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Abstrak
Kota Kudus merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang mempunyai karakter
bentuk arsitektur yang sangat unik. Pola Permukiman dipengaruhi oleh pola kegiatan budaya
setempat, kegiatan kebersamaan pada suatu masyarakat dan kegiatan-kegiatan peribadatan.
Keberadaan Masjid menjadi pusat orientasi dan kegiatan masyarakat Kudus Kulon. Penelitian
ini dilakukan dengan studi literatur dan studi historis dengan metode deskriptif mengkaji
beberapa sumber jurnal dan buku-buku, Tujuannya dapat meneliti dan mengetahui Genius
Loci yang ada pada Permukiman Kudus Kulon. Hasil Penelitian yang diperoleh bahwa
keberadaan Masjid baik lingkungan maupun pusat (Masjid Menara Kudus) mempengaruhi
pola permukiman, pola ruang rumah tradisional serta pola kegiatan masyarakatnya, Pusat
Orientasi dan kegiatan Masjid menjadi suatu identitas permukiman masyarakat Kudus Kulon
yang terkenal dengan masyarakat santri dan selalu taat beribadah.
Kata Kunci: Permukiman Tradisional Kudus Kulon, Genius Loci

PENDAHULUAN
Kudus merupakan sebuah kota kabupaten yang letaknya di 51 kilometer arah timur
laut Semarang atau 25 kilometer dari Demak. Secara geografis Kota Kudus lokasinya sangat
strategis berada di tengah - tengah jalur lalu lintas yang menghubungkan dengan daerah daerah

sekitarnya

seperti

Rembang,

Pati,

Juana,

Mayong,

Jepara,

Bangsri.

(Syafwandi,1985:1-3) Kondisi fisik tanahnya relatif datar dengan ketinggian rata - rata 50
meter diatas permukaan laut. Di sebelah utara terdapat gunung Muria dengan ketinggian
1.602 meter dpi. Kabupaten Kudus dengan luas 42.515,644 ha terdiri dari 9 kecamatan. Di
sebelah utara dibatasi oleh kecamatan Bae, di sebelah timur dibatasi oleh kecamatan
Kaliwungu sedangkan sebelah selatan dan barat dibatasi kecamatan Jati.
Menurut Budi Sarjono,2009 kota Kudus terbagi menjadi 2 wilayah yaitu Kudus Kulon
dan Kudus Wetan yang terbagi karena adanya sungai Geulis yang membelah kota Kudus.
Kudus Kulon merupakan masyarakat muslim fanatik yang berada pada kawasan sekitar
masjid Menara, masyarakatnya memeluk agama Islam yang relatif puritan dengan tokoh
utama Sunan Kudus.(Sardjono,2009:3).
Kota Kudus merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang mempunyai karakter bentuk
arsitektur yang sangat unik. Pola Permukiman dipengaruhi oleh pola kegiatan budaya
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setempat, kegiatan kebersamaan pada suatu masyarakat dan kegiatan-kegiatan peribadatan.
Masjid menjadi pusat orientasi dan kegiatan masyarakat Kudus Kulon. Berdasarkan studi
literatur dan studi historis membahas tentang Genius Loci permukiman Masyarakat Kudus
Kulon dengan metode deskriptif mengkaji beberapa sumber jurnal dan buku-buku.

Kudus Kulon
Kudus Wetan

Gambar 1.Peta Lokasi Kota Kudus
(Sumber : Jono Wardoyo 2002)

PEMBAHASAN
Sejarah Kawasan Permukiman Kudus Kulon
Sejarah kota Kudus berkaitan dengan sejarah perkembangan agama islam di Jawa serta
berkaitan pula dengan sejarah Walisongo.Sejarah perkembangan diawali dengan kedatangan
Kyai The Ling Sing / Kiai Telingsing seorang Muslim Cina yang berasal dari Yunan Tingkok
Selatan

datang

bersama–sama

dengan

seorang

pemahat

Sun

Ging

An

(http://AllAboutKudus«WisnuReza.htm), Kemudian Ja’far Shodiq (Sunan Kudus) dan Kiai
Telingsing membangun daerah kudus menjadi besar dan berkembang dan dinamakan Al Quds
artinya kota suci atau lebih di kenal dengan Kota Kudus. Dalam mengembangkan daerah ini,
Sunan Kudus membangun masjid pada tahun 1549 yang dinamakan masjid Al Aqsa atau
masjid Al Manaar dengan menara raksasanya. Masjid Al Aqsa dan kawasan sekitarnya
berkembang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga banyak
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pondok-pondok pesantren berkembang dan terkenal diseluruh pelosok Jawa dan Nusantara.
(Sardjono,2009:1-2).

Gambar 3. Perpektif Rumah Tradisional Kudus Kulon
(Sumber : Agung Budi Sardjono,2009)
Gambar 2. Kawasan Kudus Kulon (Kota Lama)
Dan Kegiatan Peribadatan
(Sumber : Agung Budi Sardjono,2009)

Arsitektur rumah tradisional Kudus
Rumah Tradisional Kudus merupakan bangunan dengan kesatuan beberapa massa
yang berfungsi sebagai tempat tinggal dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Masa bangunan
yang berada didalam tapak terdiri dari bangunan utama, halaman terbuka dan bangunan
pelengkap. Posisi bangunan utama berada pada sisi sebelah utara tapak (bangunan menghadap
selatan) dan sisi sebelah selatan tapak merupakan posisi bangunan pelengkap, sedangkan
ditengahnya merupakan halaman terbuka. (Sardjono,2009:4)

Gambar 4. Denah dan Tampak Rumah Kudus Kulon
(Sumber : Agung Budi Sardjono,2009)

Bangunan Utama pola tata ruangnya yaitu (1).Dalem bersifat prifat terdiri dari jogan serta
sentong (sentong kiwo tengah dan tengen), (2). Jogosatru merupakan ruang untuk menerima
tamu. (3). Pawon atau dapur. Bangunan pelengkap (service) pola tata ruangnya adalah
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Sumur dan kamar mandi terletak di sebelah depan (bagian selatan), terpisahkan oleh
halaman, fungsi sebagai ruang serfis, mandi, mencuci serta berwudlu.Sisir berbentuk los
memanjang didepan sumur dan kamar mandi, berfungsi sebagai tempat kerja atau gudang.
Halaman merupakan ruang terbuka atau pelataran yang dapat mengikat masa-masa bangunan di
sekitarnya. (Sardjono,2009:5-6)

Gambar 5. Interior Jogosatru(Ruang Tamu)
(Sumber : Agung Budi Sardjono,2009)

Gambar 6. Pawon dan Halaman Tengah
(Sumber : Agung Budi Sardjono,2009)

Pola Permukiman
Menurut Budi Sarjono 1996 mengklasifikasikan pola permukiman rumah tradisional
di Kudus Kulon menjadi dua bagian yaitu permukiman di tengah kawasan yaitu (1). Pola
permukiman dengan rumah deret, pemukiman dengan pola ini banyak terdapat di desa
Kauman (2). Pola permukiman dengan bangunan rumah tunggal, dengan batas pagar yang
jelas, permukiman dengan pola ini banyak terdapat di desa Kerjasan. Sedangkan
permukiman di tepi jalan besar dibagi menurut letak jalan terhadap rumah yaitu: (1).
Permukiman dengan jalan besar ada di sisi tepi bangunan, merupakan permukiman rumah
tunggal dengan akses ke dalam tapak dari sisi bangunan, (2). Permukiman dengan jalan
besar di depan bangunan, merupakan permukiman rumah tunggal dengan akses ke dalam
tapak dari arah depan bangunan. (Sardjono,2009:5).
Pola-pola permukiman Kudus menganut arah /sumbu jawa : (a)Sumbu Utara Selatan
merupakan sumbu kosmos yang dipengaruhi oleh kepercayaan hindu, (b).Arah orientasi
bangunan ke Jalan. Orientasi pada kegiatan atau kepentingan sosial (Sardjono,2009:7)
Permukiman Kudus Kulon ini berada pada kawasan masjid menara kudus yang
memiliki karakter budaya yang kuat, Mata pencaharian

pedagang. Fasilitas peribadatan

berupa masjid merupakan fasilitas penting dan letaknya tersebar dilingkungan permukiman,
Masjid pada kawasan Kudus Kulon ini ada 2 tipe Masjid MenaraKudus (pusat kawasan) dan
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Masjid lingkungan yang berada pada lingkungan permukiman. Fasilitas pendidikan
Islam,pesantren dan perkumpulan pengajian juga tersebar diwilayah Kudus Kulon.

Gambar 7. Pola Permukiman Kota Kudus Kulon
(Sumber : Agung Budi Sardjono,1996)

Genius Loci
Genius Loci adalah suatu potensi lokal, yakni tanggap terhadap alam setempat,
tanggap budaya setempat dan tanggap terhadap teknologi modern. Genius Loci itu identik
dengan upaya ‘menyambung benang merah’ sejarah budaya bangsa serta upaya
memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat setempat (Jeraman,2009) .
Genius loci dalam arsitektur, secara harfiah adalah jiwa dari ruang dan waktu, lokalitas dan
region-region di mana arsitektur tumbuh dan berkembang. Di dalamnya tercakup pelakupelaku,

pengguna-pengguna,

penatap-penatap,

penikmat-penikmat

dan

keseluruhan

masyarakat yang merasa dekat dan terwakili dalam kesadaran dan pengharapannya (Hasan
:2000)
Menurut Schulz 1979 (dalam Taufani 2010) menjelaskan Tiga konsep penting dan
saling berkaitan yaitu; karakter, identitas dan genius loci. Sedangkan genius loci merupakan
suatu konsep dibalik aspek fisik dan kultural yang dapat diketahui melalui pemahaman yang
mendalam terhadap faktor-faktor yang membentuknya.
Genius loci adalah semangat “tempat” (spirit of place) dimana semangat itu menjadikan suatu
tempat itu dapat “hidup”.
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GENIUS LOCI PADA SKALA MIKRO
Rumah Tradisional Kudus merupakan bangunan dengan kesatuan beberapa massa
yang berfungsi sebagai tempat tinggal dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kegiatan
psikologi, kegiatan budaya dan agama.Genius Loci atau semangat “tempat“ (spirit of place)
pada rumah tradisional kudus terletak pada ruang dalem dan senthong tengah yang dijadikan
tempat kegiatan ibadah (sholat) dalam suatu keluarga dan tempat bertemu keluarga dimana
kebersamaan dalam ruang tersebut terjalin dengan baik dan nyata.
Ruang Sentong
Jogan Dalem

Gambar 8. Denah Rumah Kudus Kulon
(Sumber : Agung Budi Sardjono,2009)

GENIUS LOCI PADA SKALA MEZO
Pada lingkungan permukiman masyarakat Kudus Kulon terletak pada masjid
lingkungan yang menjadi pusat orientasi yang tinggal diwilayah sekitarnya. Masjid
lingkungan ini memiliki jumlah yang banyak yang menyebar di lingkungan kawasan menara,
jumlahnya 17 buah, dengan capai relatif pendek (Sardjono,2009:4-8).

