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ABSTRACT People of Sasak who settled in Lombok Island, along their history 
have interacted and occupied by Java, Bali and Dutch. As well, within their 
interaction with others, their cultural have assimillated and acculturated. This 
process has highly affected to the system of their belief, particularly the 
influences of Hindu and Islam. The influences have been marked by the 
existence of the syncretism between Hindu and Islam which has delivered a new 
idealism called Islam Wetu Telu. The cultural elements which have changed, 
apparently have affected their structure of settlement spatial. By observing the 
settlement spatial of Sasak Community, it can be seen their genious loci in 
understanding and explaining the meaning of their spatial structure, particularly 
by putting the values of seniority and their beliefs in significant’s way.    
  
  

A. PENDAHULUAN  

Masyarakat Sasak sebagai masyarakat terbuka, dalam perjalanan 
sejarahnya banyak mengalami pengaruh dari luar. Sejauh ini yang nampak 
dominan mempengaruhi adalah Jawa dan Bali, serta sebagian dari Goa. 
Dalam asimilasi dan akulturasi budaya mereka ternyata melahirkan berbagai 
perubahan budaya masyarakat, tentunya juga makna spiritual dan ajaran 
yang dikandungnya. Melalui kajian terhadap sejarah, sistem kerabat, 
kepercayaan dan pola perkawinan/ sistem warisan mereka ternyata dapat 
ditemukan kearifan masyarakat Sasak dalam membentuk struktur ruang 
permukiman. Struktur ruang yang dibentuk bukannya bersifat statis, akan 
tetapi malah dinamis, sehingga potensial untuk dilihat dari berbagai sisi. 
Terkadang nampak tidak konsisten, akan tetapi dengan memahami latar 
belakang dan prosesnya justru dapat dilihat makna struktur ruang yang 
terbentuk. 
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Menurut Rapoport,  konsep dan pengertian ruang bisa meliputi ruang nyata 
dalam pengertian jelas batas fisiknya, ataupun ruang dalam pengertian 
simbolis, ruang berdasarkan teritori, ruang kognitif, ruang kultural dan 
sebagainya

1
. Makna ruang juga sangat bervariatif tergantung sebagai pelaku 

atau sebagai pengamat. Hal ini semakin terasa pada ruang-ruang 
masyarakat tradisional, meskipun juga ada pada masyarakat modern. Salah 
satu bagian yang penting dalam memahami makna ruang ini adalah terkait 
dengan struktur ruang. Melalui struktur ruang ini, organisasi ruang dan 
maknanya dalam tatanan kehidupan akan lebih mudah dipahami. Untuk 
memahami struktur ruang ini diperlukan pijakan dasar yang bersifat 
universal, akan tetapi tetap relevan untuk digunakan pada kasus tertentu. 
Untuk ini digunakan kajian dasar Strukturalisme, khususnya dari konsep Levi 
Strauss, yang berakar dari antropologi. Selanjutnya konsep tersebut 
dijabarkan lebih lanjut dalam ruang permukiman. 

 

B. STRUKTURALISME  

Pengkajian terhadap struktur dapat dilihat dari konteks yang sangat umum 
sampai khusus. Akar pemahaman kajian struktural ini sangat berkembang 
sekitar tahun 1960-an melalui ‘aliran’ filsafat strukturalisme. Awalnya, 
strukturalisme berasal dari konsep Ferdinand de Saussure dengan konsep 
penanda (signifier)  dan tinanda (signified). Selanjutnya konsep ini 
dikembangkan oleh Chomsky, Roman Jacobson, Claude Levi Strauss, Jean 
Piaget, Roland Barthes, dsb. Diantara para strukturalis ini, maka Claude Levi 
Strauss-lah yang mengembangkan menjadi kosep yang sangat luas 
khususnya terkait dengan antropologi dan kebudayaan.  

  
Menurut Levi Strauss, terjadinya struktur setidaknya melalui

2
: (1) struktur 

memiliki ciri sistem, yaitu terdiri atas unsur-unsur hingga perubahan terjadi 
pada salah satu diantara unsur-unsur itu membawa perubahan bagi semua 
unsur lain. Jadi seluruh organisasi intern dan koheresinya berubah; (2) Tiap 
model tercantum pada seperangkat transformasi yang semua bersesuaian 

                                                 
1
 Rapoport, Amos (1970), “The Study of Spatial Quality”, Journal of Aesthetic Education, Vol 4 No 4 

October 1970, diambil dari Thirty Tree Papers in Environment –Behavioral Research, The Urban 
International Press, hlm 48-50 
2
 Strauss, Claude Levi (1963), “Structural Anthropology”, Basic Book Inc, New York, hlm 279 
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dengan satu model serumpun; (3) Sifat-sifat tersebut memungkinkan kita 
dapat meramalkan bagaimana model akan bereaksi bila salah satu unsurnya 
berubah, dan (4) Model harus disusun sedemikian rupa sehingga cara 
berfungsinya dapat mempertanggungjawabkan semua fakta yang 
diobservasi.  

