Dalam perjalanan sejarah subak telah mampu bertahan mulai 
dari jaman kerajaan,  masa penjajahan, era orde lama, era orde baru, dan era reformasi. Hal ini menunjukkan 
ketahanan subak, sehingga potensi yang terdapat pada cultural landscape subak perlu digali. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitaf. Metode pengumpulan data dilakukan dengan obsevasi lapangan dan wawancara 
mendalam. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif rasionalistik. Potensi subak yang dapat berkontribusi 
dalam tata kota khususnya pencegahan banjir adalah: lahan subak, prasarana subak, filosofi subak, dan 
keorganisasian subak. 

Kata Kunci: potensi, cultural landscape, subak, pencegahan, banjir  

 

PENDAHULUAN  

Banjir merupakan bencana yang banyak terjadi di Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir (2010-
2019) bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung merupakan bencana alam yang dominan 
terjadi di Indonesia (BNPB 2019). Banjir dapat merusak rumah dan permukiman, menyebabkan gagal 
panen karena rusaknya tanaman pertanian. Banjir juga dapat mengakibatkan rusaknya prasarana 
publik, rusaknya fasilitas sosial dan ekonomi masyarakat, dan dapat berdampak pada kesehatan 
bahkan dapat menimbulkan korban korban jiwa (Direktorat Pengairan dan Irigasi (tt). 

Kota Denpasar secara umum memiliki tofografi yang relatif datar dengan ketinggian 0-75 mdpl dan 
nilai rata-rata curah hujan di kota Denpasar setiap tahunnya relatif tinggi, sebagai gambaran pada 
tahun 2018 curah hujan rata-rata per bulan adalah 160,1mm, dengan rata-rata tertinggi mencapai 
393,5 pada bulan januari (BPS: 2019). Konversi lahan pertanian (ruang terbuka) di kota Denpasar 
cukup tinggi yaitu dari tahun 1992 sampai 2015 mencapai 4.640,44 hektare atau 201,763 
hektare/tahun (Trigunasih (2015). Konversi lahan pada ruang terbuka hijau (RTH) di Denpasar 
sebagian besar menjadi permukiman atau areal terbangun Riana (2014). Di Kota Denpasar telah 
beberapa kali mengalami banjir, bahkan tahun 2005 banjir menelan korban jiwa (Koran Tempo, 2005). 
Berdasarkan kajian Ratna Dewi (2017) banjir merupakan salah satu permasalahan lingkungan di Kota 
Denpasar. Banjir dengan segala dampaknya merupakan suatu masalah yang dihadapi kota 
Denpasar, sehingga perlu suatu upaya penanggulangannya, salah satu langkah awal adalah 
inventarisasi masalah dan potensi dalam penanggulangan banjir tersebut.   
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Kota Denpasar pada tahun 2000 memiliki luas lahan 12.778 ha, yang berupa sawah sebanyak 3147 
ha, lahan kering 9623 ha, dan penggunaan lainnya 8 ha (BPS: 2000). Penggunaan lahan di Kota 
Denpasar tahun 2018 berupa sawah seluas 2.409 ha, lahan bukan sawah 510 ha, lahan bukan 
pertanian (jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll) 9.859 ha. (BPS, 2019). Lahan sawah 
meskipun mengalami penyusutan luasnya masih cukup luas yaitu yaitu 18,86% dari keseluruhan luas 
wilayah kota. Lahan sawah sebagian besar ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) oleh 
pemerintah kota Denpasar. Semua lahan sawah merupakan cultural landscape subak. Disamping 
fungsinya sebagai RTH dengan segala manfaatnya, perlu digali potensi yang dimiliki pada cultural 
landscape subak, supaya dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal dalam penanggulangan 
banjir. Cultural landscape Subak Sembung merupakan salah satu subak yang masih relatif sedikit 
mengalami alih fungsi lahan dan memiliki luas lahan yang tergolong luas dibandingkan dengan 
cultural landscape subak lainnya di kota Denpasar (Suryada, Suartika, 2017), sehingga dianggap 
cukup representatif untuk dijadikan kasus dalam penggalian potensi terkait dengan ketahanan 
terhadap banjir dalam rangka memberi masukan kepada stakeholder pada proses penanggulangan 
banjir di kota Denpasar khususnya, dan Propinsi Bali pada umumnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang dapat memberikan gambaran tentang 
potensi yang dimiliki cultural landscape subak yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan banjir, 
yang tentunya memerlukan kajian yang lebih mendalam secara multi disiplin. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara 
mendalam. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif rasionalistik.  

Banjir adalah suatu kondisi dimana air pada permukaan tanah tidak bisa ditampung oleh saluran air 
sehingga meluap dan mengakibatkan aliran atau genangan yang melebihi jumlah normal dan 
menimbulkan kerugian pada manusia. Ada dua jenis banjir yaitu: (1) Genangan pada daerah yang 
bukan rawa; (2) Terjadinya limpasan air dari saluran air akibat debit air melebihi daya tampung 
pengalirannya (Siswoko, 1985). Penyebab banjir dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) Perubahan 
tata ruang akibat aktifitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan pada alam; (2) 
Terjadinya fenomena alam seperti: curah hujan yang tinggi, badai, naiknya permukaan air laut; (3) 
Penurunan kualitas lingkungan seperti: penyempitan sungai, sedimentasi yang menyebabkan 
pendangkalan sungai, hilangnya tumbuhan pada daerah tangkapan air. (Direktorat Pengairan dan 
Irigasi, tt). 

Pencegahan dan penanggulangan banjir memerlukan kerjasama semua stakeholder dan dukungan 
masyarakat. Strategi dan pendekatan untuk meminimalkan dampak banjir dilakukan dengan: (1) 
Pemetaan unsur-unsur yang rawan, pemetaan daerah jalur banjir, pemetaan areal bencana lain akibat 
banjir, tata guna lahan yang sesuai, pengaturan kepadatan bangunan dan penduduk, larangan 
pemanfaatan tanah untuk suatu fungsi. Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan: perlindungan 
vegetasi, perawatan dan perbaikan saluran, konstruksi bendungan yang baik, partisipasi masyarakat 
secara aktif, perencanaan dan pelaksanaannya (Sebastian: 2008). 

Subak secara empiris telah mampu bertahan melewati era kerajaan, era penjajahan, era orde lama, 
era orde baru, dan era reformasi (Purwita, 1993). Subak adalah suatu perkumpulan petani yang 
mengelola air irigasi di lahan sawah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang 
memiliki karakteristik sisio-agraris-religius. Subak memiliki kawasan sawah, sumber air, pura subak, 
dan mandiri (Windia, Wiguna, 2013). Cultural landscape subak adalah istilah yang lebih luas tidak 
hanya mengenai organisasi subak. Pada tanggal 29 juni tahun 2012 UNESCO menetapkan subak 
sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD). Subak dikatagorikan sebagai cultural landscape karena 
merupakan perpaduan dari landscape alami dan aktifitas manusia (Surata, 2013). Cultural landscape 
subak memiliki tiga komponen utama yaitu: (1) Komponen fisik berupa lahan sawah; (2) Komponen 
sistem irigasi dengan berbagai fasilitasnya; (3) Komponen sistem sosial dengan pelaku utamanya 
adalah anggota subak (Windia, Wiguna, 2013). Tri hita karana adalah filosofi dari subak. Filosofi tri 
hita karana bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 
sesamanya, dan manusia dengan alam. Unsur tri hita karana pada subak adalah: (1) Parahyangan 
yang menata hubungan manusia dengan Tuhan dengan artefaknya berupa pura subak, dengan 
segala ritual dan filosofinya; (2) Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan 
sesama manusia. Unsur pawongan berupa anggota organisasi subak dengan peraturan-
peraturannya, organisasi subak dengan anggota subak sebagai penentu kebijakan melalui 
musyawarah, awig-awig (peraturan) subak merupakan produk hukum adat yang disusun berdasarkan 
musyawarah anggota; (3) Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan 
lingkungan alamnya yang unsurnya berupa landscape subak berteras dan bangunan irigasi. (Windia, 
Wiguna, 2013). 
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Subak sebagai organisasi sosio-cultural memiliki berbagai kearifan lokal antara lain: (1) Kearifan 
religius yaitu dasar sepirituaitas atau keTuhanan dalam berorganisasi. Dengan konsep suci (bersih) 
dan leteh (kotor) dianjurkan kepada komunitas subak untuk menjaga kesucian dan menghindari 
keletehan meliputi tanah (wilayah subak), air dan sumber air, termasuk perilaku anggota subak; (2) 
Kearifan kultural yaitu keyakinan masyarakat subak tentang konsep tanah sebagai ibu pertiwi, air 
merupakan simbol Dewa Wisnu dan padi merupakan simbol Dewi Sri menimbulkan sikap 
penghormatan terhadap lingkungan (air dan sumber air, hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam 
lainya); (3) Kearifan ekologis memiliki makna keseimbangan, konservasi, dan keberlanjutan 
lingkungan. Pemuliaan terhadap air, tanah, dan sumber daya lainnya dituangkan dalam awig-awig 
(peraturan) dan sistem ritual; (4) Kearifan institusional ditunjukkan dengan integritas organisasi subak 
intern dan ekstern. Intern ditujukan kepada anggota subak, ekstern organisasi subak bersinergi 
dengan organisasi lain yang terkait dengan subak, seperti desa pakraman dan instansi pemerintah. 
Konsepsi ini secara nyata diimplementasikan dalam bentuk ngayah (gotong-royong) dalam 
menyelesaikan kewajiban bersama seperti dalam kegiatan ritual, perawatan saluran, dan menggarap 
sawah; (5) Kearifan ekonomis terwujud dalam usaha yang bersifat kreatif dan produktif, dengan dasar 
ekonomi kerakyatan yang menjalankan usaha-usaha kecil kekeluargaan dengan dasar modal sosial 
dan spritual. Contoh nyatanya adanya bangunan lumbung yang dimiliki secara kolektif pada balai 
subak, dan adanya jineng pada rumah keluarga petani merupakan sarana menyimpan tabungan 
berupa hasil pertanian; (6) Kearifan hukum yaitu reward kepada yang berprestasi dan punishment 
kepada yang melanggar peraturan. Bentuk kearifan hukum dapat berupa: awig-awig, perarem, sima-
dresta yang menunjukkan kemandirian subak; (7) Kearifan teknologis berwujud kemampuan teknologi 
dan pengetahuan tradisional dalam memahami dan memecahkan masalah-maslah kehidupan dengan 
pendekatan astronomi, biologi, dan klimatologi. Subak memperkenalkan teknologi konstruksi aungan 
(terowongan air), metode pembagian air dengan adil dengan system tetek yaitu membagi air dengan 
alat ukur (biasanya dari bahan kayu yang mempunyai alat ukur dengan dicecah), jatah air sesuai 
dengan berat bibit yang akan ditanam; (8) Kearifan keamanan berwujud tapal batas wilayah subak 
yang jelas. Pengamanan dilakukan terkait dengan pencemaran, perusakan oleh hewan, pencurian 
oleh manusia, dan keamanan dari serangan hama. Dalam pengamanan pada pembagian air subak 
msmiliki mekanisme pengawasan air, untuk pengawasan terhadap hewan subak memiliki sistem 
denda. Dalam hal keamanan terhadap pencurian subak memiliki seka sambang yaitu kelompok yang 
bertugas mengawasi pencurian. Dalam upaya mengatasi hama subak memiliki berbagai tradisi 
pemberantasan hama seperti tradisi perburuan tikus, tradisi pemberantasan hama biasanya disertai 
dengan upaya spiritual berupa ritual (Windia, Wiguna, 2013).  

Subak pada umumnya memiliki prasarana berupa bangunan irigasi. Bangunan irigasi terdiri dari; (1) 
Empelan adalah bendungan yang dibangun dengan membendung sungai untuk mengalirkan air ke 
sawah; (2) Telabah aya yaitu saluran primer yang airnya berasal lansung dari bendungan; (2) Telabah 
gede yaitu saluran sekunder yang airnya berasal dari pembagian telabah aya; (3)  Telabah cerik yaitu 
saluran tersier yang airnya berasa dari pembagian telabah gede; (4) Telabah pemaron adalah saluran 
pembagi yang airnya berasal dari pembagian telabah cerik; (5) Talikunda adalah saluran air untuk 
mengairi sawah yang tidak bersingungan dengan telabah pemaron sehingga air dialirkan melalui 
sawah orang lain dengan talikunda; (6) Telabah pengutangan atau pangkung adalah sungai yang 
berfungsi untuk membuang kelebihan air. Daerah di sebelah kiri dan kanan pangkung dibiarkan liar 
ditumbuhi tanaman yang disebut dengan konsep ubah uga yaitu membiarkan dua kali panjang uga 
(alat untuk membajak sawah) di kiri dan di kanan saluran air. Daerah ini menjadi daerah aliran sungai 
(DAS) yang salah satunya berfungsi sebagai daerah resapan, dan daerah penyangga saluran 
pembuangan. Pada pangkung biasanya terdapat bangunan suci berupa pelinggih sebagai sarana 
memuja Tuhan memohon keselamatan kawasan pangkung; (7) Tembuku adalah bangunan pembagi 
air yang ada pada masing masing telabah (Surata, 2013). 

EXISTING SUBAK SEMBUNG  

Subak Sembung terletak di Kecamatan Denpasar Utara Kelurahan Peguyangan. Pencapaian dengan 
kendaraan dapat dilakukan dari Jalan Achmad Yani. Disebelah utara, barat dan selatan subak 
sembung dibatasi oleh perumahan, disebelah timur dibatasi oleh pangkung dan Subak Dalem. Subak 
Sembung terdiri dari wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut munduk. Munduk merupakan areal 
sawah yang menggunakan sumber air dari satu saluran air (telabah pemaron) yang sama. Di Subak 
Sembung terdapat lima munduk yaitu: Munduk Umawani, Munduk Sembung, Munduk Sapian, 
Munduk Palak, dan Munduk Umapuan. Landscape Subak Sembung dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Landscape Subak Sembung 
Pemetaan: Bayu, 2019 

POTENSI SUBAK SEMBUNG DALAM PENCEGAHAN BANJIR 

Lahan Subak 

Lahan Subak Sembung terdiri lahan sawah dengan luas areal sekitar 115 ha. Secara yuridis 
peruntukan lahan subak sembung adalah zona Ruang Terbuka Hijau Pertanian (Perwali, 2014). 
Secara adat subak sembung berada pada wilayah Banjar Pulugambang, Banjar Benaya, Banjar 
Tektek, Banjar Tagtag Kaja, dan Banjar Dakdakan, yang tergabung dalam Desa Pakraman 
Peguyangan. Saat ini lahan di Subak Sembung dimanfaatkan untuk: tanaman padi, tanaman palawija, 
tanaman bunga, pulau isogeobiografi. Menurut Surata (2013) Pulau isogeobiografi adalah areal yang 
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berbeda secara geologi maupun biologi. Daerah ini terisolasi dari daerah yang luas disekitarnya. Di 
subak sembung pulau isogeobiografi merupakan lahan kering ditengah sawah yang terdapat kandang 
ternak, pondok, kolam ikan, dan ditanami tanaman yang beragam. Salah satu fungsi lingkungan dari 
lahan sawah adalah sebagai pendaur ulang dan preservasi air yaitu sebagian dari air hujan akan 
mengalami infiltrasi dan perlokasi kedalam tanah pada lahan sawah sehingga mengurangi limpasan 
air pada saat musim hujan (Yulianto,2014). Dengan demikian Keberadaan lahan sawah cultural 
ladscape subak merupakan potensi pencegahan banjir. 

Lahan subak sembung memiliki ketinggian 45 mdpl sampai 65 mdpl. Tofografi subak sembung dapat 
dilihat pada gambar 2. Tofografi subak sembung makin menurun kearah selatan. Kontur pangkung 
dan DASnya lebih rendah dari kontur sawah. Dari kontur tanah terlihat bahwa pengaliran air limpasan 
adalah menuju ke pangkung baik langsung maupun melalui telabah cerik dan telabah pemaron. 

 
 

Gambar 2. Tofografi Subak Sembung 
Pemetaan: Bayu, 2019 

Prasarana Subak 

Prasarana subak yang terdapat di Subak Sembung berupa: (1) Empelan yang berada pada hulu 
pangkung. Empelan ini berfungsi untuk membendung air pada pangkung, untuk dialirkan ke sawah; 
(2) Telabah cerik merupakan sumber air utama dari subak sembung yang airnya berasal dari Dam 
Tanah Putih. Disamping sebagai sarana pengairan telabah cerik ini dapat berfungsi sebagai penyalur 
air limpasan baik dari Subak Sembung sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya, untuk dibuang ke 
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pangkung; (3) Telabah pemaron berfungsi untuk pengairan pada munduk dan menyalurkan limpasan 
air menuju ke pangkung; (4) Pangkung merupakan permukaan tanah terendah di Subak Sembung. 
Pangkung di Subak Sembung merupakan sungai yang mengalir ke Tukad Badung. Konsep ugah uga 
masih diterapkan pada sisi bagian barat pangkung (di wilayah Subak Sembung) sedangkan disebalah 
timur (wilayah Subak Dalem) sebagian sudah hilang, karena sudah dibangun perumahan. Pangkung 
merupakan potensi penaggulangan banjir karena berfungsi untuk mengalirkan air yang tidak 
dibutuhkan disawah, dan air limpasan dari subak sembung dan lingkungan sekitarnya; (5) Pura Ulun 
Suwi, sanggah catu, dan pelinggih pangkung berfungsi sebagai sarana ritual terkait dengan 
kemakmuran dan keselamatan. Kondisi prasarana Subak Sembung dapat dilihat pada gambar 3. 

