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PENGANTAR EDITOR

Jurnal Berita Penelitian Arkeologi (BPA) merupakan wahana penerbitan Balai 
Arkeologi Denpasar untuk mengembangkan hasil penelitian arkeologi. Tulisan yang 
dimuat dalam media ini merupakan analisis yang lebih luas dan mendalam dari hasil 
laporan penelitian arkeologi.  Pada jurnal ini dimuat dua hasil penelitian yaitu Situs Wasan, 
Kabupeten Gianyar, Bali tahun 2013 sampai 2014 yang banyak mengalami perkembangan, 
baik berupa data primer maupun data sekunder. Data terbaru memperlihatkan struktur 
baru yang diperkirakan sebuah bangunan yang masih mempunyai kaitan dengan candi 
utama. Berbagai pandangan dan teori digunakan untuk membahas secara khusus hasil 
penelitian ini, sehingga mendapatkan kesimpulan yang pasti mengenai keberadaan 
strukur ini. Artikel yang kedua merupakan hasil survei Hidro-Arkeologi di Kawasan 
Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali.  Penelitian ini difokuskan pada tata kelola 
air dan proteksi lingkungan bagi masyarakat setempat ditinjau dari tinggalan arkeologi 
yang berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa hasil penelitian menunjukan jenis tinggalan 
arkeologi yang ada di lokasi, penelitian terdiri atas tinggalan dari masa prasejarah dan 
klasik yang didominasi oleh tinggalan berupa lingga baik yang fragmentaris maupun 
utuh. Tinggalan tersebut disimpan di pura dan ada juga yang terletak di alam terbuka, 
didekat sumber air.

Kami menyadari bahwa penyususnan dan penerbitan berita penelitian ini tidak 
mudah dan melalui proses panjang yang sudah tentu hasilnya masih jauh dari sempurna. 
Untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran-saran dari para pakar yang bergelut di 
bidangnya demi kesempurnaan jurnal ini. Sebagai akhir kata kami mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak  atas partisipasinya, sehingga jurnal ini dapat diterbitkan tepat 
pada waktunya. 

Denpasar, 2014

Editor
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan-Nya atas terbitnya Jurnal Berita Penelitian 
Arkeologi tepat pada waktunya. Tinggalan arkeologi merupakan aset budaya yang 
mengandung nilai sangat penting terutama dapat mencerminkan karakter bangsa. 
Penelitian terhadap tinggalan arkeologi merupakan kegiatan yang konstruktif dalam upaya 
melestarikan nilai-nilai budaya, membangkitkan semangat untuk tetap mencintai budaya 
sendiri. Berbagai hasil penelitian arkeologi menunjukan bahwa dalam konteks kekinian 
nilai-nilai kehidupan masa lampau yang telah dibangun oleh kearifan lokal ternyata ke 
depan dapat digunakan untuk membangun bangsa yang berbasis budaya dan lingkungan 
hidup, sehingga bangsa ini tidak tercerabut dari akar budaya leluhurnya. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semuan pihak atas sumbangannya baik berupa 
pikiran, saran, dan lainnya atas terbitnya Jurnal Berita Penelitian Arkeologi ini. Semoga 
jurnal ini dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi sarana informasi  terkait 
tinggalan masa lalu kepada masyarakat luas.

Denpasar, 2014

Redaksi  
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TEMUAN STRUKTUR BANGUNAN DI SITUS WASAN, 
DESA BATUAN KALER, SUKAWATI, GIANYAR

A Building Structure in Wasan, Batuan Kaler Village, Sukawati, Gianyar

I Wayan Badra
Balai Arkeologi Denpasar

Jl. Raya Sesetan 80, Denpasar 80223
Email: iwayanbadra57@gmail.com

Abstract
Today, Wasan is a name of Subak organization of the ricefield area at the east part of 
Banjar Blahtanah and at the north of Banjar Canggi. Researches on Hindu and Buddhist 
temple have been done many times. However, not all of them were published. One of 
them is research at the Site of Wasan in which the archaeologists have succeed to find 
some archaeological remains namely temple, pond, statuette, peripih box, and potsherds. 
Research on temple’s existence is important to be done to get its noble values. In Wasan, 
it was found smaller structure of temple than the previous one. From that finding, 
archaeologists get more data to analize. This research aims to do a deep study on the 
site especially its forms and functions. Excavation through grid system and spit (digging 
step by step with certain depth) technique was done to get data. From the excavation, it 
was found structure of a base of a building with square form. It has vestibules and stairs 
facing south. It was also found a decorated-corner part of a building, statuette’s pedestal, 
statuette and so on.
Keyword: structure, foundation, building

Abstrak
Dewasa ini Wasan adalah nama sebuah subak yang meliputi lahan pertanian yang 
terletak disebelah timur Banjar Blahtanah dan disebelah utara Banjar Canggi. 
Penelitian tentang bangunan Hindu maupun Budha rupanya telah banyak dilakukan 
oleh para ahli arkeologi baik dari dalam maupun dari luar negeri, akan tetapi tidak 
semua hasil penelitian tersebut dipublikasikan, sehingga sangat perlu diteliti kembali. 
Salah satu diantaranya adalah kegiatan penelitianarkeologi di situs Wasan telah berhasil 
menemukan tinggalan arkeologi berupa candi, kolam, arca, kotak pripih dan kereweng. 
Penelitian tentang bangunan candi sangat penting dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai 
luhur yang terkandung didalamnya. Terkait dengan hasilpenelitian tersebut, keinginan 
tidak terhenti sampai disitu, namun demikian kecurigaan masih ada lagi bangunan yang 
lainnya di situs itu dan terbukti telah ditemukan struktur bangunan yang lebih kecil. 
Dengan adanya temuan baru tersebut menjadi semakin bertambah data yang di dapat 
di situs Wasan, sehingga lokasi ini boleh dikatakan merupakan kompleks tinggalan 
arkeologi. Tujuann penelitian ini adalah mengkaji dengan cermat tentang keberadaan 
struktur yang nampak dengan harapan dapat diketahui bentuk dan fungsinya pada masa 
lalu. Metode yang diterapkan adalah metode ekskavasi dengan system grid dan teknik 
spit. Kegiatan ekskavasi ini telah berasil ditemukan struktur dasar pondasi bangunan 
yang berbentuk segi empat, memiliki bilik pintu dan tangga menghadap keselatan. Selain 
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itu ditemukan juga komponen bangunan seperti simbar sudut, lapik arca, arca dan lain-
lainnya.
Kata kunci: Struktur, pondasi, bangunan.

PENDAHULUAN
Pulau Bali yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau seribu Pura (The 

Island of Thousand Temple), juga sangat kaya dengan tinggalan arkeologi. Tinggalan 
tersebut berupa alat-alat batu, perunggu, besi, emas, arca, prasasti,  candi, dan lain- 
lainnya. Penelitian yang telah dilakukan itu, membuktikan adanya berbagai aspek 
kehidupan masyarakat Bali di masa lampau. Belakangan ini semakin banyak bukti-
bukti penemuan peninggalan arkeologi dan bertambah lengkapnya perkembangan usaha 
penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Balai Arkeologi Denpasar. Bukti-bukti 
temuan tersebut  salah satu diantaranya adalah Candi Wasan. Situs Wasan telah diteliti oleh 
Balai Arkeologi Denpasar sebanyak XVII tahap, dimulai sejak tahun 1986 hingga tahun 
2004 (Astawa, 1986; Suantika, 1989; 1990; 1996; 2011; 2012; Geria, 1994; 2004; 2006) . 
Dari Keseluruhan kegiatan penelitian, baik dalam bentuk survei maupun ekskavasi, telah 
berhasil ditemukan tinggalan arkeologi berupa :
a.  Artefak adalah benda yang merupakan hasil garapan tangan manusia sebagai akibat 

diubahnya benda alam itu secara sebagian atau keseluruhan, seperti Arca Catur Muka, 
Arca Ganesa, Lingga Yoni, Arca Perwujudan, Arca Binatang, dan lain-lainnya.

b.	 Fitur	 didefinisikan	 sebagai	 komponen	 lingkungan	 ataupun	 landscape yang 
dimodifikasikan	oleh	manusia	manusia	masa	 lalu,	namun	 tidak	dapat	dipindahkan.	
Contoh	fitur	antara	lain	adalah	lubang	bekas	tiang	bangunan,	bekas	lantai	bangunan,	
candi dan lain-lainnya.

c. Ekofak adalah tinggalan arkeologi yang bukan merupakan hasil kegiatan manusia 
masa lalu yang meliputi, tulang hewan, sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, dan tanah.

d.	 Situs	dapat	juga	didefinisikan	sebagai	tempat	atau	lokasi	kegiatan	tertentu	dari	manusia	
masa	lalu	yang	dapat	diidentifikasikan	kembali	(Ardika,	1995:	1).			

Sesungguhnya Situs Wasan telah berasil ditemukan tinggalan arkeologi yang 
bersifat monumental yakni sebuah candi dengan kontruksi susunan batu yang memiliki 
ukuran panjang kaki candi  11 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 13 meter. Di samping itu 
ditemukan sebuah kolam yang terletak di selatan candi, berukuran panjang 22 meter, lebar 
7 meter, kedalaman 1,5 cm dan setelah dilakukan analisis arkeologi memiliki potensi 
layak untuk dipugar. Kemudian ditindak lanjuti oleh Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbakala yang kini berubah nama menjadi Balai Pelestatian Cagar Budaya.  Dengan 
demikian saat ini di lokasi tersebut telah berdiri sebuah candi dan kolam, dengan posisi 
candi berada di sebelah Utara dan kolam di sebelah selatan. Kendatipun telah ditemukan 
tinggalan arkeologi seperti tersebut di atas, namun tidak pupus sampai disitu, karena 
masih ada kecurigaan yang belum terungkap, sehingga ditindak lanjuti dengan kegiatan 
penggalian pada tahun 2011 (penelitian tahap XVIII), tahun  2012 (penelitian tahap XIX),  
dan berasil menemukan struktur bangunan yang terbuat dari batu padas  pada kotak H 
22 dalam kondisi insitu dan struktur bangunan ini memiliki tangga pada sisi selatan, 
sehingga sangat perlu dilakukan penelitian arkeologi yang lebih cermat dan sistematis 
pada tahun 2013.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan penelitian arkeologi tahap XX tahun 
2013  tentunya bersifat khusus yang berkaitan dengan hasil penelitian tahap ke XIX yang 
telah nampak sebagian berupa struktur bangunan yang memiliki tangga pada sisi selatan. 
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Dengan adanya temuan struktur bangunan yang memiliki tangga yang telah tampak pada 
sisi selatan, maka muncul permasalahan, bagaimana bentuk struktur  bangunan itu.

Dari uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bentuk 
dasar struktur bangunan itu. Selain itu mencari kejelasan dari tertimbunnya pondasi 
bangunan dan komponen-komponen bangunan lainnya. Manfaat penelitian ini adalah 
untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah khususnya dibidang seni bangunan dan 
diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penelitian lanjutan. Di samping itu diharapkan 
mampu memberikan informasi penting tentang nilai-nilai luhur terutama seni bangunan, 
baik kepada  masyarakat, pemerintah, maupun instansi terkait.

Berkaitan dengan usaha-usaha untuk menemukan dan mengungkap keberadaan 
sebuah bangunan kuno, maka beberapa landasan teori yang akan dijadikan acuan adalah 
teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah rancanag bangun dari bangunan 
tradisional, khususnya rancang bangun kuno yang berasal dari periode Hindu-Budha 
yang lebih popular dikenal dengan istilah masa klasik. Oleh karena sebagian besar dari 
tinggalan budaya ini adalah bangunan suci keagamaan (Hindu-Budha), namun tidak 
dapat	dikesampingkan	konsep	dan	filosofis	keagamaan	yang	melatar	belakangi	berdirinya	
sebuah bangunan suci keagamaan yang  disebut dengan candi. Dengan demikian ada 
candi yang berdiri sendiri dan ada pula yang berupa kompleks bangunan  yang memiliki 
lebih dari sebuah bangunan. 

Terkait dengan adanya kompleks bangunan candi seperti yang disaksikan di Jawa 
dan Bali, ada prasasti yang menyebutkan kelompok  lima buah bangunan suci yang harus 
dipuja	oleh	satu	desa,	misalnya	di	dalam	prasasti	Mantyāsih	yang	berangka		tahun	829	
Śaka	atau	907	Masehi.	Di	dalam	prasasti	disebutkan,	bahwa	lima	orang	patih	di	Mantiasih	
mendapat anugrah sima dari raja Rakai Watukura Dyah Balitung. Adapun sebab-
sebabnya mereka itu memperoleh anugrah raja, antara lain ialah karena mereka tidak 
melalaikan		pemujaan	di	bangunan	suci	di	Malaŋkuseśwara,	di	Pūteśwara,	di	Kutusan,	
di		Silabhedeśwara		dan	di	Tuleśwara	pada	setiap	tahunnya.	Jadi	ada	lima	bangunan	suci	
yang	menjadi	tanggungan	para	patih	di	Mantyāsih	itu.	Di	dalam	prasasti	Kananuruhan	I,	
namun sayang sekali angka tahunnya hilang ada disebutkan kalimat II A. ….kahyaṅan 
i kanuruhan kabeḥ makādi saŋ hyaŋ wuraṇḍunan, i  saŋ hyaŋ mahulun, i  saŋ hyaŋ 
panawan, i saŋ hyaŋ kaswaban, i saŋ hyaŋ kagotran…., dan IV. A…. hulun haji, siṅgaḥ, 
pamṛși, watak  I jro  ityewamādi i saŋ hyaŋ kaswaban, i saŋ hyaŋ kagotran yatikatan 
tama i saŋ hyaŋ dharmma khyaṅan i wurandunan, i saŋ hyaŋ  mahulun, i saŋ hyaŋ 
peṅawan, …..  . Demikian juga dalam prasasti Kanuruhan II yang berangka tahun 885 
Śaka	atau	943	Masehi		memberi		keterangan		:	VI.	A….maṅkana  rasa  kṛtawāranugraha 
ājñā haji kmitan ikan waligəran inuweḥ i san hyan mahulun, i san hyan paṅawan, i 
san hyan kaswaban, i san hyan kagotran…. .  Dengan demikian, dari kutipan di atas 
jelas disebutkan, ada empat bangunan suci di Wurandungan  yang  disebut  dharmma 
kahyanan, yaitu saŋ hyaŋ mahulun, saŋ hyaŋ panawan, saŋ hyaŋ kaswaban dan saŋ hyaŋ 
kagotran.   Dari keterangan prasasti di atas, dapat kiranya disimpulkan bahwa, masyarakat 
Jawa Kuno mengenal suatu sistem percandian, seperti halnya masyarakat Bali sampai 
sekarang mengenal suatu sistem perpuraan  (Boechari, 1980:  320 – 321).