  
Selanjutnya konsep strukturalisme Levi Strauss ini terdiri atas dua hal, yakni 
struktur dan transformasi

3
. Struktur dalam hal ini merupakan model relasi 

dari relasi atau sistem relasi, dan struktur terdiri dari dua macam, yakni 
struktur lahir dan struktur batin. Dalam strukturalisme juga terdapat oposisi 
binair atau oposisi bepasangan yang menunjukkan karakter femomena yang 
diamati. Lebih lanjut Levi Strauss, dalam mengkaji Desa Winebago(Amerika 
Selatan), ternyata menemukan bahwa masyarakat disana memiliki struktur 
sosial yang kompleks didasarkan atas bentuk dualisme dalam tata relasi 
yang sederhana

4
. Pola-pola dualisme ini memiliki kaitan yang erat dengan 

sistem kekerabatan, sistem perkawinan, strata masyarakat, dan berberapa 
atribut budaya lainnya. Selanjutnya ternyata distribusi ‘ruang’ permukiman di 
desa ini sangat dipengaruhi oleh bekerjanya sistem dual. Secara umum pola 
atau struktur yang terbentuk dapat dilihat sebagai sistem terpusat atau 
struktur konsentrik dan struktur diametrik. Kedua struktur ini tidaklah dapat 
dilihat secara langsung sebagai struktur ruang desa, akan tetapi lebih 
merujuk pada struktur dualisme pada masyarakat itu sendiri: lihat diagram 1. 

 
Dalam kajian ini lebih lanjut akan dikaji struktur ruang permukiman Sasak 
secara khusus di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Pada 
awalnya Puyung seperti halnya desa lain di Pulau Lombok memiliki struktur 
ruang yang sangat kental dengan adat Sasak, selanjutnya seiring dengan 
perkembangan masyarakat dan kegiatannya maka struktur ruangnya juga 
mengalami perubahan. Dengan demikian struktur ruang tidak dapat dilihat 
sebagai sesuatu yang ‘kaku’, akan tetapi bisa berubah seiring dengan 
perubahan budaya itu sendiri. 

  

                                                 
3
 Ahimsa Putra, Heddy Sri (2001), ”Strukturalisme Levi Strauss: Mitos dan Karya Sastra”, Galang 

Printika, Jogjakarta, hlm  61. 
4
 Strauss, Claude Levi (1963), ibid hlm 121 
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Diagram 1 
Struktur Desa Winebago,  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber: Levi Strauss, 1963: 134-135 

 

B. KEPERCAYAAN MASYARAKAT SASAK   

Secara umum dengan mendasarkan kajian strukturalisme yang 
dikembangkan oleh Levi Strauss, setidaknya dapat dilihat hubungan antara 
tatanan ruang permukiman dengan, sistem kekerabatan, sistem perkawinan, 
strata masyarakat, dan berberapa atribut budaya lainnya dalam sistem 
oposisi binair. Salah satu bagian yang perlu dikaji terkait dengan tatanan 
ruang pada masyarakat tradisional adalah terkait dengan kepercayaan. 
Seperti di pada permukiman Sidhi di Pakistan, pada desa ini penataan 
ruangnya sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pada desa ini ruang privat 
dan ruang publik sangat dibedakan untuk laki-laki dan perempuan

5
.  

Terkait dengan kepercayaan, pada awalnya masyarakat Lombok adalah 
penganut Boda

6
 yang lebih mendekati ajaran animisme dan dinamisme 

                                                 
5
 Shaikh, Rubina Noor (1996), “Spatial Organization in The Sidhi Traditional Settlement: Life in 

Ruralo Areas of Sidh”, Makalah Seminar International Traditions and Modernity, Contemporary 
Architecture in Shouth East Asia and Beyond, Jakarta. 
6
 Lihat Wacana (1988), Svent Cederroth (1981), dan Budiwanti (2001) 
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dibandingkan dengan agama seperti yang dikenal masyarakat sekarang 
umumnya.  Salah satu cirinya adalah kentalnya acara pemujaan dan 
penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan 
fokus utama dari praktek keagamaan Sasak-Boda