Gambar 9: kegiatan masyarakat di Masjid Menara Kudus
(Sumber : Sardjono,2009)
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GENIUS LOCI PADA SKALA MAKRO
Permukiman Masyarakat Kudus Kulon terletak pada Masjid Menara Kudus (Masjid
Jami’) dimana masjid Menara merupakan pusat orientasi kegiatan peribadatan dan kegiatan
sosial yang cakupannya lebih besar/luas. Masjid mempunyai peran penting didalam interaksi
sosial masyarakat, sehingga kebersamaan dalam hal peribadatan, sosial budaya masyarakat
tetap terjalin dengan baik dan menciptakan susana lebih rukun guyup dan nyata.
Kehidupan beragama selalu mendasari kegiatan–kegiatan kebudayaan yang ada di kota
Kudus khususnya kawasan Masjid Menara Kudus, ada 4 tradisi atau adat yang berjalan rutin
setiap tahun (http://AllAboutKudus«WisnuReza.htm,8 Januari 2009), yaitu :
1.

Dandangan.
Tradisi Dandangan pelaksanaannya setiap menjelang bulan puasa, berlangsung semacam
”pasar malam” sekitar dua minggu, sambil menunggu kepastian awal Puasa.

Gambar 10. Acara Tradisi Adat Dandangan
(Sumber :http://AllAboutKudus«WisnuReza.htm)

2.

Bukak Luwur
Tradisi ini dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram ( Assyura ). Bukak
Luwur adalah upacara tradisional penggantian kain kelambu yang dijadikan penutup
makam Sunan Kudus. Biasanya dalam upacara ini dilengkapi dengan selamatan dan
pembacaan tahlil serta do’a dan melibatkan para tokoh – tokoh agama, para sesepuh dan
masyarakat sekitar Masjid Menara ini.

3.

Tradisi Muludan
Tradisi ini dilaksanakan pada bulan Maulud memperingati hari kelahiran Nabi Besar
Muhammad SAW, peringatan ini menjadi salah satu kegiatan Islam yang sifatnya
Internasional, tetapi untuk masyarakat Kudus juga menjadi tradisi.

4.

Bulusan
Tradisi ini diadakan tiap tahun, tepatnya tujuh hari setelah hari raya Idul Fitri. tradisi ini
hampir sama dengan budaya jawa tengah yaitu Kupatan, tempat diadakanya tradisi
7
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bulusan adalah desa bulusan yang konon menurut cerita dahulu ada seorang yang dikutuk
menjadi seekor bulus ( Kura – kura ), aneh nya tempat itu sekarang masih banyak Kura –
kura yang berkeliaran.

Masjid Menara Kudus
Tempat kegiatan
peribadatan lingkup areal
kawasan

Gambar 2: Peta kawasan Kudus Kulon Jawa
Tengah

Gambar11: kegiatan masyarakat di Masjid Menara Kudus
(Sumber : Sardjono,2009 &Syafwandi,1985)

Genius Loci yang paling terlihat pada Permukiman Kudus Kulon adalah Pusat Orientasi dan
Kegiatan Peribadatan berupa Masjid, dimana Masjid selalu mendominasi kegiatan seharihari masyarakatnya.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Masjid
baik lingkungan maupun pusat (Masjid Menara Kudus) mempengaruhi pola permukiman,
pola ruang rumah tradisional serta pola kegiatan masyarakatnya, Pusat orientasi dan kegiatan
masjid menjadi suatu identitas permukiman masyarakat Kudus Kulon yang terkenal dengan
masyarakat santri dan selalu taat beribadah.
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GENIUS LOCI PADA KAWASAN ZIARAH UMAT KATOLIK
SENDANGSONO YOGYAKARTA
Nur Fauziah, ST.
NIM. 106060500111001

Pendahuluan
Genius loci adalah salah satu acuan yang dapat digunakan untuk menilai citra visual
dari suatu kawasan bersejarah. Genius loci dapat memberikan suatu atmosfer tertentu di suatu
kawasan sehingga dapat memunculkan karakteristik khusus kawasan tersebut. Sendangsono
merupakan suatu kawasan bersejarah yang memiliki spirit of place yang sangat kuat bagi
umat Katolik. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menentukan genius loci yang terdapat di
kawasan ziarah Sendangsono, ditinjau dari makna kultural kawasan dan pola aktifitas para
peziarah. Metode yang digunakan dalam melakukan kajian ini adalah melalui survey
lapangan, foto dokumentasi pribadi, wawancara dengan peziarah, serta kajian literatur yang
terkait dengan objek studi.

Kajian Teori tentang Genius loci
Menurut Schulz (1979), sebuah “tempat” adalah sebuah “ruang” yang memiliki suatu
ciri khas tersendiri, dan merupakan hasil keseluruhan dari wujud benda-benda yang
mempunyai bentuk, struktur dan warna. Jadi, suatu tempat atau place adalah suatu ruang yang
telah dimaknai oleh suatu aktifitas yang membentuk suatu atmosfer khusus di dalamnya,
sehingga rempat merupakan suatu wujud fisik yang dapat dirasakan oleh panca indera (bukan
abstrak).
Suatu tempat akan berhubungan dengan tempat yang lainnya (dalam konteks kawasan)
dan saling memberikan pengaruh satu sama lain. Konteks tempat atau place ini berhubungan
dengan interaksi antar manusia dan aktifitas yang berlangsung di tempat tersebut. Pada
akhirnya, konteks tempat, manusia serta aktifitas yang berlangsung di dalamnya tersebut akan
membentuk suatu identitas, karakter dan genius loci.
Menurut Schulz (1979), genius loci adalah spirit of place, yaitu merupakan suatu
atmosfer pada suatu tempat/place yang memberikan kekhususan makna pada tempat tersebut
dan dapat membedakannya dengan tempat yang lain, serta terbentuk dari suatu aktifitas
khusus yang berhubungan dengan ritual religi, sosial dan budaya dari masyarakat/manusia
penghuni tempat tersebut.
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Genius loci berhubungan dengan pembentukan karakteristik dan identitas suatu
kawasan (dalam skala makro) maupun bangunan (dalam skala mikro). Dengan demikian,
maka konsep genius loci dapat digunakan untuk melihat fenomena di suatu kawasan/tempat
bersejarah, sehingga dapat tercipta pemahaman menyeluruh tentang konsep tempat, yaitu
pemahaman fisik maupun non fisik dari suatu tempat/kawasan bersejarah. Hal ini sangat
penting untuk menentukan arahan pelestarian dan pengembangan suatu kawasan bersejarah,
sehingga citra kawasan dapat tetap terjaga utuh dan tidak bergeser/hilang.

Gambaran Umum Wilayah Studi
Sendangsono terletak di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon
Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Lokasi Sendangsono

Gambar 1. Peta administrasi Kecamatan Kalibawang
Sumber : kulonprogokab.go.id
Sejarah Sendangsono
Pada tanggal 14 Desember 1904, Rm. Van Lith SJ membabtis 173 penduduk
Kalibawang di Sendangsono. Hal ini merupakan cikal bakal tumbuhnya iman kristiani di
tanah Jawa. Peristiwa pembabtisan ini berkat usaha dan peran Barnabas Sarikromo, seorang
katekis awal yang gigih.
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Berkat pembaptisan di sebuah sendang yang ada di bawah pohon sono itulah, maka sendang
tersebut mulai dikenal banyak orang. Orang mulai berdatangan untuk olah kerohanian, baik
dalam arti secara kristiani maupun secara kejawen.
Kemudian, pada tanggal 8 Desember 1929, Rm. J. Prennthaler SJ memberkati air
sendang di bawah pohon sono tersebut sebagai tempat ziarah, dan memberkati Goa Maria
Sendangsono yang telah dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Tanggal
tersebut bertepatan dengan peringatan 75 tahun dogma Maria Immaculata Conceptionis dan
25 tahun peringatan pembabtisan. Dalam pemberkatan tersebut, sendang di resmikan sebagai
tempat ziarah untuk menghormati Bunda Maria Terkandung tak Bernoda.
Sejak saat itulah, mulai dikenal nama Sendangsono. Makin hari, Sendangsono makin
dikenal dan banyak peziarah yang datang ke Sendangsono untuk berdoa melalui perantaraan
Bunda Maria. Umat Katolik setempat pun terus bertambah.
Kemudian pada tahun 1974, Romo YB. Mangunwijaya melakukan pembangunan
secara bertahap di kompleks Sendangsono. Konsep pembangunan kompleks Sendangsono ini
bernuansa Jawa dan ramah lingkungan. Bahan bangunannya pun memanfaatkan hasil alam.
Pembangunan tersebut mendapatkan enghargaan dari Ikatan Arsitek Indonesia dalam usaha
penataan lingkungan pada tahun 1991.