Menurut Goris dijelaskan bahwa, tiap-tiap desa dan setiap kerajaan lama di Bali 
terdapat tiga pura pokok, yaitu Pura Puseh, Desa, Dalem dan beberapa macam pura lagi 
(Goris, 1960: 101).  Berpijak dari teori kebudayaan yang berkaitan dengan apa yang 
disebut dengan struktur kebudayaan, karena apabila berbicara tentang tinggalan budaya 
atau arkeologi, berati berbicara tentang benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia 
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dengan maksud dan tujuan tertentu pula. Disebutkan bahwa, struktur inti atau supra struktur 
dari kebudayaan adalah ideologi, sosiologi dan teknologi. Oleh karena itu banyak para 
pakar yang membagi kebudayaan dalam tiga wujud, yaitu wujud nilai, wujud gagasan, 
wujud prilaku sosial dan wujud budaya materi (Koentjaraningrat, 1979: 186-187).

METODE 
 Dewasa ini Wasan adalah nama sebuah subak yang meliputi lahan pertanian yang 

terletak di sebelah timur Dusun Sakah. Wasan ternyata sangat penting untuk diketahui, 
karena terbukti merupakan sebuah komplek peninggalan arkeologis yang terdiri atas 
Pura Wasan, Pura Subak Wasan dan Pura Puseh Wasan. Komplek tinggalan arkeologi 
ini terletak di tengah-tengah sawah pertanian yang secara administrasi termasuk Dusun 
Sakah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Lokasi ini juga 
sangat berdekatan dengan Gapura Canggi yang berjarak  lebih kurang 500 meter di Utara 
Gapura Canggi dan di sebelah utara jalan raya dari pertigaan Sakah ke arah timur kurang 
lebih 250 meter membelok ke utara melalui pematang sawah, tepatnya di halaman dalam 
Pura Subak Wasan atau di sebelah utara Candi Wasan yang telah selesai dipugar.  Adapun 
batas-batas wilayahnya di sebelah timur desa Kemenuh, di sebelah selatan  desa Sukawati, 
disebelah barat desa Singapadu dan di sebelah utara Desa Mas. 

Kegiatan ekskavasi Situs Wasan diterapkan beberapa metode yang berkaitan 
dengan usaha untuk mengumpulkan data melalui: Penelitian Kepustakaan, yaitu 
pengumpulan data melalui berbagai pustaka yang berhubungan dengan Situs Wasan dan 

sekitarnya yang bertalian dengan aspek sejarahnya. Metode ekskavsi yaitu suatu kegiatan 
pengumpulan data melalui ekskavasi terhadap tempat-tempat yang diduga didalamnya 
terkandung tinggalan arkeologi. Data dari kegiatan  ekskavasi ini, dapat dijadikan data 
primer karena data yang didapat biasanya masih dalam keadaan insitu dan sesuai dengan 
posisi aslinya, sehingga konkteks antarbenda, konteks keruangan dan konteks lainnya 
dapat digambarkan secara utuh. Metode Wawancara tanpa struktur, dilakukan dengan 
beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang situs arkeologi Candi 
Wasan, sehingga diharapkan dengan wawancara ini akan diperoleh data yang semakin 
lengkap.

Setelah data terkumpul melalui ketiga  metode  pengumpulan data, maka dilakukan 
pengolahan data atau analisis data dan melakukan seleksi (recheck) terhadap semua data. 

Peta Pura Puseh Wasan.
(Sumber: Google earth)
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Dalam kegiatan analisis ini akan diterapkan beberapa teknik analisis yaitu:
1.  Analisis individu yaitu analisis terhadap semua benda atau masing-masing benda yang 

diperoleh dari kegiatan ekskavasi. Analisis ini terkait dengan bentuk, bahan fungsi 
serta teknologi pembuatannya.

2. Analisis sub himpunan yaitu suatu analisis yang dilakukan terhadap sebagian 
dari temuan arkeologi di dalam sebuah kotak ekskavasi, sehingga dapat diketahui 
perbedaan dan persamaan antar benda, dengan harapan dapat diketahui ada atau 
tidaknya hubungan diantara benda tersebut.

3. Analisis himpunan yaitu kegiatan analisis terhadap keseluruhan benda-benda temuan 
dalam satu situs, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan antar benda yang 
ada di situs tersebut.

4. Analisis lingkungan juga akan dicoba untuk dilaksanakan, mengingat adanya hubungan 
yang tidak terpisahkan antara masyarakat dengan alam lingkungan dimana mereka 
bertempat tinggal dan  kondisi lingkungan dapat berpengaruh terhadap kebudayaan 
manusia

5. Studi komperatif juga akan dilakukan dalam kegiatan ekskavasi ini dengan harapan 
akan dapat diketahui gaya dan langgam bangunan Candi Wasan dengan bangunan 
lainnya yang sejaman (Suantika, 2012: 7). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Observasi situs.

Dalam proses kegiatan ekskavasi arkeologi Situs Wasan tahap XX ini pemilihan 
lokasi atau tempat yang akan digali tidaklah dilakukan secara acak atau sembarangan, akan 
tetapi selalu berdasarkan berbagai perhitungan yang didasarkan atas indikator-indikator 
yang kuat dan logis, dengan harapan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 
Pemilihan lokasi ekskavasi didasarkan kepada kajian-kajian hasil penelitian yang sudah 
dilaksanakan, berdasarkan atas kualitas dan kuantitas temuan permukaan (surface finds). 
Dari temuan struktur yang terlihat pada kotak H 22 hasil penelitian ekskavasi tahun 2011 
dan hasil penelitian ekskavasi tahun 2012 pada kotak H 23, G 22, H 24, G 23, I 23, F 23 
dan observasi situs yang dilaksanakan, maka kegiatan ekskavasi arkeologi ini ditetapkan 
di halaman Pura Subak Wasan. 

Penataan Kotak Ekskavasi.
Dalam proses menata letak (lay out) kotak-kotak yang akan di ekskavasi di Situs 

Wasan ini, tetap mengikuti dan berpedoman pada sistem grid yang telah digunakan sejak 
awal kegiatan ekskavasi  arkeologi di Situs Wasan ini. Demikian juga perluasan areal grid 
dilakukan sampai dihalaman Pura Subak Wasan ini. Selain itu penataan kali ini akan tetap 
mengikuti sistem yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kemudian nama kode situs tetap 
sama, penamaan kotak-kotak ekskavasi merupakan lanjutan dari penelitian terdahulu. 
Dari kegiatan penataan kotak ini telah ditetapkan kotak-kotak yang akan digali adalah 
kotak F 24, G 24, G 28, H 24, H 27, I 24, J 23, J 24, L 25, N 24, dan N 28.

Hasil Ekskavasi.  
Penelitian tahun 2013 telah digali 11 kotak,  yaitu kotak N 24, N 28, F 24, G 24, G 28, 

H 24, H 27, I 24, J 24, J 23, dan L 25. Dari 11 kotak yang telah digali yang menampakkan 
struktur bangunan adalah enam kotak, yaitu kotak F 24, G 24,  H 24, I 24, J 24 dan J 
23. Selanjutnya dari  hasil ekskavsi tahun 2011 dan 2012 yang menampakan struktur 
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yaitu kotak H 22, H 23, G 22, G 23, I 23 dan F 23. Dari  keseluruhan hasil penelitian 
tersebut telah nampak struktur dasar bangunan yang berbentuk segi empat (gambar 1). 
Adapun ukuran bagian luar struktur dasar bangunan ini adalah 265 cm x 275 cm dan 
ukuran bilik/ruangan 154 cm x 159 cm. Dilihat dari posisinya stuktur ini menghadap ke 
selatan, memiliki bilik pintu dan tangga menghadap ke selatan (foto 2) dengan ukuran 
panjang:  122 cm (selatan-utara), lebar:  110 cm (timur barat), tinggi: 39 cm dengan 
susunan batu padas panjangnya: 36 cm, tebal: 9 cm dan susunan anak tangga dua buah. 

Gambar 3. Struktur  bangunan 
Pura Subak Wasan.

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 1. Struktur Bangunan 
Pura Subak, Wasan.

(Sumber: Dokumen Balai 
Arkeologi Denpasar)

Gambar 2. Struktur sudut dan 
undak bangunan sisi selatan.

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 
Denpasar)

Di samping tangga kiri dan kanan terdapat pasangan tambahan yang diduga memiliki 
fungsi sebagai penampil (tepas hujan). Pada pertengahan struktur kaki bangunan pada sisi 
barat memiliki struktur seperti tembok memanjang dan struktur ini masih mengarah ke 
barat dan belum tergali seluruhnya demikian pula pada sisi timur terdapat struktur  seperti 
tembok yang memanjang ke timur dan  belum seluruhnya tergali. Struktur bangunn yang 
berbentuk segi empat bagian depan memiliki  hiasan seperti pelipit mistar,  pelipit sisi 
genta, sedangkan struktur bangunan yang berada di sebelah utara tidak memiliki hiasan 
atau polos. Demikian pula Struktur bangunan di sisi timur menyatu dengan tembok 
(semacam paduraksa)  pada kotak H 24 dan terdiri dari 11 lapisan pasangan batu padas 
yang memanjang ke arah timur. Terlihat pasangan ini  lebih rapi  dan halus  pada bagian 
selatan, sedangkan bagian utaranya sama sekali tidak rata, dan struktur ini masih masuk 
di bawah Pelinggih Pesamuan. Selain 
ditemukan struktur bangunan yang 
berbentuk segi empat, ditemukan juga 
struktur dasar bangunan yang terbuat dari 
batu padas yang terletak di selatan atau 
di sebelah utara Candi Wasan (gambar 
3). Struktur ini berbentuk segi empat 
panjang dari timur ke barat dengan ukuran 
595 cm dan lebar 465 cm (masih masuk 
ke timur dan belum digali). Di temukan 
struktur pada bagian selatan ini, karena 
kegiatan  krama subak bergotong- royong 
mengangkat tanah bekas pondasi dapur 
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Gambar 4. Lapik Arca 
Pura Subak Wasan.

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 5. Arca Perwujudan Bhatari Pura Wasan.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

pura Ulun Suwi dan bekas sisa akar-akar pohon beringin yang masih tertimbun di lokasi 
tersebut. Ketika dilakukan pengangkatan tanah oleh karma subak ditemukan beberapa 
tinggalan	arkeologfi	seperti	:	simbar	sudut,	arca	perwujudan	lapik	arca	dan	fragmen	cerat	
yoni. Adapun deskripsi dari tinggalan tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Lapik arca (gambar 4) dengan ukuran tinggi: 37 cm, lebar lapik bagian belakang: 53 

cm lebar tengah: 36 cm, lebar pelipit depan atas: 27 cm, tebal pelipit bagian bawah 
13 cm, tebal pelipit bagian atas: 10 cm, tinggi batang: 7 cm, lebar batang: 20 cm dan 
tebal batang: 17 cm. 

2. Arca Perwujudan bhatari (gambar 5) dengan ukuran tinggi keseluruhan: 36 cm, tinggi 
lapik: 2,5 cm. Arca berdiri tegak di atas lapik berbentuk bunga padma. Stela arca 
berbentuk segi empat panjang, puncak stela datar. Hiasan kepala berupa kirita makuta. 
Muka arca haus, telinga memakai anting berupa bunga dengan benang sarinya menjulur 
sampai ke bahu. Di belakang telinga terdapat hiasan simping. Buah dada yang kanan 
menonjol, sedangkan yang kiri pecah, ke dua tangan kanan dan kiri ditekuk ke depan 
dan jari tangan kanan memegang bulatan, sedangkan jari tangan kiri pecah. Ke dua 
lengan memakai gelang dengan hiasan bunga dan memakai gelang tangan tiga buah 
tanpa motif. Memakai kain susun tiga dengan motif garis-garis, panjang kain sampai 
pergelangan kaki, bagian depan kain dihias dengan wiru. Arca memakai sampur, 
bagian atas motif sampur  menyerupai pita dan bagian bawah bermotifd garis-garis.

 Komponen bangunan simbar sudut, panjang keseluruhan 62 cm, lebar: 46 cm, tinggi: 
69 cm, tebal:  11 cm.

3. Komponen cerat lingga, panjang 55 cm, lebar: 31 cm, tebal: 36 cm. Pada bagian 
tengah dari komponen ini terdapat cerat yang menyerupai cerat air pada lingga.

Beberapa  ukuran batu padas struktur bangunan yang telah diekskavasi yaitu: 
struktur batu padas pada ujung utara kotak H 24 dengan ukuran panjang 53,5 cm, lebar: 
20 cm, tebal: 13 cm.
1. Batu padas  pengait pada kotak H 24 dengan ukuran panjang: 39 cm, lebar: 32 cm, 

tebal: 10,5 cm (gambar 6) 
2. Ukuran batu padas pada dinding selatan kotak I 24 dengan panjang: 52, tebal: 11 cm.
3. Ukuran batu padas uang memiliki hiasan pepalihan/takik pada bagian selatan struktur 

bangunan
4. Ukuran lebar struktur bangunan yang mengarah ke barat  yaitu 60 cm (gambar 7).



8

Gambar 7. Struktur batu padas 
yang memanjang ke barat.

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 6. bentuk batu padas pengait.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 

Denpasar)

5. Ukuran hiasan takik yang membentuk sudut sebelah barat daya kaki candi: 15 cm x 
15cm.

6. Ukuran ruang panil pada sudut barat daya struktur bangunan yang menghadap ke 
barat: 23 cm x 15cm.

Selain temuan struktur bangunan, arca, komponen bangunan dan tidak kalah 
pentingnya adalah temuan gerabah berbentuk fragmen atau kereweng. Dari 11 kotak 
ekskavasi ini berasil ditemukan 537 buah kereweng.  