7
. Selanjutnya Masyarakat 

Lombok kedatangan Bala dari Majapahit yang membawa agama Hindu, Goa 
dan Jawa (Islam), Bali (Hindu Bali), dan Inggris & Belanda (mempengaruhi 
dalam perdagangan tetapi tidak dalam kepercayaan). Di Lombok sendiri 
pada awalnya berupa kerajaan-kerajaan kecil dan diantaranya yang memiliki 
pengaruh besar adalah kerajaan Lombok, Langko, Pejanggik, Parwa, 
Sokong, dan Bayan, serta beberapa desa kecil seperti Pujut, Tempit, 
Kendaro, Batu Dendeng, Kuripan, Ketawang. Pada sisi lain adanya interaksi 
antar wilayah yang bermula dari keperluan perdagangan berkembang 
menjadi pertukaran kebudayaan, terutama Hindu dan Budha. Hal ini dapat 
dilihat dari susunan masyarakat terdiri atas menak dan jajar karang

8
. 

Diantara berbagai pengaruh ini, ternyata yang sangat menarik untuk dikaji 
lebih lanjut yakni kedatangan Islam ke Lombok sekitar Abad XVI, yang 
dibawa oleh Sunan Prapen, Putra Sunan Giri, melalui Kerajaan Lombok. 
Dari Kerajaan Lombok kemudian berkembang ke Pejanggik, Parwa, Sokong, 
Bayan dan desa-desa kecil lainnya. Dalam beberapa tahun seluruh Lombok 
memeluk Islam, kecuali Pajarakan dan Pengantab. Dari Pengantab, 
masyarakat yang tidak mau masuk Islam lari ke gunung-gunung

9
. 

Perkembangan Islam yang akomodatif dengan toleransi yang tinggi terhadap 
adat lama  oleh raja-raja dan ulama dalam menyiarkan Islam  menghasilkan 
masyarakat awam  lalai dan memiliki anggapan yang salah tentang Islam.  
Hanya kyai  yang wajib melaksanakan ibadah yang wajib. Sebagian 
masyarakat Sasak terutama wanita memandang bahwa sholat, puasa, dan 
sholat sunah hanya oleh kyai, penghulu dan santri, sedangkan mereka 
hanya wajib melaksanakan upacara berhubungan dengan hari raya agama. 
Kepercayaan terhadap supra natural, masih berakar walaupun bertentangan 
dengan ajaran Islam. Kepercayaan terhadap Gunung Rinjani karena 
fungsinya sebagi tempat naiknya roh-roh ke surga berkembang sangat pesat 

                                                 
7
 Budiwanti, Erni (2001), “Islam Sasak” LkiS, Jogjakarta, hlm 8 

8
 Wacana, Lalu (1988), “Sejarah Daerah NTB”, Depdikbud, Mataram, hlm 40-41 

9
 Wacana, Lalu (1988), ibid, hlm 72 
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pada mereka yang tidak mengenal agama
10

. Selanjunya ajaran ini lebih 
dikenal dengan Islam Wetu Telu. 

 
Sampai sejauh ini bila dilihat dari tata cara ritual dan tempat yang 
dikeramatkan pada beberapa wilayah seperti Bayan dan Pujud, masih 
menunjukkan kegiatan Islam Wetu Telu. Di Bayan misalnya Masjid Bayan 
Beleq yang dikelilingi makam leluhur dianggap tempat keramat. Masjid ini 
hanya digunakan pada saat tertentu, seperti Maulid, Lebaran Tinggi (Idul 
Fitri), Lebaran Pendek (Idul Adha). 

 

D. SISTEM KEKERABATAN DAN STRATA MASYARAKAT 

Sistem kekerabatan masyarakat Sasak, pada dasarnya memiliki pola 
patrilineal, yakni mengikuti garis keturunan dari ayah. Juga masih dikenal 
adanya sistem strata masyarakat antara keturunan bangsawan atau 
masyarakat biasa. Strata ini sering juga disebut sebagai pelapisan sosial 
resmi atau dasar dan samar. Pada umumnya tingkatan kebangsawanan yang 
di Lombok disebut wangsa , dibagi dalam tiga bagian besar: 
1. Tingkat pertama yang paling tinggi adalah pewangsa Raden. Gelar 

panggilan bagi pria dari kelas ini adalah raden dan wanitanya disebut 
denda. 

2. Tingkat kedua yang sering disebut triwangsa, memakai gelar Lalu untuk 
pria dan Baiq untuk wanita 

3. Tingkat ketiga adalah tingkat yang disebut jajar karang, panggilannya 
adalah log untuk pria dan le untuk wanita 

 
Ketiga tingkat ini tidak merata di Lombok, misalnya di Bayan dan Anyar, 
hanya ada golongan pertama dan ketiga saja, Di Sembalun, atau Dasan 
Agung, Sekitar Lading-lading tingkat pertama dan kedua tidak ada tetapi luput 
dianggap lapisan lebih tinggi sedikit dari jajar karang

11
. 