Sejarah Gua Maria Lourdes Sendangsono
Patung Bunda

Maria yang terletak di dalam gua Maria di Sendangsono

dipersembahkan oleh Ratu dari Spanyol yang diangkat beramai ramai naik dari bawah Desa
Sentolo oleh umat Kalibawang pada tahun 1929. Kemudian, pada tahun 1945, beberapa
orang pemuda Katolik Indonesia berkesempatan berziarah ke Lourdes, dari sana mereka
membawa batu tempat penampakan Bunda Maria untuk ditanamkan di bawah kaki Bunda
Maria Sendangsono sebagai

relequi sehingga Sendangsono disebut sebagai

Gua Maria

Lourdes Sendang Sono.
Oleh karena itu, maka Gua Maria Lourdes Sendangsono dianggap sebagai tempat
yang paling sakral dan menjadi genius loci di kawasan ziarah tersebut. Setiap peziarah yang
datang berkunjung ke Sendangsono, selalu melakukan renungan dan doa di depan Gua Maria.
Mereka meyakini bahwa berdoa melalui perantara bunda Maria akan lebih mudah didengar
oleh Tuhan. Menurut wawancara dengan Floren, salah seorang peziarah dari Yogyakarta, Gua
Maria di Sendangsono merupakan area yang paling tepat untuk berdoa dan memohon
pertolongan Tuhan, karena dengan berdoa di depan Gua Maria tersebut akan menambah
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suasana sakral keimanan dan kekhusukan. Jadi, setiap peziarah yang datang akan selalu
menuju Gua Maria untuk melaksanakan doa dengan khusuk dan sungguh-sungguh. Setelah itu
baru mereka mengunjungi area yang lain di kawasan tersebut.

Gua Maria sebagai
tempat yang
menciptakan genius
loci di kompleks
peziarahan
Sendangsono

Gambar 2. Lay-out Plan Kompleks Sendangsono
Sumber : http://sendangsono.info/

Gambar 3. Suasana doa yang sakral di depan Gua Maria
Sumber : http://sendangsono.info/
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Gambar 4 (a). Jalan masuk menuju Gua Maria

Gambar 4 (b). Floren, salah seorang peziarah,
sedang berdoa dengan khusuk di depan Gua Maria

Gambar 4. Suasana sakral di depan Gua Maria pada malam hari
Sumber : dokumentasi pribadi
Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Genius loci yang terdapat di kawasan ziarah Sendangsono yaitu terletak pada gua
Maria yang memiliki makna sakral dan religius yang tinggi, serta mampu memberikan
ciri khusus pada kawasan tersebut sebagai tempat ziarah umat Katolik.
Genius loci tercipta pada suatu ‘tempat’ yang terdapat pada suatu kawasan/bangunan,
yang menjadi pusat aktifitas religi, sosial maupun budaya tertentu dari masyarakat
setempat yang dapat menghidupkan suasana di kawasan tersebut.
Genius loci merupakan suatu atmosphere utama yang akan mempengaruhi corak
kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.
Genius loci dapat membentuk identitas dan karakteristik suatu kawasan.
Referensi
http://sendangsono.info/ (28 Oktober 2010)
kulonprogokab.go.id (1 Maret 2011)
Schulz, Christian Norberg. (1979). Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture.
New York: Rizzoli.
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GENIUS LOCI PADA PERKAMPUNGAN WOLOLELE A
SUKU ENDE LIO DI KECAMATAN WOLOWARU
Nama : Mukhlis A. Mukhtar
NIM : 106060500111006

Pendahuluan
Arsitektur tradisional adalah karya dari pewarisan/penerusan norma-norma adat
istiadat atau pewarisan budaya yang turun temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan
kampung tradisional sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan akan rumah dan kampung
tempat tinggal bersama. Nenek moyang kedua Ethnis ini membangun rumah dan
perkampungan adat telah menggunakan teknologi dan arsitektur tersendiri

sebagai

manifestasi hasil cipta, karsa dan karya seni budaya di zamannya.

Gambar Rumah Adat Di Wolowaru
Sumber. Arsitektur Vanakuler NTT

Ende adalah kota yang terletak di kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Penduduk asli orang Ende biasa disebut orang Lio- Ende. Mata Pencaharian masyarakat LioEnde sebagian besar adalah bertani dan nelayan. Demikian pula sebagai petani, mereka
menanam bermacam-macam tanaman, dari tanaman yang pendek umurnya, hingga tanaman
tahunan dan tanaman perdagangan. adalah bertani.Sebelum menanam dan melakukan panen,
mereka melakukan upacara seremonial adat.Upacara itu dipimpin oleh tokoh adat atau
pemangku adat yang dalam bahasa setempat disebut Mosalaki bersama masyarakatnya yang
dalam bahasa setempat disebut fai walu ana kalo.
Orang Lio – Ende sebagian besar hidup dari bertani. Mereka menanam padi. Padi
ladang paling banyak ditemukan. Padi ladang ditanam satu tahun sekali dan padi sawah dapat
ditanam dua kali setahun. Sebelum ditanam selalu ada upacara. Upacara itu berhubungan
15
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dengan cerita ine Mbu atau Ine Pare. Bagi orang Lio – Ende, padi ladang sangat dihormati.
Selain padi, di ladang juga di tanam jagung, sorgun (lolo, orho), jewawut (wete), ubi kayu,
umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang da sebagainya. Selain adat istiadat yang masih hidup,
kampung asli Lio – Ende masih ada, diantaranya masih terpelihara dengan baik.

TINJAUAN TEORI
Tempat Dan Genius Toci
Teori tempat timbul dari fenomena dan geografi fisik. Menetapkan spesifikasi pada
pengalaman dalam beberapa masalah. Pendapat genius loci, atau semangat unik pada tempat.
Tempat menawarkan cara untuk mempetahankan kerelatifan dalam teori modern pada sejarah
penggambaran tubuh dan ferifikasinya pada kualitas utama pada sisi. Sedangkan peranan
seorang arsitek disini adalah mrenghubungkan alam dengan keadaan alam dan pemakaian
lanscape
Teori Christian Norberg-Schulz The Phenomenon of Place
Tempat merupakan bagian dari eksistensi. Tempat juga menentukan karakter sebuah
lingkungan, yang merupakan esensi dari sebuah tempat. Tempat tidak dapat dideskripsikan
secara analitik. Tempat memiliki arti lebih dari sekedar lokasi. Tempat memiliki arti yang
sangat kaya tergantung dari sisi apa kita mengartikannya. Konsep dari genius loci
menunjukan esensi dari sebuah tempat. Tempat berkorespondensi dengan semua unsur –
unsur yang berada baik di dalamnya maupun di luarnya. Sebuah tempat yang hanya bisa
mengakomodasi satu kegiatan akan segera menjadi sia–sia. Identifikasi dan orientasi
merupakan hal utama dari keberadaan manusia di dunia, dimana identifikasi merupakan dasar
dari perasaan memiliki. Objek dari identifikasi adalah lingkungan yang nyata yang biasanya
kita lihat dan alami ketika kita tumbuh di saat masa kanak – kanak.

KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI
Data Fisik
Kondisi Geografis dan Administratif
Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur
dengan luas wilayah 2.046,60 km² ( 204.660 Ha ). Posisi Kabupaten Daerah Tingkat II Ende
16
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dari letak geografisnya antara lain dalam koordinat 80 54’ 27”- 80 26’ 04” LS dan 1210 24’
27” - 1220 02’ BT, serta mempunyai batas–batas sebagai berikut ;
•

Sebelah Utara

: Laut Flores.

•

Sebelah Timur

: Laut Sawu

•

Sebelah Selatan

: Kabupaten Ngada

•

Sebelah Barat

: Kabupaten Sikka

Gambar Peta Kota Ende
Sumber: Ende Dalam Angka Tahun2005

Kondisi Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Ende hampir didominasi oleh ketinggian 100-500
meter dari permukaan laut yaitu seluas 61,63 %, dengan sebaran terluas di kecamatan
Pembantu Kota Baru seluas 12,62 % dari luas kabupaten.Sedangkan mengenai kemiringan
lahannya sebagian besar di atas 40 %, dengan perincian 27,83 % luas wilayah berkemiringan
0-40 %, dan 72,17 % berkemiringan diatas 40 %.
Kondisi Klimatologi, Suhu, Kelembaban dan Curah hujan
Curah hujan di kabupaten Ende rata-rata antara 1000-1500 mm pertahun dengan
jumlah sebaran volume curah hujan yang tidak merata yaitu di wilayah selatan curah hujannya
relatif tinggi seperti Kecamatan Detusoko dengan jumlah curah hujan pertahun 1745 mm,
Kecamatan Ngapanda 1568 mm dan kecamatan Maurole 1452 mm sedangkan jumlah hari
hujan terbanyak adalah Kecamatan Wolowaru yaitu 99 hari di susul dengan Kecamatan
Nangapanda 84 hari dan Kecamatan Detusoko 83 hari. Musim hujan di Kabupaten Ende
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biasanya jatuh pada bulan Nopember-april sedangkan musim kemarau berlangsung antara
bulan Mei-Oktober.
Perubahan suhu harian di Kabupaten Ende tidak terlalu menonjol antara musim
panas dan musim dingin. Rata-rata amplitudo suhu harian 60 C dengan rata-rata suhu siang
hari 33,5 C dan malam hari 23 C. Hal ini menunjukan perbedaan suhu siang dan malam
hari tidak terlalu besar. Ini berarti bahwa cuaca di daearah ini tidak terlalu dingin dan tidak
terlalu panas.
.