PEMBAHASAN
Dari pengamatan  dan mencermati hasil penelitian tahun 2012 dan tahun 2013 dapat 

diketahui, bahwa di halaman dalam Pura Ulun Suwi  (di sebelah utara Candi Wasan I) 
telah ditemukan struktur bangunan dengan denah berbentuk segi empat, hal ini dapat 
dibuktikan dengan ditemukannya sudut-sudut di ke empat sisi yaitu sisi utara dari sudut 
kotak G 24-H 24, sisi selatan dari sudut kotak G 22-H 23, sisi timur dari sudut kotak H 
23- H 24 dan sisi barat dari sudut kotak F 23- kotak F 24. Adapun ukuran bagian luar 
struktur bangunan ini adalah 265 cm x 275 cm, ukuran dalam 154 cm x 159 cm. Struktur 
ini memiliki bilik pintu dan  tangga menghadap keselatan dengan ukuran panjang: 
122 cm (utara selatan), lebar 110 cm (timur-barat), tinggi: 39 cm dengan susunan batu 
padas panjangnya: 36 cm, lebar: 19 cm, tebal: 9 cm dan susunan anak tangga dua buah. 
Ruangan dalam pada lantai  tidak ditemukan bekas-bekas selasar  (penguat lantai). Dari 
sejumlah data yang ditemukan di lokasi, nampak ada perbedaan ukuran batu padas yakni: 
ada  ukuran batu padas yang panjang dan tebal pada dinding kotak I 24 dengan ukuran  
panjang: 52 cm, tebal: 11 cm  dan ada ukuran batu padas yang pendek pada bagian atas 

Gambar 8. Struktur pondasi salah.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar) 

pasang

dan bawahnya (kotak I 24). Perbedaan 
ukuran batu padas ini, diduga disebabkan 
karena saat mengerjakan bangunan candi 
ini mempergunakan sistem gotong royong, 
sehingga penempatan batu padas bisa saja 
tidak sama ukurannya. Selain itu ditemukan 
adanya pemasangan batu padas yang tidak 
mengikuti teknik pemasangan batu padas 
yang benar, sehingga terlihat dengan jelas 
adanya celah-celah yang memisahkan 
susunan batu padas dari struktur bangunan 
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candi yang mestinya saling terkait (gambar 8). Secara teknis  sangat tidak baik dilihat dari 
unsur  ketahanan dan daya dukung dari suatu bangunan. Adanya  pemasangan batu yang 
tidak memenuhi standar teknik ini, diduga karena kelalaian semata atau memang pernah 
terjadi penambahan panjang bangunan  atau karena perubahan design bangunan. 

Di samping itu nampak ditemukan batu padas pengait pada sudut barat daya 
yakni pada kotak H 24 dengan ukuran panjang: 39 cm, lebar: 32 cm dan tebal: 10,5 cm 
(gambar 6). Demikian pula ditemukan  batu padas dengan hiasan batok pada ujung utara 
kotak H 24 dengan ukuran panjang: 53,5 cm lebar: 20 cm. Dari pengamatan di lapangan  
kiranya dapat diduga, bahwa struktur bangunan ini merupakan bangunan Gapura, namun 
identifikasi	secara	keseluruhan	belum	dapat	diketahui,	karena	data	masih	sangat	minim.	

Dari hasil-hasil penelitian arsitektur tradisional serta bangunan candi di Indonesia 
dikenal adanya dua kontruksi bangunan candi yaitu:
a.  Bangunan kontruksi susunan batu ialah bangunan yang mempunyai kontruksi utama 

dinding penahan beban (bearing wall) yang menahan bagian atap atau kepalanya yang 
disusun di atas suatu pondasi dengan bahan yang sama yakni dari batu alam.

b. Bangunan kontruksi susunan kayu ialah bangunan yang kontruksi utamanya adalah 
rangka yang menyangga  bagian atap yang bahannya dari kayu (Atmadi, 1979: 45).  

Terkait dengan keberadaan struktur dasar bangunan yang berbentuk segi empat 
yang telah ditemukan itu, disebelah selatan struktur ini yang berjarak 250 cm  ditemukan 
lagi struktur bangunan yang belum nampak  secara keseluruhan, namun sementara  baru 
dapat diukur memiliki panjang 595 cm dan lebar 465 cm. Ditemukan struktur ini, karena 
kegiatan pengangkatan tanah dari anggota subak. Ketika pengangkatan tanah di halaman 
pura ditemukan komponen bangunan  berupa simbar sudut yang cukup besar  di kotak 
J 19. Selain itu ditemuan lapik arca dan arca  pada kotak J 19,  Menjelang akhir spit 5 
pada kotak J 19 dan J 20 muncul struktur batu pada dengan denah segi empat panjang 
dengan ukuran 595 cm dan lebar 465 cm. Tampaknya struktur ini masih mengarah 
ke timur ke bekas akar pohon beringin yang telah ditebang beberapa tahun yang lalu 
dan tanah kebun milik subak. Struktur yang mengarah ke timur ini belum tergali dan 
diduga masih banyak komponen-komponen tinggalan arkeologi yang tertimbun dibawah 
tanah tersebut. Struktur ini cukup besar dan lebar, dilihat dari cara pasangan struktur 
yang nampak mempergunakan pasangan sistem kop (model pasangan batu padas yang 
mengarah ketengah ruangan) dan model pasangan struktur yang nampak ini  sangat rapi 
dan kuat. Diduga struktur ini merupakan bangunan pelengkap upacara. 

Analisis Hasil
1.  Analisis Struktur Bangunan

Struktur memegang peranan yang penting dalam suatu bangunan. Perencanaannya 
merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebagai salah satu penentu utama 
yang sangat mempengaruhi estetika bangunan. Kebenaran struktur adalah hal yang 
utama dalam arsitektur. Karenanya, bangunan yang bernilai seni adalah bangunan yang 
strukturnya dapat mengungkap perasaan estetis melalui keseimbangan. Memberikan 
kepuasan dalam mamenuhi kebutuhan fungsionalnya dan memenuhi persyaratan 
ekonomis. Untuk mendapatkan suatu keselarasan mengenai sistem struktur yang akan 
dipergunakan, maka perencanaan struktur bertumpu pada pengertian intuisi struktur dan 
teori struktur. Pengertian secara intuisi yang dimaksud, pada waktu mempertimbangkan 
struktur, berapa syarat misalnya, mengenai bahaya-bahaya akibat pergantian suhu, 
pengaruh lingkungan, pertimbangan biaya, metode kontruksi dan pemilihan bahan 
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bangunan. Sesudah semua masalah-masalah tersebut diatasi, barulah digunakan rumus-
rumus teori struktur untuk mendapatkan ketepatan perhitungan struktur tersebut secara 
lebih teliti (Hendraningsih, 1982: 18).

Membicarakan sturktur  bangunan kuno, tidak terlepas dari pemikiran, bahwa 
bangunan candi merupakan hasil karya seni manusia yang didasari ilmu bangun dan 
seni. Kedua aspek tersebut merupakan dasar arsitektural pendirian sebuah bangunan 
candi, karena menyangkut perencanaan kontruksi dan tata letak yang didasari oleh 
perhitungan dan pengukuran yang amat cermat. Oleh karena itu dalam mengkaji terhadap 
komponen bangunan yang kesemuanya merupakan gejala arsitektur. Struktur bangunan 
yang ditemukan  di halaman dalam Pura Ulun Suwi saat ini pada tahun 2013 merupakan 
struktur yang berbentuk segi empat dengan ukuran bagian luar 275 cm x 265 cm, dan 
ukuran  ruang dalam 154 cm x 159 cm memilki bilik pintu dan tangga yang menghadap 
ke selatan. Struktur bangunan ini  bagian depan memiiliki beberapa pelipit seperti pelipit 
mistar, pelipit dasar, pelipit sisi genta dan lobang panil, sedangkan bagian belakang tidak 
memilki hiasan, rupanya hal ini dimasudkan untuk menonjolkan penampilan keindahan 
bangunan pada bagaian depan, sehingga dibuat lebih halus dan rapi. Pada pertengahan 
bagian bawah struktur bangunan  sisi barat memilki tambahan struktur seperti tembok 
yang mengarah ke barat yang belum tergali, demikian pula struktur pada pertengahan  
sisi timur panjangnya 260 cm dan masih masuk di bawah pelinggih bangunan Pesamuan 
yang belum tergali. Kedua struktur pasangan yang menyerupai tembok baik sisi barat 
maupun sisi timur pada bagian depan terlihat rapi, sedangkan bagian belakang pasangan 
kurang rapi, hal ini dapat diduga terkait dengan faktor nilai. Barangkali faktor nilai 
yang  mempengaruhi  dalam pembuatan bangunan ini. Faktor nilai dimaksud adalah 
memperlihatkan nilai kerapian yang paling depan, sedangkan yang dibelakang tidak 
sepenting didepan atau faktor pendanaan yang kurang.

2.  Analisis Fragmen Tembikar.
Dari 11 kotak ekskavasi telah berasil ditemukan 537 buah gerabah berbentuk 

fragmen	atau	kereweng	dan	dapat	diklasifikasikan	berdasarkan	bagian-bagiannya	sebagai	
berikut: tepian sebanyak: 79 buah, leher sebanyak: 23 buah, badan sebanyak: 419 buah, 
karinasi sebanyak: 7 buah, dasar sebanyak: 8 buah, pegangan tutup  (kekeb) sebanyak: 
8 buah. Dari jumlah  kereweng tersebut dapat diketahui berupa-bentuk dan teknik 
penyelesaiannya sebagai berikut: Dari tepian yang ada diketahui, bahwa bentuk-bentuk 
gerabah pada umumnya berupa periuk bulat dengan tepian terbuka, seperti mangkuk, tutup 
(kekeb). Dilihat dari teknik penyelesaiannya gerabah-gerabah tersebut dibuat  dengan roda 
putar, karena tampak ketebalannya hampir merata, dengan teknik pembakaran sederhana 
di alam terbuka. Campuran yang dipergunakan adalah tanah liat yang dicampur dengan 
pasir. Penyelesaian permukaan tidak terlalu halus. Kebanyakan gerabah polos, hanya 
ditemukan 19 buah, kereweng dengan hias bergelang yang ditempatkan antara leher dan 
badan. Melihat bentuk-bentuk yang ada, dapat dikatakan merupakan gerabah-gerabah 
alat upacara. 

Analisis Lingkungan
Pemaparan data arkeologi lingkungan dengan merekontruksi lingkungan kuno 

adalah upaya untuk memperoleh gambaran budaya manusia dalam memperlakukan 
lingkungannya. Untuk keperluan rekontruksi diperlukan data yang berkaitan dengan 
pemanfaatan dan pemahaman manusia tentang sumberdaya alam/lingkungan. Sumber 
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data lingkungan kuno berupa tinggalan hasil budaya manusia dalam bentuk tekstual, 
misalnya data prasasti dan data artefaktual berupa relief bangunan. Data-data lingkungan 
yang tercermin dari situs Candi Wasan yang telah purna pugar, di samping pola denah 
dari bangunan candi sebagai pembanding, juga ada sebuah prasassti yang memuat tentang 
keadaan masyarakat di sekitar Candi Wasan. Dalam prasasti Batuan ada disebutkan areal 
lahan tanah perkebunan (kebwan) dan sawah. Sawah yang disebut dalam piagam terletak 
pada daerah yang diairi oleh sungai Os yang mengalir di sebelah barat Desa Batuan. 
Setiap kawasan persawahan ini diberi nama sesuai dengan desa yang terdekat seperti 
Sakah (dalam prasasti disebut Sakar), Guang (dalam prasasti disebut Gurang) (Geria, 
2003: 2-3). Dengan demikian dalam hubungan dengan kegiatan ekskavasi situs arkeologi 
Wasan sudah dapat dipastikan lingkungan memiliki peran yang sangat penting pada masa 
lalu sehingga orang menempatkan bangunan-bangunan pemujaan di lokasi tersebut. 

Dalam hubungan dengan pendirian bangunan suci, lokasi menjadi sangat penting 
karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti keberadaan sebuah sumber 
mata air atau tirta adalah  merupakan syarat mutlak dari suatu bangunan suci (Kramrisch, 
1946: 5). Lingkungan saat ini memberikan bukti bahwa lokasi Situs Wasan berdekatan 
dengan sumber air. Atau mungkin juga dahulu lokasi Situs Wasan ini berada di sebelah 
utara desa, sehingga berada dalam mendala yang utama, sesuai dengan konsep Tri Hita 
Karana yaitu tiga unsur yang membawa kebaikan (Tri = tiga, Hita = baik, Karana = sebab), 
yang mengaitkan antara factor manusia (pawongan), tanah sekitarnya (palemahan), dan 
rumah atau bangunan suci (parhiyangan)	(Soekarto,	1986).	Dalam	wujud	fisik	manusia	
disebut dengan Tri Angga yaitu bagian kepala = utamaning angga= prahyangan, badan 
= madyaning angga = pawongan, dan kaki = nistaning angga = palemahan. Dalam 
konseptual perancangan arsitektur Bali, didasarkan pada tata nilai ruang yang dibentuk 
oleh tiga sumbu yaitu bhur, bwah, swah.

Analisis Historis
Dalam pengkajian Situs Wasan, disamping mengungkap sejumlah data artefaktual 

juga menelusuri sumber historis dari sejumlah prasasti. Sejumlah prasasti menunjukkan 
bahwa wilayah ini merupakan kawasan desa kuno yang berperanan penting pada masa lalu 
diantaranya adalah prasasti batuan yang berasal dari 944 Caka atau 1022 masehi. Setelah 
dikaji ternyata Desa Batuan memang merupakan desa kuno yang dalam prasasti disebutkan 
nama karaman sukawati yang pada mulanya bergabung menjadi satu karaman atau desa. 
Dalam prasasti ini disebutkan beberapa nama wilayah lainnya yang mempunyai areal 
persawahan seperti Tapesan yang sekarang menjadi nama sebuah subak di banjar Dusun 
Tengkulak, Desa Kemenuh. Lokasinya di sebelah timur laut Pura Puseh Wasan. Batuhyang 
sampai sekarang tetap bernama Batuhyang, terletak di sebelah selatan Guwang, Gurang 
mengalami sedikit perubahan bunyi menjadi Guwang. Nangka mengalami perubahan 
menjadi Ketewel, namun keduanya mempunyai arti yang sama. Sakar menjadi Sakah 
yaitu nama sebuah banjar atau dusun di Desa Batuan. Semua toponim itu merupakan 
bagian wilayah kecamatan Sukawati. Berdasarkan atas data prasasti, Batuan dapat pula 
diketahui bahwa Pura Puseh Wasan letaknya tidak jauh dari Sakar atau Sakah pada masa 
lampau rupanya termasuk dalam wilayah Sakar (Goris, 1954: 96). 

Dalam kaitannya dengan bangunan suci, dalam prasasti Batuan yang dikeluarkan atas 
nama Raja Paduka Haji Sri Dharmawangsa Wardhana Marakata Pangkajasthanottungga 
Dewa, yang dianugrahkan kepada karaman i baturan (Batuan). Dalam prasasti disebutkan 
bahwa penduduk desa Batuan memberitahukan kepada Raja, mengenai perintah Raja 
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Dharma Udayana yang dicandikan di Er Wka, mereka harus memelihara kebun Raja yang 
ada di Er Wka dan kuil Batuan (Goris, 1954 b:199). Termasuk juga tempat-tempat suci di 
Sungai Pakerisan dan Pasanggrahan yang ada di sana. 