   

Empelan yang masih berfungsi Telabah cerik Telabah pemaron 

   

Pangkung dengan DAS  Pura Ulun Suwi Sanggah Catu 

 
Gambar 3. Prasarana Subak Sembung 

Sumber: observasi, 2019 

Organisasi Subak 

Dalam pengelolaannya Subak Sembung memiliki struktur organisasi yang meliputi unsur intern dan 
ekstern. Struktur organisasi Subak Sembung dapat dilihat pada gambar 4. Prinsip dasar pengelolaan 
Subak Sembung adalah demokrasi yaitu mengambilan keputusan berdasarkan hasil paruman (rapat 
anggota) melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Struktur organisasi akan memudahkan 
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan subak termasuk dalam pencegahan dan penangulangan 
bencana, salah satunya bencana banjir. Hal yang rutin yang dilakukan yang berdampak bagi 
pencegahan banjir adalah gotong royong menjaga kebersihan subak dan perawatan saluran air.  

 
 

Gambar 4. Struktur Organisasi Subak Sembung 
Sumber: Suryada,Suartika,  2017 
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Filosofi 

Filosofi yang melandasi pengelolaan Subak Sembung adalah tri hita karana. Upaya implementasi tri 
hita karana adalah: (1) Hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dengan pengelolaan 
lahan berkelanjutan, memelihara prasarana subak, adanya kelompok tani organic; (2) Hubungan yang 
selaras antar sesama manusia diwujudkan dengan upaya menjalankan organisasi subak berdasarkan 
awig-awig untuk mencapai tujuan bersama; (3) Hubungan yang selaras antara manusia dengan 
Tuhan tercemin pada ritual yang dilakukan secar rutin maupun insidental yang pada umumnya 
memiliki makna kesejahteraan dan keselamatan. Gambar 5 menunjukkan beberapa kegiatan subak 
yang berlandaskan tri hita karana. 

   

Anggota subak bergotong royong 
melakukan perawatan saluran air  

Musyawarah anggota subak dengan 
melibatkan unsur ekstern dari 

pemerintah 

Ritual pada pura Ulun Suwi salah 
satunya pecaruan, simbol 

pembersihan bhuana alit dan 
bhuana agung (manusia dan 

lingkungan)  

 
Gambar 5. Kegiatan di Subak Sembung sebagai implementasi filosofi tri hita karana 

Sumber: Ngurah Gede, 2015 

Filosofi ini bermakna motivasi kepada anggota subak dalam menjaga prasarana subak, lingkungan, 
yang merupakan potensi dalam pencegahan banjir. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Subak Sembung sebagai sebuah cultural landscape memiliki potensi dalam pencegahan banjir 
berupa: lahan subak sebagai tempat infiltarsi dan perlokasi air ke dalam tanah sehingga mengurangi 
limpasan air, prasarana subak berupa saluran irigasi dan saluran pembuangan yang berfungsi untuk 
menyalurkan limpasan air ke Tukad badung, orgaisasi sosial untuk melakukan koordinasi dan terjun 
langsung melakukan perawatan saluran air dan menjaga kebersihan lingkungan, landasan filosofi 
yang bermakna keharmonisan yang dituangkan dalam hukum adat. Dengan demikian Cultural 
landscape Subak sembung memiliki potensi dalam pencegahan banjir baik untuk wilayah Subak 
Sembung sendiri maupun untuk lingkungan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan perlu adanya penelitian secara kuantitatif 
tentang potensi yang dimiliki, juga perlu diadakan penggalian potensi pada subak lain sehingga dapat 
dilakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanggulangan banjir di Kota Denpasar. 
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ABSTRACT 

A historic urban landscape is the result of layering and intertwining values of culture and nature from time to time. 
Beyond the concept of historic center, it includes the context of urban that broad and setting it and strengthen the 
role and the meaning of urban historic or often called the urban heritage. A historic town see landscape and 
interpreting a series of the city in the night and day. Various societies from many cultures countless has left their 
tracks, and continue to doing now. This paper review approaching concept HUL to improve the sustainability of 
planning and intervention design with concern the environment woke up there, cultural heritage intangible, cultural 
diversity, sosio-economic and environmental factors along with values of local communities in order to achieve 
the sustainable urban heritage. 

Keywords: urban historic landscape, urban heritage, sustainable, HUL  

 
ABSTRAK  

Lanskap kota bersejarah adalah hasil dari perpaduan dan terjalinnya nilai-nilai budaya dan alam dari waktu ke 
waktu. Konsep ‘lanskap kota bersejarah’, ini mencakup konteks perkotaan yang luas dan pengaturan 
geografisnya sehingga memperkuat peran dan makna dari kota bersejarah atau sering disebut kota pusaka. 
Pendekatan lanskap kota bersejarah melihat dan menafsirkan kota sebagai sebuah rangkaian dalam ruang dan 
waktu yang tak terpisahkan. Beragam masyarakat dari berbagai suku dan budaya yang tak terhitung jumlahnya 
telah menjadi saksi dan meninggalkan jejak mereka di kota pusaka, serta terus melakukannya hingga saat ini. 
Tulisan ini mengulas konsep pendekatan HUL untuk meningkatkan keberlanjutan perencanaan dan intervensi 
desain dengan memperhatikan lingkungan terbangun yang ada, warisan budaya tak benda, keragaman budaya, 
faktor sosial-ekonomi dan lingkungan bersamaan dengan nilai-nilai masyarakat setempat sehingga dapat 
mewujudkan kota pusaka berkelanjutan. 

Kata Kunci: lanskap kota bersejarah, kota pusaka, berkelanjutan, HUL  

 

PENDAHULUAN  

Sebuah kota harus memiliki identitas masa lalu karena di tengah hiruk pikuk perkembangan wajah 
kota akibat urbanisasi, industrialisasi dan globalisasi, maka warisan pusaka baik berupa arsitektur, 
lanskap dan benda tak teraga akan menjadi pembeda dan ciri khas dimana dalam jangka 100 tahun 
kedepan banyak kota diberbagai belahan dunia menjadi terlihat sama atau beda sama sekali 
(Subijono, 2015). Persoalan-persoalan kota yang terus kita hadapi berupa penghancuran lingkungan 
bersejarah yang terdapat didalam dokumen International Style dan Le Corbusier (lihat Charta of 
Athen, 1933), The Age of the Machine (paradigma sejarah arsitektur dan desain urban), gejala 
monotonisasi, keseragaman wajah kota dan globalisasi, de-politisasi dalam bidang ekonomi dan 
pembangunan kota. Di era sustainable development goals 2030, yaitu dalam the future we want, 
persoalan heritage menjadi salah satu yang harus dikelola baik oleh sebuah negara. Oleh karena itu, 
tulisan ini mengadopsi sebuah pendekatan baru yaitu lanskap kota bersejarah dalam mewujudkan 
kota pusaka berkelanjutan. 

Mensikapi bahwa perubahan adalah ciri dari sebuah kota yang dinamis, maka perlu ada 
keseimbangan antara perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan baru dengan upaya melestarikan 
citra dan karakter lingkungan dalam pembentukan lingkungan yang tanggap  (Martokusumo, 2014). 
Kawasan dan lanskap bersejarah yang dilindungi kini dihargai karena signifikansinya dalam upaya 
pencarian identitas budaya oleh masyarakat (CURDS et.al. dlm Russel, 2011). Pemanfaatan artefak 
sejarah merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan ciri dan identitas lokal sebuah 
tempat/kawasan yang memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter tempat (genius loci). 
Oleh karena penyelamatan bangunan tua dan lingkungan bersejarah (aset budaya)  bukan saja 
sekedar upaya untuk mempertahankan kelangsungan  artefak, namun membuka penafsiran baru 
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dalam kehidupan urban dengan mewadahi kebutuhan melalui konsep baru HUL (Historic Urban 
Landscape).  

Pelestarian kawasan memiliki banyak perangkat dalam tata ruang, seringkali tidak berjalan optimal. 
Kesulitan implementasi pengendalian pemanfaatan tata ruang, didalam pelestarian menjadi persoalan 
karena ada batasan-batasan fisik yang terkait dengan kriteria dalam penetapan apakah kawasan 
tersebut perlu dilestarikan atau tidak dan mengabaikan nilai-nilai asosiatif (Martokusumo, 2015). 
Banyak pendekatan dalam perencanaan penataan kota yang jarang mengakomodasi keberagaman 
struktur sosio-kultural yang telah terbentuk di suatu kawasan kota karena para perencana kota lebih 
sering melihat kota sebagai benda fisik (physical based) ketimbang sebagai benda budaya (cultural 
artifact) (Sudikno, 2004). Pakar pelestarian dan perencana perlu meninjau kembali dasar teoritis, re-
kriteria dalam menentukan dan menetapkan sebuah kota pusaka (heritage) yang berkelanjutan untuk 
konservasi berdasarkan pendekatan HUL (Historic Urban Landscape) bukan hanya jargon kota 
pusaka sebagai predikat semata.  

Pendekatan lanskap kota bersejarah ini melihat dan menafsirkan kota sebagai rangkaian dalam ruang 
dan waktu yang mencakup seluruh aspek fisik dan nonfisik kota. Berbagai masyarakat yang tak 
terhitung jumlahnya telah menjadi saksi dengan meninggalkan jejak mereka, serta terus 
melakukannya hingga saat ini (Unesco, 2013). Sebagai sebuah pendekatan, Lanskap kota bersejarah 
melihat keanekaragaman budaya dan kreatifitas sebagai modal utama bagi pembangunan dan 
pengembangan manusia, sosial dan ekonomi. Hal ini dapat menjadi cara dalam membagi kota melalui 
‘zonasi’ dalam kawasan konservasi tersendiri, yang dengan demikian menjadi satu kesatuan dalam 
pelestarian kota pusaka (Unesco, 2013). Untuk tujuan ini, UNESCO bekerja sama dengan kota-kota 
untuk mendukung integrasi masalah lingkungan, sosial dan budaya ke dalam perencanaan, desain 
dan pelaksanaan pembangunan perkotaan sehingga kehidupan berkelanjutan dapat dicapai. 
Pendekatan lanskap kota bersejarah dapat dilihat dari setiap sudut kota Banda Aceh.  

Kota sebagai Gudang Sejarah 

Kota adalah gudang sejarah [a repository of history]. Karena itu, sulit mempelajari fenomena kota 
tanpa melalui sejarah. Kostof menjelaskan, the more we know about cultures, about the structure of 
society in various periods of history in different parts of the world, the better we are able to read their 
built environtment (Kostof, 1991 : 10). Ada dua pendekatan untuk menganalisis kota sebagai gudang 
sejarah untuk mewujudkan kota pusaka yang dilestarikan, yaitu : [1] Kota sebagai material artifact, 
berupa obyek pembuatan manusia yang meninggalkan jejak. Dalam hal ini kota menjadi teks sejarah 
[historical teks], [2] kota sebagai collective imagination. Kota dilihat sebagai sintesis dari serangkaian 
nilai-nilai. Athena, Roma, Istambul dan Paris merepresentasikan ide sebuah kota yang jauh 
melampaui bentuk fisiknya, melampaui permanensinya. Bahkan dengan cara ini kita bisa 
membicarakan kota Babilon yang secara fisik telah lenyap (Rossi, 1982 : 127). Menurut Rossi, 
pendekatan pertama dan kedua saling berhubungan, saling melengkapi dan dapat digunakan secara 
bersamaan. 

Fakta yang tersimpan di berbagai tempat tidak selalu menjadi informasi yang bermakna. Untuk 
mengatasinya diperlukan interpretasi yang tepat sehingga tidak membuat masyarakat memiliki 
pandangan yang keliru. Arif (2008) menyatakan melalui sejarah dan bukti peninggalan teraga dan tak 
teraganya dapat menjelaskan pandangan kelompok budaya tertentu kepada kelompok yang lain, 
ataupun memaknai sesuatu dari masa lalu ke kehidupan modern. Selain itu juga untuk menyampaikan 
pesan tertentu kepada kelompok-kelompok yang beragam, Interpretasi membantu membentuk 
keterkaitan dengan warisan masa lalu. Artefak atau obyek dapat menceritakan kisahnya sendiri, 
tentang umurnya, konstruksi dan perawatannya sepanjang waktu (Arif, 2008). Kota-kota dapat 
menjelaskan tentang penggunaan bahan, tipe-tipe bangunan, dari peninggalan masa lalu. Kota-kota 
yang kehilangan bangunan-bangunan dan tempat-tempat bersejarahnya dapat disebut telah 
kehilangan memorinya. Sejarah dapat dilihat sebagai pencarian dari kebenaran, tetapi hasilnya tidak 
pernah berupa kebenaran, hanya argumentasi, selalu interpretasi (Shidarta, 2002 : 3). Situs atau 
tempat-tempat bersejarah harus menjadi tempat penuturan kisah (story telling) dari hasil interpretasi 
berdasarkan penelitian mendalam. Inilah aspek pendidikan dari kawasan lanskap heritage sebuah 
kota, yang akan mencerahkan masa lampau demi masa depan. 

Pendekatan Konsep Lanskap Kota Bersejarah 

Dalam kegiatan pelestarian kota pusaka terdapat dua rujukan penting, yakni Piagam Venesia 1964 
(Venice Charter 1964) dan Piagam Burra (Burra Charter 1979, 1999 dan 2013) dari ICOMOS 



Zya Dyena Meutia1), Roos Akbar2),- Pendekatan Konsep HUL (Historic Urban Landscape) dalam Mewujudkan 

Kota Pusaka Berkelanjutan 171  

Australia. Kedua panduan tersebut menjadi rujukan penting dalam penetapan signifikansi budaya 
serta arahan pengelolaan dari cultural dan natural heritage pada sebuah kota/wilayah 
(Martokusumo,2016). Namun demikian, paradigma Eurocentris yang menjadi dasar dan mendominasi 
pemikiran-pemikiran UNESCO, ICOMOS dan institusi terkaitnya pun mulai mendapat perlawanan dari 
berbagai pihak khususnya masyarakat (Logan, 2001; Wells, 2010 dan Petzet, 2013). Dalam diskusi 
pelestarian dan pengelolaan aset kota bersejarah (Logan, 2001; Bandarin, 2011 dan Petzet 2013) 
menyatakan, penerapan sistem pedoman berskala global telah menimbulkan pertentangan, karena 
munculnya reaksi dan protes dari sejumlah komunitas lokal. Konflik tersebut mengakibatkan adanya 
pergeseran sistem konservasi warisan bersejarah dunia (world’s cultural heritage conservation 
system) menuju kepada pendekatan kultural yang bersifat relatif. Dari sinilah muncul pendekatan yang 
dapat mewadahi keseluruhan aspek fisik dan nonfisik dalam sebuah kota. Pengakuan muatan dan 
identitas lokal dan sistem konservasi global yang cenderung seragam sudah disadari oleh UNESCO. 
Pergeseran pemahaman konsep warisan budaya tersebut juga mengakibatkan adanya konflik di 
dalam implementasi pelestarian dalam konteks dunia bukan Barat (Martokusumo, 2017). Konsep 
perlindungan lanskap budaya dari perspektif Barat (di Eropa) didasari oleh pemikiran tentang sejarah 
seni (art historian) dan berfokus kepada monumen tunggal (objek fisik). Wajar apabila physical-based 
approach ini lebih cenderung menghasilkan upaya preservasi dan rekonstruksi objek fisik. Dalam 
prakteknya, pendekatan ini seringkali mengabaikan proses-proses dinamik dan konteks sosial yang 
justru secara kental membingkai upaya pelestarian sebagai sebuah entitas yang utuh menyentuh 
semua aspek (Taylor/Lennon, 2012 dan Wells, 2010). Oleh karenanya, pendekatan konsep HUL yang 
masih sangat muda di Indonesia dapat dijadikan konsep andalan untuk mewadahi seluruh aspek 
dalam pelestarian kota pusaka berkelanjutan. 

Pendekatan lanskap kota bersejarah melihat dan menterjemahkan kota sebagai rangkaian dalam 
ruang dan waktu dalam entitas yang utuh. Pendekatan ini berusaha untuk meningkatkan 
keberlanjutan perencanaan dan intervensi desain dengan memeperhatikan lingkungan binaan yang 
ada, warisan budaya teraga dan tak teraga, keragaman etnis dan budaya, faktor sosial, ekonomi dan 
lingkungan bersamaan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Terutama dalam penyusunan 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Prioritas Kota Pusaka yang akan 
menjadi instrumen pengaturan dan pengendali penataan bangunan dan lingkungan, pemahaman 
mengenai perspektif HUL (historic urban landscape) ini sangat diperlukan. Di banyak kota di dunia, 
pendekatan ini telah memiliki hasil yang sangat positif serta menggembirakan. Ditinjau dari aspek 
lokalitas, maka dengan konsep HUL ini akan  tercapai keseimbangan antara pelestarian serta 
perlindungan pusaka perkotaan, pembangunan ekonomi, fungsi dan kelayakan huni kota. Dengan 
demikian kebutuhan penduduk saat ini terjawab sambil meningkatkan secara berkelanjutan sumber 
daya alam dan budaya kota untuk generasi mendatang melalui pelestarian warisan budaya, ekonomi, 
lingkungan dan sosial budaya (Unesco, 2013). 

Historic Urban Landscape atau Lanskap Kota Bersejarah juga merupakan metode pengembangan 
kota pusaka yang telah direkomendasikan oleh UNESCO sejak tahun 2011 pada sebuah konvensi 
internasional dan juga tertuang dalam Piagam. Rekomendasi dalam Hisotric Urban Landscape atau 
dalam Bahasa Indonesia disebut Lanskap Kota Bersejarah ini diadopsi pada tanggal 10 November 
2011 oleh Sidang Umum UNESCO. Konsep HUL yang diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 2011 
ini bukanlah sebuah kategori baru melainkan sebuah pendekatan. Pendekatan lansekap kota 
bersejarah bergerak tidak semata mengenai pelestarian lingkungan fisik, namun berfokus pada 
seluruh lingkungan nonfisik yaitu manusia dengan semua kualitas teraga dan tak teraga. Pendekatan 
HUL berusaha untuk meningkatkan keberlanjutan perencanaan dan intervensi desain dengan 
memperhatikan lingkungan terbangun yang ada menjadi lingkungan binaan, warisan budaya tak 
teraga, keragaman budaya, faktor sosial-ekonomi dan lingkungan bersamaan dengan nilai-nilai 
masyarakat setempat. Nilai-nilai kesetempatan/indegenous knowledge, didefinisikan sebagai 
pengkristalan solusi masalah bersama dalam suatu komunitas sesuai dengan modal sosial (social 
capital) yang dimiliki (Pangarsa, 2006). Nilai-nilai lokal juga didefinisikan sebagai pengetahuan yang 
dimiliki oleh masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman dengan pemahaman masyarakat 
terhadap alam dan budayanya (Naritoom, 2009). Kearifan lokal bersifat dinamis yang dapat 
dipengaruhi oleh situasi eksternal seperti globalisasi dan urbanisasi. Sebagai wujud dari struktur sosial 
yang dinamis, nilai-nilai lokal dalam sebuah lanskap kota bersejarah dapat berpengaruh pada 
terwujudnya suatu struktur dan pola ruang wilayah seperti dideskripsikan oleh Castell (2002) 
berikut:“space is not photocopy of society, it is society. Spatial forms and processes are formed by the 
dynamics of overall social structure”. 