ANALISA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Singkat Etnik Lio-Ende
Nama Ende sendiri konon ada yang menyebutkannya sebagai Endeh, Nusa Ende,
atau dalam literatur kuno menyebut Inde atau Ynde. Ada dugaan yang kuat bahwa nama itu
mungkin sekali diberikan sekitar abad ke 14 pada waktu orang-orang maleyu
memperdagangkan tenunan besar nan mahal yakni Tjindai sejenis sarung patola dalam
pelayaran perdagangan mereka ke Ende.
Ende/Lio sering disebut dalam satu kesatuan nama yang tidak dapat dipisahkan.
Meskipun demikian sikap ego dalam menyebutkan diri sendiri seperti : Jao Ata Ende atau Aku
ata Lio dapat menunjukan sebenarnya ada batas-batas yang jelas antara ciri khas kedua
sebutan itu. Meskipun secara administrasi masyarakat yang disebut Ende/Lio bermukim
dalam batas yang jelas seperti tersebut di atas tetapi dalam kenyataan wilayah kebudayaan
(tereitorial kultur) nampaknya lebih luas Lio dari pada Ende. Pola pemukiman masyarakat
baik di Ende maupun Lio umumnya pada mula dari keluarga.
Masyarakat Kabupaten Ende bersifat majemuk. Kemajemukan itu secara khusus
sangat jelas mewarnai masyarakat Kota Ende dan juga beberapa kota kecil di Kecamatan
Wolowaru, Kecamatan Nangapanda, dan beberapa daerah pesisir utara dan selatan. Warga
Kota Ende terdiri atas beragam suku bangsa dengan mayoritas etnik-etnik sedaratan Flores ,
Lembata, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, utamanya Etnik Lio-Ende (lihat Sunaryo, dkk.
2006). Sebagai masyarakat yang terbuka, masyarakat Lio-Ende sejak beberapa abad silam,
terutama sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia, menerima warga Indonesia dari
berbagai wilayah Nusantara dan menjadi warga Kabupaten Ende.
Perkembangan agama Islam dan Katolik juga menghadirkan para agamawan dan
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missionelingkup keetnikan, asal-muasal Etnik Lio-Ende, sebagaimr dari Eropa dan Arab.
Demikian pula kehadiran zending, gereja Kristen Protestan telah menghadirkan pula
agamawan Kristen Protestan dari luar Flores seperti Roti, Sabu, dan Manado .
Kaum birokrat negara pada instansi-instansi juga telah menghadirkan sejumlah
warga bangsa Indonesia dari pelbagai etnik di Nusantara. Sementara itu, dunia niaga telah
melibatkan warga Indonesia keturunan Tionghoa yang memperkaya kemajemukan penduduk
Kota Ende khususnya dan Kabupaten Ende umumnya, selain keturunan Arab yang juga
mengemban tugas perniagaan. Perlu ditambahkan bahwa Etnik Bugis. dan Makassar, selain
hadir dengan sentuhan dunia niaga sejak ratusan tahun silam, juga menghadirkan budaya
kebaharian. Unsur-unsur budaya Bugis dan Makassar yang hadir melalui Kerajaan Goa dan
Bima, telah mewarisi tata tulis yakni aksara Lota Ende.
Adat Kebudayaan Ende-Lio
Ende adalah kota yang terletak di kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Penduduk asli orang Ende biasa disebut orangLio- Ende. Mata Pencaharian masyarakat LioEnde sebagian besar adalah bertani dan nelayan. Demikian pula sebagai petani, mereka
menanam bermacam-macam tanaman, dari tanaman yang pendek umurnya, hingga tanaman
tahunan dan tanaman perdagangan. adalah bertani.Sebelum menanam dan melakukan panen,
mereka melakukan upacara seremonial adat.Upacara itu dipimpin oleh tokoh adat atau
pemangku adat yang dalam bahasa setempat disebut Mosalaki bersama masyarakatnya yang
dalam bahasa setempat disebut fai walu ana kalo.
Orang Lio – Ende sebagian besar hidup dari bertani. Mereka menanam padi. Padi
ladang paling banyak ditemukan. Padi ladang ditanam satu tahun sekali dan padi sawah dapat
ditanam dua kali setahun. Sebelum ditanam selalu ada upacara. Upacara itu berhubungan
dengan cerita ine Mbu atau Ine Pare. Bagi orang Lio – Ende, padi ladang sangat dihormati.
Selain padi, di ladang juga di tanam jagung, sorgun (lolo, orho), jewawut (wete), ubi kayu,
umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang da sebagainya. Selain adat istiadat yang masih hidup,
kampung asli Lio – Ende masih ada, diantaranya masih terpelihara dengan baik.
Kampung adat Wolotopo di kecamatan ndona, Kampung adat Wologai di kecamatan
Detusoko, kampung adat Wololele A di kecamatan Wolowaru juga masih terlihat aslinya.
Stiap kampung asli Lio – Ende ada hulunya. Dihulu itu ada pohon beringin yang sudah
berusia tua. Rumah-rumah asli orang Lio – Ende biasanya ada di buki-bukit selain di dataran
rendah. Umumnya rumah-rumah itu melingkari bukit dan sedikit di dataran. Kampungkampung asli sebagai kampung adat lio-Ende, selalu terdapat rumah adat. Rumah adat adalah
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tempat untuk melaksanakan upacara-upacara adat bagi seisi kampung adat. Di rumah adat
itulah Mosalaki dengan semua Fai Walu Ana kalo, aji ana, mengadakan rapat-rapat. Sebagai
tempat upacara adat, maka di dalam rumah adat itu selalu ada bagian-bagian atau tempattempat penting yang dihormati dan sakral. Di dalam rumah adat ada wisu watu tempatnya ada
dibagian tengah rumah. Letaknya disudut kanan. Di wisu watu itulah mosalaki mengantarkan
persembahan seperti makanan minuman, sirih pinang, rokok asli (mbako) bagi Du”a Bap atu
Tuhan. Persembahan untuk leluhur pada saat ada upacara adat (Nggua) disajikan di tempay itu
juga. Selain wisu watu, di rumah adat selalu ada tangi (tangga), juga ada tenda (balai-balai).
Ada juga dhembi (padha) yaitu tempat tidur disisi kanan.
Setiap rumah adat juga ada pene (pintu) serta loro. Di Lio–Ende, banyak upacara adat .
Upacara adat itu berhubungan dengan pertanian dan kehidupan manusia. Sejak lahir, dewasa
hingga meninggal ada upacara-upacara yang dilakukan. Demikian juga dalam kehidupan
pertanian. Ada beberapa upacara pertanian yang dibuat. Upacara seremonial adat ini
mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
1.

menjaga dan melindungi mosalaki dan masyarakat seluruhnya

2.

Untuk terhindar daeri ancaman marabahaya dan bencana

3.

Memperoleh keberhasilan dalam usaha

4.

Menghindari tanaman dari serangan hama dan penyakit.

Dibawah ini nama-nama upacara itu :
1. Tu ulu nawu eko artinya upacara memberi makan atau membuat sesajian untuk
arwah nenek moyang.
2. Paki tana neka watu artinya upacara musim tanam padi dan jagung, dimana
mosalaki menanam terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan masyarakat.
3. Joka Ju (Ju Angi) artinya upacara untuk menolak bala dan hama tanaman.
4. Keti uta atau Ka poka artinya upacara yang dilaksanakan untuk menyongsong
panen padi.
5. Ngguaria artinya pesta syukuran atas keberhasilan panen selama satu tahun.

Asal-Usul Masyarakat Adat Pendiri Kampung Adat

Penelusuran sejarah mengatakan bahwa penduduk pertama di Pulau Flores adalah
manusia Wajak, yang muncul sekitar empat puluh ribu tahun lalu. Setelah zaman Glasial
sekitar empat ribu tahun yang lalu, Nusa Tenggara terpisah dari Asia daratan. Terjadilah
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imigran dari asia ke selatan. Kelompok imigran itu adalah Manusia Proto Malayid yang
berasal dari Yunan dan Pedalaman Indo Cina. Mereka mendiami Flores bagian barat dan
tengah. Secara fisik mereka itu memperlihatkan ciri-ciri Manusia Melanesoid, Negroid, Papua
dan Australoid.

Profesor Yosep Glinka ( Pakar Antropologi Ragawi ) yang membuat studi tentang
Manusia NTT, mengatakan : ‘ ……ATA Lio di Flores Tengah merupakan penduduk tertua di
Flores,……ATA Lio bertetangga dengan ATA ENDE. Diantara keduanya tak terdapat
hubungan Geneologis. Antara keduanya juga bertetangga dengan ATA NAGEKEO dibarat,
dan ATA SIKKA dibagian timur

Sejauh mana ungkapan kebenaran penelitian ini, tentu membutuhkan pengkajian dan
pembuktian lebih mendalam. Yang jelas masyarakat adat dari dua ethnis besar ini ada dalam
satu kesatuan geografis dan memiliki beberapa kesamaan budaya dan adat istiadat seperti cara
berpikir membangun kampung adat serta acara seremonial.

Riwayat Perkampungan Tradisional Ende Lio

Keberadaan kampung tradisional sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan akan rumah
dan kampung tempat tinggal bersama. Nenek moyang kedua Ethnis ini membangun rumah
dan perkampungan adat telah menggunakan teknologi dan arsitektur tersendiri sebagai
manifestasi hasil cipta, karsa dan karya seni budaya di zamannya.

Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum peradapan modern, di wilayah Kabupaten
Ende telah hidup nenek moyang dari dua ethnis dalam suatu peradaban yang telah maju di
zamannya. Mereka memiliki kemampuan dalam mengekspresikan seni budayanya dalam
bentuk karya sebuah perkampungan tradisional yang bernilai tinggi arsitekturnya sehingga hal
ini menjadi bahan penelitian para pakar bangunan.

Perkampungan tradisional dengan bangunan-bangunan rumah adat dan bangunan
pendukung lainnya seperti KEDA, KANGA, TUBU MUSU merupakan warisan leluhur,
walaupun di beberapa tempat sudah mengalami perubahan dan kepunahan dari bentuk aslinya
akibat proses alam, perjalanan waktu, dan ulah manusia, namun demikian tetap mempunyai
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nilai sejarah dan daya tarik bagi wisata budaya.

Gambar Sao Panggo dan Sao Tiga Tezu yang masih ada.Desa AEWORA, Kecamatan MAUROLE
Sumber: www.Kabupaten Ende.go.id

Perkampungan Tradisional Ende Lio

Pola perkampungan pada kompleks Sa’o Ria adalah Linear. Hal ini dapat dilihat dari
perletakan massa bangunan yangmengikuti alur jalan. dengan kontur tanah yang cukup terjal,
maka penempatan daerah yang disakralkan seperti Kanga yang merupakan tempat pemujaan
mendapatkan tempat yang paling tinggi.