 
Pelapisan Sosial Samar; dasar pelapisan sosial samar, adalah

12
:  

                                                 
10

 Wacana, Lalu (1988), ibid, hlm 80 
11

 Adonis (ed) (1989), “Suku Terasing Sasak di Bayan Daerah Propinsi NTB”, Depdikbud, Jakarta, 
hlm 40 
12

 Adonis (ed) (1989), ibid, hlm 47 
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1. Kekuasaan, artinya mereka yang memegang kepemimpinan atau kuasa 
dalam pemerintahan 

2. Kekayaan, mereka yang tergolong kaya di kampung. Pada umumnya 
orang kaya disini adalah bangsawan 

3. Kepandaian/pendidikan. Mereka yang memiliki kepandaian jarang 
dijumpai dalam masyarakat, misalnya dalam pengobatan, agama, atau 
mereka yang menjadi pengawal, karena memiliki latar belakang 
pendidikan 

 

Secara umum wilayah yang awalnya didominasi oleh bangsawan diikuti 
masyarakat biasa, baik sebagai penggarap tanah atau penyakap sebagai 
pemelihara kuda atau pekatik, dsb. Saat ini sistem ini hampir hilang, tetapi 
dalam kenyataannya masih terdapat keluarga yang dulunya merupakan 
pelayan bangsawana sampai saat ini masih menunjukkan kesetiaannya 
dalam acara-acara khusus

13
.  

Hubungan antara kaum bangsawan dengan masyarakat biasa mengalami 
pergeseran yang cukup kuat, yakni pada awalnya sangat terasa perbedaan 
antara kedua golongan ini; akan tetapi saat ini sudah sangat mengalami 
pergeseran yakni sudah kurang dirasakan, setidaknya tidak seketat dulu. 
Meskipun demikian masyarakat biasa atau yang termasuk dalam golongan 
jajar karang di Desa Puyung menilai bahwa hubungan antara kaum 
bangsawan dengan masyarakat luar (biasa) sampai sekarang masih terasa 
ada sekat. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok bangsawan ini, 
selalu diperlakukan secara khusus, terutama dalam berbagai acara yang 
melibatkan masyarakat banyak, misalnya maulid, acara pengantenan, acara 
khitanan dll. Perlakuan khusus diberikan dalam bentuk cara penyambutan, 
tempat duduk, dan bahan sajian yang diberikan

14
. Dengan berkembangnya 

ajaran Islam yang menekankan adanya persamaan antar manusia, maka 

                                                 
13

 Wawancara dengan Lalu Wirayoga, sekaligus sebagai Ketua RT di Pedalaman 
14

 Berdasarkan hasil diskusi dengan Juna Hartawan (sebagai wakil kelompok usia muda yakni 
berumur 19 tahun), dan Kadus Gubug Punik (Pak Tohri) yang semenjak kecil sering bermain dengan 
kaum bangsawan 
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beberapa kelompok bangsawan sendiri mulai menghindarkan strata 
tersebut, meskipun masih menggunakan gelar Lalu dan Baiq

15
. 

 

E. SISTEM PERKAWINAN 

Sistem perkawinan disini yang dibahas adalah peluang perkawinan antar 
strata masyarakat, bukan ritual perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam 
adat Sasak memiliki berbagai acara dan prasyarat, dan paling umum adalah 
melalui kawin curi. Salah satu hal yang sering disarankan adalah terjadinya 
perkawinan antar kerabat terutama antar misan (saudara satu kakek-nenek), 
setidaknya antar sepupu (saudara satu buyut). Hal ini terutama disarankan 
pada keluarga bangsawan. Tujuannya ada dua yakni memelihara adat 
kebangsawanan sekaligus memiliki motivasi ekonomi, agar warisan tidak 
jatuh ke orang lain. Pada sisi lain apabila laki-laki bangsawan menikah 
dengan wanita biasa maka anaknya tidak kehilangan gelar kebangsawanan, 
walaupun tidak disarankan; akan tetapi bila wanita bangsawan menikah 
dengan laki-laki biasa maka anaknya akan kehilangan gelar kebangsawanan. 
Dahulu hal ini sering dianggap aib, sehingga wanita bangsawan yang 
menikah dengan laki-laki biasa menjadi “dibuang” dari anggota keluarga. 
Pada beberapa keluarga setelah keluarga baru ini memiliki anak, kemudian 
secara tidak langsung diakui kembali menjadi anggota keluarga seperti 
semula. 