Dalam manajemen dan pengelolaan lanskap kota bersejarah, jika penanganannya dilakukan secara 
benar, maka aset pusaka perkotaan akan berperan sebagai katalisator pembangunan sosial-ekonomi 
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melalui pariwisata, perdagangan, dan nilai tanah properti menjadi lebih tinggi sehingga mampu 
menyediakan pendapatan untuk membayar untuk perawatan, restorasi dan rehabilitasi. Lanskap 
pusaka perkotaan menghasilkan dampak hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan 
tanpa makna budaya-bersejarah. Lokasi dekat dengan monumen dan situs kelas dunia biasanya 
menarik penduduk dan sektor jasa investor yang bersedia membayar lebih untuk lokasi bergengsi. Hal 
ini tercermin nilai lahan dan bangunan 250-an kota pusaka yang masuk dalam Daftar Warisan Dunia 
memberikan manfaat sosial ekonomi yang sangat signifikan di tingkat lokal dan nasional - tidak hanya 
melalui pariwisata serta produk dan jasa terkait, tetapi juga melalui fungsi lain (Unesco, 2013). 
Misalnya, kawasan kota tua Batavia, Jakarta yang saat ini menjadi tempat wisata bersejarah yang 
selalu menarik perhatian wisatawan domestik maupun asing. Kawasan pusaka perkotaan sering 
menuntut peningkatan dalam hal manajemen dan pengelolaan, karena adanya peraturan yang lebih 
ketat dalam mengendalikan dan memantau lingkungan binaan, sehingga memperbaiki perencanaan 
dan desain jika dilaksanakan dengan baik. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan kepastian dan 
keamanan investasi jangka panjang dalam mewujudkan kota pusaka berkelanjutan. 

 

Gambar 1. Lanskap Kota Bersejarah, Banda Aceh 
Sumber: Meutia, 2018 

Mewujudkan Kota Pusaka Berkelanjutan  

Handoko (2006), menjelaskan bahwa pelestarian kota pusaka merupakan suatu pendekatan yang 
strategis didalam perkembangan kota, karena upaya pelestarian kota pusaka dapat menjamin 
kesinambungan nilai-nilai kehidupan dalam proses pembangunan kota tersebut. Selain itu dengan 
adanya lanskap kota pusaka akan menjadikan kota tersebut memiliki wajah yang mencitrakan budaya 
kota tersebut. Shirvani (1985) menjelaskan bahwa kota pusaka atau kawasan pusaka perkotaan 
adalah kawasan yang pernah menjadi pusat-pusat dari sebuah kompleksitas fungsi kegiatan ekonomi, 
sosial budaya yang mengakumulasi makna kesejarahan (historical significance). kawasan tersebut 
memiliki kekayaan tipologi dan morfologi urban heritage yang berupa historical site, historical district 
dan historical cultural. 
  
Kota pusaka memiliki kekentalan sejarah karena sudah berusia ratusan tahun, bernilai dan memiliki 
pusaka alam, pusaka budaya teraga dan pusaka budaya tidak teraga serta rajutan berbagai pusaka 
tersebut terintegrasi sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang 
hidup, berkembang dan dikelola secara efektif. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan kota 
pusaka untuk mewujudkan reformasi dibidang perencanaan dari tataran perencanaan RTRW ke arah 
aksi implementasi konkrit berbasis kekuatan ruang kota dengan nilai-nilai pusaka didalamnya untuk 
mewujudkan pelestarian sebuah kota yang berkelanjutan. Kota pusaka memiliki tujuan untuk 
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mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan berbasis rencana tata ruang 
bercirikan nilai-nilai kearifan lokal. 
 
Dalam mendesain bangunan atau merencanakan suatu kota harus mempertimbangkan keharmonisan 
antar bangunan dan kawasan barunya. Dengan demikian, diharapkan adanya kesinambungan antar 
bangunan baru dengan kawasan lamanya menjadi lanskap kota yang baik. Hal ini penting, karena 
perkotaan atau bangunan dapat memberikan identitas atau karakteristik dari suatu kota terhadap 
sejarah masa lalunya. Kevin Lynch mengungkapkan perlunya kejelasan citra [clear, legible image] 
sebuah kota yang memberikan pemahaman tentang budaya dan kepercayaan yang di anut oleh 
warga kota itu. Kejelasan citra kota secara utuh dapat menjadi dasar dari arah pertumbuhan yang baik 
dari suatu kota [Lynch, 1979 : 4]. Setiap warga kota memiliki hubungan emosional dalam waktu yang 
cukup lama dengan beberapa kawasan dalam kota. Citra [image] dari kawasan kota tersebut terpateri 
kedalam memorinya dan memunculkan makna tertentu dalam dirinya. 
 
Dalam sebuah kota biasanya terdapat aset pusaka teraga dan tak teraga yang merupakan sumber 
ikatan sosial, keragaman dan penggerak kreativitas, inovasi dan regenerasi. Pusaka perkotaan sangat 
penting bagi kota kita sekarang dan di masa depan. Pusaka perkotaan teraga maupun tak teraga 
merupakan sumber kepaduan sosial, keberagaman dan pendorong kreativitas, inovasi dan regenerasi 
perkotaan. Kunci untuk memahami dan mengelola setiap lingkungan perkotaan bersejarah adalah 
pengakuan bahwa kota bukan monumen statis atau sekelompok bangunan, tetapi tunduk pada 
kekuatan dinamis dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang membentuk dan terus 
membentuknya (Martokusumo, 2014). Tulisan ini berargumen bahwa konteks sejarah dan 
perkembangan baru dapat saling berinteraksi dan memperkuat peran dan makna dalam membentuk 
kota pusaka berkelanjutan. Keberlanjutan bukanlah sekedar pada pengelolaan sumber daya alam, 
namun mencakup upaya pemanfaatan dari warisan budaya, arsitektur dan lingkungan binaan, yang 
tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya komunitasnya. 

Lapisan Lansekap Banda Aceh dari Masa ke Masa 

Banda Aceh sebagai salah satu kota tertua di Indonesia dan Asia tenggara yang sudah berusia 815 
tahun memiliki sejarah dari masa ke masa. Lansekap kota Banda Aceh menjadi saksi bisu terhadap 
beragam lapisan sejarah mulai dari masa kerajaan, masa kolonial, masa kemerdekaan, masa konflik 
dan masa pasca bencana gempa dan tsunami. Banda Aceh telah menjadi panggung sejarah dan 
mendapat beragam citra kota seperti Serambi Mekkah, citra kota Air,citra tsunami dan sebagainya. 
Sudah sepatutnya kota bersejarah Banda Aceh yang memiliki banyak lanskap dan situ-situs 
bersejarah ini dilestarikan dan di jadikan salah satu kota pusaka berkelanjutan. Pasca bencana 
tsunami 2004 silam, banyak situs dalam lanskap kota-kota di Aceh yang terkena tsunami secara aktif 
berperan penting dalam pembuatan fungsi-fungsi sosial sehari-hari, seperti menyediakan ruang publik 
untuk musyawarah komunitas, menyelesaikan konflik dan pembuatan keputusan. Menariknya, bahwa 
dalam pemahaman masyarakat Aceh tentang pusaka budaya, ada perpaduan luar-biasa dari unsur 
kultural, historis dan religius. Hal ini tidak mengherankan jika mengingat tingkat ketaatan religius di 
Aceh yang menjadi lebih diformalkan oleh penerapan syariah, sehingga relevan jika situs-situs 
tsunami menjadi islamic memorial untuk pembelajaran di masa mendatang. situs-situs tsunami 
memainkan peran simultan sebagai pemersatu identitas-identitas religius, dan sebagai ruang-ruang 
tempat dilaksanakannya diskusi yang diperlukan untuk rekonstruksi dan pembangunan perkotaan.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Tulisan  ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Historic Urban Landscape (HUL) sebagai 
sebuah paradigma baru dalam pengembangan kota pusaka berkelanjutan yang dapat digunakan 
sebagai pendekatan dalam penyusunan instrumen pengaturan seperti Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan untuk penataan dan pelestarian pusaka perkotaan dalam menemukenali karakter dan 
potensi aset pusaka yang dapat dikembangkan. Dengan pertimbangan konsep HUL maka 
perencanaan kota akan bertumpu pada nilai-nilai teraga dan tak teraga serta pertumbuhan kota yang 
dinamis, dan tidak kaku hanya pada bangunan cagar budaya saja. Banyak pendekatan pusaka 
selama ini hanya fokus pada waktu yang beku (bangunan) dan tidak sebagai 'living heritage'. 
Sehingga pendekatan konsep HUL (Historic Urban Landscape) yang menekankan pada pendekatan 
partisipatif dari awal (pemetaan, pembentukan stakehoder, pengenalan kota) hingga ke masalah 
manajemen sangat sesuai untuk memelihara keberagaman kawasan bersejarah misalnya kearifan 
lokal sebuah kota/wilayah atau suatu tempat di saat bersamaan juga menjaga kebersamaan 
masyarakatnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu pemahaman kembali mengenai pendekatan 
konsep lanskap kota bersejarah yang masih terus dapat dikembangkan khususnya di Negara 
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berkembang seperti Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberi rekomendasi arahan 
pengendalian pembangunan lanskap kota yang semakin tergerus oleh persoalan globalisasi, 
industrialisasi dan urbanisasi pada kota yang memiliki aset pusaka sejarah dimana dapat 
mengakomodasi semua nilai-nilai kepentingan yang ada termasuk local genius di kawasan pusaka 
perkotaan sehingga dapat mewujudkan kota pusaka yang berkelanjutan.  Hal ini dapat dilihat dari 
contoh kota Banda Aceh yang sudah berusia 815 tahun sebagai salah satu kota tertua di Asia 
tenggara dan memiliki lapisan sejarah dari masa ke masa dan sepatutnya dilestarikan untuk 
mewujudkan kota pusaka berkelanjutan. 
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ABSTRACT  

The quality of  smart city can be characterized by walkability  level of urban society and the quality of integrated 

city transportation. This is the main challenge of  Denpasar  city whose society prefer to ride private motorized 

vehicle than walk. As a result, there are many traffic congestion, energy waste, air pollution and inefficient 

transportation. The public transportation had initiated in Denpasar with Sarbagita Bus many years ago but failed, 

one of its several factors is that Denpasar people are rarely walk from home to the bus stop and even walk 

around their neighbourhood. This study will investigate the problem of community walkability. The study uses 

qualitative research methods with a case study approach in South Denpasar. Several behavioral observations, 

behavior mapping, environmental measurements and road character is carried out to get the most complete 

walkability data possible. All data obtained in this study will be analyzed using walkability assessment, mapping, 

categorization and interpretation which can finally formulate the level of walkability in Denpasar as a benchmark 

for sustainable city planning and management..  

Keywords: walkability, pedestrian, smart city, behaviour mapping 

 

ABSTRAK  

Salah satu tanda kota yang pintar seperti yang sudah  dilaksanakan di kota-kota besar negara maju adalah 

tingkat masyarakat kota yang berjalan kaki atau walkability dan menggunakan transportasi kota terpadu. Hal ini 

tentu saja merupakan tantangan besar bagi generasi produktif kota denpasar yang  sangat rendah untuk berjalan 

kaki dan lebih memilih untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan, 

pemborosan energi, polusi udara serta ketidakefisienan transportasi. Sarana transportasi umum sudah dimulai di 

Bali dengan Bus Sarbagita. Hal ini patut diapresiasi, walaupun masih belum terlalu optimal yang salah satu 

penyebabnya adalah masyarakat yang jarang berjalan kaki. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya minat 

berjalan kaki ini maka penelitian ini akan menyelidiki faktor-faktor permasalahan, pendukung dan penunjang 

walkability masyarakat. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di 

Denpasar Selatan. Penggalian data berupa pengamatan perilaku, behaviour mapping, pengukuran lingkungan 

dan karakter jalan dilakukan untuk mendapatkan data walkability selengkap mungkin. Semua data yang didapat 

di penelitian ini akan dianalisa menggunakan penilaian walkability, pemetaan, kategorisasi dan interpretasi yang 

akhirnya dapat merumuskan kondisi tingkat walkability di kota Denpasar sebagai tolak ukur perencanaan dan 

pengelolaan kota berkelanjutan. 

Kata Kunci: walkability, trotoar, kota pintar, behaviour mapping 

 

WACANA DENPASAR KOTA PINTAR   

Perkembangan kota Denpasar beberapa tahun ini hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pariwisata dan beberapa kegiatan usaha lain. Dari perkembangan 
kota ini secara tidak langsung terjadi pertumbuhan demografi masyarakat baik lokal maupun 
pendatang. Salah satu indikasi dari perkembangan ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kendaraan 
bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat yang tidak seimbang dengan pertumbuhan 
infrastruktur jalan. Akibat dari fenomena tersebut adalah munculnya kemacetan, ketidaknyamanan 
sirkulasi di jalan, banyaknya kecelakaan lalu lintas serta yang tidak disadari adalah meningkatnya 
tingkat polusi udara serta pemborosan energi yang di Denpasar. Kenyataan ini tentu tidak sesuai 
dengan pembangunan Kota Denpasar yang mengidamkan Kota Denpasar yang bersih, nyaman, asri , 
berbudaya bebas polusi yang beberapa pihak mencanangkan Denpasar sebagai smart city. 
 
Smart city atau kota pintar menyaratkan terpenuhnya beberapa dimensi tanda kota pintar yaiut smart 
people, living, governance, economy, environment, and mobility. Hal ini menjadi tantangan yang 
cukup besar bagi Kota Denpasar  khususnya yang telah menandatangani MOU untuk menujudkan 
Denpasar Smart City tahun 2018 lalu.  Penelitian tentang walkability ini  merupakan penelitian terapan 
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yang sangat dibutuhkan keluarannya oleh Kota Denpasar secara keseluruhan khususnya Bappeda, 
Dinas Tata Kota , Perhubungan dan Pariwisata. Suatu kota dengan indeks walkability yang tinggi 
dimiliki oleh hampir semua Kota di Negara Maju, dimana sebagian commuter berjalan kaki dan 
menggunakan fasilitas transportasi publik.  Jalan kaki yang sebenarnya merupakan budaya asli 
leluluhur Bali justru dilupakan oleh masyarakat Bali , khususnya di Kota Denpasar. Sebagai contoh 
yang paling sederhana adalah kecenderungan orang tua yang tinggal di Denpasar tidak mengajari  
anak-anak untuk berjalan kaki menuju halte trans Bus Sarbagita  tapi justru mengajari putra-putri 
mereka untuk mengendarai sepeda motor sejak Sekolah Dasar , fenomena ini tidak hanya di kota saja 
bahkan di desa terpencilpun anak kecil umur 8 tahun sudah biasa mengendarai sepeda motor.Hal ini 
tentu saja banyak sisi negatifnya selain menyalahi aturan hukum, juga berbahaya bagi keselamatan 
anak serta perkembangan generasi kedepannya yang tidak mau berjalan kaki dan menggunakan 
transportasi publik terintegrasi di kota karena memang jarang dan tidak diajarkan  berjalan kaki sejak 
usia dini. 
 
Permasalahan diatas tentu saja tidak mutlak terjadi di semua generasi anak-anak sebagai penerus 
generasi masyarakat kota Denpasar akan tetapi memang harus diakui kecenderungan prosentasenya 
cukup besar. Sebagai langkah nyata untuk menyelamatkan serta mewujudkan Denpasar smart city 
dimana masyarakatnya sehat karena sering berjalan kaki, kota bersih dan hemat energi karena 
masyarakat lebih menyukai transportasi publik berbakan bakar listrik, serta integrasi transportasi 
publik yang menjangkau seluruh wilayah di Denpasar dan di Bali pada umumnya maka harus dimulai 
perubahan serta pendidikan tentang perilaku walkability masyarakat. 

WALKABILITY DAN KONSEP KOTA PINTAR 

Kota pintar didefinisikan sebagai suatu wilayah yang memiliki definisi geografis jelas dengan 
penerapan maksimal akan  teknologi, internet, energi yang menguntungkan bagi kehidupan 
masyarakatnya  secara inklusif dan selalu terencana dan tertata dengan pintar (Dameri, 2013). Untuk 
itu suatu kota pintar dapat disebut apabila memenuhi satu atau beberapa dimensi  seperti dimensi 
ekonomi pintar yang terdiri dari kewirausahaan, produktivitas , inovasi, branding ekonomi, dimensi 
masyarakat pintar yang berarti dengan tingkat intelektualitas dan interaksi sosial masyarakatnya, 
kepemerintahan yang pintar meliputi manajemen dan pelayanan administrasi dan politik, Dimensi 
lingkungan pintar yang ramah lingkungan dan sustainable, dimensi Pola Hidup Pintar serta mobilitas 
syang terintegrasi (Giffinger and Gudrun, 2010).  

Dimensi  Pola Hidup Pintar, mobilitas dan definisi kota pintar berkaitan dengan aktivitas berjalan kaki 
masyarakatnya. Hal yang paling sederhana adalah untuk menerapakan sistem transportasi dan 
aksesibilitas terintegrasi mensyaratkan masyarakatnya menggunakan moda transportasi massal dan 
tentu saja untuk menggunakannya masyarakat harus mau berjalan kaki ke fasilitas transportasi publik 
kota. Dengan banyaknya masyarakat yang berjalan kaki dan menggunakan moda transportasi publik  
maka penggunaan energi dan kualitas hidup kota khususnya dalam kaitannya dengan polusi udara 
dapat diatur dengan kualitas terbaik.  Definisi kota yang ‘walkable’ menurut Southworth (2006) harus 
mampu memiliki interkonektifitas ruang berjalan dengan sarana transportasi publik, yang aman dan 
mudah dijangkau dengan mementingkan pejalan kaki dibandingkan dengan kendaraan bermotor 
lainnya. 

