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ABSTRAK 

Pamesuan atau pamedalan, merupakan gerbang yang berarti tempat keluar, 
dengan peristiwa keluar bereksistensi, yang memberi arti kepada arsitekturnya. 
Hingga pembacaan terakhir, pamesuan/pamedalan merupakan satu-satunya 
gerbang yang berarti tempat keluar (tidak disebut masuk/entrance). Hal ini 
merupakan fenomena yang luar biasa. Dengan pelubangan tembok pekarangan 
untuk pamesuan/pamedalan memakai hitungan yang dipercaya mendukung 
eksistensi penghuni dan masyarakat pendukung, maka teritori arsitektur 
diangkat sebagai objek penelitian untuk menjawab subjek penelitian yaitu 
pamesuan atau pamedalan.  

Konteks penelitian adalah tempat bergerak keluar bereksistensi, yang diberikan 
spirit of place oleh peristiwa ritual sakral - salah satu dari tiga kerangka dasar 
kehidupan Masyarakat Bali (world life). (Peng-)ungkapan makna menggunakan 
metode penikmatan estetika tempat (PET), yang merupakan metode 
interpretasi dengan mengatakan persepsi-imajinasi, menerangkan, 
menerjemahkan yang mengandalkan peran indera mata, indera telinga dan 
indera hidung sebagai penikmatan (mengalami) atas tempat/place yang 
bercerita tentang dirinya.  

Dari spirit of place yaitu ‘kerinduan kelangen-manik ring cucupu’ (anak dan ibu 
kandung), dilanjutkan dengan pijakan filosofi eksistensi manusia Bali dalam 
berteritori yaitu ‘Kami; Ibu dan Anak’ bukan ‘Aku’ seperti kata Norberg-Schulz 
maka ‘Ibu’ pemilik ‘tempat bereksistensi tinggal’ dan ‘Anak’ pemilik ‘tempat 
bereksistensi bergerak’. Diperkuat ekspresi perempuan pada ragam hias 
pamesuan/ pamedalan, maka ‘tempat bereksistensi tinggal’/Mandala Tinggal-
Tri Mandala dalam arsitektur tradisional Bali, ditemukan sebagai ‘arsitektur ibu’. 
Mandala Tinggal berbatas tembok pekarangan sedangkan Mandala 
Mamargi/‘tempat bereksistensi bergerak’sebagai wilayah teritorial 
pamesuan/pamedalan, memiliki batas tidak tetap. Mandala mamargi bergerak 
keluar yang berawal dari pamesuan/pamedalan ditemukan sebagai ‘arsitektur 
yang dilahirkan’, berbeda dengan teori Norberg Schulz, teritorial diciptakan oleh 
seorang pengembara. Mandala Mamargi berwujud volume pergerakan 
mengembang-mengempis dengan variasi pola putaran, menambahkan proposisi 
teori ruang bereksistensi dari Norberg-Schulz. Dikatakannya, manusia 
‘melangkah maju/strides forward’ atau ‘tertarik kembali/draws back’, tetapi 
sering larut dalam jarak yang tidak diketahui. Dari ‘arsitektur ibu’ dan ‘arsitektur 
yang dilahirkan’, maka ditemukan arsitektur pamedalan/pamesuan sebagai 
‘arsitektur organ kelahiran’. Pamesuan/ pamedalan juga sebagai arsitektur 
penanda teritorial bereksistensi mandala mamargi yang mengembang 
mengempis. Temuan-temuan tersebut, menjawab mengapa arsitektur gerbang 
dalam arsitektur tradisional Bali bernama pamesuan/pamedalan. 
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Kata kunci:  arsitektur berteritori, arsitektur penanda, arsitektur organ 
kelahiran, arsitektur ibu, arsitektur yang dilahirkan. 
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1. LATAR BELAKANG 

Disertasi ini mengungkap tentang peristiwa lokal yang merupakan kearifan lokal 

(local genius – the genius loci) Masyarakat Bali, yang awalnya hanya dimengerti 

oleh Masyarakat Bali, selanjutnya diangkat menjadi teori yang dapat dimengerti 

secara global.  Arsitektur berciri lokal menarik minat para peneliti dan praktisi di 

tengah maraknya gerakan pasca-modernisme karena memiliki makna atau 

kearifan-kearifan yang semasa pergerakan arsitektur modern tidak diindahkan 

(Bonta, 1979:21, Muhadjir, 2000:236). Hal ini dimulai pada dasawarsa 70-an, 

arsitektur tradisional atau kedaerahan menjadi sumber gagasan berarsitektur 

yang berharga. Demikian pula halnya, masyarakat Bali memiliki arsitektur yang 

sangat berpeluang untuk diungkap karena memiliki kandungan makna yang 

hingga kini belum banyak diungkap (Saraswati, 2007:16, 2004:10, 2002:46). 

Arsitektur tradisional Bali didasarkan pada salah satu landasan sikap berprilaku, 

yang merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana (Sabha, 

1985:129). Perwujudan Tri Hita Karana pada arsitektur (tipologi) ditampilkan 

dalam arsitektur parhyangan/keagamaan (pura), arsitektur pawongan/ 

permukiman (umah, puri, jero, griya), dan arsitektur palemahan/wilayah desa 

(desa). Arsitektur, selain berdasarkan pada tipologi tersebut, juga dikenal 

arsitektur berdasarkan penyebutan-penyebutan spesifik. Dikenal arsitektur 

dengan penyebutan berdasarkan posisinya terhadap natah (halaman kosong di 

tengah-tengah rumah) seperti bale daja (bangunan yang terletak di sisi utara 

dari natah), bale dangin (bangunan yang terletak di sisi timur dari natah), bale 

delod (bangunan yang terletak di sisi selatan dari natah) dan bale dauh 

(bangunan yang terletak di sisi barat dari natah). Penyebutan arsitektur 

berdasarkan struktur konstruksinya seperti bale sakenem bertiang enam, bale 

sakutus bertiang 8 dan lain-lain. Juga terdapat penyebutan arsitektur 

berdasarkan fungsi yaitu pada penyebutan bale meten dengan fungsi sebagai 
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ruang tidur, bale sumanggen dengan fungsi untuk upacara kematian, paon 

untuk memasak, jineng untuk menyimpan padi serta beberapa bale lainnya 

dengan fungsi yang spesifik. Pada penyebutan arsitektur yang berdasarkan 

fungsi tersebut, dikenal adanya pamesuan atau pamedalan.  

Pamesuan atau pamedalan merupakan gerbang (gate/threshold) yang berarti 

tempat keluar (pesu-medal). Masyarakat Bali menyebut gerbang 

(gate/threshold) yang berorientasi keluar/pesu/medal, tidak seperti pada 

umumnya atau biasanya, yang berarti masuk 

(dalam bahasa Inggris disebut entrance) meskipun 

fungsinya tetap sebagai tempat dengan peristiwa 

masuk dan keluar. Fenomena yang menarik ini 

memperlihatkan bahwa keluar bukan hanya 

sebagai peristiwa keluar namun peristiwa keluar 

yang memberi arti kepada arsitekturnya. Selain 

pamesuan/pamedalan, arsitektur tradisional Bali 

juga mengenal betelan sebagai gerbang servis.  

Terkait dengan pamesuan/pamedalan, terdapat 

peristiwa keluar dalam satu kesatuan 

tempat/place yaitu tempat/place 

peristiwa ritual sakral (PRS) keluar yang 

berawal dari pamesuan/ pamedalan. 

Dialami, tempat/place PRS ini 

bereksistensi. Selama pergerakannya, 

tempat/place peristiwa ritual sakral 

(PRS) yang bergerak tersebut mendapat 

pengutamaan dalam penggunaan jalan/ 

path. Tempat/place PRS dapat menggunakan seluruh badan jalan dan 

 
Gambar 1 Pamesuan dalam 
wujud bentuk  
Foto: Oka Saraswati 
Sumber: Saraswati, 2002:8 

 
Gambar 2 Pengakuan atas eksistensi 

tempat/place ditunjukkan masyarakat dalam 

bentuk penghormatan sembah dan duduk di 

jalan. 

Lokasi: jalan di Desa Sidemen, Kabupaten 

Karangasem 

Foto: Widnyana Sudibya 
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masyarakat pendukung yang sedang memakai kendaraan tersebut, sejenak 

menghaturkan sembah/hormat dalam bentuk cakupan tangan di dada, atau di 

kepala. Selain itu, tempat/place PRS yang memanfaatkan kendaraan roda empat 

dalam pergerakannya, juga mendapatkan pengutamaan dengan tidak 

mengindahkan lampu lalu lintas/traffic light. Hal ini memperlihatkan bahwa 

tempat/place PRS keluar yang berawal dari pamesuan/pamedalan, tidak hanya 

keluar, namun keluar yang bereksistensi yang sangat penting bagi keberadaan 

manusia. Seperti dikatakan Norberg-Schulz bahwa ruang bereksistensi 

melambangkan keberadaan manusia di dunia (1971:27). Dengan demikian 

pamesuan/ pamedalan merupakan gerbang yang berarti tempat keluar dengan 

peristiwa keluar bereksistensi yang memberi arti kepada arsitekturnya. Hal ini 

merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. 

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) 

dengan naratif-deskriptif yang mengutamakan peranan manusia sebagai alat 

penelitian (human instrument) berdasarkan paradigma naturalis. Pada latar 

belakang penelitian ini diungkap subjek penelitian, objek penelitian serta 

metode pengungkapan makna.  

Pamesuan Sebagai Subjek Penelitian 

Pada saat ini, penelitian atau tulisan tentang pamesuan/pamedalan belum 

banyak. Salah satunya, Saraswati (2002) memaparkan tentang pengertian, 

tipologi pada awal serta transformasinya, fungsi, penempatan, 

kelengkapan/accessories serta sebagian dari makna pamesuan. Disebutkan juga 

bahwa pamesuan atau pamedalan (bahasa Bali halus) merupakan satu unit 

pintu umah (rumah) atau pintu pekarangan untuk unit rumah tradisional Bali. 

Dapat juga berupa pintu pura serta pintu untuk suatu desa. Tipologi bentuk 

pamesuan dapat berupa peletasan, kori, kori agung dan lain-lain. Selain itu 

Saliya (2005:126) dengan penelitian estetiko-religius mengungkapkan bahwa 
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pintu merupakan bagian rumah yang paling banyak mengandung makna 

simbolik. 

Sebagaimana dikatakan oleh Ching (2007) ketika menjelaskan tentang megaron 

di Dylos Yunani, bahwa tempat masuk ke megaron disebutkan sebagai entrance 

sebagaimana kalimat yang digunakannya. Juga disebutkan bahwa terdapat Lion 

Gate di Citadel of Mycenae Yunani (Ching, 2007:72). Demikian pula Ishtar Gate 

saat memasuki Babylon dari sisi Utara (Ching, 2007:139) dan pada ilustrasi 

gambar, ”Entrance, Lomas Rsi Cave”. Disebutkannya juga (Ching, 2007:169) 

pada entrance menuju Mahastupa di Sanchi, India, terdapat gateways dari 

bahan batu yang disebut toranas. Bentuk toranas ini diadopsi dari dataran Cina 

pada jaman Raja Ashoka. Secara lay-out, terlihat keempat toranas dan 

kelengkapannya tersebut mengarahkan pencapaian menuju mahastupa secara 

tidak langsung atau zig-zag ke arah kiri. Hal ini hampir sama dengan aling-aling 

pamesuan yang mengarahkan pencapaian ke kiri dan atau kanan. Dikatakannya 

juga (Ching, 2007:278), bahwa di Jepang ditemukan portal yang disebut torii. 