 
Bagi masyarakat biasa dalam hubungannya dengan strata terdapat 
kecenderungan untuk membatasi pergaulan dengan orang pedalaman, 
karena merasa tidak sederajad

16
. Masyarakat biasa dalam memilih jodoh 

sekarang cenderung tidak terikat pada hubungan keluarga seperti dulu lagi, 
meskipun diijinkan. Menurut Pak Abdullah dan Bu Sahnim, pemilihan jodoh 
tergantung pada kemauan anaknya saja, sementara Pak Tohri memandang 
pemilihan jodoh sebaiknya jangan dari satu keluarga karena bila terdapat 

                                                 
15

 Wawancara dengan H Lalu Purwagita, salah satu bangsawan Puyung, yang menyatakan sangat 
menentang adanya perbedaan perlakuan antara kelompok bangsawan dan jajarkarang. Hal ini lebih 
didasarkan adanya kesamaan antar umat manusia berdasarkan ajaran Islam. 
16

 Wawancara dengan Abdullah, Kadus Dasan Ketujur, dan beberapa responden lain menunjukkan 
gejala yang sama. Umumnya masyarakat biasa yang punya kedudukan tidak canggung bila 
berhubungan dengan kaum bangsawan. 
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keributan dikhawatirkan akan mendorong perpecahan keluarga dalam 
konteks yang lebih luas

17
. 

 
 

F. SISTEM PERKAWINAN 

Warisan pada masyarakat Sasak umumnya berupa tanah dalam rumpun 
keluarga, tanah garapan, baik sawah, maupun ladang, serta harta benda 
lainnya, seperti ternak, perhiasan, harta benda dalam rumah seperti piring, 
gelas dsb. Sistem waris yang digunakan adalah sistem 2:1, yakni dua bagian 
untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan yang disebut melembah 
dan nyenon. Tanah dalam rumpun keluarga umumnya untuk anak laki-laki, 
dan tanah yang dibagi adalah tanah sawah/ladang. Untuk harta selain tanah 
ada yang hanya diberikan pada anak perempuan, ada juga yang dibagi 
habis sama untuk semua anak. Pembagian waris ini didasari atas peran 
jenis kelamin. Lebih lanjut melembah secara harfiah berarti memanggul 
beban di pundak, sedangkan nyenon berarti mengangkut beban di kepala. 
Cara mengakut yang pertama biasanya dilaksanakan oleh pria, sedangkan 
cara yang kedua biasanya dilakukan oleh wanita. Secara simbolis hal itu 
menunjukkan bahwa lelaki adalah pencari nafkah dalam keluarga, oleh 
karena itu ia berhak mendapatkan bagian tanah warisan yang lebih besar. 
Dilain pihak karena peran wanita terbatas pada lingkup rumah tangga, dan 
tidak ada kewajiban baginya untuk mencari nafkah, maka tanggungjawabnya 
dalam keluarga lebih ringan dibandingkan laki-laki

18
. Sesungguhnya 

pembagian kekayaan yang tidak merata antara anak laki-laki dan 
perempuan ini juga diperintahkan oleh Al Qur’an

19
. 

 
Di Bayan tanah memiliki nilai dan makna khusus, yang dapat dipandang 
keramat. Kekeramatan tanah pribadi yang diwarisi dari leluhur dan 
pantangan menjualnya menunjukkan bahwa tanah di Bayan tidak hanya 
mengandung nilai materialistik atau ekonomis saja. Tanah di Bayan memiliki 
konotasi geneologis dan terlebih-lebih patrilineal. Sebagai sebuah aset 
kultural, tanah membawa makna simbolis pemeliharaan jati diri individual 

                                                 
17

 Ketiga responden ini berasal dari Dusun Gubug Punik Desa Puyung 
18

 Budiwanti, Erni (2001), ibid hlm 222 
19

 Budiwanti, Erni (2001), ibid hlm 222 
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dan kolektif kekerabatan patrilineal yang mewarisi tanah dari garis keturunan 
tertentu

20
.  

 
Warisan tanah di Desa Puyung umunya tanah pada rumpun keluarga sangat 
disarankan untuk digunakan oleh keluarga terdekat. Menurut H Lalu 
Wirayoga, apabila tanah akan dijual, maka sangat disarankan untuk dijual 
pada kerabat terdekat, bila tidak ada baru dijual pada keluarga jauh. Pada 
dasarnya merupakan salah satu pantangan menjual tanah dalam rumpun 
keluarga pada orang lain. Tanah yang dijual pada orang lain sebaiknya 
adalah tanah garapan.  