Dari isi prasasti dengan jelas dapat diketahui bahwa pada sekitar abad ke-10 pada 
masa pemerintahan Dharma Udayana, di situs ini sudah ada bangunan suci di wilayah 
yang disebut karaman i Baturan. Asumsi ini didasari juga oleh adanya sebutan undagi 
dalam prasasti batuan, antara lain, undagi kayu, undagi batu, pemahat (sulpika) adalah 
kelompok keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Batuan yang memberikan suatu 
indikasi bahwa seni bangunan yang ada di wilayah ini merupakan hasil karya seniman 
setempat. 

Sumber-sumber lainnya yang menyebutkan wilayah ini ialah prasasti Tonja-
Pemecutan A, yang berasal dari Raja Jaya Pangus (1103 saka). Di antara prasasti tersebut 
ada yang menyebutkan desa dan persawahan masyarakat Wasan. Disebutkan juga 
kewajiban masyarakat sakar untuk membayar pungutan dan memelihara bangunan suci 
Bhatara I Candrimanik di Hyang Putih. Apakah tidak mungkin apa yang disebut dalam 
prasasti Tonja-Pemecutan mengacu kepada hal yang sama, yaitu bangunan suci yag ada 
dipersawahan Wasan sekarang. Berdasarkan data tersebut, baik prasasti maupun temuan 
sejumlah komponen bangunan candi, besar kemungkinan bahwa bangunan suci dimaksud 
adalah bangunan suci Wasan.

Analisis Arkeologi
 Dalam kegiatan  penelitian ini dilakukan  pengolahan data atau analisis data. 

Analisis ini dilakukan terhadap himpunan benda-benda arkeologi yang ada di Situs 
Wasan. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya tinggalan arkeologi yang diduga 
semuanya memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, oleh karena pada masa lalu, 
beberapa dari tinggalan arkeologi tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 
Dengan demikian untuk mengingatkan kembali tinggalan-tinggalan arkeologi di Pura 
Puseh Wasan dapat disebutkan sebagai berikut:
a.  Sebuah bangunan candi dan sebuah kolam yang sudah purna dipugar serta sebuah 

struktur	bangunan	yang	belum	teridentifikasi	secara	keseluruhan.	
b. Arca-arca, yaitu arca Dewa Brahma (catur muka), arca Ganesa, arca binatang berupa 

arca Nandi, kambing, arca perwujudan dan lingga.
c. Komponen bangunan, berupa peripih dengan sembilan lubang, kemuncak, dan 

perbingkaian.
Berdasarkan tinggalan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa, di Situs Wasan 

merupakan komplek bangunan suci  Agama Hindu umumnya dan Siwa khususnya. 

KESIMPULAN
Dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan pada bagian depan, terkait dengan 

hasil-hasil ekskavasi tahun 2012 dan 2013 dapat kiranya disarikan sebagai berikut: Telah 
berhasil ditemukan bagian struktur  bangunan  yang berbentuk segi empat dengan ukuran 
275 cm x 265 cm, yang terbuat dari batu padas. Sesuai dengan yang ditemukan dalam 
ekskavasi ini dapat diduga bahwa, struktur bangunan ini mempunyai  bilik pintu menghadap 
ke selatan dan anak tangga yang masih tersisa sebanyak dua buah. Sementara dari hasil 
ekskavasi,	 belum	 dapat	 diidentifikasi	 bentuk	 secara	 keseluruhan	 apakah	 bangunan	 ini	
memiliki konstruksi kayu atau batu. 
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SARAN
Dengan belum ditemukannya struktur bangunan secara keseluruhan, maka 

dipandang perlu untuk melanjutkan penelitian di situs ini di tahun-tahun mendatang. Jika 
dimungkinkan perlu dilakukan ekskavasi secara total, sehingga dapat terungkap bangunan 
yang ada di situs tersebut.
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Lampiran Foto

Sudut timur laut kotak G24 dan dinding barat laut H24

Sudut tenggara kaki candi

Tangga dengan dua buah anak tangga

LAMPIRAN FOTO DAN GAMBAR
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Lampiran Gambar
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PENELITIAN HIDROARKEOLOGI DI DESA PELAGA DAN BELOK SIDAN, 
KECAMATAN PETANG, BADUNG, BALI

Hidro-archaeological Research in the Villages of Pelaga and Belok Sidan, 
Petang District, Badung, Bali

Ni Putu Eka Juliawati
Balai Arkeologi Denpasar

Jl. Raya Sesetan 80, Denpasar 80223
Email: putuekajulia@gmail.com

Abstract
A mountainous area is the upstream of the water trip on land so that its sustainability 
must be considered. On the other hand, many archaeological remains are found there. 
This study aims to determine the archaeological remains in Pelaga and Belok Sidan 
as well as the local wisdom in preserving the environment, especially water resources. 
Data were collected through interview, observation and literature study. This research 
is a qualitative study with three stages of analysis namely data reduction, data copying 
and conclusion. The results are the archaeological remains came from prehistoric and 
classical era dominated by lingga, both fragments and intact. Those remains are kept in 
the temples and some are located in an open area, close to the water source. Preservation 
of water sources and environment is done by the locals in a simple way either deliberate 
or without realizing that it is an act of preservation.
Keywords: archaeological remains, traditional conservation, water sources, local wisdom

Abstrak
Daerah pegunungan merupakan hulu dari perjalanan air di darat sehingga kelestariannya 
harus diperhatikan. Di sisi lain, banyak tinggalan arkeologi dijumpai di daerah 
pegunungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinggalan arkeologi di 
Desa Pelaga dan Belok Sidan serta kearifan lokal masyarakatnya dalam melestarikan 
lingkungan khususnya sumber air. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, 
observasi dan studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tiga 
tahap analisis yaitu reduksi data, penyalinan data dan menyimpulkan. Hasil penelitian 
menunjukkan jenis tinggalan arkeologi yang ada di lokasi penelitian terdiri dari tinggalan 
dari masa prasejarah dan klasik yang didominasi oleh tinggalan berupa lingga baik yang 
fragmen maupun utuh. Tinggalan tersebut disimpan di pura dan ada juga yang terletak di 
alam terbuka, dekat dengan sumber air. Pelestarian sumber air dan lingkungan dilakukan 
oleh masyarakat dengan cara sederhana baik yang sengaja dilakukan ataupun yang tidak 
mereka sadari merupakan sebuah tindakan pelestarian.  
Kata Kunci: tinggalan arkeologi, konservasi tradisional, sumber air, kearifan lokal
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PENDAHULUAN
Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sama halnya seperti tubuh 

manusia yang terdiri dari 60% - 70% air, bumi terdiri dari 71% air. Meskipun terkesan 
bumi memiliki sumberdaya air yang melimpah, namun jika tidakdikelola dengan baik 
maka akan menimbulkan krisis air seperti yang terjadi di beberapa tempat. Pengelolaan 
sumberdaya air nampaknya sudah diperhitungkan oleh generasi terdahulu. Beberapa 
tindakan dilakukan dengan maksud untuk melindungi sumber daya air termasuk juga 
keberadaan tinggalan arkeologi yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan sumber air. 
Balai Arkeologi meningkatkan perannya dengan ikut serta menyumbangkan pemikiran 
dalam mengungkap hubungan keberadaan tinggalan arkeologi dengan konservasi 
tradisional yang dilakukan masyarakat terhadap sumber air. Kajian itu kemudian disebut 
dengan hidro-arkeologi

Tinggalan arkeologi merupakan wujud konkret dari hasil budaya manusia yang 
hidup pada zaman dahulu. Kehidupan sehari-hari manusia dan juga makhluk hidup 
lainnya dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Namun hubungan timbal balik 
antara	manusia	dan	lingkungan	sekitarnya	(sistem	biofisik)	atau	ekosistem	dipengaruhi	
oleh sistem budaya yang dimilikinya. Dengan kata lain, faktor budaya sangat penting bagi 
manusia untuk melakukan proses adaptasi dengan lingkungannya (Ingold dalam Iskandar, 
2001: 7). Latar belakang sosial, ekonomi dan budaya manusia dapat mempengaruhi 
perilaku manusia dalam memperlakukan alam lingkungan sekitarnya. Odum mengatakan 
bahwa manusia dapat dianggap sebagai controlling programme ekosistemnya. Pengaruh 
lingkungan	biofisik	di	sekitarnya	menyebabkan	manusia	harus	melakukan	penyesuaian	
diri terhadap sifat lingkungan sekitarnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya (Odum 
dalam Iskandar, 2001:10). Kawasan Petang merupakan kawasan penyangga hutan Gunung 
Mangu dengan vegetasinya yang lebat dan banyak sumber air. Keberadaan tinggalan 
arkeologi, sumber air dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat memiliki keterkaitan 
satu sama lain dalam upaya melindungi dan melestarikan sumber air.

Artikel ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Laporan Penelitian Arkeologi 
No 1 berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim dari Balai Arkeologi Denpasar 
di Desa Pelaga dan Belok Sidan, Kecamatan Petang, Badung. Berdasarkan penelitian 
arkeologi sebelumnya yang pernah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Petang, telah 
berhasil	terindentifikasi	beberapa	jenis	tinggalan	arkeologi	yaitu	arca	ganesha,	fragmen	
arca perwujudan, enam buah batu berbentuk silinder dan enam lainnya berlubang, sebuah 
batu berbentuk pallus dan sebuah umpak batu di Pura Puncak Rinjani Desa Adat Belok 
Sidan. Selain itu ada pula batu tegak (menhir), lingga yoni, kemuncak bangunan, nekara 
batu, arca manusia kangkang, lumpang batu, arca ganesha dan arca perwujudan di Pura 
Puseh kangin Carang Sari. Penelitian terbaru adalah ekskavasi dan survei di Pura Gelang 
Agung Getasan tahun 2013 yang berhasil membuktikan bahwa di lokasi Pura Gelang 
Agung saat ini di masa lalu berdiri sebuah bangunan yang kemungkinan dilengkapi denga 
arca yang saat ini tersimpan di Gedong Pesimpenan Pura Gelang Agung yang terdiri dari 
arca Wisnu, ganesha, lingga, dan komponen bangunan (Haribuana dan Juliawati, 2014:1).

Dari latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan 
sebagai berikut:
1.  Apa saja tinggalan arkeologi yang ada di Desa Pelaga dan Belok Sidan, Kecamatan 

Petang?
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2. Bagaimana kaitan tinggalan arkeologi dengan pelestarian sumber air serta wujud 
kearifan lokal masyarakat setempat yang tercermin dalam tindakan yang diwarisi 
sejak dulu dalam pelestarian sumberdaya alam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan wawasan tentang tinggalan 
arkeologi yang terdapat di wilayah Desa Pelaga dan Belok Sidan, Kecamatan Petang dan 
kaitannya dengan pelestarian sumberdaya air yang telah dilakukan sejak dulu.  Selain itu 
juga untuk mengetahui kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang tercermin dalam 
tindakan yang mereka lakukan dalam rangka pelestarian sumber daya air yang mereka 
miliki.

Air dijumpai dalam tiga bentuk yaitu padat, cair dan gas. Ketiga bentuk air tersebut 
sangat berperan dalam siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sebuah siklus yang 
menempatkan air (H2O) sebagai komponen utama di dalamnya. Laut merupakan tempat 
penampungan air terbesar di bumi. Sinar matahari memanaskan suhu air di permukaan 
laut, danau, atau yang terikat pada permukaan tanah. Kenaikan suhu tersebut memacu 
perubahan wujud cair menjadi gas. Molekul air dilepas menjadi gas. Proses ini disebut 
dengan evaporasi. Air yang terperangkap di permukaan tanah dan tumbuhan juga berubah 
wujud menjadi gas karena pemanasan matahari. Proses ini disebut dengan transpirasi. 
Air yang menguap melalui proses evaporasi dan transpirasi selanjutnya naik ke atmosfer 
membentuk uap air. Uap air di atmosfer selanjutnya menjadi dingin dan terkondensasi 
menjadi awan. Awan yang terbentuk selanjutnya dibawa oleh angin mengelilingi bumi. 
Ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, awan melepas uap air yang ada 
di dalamnya ke dalam bentuk presipitasi yang dapat berupa salju, hujan dan hujan es 
(Indarto dalam Haribuana dan Juliawati, 2014: 4).

Analisis mengenai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dikaji dengan 
menggunakan teori sosiokultural milik Sanderson. Sanderson menekankan tiga komponen 
dasar dalam analisis sistem sosiokultural.  Menurutnya bahwa komponen-komponen dasar 
sistem sosiokultural terdiri dari superstruktur ideologis, struktur sosial, dan infrastruktur 
material. Ketiga komponen dasar inilah yang kemudian dijadikan pijakan para sosiolog 
dalam menganalisis fenomena atau kejadian-kejadian sosial yang berlangssanderung 
(Sanderson, 2003).

Pelestarian sumber daya alam memang ternyata sudah diupayakan oleh masyarakat 
sejak dulu bahkan di zaman Bali Kuno. Hal ini tertuang dalam beberapa prasasti terkait 
dengan pengelolaan lingkungan hutan dengan mengangkat petugas-petugas dengan 
jabatan hulu kayu.	 Menurut	 Goris,	 petugas	 ini	 diidentifikasikan	 semacam	 menteri	
kehutanan (Goris, 1954: 248). Di samping itu juga disebutkan dalam Prasasti Ujung 
sebagian besar hal tersebut terdapat pada prasasti yang dikeluarkan Raja Anak Wungsu 
dan Jaya Pangus. Telaah terhadap bentuk pengelolaan lingkungan dilakukan seperti 
di Desa Tamblingan Buleleng, yang mempunyai aturan adat untuk memelihara dan 
melestarikan hutan dikawasan Batukaru  dalam awig-awig desa atau aturan adat. Dengan 
memberlakukan aturan adat yang ketat beserta sangsinya, maka hutan dan bukit yang ada 
di lingkungan sekitarnya terpelihara dengan baik. Bentuk pengelolaan lingkungan baik 
atas dasar lokalitas, maupun jenis sumber daya yang dikelola seperti misalnya bukti-bukti 
yang ditunjukkan dari sejumlah tinggalan arkeologi.