Torii merupakan pembatas antara kawasan rumah tinggal manusia dengan 

kawasan suci tempat tinggal dan juga sebagai gerbang kuil di Jepang. Torii 

berawal dari tempat hinggap ayam jantan dalam legenda Amaterasu. Untuk 

candi-candi di Indonesia, gerbangnya disebutkan dengan nama paduraksa. 

Sebagai contoh adalah Gapura Paduraksa Bajang Ratu Trowulan di kompleks 

Candi Majapahit Trowulan (Soeroto, 2009:156). Paduraksa dalam pengertian 

arsitektur tradisional Bali adalah kolom/tonggak pertemuan antara dua tembok. 

Hingga pembacaan terakhir, diketahui bahwa selain masyarakat Bali belum ada 

yang menyebutkan ‘gerbang’nya sebagai pamesuan atau pamedalan yang 

berarti tempat keluar, sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Dengan demikian 

pamesuan atau pamedalan diangkat sebagai subjek penelitian. 
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Teritori Arsitektur Sebagai Objek Penelitian 

Pamesuan atau pamedalan terletak pada salah satu sisi tembok 

pekarangan/tembok penyengker yang merupakan batas fisik yang tetap dari 

suatu teritorial pada arsitektur tradisional Bali. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa pamesuan/pamedalan berhubungan dengan teritori. Teritori telah 

banyak dikenal dalam arsitektur Bali. Sebagaimana rumah/umah/pura/puri 

ataupun suatu desa di pulau Bali memiliki teritori fisik berupa 

tetengger/tengaran yakni suatu bentukan kolom atau tangluk/tonggak yang 

dijadikan titik-titik batas teritori atau berupa paduraksa serta tembok 

penyengker. Sebagai contoh, sebuah puri memilki empat titik teritori berbentuk 

paduraksa yang terletak di keempat sudut puri. Masing-masing paduraksa 

disebut dengan sri raksa (kaja-kangin), kala raksa (kaja-kauh), aji raksa (kelod-

kangin) dan rudra raksa (kelod kauh) (Gelebet, 1986:62), terhubung satu 

dengan yang lain oleh tembok penyengker sebagai batas teritori. Pada sebuah 

desa juga terdapat teritori ruang/space. Ruang/space antara satu desa dengan 

desa lain dinamakan karang embang/bentangan ruang terbuka kosong.  

Pada perkembangannya, untuk memberi ruang pada peristiwa ritual yang 

berhubungan dengan rumah, pura, jero, puri itu sendiri, maka bentuk tembok 

penyengker mengalami perubahan dengan dibuat pemunduran/ setback, 

seperti ditulis Saraswati sebagai tipologi pamesuan/pamedalan berdasarkan 

dimensi horizontalnya (Saraswati, 2002:74). Pamesuan atau pamedalan 

berdasarkan dimensi horizontal ini dibedakan atas empat tipe; yaitu dibedakan 

atas pamedalan yang mempunyai lebuh, pamesuan yang mempunyai lebuh 

berbentuk cangkem kodok, pamesuan yang mempunyai jaba sisi (ketiganya 

ditemukan pada umah, jero, grya, pura) dan pamesuan yang mempunyai ancak 

saji (ditemukan pada pura dan puri) (Gambar 3). Namun demikian, garis awal 

tembok penyengker tetap terbayangkan dalam angan berupa garis maya (pada 

pamesuan yang mempunyai lebuh berbentuk cangkem kodok) ataupun garis 
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nyata tembus pandang (ancak saji memiliki tembok jejaroan yang berlubang 

tembus) (pada pamesuan yang mempunyai jaba sisi dan pamesuan yang 

mempunyai ancak saji). Dengan demikian tipe-tipe pamesuan yang disampaikan 

Saraswati (2002) menampilkan suatu pamesuan dengan garis teritori dari suatu 

jero, pura ataupun puri yang menggambarkan pamesuan/pamedalan sebagai 

wujud ruang arsitektur (space) bukan hanya memiliki wujud bentuk 

arsitekturnya. Sebagai arsitektur, pamesuan tidak berhenti pada wujud ruang 

atau wujud bentuk seperti yang telah disampaikan sebelumnya, namun ada 

makna yang terkandung di dalamnya. 

Pamesuan atau 

pamedalan merupakan 

gerbang yang terletak 

pada salah satu sisi 

tembok penyengker, 

tergambarkan berupa 

pelubangan dari tembok 

penyengker. Sedangkan 

tembok penyengker 

merupakan batas fisik yang tetap dari teritorial dalam arsitektur Bali. Lubang 

menjadi penting manakala bukan hanya sekadar lubang untuk dilewati oleh 

orang. Dalam pembuat pelubangan tersebut dipakai hitungan-hitungan yang 

mendukung eksistensi penghuni, pemaksan-pengemong-pengempon (ma-

syarakat pendukungnya) (menyangkut keberlanjutan karakter kehidupan, 

maupun keberlanjutan fisik/artefak arsitekturnya) sesuai dengan eksistensi yang 

diinginkan (Saraswati, 2002:86). Pelubangan tembok penyengker untuk 

pamesuan/pamedalan memakai hitungan yang mendukung eksistensi penghuni, 

dan masyarakat pendukung sesuai dengan eksistensi yang diinginkan, membuat 

peneliti berkeyakinan (hunch feeling) bahwa dari pamesuan/ pamedalan akan 

 

 

 

 

Gambar 3 Tipe pamesuan 

berdasarkan dimensi horizontal 

Sketsa: Oka Saraswati  
Sumber: Saraswati, 2002: 77-83 
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diperoleh teori teritori berdasarkan tempat/place bereksistensi. Oleh karena itu, 

teritori arsitektur diangkat sebagai objek penelitian. 

Penelitian teritori telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang: konteks 

fisik, psikologi, legal formal, namun sangat sedikit peneliti yang bisa mengambil 

peluang melakukan penelitian teritori melalui budaya sakral. Peneliti memiliki 

peluang untuk melakukan penelitian teritori terkait dengan budaya sakral. 

Arsitektur tradisional Bali terkait dengan budaya sakral yang didasarkan pada 

tatwa (filsafat), susila (etika) dan upakara (upacara) (tiga kerangka dasar 

kehidupan masyarakat Bali) (Sabha, 1985:118). Oleh sebab itu, penelitian 

teritori arsitektur berdasarkan tempat/place terkait peristiwa ritual sakral (PRS) 

sangat dimungkinkan untuk dilakukan.  

 Hall dalam Norberg-Schulz (1971:19) mengatakan bahwa teritori merupakan 

suatu daerah yang dikuasai yang ditampilkan dalam perilaku yang khas dari 

suatu organisme dan mempertahankan diri dari serangan anggota spesiesnya 

sendiri. Holahan dalam Sarwono (1992:73) serta Edney dalam Laurens 

(2005:124), mendefinisikan teritori sebagai hak atas tempat dan hak untuk 

mempertahankan wilayah, serta teritori terkait dengan ruang bereksistensi yang 

penting bagi keberadaan manusia di dunia. Dari bacaan, dapat disimpulkan 

beberapa karakteristik dasar dari teritori yaitu (1) teritori merupakan suatu 

wilayah/area, terkait adanya ruang fisik, (2) teritori merupakan 

penguasaan/kepemilikan atau hak atas tempat termasuk hak untuk 

mempertahankan wilayah dari pengacau, atau personalisasi, (3) teritori 

merupakan identitas, tanda (marka) dan termasuk mencerminkan lapisan sosial, 

(4) teritori merupakan fungsi dari kebutuhan dasar psikologi, sampai pada 

kepuasan akan kebutuhan kognitif dan estetis, termasuk kebutuhan akan fungsi 

pribadi, fungsi sosial dan fungsi komunikasi, serta penggunaan eksklusif. 
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Peristiwa ritual sakral (PRS) yang merupakan perwujudan dari upakara panca 

yadnya (panca yadnya merupakan seluruh jenis upacara) terjadi dalam 

kehidupan masyarakat Bali yang diyakini lewat warisan turun temurun, serta 

didasari oleh tiga kerangka dasar kehidupan masyarakat Bali (tatwa, susila, 

upakara), satu dengan lainnya saling terkait (Sabha, 1985:118). Dasar kehidupan 

berati mendasari seluruh kehidupan masyarakat (life-world). Sebagai salah satu 

dasar kehidupan masyarakat Bali, upakara mendasari seluruh kehidupan 

masyarakat (life world). Seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat Bali merupakan PRS. Karena dipengaruhi oleh desa-kala-patra 

(tempat-waktu-keadaan) PRS dapat berupa PRS kecil dan dapat pula berupa PRS 

besar. RS kecil ataupun besar memiliki makna kesempurnaan yang sama. Kasus 

diambil dari PRS yang besar, karena dapat dinarasikan secara panjang dan 

mendalam, dengan pemikiran bahwa certita yang pendek sudah terangkum di 

dalamnya. Selain itu, diambil PRS yang besar, karena keterbatasan yang dimiliki 

peneliti. 

Salah satu peristiwa ritual sakral yang merupakan bagian dari panca yadnya 

yaitu peristiwa ritual sakral (PRS) medal - keluar berawal dari 

pamesuan/pamedalan, memiliki makna eksistensi karena mendapatkan 

pengutamaan selama pergerakan prosesinya. Pamesuan/pamedalan dengan 

peristiwa ritual sakral (PRS) keluar yang berawal dari pamesuan/pamedalan 

sebagai tempat/place memiliki ragam hias tempat (RHT) antara lain umbul-

umbul, kober/bendera, tombak, keris-pajenengan, tulup, tongkat-teteken yang 

bergerak bersama pergerakan prosesi tersebut. Dengan penelitian pada ragam 

hias tempat dari suatu tempat/place maka kajian dilakukan pada bidang 

arsitektur. 

Teritori terkait dengan ruang bereksistensi yang melambangkan keberadaan 

manusia di dunia (Schulz, 1971:27). Norberg-Schulz melakukan penelitian 

mengacu pada tempat/place yang berada dalam kehidupan masyarakat (life-
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world). Diungkapkannya (1980:5) bahwa ‘genius loci’, merupakan "roh suatu 

tempat” (spirit of place), sejak jaman dahulu (ancient times, jaman Romawi) 

telah diakui sebagai realitas nyata yang dijalani manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini menggambarkan tempat/place berada dalam kehidupan 

masyarakat tempat arsitektur terjadi.  

Dengan memaparkan bahwa peristiwa ritual sakral merupakan kehidupan 

masyarakat Bali (life world) maka arsitektur pamesuan/ pamedalan (bukan 

hanya dalam wujud bentuk), tidak berarti sebagai tempat-genah/place yang 

memiliki jiwa tempat (spirit of place) bila tanpa adanya peristiwa ritual sakral 

yang berada dalam kehidupan masyarakat Bali sebagai satu kesatuan, sesuai 

dengan karakter masyarakat Bali. Pamesuan/ pamedalan berarti sebagai 

tempat/genah/place bila ada peristiwa ritual sakral (PRS) medal, bergerak ke 

luar yang berawal dari pamesuan/pamedalan. Selain itu peristiwa ritual sakral 

(PRS) medal- keluar yang berawal dari pamesuan/pamedalan mendapatkan 

pengakuan atas eksistensinya yang penting bagi keberadaan manusia. Karena 

eksistensi penting bagi keberadaan manusia maka penelitian teritori terkait 

peristiwa ritual sakral (PRS) keluar yang berawal dari pamesuan/pamedalan, 

perlu diungkap. 

Dengan memperhatikan bahwa belum memadainya penelitian teritori yang 

berhubungan dengan peristiwa ritual, penelitian tentang teritori dengan 

menempatkan pamesuan/pamedalan dan peristiwa ritual sakral berhubungan 

dengan eksistensi tempat/place, memang layak dilakukan. Teritori arsitektur 

merupakan objek penelitian.  