22

Tugas Mata Kuliah: PENCITRAAN VISUAL KAWASAN BERSEJARAH
Arsitektur Lingkungan Binaan/PPS Univ.Brawijaya 2011
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MTA

Gambar Konsep Tapak Perkampungan Wololele A Suku Ende Lio di kecamatan Wolowaru
Dalam tapak ada beberapa komponen antara lain:
1. Sao Ria
Sao Ria merupakan tempat berlindung satu atau beberapa keluarga yang seketurunan.
Sao Ria juga berfungsi sebagai dapur untuk memasak makanan. Sao Ria adalah tempat
tinggal Atalaki Puu beerta saudara – saudaranya. Ia adalah bapak dan ibu dari segenap
suku,representan hidup dari nenek – moyang
2. Tubu Musu
Tugu batu yang letaknya pada bagian tengah koja kanga, perletaknya ditangani oleh
seorang ibu Wunu Koli dari keturunan ata Wolo atau orang lainnya yang ditunjuk.
Tubu Musu sebagi lambang kekuasaan yang dianggap tempat sakral karena dikatakan
“ Tubu Mase Mera Lodo “
3. Kedha
Digunakan sebagai tempat berkumpul para tua adat, tempat pengimpanan benda-benda
peninggalan para leluhur (ana deo, kiko tana watu dan gading tua). Sao Kedha
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dianggap sebagai symbol kejantanan.
4. Bhaku
Bagian rumah kecil di sekitar kanga dengan empat tiang yang diatap dengan ijuk dan
ilalang untuk menyimpan tulang/kerangka para pejuang yang telah memimpin perang
atau rapa tau.
5. Kuwu Lewa
Kuwu Lewa didirikan disamping kiri Sao Ria Kuwu Lewa tidak berdinding dan tidak
berpenghuni. Kuwu Lewa didirikan khusus untuk memasak daging dari hewan –
hewan besar seperti kuda, kerbau, dan babi pada waktu pesta adat.
6. Saga
Saga berbentuk tiang yang terbuat dari kayu nangka, letaknya dibagian depan sebelah
kanan Sao Ria. Tingginya sejajar dengan lantai teras depan atau Maga Lo’o.Saga
merupakan tempat untuk meletakan sesajian pada acara seremoni adat dalam rangka
permohonan restu para leluhur
7. Koja Kanga
Arena yang berbentuk lingkaran dikelilingi oleh pekuburan para tua adat sedangkan
bagian tengah terdapat kuburan Tua adat yang tertinggi. Kanga sebagi tempat arena
Bou Monde ( kumpul-kumpil ) para tua-tua adat pada setiap seremoni adat dan juga
sebagi tempat melakukan tarian Gawi.
8. Rate Mbewa
Kekhasan kubur dari perkampungan adat Ende Lio biasanya terbuat dari tempengan
batu ceper atau watu angi, bentuk kuburan seperti kotak dan bagian atasnya seperti
meja. Cara mengubur mayat biasanya dalam posisi duduk dan bagian atas lobang
ditutup dengan watu remba sebagai dasar kuburan.
9. Kebo Ria
Keboria adalah sebuah rumah kecil yang dibangun tidak jauh dari Sao Ria dan terletak
berdampingan dengan Bhaku dan menghadap Sao Moni. Keboria memiliki dua ruang
utama yakni bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas berfungsi sebagai tempat
untuk menyimpan padi dan jagung, sedangkan bagian bawah tempat untuk
mengadakan musyawarah.
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Kanga Sebagai Genius Loci Pada Perkampungan Suku Ende Lio
Kanga
Kanga adalah pelataran yang berbentuk bulat dan berpagar batu didepan Kheda dan
Sao Ria terdapat dua buah kanga yaitu kanga suku Ndito dan kanga suku Moni. Kanga suku
Ndito lebih tinggi dari Kanga suku Moni karena Kanga suku Ndito dipimpin oleh ata Lake
Puu ( Ineame ) yang berkuasa. Tinggi Kanga suku Ndito kurang lebih 3 m dan tinggi Kanga
suku Moni 1,5 m kangga merupakan tempat untuk menari tarian Tandak, yakni tarian
keakraban dan kesatuan antara para suku dalam upacara adat. Kanga suku Ndito dan Kanga
suku Moni dihubungkan oleh Kedha. Semua upacara adat suku Ndito hanya bisa dilakukan
dilakukan di kanga suku Ndito begitu pula sebaliknya.
Di tengah Kanga terdapat dua buah batu. Batu yang berdiri tegak dinamakan Tubu
Musu yang melambangkan unsure jantan penghubung langit dan bumi. Disamping Tubu
Musu terdapat Musu Mase yakni batu ceper bulat tempat sesajian untuk nenek moyang.
Kanga merupakan tempat suci, symbol kekuatan disitulah para moyang dikuburkan
dan diberi persembahan. Disitu pula mereka menyambut Dua Ngga’e pada upacara-upacara
adat. Diantara Kanga Ndito dan kanga Moni dekat Bahaku ada Rate atau kubur tempat
disemayamkan Atalake Puu/Ine Ame selama menanti pemetian tulang yang kemudian akan
disimpan di dalam bhaku.

Gambar Konsep Tapak Perkampungan Wololele A Suku Ende Lio di kecamatan Wolowaru
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Kanga di Perkampungan Wolotopo

Kanga di Perkampungan Wolele A

Kanga di Perkampungan Wolele A
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GENIUS LOCI PADA DESA ADAT RATENGGARO PULAU SUMBA
Thomas Kurniawan Dima
NIM: 106060500111007

PENDAHULUAN
Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nenek moyang
orang Sumba berasal dari Malaka. Dalam perjalanannya mereka melewati Jawa, Bali, Bima,
Flores, Rote, dan berakhir di pulau Sumba. Kepercayaan masyarakat Sumba yaitu Marapu
yang merupakan kepercayaan kepada arwah nenek moyang.
Masyarakat etnis Sumba membuktikan bahwa arsitektur yang mereka miliki adalah
merupakan wujud dari keseluruhan dan kesatuan nilai kehidupan sakral maupun kebiasaan
hidup mereka. Pola kampung adat, bentuk bangunan, tata ruang dalam, asesori dekorasi
rumah maupun aturan prosesi kehidupan dan upacara religi mereka menyatu dalam seluruh
bangun fisik ruang arsitektur mereka, sehingga antara yang fisik dan yang relegius sudah
tidak ada pembatas.
Desa adat Ratenggaro merupakan salah satu Desa adat yang ada di pulau Sumba. Parona
(desa adat) Ratenggaro sering disebut juga dengan parona mangaha daha yang artinya muara
yang indah. Desa ini berada ditepi pantai, diatas muara. Selama dua minggu dalam setahun,
muara tersebut merupakan muara mati. Hal ini disebabkan oleh munculnya gundukan pasir di
tengah laut yang memisahkan muara dengan laut sehinggaair tidak dapat mengalir.
Arsitektur tradisional Sumba dapat dijumpai di kampung-kampung adat yang tersebar di
seluruh Pulau Sumba. Arsitektur tradisional sumba ini hadir dalam bentuk bangunan, batu
kubur, monumen serta lingkungannya. Tradisi dan budaya sangat mempengaruhi suasana
kampung yang diekspresikan secara religius simbolik. Simbol itu digunakan untuk
mengkomunikasikan makna dan susunan yang mencerminkan hubungan antar penghuni
rumah adat, serta hubungan masyarakat dengan leluhurnya.
Metode penelitian dilakukan dengan cara melihat dan mengkaji teori-teori serta faktafakta dari berbagai literatur yang dapat dijadikan referensi atau acuan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis dalam hal Pencitraan kawasaan yang dibatasi dengan metode deskriptif
yang membahas tentang Genius Loci.
SEJARAH MASYARAKAT SUMBA
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F. D. Wellem dalam buku Injil & Marapu membagi sejarah Sumba menjadi:
•

Sumba Sebelum Pemerintahan VOC: Sebelum Tahun 1750
Pada awalnya masyarakat Sumba dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Pada abad ke-15
Sumba dikuasai oleh Kesultanan Bima dan setelah itu pada abad ke-16 bangsa Portugis
tiba di pulau Sumba untuk melakukan perdagangan.

•

Sumba pada Masa Pemerintahan VOC: 1750-1800
Pada masa ini Pemerintah VOC memonopoli perdagangan di pulau Sumba dan mengadu
domba raja-raja Sumba sehingga terjadi peperangan antara raja-raja di Sumba

•

Sumba pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda: 1800-1942
Pemerintah VOC digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda namun bagi masyarakat
Sumba keduanya adalah sama. Pada masa ini pemerintah Hindia Belanda belum
berkeinginan untuk menguasai pulau ini. Cukup dengan pengakuan raja-raja terhadap
kekuasaan Belanda. Pada tahun 1879 Sumba dibagi menjadi dua bagian oleh Belanda
yaitu Sumba Timur dan Sumba Barat. Perubahan besar terjadi pada abad ke-20 dalam
bidang politis, raja-raja Sumba tidak sebebas masa sebelumnya. Pola permukiman juga
mengalami perubahan. Orang Sumba mulai meninggalkan paraingu (kampong adat)
mereka di puncak bukit dan berdiam di daerah dataran. Ini mengakibatkan lunturnya
hubungan mereka dengan paraingu (kampong adat). Mulai tahun 1912 dibangun sarana
pendidikan, kesehatan, sarana transportasi dan peternakan.

•

Sumba pada masa pendudukan Jepang: 1942 – 1945
Jepang masuk ke pulau Sumba pada 14 Mei 1942 dibawah pimpinan S. Nagata. Pada
masa pemerintahan Jepang, dibangun lapangan terbang dengan tujuan untuk dijadikan
pangkalan utama untuk menyerang Australia. Rencana tersebut gagal karena Sumba
dibom sekutu pada 15 Oktober 1944 dan Jepang menyerah kepada sekutu pada 14
Oktober 1945.

•

Sumba pada masa pemerintahan NICA dan NIT: 1945 – 1950
NICA tiba di Sumba pada 8 November 1945 dan pada tahun yang sama terbentuk
federasi Sumba yang terdiri dari enam belas kerajaan. Sumba masuk kedalam Negara
Indonesia Timur. Pada tahun 1950 Dewan Sumba dibubarkan sehubung dengan
berlakunya UU no. 44 tahun 1950 yang membubarkan Negara Indonesia Timur.