Tabel 1. Variabel Input Walkability 
Sumber: Soutworth, 2005 
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Konsep Walkability dalam suatu kota juga berkaitan dengan konsep kota berkelanjutan karena 
dengan tingkat walkability tinggi maka lingkungan dan kualitas kota khususnya pencemaran yang 
diakibatkan oleh penggunaan kendaraan pribadi dapat jauh dikurangi (Forsyth and Southworth, 2008). 
Penerapan walkability yang baik berkaitan dengan penyediaan fasilitas kota untuk berjalan kaki  yang 
nyaman untuk masyarakat umum dan khususnya juga kaum difable (Lo, 2009) 

Walkability harus diddukung melalui kebijakan dan  infrastuktur kota yang lengkap seperti jalur trotoar  
dan tempat penyeberangan khusus yang aman (Mauliani, 2010) dapat melindungi pejalan kaki dari 
lalu lintas kendaraan (Ahmad and Soeparyanto, 2013). Selain tersedianya jalur pejalan kaki, fasilitas 
pendukungnya seperti penerangan jalan, tempat duduk, taman serta sarana lainnya juga diperhatikan, 
hal ini bertolak belakang dengan kecenderungan pemerintah yang lebih memperhatikan jalur dan 
kelancaran kendaraan bermotor (Mashuri and Ikbal, 2011). Apabila jalur pejalan kaki sudah dibuat 
nyaman, ternyata masih terdapat tantangan untuk membuat fasilitas walkability dalam suatu kota 
pintar yaitu munculnya penyalahgunaan fasilitas tersebut sebagai tempat berjualan sektor informal, 
kaki lima dan bahkan beberapa digunakan sebagai tempat tinggal gelandangan dan pengemis 
(Mayona and Azhari, 2013), oleh karena itu perencanaan , penataaan kota harus diimbangi dengan 
pengelolaan dan pengawasan yang profesional..  

KRITERIA LINGKUNGAN DAN VARIABEL WALKABILITY  

Didalam panduan The Austroads Guide to Road Design part 6A: Pedestrian and Cyclists Paths (Veith 
and Eady, 2011) terdapat beberapa untuk lingkungan yang walkable. Pertama adalah konektivitas 
yang berarti adanya jalan yang menghubungkan tempat,  kenyamanan yang berkaitan dengan 
kualitas dan kemudahan fasilitas jalan yang baik untuk orang normal dan difabel, Daya tarik  jalur 
yang bersih dan aman, serta Kejelasan Jalan yang ditandai dengan tanda perjalanan secara fisik dan 
di peta Tabel 2. 

. Tabel 2. Kriteria Walkability 
Sumber: Veith and Eady, 2011 
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Selain  kriteria di atas juga terdapat beberapa kriteria indek penilaian global seperti yang terlihat di 
tabel 3. Yang terdiri dari tiga komponen keamanan keselamatan, kenyamanan daya tarik serta 
dukungan Peraturan (Krambeck, 2006) 

Tabel 3. Variabel Input Walkability 
Sumber: Krambeck, 2006 

 
 

Bentuk lain dari global indek  walkability yang disederhanakan dapat dilihat di gambar 1 , yang 
merupakan bagan penelitian walkability jalur pedestrian di lingkungan pendidikan kampus (Pradana et 
al., 2017) 

 

Gambar 1. Walkability jalur pedestrian di area Kampus 
Sumber: Pradana et al., 2017 

 

WALKABILITY DENPASAR SELATAN  

Jalur Pedestrian di samping jalan utama seperti jalan raya sesetan, pakerisan, waturenggong dan 

lainnya sudah mengalami perbaikan dua tahun terakhir sehingga aspek kemenerusan jalur sebagian 

sudah cukup diatasi. Penghalang pada jalur sirkulasi baik dari jalur yang berlobang dan tonjolan 

akibat akar pohon beberapa sudah diatasi dengan pemasangan paving baru. Pemasangan paving di 

jalur pedestrian juga dilakukan dengan baik dengan membuat perbedaan tekstur dari pejalan kaki 

biasa dengan pejalan kaki penyandang disabilitas. Aspek kemenerusan jalur pedestrian denpasar 

masih sangat terbatas membuat jalan pintas pedestrian, karena jalur pedestrian dibuat mengikuti jalur 

jalan aspal, sehingga beberapa jalur pejalan kaki tetap memutar walaupun ada beberapa sopt yang 

memungkinkan dibuat jalur pintas justru digunakan sebagai pelebaran taman dan penghijauan. 
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Barrier pada jalur pedestrian di denpasar selatan cenderung dibuat hanya dengan peninggian jalur 

pedestrian sebesar 20 cm, belum ada barier setinggi pinggang orang dewasa yang bisa digunakan 

pegangan manula sekaligus menghindari adanya imbas kecelakan kendaraan ke pejalan kaki. 

Sedangkan kondisi penerangan jalan pada beberapa jalur utama masih bergantung pada penerangan 

pln dengan jarak per titik sekitar 25 meter yang tidak cukup terang pada saat toko atau fasilitas jalan 

disepanjangnya tidak menghidupkan lampu. Pada jalan lokal pemukiman penerangan lebih 

mengandalkan penerangan swadaya masyakat dan penerangan pln terletak di simpang utama saja, 

hal ini membuat pejalan kaki kurang nyaman karena selain tidak adanya jalur khusus pejalan kaki, 

juga tidak terdapat penerangan yang memadai. 

 

Peneduh jalur pedestrian di Denpasar Selatan sudah cukup baik karena banyaknya pohon-pohon 

perindang yang sudah cukup besar walaupun resikonya adalah akar pohon merusak paving jalur 

pedestrian. Dengan kapasitas dan lebar pedestrian yang ada sekarang masih cukup  mewadahi 

aktivitas berjalan masyarakat denpasar, hal ini disebabkan karena jumlah masyarakat yang mau 

berjalan sangat sedikit dan itupun didominasi anak-anak yang pulang sekolah dengan jarak rumah 

dekat. Apabila terjadi perubahan moda transportasi dari pribadi ke public mass transport maka jalur 

pedestrian yang ada adalah sangat kurang karena hanya memungkinkan satu orang berjalan papasan 

atau berdua beriringan, sedangkan idealnya jalur pedestrian untuk public mass transport lebih dari 

enam orang berjejer atau empat orang berpapasan.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Jalur Pejalan kaki di Denpasar pada beberapa bagian sudah  memiliki peneduh dengan dimensi jalur 
yang cukup akan tetapi memiliki beberapa kendala dari ketinggian trotoar khususnya pada jalur 
pemisah atau keluar masuk kendaraan yang terlalu curam khususnya untuk penyandang disabilitas. 
Hampir keseluruhan jalur trotoar di Denpasar Selatan tidak memiliki tempat duduk atau shelter, 
sehingga para pejalan kaki yang kecapekan menggunakan  dinding tembok taman jalan sebagai 
tempat duduk sementara.  Dari Segi Keamanan pada jalan-jalan menuju permukiman sama sekali 
tidak ada jalur trotoar, karena trotoar hanya ada di jalan raya utama saja. Dari aspek keamanan jalur 
pedestrian maka kondisi persimpangan dan perkerasan sangat kurang walaupun penerangan pada 
malam hari khususnya sudah cukup baik. Aspek kemenerusan Jalur Pedestrian perlu lebih 
diperhatikan karena jalur pedestrian tidak saling terhubung dan masih banyak penghalang pada 
jalurnya berupa batu, lobang galian serta akar-akar pohon yang mengangkat trotoar. 
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ABSTRACT  

Denpasar City which is a city of cultural insight is demanded to provide a clean, safe, beautiful and city image for 
the community. This impression can be achieved by carrying out urban development by minimizing the potential 
for disasters in the city, one of disaster in city is a flood. Tukad Oongan is one of the major rivers that cross the 
city of Denpasar and has the potential to cause flooding. In order to answer the challenges of the potential flood 
disaster in Tukad Oongan, prevention efforts were made through the tukad oongan design approach. The 
research method uses a qualitative approach by trying to provide the concept of regional arrangement through 
input from local communities through interviews and FGD methods. The design method is carried out through the 
urban spatial approach namely figure / ground, linkage, and place (Trancik, 1986). The concept on the riverfront 
Oongan tukad bank is the development of a river bank directed at a recreational function. Arrangement along the 
river bank by maintaining green areas as green open space. The concept of the facility is designed to be able to 
support recreational activities in the riverfront area including a children's play area, internet park, art stage, 
canteen / stall, and the most important is the arrangement of the Beji Temple area. In addition there are several 
bale and community gathering spaces. The development and design approach in this arrangement certainly uses 
a local architectural approach namely Balinese architecture. 

Keywords: Waterfront Design Concept, Flood, Tukad Oongan River. 

 

ABSTRAK  

Kota Denpasar yang merupakan kota bewawasan budaya dituntut memberikan citra kota yang bersih, aman, 
indah dan asri bagi masyarakat. Kesan tersebut dapat tercapai dengan melakukan pembangunan perkotaan 
dengan meminimalisir potensi bencana dalam kota yang salah satunya adalah banjir. Tukad Oongan merupakan 
salah satu sungai besar yang melintasi Kota Denpasar dan berpotensi terhadap terjadinya banjir. Guna 
menjawab tantangan potensi bencana banjir di Tukad Oongan maka, dilakukan upaya pencegahan melalui 
pendekatan desain tukad oongan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencoba 
memberikan konsep penataan kawasan melalui masukan-masukan dari masyarakat setempat melalui metode 
wawancara dan FGD. Metode rancangan dilakukan melalui pendekatan ruang perkotaan yakni figure/ground, 
linkage, dan place (Trancik, 1986).  Konsep riverfront di bantaran tukad Oongan yaitu pengembangan tepian 
sungai yang diarahkan untuk fungsi rekreasi. Penataan di sepanjang tepian sungai dengan mempertahankan 
area-area hijau sebagai ruang terbuka hijau. Konsep fasilitas dirancang untuk dapat mendukung aktivitas rekreasi 
pada areal riverfront diantaranya adalah area bermain anak, taman internet, art stage, kantin/warung, dan yang 
paling penting adalah penataan area Pura Beji. Selain itu terdapat beberapa bale dan ruang berkumpul 
masyarakat. Pengembangan dan pendekatan desain dalam penataan ini tentunya menggunakan pendekatan 
arsitektur lokal yakni arsitektur Bali.  

Kata Kunci: Konsep Desain Waterfront, Banjir, Bantaran Tukad Oongan. 

 

PENDAHULUAN  

Wilayah kepulauan Indonesia jika dilihat secara geografis terletak pada daerah katulistiwa yang diapit 
oleh pergerakan lempeng tektonik aktif. Letak geografis dan pergerakan lempeng tektonik tersebut 
menyebabkan wilayah Indonesia kerap kali mengalami bencana alam. Jika dilihat dari potensi 
kebencanaan yang ada, maka Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara dengan tingkat potensi 
bencana yang sangat tinggi/hazard potency (Anonim, 2002). Potensi bencana yang terjadi dapat 
disebabkan oleh faktor alam maupun akibat faktor non alam. Bencana yang disebabkan oleh alam 
antara lain gempa bumi, gunung meletus, angin ribut, tsunami, banjir, dan lainnya. Bencana yang 
disebabkan oleh faktor non alam biasanya diakibatkan oleh campur tangan manusia antara lain 
ledakan reaktor nuklir, kecelakaan kerja, kegagalan konstruksi dan lainnya.  

Pada umumnya bencana oleh faktor non alam terjadi karena kegagalan manusia dalam 
mengantisipasi sifat-sifat alam yang dinamis. Salah satu bencana yang dapat terjadi diakibatkan faktor 
alam dan non alam adalah bencana banjir. Bencana banjir terjadi diakibatkan oleh faktor alam salah 
satunya dikarenan curah hujan yang melebihi kapasitas daya tampung suatu wilayah. Sementara itu, 
banjir juga dapat diakibatkan oleh faktor non alam salah satunya akibat perubahan fungsi lahan besar-
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besaran yang diakibatkan oleh intervensi manusia. Berbagai macam bencana banjir yang terjadi di 
Indonesia telah mengakibatkan kerugian baik material maupun non material. Salah satu wilayah yang 
seringkali terdampak bencana banjir adalah wilayah perkotaan.  

Berdasarkan potensi bencana yang ada wilayah perkotaan merupakan wilayah yang sangat rentan 
terjadinya bencana banjir. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pada wilayah perkotaan disertai 
dengan permintaan akan lahan terbangun untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas masyarakat 
perkotaan yang cukup tinggi. Faktor tersebut menyebabkan terjadinya perubahan lahan yang 
mengambil ruang-ruang hijau dan biru bagi lahan tangkapan air. Terlebih lagi wilayah perkotaan pada 
umumnya memiliki topografi dan kenampakan lanskap yang cenderung datar dan berdekatan dengan 
wilayah pantai dan sungai. Potensi bencana banjir pada lingkungan perkotaan tersebut menuntut 
manusia untuk dapat responsif bertahan dari tantangan bencana yang terjadi. Kemampuan dan 
ketahanan manusia dalam menghadapi bencana diwujudkan dalam kebijakan mitigasi bencana 
perkotaan. 

Salah satu kawasan perkotaan di Indonesia yang memiliki kerentanan terhadap bencana banjir adalah 
kawasan metropolitan Sarbagita. Tercatat bahwa pada bulan Desember 2016 beberapa lokasi di 
seputaran kota Denpasar dilanda bencana banjir. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan 
Bencana Kota Denpasar terjadi banjir di beberapa lokasi pada tahun 2016 yang dirangkum pada 
Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Data Kebencanaan Kota Denpasar Tahun 2016 
Sumber: BPBD Kota Denpasar, 2016 

No Bulan Jumlah 

Bencana 

Kebakaran Pohon 

Tumbang 

Banjir Longsor Kerugian Material 

1 Januari 15 14 1 - - Rp. 5.715.000.000 

2 Februari 8 8 - - - Rp. 590.000.000 

3 Maret  5 5 - - - Rp. 420.000.000 

4 April 12 12 - - - Rp. 1.560.000.000 

5 Mei 7 7 - - - Rp. 9.213.000.000 

6 Juni 8 8 - - - Rp. 692.000.000 

7 Juli 5 5 - - - Rp. 254.000.000 

8 Agustus 10 10 - - - Rp. 897.000.000 

9 September 16 13 3 - - Rp. 305.000.000 

10 Oktober 7 7 - - - Rp. 843.353.000 

11 Nopember 8 1 2 3 2 Rp. 843.353.000 

12 Desember 13 6 5 2 - Rp. 845.000.000 

 

Berdasarkan dari Tabel 1 terlihat bahwa bencana kebakaran dominan terjadi pada kawasan 
perkotaan Denpasar. Akan tetapi bencana banjir memiliki intensifikasi yang tinggi pada menjelang 
akhir tahun yakni pada bulan Nopember dan Desember. Terjadinya banjir di bulan-bulan pada akhir 
tahun 2016 menunjukkan bahwa penyebab banjir sebagian besar diakibatkan oleh tingginya curah 
hujan. Tercatat banjir pada tahun 2016 terpantau di beberapa titik di Kota Denpasar antara lain 
Kelurahan Padangsambian, bantaran Tukad Badung, Tukad Oongan dan beberapa titik di Jalan 
Mahendradatta (Kompas, 2018). Bantaran tukad Oongan adalah salah satu daerah yang mengalami 
dampak banjir yang cukup tinggi. 

Bencana banjir di bantaran tukad Oongan diperburuk dengan tumbuh dan berkembangnya 
permukiman kumuh dan rumah non permanen di sepanjang bantaran sungai. Kondisi tersebut 
mengakibatkan tidak hanya bencana namun juga memberikan citra buruk pada pemandangan kota. 
Diperlukan konsep pembangunan dan penataan kawasan bantaran sungai Oongan yang dapat 
berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip mitigasi bencana. Penataan kawasan tersebut tentunya tanpa 
mengabaikan kualitas lingkungan fisik dan non fisik maupun estetika visual ruang kota. 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi permasalahan yang telah diuraikan di atas. Maka rumusan 
permasalahan dari penelitian pada tulisan ini adalah apa dan bagaimana bentuk dan model penataan 
bantaran tukad Oongan yang berbasis mitigasi bencana sehingga dapat meningkatkan kualitas 
lingkungan dan permukiman di sekitar lingkungan tukad Oongan.  
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TINJAUAN TEORI 

Konsep Water Front City  

Konsep waterfront city pertama kali diperkenalkan pada kesembilan belas di Amerika Serikat 
(Butuner, 2008). Konsep tersebut dirancang untuk dapat merevitalisasi kawasan industri yang berada 
di pesisir San Fransisco dan Boston. Perkembangan industri dan permukiman pada kawasan pesisir 
perairan mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Berkembangnya permukiman juga 
membawa serta munculnya kelompok-kelompok permukiman dan kawasan berkembang kearah 
perdagangan (Notanubun, 2017). Peningkatan aktivitas pesisir tersebut memunculkan budaya dan 
perekonomian pesisir. Konsep waterfront city diperkenalkan untuk dapat menata kembali dan 
meningkatkan kualitas lingkungan dari sebelumnya. 

Urban waterfront dapat didefinisikan sebagai garis pembatas atau delineasi antara areal urban 
dengan sepanjang jalur perairan (Davenport, 1980). Perairan yang dimaksud dapat berupa sungai, 
teluk, estuari, danau, laut, pelabuhan dan kanal. Pada perkembangannya pembangunan perkotaan 
berkaitan dengan ketersediaan air baik untuk transportasi, produksi industri, stok air bersih, dan 
penyediaan tenaga listrik. Pada awalnya sangat kecil perhatian dari masyarakat untuk 
mengembangkan waterfront utnuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di atasnya. Melihat 
pentingnya area perairan tidak hanya sebagai jalur penghubung sehingga kawasan sepanjang 
perairan dipandang penting untuk dapat berperan dalam mitigasi kebencanaan. 