Penelitian ini didasarkan pada tempat/place yang berada dalam kehidupan 

masyarakat (life world). Norberg-Schulz melakukan penelitiannya pada 

tempat/place dalam kehidupan masyarakat (everyday life) dengan peristiwa 

keluar bereksistensi yang dilakukan oleh pengembara/wanderer. Oleh sebab itu, 
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teori ruang bereksistensi dari Norberg-Schulz diangkat sebagai dasar teori dalam 

diskusi.  

 

Penikmatan Estetika Tempat Sebagai Metode Pengungkapan Makna  

Arsitektur tidak berhenti pada definisi Vitruvius; utilitas (fungsi), firmitas 

(struktur) dan venustas (estetis), tetapi lebih dari itu. Salah satunya, seperti yang 

dikatakan oleh Ballantyne (2002:10), bahwa arsitektur lebih dari sekadar 

bangunan tapi arsitektur juga memiliki makna. Pengungkapan makna dengan 

media budaya telah dikemukakan oleh beberapa pakar. Norberg – Schulz (1965, 

1980) membaca makna dilakukan pada karya seni yang menggambarkan 

kehidupan masyarakat (life world) berdasarkan puisi karya Georg Trakl yaitu A 

Winter Evening (1980:8). Broadbent (1973) mengungkap bahwa arsitektur 

dihubungkan dengan simbol-simbol budaya.  

(Peng-)ungkapan makna melalui sentuhan-sentuhan inderawi akan benda-

benda, aktivitas dan kearifan yang dimiliki masyarakat merupakan hal 

menyenangkan, sebagai sensasi untuk diinterpretasikan bagi peneliti. 

Penikmatan pembacaan suatu selubung bangunan dalam teori tektonik, 

digambarkan sebagai topeng, telah dilakukan oleh Semper (Ballantyne, 

2002:151); melalui dan dengan selubung, memungkinkan dirasakannya arti 

spiritual akan bentuk struktur, menggantung, seolah-olah di antara dunia 

pragmatis kehidupan dan dunia simbolis nilai-nilai Barthes dalam Tschumi, pada 

The Pleasure of the Teks, (dalam Ballantyne, 2002:174), mengungkapkan bahwa 

penikmatan tidak mudah menyerah. Meiss (1997:15), menyatakan bahwa 

betapa berharganya pengalaman arsitektur dengan penggunaan indera. 

Dikatakan bahwa menghindari penggunaan indera akan menjadi penyangkalan 

seseorang dari suatu sensasi luar biasa.  
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Selain itu Serres (Meiss, 1997:16), mengatakan cukup sulit untuk memilah 

penikmatan dari suatu sensasi dalam setiap indera. Sebagai suatu keseluruhan, 

banjir sensasi yang datang membutuhkan waktu untuk merenungi ringkas-

annya atau mengungkap-kan luapannya, dalam cara-cara berbeda, tanpa henti 

untuk dialami. Oleh sebab itu gagasan (peng-) ungkapan makna dengan metode 

penikmatan, sebagai sensasi untuk diinterpretasikan, merupa-kan suatu 

kemungkinan yang menarik bagi peneliti. 

Pamesuan/pamedal-an dan peristiwa ritual sakral dalam satu kesatuan 

membentuk tempat/place. Tempat/ place peristiwa ritual sakral dalam 

kehidupan masyarakat Bali (life world), memiliki kelengkapan berupa ragam hias 

tempat (accessories of place) yang dapat dinikmati oleh indera mata, indera 

pendeng

aran, 

dan 

indera 

pencium

an. 

Ragam 

hias 

tempat 

(RHT) 

(accessories of place) berupa RHT auditori, video, olfaktori (AVO) merupakan 

ragam hias yang digunakan menghias tempat saat terjadinya peristiwa ritual 

sakral yang melibatkan banyak orang. Tempat/genah/place peristiwa ritual 

sakral medal/keluar yang berawal dari pamesuan/ pamedalan (PRS), melibatkan 

masyarakat pendukungnya (melibat-kan banyak orang). Penikmatan keindahan/ 

estetika dari RHT dalam satu kesatuan tempat/ place yaitu ‘penikmatan estetika 

tempat’ merupakan metode yang menarik.  

 

Wujud bentuk 

pamedalan 

Betelan bukan 

pamedalan 

Pamesuan/pamedalanseb

agai tempat/place 

merupakan 

pamesuan/pamedalan 

lengkap dengan ragam 

hias tempat pada 

peristiwa ritual sakral 

keluar yang berawal dari 

pamesuan/ pamedalan 

Gambar 4 
Pamesuan/ 
pamedalan dan 
peristiwa ritual sakral 
ke luar yang berawal 
dari pamesuan/ 
pamedalan sebagai 
tempat/place 
bereksistensi yang 
penting bagi 
keberadaan manusia. 

Foto: Oka Saraswati 

RHT pada PRS medal/ 

keluar yg berawal dr 

pamesuan/ 

pamedalan, dinikmati 

keindahan/ estetikanya 
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Dalam usaha memahami gejala-gejala yang muncul, peneliti mengalami berada 

di dalam tempat/place PRS (mengalami langsung/the empirical world - a certain 

possession of the world by my body, a certain gearing of my body to the world) 

(Merleau-Ponty dalam Dovey, 1999:39), peneliti mengambil peran secara 

sukarela, berjalan, menjunjung, bersembahyang, membuat sesuatu (alat-alat 

banten), mendengarkan, membaui dan mengamati. Usaha untuk memahami 

gejala-gejala yang muncul bukan hanya visual namun pada pengalaman ruang 

merupakan metode fenomenologi (Leach, 1997:83).  

Tempat/place PRS lengkap dengan RHT menampilkan tanda-tanda sebagai teks. 

Selain tanda-tanda tersebut, ada realitas lain yang tidak hadir. Hermeneutik 

memerankan dirinya sebagai sebuah metode yang menginterpretasikan realitas 

lain yang tidak hadir, baik karena ruang yang telah berlalu maupun waktu yang 

cukup jauh jaraknya, sementara realitas tersebut hadir saat ini yang diwakili 

oleh teks atau tanda-tanda lainnya (interpretasi, metode hermeneutik). 

Penginterpretasian tanda-tanda tersebut dengan mengandalkan ketajaman 

indera mata, indera pendengaran, dan indera penciuman. Dengan melakukan 

penelitian pada tempat/place lengkap dengan RHT (accessories of place), hal ini 

mempertegas arah kajian pada bidang arsitektur. 

Metode penikmatan estetika tempat/place (PET), merupakan metode yang 

mengandalkan peran indera mata, indera telinga dan indera hidung sebagai 

penikmatan (mengalami) atas tempat/place yang bercerita tentang dirinya, 

melahirkan suatu interpretasi dengan mengatakan persepsi-imajinasi, 

menerangkan, menerjemahkan. Metode PET dikembangkan berdasarkan 

pada metode penikmatan arsitektur dari Tschumi, metode hermeneutika-

interpretasi dari Dilthey, dan metode interpretasi dari Poespoprodjo serta 

dibantu dengan menangkap ekspresi dari Dilthey, terminologi persepsi dari 

Rapoport dan Knobel serta imajinasi dari Tschumi. Metode ini dibantu oleh 

beberapa premis. 
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Penikmatan tempat/place PRS dialami dengan tidak mudah, yang memiliki 

kesetaraan saat disandingkan dengan “Metode Penikmatan Arsitektur” dari 

Tschumi (dalam Ballantyne, 2002:173-183). Tschumi memposisikan kesejajaran 

antara peristiwa seksual dan merancang arsitektur. Tidak ada teknik 

perhambaan/bondage yang sederhana: semakin banyak dan canggih 

pengekangan (atau semakin besar penderitaannya), semakin besar kesenangan. 

Dengan mengakomodasi metode dari Tschumi, unit analisis yang dialami 

dengan tidak mudah dimungkinkan diteliti dalam penikmatan. Hal ini 

ditampilkan pada premis; tempat PRS yang merupakan tempat tercatat dalam 

memori  

Metode penikmatan arsitektur - Tschumi membangun mental untuk 

berimajinasi, juga memperkenankan adanya urutan yang gelap saat 

mengungkap topeng dan latar belakangnya, yang nantinya dapat dijelaskan. 

Keindahan estetika atas tempat/place PRS lengkap dengan RHT auditori-visual-

olfaktori (AVO) dinikmati dengan metode fenomenologi dan hermeneutik. 

Selanjutnya ekspresinya ditangkap (Dilthey dalam Poespoprodjo, 1987:56), 

dengan mengandalkan ketajaman indera dan selanjutnya menimbulkan sensasi. 

Dari sensasi tersebut terlahir persepsi. Knobel (dalam Rapoport,1990:24) 

mengatakan terminologi persepsi mengungkap lebih jauh yang melibatkan rasa 

(sense). Pengalaman ekspresi, sensasi dan persepsi berupa data disampaikan 

dalam bentuk narasi deskriptif melalui fragmen demi fragmen unit analisis.  

Tschumi menyampaikan bahwa dibutuhkan imajinasi untuk pengungkapan 

makna (Ballantyne, 2002:181). Palmer dan Poespoprodjo (1987:192-198), 

mengatakan interpretasi merupakan proses penyampaian pesan yang berantai 

dengan meng-kata-kan, menerangkan, dan menerjemahkan. Interpretasi pada 

metode PET dilakukan dengan mengatakan persepsi-imajinasi, menerangkan 

dan menerjemahkan. Keberhasilan dalam menerjemahkan dilakukan dengan 

menerangkan imajinasi tersebut, melalui cara menyandingkan persepsi-
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imajinasi dengan nilai-nilai universal (universal value) atau pun referensi-

referensi yang mendukung (triangulasi data). Penyandingan dengan nilai-nilai 

universal agar teori yang dihasilkan dari peristiwa lokal dapat diterima menjadi 

teori yang dapat dimengerti dan diterima secara global sedangkan 

penyandingan dengan referensi agar diperoleh state of the art  teori. 

Penelitian kualitatif dengan metode penikmatan estetika tempat (PET) 

merupakan penelitian yang cenderung subjektif (dari Model Gareth Morgan dan 

Linda Smircich dalam Groat, 2002:30),  tetapi melalui triangulasi data (Groat 

(2002:37) yang dapat dikonfirmasikan, penelitian dapat divalidasi sehingga 

mendekati objektivitas. Oleh sebab itu, penelitian ini mengakomodasi nilai 

kebenaran hasil penelitian-kridibilitas, keberlakukan pada populasi-penerapan, 

konsistensi alat ukur terhadap hasil pengukuran-kebergantungan, dan 

netralitas-peneguhan, sebagai pertanggungjawaban kesahihan penelitian ilmiah. 

Penelitian dengan metode induktif ini menggunakan lima kasus atau sembilan 

unit analisis tempat/place PRS keluar yang berawal dari pamesuan/pamedalan 

untuk memperkuat satu kesimpulan. Penelitian dilakukan di Kabupaten 

Karangasem, Kota Denpasar, dan Kabupaten Tabanan, pada PRS Melasti, PRS 

Ngaben, PRS Ngelungan Pelawatan, PRS Pawiwahan dan PRS Padiksan.   

2. PERUMUSAN MASALAH 

Pemesuan/pamedalan memiliki fenomena yang luar biasa. Berawal dari hal 

tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa dari pamesuan/ pamedalan akan 

diperoleh teori teritori berdasarkan ruang bereksistensi. Teritori selalu terkait 

dengan eksistensi yang penting bagi keberadaan manusia. 