•

Sumba pada Masa Republik Indonesia: 1950 – 1990
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Pada awal masa Pemerintahan Republik Indonesia, Sumba masuk ke dalam propinsi
Sunda kecil. Pada tahun 1958 Sunda kecil pecah menjadi tiga bagian yaitu Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan secara geografis, maka Sumba masuk ke
dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur. Sumba dibagi menjadi dua kebupaten dan
pada tahun 1962 dibentuk kecamatan-kecamatan. Kemajuan terjadi disegala bidang
dengan pembangunan disegala bidang.
PERMUKIMAN TRADISIONAL
Pada umumnya lokasi kampung adat terletak pada daerah atau dataran yang tinggi serta
dikelilingi oleh hutan kecil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai strategi keamanan, karena
dengan lokasi yang tinggi dan terlindung pepohonan akan memudahkan dalam mengawasi
lingkungan sekitarnya. Sebagian dari permukiman masyarat Sumba terletak pada muara
sungai, namun demikian lokasi kampung adatnya tetap memilih pada lokasi /tempat yang
cukup tinggi.

Gambar 1. Kampung Adat Ratenggaro Sumba
Sumber: http://moripanet.blogspot.com/2011/01/discover-sbd-ratenggaro-pesona-budaya.html

Pola kampung adat pada umumnya berorientasi arah Utara- Selatan (Wora Hebi, 2003),
dengan arah Selatan sebagai arah utama. Arah Selatan merupakan arah datangnya angin laut
dari musim yang mendatangkan kesuburan dan hasil laut yang melimpah bagi masyarakat.
Untuk menghormati anugerah alam inilah maka arah Selatan memperoleh penghargaan tinggi
dan dijadikan sumbu utama dalam mewujudkan permukiman kampung adat (Parona/Parainga)
masyarakat Sumba. Oleh sebab itu rumah adat (uma) kepala kampung (kepala kabisu) terletak
di Selatan menghadap ke Utara, atau yang disebut sebagai uma katoda, rumah wakil kampung
adat (anak laki-laki tertua dari kepala kabisu) atau disebut uma kere terletak disebelah Utara
(menghadap Selatan) sedangkan deretan rumah adat sebelah Barat adalah bagi anak nomer
urut genap dan deretan rumah adat sebelah Timur adalah bagi anak dengan nomer ganjil.
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Seluruh bangunan rumah adat tersebut mengelilingi dan menghadap atau berorientasi pada
natar yang menjadi pusatnya.
Pola orientasi kampung adat Utara - Selatan tersebut ternyata tidak berlaku di semua
lokasi kampung adat karena beberapa diantaranya telah berganti orientasi kearah Timur Barat, seperti pada kampung adat (Parona) Kabonduk maupun Pasunga. Hal tersebut terjadi
karena pengaruh dari tekanan penjajah Belanda ketika menguasai Pulau Sumba.

Gambar 2. Orientasi kampong adat di Ratenggaro di Sumba Barat
Sumber: Jejak Megalitikum Arsitektur Tradisional Sumba

GENIUS LOCI
Genius loci dalam arsitektur, secara harfiah adalah jiwa dari ruang dan waktu, lokalitas
dan region-region di mana arsitektur tumbuh dan berkembang. Di dalamnya tercakup pelakupelaku,

pengguna-pengguna,

penatap-penatap,

penikmat-penikmat

dan

keseluruhan

masyarakat yang merasa dekat dan terwakili dalam kesadaran dan pengharapannya. (Hasan:
2000).
Schulz (1979) juga menjelaskan 3 konsep penting dan saling berkaitan yaitu; karakter,
identitas dan genius loci. Sedangkan genius loci merupakan suatu konsep dibalik aspek fisik
dan kultural yang dapat diketahui melalui pemahaman yang mendalam terhadap faktorfaktor
yang membentuknya. Jadi genius loci adalah semangat “tempat” (spirit of place) dimana
semangat itu menjadikan suatu tempat itu dapat “hidup”.

Genius Loci Pada Skala Makro (Permukiman)
Genius Loci pada permukiman Tradisional Sumba berupa Natar. Setiap rumah adat
dalam suatu permukiman selalu berorientasi terhadap natar (halaman kampung) yang
berfungsi sebagai pengikat antar rumah adat. Secara tidak langsung, kondisi ini menjadi
penyebab pintu depan rumah adat selalu menghadap natar.
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Natar merupakan halaman tengah di dalam kampung adat (Parona/Parainga) yang
menjadi pusat sekaligus tempat orientasi bagi semua rumah adat yang ada disini. Pada natar
inilah dianggap sebagai tempat awal bermula kehidupan tiap individu di masyarakat Sumba
serta menjadi tempat peristirahatan terakhir di kehidupan dunia, sehingga bagi warga
masyarakat Sumba dimakamkan di kampung adat adalah merupakan sebuah kehormatan dan
sekaligus kewajiban.

NATAR

Gambar 3. Skema kesatuan tata ruang dan hirarki
pada permukiman adat Sumba
Sumber: Jejak Megalitikum Arsitektur Tradisional
Sumba

Gambar 4. Pola Kampung di Parona (kamopung adat)
Ratenggaro
Sumber: Jejak Megalitikum Arsitektur Tradisional Sumba

Pada Natar terdapat beberapa simbol penting bagi kehidupan masyarakat adat Sumba
seperti butu kubur, muricana, dan batu bantal. Pada lokasi ini pula segala upacara dan ritual
kehidupan personal dan sosial kemasyarakatan serta keagamaan berlangsung, sehingga dapat
dikatakan bahwa natar merupakan ruang sakral bagi penghuni atau warga kampung adat.
Sementara itu interior lanskap dari ruang sakral disini ada umumnya didominasi dengan unsur
batu.

Gambar 5. Suasana Natar
Sumber: http://fredyguty.wordpress.com

Gambar 6. Suasana Natar
Sumber: http://aci.detik.com/
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Di antara Natar dan rumah adat, merupakan tempat kuburan. Kuburan masyarakat
Sumba terbuat dari batu yang sudah di kenal dari jaman megalitikum. Di Sumba, Penguburan
dilaksanakan dengan cara mayat disimpan pada suau peti, diletakan pada posisi tertekuk dan
diberi ramuan untuk menghilangkan bau. Setelah ahli waris atau keluarganya mempunyai
dana barulah diadakan upacara penguburan. Upacara yang dilakukan terdiri dari upacara
pencarian batu kubur, upacara tarik batu kubur, upacara pengangkatan batu kubur dan
pemahatan ornament.
Upacara pencarian batu kubur untuk mendapatkan batu yang akan dijadikan dolmen dan
juga tiang-tiangnya. Pembentukan dilakukan dengan cara memahat dan memotong batu dari
dalam tanah dengan ukuran tertentu. Makin tingggi status dan makin kaya keluarga yang
meninggal maka ukuran batu semakin besar.
Penarikan batu kubur dilakukan dengan bergotong royong melibatkan ratusan
orang.Batu diletakan di atas kayu bulat dan ditarik dengan tali yang terbuat dari akar pohon
tertentu ke lokasi yang ditentukan. Perjalanan menarik batu memerlukan waktu berhari-hari
dan dalam jarak waktu tertentu dilakukan penyembelihan hewan kurban.
Upacara pengangkatan batu kubur untuk menempatkan potongan batu besar diatas kakikaki untuk membentuk dolmen (meja batu). Pemahatan ornament pada batu kubur biasanya
dilakukan untuk makan para raja atau bangsawan.

Gambar 7. Batu Kubur pada lingkungan permukiman
Sumber: http://www.flickr.com/

Gambar 8. Upacara menarik batu kubur di Parona Wainyapu
Sumber: Arsitektur Tradisional Sumba

Genius Loci Pada Skala Mikro (Rumah Tinggal)
Menurut kepercayaan masyarakat Sumba, dunia terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu.
dunia atas sebagai tempat Para dewa dan arwah leluhur, dunia tempat kehidupan manusia dan
dunia bawah sebagai tempat hewan. Kepercayaan ini terwujudkan dalam struktur rumah adat
Sumba yaitu
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1)

bagian atap menara (uma deta) yang melambangkan dunia atas,

2)

ruang dalam rumah (uma bei) sebagai tempat kehidupan dan

3)

kolong rumah (kali kambunga) sebagai tempat hewan.

Gambar 9. Bagan perwujudan lapisan bumi pada rumah adat (uma)
Sumber: Jejak Megalitikum Arsitektur Tradisional Sumba

Dunia atas terbagi kedalam 7 (tujuh) lapisan yang kemudian tergambarkan pada 7 lapis
ikatan gording yang terdapat pada menara (uma deta) rumah adat. Demikian pula bumipun
terbagi. menjadi 6 lapisan yang kemudian diwujudkan pada tata ruang dalam uma atau rumah
adatnya, yaitu:
1. Lapisan teratas adalah uma dalo (loteng tempat menyimpan bibit dan bahan makanan
yang unggul
2. Pedambahano, yaitu loteng panas diatas para-para api
3. Pedalolo, yaitu loteng tempat menyimpan makanan sehari-hari
4. Katendeng, tahta untuk duduk dan tidur penghurti rumah
5. Tabolo, balai pertemuan
6. Katonga tana, balai untuk pijakan kaki sebelum memasuki rumah
Rumah tradisional Sumba mengenal siatem axial dimana dibagi menjadi dua axial yaitu:
a. Axial A
Digunakan untuk memberi batas semu antara keturunan yang lebih tua dengan muda.
b. Axial B
Digunakan untuk member batas semu antara perempuan dan laki-laki penghuni rumah.