Konsep pengembangan waterfront city sering dipilih sebagai pengembangan kawasan yang memiliki 
wilayah yang langsung berbatasan dengan perairan baik berupa laut, danau, maupun sungai. 
Pengembangan konsep waterfront memiliki tujuan untuk merevitalisasi kawasan yang telah 
mengalami degradasi dan penurunan kualitas lingkungan perairan. Tidak hanya perairan, daratan 
sebagai ruang dan lingkungan kehidupan manusia dapat dilindungi. Hal yang lebih penting yakni 
konsep waterfront city juga berperan dalam penanggulangan bencana terutama yang berkaitan 
dengan isu drainase, banjir, kualitas air, transportasi dan aksesibiltas (Sidarta, 1996). Diharapkan 
dengan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan dapat tercipta suasana dan kehidupan 
masyarakat yang lebih baik. 

Dalam pengembangan waterfront terdapat beberapa fungsi dan strategi pembangunan yang dipilih 
dalam pengembangannya (Brenn, 1996). Berdasarkan fungsinya waterfront dapat dibagi menjadi 
empat yakni mixed used waterfront merupakan pemanfaatan fungsi ruang waterfront dengan berbagai 
fungsi integral di dalamnya merliputi permukiman, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit dan 
lainnya. Recreational waterfront merupakan pemanfaatan fungsi ruang waterfront dengan sarana 
kegiatan rekreasi antara lain taman, areal bermain, tempat pemancingan. Residential waterfront yakni 
pemanfaatan ruang waterfront sebagai perumahan, apartemen, dan fungsi hunian lainnya. Working 
waterfront adalah pemanfaatan ruang waterfront sebagai industri baik perikanan maupun industri 
penunjang pelabuhan. Defence waterfront adalah kawasan tepian perairan yang disiapkan khusus 
untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 

Bencana Banjir Perkotaan 

Kepadatan penduduk di areal perkotaan yang cukup tinggi dan keterbatasan lahan untuk 
pengembangan kota menimbulkan pemanfaatan lahan-lahan yang berpotensi ‘rawan bencana’. 
Permintaan lahan yang tinggi untuk perumahan dan industri menyebabkan lahan yang dinilai rawan 
tetap digunakan sebagai pengembangan wilayah kota. Ruang-ruang kota yang seharusnya 
dimanfaatkan sebagai areal konservasi alam justru dikembangkan sebagai kawasan budidaya bahkan 
sebagai permukiman. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya ketegasan pemerintah dalam 
menyikapi pembangunan kawasan yang dianggap memiliki kerentanan bencana yang tinggi.  

Kebijakan perlindungan dan penanggulangan bencana selama ini belum menjadi perhatian serius dari 
pemerintah. Saat ini kebijakan penanggulangan bencana masih pada tahapan pasca bencana atau 
setelah terjadinya bencana. Diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh untuk dapat mengantisipasi 
bencana. Salah satunya dengan ketegasan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Kota, yang mana 
dalam rencana tersebut telah dijabarkan kawasan lindung/preservasi. Kawasan lindung merupakan 
zona buffer/penyangga yang melindungi wilayah permukiman dari bahaya bencana alam. Akan tetapi 
dalam beberapa kasus penetapan kawasan perlindungan menimbulkan hilangnya kesempatan 
ekonomi dan sosial atas hak pemanfaatan lahan tersebut. 



184    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2019, ISBN 978-602-294-397-6 

Salah satu kawasan yang berpotensi ‘rawan bencana’ adalah kawasan bantaran sungai. Bantaran 
sungai dinilai sebagai kawasan rentan mengalami bencana khususnya banjir dan tanah longsor. 
Tingginya curah hujan disertai dengan limpahan air hujan dari kanal-kanal drainase merupakan salah 
satu penyebab meluapnya air di bantaran sungai (Riyandari, 2018). Selain itu daerah aliran sungai 
kerapkali mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat sedimentasi aliran baik akibat material 
yang dibawa dari pegunungan maupun oleh penumpukan sampah. Tingginya resiko bencana pada 
daerah bantaran sungai mengakibatkan daerah ini dilarang untuk didirikan bangunan.   

Mengingat potensi terjadinya bencana di kawasan perkotaan khususnya bantaran sungai yang cukup 
tinggi, maka diperlukan antisipasi dalam bentuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana dalam bentuk 
manajemen penanggulangan banjir yang berkelanjutan diperlukan keberadaannya. Manajemen 
bencana dapat dilakukan dengan konsep sistematis dan sinergi dari seluruh komponen (Ulum, 2013). 
Konsep sistematis ini dapat dilakukan dengan penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. 
Dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan koordinasi aparatur pemerintahan dengan masyarakat 
untuk bahu-membahu membuat peringatan dini. Penanganan jangka panjang dapat dilakukan dengan 
pembangunan infrastruktur fisik yang dapat mengatasi banjir salah satunya dengan pembangunan 
waterfront.  

METODE PENULISAN 

Pada penulisan artikel ilmiah ini metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Pendekatan 
kualitatif diambil untuk dapat menggambarkan objek penelitian secara utuh melalui wawancara dan 
Focus Discussion Group/FGD, dengan pendekatan ini diharapkan dapat memetakan sumber 
permasalahan lebih komprehensif. Metode rancangan dilakukan melalui pendekatan ruang perkotaan 
yakni figure/ground, linkage, dan place (Trancik, 1986). Objek penelitian dibatasi pada bantaran 
Sungai Oongan seratus meter ke arah utara dari Bendungan Oongan. Pada penulisan artikel ini 
didukung oleh literatur dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku referensi mengenai konsep dan strategi 
pengembangan waterfront khususnya lebih mendalam tentang riverfront. 

HASIL DAN DISKUSI 

Bantaran Tukad Oongan 

Sungai Ayung adalah salah satu sungai terpanjang di Bali tercatat panjang sungai utama adalah 
69,36 km dan memiliki daerah aliran sungai/DAS seluas 300,84 km2. Sungai Ayung melewati 
beberapa kecamatan di Propinsi Bali diantaranya adalah Kecamatan Baturiti (5,28 km2), Kecamatan 
Kubutambahan (11,23 km2), Kecamatan Abiansemal (47,86 km2), Kecamatan Petang (71,74 km2), 
Kecamatan Payangan (44,95 km2), Kecamatan Denpasar Timur (71,61 km2), Kecamatan Ubud (4,06 
km2), Kecamatan Kintamani (95,48 km2), Kecamatan Mengwi (2,22 km2) dan Kecamatan Denpasar 
Barat (0,43 km2) (Triadi, 2013). Di Kota Denpasar ini melewati dua kecamatan di Kota Denpasar yakni 
Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur, salah satu daerah yang dilewati oleh 
sungai utama Ayung adalah Desa Oongan yang terletak di Tonja, Denpasar Utara. 

Kondisi bantaran tukad Oongan saat ini sangat dipengaruhi oleh arus dan debit air di musim 
penghujan dan kemarau. Dari hasil pengukuran debit aliran sungai tercatat pada musim kemarau 
sebesar 0,477 m3/dt debit di Bendung Oongan (Triadi, 2013). Bahkan pada musim penghujan di bulan 
Januari debit banjir tercatat sebesar 30,596 m3/dt. Tingginya debit dan arus aliran sungai bahkan di 
musim kemarau menyebabkan berbagai kondisi yakni pada tepian dan bantaran sungai. Hal tersebut 
dikarenakan besarnya arus sungai membawa serta berbagai macam material berupa pasir, kerikil, 
batu, bahkan sampah yang berasal dari hulu. Kondisi ini menyebabkan beberapa perubahan bentuk 
aliran sungai baik penyempitan maupun pelebaran ke sisi lainnya. Terdapat beberapa kondisi 
eksisting yang terdapat di sekitar tukad Oongan dari hasil observasi pengamat. 

Kondisi eksisting Tukad Oongan terbagi menjadi lima area, pada masing-masing area terdapat kondisi 
dan permasalahan yang berbeda-beda. Area pertama adalah tepian sungai yang rentan tergerus arus 
air. Lokasi strategis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai areal konservasi dan area rekreasi bagi 
masyarakat sekitarnya. Area kedua terdapat bangunan pembagi air dan pos keamanan selain itu juga 
terdapat beberapa lahan kosong yang rencananya akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau 
publik. Selanjutnya pada area ketiga terdapat Pura Subak yang telah mengalami beberapa kali 
longsor, sehingga diperlukan berupa dinding penahan tanah untuk menjaga agar tidak mengalami 
longsor kembali. Pada area keempat terdapat Pura Beji, keberadaan Pura Beji tidak dapat dilepaskan 
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dari sejarah pembangunan Dam Oongan. Pada area terakhir area kelima terdapat akses jembatan 
yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur di atas Dam Oongan. 

 
Gambar 1. Kondisi Eksisting Tukad Oongan 

Sumber: Hasil Observasi, 2018 

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada terlihat bahwa kondisi yang paling rentan terdampak bencana 
banjir adalah area pertama. Kondisi tersebut terjadi diakibatkan oleh aliran sungai yang menggerus 
tepian sungai pada hulu dan menyebabkan material yang terbawa arus menumpuk di area pertama. 
Penumpukan material tersebut menjadikan areal tersebut rentan terjadinya longsor. Perubahan lebar 
dan tepian aliran sungai menyebabkan air yang ditampung oleh aliran sungai menjadi lebih sedikit 
sehingga membanjiri daratan di tepian tukad Oongan. Diperlukan perkuatan dinding tepian sungai 
sebagai upaya untuk menangkal dan mereduksi terjadinya bencana banjir. 

Pendekatan Penataan Riverfront di Tukad Oongan 

Penataan riverfront di bantaran tukad Oongan merupakan pengembangan tepian sungai yang 
diarahkan untuk fungsi rekreasi. Sesuai fungsinya, penataan di sepanjang tepian sungai dengan 
mempertahankan area-area hijau dengan keberadaan ruang terbuka. Berbagai fasilitas dirancang 
untuk dapat mendukung aktivitas rekreasi pada areal riverfront diantaranya adalah area bermain 
anak, taman internet, art stage, kantin/warung, dan yang paling penting adalah penataan area Pura 
Beji. Selain itu terdapat beberapa bale dan ruang berkumpul masyarakat. Pengembangan dan 
pendekatan desain dalam penataan ini tentunya menggunakan pendekatan arsitektur lokal yakni 
arsitektur Bali. tampak dari gubahan bentuk massa beberapa bangunan yang tetap memperhatikan 
kaidan-kaidah dan konsep arsitektur Bali dalam perancangannya. 

Guna menganalisis komponen penataan riverfront di tukad Oongan dapat dilakukan melalui 
pendekatan perancangan kota. Tiga teori pendekatan perancangan yang dapat mendefinisikan 
rancangan ruang perkotaan yakni figure/ground, linkage, dan place (Trancik, 1986). Analisis figure 
dan dimensi ruang pada suatu kawasan dapat dilihat dari hubungan antara ruang-ruang terbangun 
dan ruang terbuka. Ruang solid dan void pada riverfront tukad Oongan tampak pada ruang yang 
tertutup atap dan ruang-ruang terbuka. Ruang terbuka ini ditunjukkan oleh area hijau yang terjadi dari 
bentukan-bentukan desain planter dan area biru yang ditunjukkan oleh tepian dan areal sungai, 
sementara itu ruang-ruang solid terlihat dari bangunan dan dan lingkungan perumahan di sekitar 
Tukad Oongan. 

Jika dilihat dari pendekatan aspek linkage, untuk memahami desain perancangan riverfront tukad 
Oongan terdapat dua aspek linkage yakni visual dan kolektif. Linkage struktural terlihat dari bagian 
koridor kota yang terletak di sebelah selatan rancangan kawasan yakni Jalan Noja Saraswati. Selain 
itu juga nampak pula akses jalur sirkulasi menuju riverfront, keterhubungan antara ruang-ruang 
terbuka dengan fasilitas penunjang di areal riverfront. Linkage kolektif nampak pada susunan dan 
keterkaitan hubungan ruang antara riverfront dengan ruang-ruang lain di sekitarnya. Beberapa 
diantaranya adalah areal permukiman, fungsi Dam Oongan dan lingkungan Pura Subak yang terletak 
di sebelah timur sungai. 
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Gambar 2. Desain Penataan Riverfront Tukad Oongan 

Sumber: Dharmadhiatmika, 2018 

Secara lebih jelas makna place dalam rancang perkotaan adalah sejumlah ruang yang dibatasi oleh 
void. Oleh karena itu untuk menunjukkan unsur place dalam rancangan kawasan dapat menonjolkan 
karakteristik rupa, skyline, dan volume ruang. Pendekatan aspek place dalam rancangan riverfront 
tukad Oongan dapat dilihat kenyamanan dan kesan yang ditimbulkan ruang-ruang dalam riverfront. 
Ruang-ruang dan kegiatan aktivitas yang terjadi pada lingkungan riverfront harus hidup dan dapat 
menjadi sarana sosial sekaligus menjadi ruang interaksi masyarakat dan penghuni di sekitar kawasan. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil studi dan sumber-sumber literatur, bantaran tukad Oongan merupakan kawasan 
yang rentan terjadinya bencana banjir. Mengingat kawasan sekitar sungai yang telah berubah fungsi 
menjadi kawasan permukiman dan disertai dengan penyempitan aliran sungai pada daerah aliran 
sungai. Kondisi eksisting pada kawasan tukad Oongan terbagi dalam lima area yakni area tepian 
sungai utara, area bangunan pembagi air, area Pura Subak, area Pura Beji, dan area jembatan 
penghubung wilayah timur dan barat sungai. Area tepian sungai merupakan area yang paling rentan 
terjadinya bencana banjir, sehingga sering mengalami perubahan aliran sungai akibat gerusan air. 

Pengembangan riverfront di bantaran tukad Oongan adalah pendekatan yang dipilih untuk mencegah 
bencana banjir dan tanah longsor di sepanjang bantaran sungai. Konsep riverfront dipilih karena 
selain sebagai antisipasi bencana juga dapat dikembangkan sebagai sarana rekreasi masyarakat. 
Diperlukan studi lanjutan untuk dapat menguji konsep riverfront dalam penataan bantaran sungai, 
Sehingga desain yang dihasilkan tidak hanya dapat mengantisipasi bencana tetapi juga dapat 
menciptakan ruang publik.    
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ABSTRACT 

Traditional Balinese houses configuration is designed based on spiritual orientation. This orientation addresses 

the concept where the world is divided into opposite poles. This religious orientation is related to the geographical 

orientation of Bali. The plateau is situated in the middle of the island, stretching from east to west and causing 

variations in spatial orientation systems. This system creates the differences in the orientation of spatial patterns 

between Southern and Northern Bali. This orientation system also creates variations in the patterns of villages in 

several regions, including Eastern Bali. These variations become an attraction for tourist activities that can be 

used as an effort of resilience. However, there has been a change in the uniqueness of village patterns in several 

villages so that this is a challenge for the efforts to promote the cultural uniqueness for tourists. This uniqueness 

is an attraction of tourism that can be used as an effort to resilience for the community in addition to being able to 

maintain its cultural identity. By examining the arrangements and forms of traditional Balinese settlements and 

houses in various villages around Mount Lempuyang, this paper explores and contextualizes the efforts to 

maintain uniqueness. One unique culture of Bali is the diversity of Balinese architecture. Therefore, maintaining 

this diversity is a way to bring the distinctiveness of Bali. 

Keywords: configuration, resilience, tourism, traditional house patterns, uniqueness. 

 

ABSTRAK  

Konfigurasi rumah tradisional Bali didisain berdasarkan orientasi spiritual yang terkait dengan konsep di mana 

dunia dibangun di atas kutub yang berlawanan. Orientasi spiritual ini didasarkan pada orientasi geografis di Bali 

dimana dataran tinggi terletak di tengah pulau yang membentang dari timur ke barat menyebabkan variasi sistem 

orientasi spasial di banyak tempat di Bali. Sistem ini menciptakan perbedaan orientasi pola spasial antara Bali 

bagian Selatan dan Bali bagian utara. Sistem orientasi ini juga menciptakan variasi pola di banyak desa di 

beberapa daerah termasuk Bali bagian Timur. Variasi pola desa maupun perumahan di Bali menjadi daya tarik 

tersendiri bagi aktivitas kepariwisataan. Akan tetapi disinyaleman telah terjadi perubahan keunikan pola desa di 

beberapa desa sehingga hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi upaya mempromosikan keunikan budaya 

pada wisatawan. Keunikan ini merupakan daya tarik pariwisata yang dapat dipergunakan sebagai upaya 

kebertahanan atau resiliensi bagi masyarakat selain dapat mempertahankan jati diri budayanya. Dengan 

memeriksa pengaturan dan bentuk-bentuk pemukiman tradisional Bali dan rumah-rumah di berbagai desa-desa 

sekitar Gunung Lempuyang, penelitian ini membahas dan mengontekstualisasikan upaya untuk mempertahankan 

keunikan dan keanekaragaman. Salah satu keunikan budaya Bali adalah keanekaragaman arsitektur Bali. Oleh 

karena itu, mempertahankan keanekaragaman ini adalah cara untuk menghadirkan kekhasan Bali. 

Kata Kunci: keunikan, konfigurasi, pariwisata, pola rumah tradisional, resiliensi.  