Pamesuan/pamedalan dan peristiwa ritual sakral keluar yang berawal dari 

pamesuan/ pamedalan sebagai tempat/place bereksistensi. Tempat/place 

pamesuan/pamedalan sebagai suatu tempat/place PRS yang bereksistensi 
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memiliki jiwa tempat/spirit of place pamesuan/pamedalan diberikan oleh 

peristiwa ritual sakral (PRS). Dengan memperhatikan hal tersebut, 

permasalahan penelitian adalah suatu teritori yang pada akhirnya mampu 

menjawab pamesuan/pamedalan 

Dari permasalahan tersebut kemudian timbul pertanyaan pernelitian. Apa 

makna tempat/place pamesuan/pamedalan berjiwakan PRS? Adapun makna 

tersebut merupakan ‘spirit of place’ sebagai ‘the genius loci’. Apakah 

pamesuan/pamedalan dengan PRS keluar yang berawal dari pamesuan/ 

pamedalan menghasilkan tempat/place berteritori (memenuhi karakteristik 

dasar dari teritori)? Bila betul, bagaimana wujud teritorinya? Kajian teritori 

tersebut, akankah menjawab subjek penelitian – pamesuan/pamedalan dengan 

fenomena makna yang luar biasa? Akankah temuan menambahkan teori teritori 

arsitektur berdasarkan ruang bereksistensi? Akankah menambahkan teori 

teritori arsitektur tradisional Bali? Apakah akan menambahkan pengetahuan-

pemahaman tentang pamesuan/pamedalan? 

3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu teritori 

yang pada akhirnya teritori ini mampu menjawab pamesuan/pamedalan 

sebagai arsitektur gerbang yang berarti tempat keluar, dengan peristiwa keluar 

bereksistensi, yang memberi arti kepada arsitekturnya. Jawaban atas hal 

tersebut, pada akhirnya bermanfaat menambahkan khasanah pengetahuan 

teoritis, dan membuka cakrawala baru dalam teori arsitektur serta 

menambahkan landasan dunia profesi. 

Penelitian ini diawali dengan interpretasi atas ‘tempat/place beragam hias 

tempat’. Selanjutnya dilakukan interpretasi atas ‘tempat bergerak keluar yang 

bereksistensi’. Kemudian dilakukan interpretasi atas ‘tempat bergerak keluar 
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yang berteritori’, dan terakhir dilakukan interpretasi atas 

pamesuan/pamedalan. Interpretasi tersebut berhasil menjawab permasalahan 

penelitian yaitu teritori yang mampu menjawab pamesuan/pamedalan.  

4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian memberikan beberapa manfaat yang menambahkan khasanah 

pengetahuan teoritis, yaitu bermanfaat menambahkan pijakan filosofi eksistensi 

manusia dari Norberg-Schulz, bermanfaat menambahkan proposisi teori 

pergerakan ruang bereksistensi dari Norberg-Schulz, bermanfaat menambahkan 

dasar teori teritori dari Norberg-Schulz yang didasarkan pada seorang 

pengembara/wanderer/ the Odyssey 

Hasil penelitian ini bermanfaat menambahkan landasan dunia profesi, agar 

mampu mendesain karya bereksistensi, terkait dengan arsitektur (tempat/place) 

berteritori sehingga bereksistensi/berkarisma/mataksu (angker/madengen) 

untuk kepentingan eksistensi karyanya, kliennya serta dirinya sebagai seorang 

arsitek. 

Penelitian ini membuka cakrawala baru dalam teori arsitektur yang juga 

bermanfaat bagi peneliti yang berkenan melanjutkan penelitian dengan 

berdasarkan pada jiwa tempat/spirit of place, tempat/place beragam hias 

tempat, tempat/place bereksistensi,  tempat/place berteritori,  serta 

melanjutkan penelitian berdasarkan metode penikmatan estetika tempat (PET) 

sebagai metode penelitian pergerakan arsitektur.  

Sebagai penutup pada kesimpulan, juga dipaparkan taxonomi arsitektur pada 

Bhuana Alit - Bhuana Agung yang diproyeksikan dari hasil penelitian ini.  

Lubang-lubang dalam tabel dan penggambaran, bermanfaat bagi penelitian 

lanjutan.  

privat 
non-privat 

Bebas? 

Apakah 

tak 

kembali? 
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5. METODE PENELITIAN 

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) 

dengan naratif-deskriptif yang mengutamakan peranan manusia sebagai alat 

penelitian (human instrument). (Peng-)ungkapan makna dilakukan dengan 

metode penikmatan estetika tempat (PET), merupakan metode dengan 

paradigma naturalis. Metode ini dibantu oleh beberapa premis. Premis 

merupakan asumsi sebagai landasan berpikir yang memiliki pijakan penalaran 

dengan alasan yang kuat. Ditampilkan beberapa premis untuk memudahkan dan 

membantu pola pikir penalaran pada penelitian kualitatif ini. Pada penelitian 

disertasi ini, dilengkapi dengan metode penelitian lapangan yang menggunakan 

metode penelitian induktif. Dasar teori yang digunakan adalah teori ruang 

bereksistensi dari Norberg-Schulz untuk menentukan state of the art teori 

temuan. 

Premis 1 - Tempat Sebagai Tempat Peristiwa Ritual Sakral  

Tempat/place merupakan ruang pamedalan/pamesuan (bukan dalam wujud 

bentuk) yang diberikan spirit of place oleh peristiwa ritual sakral yang 

merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar kehidupan masyarakat Bali 
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Premis 2 - Tempat Peristiwa Ritual Sakral Sebagai Tempat Bereksistensi  

Tempat/place peristiwa ritual sakral sepanjang pergerakannya mendapat 

pengutamaan dari masyarakat, termasuk boleh mengabaikan lampu lalu lintas 

bila pergerakan tersebut menggunakan 

kendaraan bermotor. 

 

 

 

 

 

 

Ruang  
Pamesuan/ 

Pamedalan 

Arsitektur Bali 

Peristiwa ritual sakral 
yang merupakan 

kehidupan (life world) 

masyarakat Bali  

sebagai pemberi spirit 
 

Tempat/place PRS 

(Premis1) 

 

 
Gambar 6 Pengakuan atas eksistensi tempat/place ditunjukkan masyarakat dalam 

bentuk penghormatan sembah dan duduk di jalan raya. 

Lokasi: jalan di depan Pura Puseh Tebola, Desa Sidemen, Kabupaten Karangasem 

Foto: Widnyana Sudibya 

Gambar 5 Premis 1 - Tempat 

sebagai tempat peristiwa ritual 

sakral 

Sketsa: Oka Saraswati 

 

BILA 

 

 

 

Berarti tempat/place 

tersebut  

suatu teritorial 

Tempat/place  

PRS berteritori 

 

Yang memiliki 

teritorial tersebut 
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pamesuan/pamedal

an 
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Premis 3 - Ragam Hias Tempat Mengekspresikan Pergerakan Tempat  

Ragam hias tempat (RHT) (accessories of place) merupakan ragam hias yang 

menghias tempat/place saat peristiwa ritual sakral yang besar yang melibatkan 

masyarakat pendukung. Ragam hias tempat yang teralami yang bercerita 

tentang dirinya berupa RHT auditori-visual-olfaktori (AVO). 

  

 

Gambar 8 Sebagian suasana tempat 

Pura Besakih, Pura Kahyangan 

Kesiman dengan tampilan ragam hias 

tempat visual di saat terjadi PRS 

Foto: Oka Saraswati, , Sudharsana 
 

  

Gambar 9 Sebagian suasana tempat/place Pura 

Agung Besakih, dan jalan di sekitar Desa Rendang, 

dengan tampilan visual ragam hias tempat/place 

olfaktori disaat terjadi PRS  

Foto: Oka Saraswati, Adhitya 

 

Gambar 7 Sebagian suasana tempat Pura 

Besakih dan jalan Sutomo Denpasar, 

dengan tampilan visual sumber ragam hias 

tempat auditori disaat terjadi PRS  

Foto: Widnyana Sudibya, Oka Saraswati 
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Premis 4 - Penikmatan Estetika Tempat  

RHT berupa RHT auditori-visual-olfaktori (AVO) menghias tempat/place PRS. 

Peneliti mengalami tempat/place yang dihias oleh RHT AVO. Dari ragam hias 

tempat PRS tersebut, apakah yang dinikmati? Seperti telah disampaikan 

sebelumnya, karena keterbatasan masyarakat dalam mempersembahkan 

Mantram, Gentha dan Mudra yang dilakukan oleh Pedanda, masyarakat 

mempersembahkan-yadnya karya seni terbaik yang terindah (karya seni 

auditori-visual-olfaktori) yang merupakan gambaran kehidupan masyarakat 

dalam  konsep yadnya dalam dharma.  

Realita menampilkan, tempat/place PRS keluar yang berawal dari 

pamesuan/pamedalan, memiliki regularitas yang berlangsung secara periodik 

serta berlangsung hingga kini. Sebagai realitas juga, tempat/place PRS keluar 

yang berawal dari pamesuan/pamedalan memiliki RHT. RHT AVO ini dibuat dan 

ditampilkan sebagai persembahan-persembahan terbaik-terindah berdasarkan 

konsep yadnya. Dengan demikian diyakini persembahan RHT AVO dalam satu 

kesatuan tempat/place ini merupakan persembahan yang indah. Oleh sebab itu, 

dilakukan ‘penikmatan atas estetika/keindahan dari RHT dalam satu kesatuan 

tempat/place’ yaitu ‘penikmatan estetika tempat’.  

Gambar 10 Ragam hias 

tempat (RHT) (accessories of 

place) mengekspresikan 

pergerakan tempat/place saat 

PRS keluar yang berawal dari 

pamesuan/pamedalan 

Sketsa: Oka Saraswati  
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Premis 5 - Tempat Peristiwa Ritual Sakral Merupakan Tempat Tercatat 

Dalam Memori  

Tempat/place PRS juga dialami dengan tidak mudah. Dilakukan penyandingan 

atas penikmatan tempat/place PRS dengan penikmatan Tschumi dalam 

mengalami proses perancangan. “Metode Penikmatan Arsitektur” dari Tschumi 

(dalam Ballantyne, 2002:173-183) memposisikan kesejajaran antara peristiwa 

seksual dan arsitektur, dan Tschumi mengalami penikmatan dalam proses 

perancangan arsitektur tersebut. Tidak ada teknik perhambaan/bondage yang 

sederhana: semakin banyak dan canggih pengekangan, atau semakin besar 

penderitaannya, semakin besar penikmatannya. Semakin canggih tantangan 

dalam mewujudkan rancangan, semakin besar penikmatannya. Dan arsitek 

Tschumi selalu merindukan untuk mewujudkan rancangannya. Dengan 

penyandingan tersebut, maka mengalami berjalan kaki sepanjang 2 KM hingga 

70 KM yang tidak mudah tersebut, merupakan penikmatan. Semakin tidak 

mudah, semakin besar penikmatannya. Dengan demikian, selanjutnya penelitian 

Peneliti: 

Mengalami bersama RHT AVO dalam  

Tempat/place PRS yg ber-RHT 

Menangkap ekspresi RHT yang bercerita tentang dirinya 

 

Peneliti merasakan dgn indera (sense) sehingga merasakan 
sensasi keindahan RHT AVO dalam tempat/place, yang 

melahirkan persepsi 

Penikmatan Estetika Tempat (Premis 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyakinan konsep dharma persembahan merupakan  

persembahan RHT AVO yang indah  

dibantu oleh 

mekanisme 

menikmati ruang 

dari Lawson 

Gambar 11 Premis 4 -Penikmatan estetika tempat 

Sketsa: Oka Saraswati  
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dilakukan atas penikmatan RHT pada tempat/place PRS yang indah tersebut, 

yang tersimpan dalam memori yang menimbulkan kerinduan akan keindahan 

tersebut, sehingga selalu ingin mengulangi kembali tempat/place yang indah 

tersebut. 