33

Tugas Mata Kuliah: PENCITRAAN VISUAL KAWASAN BERSEJARAH
Arsitektur Lingkungan Binaan/PPS Univ.Brawijaya 2011
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MTA

Ruang Pemujaan

Gambar 10. Sistem axial yang berlaku di
rumah adat Sumba
Sumber: Jejak Megalitikum Arsitektur
Tradisional Sumba

Gambar 11. Denah rumah adat Sumba
Sumber: Arsitektur Tradisional Sumba

Genius Loci pada hunian ini berupa ruang pemujaan yang berfungsi sebagai tempat
khusus untuk marapu (ruang bersemayam para arwah). Ruang ini umumnya bersekat rendah
dan berisi bale-bale dengan tiang untuk menaruh nyiru dan benda keramat seperti rambut
atau tengkorak hasil perang serta patung. Pada bagian ini, patenga ripi (ring balok) di bagian
camping, tidak boleh bersambung dengan patenga ripi depan sebagai simbol bahwa disitulah
jalan keluar masuk arwah penghuni marapu.
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GENIUS LOCI PADA PEMUKIMAN ADAT BALAI JALAI
Santi Damarsasi
NIM: 106060500111002

Pendahuluan
Suku asli yang menghuni Kalimantan Selatan adalah suku Dayak. Namun, karena
proses sosial dan politik yang berlangsung berabad-abad lamanya sebagian masyarakat dari
suku Dayak yang sebelumnya memeluk kepercayaan Hindu Kaharingan berpindah ke agama
Islam. Mereka yang kemudian berpindah agama membentuk identitas kelompok baru yang
kemudian dikenal dengan masyarakat suku Banjar. Mereka yang bertahan dengan
kepercayaan Hindu Kaharingan tetap menjalankan kehidupan khas suku Dayak.
Suku Dayak yang masih tersisa di wilayah Kalsel hidup di daerah Pegunungan
Meratus, sebuah daerah dengan kawasan khas berbukit-bukit. Karena itu suku Dayak yang
tinggal di wilayah ini disebut dengan suku Dayak Bukit. Salah satu desa yang ada di
pegunungan Meratus adalah desa Malinau. Desa Malinau merupakan salah satu dari 11 desa
di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Batas desa
Malinau yaitu: sebelah utara berbatasan dengan desa Lumpangi, sebelah selatan berbatasan
dengan kabupaten Tapin, sebelah barat berbatasan dengan desa Halunuk dan kecamatan
Padang Batung, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan desa Tumingki. Desa Malinau
terletak pada ketinggian ± 450 m di atas permukaan laut (dpl), dengan luas wilayah
keseluruhan sekitar 3.482 Ha dan total penduduk sebanyak 878 orang (Anatomi Rumah Adat
Balai: 2007).
Suku Dayak Bukit umunya tinggal di dalam Balai. Balai adalah rumah besar yang
dihuni oleh satu kelompok keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat
dekat, yang disebut dengan Bubuhan. Satu Bubuhan terdiri dari beberapa keluarga inti atau
keluarga batih yang disebut dengan Umbun. Dahulu, masyarakat Dayak Bukit hidup
berkelompok dengan pola hunian berpindah mengikuti lahan pertanian yang mereka anggap
subur. Namun, kemajuan zaman yang mendesak populasi mereka sehingga saat ini mereka
hidup dengan menetap di satu daerah tertentu. Mereka yang semula hidup dalam satu Balai
mulai membangun rumah pribadi di sekitar Balai, yang akhirnya membentuk sebuah
compaund (pemukiman) tersendiri.
Salah satu contoh yang akan menjadi objek kajian dalam tulisan ini adalah Balai Jalai.
Nama Balai Jalai sendiri diambil karena balai berada di dekat sungai Jalai. Satu bubuhan suku
Dayak Bukit yang tinggal dalam pemukiman adat Balai Jalai memiliki karakteristik budaya
yang khas. Kehidupan mereka yang masih berpegang erat terhadap kepercayaan Hindu
Kaharingan, tentu memberikan karakteristik pola hunian dan pemukiman tersendiri. Atas
dasar hal itu, peneliti ingin mengidentifikasi dan menganalisis Genius Loci yang ada pada
pemukiman adat Balai Jalai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apa yang
menjadi Genius Loci yang ada di kawasan adat Balai Jalai, desa Malinau? ”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan memehami Genius Loci yang ada di kawasan adat Balai
Jalai, desa Malinau.
Tinjauan Teori
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Fungsi rumah adat Balai bagi masyarakat suku Dayak Bukit adalah sebagai simbol
eksistensi kelompok (Bubuhan), selain itu juga sebagai wadah untuk menampung aktifitas
hidup baik aktifitas hidup masing-masing umbun maupun aktifitas bersama, yaitu aktifitas
budaya masyarakat Dayak maupun aktifitas keagamaan Hindu Kaharingan. Dengan demikian
hunian dalam suku Dayak adat Balai merupakan perwujudan budaya yang sangat erat dengan
landasan filosofi yang berakar pada kepercayaan Hindu Kaharingan. Hal itu berkaitan dengan
teori Christian Norberg Schulz (1979) mengenai konsep ‘tempat’ dalam bukunya Genius
Loci. Schulz (1979) memberikan devinisi umum: “sebuah “tempat” adalah sebuah “ruang”
yang memiliki suatu ciri khas tersendiri. Tempat merupakan hasil dari keseluruhan wujud
benda-benda yang mempunyai bentuk, struktur dan warna.”
Schulz (1979) juga menyatakan ada 3 konsep penting dan saling berkaitan, yaitu
karakter, identitas dan genius loci. Sedangkan genius loci merupakan suatu konsep dibalik
aspek fisik dan kultural yang dapat diketahui melalui pemahaman yang mendalam terhadap
faktor-faktor yang membentuknya. Genius loci adalah semangat “tempat” (spirit of place) di
mana semangat itu menjadikan suatu tempat itu dapat “hidup”.
Pembahasan
Di desa Malinau saat ini setidaknya terdapat 3 balai, yaitu Balai Jalai, Balai Padang
dan Balai Bidukun. Letak masing-masing balai dapat dilihat dari peta di bawah ini:

Pegunungan Meratus

Gambar 1. Peta Pegunungan Meratus, lokasi Balai
Sumber: Anatomi Rumah Adat Balai, 2007.

Meski banyak perubahan yang dipengaruhi zaman dan budaya luar, nilai sebagai
pusat komunitas umbun dan pusat religi bagi suku Dayak Bukit masih dimiliki balai. Balai
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Jalai termasuk balai dengan kondisi yang relatif masih asli dibandingkan dua balai lainnya.
Umumnya letak bangunan balai berpatokan terhadap sesuatu yang penting di lingkungan
seitarnya. Letak bangunan balai Jalai linear terhadap sungai Jalai yang ada di belakang
bangunan balainya. Sungai Jalai digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Jarak sungai
dengan pemukiman ± 30 meter, berkontur curam dengan ketinggian ± 8 meter, berarus sangat
deras dengan kedalaman sekitar 50-100 cm.
Di belakang balai, selain terdapat sungai juga terdapat hutan yang dipercaya
masyarakat setempat memiliki nilai sakral. Selain itu, Gunung Belawaian yang ada disekitar
balai juga mereka anggap keramat. Gunung, sungai, hutan, ladang, pekuburan dan balai
adalah bagian dari lingkungan yang sangat penting bagi mereka.
Balai Jalai dipimpin oleh seorang kepala bernama Bapak Bilir (2007), yang
bertanggung jawab dalam menjaga balai. Bubuhan sudah tidak lagi tinggal dalam Balai Jalai,
mereka membangun rumah-rumah pribadi di sekitar balai dengan bangunan yang lebih
modern. Balai saat ini hanya digunakan untuk pelaksanaan upacara adat yang memang harus
dilaksanakan di dalam balai. Balai Jalai masih dipertahankan keasliannya baik dari material
maupun bentuknya, karena balai merupakan simbol eksistensi dari kelompok dan kepercayaan
mereka.
Berbeda dengan balai lainnya yang hanya memiliki 3 ruang dalam balai, yaitu ruang
upacara, ruang duduk dan bilik, balai Jalai memiliki 4 ruang, yaitu ruang upacara, ruang
duduk, bilik dan ditambah dengan teras. Di tengah bangunan terdapat ruang utama, yaitu
ruang uapacara dan dikelilingi oleh ruang duduk serta 11 bilik yang terdiri dari ruang tidur
dan sebagian memiliki dapur. Bilik yang ada tidak mengelilingi di ke-empat sisi bangunan.
Bagian depan tidak terdapat bilik melainkan teras yang langsung menghubungkan pintu
masuk dengan ruang duduk.

Gambar 2. Denah Balai Jalai.
Sumber: Anatomi Rumah Adat Balai (2007).
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Dalam ilmu arsitektur, ruang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk beraktifitas.
Teori arsitektur modern mengatakan bahwa bangunan dibangun berdasarkan aktivitasnya
(form follow function), maka aktivitas adalah fungsi utama. Aktivitas yang khusus
menciptakan ruang khusus pula. Biasanya, dalam sebuah bangunan terdapat sebuah ruang
utama yang mewadahi aktivitas utama disamping ruang-ruang yang berfungsi sebagai wadah
aktivitas pendukung dan servisnya.
Teori mengenai fungsi ruang di atas juga berlaku pada Balai Jalai. Ruang-ruang yang
ada tercipta dari penyesuaian terhadap aktivitas penghuninya. Ruang upacara yang tercipta
karena kebutuhan aktivitas ritual kepercayaan yang wajib dilaksanakan, ruang duduk sebagai
wadah bersosialisasi, ruang bilik untuk tidur dan dapur untuk memasak, dan lain sebagainya.
Ruang upacara berfungsi sebagai pusat dilaksanakannya upacara-upacara adat
(Pematang) yang disebut Bawanang atau Aruh Ganal dan berbagai upacara adat lainnya.
Ruang upacara pada rumah adat Balai suku Dayak Bukit pasti selalu berada di tengah
bangunan balai. Ruang upacara atau ruang pematang sebagai ruang utama memiliki kekhasan
tersendiri. Secara fisik dapat dilihat dari ketinggian lantai yang lebih rendah dari ruang duduk,
bahan lantai pun terbuat dari bilah bambu yang dipasang renggang. Aktivitas upacara
biasanya berupa tari-tarian ritual mengelilingi altar maupun peletakkan sesaji/persembahan.
Pada ruang pematang ini terdapat sebuah altar persembahan yang disebut dengan panggung
lalaya/langgatan yang di letakkan tepat di tengah ruang. Altar terbuat dari 4-6 buah tiang
bambu/kayu yang tingginya mencapai atap ruang upacara.
Tiang-tiang altar diikat oleh batang-batang dari bambu/kayu (seperti balok induk pada
bangunan) dengan sambungan berupa ikatan rotan. Ada 3 ketinggian perletakan balok, yaitu
ketinggian 0 (nol) cm dari lantai ruang upacara, ketinggian 60-80 cm dari lantai upacara dan
ketinggian 150-200 cm dari ruang upacara. Balok-balok juga dihubungkan dengan tiang-tiang
pembentuk ruang upacara yang biasa disebut dengan tiang laki, tiang bini, dan tiang guru.
Pada lalaya/langgatan dibuat alas untuk meletakkan sesembahan dengan ketinggian 60-80 cm
dari lantai upacara. Alas dibuat dari bilahan bambu atau papan-papan yang disusun serupa
dengan lantai. Karena religi merupakan kebutuhan batin yang sangat penting bagi individu,
maka ruang upacara sebagai wadah kegiatan religi merupakan genius loci dari skala mikro.