 

PENDAHULUAN 

Produksi arsitektur adalah produk budaya yang mengekspresikan kesamaan tradisi dan budaya di 
antara anggota masyarakat dan yang lainnya, atau perbedaan dari yang bukan anggota. Untuk 
menciptakan keberbedaan atau kekhasan dengan yang lainnya, beberapa bagian Bali, terutama 
pedesaan di pegunungan, memiliki variasi arsitektur. Kondisi geografis Bali adalah salah satu faktor 
yang mempengaruhi variasi konfigurasi dan orientasi spasial di sebagian wilayah Bali misalnya di 
bagian timur Bali (Wassmann & Dasen 2012). Orientasi spasial merupakan aspek penting dalam 
mengkonfigurasi ruang kawasan perumahan dan rumah-rumah tradisional di Bali (Hobart, Ramseyer 
& Leemann, 2001; Swellengrebel, 1984; Vickers, A 1989). Secara umum, orientasi spasial tradisional 
di Bali, kaja-kelod dan kangin-kauh, diselaraskan dengan orientasi spasial yang berlaku secara global 
(utara-selatan dan timur-barat). Misalnya, arah kangin-kauh selaras dengan arah timur-barat. Posisi 
dalam kutub yang berlawanan adalah aspek penting dalam menentukan arah ruang sakral-profan 
dimana setiap arah ditempati oleh dewa-dewa tertentu. Orientasi spasial dan spiritual ini digunakan 
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sebagai dasar untuk perencanaan tata ruang perumahan tradisional di Bali secara umum. Namun, 
beberapa desa, seperti di Bali Timur, memiliki orientasi kaja-kelod dan kangin-kauh yang tidak 
diterima secara umum dan sangat unik. 

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, keunikan spasial ini mulai 
tergerus dengan mulai dirubahnya beberapa bagian dari keunikan pola ini untuk menyesuaikan 
dengan kebutuhan modern dan ketidaktahuan masyarakat akan keunikan yang dimiliki oleh desa 
mereka masing-masing. Disisi lainnya, keunikan pola desa dan permukiman ini merupakan daya tarik 
tersendiri bagi kegiatan kepariwisataan. Dalam hal ini, kehilangan keunikan dalam bidang arsitektur ini 
bisa saja mengurangi kekhasan dan menurunkan kemungkinan sebagai daya tarik yang banyak 
mendatangkan wisatawan. Masalah penting dalam transformasi ini adalah seberapa jauh penduduk 
yang terkena dampak beradaptasi dan menghadapi tekanan dan gangguan eksternal sebagai akibat 
dari perubahan sosial dan ekologis (Adger 2000). Aspek dasar dalam ketahanan adalah kapasitas 
bentang alam dan habitat di sampingnya untuk menyerap dan mengatur kembali masalah tata ruang 
sehingga daerah dan penduduk yang terkena dampaknya tetap mempertahankan struktur, identitas 
dan fungsi yang sama. Pusat dari penyerapan dan restrukturisasi ini adalah keterlibatan adaptabilitas 
dan transformabilitas selama proses perubahan untuk mempertahankan kondisi sosial-budaya dan 
ekonomi seseorang (Walker et al 2004). Dalam hal ini, paper ini berpendapat bahwa keunikan sebuah 
pola desa dan permukiman tradisional adalah sumber daya budaya yang dapat dipergunakan sebagai 
upaya untuk kebertahanan atau resiliensi baik dalam budaya maupun ekonomi bagi penduduk lokal. 
Keunikan ini selain dapat menunjukkan jati diri dan kebanggaan budaya, juga dapat sebagai sumber 
daya ekonomi masyarakat. Oleh karena itu mempertahankan keunikan budaya ini akan menjadi 
sarana untuk kebertahanan atau resiliensi bagi masyarakat.  

Setelah pemaparan pendahuluan, paper ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 
menganalisa phenomena penurunan kualitas identitas arsitektur perumahan di desa-desa sekitar 
Gunung Lempuyang. Setelah menguraikan metode, resiliensi dan keunikan budaya merupakan 
pembahasan lanjutan sehingga mendapat gambaran tentang aspek kebertahanan dan perkembangan 
budaya Bali yang terus berubah. Aspek selanjutnya yang akan diuraikan akan kondisi pola desa dan 
permukiman di beberapa wilayah di Bali bagian Timur dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk 
mempertahankan kebertahanan masyarakat. 

METODE DAN PROSEDUR 

Penelitian ini mengeksplorasi pola permukiman dan perumahan tradisional desa, di mana orientasi 
spasial dan kondisi geografis akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini mempelajari 
berbagai masalah dan mengumpulkan data secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk menyelidiki dan 
mengeksplorasi peran orientasi spasial pada praktik arsitektur, makan dikembangkan metode 
berjenjang, yang terdiri dari pengumpulan data dasar pada pola pemukiman dan perumahan, 
penyelidikan mendalam dan eksplorasi tata letak rumah tradisional, wawancara, dan dokumentasi 
arsitektur seperti peta, tata letak, tampilan dan foto. 

RESILIENSI DAN PERUMAHAN TRADISIONAL BALI 

Konsep resiliensi adalah suatu cara untuk kembali ke keseimbangan (Pimm 1991) dimana masyarakat 
dapat bertahan hidup baik terkait dengan bidang ekonomi maupun dalam hal kebertahanan budaya. 
Dalam konsep ini, ketahanan terkait dengan kemampuan suatu komunitas untuk menangani 
gangguan sistem dan menata ulang struktur sehingga sistem pada dasarnya tetap mempertahankan 
fungsi, struktur, identitas, dan umpan balik yang sama (Walker et al 2004; O'Connell et al 2015). 
Untuk mengelola kebertahanan, pemerintah bukan satu-satunya aktor, tetapi interaksi banyak aktor, 
termasuk masyarakat, sektor swasta dan organisasi nirlaba juga memiliki peran penting. Partisipasi 
publik dan komunikasi terbuka antara pemerintah dan aktor-aktor non-negara terutama penduduk 
penting untuk membangun kepercayaan dan berbagi pemahaman di antara banyak pemangku 
kepentingan yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya dan manusia secara efektif (Lebel 
et.al 2006). Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan, 
dan bagaimana mereka mengelola masa depan mereka termasuk didalamnya aktivitas dan artefak 
budaya.  

Kegiatan budaya, seperti banyak upacara yang didedikasikan untuk Tuhan, lingkungan dan leluhur, 
dapat dilihat oleh wisatawan, seperti yang disarankan oleh Wood (1980, hal. 575), sebagai "tours of 
living culture" di desa-desa serta rumah-rumah tradisional. Sebuah desa menjadi panggung untuk 
pertunjukan budaya. Prosesi ritual, dari rumah tradisional ke kuburan dan dari pura atau rumah 
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tradisional ke mata air suci, sungai atau pantai, adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan di Bali. 
Wisatawan dapat dengan bebas menyaksikan kegiatan seperti itu di jalan-jalan, kuburan, mata air dan 
bagian lain dari desa. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan konsep desa kala patra 
(Bagus 2002). Konsep ini mengajarkan orang bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan lokasi atau 
ruang, waktu dan keadaan (Ramseyer 2001; Eiseman 1989; Bagus 2002). Dengan menggunakan 
konsep desa kala patra, budaya eksternal seperti Cina, Mesir dan India, disaring, disesuaikan, dan 
dimodifikasi sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan dan kepercayaan serta nilai-nilai orang Bali. 
Ini kemudian diintegrasikan ke dalam budaya Bali sehingga secara bertahap mereka disetujui dan 
diakui sebagai budaya asli (Pitana 2010).  

Desa-desa di pegunungan Bali jumlahnya sedikit tetapi memiliki berbagai praktik budaya. Karakteristik 
utama dari desa-desa adalah bahwa desa-desa memiliki jalan komunal utama yang berjalan di arah 
kaja (menuju gunung) - kelod (menuju laut) seperti Julah, Tenganan dan Bugbug. Namun, hampir 
setiap desa memiliki pola rumah dan desa yang spesifik (Parimin,1986). Seperti dinyatakan oleh 
Parimin (1986), di Julah, gerbang utama rumah menghadap ke jalan komunal utama atau jalan 
sekunder yang keduanya paralel. Rumah di Julah ditempati oleh keluarga dari pihak keluarga laki-laki 
(sistem patrilineal). Pembentukan rumah terdiri dari tiga zona: sekelompok tempat suci di zona paling 
suci (kaja), sekelompok bale meten di zona tengah dan sekelompok dapur dan kandang babi di zona 
profan (kelod). Sebaliknya, gerbang rumah di Bugbug menghadapi gang kecil, yang 
menghubungkannya ke ruang komunal. Rumah itu terdiri dari tempat suci, bale meten (paviliun), dua 
pavilion untuk kegiatan seremonial, dapur di mana bagian atas dapur digunakan untuk lumbung. 
Berbeda dari desa sebelumnya, zona suci berada di sudut timur laut (kaja-kangin) rumah. 

Demikian halnya dengan desa Julah, gerbang utama sebuah rumah di Tenganan menghadap ke jalan 
umum, tetapi rumah itu untuk satu keluarga. Rumah di Tenganan terdiri dari tiga zona. Zona suci yang 
terletak di dekat ruang komunal terdiri dari bale buga (paviliun untuk persiapan upacara), natah 
(halaman) dan tempat suci. Zona tengah terdiri dari bale meten (paviliun tempat tidur) dan bale adat 
(paviliun untuk kegiatan upacara) bagian atas paviliun ini digunakan untuk lumbung. Zona ketiga yang 
terletak paling jauh dari ruang komunal adalah dapur dan kandang babi. Akan tetapi seiring dengan 
perkembangan jaman, telah terjadi berbagai transformasi di rumah tradisional di Bali (Putra, 
Lozanovska & Fuller 2017 & 2019, Putra, 2017) 

TRANSFORMASI PERUMAHAN TRADISIONAL DI BALI TIMUR 

Budaya Bali termasuk di dalamnya perumahan dan permukiman adalah hasil dari respons dan 
interaksi masyarakat Bali dengan budaya lain dari generasi ke generasi (Geriya 2007; Mantra 1993). 
Secara umum, seperti yang disarankan oleh Raymond Williams (1983), budaya adalah bentuk 
tindakan komunal yang mewakili respons unik untuk menghadapi kondisi baru. Sebuah budaya tidak 
hanya sekadar mengulang ide-ide masa lalu. Respons unik ini adalah proses yang berkelanjutan dan 
secara historis belum selesai (Clifford 1994). Paralel dengan kedua teori di atas, pembaruan 
berkelanjutan budaya Bali melibatkan kolaborasi dan kontes hubungan sosial masyarakat. Budaya ini 
dipengaruhi oleh otoritas Bali untuk mengekspresikan keunggulan mereka dan dengan adanya 
pengaruh kerajaan Jawa, kolonial dan postkolonial (Nordholt 1986; Vickers 1989; Agung 1991; 
Dharmayuda 1995). Transformasi ini tidak menyiratkan bahwa tradisi baru sepenuhnya diadopsi oleh 
orang Bali. Tradisi lama juga tidak ditolak, ditinggalkan atau diganti. Sebaliknya transformasi terdiri 
dari adopsi selektif, di mana yang baru disaring, disesuaikan dan dimodifikasi untuk memenuhi 
kebutuhan dan kondisi orang Bali. 

Interaksi masyarakat Bali dengan budaya asing dan pertumbuhan gerakan sosial dan budaya telah 
mempengaruhi proses transformasi tradisi di masyarakat. Transformasi ini dipengaruhi proses 
penerimaan tradisi baru di banyak bagian Bali, berdasarkan kepercayaan dan praktik keagamaan, 
struktur sosial dan kondisi politik, telah dinyatakan oleh banyak penelitian tentang Bali seperti yang 
dari Nordholt (1986), Vickers (1989) ), Agung (1991), Dharmayuda (1995) dan Picard (1996). Faktor-
faktor ini menyebabkan variasi tidak hanya proses merubah tradisi tetapi juga menerima dan 
merekomendasikan, berdasarkan berbagai motif penerima. Proses ini bervariasi di setiap masyarakat 
untuk menghasilkan variasi praktik budaya. Variasi ini juga dapat dilihat pada rumah-rumah tradisional 
Bali yang dipengaruhi oleh variasi desa di Bali. Desa-desa dibagi dalam dua jenis yaitu desa Bali Aga, 
yang sebagian besar terletak di daerah dataran tinggi, dan desa Bali Dataran, dipengaruhi oleh 
budaya Kerajaan Majapahit (Parimin 1986) dan yang merupakan mayoritas desa di Bali. Di bawah 
kekuatan eksternal budaya Majapahit, budaya Bali telah berubah. Transformasi ini adalah hasil 
penaklukan dan kolonialisme. 
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Interaksi orang Bali dengan budaya asing dan pertumbuhan gerakan sosial dan budaya telah 
mempengaruhi proses transformasi tradisi di masyarakat. Transformasi yang sangat mempengaruhi 
proses penerimaan tradisi baru di banyak bagian Bali, berdasarkan kepercayaan dan praktik 
keagamaan, struktur sosial dan kondisi politik, telah disarankan oleh banyak penelitian tentang Bali. 
Faktor-faktor ini menyebabkan variasi tidak hanya proses menjatuhkan tradisi tetapi juga menerima 
dan merekomendasikan, berdasarkan berbagai motif penerima. Proses ini bervariasi di setiap 
masyarakat untuk menghasilkan variasi praktik budaya. Variasi ini dapat dilihat pada rumah-rumah 
tradisional Bali yang dipengaruhi oleh variasi desa di Bali. Desa-desa dibagi dalam dua jenis yaitu 
desa Bali Aga, yang sebagian besar terletak di daerah dataran tinggi, dan desa Bali Dataran, 
dipengaruhi oleh budaya Kerajaan Majapahit (Parimin 1986) dan yang merupakan mayoritas desa di 
Bali. Di bawah kekuatan eksternal budaya Majapahit, budaya Bali telah berubah. Transformasi ini 
adalah hasil penaklukan dan kolonialisme. 

Akan tetapi pada saat berakhirnya kolonialisme, proses transformasi ini juga masih tetap berlangsung 
yang lebih banyak disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi dimana masyarakat 
mendapatkan informasi dari budaya lain sehingga mereka mulai meniru dan merubah rumah mereka 
sesuai dengan gaya dan pola hidup baru yang mereka adopsi dari budaya lain berdasakan kebutuhan 
mereka saat ini. Rumah-rumah di kawasan pegunungan Bali Timur seperti Desa Sega dan Bangle 
adalah rumah tropis yang memanfaatkan bahan alam seperti bamboo dan kayu sebagai bahan 
bangunannya. Masyarakat memilih bahan bangunan berdasarkan kesediaannya di lingkungan 
sekitarnya (Gambar 1). Seperti halnya desa Sega, bambu merupakan banyak terdapat disekitar desa 
dimana selain sebagai bahan bangunan, kerajinan bambu juga menjadi salah satu sektor dari sisi 
ekonomi dimana sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai pengrajin rumah tangga berupa 
anyaman bambu.  

 

 

 

 
 
 

Gambar 1. Bahan Bangunan Tradisional yang Digunakan di Desa Sega dan Bangle 
 

Modernisasi akibat kemajuan teknologi dan informasi telah mendorong gaya hidup masyarakat untuk 
berubah termasuk banyak aspek kehidupan sosial masyarakat Bali. Bagi orang Bali, menurut Vickers 
(1996), menjadi modern adalah terkait dengan gagasan untuk memenuhi tuntutan kekinian yang 
memenuhi standar hidup baru. Karena rumah adalah cara untuk menghadirkan ekspresi pribadi 
(Marcus 2006), gaya hidup baru telah mendorong transformasi rumah tradisional Bali untuk 
mengakomodasi keinginan orang untuk menjadi modern yang diimpor dari ekonomi budaya lain 
terutama dari negara-negara maju di mana wisatawan berasal. Gagasan semacam itu adalah 
perpustakaan pribadi orang yang memengaruhi pemikiran, motivasi, dan inspirasi mereka. Karena 
pariwisata menawarkan peluang bagi orang untuk mendapatkan penghasilan yang moderat, 
pendapatan tersebut tampaknya memberikan kemudahan bagi orang untuk membuat rumah mereka 
sebagai simbol "the personalization of space" (Marcus 2006, p. 8). Rumah menjadi representasi yang 
menyajikan status dan gaya hidup pemilik seperti halnya rumah-rumah di Sega dan Bangle (Gambar 
2) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Bahan Bangunan Modern yang Digunakan di Desa Sega dan Bangle 
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Perkembangan penggunaan bahan bangunan ini seiring ketersediaan bahan tradisional di alam dan 
ketahanannya bahan. Dalam hal ini bahan alami seperti yang dipergunakan secara tradisional saat ini 
dianggap sudah tidak feasible lagi karena kebertahannya yang terbatas. Dalam hal ini, bahan 
bangunan modern seperti batu bata atau batako yang diplester dan diwarna merupakan bahan 
bangunan yang lebih tahan lama dan lebih menunjukkan kemajuan. Dikaitkan dengan perkembangan 
transformasi, keputusan masyarakat untuk menggunakan bahan bangunan baru dapat diterima 
secara logika dan juga sesuai dengan proses perubahan tiada henti talam transformasi budaya Bali. 
Dalam hal ini sejauh masyarakat masih dapat menunjukkan keterkaitan dengan akar budayanya serta 
kemampuan rumah dalam mengakomodasi aktivitas budaya dalam rumah seperti kegiatan ritual maka 
perkembangan dan transformasi ini tentunya masih dapat menunjukkan identias dirinya.  