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian di Kawasan Kecamatan Petang difokuskan pada daerah yang 

mewarisi tradisi pengelolaan hidrologi di Kecamatan Petang, Badung (gambar 1). Dalam 
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penelitian ini berhasil menjangkau dua desa yakni Desa Pelaga meliputi Dusun Pelaga, 
Bukian, Tiyingan, Kiadan, Nungnung, dan Desa Belok Sidan yang meliputi Dusun Belok, 
Bon, Lawak, Selantang, Sidan, Penikit. Selain karena keterbatasan waktu penelitian, 
dua desa tersebut menjadi prioritas utama karena terletak pada kawasan hulu. Penelitian 
diadakan selama 14 hari dari tanggal 13 - 26 Maret 2014. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Observasi lapangan dilakukan dengan 
mengamati langsung sumber air yang dimiliki warga, perlakuan mereka terhadap sumber 
air tersebut dan tinggalan arkeologi yang ada di sekitarnya. Informan yang diwawancara 
dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah wawasan yang 
dimiliki oleh informan terkait dengan objek penelitian. Metode studi pustaka dilakukan 
dengan mengadakan kajian terhadap sumber pustaka yang relevan dan sesuai dengan 
objek penelitian baik yang sudah diterbitkan maupun sumber yang dimiliki masyarakat 
seperti	monografi	desa,	lontar,	maupun	prasasti.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan penjelasan 
dalam bentuk kata-kata yang tersusun dalam teks. Pada tahap ini dilakukan tiga kegiatan 
yaitu: (1) reduksi data, dilakukan dengan penyederhanaan dan tranformasi data kasar yang 
diambil dari catatan penelitian, (2) penyalinan data, dilakukan dengan menyederhanakan 
informasi yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dimengerti, (3) menyimpulkan, 
menarik kesimpulan dari data lapangan. Selain itu juga dilakukan perbandingan 
(komparatif) dengan data sejenis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian. (Sumber: olah Global Mapper)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggalan Arkeologi 

Semua tinggalan arkeologi yang berhasil dijangkau berlokasi di dalam atau di 
sekitar pura. Adapun nama-nama pura tersebut adalah Pura Banua, Pura Bukit, Pura Desa 
Bale Agung Belok (Jaba Tengah), Pura Pengubengan, Pura Antap Sai Puncak Bon, Pura 
Puseh Bon, Taman Beji, Penataran Agung Bukian, Pura Bukit Lawak, Pura Puseh Lawak, 
Pura Manik Galih, Pura Penataran Juwuk, Pura Pucak Rinjani, Pura Bet, Pura Pucak 
Gede, Pura Jugul, dan Pura Bukit.  
1.  Pura Banua

Pura ini terletak di Desa Pakraman Belok, Kelurahan Belok Sidan, Kecamatan 
Petang pada posisi astronomis 08°17.193’LS -115°14.383’LB. Pura Banua terletak 
di pinggir jalan Petang-Denpasar dan diempon oleh penduduk Desa Pakraman Belok. 
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Di sekitar pura terdapat tegalan yang 
ditumbuhi pohon pisang dan berdekatan 
dengan sawah. Di pura ini terdapat sebuah 
tinggalan arkeologi berupa yoni (gambar 
2) dan di sisi utaranya terdapat sebuah 
batu alam. Yoni ini berbentuk segi empat 
panjang dan terbuat dari batuan basal. Di 
sisi baratnya terdapat cerat yang sudah agak 
pecah. Ceratnya menonjol dan berbentuk 
lingkaran. Di bagian kakinya terdapat 
pelipit. Di bagian timur terdapat pola hias 
sulur. Sisi yoni bagian selatan sudah aus. 

Gambar 2. Yoni di Pura Banua
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Ukuran yoni tinggi 52 cm, lebar 44 cm dan tebal 56 cm.Di tengah-tengah terdapat lubang 
sumuran yang diperkirakan sebagai lubang tempat lingga dengan ukuran 28 x 28 cm. 
Lubang itu ditumbuhi ilalang yang dibiarkan memanjang dan dirapikan ketika dilakukan 
piodalan (upacara)di pura tersebutyang jatuh pada Anggara Kasih Julungwangi. Yoni ini 
difungsikan sebagai wahana untuk memohon tirta pamuput, apapun bentuk upacaranya 
baik besar maupun kecil. 

2. Pura Bukit
Pura ini terletak di Desa Pakraman Belok, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 

astronomis 8° 16.890’LS - 115° 14.447’LB. Di Pura Bukit terdapat sebuah pelinggih 

Gambar 3. Tinggalan Pura Bukit
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

bebaturan dimana di atasnya diletakkan 
lima buah fragmen lingga berbahan batu 
andesit (Gambar 3). Dahulunya fragmen 
lingga tersebut terletak begitu saja di atas 
tanah. Selain itu ada juga arca perwujudan 
berbahan batu andesit dalam satu pelinggih 
yang	 diidentifikasi	 sebagai	 Bethari Istri 
yang pengerjaannya belum sepenuhnya 
selesai. Hiasan telinga hanya berupa goresan 
sederhana dengan sikap sedang memegang 
bulatan di depan perut, posisi berdiri atau 
asana. Ciri-ciri lainnya adalah mata sipit, 
bibir tipis, mahkota atau rambut susun tiga 

dan hidung pesek. Bagian lengan kiri patah. Masyarakat melakukan upacara khususnya 
untuk memohon peneduhan ketika terjadi hama. 

3.  Pura Desa Bale Agung Belok Sidan
Pura Desa Bale Agung Belok Sidan terletak di Desa Pakraman Belok, Kelurahan 

Belok Sidan, Kecamatan Petang pada posisi 8° 17.128’LS - 115° 14.538’LB. Pura ini 
terdiri dari empat bagian (palebahan) yaitu Panti Desa, Bale Agung, Jaba Tengah dan 
Batan Bingin. Di palebahan Jaba Tengah terdapat tinggalan arkeologi berupa batu berdiri 
dan meja batu (Gambar 4). Batu berdiri tersebut berukuran tinggi 36 cm dan berdiameter 30 
cm, berbentuk silinder namun bagian atas tidak utuh, terbuat dari batu andesit. Sedangkan 
meja batu memiliki ukuran tinggi 46 cm dan berdiameter 69 cm, terbuat dari batuan 
breksi vulkanik. Saat ini tinggalan arkeologi tersebut dihaturkan sesaji ketika piodalan. 
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4.  Pura Pengubengan
Pura Pengubengan terletak di Dusun Bon, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 

08°14.778’LS - 115°12.520’ BT. Pura ini terletak di pertengahan jalur menuju bukit 
Puncak Bon. Vegetasi di sekitar pura adalah pohon dadap, pakis, cemara, lengkutu, 
blantih, bambu dan vegetasi liar lainnya. Di pura ini terdapat tinggalan arkeologi berupa 
lingga yoni dan onggokan batu alam. Lokasi pura ini merupakan pangkedan atau teras 
datar di pertengahan jalur pendakian menuju puncak bukit. Teras ini adalah upaya untuk 
tetap melestarikan kawasan hutan (nyabuk gunung) untuk memperlambat laju air dari atas. 
Pura ini memiliki tinggalan arkeologi berupa lingga yoni yang diletakkan di atas sebuah 
pelinggih (Gambar 5). Tinggi keseluruhan termasuk alas bawah 68 cm, tinggi lingga yoni 
26 cm, tinggi lingga 12 cm, diameter lingga 8 cm dan ukuran alas 42 x 42 cm. Tinggalan 
arkeologi berikutnya berupa onggokan batu alam. Batu alam merupakan warisan perilaku 
masa prasejarah yang digunakan sebagai media pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan 
alam. Sampai saat ini onggokan batu tersebut masih disakralkan oleh masyarakat dan 
disebut dengan istilah mertiwi mengingat letaknya di atas tanah (bumi pertiwi). 

5.  Pura Antap Sai Pucak Bon 
Pura ini terletak di Dusun Bon, Kelurahan Belok Sidan. Situs Pura Antap Sai 

Puncak Bon berada di atas sebuahbukit bernama Pucak Bon. Letak astronomisnya pada 
08°14.617’LS - 115°12.068’ BT. Di situs ini terdapat beberapa tinggalan arkeologi berupa 
empat buah lingga, sebuah lingga yoni, sebuah arca nandi, sebuah miniatur stamba 

Gambar 4. Meja batu di 
Pura Bale Agung 

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 5. Lingga yoni Pura Pengubengan 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 6. Tinggalan di 
Pura Antap Sai Pucak Bon

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

dan onggokan batu alam (Gambar 6). 
Tinggalan arkeologi tersebut ditempatkan 
pada tiga pelinggih berbeda. Selain itu di 
pura ini juga terdapat onggokan batu alam 
yang diletakkan di atas tanah di sebelah 
kanan PelinggihPajenengan. Onggokan 
batu tersebut merupakan keberlanjutan 
dari tradisi prasejarah yang digunakan 
sebagai media pemujaan. Di sekelilingnya 
terdapat pohon endongan. 
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6.  Pura Puseh Kahyangan Tiga Desa Pakraman Bon
Pura ini terletak di Dusun Bon, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 08°14.927’LS 

- 115°14.192’BT. Di pura ini terdapat kumpulan arca yang diletakkan di dalam sebuah 
pelinggih dan diamankan dengan menggunakan pagar terali besi. Arca-arca tersebut 

Gambar 7. Tinggalan di 
Pura Puseh Bon 

(Sumber: Dokumen Balai 
Arkeologi Denpasar)

terdiri dari sepuluh lingga yoni dengan berbagai ukuran, 
sebuah stamba, sebuah fragmen lingga, sebuah lingga 
dari batu alam, 12 arca perwujudan, lima buah fragmen 
arca, sebuah arca nandi, dua buah arca singa, sebuah 
fragmen arca sepasang dan sebuah fragmen arca binatang 
(Gambar 7). Arca Perwujudan berdiri dengan sikap sama 
bangga, mengenakan kain menutupi lutut, memakai 
anting, kalung, mahkota kelopak bunga padma susun tiga. 
Tangan arca memegang bulatan menempel di samping 
kiri dan kanan badan menghadap ke atas. Kalung (hara) 
berhiaskan padma, pengikat perut sebagian hilang atau 
aus dan sebagian ada. Buah dada arca menonjol, ikat dada 
polos,gelang tangan polos susun tiga, upawita aus, dan 
udarabanda ada yang nampak jelas dan ada yang tidak. 
Sampur yang dikenakan sebatas lutut dan wiru sebatas 

mata kaki. Di bagian timur areal pura, berderet tiga kelompok bebaturan yang berisi batu 
alam. Penduduk setempat menyebutnya dengan istilah mertiwi (bersentuhan langsung 
dengan tanah).

7.  Taman Beji Pura Penataran Agung Bukian
Pura ini terletak di Dusun Bukian, Kelurahan Pelagadengan posisi 08°18.693’LS 

- 115°13.515’BT. Situs ini merupakan sebuah mata air (petirtaan) yang terletak pada 
lembah sisi timur Banjar Kiadan dan di sebelah barat Desa Belok Sidan. Vegetasi yang 
ada di sekitar situs adalah bambu, enau, pakis, jempinis, kelapa, kopi, kamboja dan 
sebagainya. Lokasi petirtaan ini tepat di sisi timur Pura Penataran Agung yang berbatasan 
dengan dinding lembah tempat keluarnya mata air menuju ke kolam petirtaan. Petirtaan 
ini memiliki sebelas buah pancuran yang berbentuk manusia dengan air keluar dari 
bagian dadanya (hanya berupa fragmen). Di belakang deretan pancuran terdapat sebuah 
pelinggih dan di belakang pelinggih terdapat tiga buah Lingga. 

8.  Pura Puseh Lawak
Pura ini berlokasi di Dusun Lawak, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 8° 15.487’LS 

Gambar 8. Tinggalan di Pura Puseh Lawak 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

- 115° 14.763’BT. Situs ini berada pada 
tebing yang jauh dari permukiman 
penduduk. Lingkungan sekitar situs 
masih dalam kondisi baik dengan vegetasi 
berupa jabon, nangka, cempaka, bambu, 
jempinis, dan pandan wangi. Pura Puseh 
Lawak memiliki lima mata air, satu mata 
air untuk keperluan sakral dan empat untuk 
keperluan profan. Di jeroan Pura Puseh 
Lawak terdapat tinggalan arkeologi berupa 
sepuluh lingga utuh, sebuah lingga yoni 
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utuh, enam fragmen lingga, dua arca perwujudan utuh namun kondisinya aus, enam 
fragmen arca perwujudan, dua buah arca binatang (salah satunya berupa macan dengan 
muka tanpa rahang bawah seperti kala Jawa Timur) dan tiga fragmen arca binatang 
(Gambar 8). Semua tinggalan arkeologi tersebut diletakkan di sebuah pelinggih yang 
disebut Pelinggih Ratu Lingsir. Di sebelah kiri Pelinggih Ratu Lingsir terdapat bebaturan 
(Pelinggih Lingga Buana) yang berisi batu-batu alam dan fragmen arca perwujudan 
dengan kondisi berlumut, ditumbuhi tanaman dan rumput liar. 

9.  Pura Taman Puseh Lawak
Pura ini terletak di Dusun Lawak, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 8° 15.482’LS 

- 115° 14.747’BT. Pura Taman ini berlokasi di atas sebelah barat Jeroan Pura Puseh. Pura 
ini hanya berupa bebaturan dimana di atasnya diletakkan sembilan buah lingga berbagai 
ukuran dan lima buah batu alam (Gambar 9). Dahulunya lingga-lingga tersebut terletak 
di atas tanah sampai akhirnya dibuatkan teras agar lebih tinggi letaknya. Kondisi lingga 
berlumut karena diletakkan di alam terbuka dan lembab. 

Gambar 9. Lingga sederhana di 
Pura Taman Puseh Lawak

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

10. Pura Bukit Lawak
Pura ini terletak di Dusun Lawak, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 8° 15.793’LS 

- 115° 14.720’BT. Situs ini berada di areal perkebunan bunga gumitir dan pembibitan 
jeruk limau. Di dalam sebuah pelinggih di dalam pura tersimpan tiga buah tinggalan 
arkeologi berupa sebuah arca perwujudan yang terbuat dari batu padas dan dua buah 
lingga dari batu andesit. Arca perwujudan sikap berdiri. Muka, mahkota, kalung, dan 
hiasan telinga aus. Dua tangan menempel pada badan memegang sesuatu di depan perut. 
Di dekat pura terdapat sebuah pohon lowa (Ficus racemosa) besar yang oleh penduduk 
digunakan sebagai penanda tentang berhasil atau gagalnya panen mereka. Jika daun 
pohon lowa banyak dan hijau, hal itu menandakan bahwa panen akan berhasil. Namun 
jika daun pohon lowa kering dan meranggas, itu pertanda bahwa hasil panen tidak bagus. 
Konon menurut penduduk setempat pura ini sebelumnya berlokasi di atas Pura Puseh 
Lawak namun tidak diketahui alasan dipindahkannya pura ini.
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11.  Pura Manik Galih
Pura ini terletak di Dusun Nungnung, Kelurahan Pelaga pada posisi astronomis 

8º19.560’LS - 115º 13.360’BT. Situs ini berada di atas perbukitan dekat jalan raya. Di 
sekitarnya merupakan perkebunan dengan tanaman pisang, singkong, mangga, kopi 
(Coffea), dapdap, nangka (Artocarpus heterophyllus), jempinis dan sebagainya. Selain 
itu terdapat juga onggokan batu alam yang merupakan pemujaan inti di pura ini (Gambar 
10). Sesuai dengan namanya, manik berarti zat dan galih berarti beras, maka pura ini 
berkaitan dengan kegiatan pertanian. 