Gambar 3. Sketsa Pelaksanaan Ritual Adat di Ruang Upacara.
Sumber: Anatomi Rumah Adat Balai (2007).
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Gambar 4. Hasil pertanian sebagai sesembahan upacara (kiri) & tarian mengelilingi altar.
Sumber: Anatomi Rumah Adat Balai (2007).

Penghuni balai yang tidak lagi tinggal dalam satu atap balai dan mulai tinggal dalam
hunian pribadi di sekitar balai membutuhkan sebuah wadah atau ruang di mana mereka dapat
bersosialisasi antar penghuni balai. Kegiatan ini sangat penting mengingat masyarakat Dayak
Bukit adalah masyarakat yang sangat menjaga eksistesi kelompoknya, membutuhkan sebuah
wadah yang dapat mempererat . Kegiatan ini diwadahi dalam satu ruang yang disebut dengan
ruang duduk. Selain tempat bersosialisasi, ruang duduk juga berfungsi sebagai tempat
bermain anak-anak, tempat menerima tamu, dan tempat jejaka/pemuda tidur di malam hari.
Ruang duduk yang sangat penting dan memberikan kehidupan pada skala kawasan dapat
digolongkan sebagai genius loci skala messo.

Gambar 5. Ruang Duduk pada Denah Balai.
Sumber: Anatomi Rumah Adat Balai (2007).

Dalam skala makro, rumah adat balai dapat dikatakan sebagai genius loci. Rumah
adat Balai merupakan simbol eksistensi dan identitas dari satu keluarga besar yang dapat
membedakan dengan kelompok lain.
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Gambar 6. Balai Jalai.
Sumber: Anatomi Rumah Adat Balai (2007).

Gambar 7. Potongan Rumah Adat Balai Jalai.
Sumber: Anatomi Rumah Adat Balai (2007).

Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Genius Loci yang ada pada
kawasan adat balai Jalai suku Dayak Bukit dalam skala mikro adalah ruang pematang, skala
mesho atau skala kawasan adalah ruang duduk, dan untuk skala makro adalah rumah balai.
Ketiga genius loci pada masing-masing skala sangat mencerminkan identitas suku Dayak
Bukit di Balai Jalai sebagai kelompok satu keluarga besar/bubuhan dan sebagai masyarakat
yang menganut kepercayaan Hindu Kaharingan. Sehingga tidak salah apabila mereka masih
mempertahankan bentuk dan keaslian balai, sebagai sesuatu yang sangat penting dalam
menunjukkan eksistensi kelompoknya.
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GENIUS LOCI PADA KAMPUNG TRADISIONAL WAE REBO
Aulia Nurul Zannah
NIM: 106060500111004

Pendahuluan
Kampung tradisional Wae Rebo terletak di Kampung Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese
Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Leluhur Wae Rebo mewariskan tujuh
buah rumah adat. Tiga buah rumah di antaranya sudah punah di makan usia dan kini tinggal empat
buah rumah saja yang masih berdiri kokoh (Antar, 2010:31). Adat dan budaya Manggarai menyebar
di tiga kabupaten ujung barat Pulau Flores, yaitu Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat.
Wae Rebo merupakan satu-satunya kampung adat tradisional yang masih tersisa di ketiga Kabupaten
Manggarai.
Leluhur Wae Rebo mewariskan tujuh buah rumah adata, tiga rumah diantaranya sudah
punah dimakan usia dan tinggal empat rumah yang masih berdiri kokoh. Keterbatasan ekonomi
menjadi kendala warga setempat untuk memperbaiki dan merawat rumah adat Wae Rebo. Oleh
karena itu dibutuhkan perlu adanya campur tangan pemerintah atau masyarakat luar untuk turut
melestarikan keberadaan Kampung Wae Rebo.
Pengertian Tempat dan Genius Loci
Christian Norberg-Schulz (1979) dalam bukunya, Genius Loci. memberi definisi umum sebuah
“tempat” adalah sebuah “ruang” yang memiliki suatu ciri khas tersendiri. Schulz (1979), menyatakan
tempat merupakan hasil keseluruhan dari wujud benda-benda yang mempunyai bentuk, struktur dan
warna. menjelaskan 3 konsep penting dan saling berkaitan yaitu; karakter, identitas dan genius loci.
Sedangkan genius loci merupakan suatu konsep dibalik aspek fisik dan kultural yang dapat diketahui
melalui pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang membentuknya.
Simon Bell (1993) dalam bukunya, Elemen of Visual Design in The Landscape. Semangat
“tempat” adalah penekanan pada kualitas dan karakter yang menjadikan suatu tempat itu menjadi
khas atau istimewa dan berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya sehingga tempat tersebut atau
kawasan tersebut menjadi unik. Walupun sifatnya yang abstrak tetapi kehadirannya sangat
menentukan di dalam kawasan tersebut.
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Roger Trancik (1986), dalam bukunya, Finding lost space. Theories of Urban Design. Sebuah
“ruang” akan ada kalau dibatasi sebagai sebuah void, dan sebuah “ruang” menjadi sebuah “tempat”
kalau mempunyai arti atau makna dari lingkungan atau kawasan yang berasal dari budaya
daerahnya.
Edward Relph (1976) dalam bukunya, Place and placelessness. Menyatakan konsep “tempat”
(places), berakar dari interaksi antara manusia,beserta perilakunya dan berkegiatan, latar fisiknya
dan makna-makna yang dikomunikasikan oleh ruang di dalamnya atau suasana “tempat” (sense of
places).
Dari beberapa pengertian tempat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Genius Loci
pada suatu tempat merupakan ruang yang memiliki ciri khas dan suasana tempat (spirit of place)
yang berarti pada lingkungan atau kawasannya.
Genius Loci Pada Kampung Wae Rebo
Letak geografis dan keunikan budaya Wae Rebo membuat masyarakatnya berbeda dengan
masyarakat lain, bahkan dengan masyarakat desa sekitar. Masyarakat Wae Rebo masi sering
melakukan upacara-upacara adat. Untuk melakukan upacara adat secara umum biasa dilakukan di
compang ( panggung lingkaran di tegah kampong Wae Rebo) yang digunakan masyarkat Wae Rebo
untuk melakukan persembahan. Misalnya, upacara kasawyang, tetua adapt melakukan upacara di
compang dan memberikan persembahan berupa sirih dan ayam. Upacara ini dilakukan untuk
memberika perlindungan bagi suatu tempat.

Gambar 1. Keberadaan Compang sebagai Genius Loci pada Kampung Wae Rebo
(Sumber : Antar, 2010)
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Gambar 2. Upacara Adat yang dilakukan di Compang
(Sumber : Antar, 2010)
Rumah adat Wae Rebo dikenal dengan sebutan mbaru niang yaitu rumah bundar berbentuk
kerucut. Mbaru niang terdiri atas lima tingkat, yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri.
Tingkat pertama adalah lutur (tenda), yang akan ditempati masyarakat. Tingkat kedua adalah lobo
(loteng), yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang lainnya. Tingkat
ketiga adalah lentar, untuk menyimpan benih-benih seperti jagung, padi dan kacang-kacangan.
Tingkat keempat adalah lempa rae, sebagai tempat stock makanan cadangan. Tingkat kelima adalah
hekang kode digunakan untuk menyimpan langkar (anyaman dari bambu berbentuk persegi guna
menyimpan sesajian buat leluhur).

Gambar 3. Tingkatan pada Rumah Adat Wae Rebo
(Sumber : Antar, 2010)
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Genius loci pada rumah adat Wae Rebo terdapat di tingkat kelima, Hekang Kode selain
sebagai tempat menyimpan persembahan juga digunakan untuk upacara-upacara adat. Salah
satunya adalah upacara ancam bobong.

Hekang Kode sebagai tempat
sakral pada rumah Wae Rebo

Gambar 4. Tingkat Kelima yang disebut Hekang Kode
(Sumber : Antar, 2010)

Upacara Ancam Bobong merupakan upacara yang dilakukan pada tahap pembangunan
rumah, dilakukan sebelum bagian terakhir dari bangunan yang disebut boong terpasang. Upacara ini
dilakukan untuk memohon kepada Tuhan dan para leluhur agar senantiasa memberikan
perlindungan kepada semua anggota keluarga yang akan menempati rumah dari segala macam hal
buruk yang mengganggu ketentraman.

Gambar 5. Upacara ancam bobong yang dilakuakan di Hekang Kode
(Sumber : Antar, 2010)
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Kesimpulan
Kampung tradisional Wae Rebo memiliki keunikan budaya yang patut untuk dilestarikan.
Adanya “spirit of place” pada ruang yang terbentuk secara makro melalui compang yang berada
ditengah permukiman sebagai tempat untuk melakukan upacara adat. Juga terbentuk secara mikro
pada bangunan rumah adat Wae Rebo yang terletak pada Hekang kode di tingkat kelima. Hekang
Kode ini berfungsi untuk menyimapan sesaji juga untuk melakukan upacara-upacara adat.
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