 
Dalam kasus ini terlihat antara Bayan dan Puyung dalam mensikapi tanah 
warisan secara berbeda. Bila di Bayan tanah warisan dianggap salah satu 
hal yang keramat, maka di Puyung dianggap biasa.   

 

G. PENATAAN RUANG PERMUKIMAN 

Seperti di jelaskan diatas bahwa berbagai hal terkait budaya masyarakat 
sangat mempengaruhi penataan ruang permukiman. Dalam adat 
masyarakat Sasak apabila seseorang hendak membangun rumah di tempat 
kosong, maka diadakan acara bangar, semacam upacara selamatan untuk 
memindahkan roh halus penunggu tempat tersebut. Penentuan hari, lokasi, 
hadap rumah dll dilakukan oleh orang pintar (dulu juga dukun), atau tuan 
guru. Penghitungan hari baik untuk membangun, caranya hampir sama 
dengan perkawinan, yakni jangan pada bulan muharam. Pada bulan ini 
jangan ada kawinan dan membangun apapun, seberapapun besar/kecilnya. 
Bulan yang dianggap baik adalah bulan sapar, sering juga disebut bubur 
merah. Hari baik melaksanakan bangar adalah jum’at dan pelaksanaan 
pembangunannya adalah hari sabtu atau senin

21
. Acara bangar ini dapat 

dilakukan dengan bermacam-macam acara salah satu adalah melalui 
tahapan: 

                                                 
20

 Budiwanti, Erni (2001), ibid hlm 221 
21

 Wawancara dengan Amaq Herman, dari Dusun Bangke Tengak, dimana Amaq Herman ini 
termasuk salah satu orang yang dipercaya bisa menentukan hari baik acara bangar dan membuat 
setumbal. 
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1. Telur ayam pada awal galian pondasi 
2. Ayam pada pasangan bata dengan menyembelihnya pada awal mulai 

memasang bata dan darahnya harus mengenai pasangan bata  
3. Ayam pada pasangan kuda-kuda dan pemasangan usuk dengan  

menyembelihnya pada awal memulai memasangnya dan darahnya 
harus mengenainya. 

4. Yasinan atau serakalan sebelum ditempati untuk mengusir mahkluk  
halus 

 
Pengertian bangar ini dilihat secara berbeda oleh masyarakat Dusun 
Segenter Desa Bayan, dimana bangar hanya diperuntukan bagi membuka 
lahan baru untuk garapan atau membuat tempat tinggal baru untuk rumpun 
keluarga dalam jumlah besar atau bertempat tinggal ‘sementara’ yang akan 
digunakan lebih dari tiga tahun

22
. Jadi bangar tidak dipergunakan untuk 

membangun rumah individu. Terkait dengan pekarangan rumah, khususnya 
kandang, diberi ‘pagar’ yang disebut setumbal agar tidak kecurian. Hal ini 
dilakukan dengan membaca doa-doa, sehingga pada saat ada pencuri 
berniat mengambil ternak bisa teralihkan pada lokasi lain (kandang orang 
lain, atau hal lainnya), sehingga pemiliknya menjadi selamat dari pencurian 
itu.  

 
Masyarakat Sasak terutama di wilayah perdesaan hidup dalam kelompok-
kelompok kecil berupa rumpun keluarga. Beberapa rumpun keluarga ini 
membentuk repoq, selanjutnya beberapa repoq membentuk dasan atau 
dusun dan sekumpulan dusun dalam administratif tertentu membentuk desa. 
Karena satuan terkecil kelompok keluarga ini berupa rumpun keluarga, maka 
apabila tanah yang dimiliki sudah tidak muat lagi, pembentukan rumpun baru 
bisa menggunakan tanah sawah atau ladang yang dimiliki ataupun dengan 
membeli dari orang lain. dengan cara seperti itu selanjutnya berkembang 
sampai menjadi sebuah desa baru atau pada jumlah tertentu terjadi 
pemekaran desa. 

 
Sesuai dengan prinsip penghormatan pada leluhur dan sistem senioritas 
dalam masyarakat pada setiap rumpun keluarga, orang tua yang menempati 

                                                 
22

 Wawancara dengan Kepala Dusun Segenter, 22 April 2003. 
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pertama kali rumpun itu memilih tempat di Utara (sebagai tempat diatas), 
pada bagian tengah. Selanjutnya anak tua sebelah Timur dan anak yang 
lebih muda sebelah Barat. Dalam banyak kasus dijumpai rumah anak tidak 
boleh didepan atau sejajar dengan rumah orang tua tetapi harus dibagian 
belakang atau bawahnya, lihat diagram 2.  