Gambar 10. Tinggalan di Pura Manik Galih 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 11. Pura Puseh Juwuk
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

12.  Pura Penataran Juwuk
Pura ini terletak di Dusun Selantang, Kelurahan Belok Sidan, tepatnya pada posisi 

8º 17.980’LS - 115º 14.447’BT. Situs ini berada di kawasan permukiman dan perkebunan 
Dusun Selantang, menghadap selatan, terbagi menjadi tiga mandala (Jaba, Jaba Tengah 
dan Jeroan). Vegetasi yang terdapat di sekitar situs yaitu jeruk, durian, nangka, tanaman 
bunga dan sayur mayur. Masyarakat memanfaatkan pura ini sebagai media untuk memohon 
karunia yang berkaitan dengan kesuburan pertanian dan peternakan (Gambar 11).

13.  Pura Pucak Rinjani
Pura ini terletak di Dusun Selantang, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 8º 

18.525’LS - 115º 14.432’BT. Situs pura ini terletak pada bentuk lahan perbukitan yang 

Gambar 12. Tinggalan di Pura Pucak Rinjani 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

dikelilingi perkebunan penduduk. Vegetasi 
disekitarnya ditumbuhi jempinis, beringin 
(Ficus benyamina), bunut, cempaka, enau, 
taap, klendo dan sebagainya. Tinggalan yang 
terdapat disini berupa lima buah fragmen 
menhir, enam buah umpak (komponen 
bangunan), fragmen arca perwujudan dan 
beberapa batu alam jenis andesit (Gambar 
12). Kondisi arca Ganesha, badan patah, 
sikap duduk, kaki kiri menekuk dan kaki 
kanan menjuntai (lalitasana). Lapik polos, 
tangan haus, mahkota dan wajah aus, pakaian aus, ujung belalai patah. Fungsi pura oleh 
masyarakat penyungsung adalah sebagai media untuk memohon keselamatan usaha 
pertanian.
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14.  Pura Bet
Pura Bet terletak di Dusun Sidan, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 8º 18.612’LS 

-115º14.467’BT. Situs Pura Bet berada dekat dengan Pura Pucak Rinjani, disini terdapat 
tinggalan pada sebuah bebaturan berupa beberapa batualam, fragmen arca, batu pipisan, 
fragmen umpak dan fragmen menhir (Gambar 13). Vegetasi di sekitarnya terdiri dari 
lamtoro, kajimas, beringin (Ficus benyamina), dan tanaman perkebunan lainnya.

Gambar 13. Tinggalan di Pura Bet 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 

Denpasar)

Gambar 14. Tinggalan di Pura Pucak Gede 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 

Denpasar)

15.  Pura Pucak Gede
Pura Pucak Gede terletak di Dusun Sidan, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 8º 

19.322’LS - 115º 14.115’BT. Situs ini terletak di sebuah bukit dengan vegetasi yang 
sangat lebat diantaranya kamboja, cempaka, enau, kayu bawang, kayu adeng, majegau, 
beringin (Ficus benyamina), dan sebagainya. Tinggalan berupa dua buah bebaturan berisi 
onggokan batu alam (Gambar 14) dan beberapa fragmen arca dengan kondisi aus. Pura 
ini secara historis menurut masyarakat, memiliki hubungan dengan Pura Pucak Penulisan 
Kintamani.

16.  Pura Jugul
Pura Jugul terletak di Dusun Sidan, Kelurahan Belok Sidan dengan keletakan 

astronomi 8º 19.747’LS - 115º 14.028’BT. Situs pura terletak di pinggir jalan turunan 

Gambar 15. Tinggalan di Pura Jugul 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 

Denpasar)

menuju permukiman Dusun Sidan pada sebuah 
punggung bukit dengan jurang di sebelah 
barat pura. Vegetasi di sekitarnya beringin 
(Ficus benyamina), nangka, dapdap, enau, 
dan sebagainya. Di sebelah selatan dan timur 
pura merupakan areal persawahan terasering. 
Tinggalan disini terdiri dari, sebuah yoni, satu 
fragmen yoni (Gambar 15), beberapa buah 
fragmen lingga dan batu alam yang seluruhnya 
diletakkan di sebuah bebaturan. Oleh masyarakat 
pura ini dimanfaatkan sebagai media memohon 
keselamatan warga khususnya penyungsung pura.

17. Pura Bukit Penikit
Pura ini berlokasi di Dusun Penikit, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 8º 

20.538’LS - 115º 14.247’BT. Situs ini berada pada kawasan permukiman masyarakat 
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Penikit. Tinggalan yang terdapat di pura ini adalah onggokan batu alam yang diletakkan 
di atas sebuah bebaturan (Gambar 16) yang merupakan tradisi prasejarah yang sampai 
saat ini masih dihaturkan sesajen.  Di sebelah pura ini terdapat pura subak. Vegetasi di 
sekitar pura terdiri dari kajimas, enau, jempinis, pisang, kelapa, lamtoro, dan sebagainya.

Gambar 16. Tinggalan di Pura Bukit Penikit 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Sumber Air (Pesiraman)
Pesiraman dan beji merupakan dua kata yang digunakan oleh penduduk untuk 

menyebut lokasi sumber air atau mata air. Ada 15 pesiraman yang berhasil diobservasi 
pada penelitian ini yang akan diuraikan sebagai berikut.
1.  Pesiraman Ida Batara Bukit Sari

Pesiraman ini terletak di Desa Pakraman Belok, Kelurahan Belok Sidan pada 
posisi 8° 16.993’LS - 115° 14.239’LB. Situs ini berlokasi sekitar 2 km dari pinggir jalan 
Denpasar – Pelaga. Situs ini merupakan tempat nunas tirta (memohon air suci) untuk 
piodalan yang diadakan di beberapa pura yang terdapat di wilayah Desa Pakraman Belok. 
Di situs ini terdapat klebutan (mata air) yang mengalir ke bawah. Di situs ini terdapat 
sebuah pelinggih. 

2.  Pesiraman Penataran Pucak Antap Sai lan Kahyangan Tiga
Pesiraman ini terletak di Dusun Bon, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 

08°14.873’LS - 115°14.318’BT. Untuk menuju lokasi ini kita harus menuruni jalan kecil 
yang sudah dibeton. Tempat ini merupakan 
mata air (Gambar 17) yang kemudian 
dialirkan dengan parit menuju sungai di 
hilir yaitu tukad (sungai) Bangkung. Mata 
air dibuatkan sumuran (bulakan) walaupun 
debit airnya kecil. Airnya dipergunakan 
untuk nunas tirta untuk kegiatan upacara 
keagamaan oleh penduduk Desa Pakraman 
Bon. Di situs juga terdapat komponen 
bangunan berupa komponen bangunan 
yang hanya tertinggal bagiannya yang 
berbentuk silinder, tergeletak di bawah (di 
atas tanah), di samping aliran mata air pada 

Gambar 17. Mata air pesiraman 
Puncak Antap Sai

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

bidang datar.  Di sekitar situs masih alami dengan berbagai jenis vegetasi seperti pakis, 
aren, plendo, albesia, mahoni, pisang, besi-besi dan sebagainya. 
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3.  Pesiraman Pura Subak Giri Sari
Pesiraman ini terletak di Dusun Bon, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 

08°14.850’LS - 115°13.640’BT. Situs ini merupakan lembah yang pada bagian tertentu 

Gambar 18. Pesiraman Subak Giri Sari 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 

Denpasar)

mengeluarkan rembesan air yang kemudian 
menjadi mata air. Situs ini dimanfaatkan untuk 
kepentingan subak dan kebutuhan penduduk, 
termasuk pula ritual dalam pemuliaan air 
(magpag toya) yang dilakukan oleh krama 
subak (Gambar 18). Magpag Toya adalah 
sebuah upacara yang dilakukan ketika musim 
kemarau/kering tiba dengan harapan hujan 
akan datang. Secara simbolis air diwadahi dan 
dibawa ke atas oleh sekaha teruna(pemuda) 
dan pemangku (pendeta Hindu) dengan 
upakara dan kemudian dibawa menuju Pura 
Subak. Upacara magpag toya dilakukan 

pada hari Tilem Kapat. Lingkungan di sekitar situs masih alami dan ditumbuhi berbagai 
tanaman liar seperti pakis, bambu, kaliandra, dan tanaman liar lainnya. Di sekitar situs 
masih dijumpai banyak kupu-kupu, capung, dan burung liar. 

4.  Pesiraman Pura Bun Tangiang
Pesiraman ini terletak di Dusun Bon, Kelurahan Belok Sidan pada posisi 

08°15.023’LS - 115°13.390’BT. Situs ini terletak pada lembah yang menampung air yang 
berasal dari mata air-mata air kecil lainnya. Situs ini merupakan kawasan hutan lindung. 

5.  Beji Kupis
Beji Kupis terletak di Dusun Pelaga, Kelurahan Pelaga pada posisi 08°17.778’LS-

115°13.890’BT. Situs ini merupakan sebuah mata air yang berada di tanah milik 
pribadi, berada di sebelah barat jembatan Bangkung. Situs ini berada pada lembah yang 
morfologinya agak miring ke arah timur. Mata air muncul di bawah pepohonan lowa 
(Ficus racemosa) pada singkapan batu (tanah di bawah) (Gambar 19). Luas area ini 
kurang lebih 10 are. Mata air yang muncul cukup besar dan ditampung pada sebuah 
kolam resapan. Air di situs ini dipergunakan untuk kepentingan sakral sebagai air suci 
dan kepentingan profan untuk menyiram kebun oleh pemilik lahan. 

Gambar 19. Kolam Beji Kupis
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)



35

6.  Beji Sudamala
Beji Sudamala terletak di Dusun Pelaga, Kelurahan Pelaga pada posisi 08°17.792’LS 

- 115°13.858’BT. Di Situs ini terdapat dua mata air yang berada di lereng lembah, di atas 
Tukad Bangkung di sisi barat dengan vegetasi bambu, lowa (Ficus racemosa), pakis, 
dan belukar lainnya. Ada dua mata air dengan arah berlawanan utara dan selatan. Air 
ditampung pada bulakan dimanfaatkan oleh masyarakat Pelaga saat upacara (Gambar 
20). Di situs ini terdapat dua pelinggih.

Gambar 20. Bulakan di Beji Sudamala 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 

Denpasar)

Gambar 21. Bak tampung di 
Pesiraman Bukit Peninjoan

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

7. Pesiraman Pura Bukit Peninjoan Pelaga
  Pesiraman ini terletak di Dusun Pelaga, Kelurahan Pelaga dengan posisi 

08°16.857’LS - 115°13.240’BT. Luas situs ini sekitar 5 are. Situs ini merupakan mata air 
pada lembah di tepi jalan menuju ke Semanik. Mata air ini dimanfaatkan untuk keperluan 
sakral dan profan. Piodalan dilaksanakan pada saat Tumpek Landep. Air ditampung untuk 
Banjar Kiadan dan peternakan masyarakat (Gambar 21). Selanjutnya dimanfaatkan oleh 
subak di Banjar Nungnung. 

8.  Campuhan Tukad Bangkung 
Campuhan ini terletak di Dusun Pelaga dan Belok, Kelurahan Pelaga pada posisi 

08°17.605’LS - 115°14.015’BT. Campuhan ini merupakan pertemuan antara dua sungai 
yaitu Tukad Belok dan Sekar Mukti. Pertemuan dua buah sungai ini membentuk hulu 
sungai Tukad Bangkung. Campuhan ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai 
tempat melasti yang dilaksanakan beberapa hari sebelum Hari Raya Nyepi. Selain itu 
juga sebagai tempat memohon air suci (tirta) khususnya untuk Pura Kahyangan Tiga di 
wilayah Pelaga dan Belok Sidan, melukat (menyucikan diri) dan sebagainya. Di dekat 
campuhan terdapat beberapa sarana darurat yang terbuat dari bambu untuk pelaksanaan 
ritual. 

9. Taman Beji Pura Penataran Agung Bukian
Beji ini terletak di Dusun Bukian, Kelurahan Pelagapada posisi 08°18.693’LS 

- 115°13.515’BT. Situs ini merupakan sebuah mata air (petirtaan) yang terletak pada 
lembah sisi timur Banjar Kiadan dan di sebelah barat Desa Belok Sidan (Gambar 22). 
Vegetasi yang ada di sekitar situs adalah bambu, enau, pakis, jempinis, kelapa, kopi, 
kamboja dan sebagainya. Lokasi petirtaan ini tepat di sisi timur Pura Penataran Agung 
yang berbatasan dengan dinding lembah tempat keluarnya mata air menuju ke kolam 
petirtaan. Petirtaan ini memiliki sebelas buah pancoran yang berbentuk manusia dengan 
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air keluar dari bagian dadanya (fragmen). Di belakang deretan pancoran terdapat sebuah 
pelinggih dan di belakang pelinggihterdapat tiga buah Lingga.

Gambar 22. Petirtaan Taman Beji 
Pura Penataran Agung Bukian

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 23. Lingkungan sekitar pesiraman 
Pura Anyar Tiyingan

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

10.  Pesiraman Pura Anyar Tiyingan 
Pesiraman ini terletak di Dusun Tiyingan, Kelurahan Pelaga. Situs ini berada pada 

tebing lembah sisi timur dengan sebuah mata air dengan debit air yang sangat kecil. Di 
dekat mata air terdapat sebuah pelinggih dengan posisi yang lebih tinggi. Mata air ini 
dimanfaatkan untuk pesiraman pelawatan Pura Anyar Tiyingan. Di sekitarnya terdapat 
kebun masyarakat dengan tanaman durian, enau, bambu, pakis dan tanaman liar lainnya 
(Gambar 23). 

11.  Pesiraman Pura Desa Bale Agung Lawak
Pesiraman ini terletak di Dusun Lawak, Kelurahan Belok Sidan. Situs ini merupakan 

sebuah mata air yang ada di perkebunan milik warga. Vegetasi yang ada berupa jempinis, 
durian, dapdap dan tanaman liar lainnya. 