Sebagai suatu realita, tempat/place PRS memiliki regularitas yang berlangsung 

secara periodik serta berlangsung hingga kini. Setelah premis 4 menyatakan 

bahwa terjadi penikmatan atas estetika/keindahan dari RHT pada satu kesatuan 

tempat/place atau penikmatan estetika tempat maka penikmatan-penikmatan 

yang indah tersebut tersimpan dalam memori. Memori/kenangan yang 

keindahan tersebut menimbulkan kerinduan akan keindahan tersebut dan selalu 

ingin mengulangi kembali memori yang indah tersebut. Kerinduan merupakan 

nilai-nilai universal yang ada di setiap manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penikmatan keindahan  
tersimpan dalam memori  

sebagai memori yang indah 

 

Tempat PRS merupakan tempat tercatat dalam memori (Premis 5) 

 

Memori yang indah  

Menimbulkan kerinduan. 

 

 Nilai-nilai 

universal 

Penikmatan Estetika Tempat  
(Premis 4) 

 

Gambar 12 Premis 5 - Tempat peristiwa ritual sakral 

merupakan tempat tercatat dalam memori 

Sketsa: Oka Saraswati  
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Metode Penikmatan Estetika Tempat 

Penikmatan keindahan/estetika tempat/place PRS lengkap dengan RHT AVO 

dilakukan peneliti dengan pengalaman langsung (mengalami, metode 

fenomenologi). Peneliti mengalami ‘penikmatan estetika tempat/place PRS 

lengkap dengan RHT pada suatu genah/tempat/place PRS’ (premis 4). 

Tempat/place PRS lengkap dengan RHT menampilkan tanda-tanda sebagai teks. 

Selain tanda-tanda tersebut, ada realitas lain yang tidak hadir. Hermeneutik 

memerankan dirinya sebagai sebuah metode yang menginterpretasikan realitas 

lain yang tidak hadir, baik karena ruang yang telah berlalu mau pun waktu yang 

cukup jauh jaraknya, sementara realitas tersebut hadir saat ini yang diwakili 

oleh teks atau tanda-tanda lainnya (interpretasi, metode hermeneutik). 

Penginterpretasian tanda-tanda tersebut dilakukan peneliti dengan 

mengandalkan ketajaman indera mata, indera pendengaran, dan indera 

penciuman. Pamesuan/pamedalan dan peristiwa ritual sakral keluar yang 

berawal dari pamesuan/pamedalan (PRS) serta ragam hiasnya (RHT) merupakan 

satu kesatuan yang membentuk genah/tempat/place. Peneliti sebagai manusia-

masyarakat Bali, menempatkan pengalaman dalam genah/tempat/place PRS, 

serta melakukan interaksi.   

Metode penikmatan estetika tempat/place (PET), merupakan metode yang 

mengandalkan peran indera mata, indera telinga dan indera hidung sebagai 

penikmatan (mengalami) atas tempat/place yang bercerita tentang dirinya, 

melahirkan suatu interpretasi dengan mengatakan persepsi-imajinasi, 

menerangkan, menerjemahkan. Metode PET dikembangkan berdasarkan pada 

metode penikmatan arsitektur dari Tschumi, metode hermeneutika-interpretasi 

dari Dilthey, dan metode interpretasi dari Palmer dan Poespoprodjo. 

Berdasarkan metode penikmatan arsitektur dari Tschumi (dalam Ballantyne, 

2002:173-183) penelitian memungkinkan diteliti dalam penikmatan. Selain itu, 
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metode penikmatan arsitektur membangun mental untuk berimajinasi, puncak 

penikmatan bila ada perbedaan, menggerakan operasi rayuan dan 

ketidaksadaran, yang sangat memungkinkan penelitian mendapatkan 

keterbaruan/novelty. Metode penikmatan arsitektur juga memperkenankan 

adanya urutan yang gelap saat mengungkap topeng dan latar belakangnya, yang 

nantinya dapat dijelaskan. Penyampaian data menggunakan narasi deskriptif 

dalam proses (peng-)ungkapan lapis demi lapis pemaknaan yang dimiliki 

arsitektur tradisional Bali. Selanjutnya digunakan mengatakan-menerangkan-

menerjemahkan yang didasarkan pada metode Poespoprodjo (1987:192-198).  

dalam melakukan interpretasi yaitu meng-kata-kan-menerangkan-

menerjemahkan dan Palmer (1980:14-32) yang menyampaikan 3 cara 

pengungkapan makna dalam hermeneutik dengan mengatakan, menerangkan, 

menerjemahkan  (to say, to explain, to translate).  

Metode PET yang merupakan kesatuan dari keseluruhan pengalaman 

tempat/place, berupa tanda-tanda yang diibaratkan sebagai teks, dengan 

interpretasi fenomenologi dan hermeneutika. Metode ini sesuai dengan metode 

interpretatif. Selain itu, metode PET, mendasarkan pengamatan pada 

pengalaman tempat/place dari suatu peristiwa yang menampilkan tanda-tanda 

sebagai teks serta penginterpretasiannya dengan mengandalkan ketajaman 

indera.  

Metode penikmatan estetika tempat (PET) merupakan metode penikmatan 

estetika pada suatu tempat/place, dengan mengandalkan peran indera untuk 

mendengar, melihat, membau (mengalami) peristiwa yang bercerita tentang 

dirinya muncul sebagai ekspresi, yang dirasakan menimbulkan sensasi yang 

melahirkan persepsi-imajinasi. Oleh karena itu interpretasi dilakukan dengan 

mengatakan suatu persepsi-imajinasi, kemudian menerangkan, dan 

menerjemahkan.  
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Di dalam pelaksanaannya, setelah tempat/place menampilkan tanda-tanda 

sebagai teks (fenomenologi) yang bisa ditangkap melalui ketajaman indera, 

dengan segala cara untuk mendengar, melihat, membau tempat/place yang 

bercerita tentang dirinya (pengalaman tempat/place), tempat/place dirasakan 

sensasinya. Tempat/place yang bercerita tentang dirinya dirasakan sensasinya 

(penikmatan) dengan mekanisme menikmati ruang dalam aspek arsitektur dari 

Lawson (2003:42). Tempat/place yang bercerita tentang dirinya dan diterima 

sebagai pengalaman-mengalami oleh peneliti. Pengalaman pada penelitian 

sebagai suatu data lapangan, ditulis dalam bentuk narasi diskriptif (penjelasan 

lengkap). Ramussen (1975:9) menyampaikan bahwa seni tidak bisa dijelaskan; ia 

harus dialami. Tetapi melalui kata-kata, dapat membantu orang lain untuk 

mengalami hal itu. Keberhasilan metode PET diujikan pada analisis pamesuan/ 

pamedalan.  

Kemampuan mengatakan suatu imajinasi dipengaruhi oleh pengalaman hidup 

yang didasarkan pada hubungan mendasar antara tubuh dengan lingkungannya. 

Hal ini secara tegas dituliskan oleh Norberg-Schulz  (1980:18) bahwa 

kemampuan memahami suatu karakter sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. 

Keberhasilan untuk menerjemahkan makna dari objek kasus pada penelitian ini, 

Ditangkap 

ekspresi  

Merasakan sensasi  Menimbulkan 

persepsi  

Melahirkan 

imajinasi  

Interpretasi dengan  

 mengatakan  persepsi – imajinasi 

 menerangkan 

 menerjemahkan 

Tschumi: 

perlunya 

imajinasi 

Rapoport & 

Knobel: 

terminologi 

persepsi 

Dilthey: 

ekspresi 

Knobel: 

pengungkapan lebih jauh 

persepsi melibatkan   

rasa (melibatkan 

sense/indera). 

Gambar 13 Dari menangkap ekspresi 

hingga melahirkan imajinasi 

Sketsa: Oka Saraswati  
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hendaknya mampu memahami budaya masyarakat Bali yang beragama Hindu. 

Menerjemahkan dilakukan dengan menerangkan persepsi-imajinasi tersebut, 

dengan cara menyandingkan imajinasi dengan nilai-nilai universal (universal 

value) atau pun referensi-referensi yang sudah dikenal, sehingga menjadi 

mudah dimengerti dan berhasil dalam penerjemahan. Penyandingan dilakukan 

dengan nilai-nilai universal agar teori yang dihasilkan dari peristiwa lokal yang 

merupakan kearifan lokal (local genius – the genius loci) masyarakat Bali dapat 

diterima menjadi teori yang dapat dimengerti dan diterima secara global. 

Penggunaan teori-teori hasil penelitian orang Barat sebagai dasar teori, 

cenderung memiliki sudut pandang atau kaca mata yang berbeda dengan sudut 

pandang atau kacamata peneliti sebagai orang Timur dengan budaya Timur, 

khususnya budaya Bali. Pada penelitian ini juga dilakukan pertanggungjawaban 

dengan memperhatikan standar-standar penelitian ilmiah dari Groat (2002:37).  

Dalam telaah, bersama metode PET dilakukan interpretasi dengan mengatakan 

suatu persepsi-imajinasi, menerangkan dan menerjemahkan pada 

tempat/place yang diberikan jiwa/roh/spirit oleh PRS, untuk penemuan teori 

teritori pada tempat/place, yang pada akhirnya menjawab fenomena yaitu 

pamesuan/pamedalan. Model skenario penelitian metode PET merupakan 

bagian dari cara pengoperasian metode PET. Pada skenario penelitian 

disampaikan kelakuan peneliti, alat bantu penelitian dan tahapan disertasi. 

Peneliti, sebelum melakukan penelitian disertasi, telah menangkap fenomena-

fenomena yang terjadi pada kasus. Selanjutnya, peneliti hadir dalam 

tempat/place PRS, mengambil peran secara sukarela, dan mengalami 

penikmatan keindahan tempat/place PRS. Kemudian, peneliti mengungkap 

beberapa premis. Premis merupakan asumsi sebagai landasan berpikir yang 

memiliki pijakan penalaran dengan alasan yang kuat. Ditampilkan beberapa 

premis untuk memudahkan dan membantu pola pikir penalaran pada penelitian 

kualitatif ini.  
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Selanjutnya, dengan mengalami penikmatan keindahan tempat/place PRS, 

peneliti, dengan mekanisme menikmati ruang dari Lawson, menangkap ekspresi 

non verbal yang merupakan konvensi, tingkah laku dan ungkapan jiwa dari 

masyarakat pendukung tempat/place PRS. Dari ekspresi yang ditangkap, 

selanjutnya dirasakan sensasinya dengan indera (sense) dan melakukan 

persepsi-imajinasi. Pengalaman keindahan yang dibantu oleh mekanisme 

menikmati ruang dari Lawson tersebut, dituangkan berupa narasi diskriptif-

fragmen yang kemudian disusun menjadi data terstruktur (dapat berupa tabel 

dan gambar). 

Gambar 14 Skenario penelitian 

dengan metode Penikmatan 

Estetika Tempat (PET) 

Sketsa: Oka Saraswati  
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Langkah berikutnya, peneliti melakukan analisis interpretasi. Pertama-tama 

dilakukan interpretasi (interpretasi of place) atas tempat/place ber-RHT. 

Berikutnya, dilakukan interpretasi atas tempat/place bergerak ke luar 

bereksistensi. Kemudian, dilakukan interpretasi atas tempat/place bergerak ke 

luar berteritori. Pada tahap selanjutnya dilakukan interpretasi atas 

pamesuan/pamedalan. Pada tahap berikutnya, dilakukan diskusi yaitu diskusi 

atas hasil interpretasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga diperoleh 

state of the art teori temuan. Penelitian kualitatif ini diperkuat dengan 

triangulasi data sehingga penelitian mendekati objektif. Selain itu, pada 

penelitian ilmiah, metode kualitatif mengungkap kebenaran dan menghasilkan 

kebenaran. Pada penelitian ini juga dilakukan pertanggungjawaban kesahihan 

penelitian pada akhir pengoperasian metode PET ini.  