 
Diagram 2 
Konsep Penataan Ruang Permukiman Sasak 
Di Desa Puyung 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Hasil wawancara dengan Amaq Herman dan Abdullah, 2003 

  
Penataan ruang permukiman di Dusun Gubug Punik – Desa Puyung 
misalnya, disini diambil contoh rumpun keluarga Abdullah, disertai dengan 
beberapa data tambahan sebagai pembanding atau pelengkap. Dalam 
kebiasaan masyarakat Sasak umumnya yang bertempat tinggal dalam 
rumpun keluarga adalah anak-cucu dari pihak laki-laki, karena anak 
perempuan yang telah menikah mengikuti suaminya. Pada beberapa 
kasus bisa jadi perempuan yang telah menikah dapat tinggal didalam 
rumpun keluarga, atau atas wasiat orang tua. Demikian juga pada rumpun 
keluarga Abdullah ini, pada awalnya tanah dimiliki oleh orang tua Abdullah 
yakni Muh Amin

23
 (Amaq Retime), yang memiliki sembilan  anak akan 

                                                 
23

 Penyebutan nama seseorang yang telah berkeluarga di masyarakat Sasak lebih sering 
menggunakan nama anak terbesar. Dalam contoh ini Muh Amin mempunyai anak Sulung bernama 

1.Orang tua , diwariskan 
pada anak laki-laki 
tertua, seterusnya pada 
cucu. 
2. Anak laki-laki lebih tua 
disebelah timur. 
3. Anak laki-laki lebih 
muda 
4. Rumah untuk cucu. 



Kearifan Lokal Masyarakat Sasak: Memahami Perubahan Struktur Ruang Permukiman (Ibnu S) 

 

73 

copyright 

tetapi empat diantaranya sudah meninggal. Diantara lima orang yang 
masih hidup tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun silsilah 
Amaq Retime adalah:  
Amaq Retime (Muh Amin) + Inaq Retime, mempunyai anak: 
1. Retime (meninggal) 
2. I. Jimah (Mataram) 
3. Sahri/Gayi (Gubug Ponik) 
4. Abdullah 
5. Wari/Amaq Halimah 
6. Sriasih/Acih (meninggal) 

7. Rabitah/Inaq Tohri (meninggal) 
8. Rabiah (meninggal) 
9. Sumiati (Gubug Ponik) 

 
Pada awalnya rumah Amaq Retime merupakan rumah temporer, dan 
kondisinya  rusak parah, dan digambarkan kalau hujan bocor sangat parah 
sehingga nyaris tidak bisa digunakan. Dari ketiga anak laki-laki yang ada 
ternyata hanya Abdullah yang mau melakukan rehabilitasi dan beberapa 
perbaikan semampunya. Ketika diwariskan oleh Retime seharusnya rumah 
ini menjadi hak dari laki-laki tertua yakni Gayi, akan tetapi karena selama 
ini yang cukup peduli adalah Abdullah, maka melalui wasiat

24
 Amaq 

Retime rumah itu jatuh ke Abdullah. Selanjutnya dalam membagi waris 
tanah dirumpunnya Amaq Retime, memberikan rumahnya pada Abdullah 
juga tanah bagian tengah, bagian barat pada Amaq Halimah sebagai 
saudara yang lebih muda, dan bagian Timur pada Gayi. Seharusnya Gayi 
mendapat bagian tengah, tetapi karena ada kasus diatas, maka Gayi 
bertempat di bagian Timur.  
 

                                                                                                                         
Retime, maka selanjutnya dia lebih dikenal dengan sebutan Amaq Retime dan istrinya disebut Inaq 
Retime.  
24

 Sistem wasiat di rumpun keluarga ini, juga masyarakat Sasak Umumnya hanya dilakukan secara 
lisan, dan umumnya mereka mematuhinya. Hal ini dalam jangka panjang mereka sadari kalau rawan 
masalah. Sehingga pada beberapa rumpun keluarga warisan berupa tanah yang telah diperoleh ada 
yang mulai mensertifikatkan, akan tetapi kebanyakan mereka mentabukan mensertivikatkan tanah 
warisan.  
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Abdulah dari istri pertama memiliki dua anak, Murdan dan Sahnim. Sahnim 
sebagai anak perempuan tinggal di Lingkung Lauk bersama suaminya 
Jamal, akan tetapi ingin membuka usaha bengkel di tepi jalan raya, maka 
oleh Abdullah ‘dipinjami’ tanah di tepi jalan. Selanjutnya antara Gayi 
dengan keluarga lain di rumpun ini sering selisih pendapat sehingga dia 
berkeinginan untuk pindah ke tempat lain. Pada saat yang bersamaan 
Sahnim dan Jamal merasa memiliki uang berkeinginan membeli rumah 
Gayi. Dengan demikian rumah yang digunakan oleh Jamal dan Sahnim 
adalah bekas rumah Gayi; sedangkan rumah Jamal yang ada saat ini 
digunakan oleh Juna Hartawan sebagai anak kedua mereka. Dalam kasus 
ini Abdullah menyatakan bahwa rumah yang digunakan oleh Juna itu 
berstatus pinjaman, dalam arti sebenarnya yang berhak memiliki waris 
tanah tsb adalah Sahnim dan Hurni. Bila salah satu ingin memiliki maka 
harus memberi ganti rugi pada yang lain berdasarkan kesepakatan 
mereka. 