12. Pesiraman Pura Puseh Kiadan 
Pesiraman ini terletak di Dusun Kiadan, Kelurahan Pelaga. Situs berada pada 

tebing yang cukup terjal dan mata airnya cukup besar. Vegetasi di sekitar situs berupa 
tanaman hutan rakyat seperti mahoni, kajimas, jempinis, bambu, enau, nangka, dan lain-
lain. Terdapat sebuh pelinggih di sisi mata air. Pemanfaatan mata air sebagai pesiraman 
Pura Puseh Kiadan.

Gambar 24. Kolam di Pesiraman Pura 
Penataran Pucak Mangu

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi 
Denpasar)

13. Pesiraman Pura Penataran Pucak Mangu 
Pesiraman ini terletak di Dusun Kiadan, 

Kelurahan Pelaga. Situs ini berada pada lembah 
dengan vegetasi yang didominasi oleh pohon 
bambu dan pisang, terletak di antara Banjar 
Kiadan dan Bukian. Mata airnya cukup besar yang 
selanjutnya ditampung di dalam kolam kemudian 
diteruskan ke sungai kecil yang merupakan aliran 
dari mata air di Penataran Bukian (Gambar 24). 
Kemudian kedua aliran mengalir untuk mengairi 
persawahan di Dusun Sandakan menuju Tukad 
Bangkung. Jenis batuan pada lapisan atas terdiri 
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dari pumice dan bagian bawah breksi vulkanik. Di situs ini terdapat dua pelinggih yakni 
satu meru tumpang dua dan sebuah padmasana. 

14.  Pesiraman Pura Luhur Gegelang
Pesiraman ini terletak di Dusun Nungnung, Kelurahan Pelaga. Situs ini berada 

pada lahan miring-landai yang ditumbuhi oleh beringin (Ficus benyamina), enau, bambu 
(Bambusa glaucescens), kopi (Coffea), pandan wangi (Dracaena draco) dan sebagainya. 
Lokasi ini berdekatan dengan Pura Manik Galih. Di situs ini terdapat sebuah mata air 
dan sebuah pelinggih. Mata air telah dibuatkan sumur untuk keperluan pesiraman di Pura 
Luhur Gegelang, Nungnung. 

Gambar 25. Pesiraman Pura Jugul 
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

15.  Pesiraman Pura Jugul
Pesiraman ini terletak di Dusun Sidan, Kelurahan Belok Sidan. Pesiraman ini 

terletak pada sebuah lembah dengan tebing yang cukup curam di sebelah utara Pura 
Jugul. Mata air bersumber dari rembesan pada litologi batuapung (pumice) dan tufa, di 
bagian hulu terdapat tanggul beton. Selain itu di bagian tebing telah dibuatkan saluran 
sederhana dan instalasi pompa hidran yang dialirkan dan dimanfaatkan untuk keperluan 
profan seperti mengairi persawahan di sekitarnya (Gambar 25). Untuk keperluan sakral 
masyarakat mengambil air pada bagian hulu. Vegetasi yang tumbuh adalah bambu, enau, 
pakis, cempaka, nangka, dan sebagainya.

16.  Pesiraman Pura Puseh Penikit
Pesiraman ini terletak di Dusun Penikit, Kelurahan Belok Sidan di sebuah lembah 

dengan kemiringan landai – curam menengah. Mata air berupa rembesan pada litilogi 
batuapung, dan telah dibuatkan tanggul beton disebelah barat sebuah pelinggih. Vegetasi 
disekitar situs adalah pakis, albesia, jempinis, kelapa, bambu, kamboja, pisang, dan lain-
lain.

Tinggalan Arkeologi dan Sakralitas Sumber Air
Sumber air khususnya mata air adalah salah satu tempat yang sangat dihormati 

masyarakat di daerah penelitian. Lokasi mata air sebagian besar memiliki vegetasi yang 
lebat dan tidak ada tanda-tanda kerusakan lingkungan. Sumber air dianggap sakral 
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sehingga harus diperlakukan dengan baik. Tidak jarang di dekat sumber-sumber air 
dibangun sebuah pelinggih sebagai tempat menghaturkan sesaji seperti yang terdapat 
di Pesiraman Pura Puseh Kiadan. Pelinggih ini adalah pelinggih baru. Sebelumnya 
masyarakat menghaturkan sesaji di atas batu. Kepercayaan yang mensakralkan sumber 
air nampaknya telah berlangsung sejak lama. Hal ini terlihat di Petirtaan Taman Beji 
Pura Penataran Agung. Petirtaan ini memiliki sebelas pancuran yang berbentuk manusia 
dengan air keluar dari bagian dadanya (fragmen). Di belakang deretan pancuran terdapat 
sebuah pelinggih dan di belakang pelinggih terdapat tiga buah Lingga. Lingga merupakan 
tinggalan dari masa sejarah. Lingga merupakan lambang Dewa Siwa. Kata ‘lingga’ berasal 
dari Bahasa Sanskerta yang berarti tanda, perbendaan, kemaluan laki-laki (Mardiwarsito, 
1981: 321). Perkembangan lingga di Indonesia adalah sejak permulaan perkembangan 
agama Hindu. Lingga terdiri dari tiga bagian yaitu bagian bulat (puncak) disebut Ciwa 
Bhaga, bagian tengah disebut Wisnu Bhaga dan bagian bawah disebut Brahma Bhaga. 
Lingga yang ditemukan di petirtaan ini tidak memiliki bagian yang lengkap. Bahkan 
ada juga lingga yang ditemukan di Pura Taman Puseh Lawak hanya terdiri dari bulatan 
saja. Salah satu lingga yang memiliki bagian lengkap dan bercerat adalah lingga yang 
ditemukan di Pura Puseh Bon. Lingga biasanya ditancapkan pada sebuah yoni, dimana 
yoni berbentuk segi empat yang lengkap dengan ceratnya. Namun ada juga beberapa 
yoni tidak disertai cerat. Lingga yoni merupakan lambang purusa (laki-laki) dan pradana 
(perempuan). Pertemuan kedua unsur tersebut melambangkan kesuburan. 

Selain lingga dan yoni, juga ditemukan berbagai jenis arca seperti Arca Ganesha, 
Arca Nandi, Arca Perwujudan, dan Arca binatang. Di dalam pantheon Hindu, Dewa 
Ganesha adalah salah satu dari dewa pendamping selain Durgha dan Agastya. Dewa 
Ganesha adalah putra Dewa Siwa dan Dewi Durgha yang digambarkan berbadan manusia 
dan berkepala gajah. Ganesha dikenal sebagai Dewayang sangat sakti dan bijaksana. Selain 
itu, Dewa Ganesha diyakini pula sebagai dewa penolak marabahaya sehingga sedapat 
mungkin diletakkan di tempat-tempat yang berbahaya seperti di tempat penyeberangan, 
tepi sungai, lereng, lembah, persawahan dan sebagainya (Goris, 1954). Arca binatang 
ditemukan di Pura Puseh Lawak dan Pura Puseh Bon berupa arca berwujud harimau 
dengan muka tanpa rahang bawah. 

Arca Nandi di dalam Teologi Hindu dikaitkan dengan Dewa Siwa. Nandi merupakan 
wahana (kendaraan) dari Dewa Siwa. Itulah sebabnya nandi atau sapi merupakan hewan 
yang sangat disucikan oleh umat Hindu. Di daerah penelitian arca Nandi ditemukan di Pura 
Antap Sai Puncak Bon dan Pura Puseh Bon. Arca Perwujudan adalah arca manusia yang 
didewakan. Arca ini tidak memakai atribut layaknya arca Dewa yang sebenarnya. Biasanya 
atribut yang dibawa berupa bulatan atau semacam kuncup bunga yang melambangkan 
kelepasan. Arca perwujudan laki-laki biasanya disebut dengan arca perwujudan bhatara 
sedangkan yang perempuan disebut arca perwujudan bhatari.

Tinggalan arkeologi yang ditemukan di sekitar sumber air tersebut sangat erat 
kaitannya dengan aktivitas religi masyarakat. Religi mengalami evolusi dalam perjalanan 
hidup manusia. Menurut Spencer, asal mula religi pada semua bangsa di dunia adalah karena 
manusia sadar dan takut akan maut dan bentuk religi tertua adalah penyembahan kepada 
roh-roh	yang	merupakan	personifikasi	dari	jiwa-jiwa	orang	yang	telah	meninggal.	Bentuk	
religi ini kemudian berevolusi ke bentuk religi yang lebih kompleks dan berdiferensiasi 
yaitu penyembahan kepada dewa-dewa, seperti dewa kejayaan, dewa kebijaksanaan, 
dewa perang, dewi kecantikan, dewa maut dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1987: 35). 
Menurut Koentjaraningrat, religi terdiri dari lima komponen yaitu (1) emosi keagamaan, 
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(2) sistem keyakinan, (3) sistem ritus dan upacara, (4) peralatan ritus dan upacara, (5) 
umat agama. Tinggalan arkeologi yang disebutkan di atas termasuk dalam komponen 
kelima yaitu peralatan atau sarana yang digunakan dalam ritus dan upacara, sama halnya 
dengan tempat atau gedung pemujaan, patung dewa, patung orang suci, alat bunyi-bunyian 
suci dan pakaian pelaku upacara yang dianggap mempunyai sifat suci (Koentjaraningrat, 
1987: 81).Tempat ditemukannya berbagai tinggalan arkeologi di daerah penelitian 
dekat dengan sumber air. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Mundardjito bahwa kedekatan terhadap sumber air baik mata air atau sungai, adalah salah 
satu pertimbangan ekologis penempatan situs Hindu-Buda. Hal tersebut sesuai dengan 
prinsip yang disebutkan dalam kitab India kuno Manasara-Silpasastra dan Silpaprakasa 
(Mundardjito, 2002: 286). 

Kegiatan religi yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian tidak bisa 
terlepas dari penggunaan air (tirta) yang digunakan saat upacara berlangsung, yang 
biasanya diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu mereka sangat menjaga 
kesucian sumber air karena pantang bagi mereka untuk menggunakan air yang sudah 
tercemar untuk keperluan upacara. Keyakinan mereka untuk mempersembahkan sesuatu 
yang suci kepada Tuhan atau dewa yang dipuja secara tidak langsung akan menjaga 
sumber air dari kerusakan. Ini merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian yang 
dilakukan masyarakat lokal walaupun beberapa dari mereka tidak menyadari hal itu. 
Menurut Rappaport,hubungan manusia dan lingkungannya adalah suatu jaringan yang 
amat kompleks, dan terwujud dalam sistem religi. Hubungan antara manusia, alam, dan 
religi juga dapat dilihat pada suku Maring Tsembaga di Papua New Guinea dimana untuk 
mengurangi populasi babi yang merusak tanaman ubi mereka, dilakukanlah upacara kaiko 
atau pesta babi yang diadakan setahun sekali. Dalam upacara tersebut banyak babi dipotong 
dan dagingnya dibagikan kepada sanak saudara dan sebagian lagi dipersembahkan kepada 
roh nenek moyang. Mereka percaya roh leluhur akan melindungi dan memberi kekuatan 
kepada keturunannya yang masih hidup. Upacara tersebut dapat dianggap sebagai upaya 
untuk menyeimbangkan alam dan bagaimana alam mempengaruhi kebudayaan manusia 
(Poerwanto, 2000: 73-74).

Dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali pada umumnya sangat memperhatikan 
perbedaan perlakuan terhadap hal-hal yang bersifat sakral dan profan. Sesuatu yang 
bersifat sakral mendapat perlakuan lebih dan sangat dijaga kesuciannya. Demikian juga 
halnya dengan perlakuan masyarakat di lokasi penelitian terhadap sumber air yang mereka 
miliki. Sebagai contoh, sumber air di Pesiraman Pura Bukit Peninjoan Pelaga yang bentuk 
lahannya miring, penggunaan airnya dibagi menjadi dua. Pancuran yang berada di tempat 
yang lebih tinggi, airnya hanya digunakan untuk kepentingan upacara agama. Pancuran 
lainnya yang berada di bawah digunakan untuk kepentingan profan seperti mandi dan 
untuk mengairi sawah. Wanita yang sedang mengalami menstruasi dilarang masuk ke 
sumber air karena dianggap dalam keadaan cuntaka (kotor). Selain itu, lokasi sumber 
air yang berada di lahan yang miring atau curam dan bervegetasi lebat dipercaya oleh 
masyarakat sebagai tempat yang disenangi oleh makhluk dari alam lain, sehingga tidak 
ada yang berani mengganggu apalagi merusak tempat tersebut karena mereka percaya 
bahwa yang mendiami tempat tersebut akan marah dan hal itu menimbulkan dampak 
yang buruk bagi kehidupan manusia.
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Kearifan Lokal Masyarakat
Daur hidrologi dari sudut pandang ekologi mempunyai empat prinsip utama 

yakni interaksi (interaction), saling ketergantungan (interdependence), keanekaragaman 
(biodiversity), keharmonisan (harmony), dan kemampuan berkelanjutan (sustainability). 
Masing-masing prinsip tersebut kaitannya dengan daerah penelitian dapat diuraikan 
sebagai berikut:
a.  Interaksi
 Manusia selain berinteraksi dengan manusia juga berinteraksi dengan alam. Dalam 

ajaran Hindu, agama mayoritas masyarakat di daerah penelitian, dikenal istilah 
Tri Hita Karana yang berarti tiga penyebab kebahagiaan hidup. Ketiga hal yang 
dimaksud adalah hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 
manusia dan manusia dengan alam. Alam tidak boleh diabaikan karena jika hubungan 
manusia dengan alamnya tidak harmonis maka akan menimbulkan bencana yang 
menyengsarakan manusia. Sumber air dan lingkungan alam di lokasi penelitian masih 
cukup baik yang ditandai dengan ketersediaan air, vegetasi yang masih lebat dan 
keberadaan hewan di alam bebas. Manusia sebagai makhluk tertinggi yang memiliki 
akal dan budi dan senantiasa mendayagunakan akal dan budinya untuk mencapai 
kebahagiaan. Namun sayangnya kebahagiaan itu saat ini menjadi semakin kompleks 
dengan semakin tingginya kebutuhan untuk memenuhi gaya hidup manusia. Manusia 
yang saat ini cenderung pragmatis dan konsumtif sering kali mengorbankan alam 
untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seperti dengan menebang pohon 
dan menjual kayunya serta mengkomersilkan sumber air sehingga dieksploitasi oleh 
investor. Sumber air yang ada di lokasi penelitian saat ini dimiliki oleh desa adat dan 
dikelola untuk kepentingan masyarakat. 

b. Saling ketergantungan
 Pola pengaturan dan regulasi hidrologi di kawasan pegunungan merupakan cermin 

kesadaran masyarakat bahwa komponen-komponennya memiliki keterkaitan dan 
saling ketergantungan. Satu komponen dari ekosistem hidrologi terganggu akan 
berpengaruh terhadap yang lainnya. 

c. Keanekaragaman
 Populasi merupakan hal yang penting dalam membicarakan keanekaragaman hayati. 