6. RANCANGAN PENELITIAN  

Penelitian dengan penalaran logika induktif, menggunakan kasus untuk menarik 

kesimpulan umum. Penelitian terwakili oleh lima kasus/ fragmen terdiri dari 

sembilan objek kasus/unit analisis dalam posisi sama. 

Unit analisis penelitian merupakan tempat/place yang diberikan roh/spirit oleh 

PRS ke luar berawal dari pamesuan/pamedalan, yang selalu dilengkapi dengan 

kelengkapan ragam hias tempat (place) (RHT)/asesoris tempat (place). RHT 

tersebut antara lain lelontek, tumbak, pajeng dan RHT khusus lainnya, sesuai 

dengan peristiwa ritual sakral ke luar berawal dari pamesuan/pamedalan yang 

diangkat sebagai kasus.  

Diambil beberapa peristiwa ritual sakral yang merupakan peristiwa besar untuk 

diangkat sebagai kasus penelitian (fragmen). Fragmen diambil dari peristiwa 

besar, karena dapat dinarasikan secara panjang dan mendalam, dengan 

pemikiran bahwa cerita pendek sudah terangkum di dalamnya. Selanjutnya 
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diangkat lima kasus/fragmen peristiwa ritual sakral ke luar berawal dari 

pamesuan/pamedalan yang mewakili Panca Yadnya (Panca Yadnya/lima jenis 

yadnya merupakan keluruhan upacara di Bali). Penelitian dengan metode 

induktif ini mengetengahkan lima kasus untuk memperkuat penyimpulan untuk 

satu kesimpulan. Dari lima kasus terdapat sembilan objek kasus/unit analisis 

peristiwa keluar yang berawal dari pamesuan/pamedalan. Lokasi kasus 

dimungkinkan diambil secara acak di seluruh Bali, namun pemilihannya 

memperhatikan kesetaraan kasus untuk mengurangi bias konsistensi alat ukur  

manusia sebagai alat ukur. 

Penelitian lapangan dilakukan pada lima kasus PRS, terdiri dari sembilan unit 

analisis/objek kasus yang ditampilkan pada Tabel 3.3. Pada penelitian lapangan 

ini, peneliti terlibat di dalam tempat/place peristiwa ritual sakral, lengkap 

dengan RHT, mengambil peran secara suka rela serta dilakukan berkali-kali. 

Peneliti sebagai orang Bali yang besar dan hidup di Bali, telah berkali-kali 

mengambil peran tersebut sebelum penelitian ini.  

Unit analisis penelitian/objek kasus dilakukan pada tempat/place dengan 

mengalami bersama kelengkapan tempat/place berupa ragam hias 

tempat/place (RHT) atau accessory of place yang dapat ditangkap oleh indera 

penglihatan, indera pendengaran dan indera penciuman. Ragam hias tersebut 

antara lain berupa lelontek/umbul-umbul, penjor, tumbak/tombak, bandrangan, 

pajeng/payung, tebu, lalancingan, siwa krana, dilengkapi dengan suara 

gambelan gong, kakidungan, genta, serta tak ketinggalan harum pengasepan, 

harum dupa, dan bunga yang harum. Gambar-gambar berikut menampilkan 

suasana kasus-kasus PRS, lengkap dengan ragam hias secara visual. 
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Gambar 18 Sebagian RHT yang melengkapi suasana 

tempat/place PRS Pengambilan Medal Lunga Ka Puri Jro 

Kuta dan PRS Majauman Medal Lunga Ka Puri Jro Kuta 

Foto: Anom Manik Agung, Oka Saraswati 

Gambar 19 Sebagian RHT yang melengkapi suasana 

tempat/place PRS Nuhur Nabe lan Padiksan Medal Lunga Ka 

Ghrya Pasekan dan PRS Majauman- Budal Lunga Ka Ghrya 

Jumpung Anyar-Dawan Klod  

Foto: Juliawan dan Dharmayasa 

 

  

  

  

Gambar 17 Sebagian RHT yang melengkapi suasana 

tempat/place PRS Medal Lunga Ka Pura Kahyangan 

Kesiman dan PRS Medal Lunga Ka Pura Agung Petilan 

Kesiman 

Foto: Oka Saraswati, Sudharsana 

 

Gambar 15 Sebagian RHT yang melengkapi suasana 

tempat/place PRS Melasti Medal Lunga Ka Segara Watu 

Klotok 

Foto: Widnyana Sudibya, Oka Saraswati 

Gambar 16 Sebagian RHT yang melengkapi suasana 

tempat/place PRS Medal Lunga Ka Pura Tambangan 

Badung dan PRS Medal Lunga Ka Setra Badung Lan Ka 

Segara Sanur 

Foto: Indah 
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Data primer diperoleh dalam bentuk narasi, sketsa dan tabel. Pemeriksaan data 

dilakukan bersama responden pada tempat pengambilan data (member checks). 

Narasi dibuat dengan lengkap narasi diskriptif. Selain itu mendokumentasi alur 

proses pengumpulan data (audit trail). Data-data tersebut merupakan data yang 

dapat dijelaskan serta dikonfirmasikan. 

Sebagai penelitian induktif yang menarik kesimpulan berdasarkan kasus, 

memungkinkan dilakukan pengembangan gagasan dengan proyeksi berdasarkan 

temuan yang diperoleh dalam penelitian ini. Hal ini merupakan langkah awal 

menuju tahap taksonomi arsitektur tradisional Bali yang otentik, utuh sebagai 

hasil penelitian, yang ditampilkan pada esei penutup. 

 

7. KESAHIHAN PENELITIAN ILMIAH 

Penelitian disertasi dengan metode PET merupakan penelitian kualitatif 

yang cenderung subjektif. Untuk kesahihan penelitian ini, maka penelitian ini 

memberlakukan standar penentuan kualitas penelitian (Groat, 2002:37) yang 

mengungkap nilai kebenaran hasil penelitian-kridibilitas, keberlakuan pada 

populasi-penerapan, konsistensi alat ukur terhadap hasil pengukuran-

kebergantungan, netralitas-peneguhan. Adapun pelaksanaan penelitian 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

Nilai kebenaran hasil penelitian – kridibilitas/credibility (kesahihan) 

Untuk mempertanggungjawabkan kridinilitas atau nilai kebenaran hasil 

penelitian disertasi ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan holistik, 

memperhitungkan kompleksitas objek menyangkut di dalamnya triangulasi 

data. 
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Pendekatan secara holistik dilakukan dengan mengalami arsitektur dalam 

peristiwa ritual sakral secara keseluruhan dalam suatu rentang waktu peristiwa 

ritual sakral dan dilakukan berkali-kali. Unit analisis/objek kasus yaitu 

mengalami keindahan ragam hias tempat/place (RHT), pada setiap peristiwa 

ritual sakral (PRS) ke luar berawal dari pamesuan/pamedalan. Mengalami 

arsitektur dalam peristiwa ritual sakral secara keseluruhan/holistik termasuk 

unit analisisnya dipaparkan sebagai fragmen dalam bentuk narasi deskriptif 

secara lengkap - menyeluruh (narasi diskripsi) atau paparan secara lengkap apa 

adanya (Fragmen 1, 2, 3, 4 dan 5).  

Kompleksitas objek, mempertimbangkan triangulasi data yaitu (1) mengambil 

banyak sumber data, (2) banyak peneliti untuk konfirmasi data, dan atau (3) 

gabungan teknik pengumpulan data. Diketengahkan sembilan objek kasus 

sebagai sumber data/unit analisis penelitian (seluruh data dalam bentuk narasi 

ditampilkan dalam lampiran). Penelitian ini merupakan penelitian induktif, yang 

memakai lima kasus untuk menarik satu kesimpulan. Namun untuk memperkuat 

satu kesimpulan yang diperkuat dengan triangulasi data, diketengahkan lima 

kasus dengan sembilan unit analisis. Keseluruhan kasus merupakan peristiwa-

peristiwa yang utama/besar dengan asumsi peristiwa yang kecil sudah 

terakomodasi di dalamnya, tanpa menapik kesempurnaan semua tingkatan 

peristiwa ritual sakral. Menggunakan peristiwa ritual sakral yang utama, 

pengalaman menjadi lebih banyak dan lebih kompleks, sehingga lebih banyak 

dapat dinarasikan untuk mampu diinterpretasikan. Selain itu, hal ini juga 

merupakan keterbatasan peneliti. Peneliti tidak memiliki data yang cukup pada 

peritiwa ritual sakral yang kecil dan mempunyai data yang cukup banyak pada 

peristiwa ritual yang utama/besar. 

Penelitian dilakukan dengan mengalami, dilengkapi dengan sumber data 

lainnya. Peneliti telah berkali-kali mengalami peristiwa sejenis. Sumber data 

selain dari mengalami langsung, diperoleh dari hasil wawancara dengan 
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pemimpin upacara, bendesa adat (pemimpin adat), pelaku utama peristiwa 

ritual sakral, peneliti setempat, serta dari hasil pengamatan foto dan video 

peristiwa ritual sakral tersebut. Data ditampilkan berupa naskah narasi fragmen. 

Triangulasi data juga dilakukan dengan referensi yang mendukung. 

Dalam penelitian mengalami ini, peneliti berada dalam peristiwa ritual sakral 

tersebut, istilah setempat disebut ngayah (mengambil peran secara sukarela, 

berjalan, menjunjung, bersembahyang, membuat sesuatu seperti banten, 

mendengarkan, membaui, mengamati). Saat ngayah, peneliti terlibat secara 

suka rela. Namun, peneliti tetap membawa kamera foto dan movie. Perangkat 

ini sebagai alat bantu note book. Foto dan video/movie juga diperoleh dari 

beberapa orang yang bertugas merekam peristiwa tersebut dan peneliti kasus 

tersebut dari bidang ilmu yang berbeda. Pengumpulan data ini merupakan 

gabungan teknik pengumpulan data dari pengalaman langsung dan hasil 

pengamatan foto dan video peristiwa ritual sakral tersebut.  

Penelitian melibatkan sejawat peneliti dari Universitas Udayana dalam diskusi. 

Dalam diskusi peneliti memaparkan penelitian teritori berdasarkan mengalami 

bersama RHT dalam PRS dan melakukan interpretasi. Dengan interpretasi 

berdasarkan realita data yang yang diperoleh kemudian meminta sejawat untuk 

membantu dalam triangulasi data serta berharap sejawat melanjutkan 

penelitian ini. Bersama sejawat diperoleh data pendukung terhadap penelitian 

fenomenologi yang telah dilakukan peneliti dengan fenomena yang ada di Bali, 

tentang Pelinggih Pertiwi (ekspresi ibu), Pura Paibon (ekspresi ibu) untuk 

mendukung interpretasi. Diketengahkan juga oleh sejawat tentang teritori 

berdasarkan agama dengan penempatan lokasi pura-pura. Penelitian lapangan 

tidak melibatkan sejawat, untuk memperkecil kesalahan pada konsistensi alat 

ukur yang mengutamakan peranan manusia sebagai alat penelitian (human 

instrument) yaitu indera mata, telinga dan hidung. Bersama sejawat kandidat 
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doktor, didiskusikan metodologi penelitian pada penelitian kualitatif yang 

memungkinkan dilakukan dari banyak sudut pandang dengan argumentasinya. 

Selain dilakukan secara holistik, penelitian memperhatikan member check. 

Member checks memperhatikan pemeriksaan data dan interpretasi data 

bersama responden (sebelum dituangkan dalam narasi) dan kelompok tempat 

pengambilan data. Pemeriksaan data, dilakukan dari satu sudut pandang yaitu 

menikmati keindahan pergerakan ragam hias peristiwa ritual sakral ke luar 

berawal dari pamesuan/pamedalan. Hal ini dilakukan dengan memaparkan 

fragmen yang telah tersusun dalam narasi lengkap dengan foto-fotonya. 