Disamping itu dikaitkan dengan keunikan dari sebuah pola permukiman dan perumahan, maka 
penggunaan pola tradisional perlu dipertahankan serta perlu dilakukan pengkajian ciri-ciri bentuk 
arsitektur local yang perlu dikaji lebih mendalam. Perubahan bentuk rumah dan pola sangat 
merugikan kebertahanan atau reseliensi budaya yang kedepannya akan dapat dipergunakan untuk 
meningkatkan perekenomian masyarakat dalam rangka meningkatkan resiliensi masyarakat dalam 
bidang ekonomi. Terlihat dari pola desa Sega dan Bangle saat ini tidaklah menunjukkan ciri-ciri 
awalnya dimana telah terjadi perubahan yang cukup besar dengan tidak seragamnya pola perumahan 
yang ada. Sebuah desa tradisional, seperti halnya desa-desa pegunungan di Bali selalu sebuah pola 
yang menunjukkan ciri khasnya. Desa Tenganan dengan rumah tradisional yang terdiri dari beberapa 
bangunan yang menunjukkan keseragaman pola dan semuanya menghadap ke jalan utama. 
Sementara itu desa Julah maupun desa Pinggan menunjukkan sekolompok bangunan yang seragam 
yang ada dalam sebuah pekarangan dimana masing-masing bagian dihuni oleh satu keluarga. Hanya 
saja kalau di Julah setiap kelompok rumah akan memiliki bukaan kea rah jalan utama, di Pinggan 
masing-masing rumah memiliki pintu keluar ke gang kecil yang menuju jalan utama. Model pola 
seperti ini, sama sekali tidak terlihat di kedua desa ini, hanya saja yang masih tersisa adalah adanya 
jalan kecil yang menuju masing-masing rumah dalam sebuah kelompok rumah sebelum menuju jalan 
utama. Akan tetapi perubahan yang dilakukan membuat pola aslinya terlihat tersembunyi dan tidak 
terlihat jelas (Gambar 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pola Desa Sega (kiri) dan Bangle (kanan) 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Resiliensi merupakan suatu cara untuk dapat bertahan hidup baik terkait dengan bidang ekonomi 
maupun dalam hal kebertahanan budaya. Seiring dengan proses transformasi dari budaya Bali 
termasuk didalamnya tumah tradisional selalu masih dapat dilihat keterkaitan dengan bentuk-bentuk 
budaya masa lalu, akan tetapi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang diikuti dengan 
perkembangan pola hidup dan bahan bangunan, telah terjadi perubahan yang significant pada pola 
perumahan di Desa Sega dan Bangle dimana bahan bangunan telah mulai menggunakan bahan yang 
lebih dapat bertahan lama dibandingkan dengan bahan bangunan tradisional yang lebih rentan 
terhadao kerusakan. Akan tetepi perubahan bahan bangunan itu juga diikuti oleh perubahan pola 
rumahnya sehingga dilihat secara utuh sebagai sebuah desa, terlihat bahwa ciri-ciri sebuah desa 
tradisional yang selalu memiliki kesamaan pola antara rumah satu dengan rumah lainnya dimana 
terlihat bahwa masing-masing rumah memiliki perbedaan. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk 
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menemukenali pola desa yang khas sehingga pola yang ada saat ini kurang menggambarkan 
kekhasan dari sebuah desa dengan mengedepankan orientasi spasial sebagai bagian dari pola desa.  

Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan penelitian yang mendalam untuk dapat menemukenali dan 
menggali ciri khas pola desa yang dapat menjadi sebuah karakter permukiman desa. Ciri khas ini 
akan menjadi sumber daya yang bermafaat untuk menarik wisatawan untuk berkunjung seperti halnya 
desa-desa yang ada di Bali lainnya.  
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ABSTRACT  

The rapid role of technology and economic development affect people's lives not only in cities, but also in old 

villages that have a cultural and architectural heritage for generations. Old villages or traditional villages known as 

Bali Aga villages still survive to this day with native Balinese culture and traditions that are not as influenced by 

the culture of the Majapahit Kingdom as is the case with traditional villages on mainland Bali. From preliminary 

observations in the Kintamani area, it was found that evidence of authenticity in the architectural sector was 

diminishing, namely traditional houses called sakaroras or tampul roras. This is due to the influence of the 

development of technological advances. This change is inevitable as in some villages such as Suter Village, 

Belantih Village only has a few traditional houses. This change is certainly very worrying about the extinction of 

traditional Balinese architecture based on Asta Kosala Kosali and Tri Hita Karana. This study aims to explore the 

role of local values, especially in the villages of Bali Aga to find out the extent to which it is still applied in 

maintaining the authentic cultural traditions of Bali Aga. The need for an understanding of the community the 

importance of conservation to maintain the local identity and culture of the archipelago. This research is 

qualitative descriptive supported by primary data from direct observation of the existence of traditional houses in 

the villages of Bali Aga in Kintamani. Interviews with the elders in the village are very useful to know the history 

and origin and meaning of traditional houses. Customs that are still maintained will certainly give color and will 

indirectly relate to the existence of traditional Balinese architecture. This study provides information about the 

existence of Bali Aga villages in Kintamani so that it can be used as a source of information for further research. 

This research also recommends the importance of building public awareness of the importance of local values for 

Balinese traditional architecture as a national and international identity. 

Keywords: local values, Kintamani, identity, Balinese traditional architecture 

 

ABSTRAK  

Pesatnya peran teknologi dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kehidupan masyarakat tidak saja di kota, 

namun juga di desa-desa tua yang memiliki warisan kebudayaan dan arsitektur secara turun temurun. Desa-desa 

tua atau desa-desa tradisional yang dikenal dengan desa Bali Aga masih bertahan sampai saat ini dengan 

budaya dan tradisi Bali asli yang tidak mendapat pengaruh dari kebudayaan Kerajaan Majapahit seperti yang 

terjadi pada desa-desa adat pada Bali daratan. Dari pengamatan awal di daerah Kintamani, ditemukan semakin 

berkurangnya bukti keaslian di bidang arsitektur yaitu rumah adat yang disebut dengan sakaroras atau tampul 

roras. Hal ini disebabkan pengaruh perkembangan kemajuan teknologi tersebut. Perubahan ini tidak dapat 

dihindari seperti di beberapa desa seperti Desa Suter, Desa Belantih hanya tinggal beberapa rumah tradisional. 

Perubahan ini tentu sangat mengkhawatirkan akan kepunahan arsitektur tradisional Bali yang berlandaskan Asta 

Kosala Kosali dan Tri Hita Karana. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran nilai-nilai lokal khususnya di 

desa-desa Bali Aga untuk mengetahui sejauh mana masih diterapkan dalam menjaga tradisi kebudayaan asli Bali 

Aga. Perlunya pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya konservasi untuk menjaga identitas lokal dan 

kebudayaan Nusantara. Penelitian ini bersifat deskritif kualitatif dengan didukung data-data primer dari 

pengamatan langsung mengenai keberadaan eksisting rumah-rumah tradisional di desa-desa Bali Aga di 

Kintamani. Wawancara kepada para tetua di desa sangat bermanfaat untuk mengetahui sejarah dan asal usul 

serta makna dari rumah tradisional. Adat istiadat yang masih dipertahankan tentu saja akan memberi warna dan 

secara tidak langsung akan berkaitan dengan ekistensi arsitektur tradisional Bali. Penelitian ini memberikan 

informasi mengenai keberadaan desa-desa Bali Aga di Kintamani sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga merekomendasi pentingnya membangun kesadaran 

masyarakat akan pentingnya nilai-nilai lokal untuk kelesatarian arsitektur tradisional Bali sebagai identitas 

nasional maupun internasional. 

Kata Kunci: nilai-nilai lokal, Bali Aga, Kintamani, identitas, arsitektur tradisional Bali 
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PENDAHULUAN 

Penelitian tentang desa-desa tradisional atau desa - desa tua yang sering disebut dengan desa-desa 
Bali Aga (Bali Mula atau Bali Kuna) telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Bali pada tahun 
1988/1989. Hasil penelitian ini didokumentasikan pada buku Inventarisasi Desa-desa Tradisional Bali 
Aga Tahun 1988/1989. Keberadaan desa-desa tradisional juga tercatat dalam Peraturan Daerah Bali 
No 16 tahun 2009. Hasil penelitian tersebut mencatat sejumlah 38 desa tradisional (Bali Aga) yang 
tersebar di tujuh kabupaten di Propinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum 
Propinsi Bali ini mencatat aspek phisik dan non phisik pada masing-masing desa Bali Aga dengan 
menampilkan dokumentasi gambar-gambar secara arsitektural yang tertuang dalam sebuah buku 
inventarisasi. Peneliti-peneliti asing juga melakukan penelusuran terhadap keberadaan desa-desa Bali 
Aga di Bali, diantaranya adalah Thomas Reuter (2002) dengan fokus penelitiannya pada desa-desa 
pegunungan seperti desa-desa Sukawana, Kintamani, dan Pinggan. Penelitian Reuter lebih banyak 
menggambarkan tata aturan dan tradisi ulu apad (pemerintahan secara adat) yang dimiliki desa-desa 
Bali Aga, serta keterkaitkan desa-desa lainnya yang masuk dalam lingkup Bintang Danu. Carole 
Muller (2011) melakukan pengamatannya pada tahun 1980-an dan mendokumentasikan sebanyak 25 
desa Bali Aga yang tersebar pada empat area yaitu pegunungan, pantai utara Bali, bagian Selatan 
Bali dan Bali Timur. Muller sebagai seorang anthropologh menggambarkan hasil penelitiannya 
tentang kurangnya sarana prasarana desa, dan kehidupan desa yang tergantung pada lahan kering 
sehingga cukup sulit untuk produksi padi. Muller juga melihat masyarakat lebih banyak menggunakan 
balian untuk pengobatan tradisional. Dari penelitian Muller hal terpenting di bidang arsitektur adalah 
adanya orientasi spatial desa dengan menggunakan Danau Batur sebagai arah kelod, dan 
pegunungan sebagai orientasi kaja. 

Mengingat penelitian-penelitian tersebut sudah cukup lama (lebih dari 30 tahun) tentu saja terdapat 
banyak perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan khususnya perubahan yang terjadi pada tata 
ruang rumah tinggal pada desa-desa Bali Aga tersebut. Sampai saat ini belum ada instansi atau 
kelompok yang melakukan dokumentasi atau inventarisasi secara menyeluruh pada desa-desa Bali 
Aga di Propinsi Bali. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap keberadaan desa-desa Bali Aga, 
terdapat sejumlah 62 desa Bali Aga (Yudantini, 2015) tersebar di tujuh kabupaten di Bali yaitu 
kabupaten Buleleng, Karangasem, Gianyar, Badung, Klungkung, Tabanan, dan Bangli. Tiga puluh 
tahun adalah rentang waktu yang cukup panjang untuk kebaharuan informasi mengenai kondisi desa-
desa Bali Aga. Di samping hal tersebut tentu saja banyak faktor-faktor pengaruh yang dapat 
mengubah kondisi desa. Perubahan-perubahan tentu saja tidak dapat dihindari dan hal ini tidak 
terlepas dari perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, peningkatan ekonomi masyarakat, 
urbanisasi dan faktor sosial politik yang berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah 
pemerintahan desa. Pengaruh ini tidak saja terjadi pada daerah-daerah urban atau perkotaan, namun 
terjadi pula pada desa-desa Bali Aga.  

Berdasarkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengamati 
secara mendalami sejauh mana peran dari nilai-nilai lokal yang secara turun temurun diwarisi di dalam 
melestarikan keberadaan desa-desa Bali Aga, baik yang diimplementasikan dalam sosial budaya dan 
di bidang arsitektur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk dokumentasi dan sebagai informasi 
mengenai keberadaan desa-desa Bali Aga di Kintamani. Penelitian ini mengambil studi kasus pada 
eksistensi desa-desa Bali Aga di daerah Kintamani yaitu pada beberapa desa seperti Desa Suter, 
Desa Abangbatudinding, Desa Bayung Gede, Desa Belantih, Desa Trunyan, Desa Buahan, Desa 
Pinggan, Desa Sukawana, Desa Kedisan, Desa Sekardadi, dan Desa Kintamani dimana pada 
pengamatan awal desa-desa ini terjadi perubahan pada pola tata ruang rumah tinggal dan 
penggunaan material dari material lokal menjadi material yang terbarukan. Penelitian ini mengamati 
kondisi rumah-rumah tradisional yang memiliki keunikan tersendiri dengan nilai-nilai lokal yang 
terkandung di dalamnya serta untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada rumah 
tinggal di desa-desa tua (Bali Aga). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendalaman kajian literatur untuk memahami 
tentang desa-desa tradisional atau desa adat di Bali khususnya desa Bali Aga. Pemahaman yang 
mendalam secara umum adalah mengenai sejarah Bali, geography desa, adat istiadat serta sistem 
pemerintahan desa baik secara adat dan dinas. Penelitian ini menggunakan berbagai metode untuk 
penggalian dan analisis data sesuai dengan rumusan masalah (Denzin & Lincoln, 2000). Metode studi 
kasus (case study) digunakan pada penelitian untuk memperoleh kajian menyeluruh dan fokus 
terhadap obyek yang diteliti (Stake, 1978) pada desa-desa Bali Aga di Kintamani. Penelitian ini 
mengamati faktor fisik obyek yang diteliti dan faktor non fisik termasuk prilaku masyarakat (Yin, 2009) 
untuk mendalami peran nilai-nilai lokal yang digunakan dalam pelestarian dan penciptaan identitas 
arsitektur. Adapun obyek studi kasus adalah desa-desa Bali Aga yang ada di daerah Kintamani yaitu 
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Desa Suter dan Desa Belantih. Observasi langsung pada obyek studi kasus dan wawancara 
membantu untuk mendapatkan data yang riil dan data berkualitas (Strauss & Corbin, 1998; Zuriah, 
2007) yang dipergunakan selanjutkan dalam analisa permasalahan terkait dengan perkembangan 
permukiman di desa-desa Bali Aga di Kintamani. Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya 
dianalisa melalui analisis kualitatif. 

ARTI, MAKNA DAN KARAKTERISTIK BALI AGA  

Kata Bali Aga diyakini memiliki pengertian sebagai orang Bali pegunungan, dimana kata aga berasal 
dari kata ‘arga’ yaitu dari bahasa Jawa yang berarti gunung (Dinas Pekerjaan Umum, 1989). 
Pemahaman kata Bali Aga diungkapkan oleh Reuter (2002) bahwa orang-orang Bali asli adalah 
sebagai ‘the mountain Balinese’, atau disebut juga Bali Mula atau Bali Kuna. Sementara Covarrubias 
(1974) menyebutkan bahwa Bali Aga adalah ‘highland Bali’, sedangkan Bali Mula atau Bali Kuna 
berarti ‘the original’ atau ‘ancient Balinese’. Penelitian ini memiliki pemahaman terhadap Bali Aga yang 
dimaksud adalah desa-desa tua atau tradisional yang tetap mempertahankan dan melaksanakan adat 
istiadat aslinya, di mana  desa-desa ini terletak di daerah pegunungan, perbukitan, lembah dan di 
sepanjang Danau Batur, Kintamani. Desa-desa Bali Aga yang dimaksud adalah desa-desa adat atau 
tradisional Bali yang masih mempertahankan tradisi asli yang tidak mendapat pengaruh budaya dari 
kerajaan Majapahit. Sementara desa-desa yang menganut atau menerima budaya Majapahit disebut 
dengan Desa Apanaga, dimana desa-desa ini lebih banyak berada di daerah daratan bagian Selatan 
Pulau Bali. 

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali (1989) dan Dwijendra (2009) menggambarkan tentang Bali Aga 
memiliki berbagai karakteristik. Desa Bali Aga menerapkan sistem ulu apad dalam sistem adat. 
Kremasi (ngaben) tidak dengan membakar mayat, namun dilakukan dengan menguburkan mayat atau 
disebut biye tanem. Di beberapa desa menerapkan kremasi massal dalam waktu tertentu setiap 
empat atau lima tahun sekali. Desa Bali Aga menerapkan nyineb wangsa yaitu tidak menerapkan 
sistem kasta seperti yang berlaku di sebagian besar desa di Bali Selatan. Pertanian dan nelayan 
adalah sebagai pekerjaan utama masyarakat di desa-desa Bali Aga. Di beberapa desa Bali Aga 
menerapkan pernikahan massal sebagai pernikahan kedua yang disebut upacara bakti jauman atau 
pekandelan. Pengotan, Landih, Abangbatudinding dan Suter adalah desa yang mengadopsi 
pernikahan masal setiap empat tahun. Festival desa yang disebut dengan ngusaba desa sebagai 
ungkapan rasa terima kasih atas kemakmuran dan kesuburan yang dimiliki desa. Secara arsitektural, 
rumah tradisional Bali Aga disebut tampul roras atau sakaroras yang memiliki dua belas pilar atau 
tiang. Umumnya rumah-rumah Bali Aga memiliki pola linear. Pola linear ini membentuk ruang kosong 
memanjang di tengah-tengah yang disebut plaza atau natah. Plaza atau natah selain sebagai pusat 
orientasi bangunan juga sebagai jalur sirkulasi dalam perumahan.  

SEKILAS DESA-DESA BALI AGA DI KINTAMANI 

Kabupaten Bangli terletak diantara 115° 13' 48" sampai 115° 27' 24" Bujur Timur dan 8° 8' 30" sampai 
8° 31' 87" Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Bangli berada di tengah-tengah Pulau Bali dan 
merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki pantai maupun laut. Kabupaten Bangli 
memiliki luas wilayah 52.081 Ha atau 9,25% dari luas total wilayah Propinsi Bali. Kabupaten Bangli 
terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kintamani, Bangli, Susut dan Tembuku; dan terdiri dari 72 
desa/kelurahan. Kecamatan Kintamani memiliki wilayah paling luas yaitu 70,44% (366.92 km²), diikuti 
oleh Kecamatan Bangli seluas 10,81% (56.3 km²), Kecamatan Susut 9,47% (49.3 km²), dan 
Kecamatan Tembuku 9,28% (48.3 km²) (BPS Kabupaten Bangli, 2018). 

Kecamatan Kintamani merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bangli yang 
mempunyai luas wilayah sebesar 366,92 km². Tata guna lahan Kecamatan Kintamani pada tahun 
2017 terdiri dari sawah (110 hektar), perkebunan (6.201,6 hektar), tegal (15.113,1 hektar), hutan 
rakyat (1.602 hektar), hutan Negara (9.341,3 hektar), dan lahan bukan pertanian termasuk jalan, 
permukiman, perkantoran, sungai dan lain-lain yaitu (4.324 hektar) (BPS Kabupaten Bangli, 2018). 
Berdasarkan posisi geografis, Kecamatan Kintamani memiliki batas batas, yaitu di sebelah Utara 
berbatasan dengan Kabupaten Buleleng; di sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Karangasem; di 
Barat dibatasi oleh Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung; dan di sebelah Selatan dibatasi oleh 
Kecamatan Bangli dan Kabupaten Gianyar. Jumlah penduduk di Kecamatan Kintamani pada tahun 
2016 tercatat 41.91% atau sejumlah 93,80 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk 255,66 jiwa per km². 
Kecamatan Kintamani terdiri dari 48 desa (desa adat dan dinas) yang tersebar dari Kintamani bagian 
barat sampai timur yang merupakan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Bangli (BPS Kabupaten 
Bangli, 2018). Yudantini (2015) mencatat terdapat sejumlah 25 desa tergolong desa-desa tua (Bali 
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Aga) di Kabupaten Bangli (Tabel 1), dimana 19 desa terdapat di Kecamatan Kintamani, 4 desa 
terdapat di Kecamatan Bangli, 1 desa di Kecamatan Susut, dan 1 desa di Kecamatan Tembuku. Dari 
25 desa tersebut, tercatat Desa Sukawana, Desa Trunyan dan Desa Songan A memiliki area paling 
luas yaitu masing-masing 33.61 km², 19.63 km², dan17.01 km². Pada Gambar 1 merupakan sebaran 
desa-desa Bali Aga di Kabupaten Bangli (Yudantini, 2015) serta luasan masing-masing desa. 