Populasi adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan lingkungan.Suasana 
yang penuh kelimpahan, lokasi dan cuaca yang ada untuk mendapatkan makanan di 
alam bebas. Populasi merupakan variabel atau faktor yang penting dalam ekologi karena 
menjaga keseimbangan antara ketersediaan sumber alamdan pemakaiannya (Stanley 
A. Freed & Ruth S. Freed, dalam Prasetijo, 2008 http://etnobudaya.net/2008/01/28/
adaptasi-dalam-anthropologi/).

d. Keharmonisan
 Kearifan masyarakat yang menjaga kelangsungan daur hidrologi dengan 

ekosistemnyadapat dimaknai menjaga kelangsungan daur hidrologi dengan ekosistem 
yang dapat dimaknai memberikan kehidupan dan menjaga keseimbangan alam.
Keseimbangan ini dapat terwujud karena kemampuan adaptif masyarakat dengan 
lingkungan.Adaptasi sebagai strategi bertahan hidup manusia. Daya tahan hidup 
populasi tidak bekerja secara pasif dalam menghadapi kondisi lingkungan tertentu, 
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melainkan memberikan ruang bagi individu dan populasi untuk bekerja secara 
aktif	 memodifikasi	 perilaku	 mereka	 dalam	 rangka	 memelihara	 kondisi	 tertentu,	
menanggulangi resiko tertentu pada suatu kondisi yang baru, atau mengimprovisasi 
kondisiyang ada.

e. Kemampuan Berkelanjutan
 Usaha manusia untuk memperpanjang usia lingkungan hidup dikenal dengan 

penciptaan	lingkungan	hidup	binaan	yaitu	berusaha	membentuk,	memodifikasi,	atau	
mengelola lingkungan hidup. Tujuan agar lingkungan hidup dapat normal kembali 
seperti semula yaitu memiliki keseimbangan ekologi. Lingkungan hidup binaan/
buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau 
masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan 
hidup binaan/buatan bersifat kurang beranekaragam karena keberadaannya selalu 
diselaraskan dengan kebutuhan manusia (Haribuana dan Juliawati, 2014).

Sejak dahulu sesungguhnya masyarakat telah melakukan pengamatan terhadap 
lingkungan mereka dengan tujuan yang sangat sederhana yaitu demi kelangsungan 
hidup mereka. Kemudian mereka menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang 
diperoleh dalam pengamatan. Dalam hal ini terkait dengan tindakan masyarakat masa 
lalu terhadap sumber air dan lingkungan sekitarnya, masyarakat lokal di lokasi penelitian 
juga mempunyai cara-cara tersendiri berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka warisi. 
Pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan 
budaya, dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu 
cukup lama ada kemungkinan akan menjadi suatu kearifan lokal (Sunaryo dan Laxman, 
2003: 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai 
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola 
lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat 
yaitu	kelompok	masyarakat	yang	secara	turun	temurun	bermukim	di	wilayah	geografis	
tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan 
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, 
sosial dan hukum. 

Poerwanto mengatakan bahwa ada bagian inti budaya yang sangat responsif 
terhadap adaptasi ekologis, sehingga berbagai proses penyesuaian terhadap tekanan 
ekologis, secara langsung akan dapat mempengaruhi unsur-unsur inti dari suatu struktur 
sosial. Berbagai aspek kebudayaan sangat dipengaruhi oleh teknologi yang dipergunakan 
di suatu lingkungan tertentu dan pola-pola kelakuan dalam rangka mengeksploitasi suatu 
daerah sesuai dengan bentuk teknologi yang dikuasai (Poerwanto, 2000: 68-69). Lokasi 
penelitian merupakan daerah dataran tinggi. Masyarakat yang tinggal di dekat bukit 
membuat terasiring atau pangkedan atau ada juga yang menyebutnya nyabuk gunung. 
Pangkedan inimerupakanupaya untuk tetap melestarikan kawasan hutan dan untuk 
mencegah terjadinya erosi karena memperlambat laju air dari tempat yang lebih tinggi. 
Dalam hal pengairan sawahnya, masyarakat Desa Pelaga dan Belok Sidan memiliki dua 
jenis subak yakni subak yeh dan subak abian. Subak yeh adalah organisasi pengairan yang 
lahannya berupa sawah basah sedangkan lahan subak abian berupa ladang. Subak abian 
biasanya terdapat di tempat yang lebih tinggi dan subak yeh di tempat yang lebih rendah. 
Pengertian subak secara normatif terdapat dalam Perda No 2 Tahun 1972 tentang sistem 
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irigasi. Disebutkan bahwa subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki 
karakteristik sosio-agraris-religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola 
air irigasi di lahan sawah. 

Sistem irigasi subak berkembang pula sebagai lembaga adat yang berlandaskan 
pada sosio-kultural masyarakat setempat yang berfungsi untuk mengelola air irigasi 
untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Selanjutnya karena Agama Hindu 
yang berkembang saat terjadinya perkembangan subak di Bali memiliki konsep Tri Hita 
Karana, maka subakpun berkembang berlandaskan konsep Tri Hita Karana tersebut yang 
diterapkan oleh subak dalam pengelolaan sistem irigasinya (Windia dan Wiguna, 2013: 
19). Konsep Tri Hita Karana berarti tiga jalan menuju kebahagiaan yang terdiri dari 
parahyangan (Tuhan), pawongan (manusia) dan palemahan (alam). Inti dari konsep ini 
adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia 
dengan manusia dan manusia dengan alam. Poespowardojo menganggap subak juga 
merupakan sistem budaya mengingat karakter teknologi yang berkembang pada sistem 
subak adalah karakter teknologi yang sudah berkembang sesuai dengan adat dan budaya 
masyarakat setempat. Oleh karena itu jika dianalogikan dengan Konsep Tri Hita Karana 
maka parahyangan analog dengan subsistem nilai/pola pikir, pawongan analog dengan 
subsistem sosial dan palemahan analog dengan subsistem artefak/kebendaan (Windia dan 
Wiguna, 2013: 24). 

Pada masyarakat di lokasi penelitian, subsistem nilai atau pola pikir berkaitan 
dengan pelaksanaan upacara. Petani Hindu Bali pada umumnya melakukan upacara di 
setiap tahap dalam proses menanam padi, mulai dari pembibitan hingga panen tiba. Aspek 
pawongan berkaitan dengan kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat dalam menjaga 
hubungan dengan anggota subak seperti adanya awig-awig atau aturan dalam organisasi. 
Aspek palemahan berkaitan dengan artefak atau kebendaan meliputi benda yang dibuat 
dalam proses pembagian air dan pengelolaan sawah. Sebagai contoh di lokasi penelitian, 
untuk menampung air dari mata air, masyarakat membuat sebuah bulakan atau kolam 
kecil. Di sebuah mata air bisa terdapat lebih dari satu bulakan yang airnya digunakan 
untuk kegiatan yang berbeda. Kegiatan tersebut dibedakan atas sifat profan dan sakral. 
Kegiatan sakral meliputi upacara keagamaan sedangkan profan meliputi pengairan 
sawah dan keperluan rumah tangga. Setelah mesin pompa air dikenal, masyarakat mulai 
menggunakannya untuk mengangkat air dari mata air menuju ke sawah dan permukiman 
masyarakat. Hal ini tentu tidak berbeda jauh dengan konsep sosiokultural milik Sanderson 
yang membagi menjadi tiga komponen yakni superstruktur ideologis, struktur sosial, dan 
infrastruktur material. Wujud ideologis masyarakat dengan pengetahuan sederhana yang 
dimiliki mampu memanfaatkan alam lingkungan yang berkelanjutan menjaga regulasi 
hidrologi, pengelolaan lingkungan binaan, pelestarian vegetasi dan budaya yang dilakukan 
sejak dulu. Pengetahuan tersebut berdasarkan atas religi atau keyakinan akan keberadaan 
Tuhan, dewa-dewi dan segala manifestasi-Nya. Tentunya apa yang dilakukan masyarakat 
ini tidak terlepas dari struktur sosial yang diciptakan untuk kebersamaan dan keteraturan 
dalam kehidupan. Maka dari itu dibentuklah organisasi seperti subak, sekehe dengan 
aturan yang disepakati (awig-awig). Beradaptasi dengan lingkungan dalam memanfaatkan 
infrastruktur material menggunakan teknologi tepat guna, untuk mendapatkan hasil 
dengan tidak merusak alam, dengan menggunakan teknologi tradisional yang telah teruji 
dapat membantu kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu merupakan kearifan lokal yang 
diwarisi dari masa lampau.
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Konservasi Tradisional
Manusia timur yang pada mulanya identik dengan ketradisionalannya, memandang 

manusia	tidak	dapat	memisahkan	diri	dari	sistem	biofisik	di	sekitarnya,	seperti	hewan,	
tumbuhan, sungai dan gunung. Mereka merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-
faktor	biofisik	itu	sehingga	membentuk	satu	kesatuan	sosio-biofisik.	Pandangan	seperti	
ini disebut dengan pandangan holistic atau imanen, lawannya disebut dengan pandangan 
transeden, yang memandang bahwa meskipun merupakan bagian dari lingkungan secara 
ekologi, namun manusia terpisah dari lingkungannya. Ini terjadi karena lingkungan 
dianggap sebagai sumberdaya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besar 
kemampuan (Soemarwoto dalam Iskandar, 2001: 11). Namun saat ini akibat pengaruh 
globalisasi dan perubahan gaya hidup, tidak semua manusia di negara timur menganut 
pandangan holistic begitu juga sebaliknya. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia yang 
notabene adalah negara timur yang sedang berkembang, terlihat kerusakan lingkungan 
yang cukup parah seperti penggundulan hutan, sampah yang menumpuk di sungai, erosi 
dan lain sebagainya. Di lokasi penelitian, kondisi lingkungan tergolong cukup baik 
terutama di sekitar sumber air yang sangat dijaga kesucian dan kebersihannya. Sampah 
plastik hanya tampak di sekitar permukiman penduduk. Sampah plastik nampaknya 
memang tidak bisa dihindari karena merupakan kemasan yang banyak digunakan saat ini 
baik untuk makanan maupun produk rumah tangga. 

Dalam menjaga lingkungan hutan dan sumber air di sekitarnya, masyarakat Pelaga 
dan Belok Sidan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari alam kosmos. Pemuliaan hutan dan segala isinya tertuang dalam aturan-aturan adat, 
misalnya adanya keharusan untuk membayar denda bagi yang akan menebang pohon di 
hutan. Prinsip seperti ini merupakan warisan dari para tetua terdahulu, bahkan setelah 
kedatangan Agama Hindu tampaknya ajaran yang baru datang dan apa yang sudah ada 
dapat menyatu dengan harmonis. Buktinya adalah dengan ditemukannya tinggalan berciri 
Hindu seperti lingga di dekat sumber air di tengah hutan yang menambah kesakralan 
tempat tersebut sehingga lingkungan itu pantang untuk dirusak. 

Menurut pendapat Tambunan, masyarakat (penduduk lokal) mana pun, mempunyai 
kapasitas pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang secara tidak 
sengaja memberikan konsekuensi terhadap konservasi, hanya saja, masyarakat lokal 
tidak mempunyai modal kepercayaan dari pemerintah, sehingga seringkali kapasitas 
pengetahuan lokal tidak diikutsertakan dalam program–program pembangunan. Pemilik 
pengetahuan tersebut dianggap bodoh, primitif, sehingga tidak perlu diperhitungkan 
keberadaannya. Kenyataannya kebudayaan tradisional sering dianggap sebagai 
penghalang pembangunan, sehingga perlu disingkirkan. Penduduk lokal juga dianggap 
sebagai penyebab rusaknya lingkungan alam (Tambunan, 2008: 85).

Suhartini menyatakan bahwa kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan 
seperti bertambahnya jumlah penduduk, teknologi moderen dan budaya, modal besar 
serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun prospek kearifan lokal di masa depan 
sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, 
pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai 
kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam 
dan lingkungan serta peran masyarakat lokal (Suhartini, 2009: 214-216). Kedua desa 
lokasi penelitian yang memiliki potensi sumber air yang besar sangat rawan akan godaan 
investor khususnya yang memproduksi air minum dalam kemasan. Dengan modal besar 
dan teknologi canggih yang dimiliki, investor dapat meraup keuntungan berlipat-lipat. 
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Meskipun desa juga akan mendapatkan keuntungan material namun dampak yang akan 
dihasilkan jika terlalu dieksploitasi tidak akan pernah sebanding dengan kompensasi 
tersebut. Desa adat sampai saat ini masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam 
memanfaatkan sumber airnya, walaupun agak merepotkan namun dampak ke depan 
sangat diperhatikan. 

KESIMPULAN
Berbagai jenis tinggalan arkeologi yang ditemukan di lokasi penelitian dapat 

dibedakan menjadi dua berdasarkan periodisasinya yaitu tinggalan dari masa prasejarah 
dan masa sejarah atau klasik. Sebagian besar tinggalan dari masa prasejarah berupa 
onggokan batu baik yang masih dibiarkan di atas tanah maupun yang sudah dibuatkan 
tempat khusus yang lebih tinggi. Tinggalan arkeologi dari masa sejarah berupa lingga-
yoni, lingga, yoni, umpak, arca binatang, dan arca perwujudan berupa fragmen dan yang 
masih utuh. Keberadaan tinggalan arkeologi tidak dapat dipisahkan dengan lokasi tempat 
suci umat Hindu. Sebagian besar tinggalan arkeologi yang ditemukan berlokasi di pura 
dan yang lainnya berlokasi di tempat terbuka dekat dengan sumber air atau mata air. 

Upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alamnya terutama sumber 
air, sebagai salah satu yang sangat esensial, dilakukan dengan cara-cara sederhana. Pada 
mulanya mereka tidak menyadari bahwa apa yang menjadi kebiasaan yang diwariskan 
secara turun temurun berdampak pada kelestarian lingkungannya. Kebiasaan tersebut 
bersumber dari ajaran agama dan mitos yang mereka yakini. Konservasi tradisional terbukti 
berhasil dalam melestarikan alam karena didasarkan atas keyakinan dan kepercayaan 
yang merupakan unsur yang paling sulit tergeser oleh perkembangan jaman. 

Upaya pelestarian semacam itu hendaknya tidak diabaikan dan harus mendapatkan 
perhatian lebih. Hal itu dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memberi 
dukungan baik moral maupun material kepada desa adat sebagai akar dalam menjaga 
kelestarian alam dan budaya Bali. 
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