Member checks dilakukan kepada pemimpin upacara, bendesa adat (pemimpin 

adat), pelaku utama peristiwa ritual sakral pada peritiwa ritual sakral yang 

diangkat sebagai kasus, serta sejawat peneliti. Member check dilakukan peneliti 

kepada Ida Pedanda Nabe terkait ekspresi kelahiran yang ditangkap peneliti 

pada Kasus Tawur Lan Bhatara Turun Kabeh Ring Pura Agung Besakih. Selain itu 

member check juga dilakukan kepada Jero Mangku Gusti - Pemangku Utama 

Pura Agung Besakih terkait ekspresi penyambutan yang terjadi di pantai Segara 

Watuklotok. Hal ini merupakan pemeriksaan data dan interpretasi data atau 

konfirmasi-penyamaan data bersama responden/member atas ekspresi yang 

tertangkap. Selanjutnya diperhatikan keberlakuan pada populasi – penerapan. 

Data perihal sejarah, upacara, ragam hias, juga diperoleh dari wawancara (pada 

saat peristiwa, setelah peristiwa serta serta saat pemeriksaan data dan 

interpretasi bersama responden). Kelengkapan dan konfirmasi perihal urutan 

acara, RHT, serta diskusi mengalami pada PRS yang terkait dengan Pura Besakih 

dilakukan- member check kepada Jero Mangku Gusti- Pemangku Utama Pura 

Besakih, Jero Mangku - Pemangku Pura Besakih, Bendesa Adat Besakih dan Pak 

Made (profesional dan peneliti yang telah menulis tentang Pura Besakih selama 

hampir dua puluh tahun). Kelengkapan dan konfirmasi perihal sejarah 

pelawatan, PRS yang terkait dengan Pelawatan Ida Ratu Ayu Ring Singgi, RHT, 
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serta diskusi mengalami pada PRS yang terkait dengan Pelawatan Ida Ratu Ayu 

Ring Singgi dilakukan-member check kepada Pemangku Pelawatan Pura 

Maspait, Pemangku Pura Dalem Maspahit, Kelian Banjar Singgi dan Penyarikan 

Banjar Kebon Kori. Kelengkapan dan konfirmasi perihal urutan acara, RHT, serta 

diskusi mengalami PRS Padiksaan, dilakukan member check kepada Ida Pedanda 

Nabe, Ida Pedanda Guru Wakra, Ida Pedanda Nanak (lanang/laki-laki), Ida 

Pedanda Nanak (istri/perempuan). Kelengkapan perihal PRS pawiwahan dan 

ngaben telah dikenal penulis karena lokasi kasus merupakan rumah tua penulis.  

Konfirmasi perihal urutan acara, ragam hias, diskusi mengalami serta kaitannya 

dengan agama dan adat di Bali, dilakukan member check kepada dua orang 

sejawat arsitek peneliti dari Universitas Udayana yang juga bertugas sebagai 

bendesa adat serta mendalami agama dan adat di Bali. Diskusi perihal 

pamesuan/pamedalan juga dilakukan kepada Ida Pedanda Nabe dan kedua 

orang sejawat tadi.  

Keberlakuan pada populasi – penerapan/transferability 

Penelitian perlu memperhatikan keberlakuan pada populasi – penerapan 

dengan memperhatikan seberapa jauh hasil penelitian bisa diberlakukan pada 

setting lain. Penelitian dengan metode induktif ini mengetengahkan lima kasus 

dengan sembilan objek kasus/unit analisis. Keseluruhan kasus-objek kasus 

tersebut memperkuat pengambilan satu kesimpulan tentang 

pamesuan/pamedalan.  

Masing-masing dari lima fragmen (terdiri dari sembilan objek kasus) memiliki 

setting yang berbeda baik tempat/lokasi maupun jenis peristiwanya, namun 

kesemua peristiwa ritual sakral (PRS) tersebut merupakan Panca Yadnya dalam 

tingkatan yang utama. Kasus-kasus penelitian berada pada setting tempat/lokasi 

pura, puri, dan ghrya. Setting jenis peristiwa kasus penelitian adalah peristiwa 
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melasti, ngaben, pangerebongan, piodalan, pawiwahan serta padiksan yang 

sama-sama merupakan PRS ke luar berawal dari pamesuan/pamedalan pada 

tingkatan sama (tingkatan utama). 

Penelitian ini telah berlaku pada lima setting lokasi, lima setting peristiwa Panca 

Yadnya, sembilan setting peristiwa keluar yang berawal dari 

pamesuan/pamedalan. Arsitektur-tempat/place pada PRS berawal dari 

pamesuan/pamedalan dalam tingkatan utama tersebut, dijelaskan dalam 

bentuk narasi diskriptif (narasi secara lengkap) berupa naskah-fragmen sehingga 

pembaca mampu membayangkan berada dalam peristiwa tersebut. Dengan 

demikian semua konteks penelitian dapat dinilai kesamaan keberlakuannya 

pada populasi.  

 

Konsistensi alat ukur terhadap hasil pengukuran – kebergantungan/ 

dependability 

Penelitian membutuhkan adanya konsistensi pada data. Selain itu juga 

memperhitungkan ketidakstabilan akibat ketidakkonsistenan alat ukur berupa 

indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera penciuman. Dikarenakan 

peneliti adalah orang Bali yang besar di Bali, berkali-kali mengalami pengalaman 

arsitektur-tempat/place dalam PRS, maka pembiasaan ini menjadikan 

ketidakstabilan alat ukur menjadi lebih stabil.  

Konsistensi pada data diberlakukan peneliti untuk penentuan lokasi penelitian. 

Meskipun mengacu pada hasil penelitian Gelebet dkk (1986) dengan lokasi 

sampel di seluruh Bali, lokasi kasus penelitian memungkinkan diambil diseluruh 

Pulau Bali. Selain memperhatikan alasan pemilihan yang berdasarkan pada nilai 

spesifik kasus seperti yang disampaikan pada alasan pemilihan lokasi kasus, 
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namun kedekatan rasa yang setara antara peneliti kepada masing-masing kasus 

(bukan dalam pengertian jarak km) dapat menghasilkan konsistensi alat ukur.  

Pada lokasi kasus pertama, di Pura Agung Besakih, Kabupaten Karangasem, 

peneliti  merasakan seperti berada di rumah sendiri. Bergaul dengan pemangku, 

diperkenankan naik dan turun di pelinggih (peneliti sudah menjalankan inisiasi 

winten ekajati) dan boleh berperan ngayah/berbakti/melayani umat. Lokasi 

kasus kedua, Puri Gerenceng Kota Denpasar merupakan rumah tua peneliti. 

Lokasi kasus ketiga, Pura Maspait Banjar Singgi, Desa Adat Intaran, Sanur, 

Denpasar, peneliti merasakan seperti berada di rumah sendiri. Pada masa yang 

lalu, Puri Singgi dan Puri Gerenceng memiliki hubungan yang dekat, sehingga 

berada bersama masyarakat pendukungnya tidak terasa rikuh. Lokasi kasus 

keempat, Puri Pemecutan Kota Denpasar, peneliti merasa nyaman terasa 

seperti di rumah sendiri. Puri Pemecutan juga merupakan rumah tua peneliti 

dan pada masa yang lalu, permaisuri Raja Pemecutan berasal dari Puri 

Gerenceng. Lokasi kasus terakhir, Ghrya Gede Pasekan Kabupaten Tabanan, 

peneliti diterima dengan tangan terbuka sehingga merasa seperti di rumah 

sendiri. Keluarga Ida Pedanda Nanak Ida Pedanda Istri, pada masa yang lalu, 

memiliki hubungan persahabatan dengan keluarga besar peneliti. Demikian 

juga, keluarga Ida Pedanda Nabe Ida Pedanda, memiliki hubungan persahabatan 

dengan keluarga besar peneliti, pada masa yang lalu. Dengan kedekatan rasa 

yang sama terhadap kasus, maka dihasilkan konsistensi alat ukur dengan nilai 

bias yang kecil  

Dokumentasi alur proses pengumpulan data dengan mengalami, dan 

interpretasi data, kesemuanya terlaporkan dalam disertasi (termasuk di dalam 

dokumentasi berupa narasi naskah fragmen-narasi diskriptif, triangulasi data, 

member check). Bila terdapat peneliti lain yang akan meneliti pada peneliti 

sejenis dengan harapan hasilnya menjadi sama dengan penelitian ini atau dalam 

maksud melakukan pembuktian kesahihan penelitian maka dapat dilakukan 
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‘audit trail’. Dilakukan ‘audit trail’, dalam mendokumentasi alur proses 

pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Pengumpulan data telah 

diceritakan di atas. Konsistensi alat ukur diberlakukan pada pengulangan 

penelitian -‘audit trail’. Pada pengulangan mengalami PRS tersebut, manusia 

sebagai alat ukur harus memperhatikan hal-hal sebagai bertikut yaitu peneliti 

orang Bali (yang sudah merasa sebagai orang Bali), lahir dan besar di Bali, hidup 

dalam lingkungan masyarakat Bali yang masih menjalankan tradisi Bali, sudah 

menjalankan inisiasi (winten saraswati dan winten ekajati-profesi ke-undagi-an), 

telah berkali-kali mengalami peristiwa ritual sakral sejenis, memiliki wawasan 

yang luas, memiliki posisi dalam masyarakat, mampu bergaul-memiliki relasi, 

seniman, terlahir di puri, seorang perempuan, pemberani. Konsistensi alat ukur 

manusia tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat pengulangan. 

Waktu pengulangan dilakukan pada rahina (hari pada penanggalan tahun saka) 

yang sama serta tempat pengulangan pada tempat/place yg sama (dengan PRS 

yang sama). Pada analisis interpretasi, peneliti melakukan telaah dengan 

parameter/alat ukur karakteristik teritori dari Schulz (1971:17-24). 

Netralitas – peneguhan/confirmability 

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma 

naturalistik, cenderung mengarah subjektif (subjektivitas yang dapat dijelaskan). 

Validasi data masukan/in-put dan dan keluaran/out-put harus dapat 

dikonfirmasikan melalui triangulasi data; (1) mengambil banyak sumber data, (2) 

banyak peneliti, dan atau (3) gabungan teknik pengumpulan data seperti yang 

disampaikan di depan, serta praktek refleksi/member check oleh peneliti maka 

bukan objektivitas yang dibutuhkan namun ‘dapat dikonfirmasi’. Konfirmasi 

dalam hal ini dilakukan kepada pemimpin upacara, bendesa adat, serta pelaku 

utama peristiwa ritual sakral. Selain itu, peneliti menyampaikan paparan 

kemudian dilakukan wawancara untuk komparasi.  
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Dari pertanggungjawaban tersebut di atas maka penelitian ini memenuhi 

standar kualitas penelitian dari Groat (2002:35). Peneliti tidak menapik terdapat 

kelemahan penelitian ini. Salah satu kelemahan penelitian berdasarkan 

paradigma penelitian naturalistik, adalah penelitian memberikan kesempatan 

kepada para peneliti lainnya untuk mengangkat penelitian dari berbagai aspek 

dan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian dimungkinkan muncul 

makna ganda. Namun demikian hal ini juga merupakan kelebihan dari metode 

ini yang memperkaya subjek dan objek penelitian. 

Kelemahan lain karena penelitian ini menempatkan manusia sebagai pemroses 

informasi dengan mengandalkan indera. Hal ini menjadikan nilai netralitas 

penelitian dipertanyakan. Untuk itu dibutuhkan pertanggungjawaban penelitian. 