Tabel 1. Sebaran desa-desa Bali Aga di Kabupaten Bangli  
Sumber: BPS Kabupaten Bangli, 2018 dan diolah 

No Villages 
Sub-

district 
Area 
(km²) 

No Villages 
Sub-

district 
Area 
(km²) 

1. Bayung Gede Kintamani 10.24 14. Blandingan Kintamani 6.00 

2. Kedisan Kintamani 11.75 15. Pinggan Kintamani 16.53 

3. Songan A Kintamani 17.01 16. Batur Utara Kintamani 3.36 

4. Songan B Kintamani 11.88 17. Batur Selatan Kintamani 13.86 

5. Trunyan Kintamani 19.63 18. Batur Tengah Kintamani 4.74 

6. Buahan Kintamani 14.23 19. Kintamani Kintamani 15.13 

7. Sekardadi Kintamani 8.40 20. Pengotan Bangli 9.80 

8. Abangbatudinding Kintamani 14.33 21. Kayubihi Bangli 9.46 

9. Suter Kintamani 12.56 22. Palaktiying (Landih) Bangli 6.33 

10. Satra Kintamani 11.63 23. Penglipuran Bangli 4.42 

11. Sukawana Kintamani 33.61 24. Pengiangan Susut 4.07 

12. Catur Kintamani 7.56 25. Yangapi Tembuku 14.32 

13. Belantih Kintamani 9.05         

 

 

Gambar 1. Pemetaan desa-desa Bali Aga di Kabupaten Bangli 
Sumber: Yudantini, 2015. 
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NILAI-NILAI TRADISIONAL BALI AGA DI KINTAMANI 

Nilai-Nilai pada Aspek Intangible yang Diimplementasikan 

Penduduk Bali Aga di Kintamani memeluk agama Hindu dan terdapat 3 jenis pura yang diempon 
warganya. Pura tersebut antara lain Pura Kahyangan Tiga, pura subak (irigasi) dan pura lainnya 
seperti pura dadia (kawitan). Pura Kahyangan Tiga terdiri dari Pura Bale Agung atau Pura Desa, Pura 
Puseh dan Pura Dalem. Pura Bale Agung merupakan pusat atau inti dan menjadi arah orientasi dari 
pola desa. Pura Bale Agung mengikat masyarakatnya sebagai krama desa dan merupakan suatu 
kewajiban masyarakat desa untuk melaksanakan darmanya. Pura Puseh biasanya berdampingan 
dengan Pura Desa. Pura Bale Agung dan Pura Puseh ini menempati posisi utama yang berhulu ke 
arah gunung atau bukit sebagai kaja (Utara). Pura Dalem terletak ke arah hilir atau teben yaitu di arah 
kelod (Selatan). Pura Dalem biasanya berdekatan lokasinya dengan kuburan desa. Hal ini dapat 
dilihat pada pola Desa Bayung Gede dan Desa Buahan. Sebagian besar Pura Puseh berdampingan 
dengan Pura Bale Agung. Dalam setiap upacara keagamaan pada tempat suci desa dipimpin oleh 
para kubayan sebagai desa tradisional dengan sistem ulu apad. 

Sistem pemerintahan Bali Aga di Kintamani menerapkan sistem Apad atau Ulu Apad, yang dikenal 
sebagai struktur tegak atau struktur keduluan. Jumlah anggota ulu apad bervariasi, ada sebanyak 40 
anggota yang terdiri dari 20 orang di sisi kanan dan 20 orang di sisi kiri ketika mereka melaksanakan 
upacara tradisional. Ada juga anggota ulu apad yang berjumlah 18 yang disebut ‘saing nembelas’ 
seperti yang ada di Desa Suter dan Abangbatudinding. Adapun saing nembelas tersebut (kiwa tengen 
atau kanan-kiri berjumlah sama) terdiri dari jero kubayan (2 orang), jero singgukan (2 orang), jero catu 
(2 orang), jero balung (4 orang), jero cacar (4 orang), dan jero juk (4 orang) sehingga jumlah total 
anggotanya adalah delapan belas (18) orang. Sementara untuk sistem struktur kepemerintahan atau 
secara dinas, disebut dengan pengalang terdiri dari jero mekel sebagai kepala desa, diikuti oleh jero 
bendesa, jero penyarikan dan jero pemangku. 

Sistem pelaksanaan upacara kematian ngaben dikenal dengan sistem biye tanam yaitu sistem 
penguburan atau sebagai karakteristik dari tradisi Bali Aga. Biye tanam berarti mayat dikubur untuk 
upacara kremasi, tetapi hanya simbol kematian yang dibakar untuk upacara kremasi atau ngaben. 
Beberapa desa melaksanakan ngaben massal dalam jangka waktu tertentu yang biasanya 4-5 tahun. 
Sedangkan kuburan dibedakan peruntukan untuk umum dan rare atau bayi. Seperti halnya di Desa 
Belantih memiliki 3 kuburan (setra), yaitu Setra Bunut, Setra Selulung dan Setra Nyawah. Kuburan itu 
dibedakan untuk mayat bayi di hulu pemakaman, untuk mayat bangsawan di arah timur utara, dan 
sisanya untuk mayat orang-orang biasa. Demikian juga Desa Suter, setra untuk rare berada di teben. 
Di Desa Suter dan Desa Abangbatudinding, pelaksanaan ngaben massal dilaksanakan pada tingkat 
dadia. Sedangkan Desa Trunyan terkenal dengan sistem penguburan atau kremasi ‘primitive’ sky-
burial (Reuter, 2002), dimana mayat diletakkan di atas tanah dan dilindungi oleh ancak saji (bambu 
berbentuk segitiga) untuk menghindari dari gangguan binatang seperti anjing liar. Hanya Desa 
Trunyan yang menerapkan sistem penguburan terbuka ini. Walaupun mayat hanya diletakkan di atas 
tanah, namun pada kuburan Desa Trunyan sama sekali tidak tercium bau yang menusuk karena di 
kuburan Trunyan terdapat sebuah pohon besar bernama Taru Menyan. Pohon inilah yang berperan 
sangat besar menjaga dan menetralisir udara dari bau yang bersumber dari mayat. Selain pohon Taru 
Menyan pohon lainnya seperti pohon beringin, pohon kepah dan kepuh merupakan pohon-pohon 
penjaga kuburan yang berfungsi ekologis untuk menyeimbangkan udara agar tetap menjadi segar. 
Keberadaan pohon-pohon tersebut merupakan ciri khas tersendiri yang hanya terdapat di kuburan 
Bali (setra). Dengan melihat adanya pohon-pohon tersebut yang memiliki karakter besar, tinggi dan 
rimbun merupakan petanda bahwa area tersebut adalah sebuah kuburan Bali (setra). 

Sebagian besar masyarakat desa-desa Bali Aga di Kintamani adalah nyineb wangsa 
(menyembunyikan/tidak menggunakan kasta). Namun di Desa Belantih ditemui ada satu klan yang 
menggunakan kasta mereka, yaitu Arya Kuta Waringin di Dusun Kayu Padi. Upacara tahunan desa 
yang menjadi keunikan di desa-desa tua adalah ngusaba desa. Masing-masing desa memiliki 
keunikan tersendiri pada upacara ngusaba desa yang diselenggarakan di Pura Bale Agung. Pada 
prinsipnya upacara ngusaba desa adalah upacara persembahan rasa syukur kepada para leluhur atas 
hasil yang diberikan dengan menghaturkan hasil-hasil pertanian seperti ngusaba tegen yang ada di 
Desa Suter dan Abangbatudinding. Upacara pernikahan juga merupakan suatu upacara yang unik di 
desa-desa tua. Desa Desa Suter dan Abangbatudinding melaksanakan upacara nikah massal dalam 
hal ini merupakan upacara pernikahan lanjutan. Upacara pernikahan yang pertama dilakukan di 
rumah masing-masing yang bersifak kecil dan sederhana yaitu biokaonan. Upacara pernikahan yang 
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kedua merupakan pernikahan lanjutan yang disebut dengan bakti jauman atau pekandelan yang 
dilaksanakan di Pura Bale Agung (Pura Desa).  

Nilai- Nilai pada Aspek Tangible  

Aspek-aspek tangible terdiri dari aspek-aspek phisik desa dalam hal ini memiliki nilai-nilai filosofi dan 
konsepsi berlandaskan Agama Hindu seperti Tri Mandala, Tri Hita Karana. Tri Loka (Tri Bhuana), dan 
Tri Angga. Tri Mandala merupakan pembagian zona atau area berdasarkan tingkat kesucian 
berdasarkan kaja-kelod (orientasi Utara-Selatan) dan matahari terbit-terbenam (orientasi Timur-Barat). 
Tri Mandala terdiri dari zona utama, madya dan nista. Pada zona utama di tingkat desa merupakan 
tempat suci desa (Pura Desa/ Bale Agung dan Pura Puseh). Pada zona Madya merupakan 
peruntukan fungsi permukiman dan fasilitasnya. Zona Nista untuk kuburan desa dan Pura Dalem. 
Desa-desa Bali Aga memiliki pola ini dan secara phisik pola desa Bali Aga memiliki pola linear 
(Gambar 2) dengan pusat desanya adalah berorientasi pada Pura Desa/Pura Bale Agung. Pola Tri 
Mandala ini juga merupakan cerminan konsepsi Tri Hita Karana yaitu merupakan hubungan hirarki 
antara manusia pada Tuhan, pada sesama dan pada lingkungan. Hal ini yang tercermin pada 
parahyangan (tempat suci), pawongan tercermin pada pola permukiman dan palemahan tercermin 
pada zona nista yaitu kuburan desa. Penggunaan konsepsi Tri Loka/Tri Bhuana (tiga dunia) di zona 
perumahan menghubungkan manusia dengan Tuhan (Bhur), manusia (Bwah) dan roh (Swah). 
Konsepsi Tri Angga (tiga divisi tubuh) membagi rumah secara horizontal ke dalam tiga zona yaitu 
halaman utama untuk tempat suci keluarga, halaman tengah untuk bangunan rumah dan ketiga 
halaman luar. 

  

Gambar 2 dan 3. Pola Linear Desa di Desa Buahan dan Desa Bayung Gede 

Pola Permukiman Desa-Desa Bali Aga di Kintamani 

Pola permukiman desa-desa Bali Aga di Kintamani berorientasi pada pola linear dimana unsur 
topografi atau kondisi lingkungan sangat besar pengaruhnya. Pola linear desa terbagi dalam tiga zona 
yaitu zona suci di arah kaja sebagai Pura Desa atau Pura Bale Agung dan Pura Puseh, zana madya 
diperuntukkan sebagai pusat permukiman desa dengan fasilitas publik seperti bale banjar, wantilan, 
sekolah, pusat kesehatan masyarakat, pasar, toko dan lain-lain yang mendukung kelangsungan 
kehidupan desa. Sedangkan kuburan, pura Dalem, dan permandian umum menempati area nista 
yang biasanya terletak di arah kelod. Desa-desa Bali Aga di Kintamani sebagian besar memiliki pola 
linear seperti yang terdapat pada desa-desa antara lain Pinggan, Sukawana, Belantih, Suter, 
Abangbatudinding, Trunyan, Bayung Gede, Kedisan, Sekardadi, Kintamani dan Buahan.  

Rumah tinggal desa-desa Bali Aga umumnya berada dalam unit-unit pekarangan, di dalam dalam 
satu unit pekarangan terdiri dari beberapa unit rumah yang dihuni oleh lima sampai sepuluh kepala 
keluarga. Masing-masing kepala keluarga memiliki satu bale adat yang disebut dengan sakaroras. 
Pola yang terjadi pada satu unit pekarangan ini adalah pola linear seperti yang terdapat pada Desa 
Pinggan, Desa Sukawana dan Desa Belantih. Meskipun berada dalam satu unit pekarangan dari 
sepuluh kepala keluarga tersebut kemungkinan tidak dalam satu garis keturunan. Sepuluh unit rumah 
ini berada dalam satu halaman/pekarangan tanpa pagar pembatas antar satu dengan yang lainnya. 
Hal ini memperlihatkan bahwa adanya hubungan saling percaya (trust) dan rasa security untuk 
keamanan desa.  

Rumah tinggal tradisional Bali Aga di Kintamani sebagian besar disebut dengan tampul roras atau 
sakaroras yang berarti memiliki tiang sebanyak dua belas. Rumah tinggal sakaroras atau bale 



Ni Made Yudantini,- Peran Nilai-nilai Lokal dalam Menunjang Identitas Arsitektur Tradisional Bali, 

Studi Kasus Desa-desa Bali Aga di Kintamani    201  

sakaroras memiliki 4 fungsi antara lain untuk kamar tidur, dapur, tempat suci (pelangkiran) dan 
berfungsi sebagai teras atau ampik atau terampe. Rumah-rumah pegunungan ini memiliki fungsi yang 
sangat sederhana sebagai tempat tinggal saja, sementara untuk kegiatan atau melakukan pekerjaan, 
masyarakat Bali Aga sebagian besar adalah sebagai petani lahan kering yang lahan pertanian dan 
perkebunannya berada di luar atau di sekeliling desa. Kamar tidur sebagai tempat beristirahat di 
malam hari, di atas tempat tidur biasanya ada pelangkiran atau di ruang sebelah kamar tidur ada 
ruang kecil sebagai kamar suci untuk pemujaan terhadap leluhur. Dapur untuk memasak dan 
menyiapkan makanan sehari-hari Sementara ampik atau terampe berfungsi untuk menerima tamu, 
ruang bersosialisasi, ruang untuk melakukan persiapan sesajen atau banten bahkan difungsikan 
sebagai tempat tangki air bersih yang berasal dari air hujan seperti yang ada di Desa Belantih. 
Meskipun ampik memiliki luasan yang kecil, tapi cukup banyak fungsinya termasuk sebagai tempat 
untuk menaruh alat-alat pertanian. 

 

Gambar 4 dan 5. Pola Linear pada permukiman di Desa Sukawana dan di Desa Pinggan 

Struktur dan konstruksi rumah tinggal tradisional di desa-desa Bali Aga di Kintamani adalah cukup 
sederhana. Atap berbentuk kampiah maupun limasan dengan bahan atap sirap seperti yang ada di 
Desa Pinggan sebagai peninggalan masa lampau. Saat ini sirap cukup mahal harganya sehingga 
masyarakat mengganti atap sirap dengan atap seng. Konstruksi bamboo dan kayu digunakan pada 
sebagian besar rumah adat dengan alas lantai masih berupa tanah atau semen seadanya. 
Perubahan-perubahan terhadap penggunaan material seperti beton, keramik dapat dilihat di beberapa 
desa seperti Sukawana, Belantih, Pinggan, Buahan memberikan suasana yang modern. Meskipun 
menggunakan material-material baru, secara pola tata ruang masih dipertahankan. Posisi bangunan 
rumah masih menempati posisi semula sehingga tidak mengubah pola linear dalam satu unit 
pekarangan. Bahkan di Banjar Mabi, Desa Belantih, masyarakat yang mengubah tata ruang rumah 
tinggalnya memiliki kecenderungan yang sama polanya meskipun tidak menerapkan pola tata ruang 
tradisional. Namun posisi bangunan terhadap unit pekarangan masih tetap utuh dalam satu pola yang 
linear. 

 

Gambar 6. Ampik digunakan untuk menyimpan tangki air hujan; Gambar 7. Rumah bergaya modern dalam 

tatanan pola linear di Desa Belantih 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Arsitektur tradisional Bali tidak terlepas dari nilai-nilai lokal yang berlandaskan agama Hindu baik yang 
melandasi intangible dan tangible aspek. Desa-desa Bali Aga di Kintamani masih menerapkan nilai-
nilai tradisi yang diwarisi secara turun temurun seperti sistem pemerintahan adat dengan sistem ulu 
apad, sistem perkawinan massal atau bakti jauman, nyineb wangsa tanpa menggunakan kasta pada 
nama mereka, serta tetap melaksanakan upacara ngusaba desa yang merupakan keunikan tersendiri 
di masing-masing desa. Pola linear desa masih terlihat dengan berorientasi pada Pura Bale Agung 
atau Pura Desa dimana tata nilai Tri Mandala dan Tri Hita Karana tetap dipertahankan. Secara 
arsitektur, rumah-rumah tinggal tradisional sakaroras masih ada di beberapa desa, namun mulai 
mengalami tantangan dimana masyarakat mulai mengubah rumah tradisional mereka dengan rumah 
masa kini atau rumah dengan pola modern serta dengan material baru. 

Penelitian ini merekomendasi agar usaha-usaha pelestarian terhadap keberadaan arsitektur 
tradisional di desa-desa Bali Aga di Kintamani maupun di daerah tetap dipertahankan dengan tanpa 
mengubah pola permukiman dan pola tata ruang. Demikian juga karakteristik rumah tinggal tradisional 
dengan struktur dan konstruksi yang memiliki keunikan. Jika masyarakat hendak ingin mengubah 
rumah mereka sebaiknya tetap memegang pola-pola dan nilai-nilai tradisi yang merupakan keunikan 
tersendiri dan sebagai identitas arsitektur tradisional Bali. Untuk itu perlunya sosialisasi untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahakan arsitektur tradisional sebagai 
warisan masa lalu yang merupakan kekayaan dan sebagai identitas arsitektur tradisional Bali 
khususnya Bali Aga.  
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