Penelitian dengan metode penikmatan estetika tempat (PET) memiliki 

kelemahan, cenderung subjektif bila dilihat dari Model Gareth Morgan dan 

Linda Smircich (Tabel 3.3) Tetapi, bukan objektivitas yang diharapkan namun 

validasi data dapat dikonfirmasikan melalui triangulasi data.  

Karena peneliti adalah orang Bali yang besar di Bali, menyebabkan 

dimungkinkan terjadi “sindrom peneliti dari dalam" yang mempersempit cara 

pandang, dan cenderung merupakan kelemahan penelitian. Kondisi ini 

memungkinkan menjadi suatu keterbatasan yang dapat merupakan kelemahan. 

Dikatakan Drucker dan Foerster (Laurens, 2005:1), bahwa, “sebagian besar yang 

kita lihat adalah sesuatu yang ingin kita lihat” dan “apa yang kita bentuk dalam 

pikiran, itulah realitas yang kita perhitungkan”. Oleh sebab itu, bantuan metode 

penelitian yang tepat, serta dengan kesabaran dan ketekunan, mau pun peran 

pembimbing dan penguji, maka bias penelitian dapat diminimalkan. Dengan 

demikian, kebenaran penelitian tersebut dapat diterima secara logika ilmiah. 

Disertasi dalam khasanah arsitektur tradisional Bali merupakan hal yang 

menarik dan sangat melekat dengan peneliti. Keseharian peneliti sebagai orang 

non-privat 
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Bali, lahir dan besar di Bali serta hidup dalam lingkungan masyarakat Bali yang 

masih menjalankan tradisi, membuat peneliti cukup memahami fenomena yang 

terjadi. Namun demikian, metode ini membutuhkan totalitas si peneliti. Selain 

itu dalam menginterpretasikan pengalaman empiris dalam penelitian kualitatif, 

dibutuhkan adanya premis sebagai landasan berpikir yang memiliki pijakan 

penalaran dengan alasan yang kuat untuk membantu proses interpretasi 

menemukan teori teritori untuk menjawab pamesuan/pamedalan.  

8. KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1 Kesimpulan 

Fenomenologi, sebagaimana yang dikembangkan oleh Heidegger dan Gadamer, 

memerlukan suatu yang lebih mendalam, dimensi interpretatif dalam bentuk 

hermeneutika. Dapat disampaikan bahwa interpretasi dengan penikmatan 

merupakan suatu metode yang pada dasarnya mengungkapkan keindahan 

arsitektur dengan peran indera sebagai penikmat, melahirkan suatu imajinasi 

melalui interpretasi fenomenologi dan hermeneutika. Fenomenologi seperti 

disebutkan Leach merupakan usaha untuk memahami gejala-gejala yang muncul 

bukan hanya visual namun pada pengalaman ruang. Derrida mengatakannya 

sebagai suatu sistem referensi-pribadi.  

Melakukan interpretasi pada suatu penelitian, memberikan dunia imajinasi 

masuk ke dunia fenomena, yang nyata, yang dapat dirasakan dengan indera. 

Interpretasi dilakukan ke belakang untuk menjawab realita regularitas dan 

keseragaman yang ada dan interpretasi dilakukan ke depan juga untuk 

menjawab realita, suatu fenomena yang bermakna luar biasa. 

Pamesuan/pamedalan merupakan gerbang yang berarti tempat keluar, dengan 

peristiwa keluar bermakna eksistensi, yang bermakna terhadap arsitekturnya. 
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Sebagaimana proses perancangan mengenal metode black box, demikian pula 

dengan proses pengungkapan makna dengan metode interpretasi. Tschumi 

memperkenankan adanya urutan yang gelap saat mengungkap topeng dan latar 

belakangnya, namun nantinya dapat dijelaskan. Penelitian kualitatif, memang 

subjektif. Hasil interpretasi merupakan milik seorang interpreter/penafsir. 

Dijelaskan oleh Groat, melalui triangulasi data, penelitian dapat divalidasi 

sehingga mendekati objektivitas. Metode ‘penikmatan estetika tempat’ (PET) 

memberikan kesempatan melakukan interpretasi, yang telah berhasil 

mengungkap salah satu pemahaman arsitektur tradisional Bali. 

Peristiwa lokal yang merupakan kearifan lokal, pada arsitektur tradisional Bali, 

pada awalnya hanya dimengerti masyarakat Bali. Mempelajari arsitektur 

tradisional Bali melalui melalui fenomenologi, sangat menarik bagi peneliti yang 

merupakan orang Bali, untuk diangkat menjadi teori arsitektur yang dapat 

dimengerti secara global.  

Dari peristiwa lokal, yang secara realita regularitas dan keseragaman, terjadi 

hingga saat ini yaitu berupa peristiwa ritual sakral yang memberikan jiwa/spirit 

kepada arsitektur tempat/place, terungkap jiwa tempat/spirit of place 

bermakna ‘kerinduan-kelangen’ berupa ‘kerinduan kelangen-Manik Ring 

Cucupu’.   

Dari peristiwa lokal ini diperoleh pijakan filosofi eksistensi Manusia Bali dalam 

berarsitektur yaitu ‘Kami; Ibu dan Anak’ bukan ‘Aku’ seperti kata Norberg-

Schulz. ‘Ibu’ pemilik ‘tempat bereksistensi tinggal’ dan ‘Anak’ pemilik ‘tempat 

bereksistensi bergerak’ serta  pamesuan/pamedalan mengekspresikan 

‘Arsitektur Ibu’. Hal ini merupakan temuan. 

 Dari peristiwa lokal ini diperoleh ‘tempat bereksistensi tinggal’/mandala tinggal 

adalah ‘arsitektur ibu’ dan ‘tempat bereksistensi bergerak’/mandala 
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bergerak/mandala mamargi adalah ‘arsitektur yang dilahirkan’ serta 

pamesuan/pamedalan merupakan ‘arsitektur organ kelahiran’. Hal ini 

merupakan jawaban atas pamesuan/pamedalan yang hingga bacaan terakhir 

merupakan satu-satunya gerbang (gate/threshold) yang disebut sebagai tempat 

keluar, dengan peristiwa keluar bereksistensi (bukan entrance/pintu masuk). 

Temuan ini menambahkan pemahaman arsitektur tradisional Bali dan 

pamesuan/pamedalan pada khususnya. 

Dari peristiwa lokal, diperoleh teori teritori yaitu teritorial yang dilahirkan. 

Mandala mamargi dilahirkan dari arsitektur ibu-mandala tinggal, berkarakter 

tempat berwilayah, tempat berkuasa, tempat beridentitas, dan tempat 

berfungsi, yang tidak sama dengan yang disampaikan Norberg-Schulz bahwa 

teritorial diciptakan oleh seorang pengembara (‘takes place’). Hal ini merupakan 

temuan yang menambahkan proposisi teori teritori. 

Dari peristiwa lokal diperoleh ragam hias tempat ‘penuntun’ sebagai penanda 

tempat bergerak bereksistensi serta berteritori. 

Dari peristiwa lokal diperoleh ragam hias tempat/accessories of place sebagai 

penanda pergerakan yang menambahkan metode penelitian ekspresi 

pergerakan arsitektur. 

Dari peristiwa lokal ini diperoleh pamesuan/pamedalan sebagai arsitektur 

gerbang yang berteritorial, dengan teritorial yang berwujud volume rapatan 

yang berubah-ubah, berwujud volume nyata dan abstrak, berwujud volume 

pergerakan mengembang-mengempis dengan variasi pola putaran. Teritorial 

pamesuan/ pamedalan berwujud volume pergerakan mengembang-mengempis 

dengan variasi pola putaran menambahkan proposisi teori ruang bereksistensi 

dari Norberg-Schulz, yang menyatakan bahwa dalam perjalanannya, manusia 

‘melangkah maju/strides forward’ atau ‘tertarik kembali/draws back. Kadang-
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kadang jalan mengarah ke tujuan yang diketahui, tetapi sering hanya 

menunjukkan arah yang dimaksud, secara bertahap larut dalam jarak yang tidak 

diketahui. Norberg-Schulz tidak secara tegas menyatakan bahwa pergerakan 

tersebut selalu kembali ke tempat pemberangkatan, sedangkan mengembang-

mengempis mengekpresikan selalu kembali ke tempat pemberangkatan. Selain 

itu ditemukan pula variasi pola putaran dari pergerakan tersebut. Hal ini 

menambahkan proposisi teori teritori dari Norberg Schulz.  

Dari peristiwa lokal ini diperoleh pamesuan/pamedalan sebagai penanda 

teritorial bereksistensi dari mandala mamargi/mandala bergerak, dengan 

teritorial-untuk pendewasa-an, teritorial bertugas, teritorial melahirkan, 

teritorial menikah, dan teritorial penyucian.  

Dari peristiwa lokal, arsitektur pamesuan/pamedalan bertutur: ‘Cening-Anakku‘, 

keluarlah Cening melalui ‘pamesuan/pamedalan’ membawa eksistensi/taksu 

yang ‘Ibu’ kandungkan, kembangkanlah modal eksistensi/taksu itu selama 

perjalanan hidup Cening, dan banggakanlah ‘Ibu’ pada saat Cening kembali 

dengan eksistensi/taksu yang telah berkembang yang juga akan mengangkat 

eksistensi ‘Ibu’.  

Temuan-temuan tersebut, menjawab mengapa arsitektur gerbang dalam 

arsitektur tradisional Bali bernama pamesuan/ pamedalan. 

 

8.2 Saran 

Sebagai karya disertasi yang telah menjawab permasalahan penelitian dan 

memberikan kontribusi kepada teori teritori arsitektur dan 

pamesuan/pamedalan-arsitektur Tradisional Bali, penelitian ini masih 

meninggalkan jejak-jejak untuk penelitian lanjutan. 
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Dengan metode penikmatan estetika tempat, peneliti melakukan ‘penikmatan 

atas estetika/keindahan dari RHT dalam satu kesatuan tempat/place’. Dengan 

tetap menggunakan metode ‘penikmatan estetika tempat’, dalam konteks 

tempat/place dalam kehidupan masyarakat (life world) maka dapat dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mengungkap estetika pada ragam hias tempat. 

Penelitian lanjutan ini untuk melengkapi khasanah teori estetika arsitektur-

tempat. 

Dari interpretasi atas tempat/place beragam hias tempat, interpretasi bermakna 

kerinduan-kelangen ‘Anak Merindukan Ibu – Manik Ring Cucupu’ digunakan 

pada penelitian ini hingga berhasil menjawab permasalah penelitian. 

Interpretasi bermakna ‘kerinduan-kelangen pengabdian yang tidak dilanjutkan 

dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang 

mengungkap arsitektur pengabdian.  

Arsitektur tradisional Bali yang dilahirkan dari arsitektur ibu, merupakan 

arsitektur berkembang mandiri dengan modal yang dibawa sejak lahir atau 

dibawa secara tradisi turun-temurun. Bila disandingkan dengan arsitektur yang 

diciptakan//‘takes place’ dimungkinkan untuk menjadi penelitian lanjutan. 

Secara arsitektural hal ini harus dapat ditampilkan. Bagaimana tipologi  

arsitektur yang dilahirkan dan bagaimana tipologi arsitektur yang diciptakan. Hal 

ini merupakan penelitian yang menarik  

Penelitian lanjutan untuk menyusun taxonomi arsitektur tradisional Bali dengan 

harapan agar pengembangan di masa mendatang dapat tetap mengacu kepada 

teritorialitas yang otentik, sebagai hasil penelitian, bukan berupa proyeksi dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Arsitektur kota pada taxonomi yang 

merupakan proyeksi dari hasil penelitian ini, dapat menjadi penelitian lanjutan.  
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