 
Amaq Retime dalam membagi waris pada anak perempuan yakni Inaq 
Jimah dan Sumiati diberi tanah sepertiga bagian yakni di bagian Timur dan 
Barat Rumah Abdullah. Untuk Inaq Jimah ternyata ‘warisan’ ini diperoleh 
dengan membeli ‘sekadarnya’ pada Amaq Retime. Karena Inaq Jimah 
tinggal di Mataram, maka tanah tersebut dibeli oleh Abdullah dan 
dipergunakan untuk Murdan. Sumiati yang mendapat tanah di bagian 
Timur, karena ikut suaminya maka tanahnya dijual ke Sahnim. Tanah tsb 
kosong sementara digunakan oleh kemenakannya, yakni Tohri. 

 
Pada bagian Barat dimana tanah waris Amaq Retime diberikan pada Wari 
(Amaq Halimah), dia lebih memilih di tepi jalan (bagian Selatan) sehingga 
tanahnya yang di bagian Utara diberikan pada anaknya Amaq Marianah. 
Karena Amah Halimah hanya memiliki satu Istri dan satu anak laki-laki, 
maka tidak perlu memikirkan pembagian warisnya pada orang lain. Hal ini 
tidak dipandang sebagai pelanggaran walaupun anak bertempat di Utara 
orang tua, karena orang tuanya sendiri yang meminta di bagian Selatan 
karena ingin mendekati jalan raya, lihat gambar 1. 

 
Abdullah, pernah menikah tiga kali, masing-masing memiliki anak: 

Istri I : Murdan 
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    Sahnim 
Istri II : -- 
Istri III  : Suwarni (meninggal) 

    Hurni (Bererong, ikut suami) 
       Sabaruddin 
       Suhariadi (di Mataram) 
       Supardi 

Wari, menikah sekali memiliki anak: 
    Amaq Marianah 
 

Gambar 1 
Penataan Ruang Permukiman Rumpun Abdullah 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Hasil Pengamatan, 2003  

 
Dalam menentukan urutan pembangunan ini setidaknya ada tiga hal yang 
perlu diperhatikan, yakni lokasi, hadap rumah dan arah atap. Pada 
dasarnya lokasi rumah ditentukan oleh orang pintar dan wasiat yang 
diberikan oleh orang tua masing-masing.  

Sesuai dengan urutan pembangunan, Amaq Retime memilih bagian Utara 
– Tengah pada awalnya merupakan satu rumah dengan halaman yang 
sangat luas. Pada awalnya mereka percaya bahwa sebaiknya rumah 
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menghadap Utara, tetapi dalam membangun ternyata rumahnya langsung 
berbatasan dengan pagar bagian Utara sehingga dibuat menghadap 
Selatan. Selanjutnya adalah berturutan Rumah Gayi dan Amaq Halimah, 
mereka berdua meskipun memiliki keyakinan sebaiknya berada pada 
bagian Utara, ternyata lebih memilih mendekati jalan. Juga kedua rumah 
ini lebih memilih menghadap Selatan ke arah jalan dibandingkan 
menghadap Utara. Selanjutnya secara berturutan adalah pembangunan 
rumah Murdan, Sabaruddin, Jamal, Amaq Marianah. Secara keseluruhan 
rumah ini menghadap Selatan. Mereka menyatakan bahwa tetap 
menghargai arah Utara tetapi karena keberadaan jalan dan keterbatasan 
lahan yang dimiliki maka orientasi hadap rumah tidak harus ke utara. Dari 
tanah Abdullah yang tersisa, digunakan untuk membangun dua rumah 
yang diperuntukkan oleh Suhariadi dan Supardi, karena tanah yang ada 
hanya itu, maka rumah ini menghadap Timur. Selanjutnya rumah Herman 
(anak sulung Jamal + Sahnim) dibangunkan di Bagian Timur Rumah 
Jamal dan rumahnya menghadap Barat. Hal ini ternyata tidak umum, 
sebab jalan yang ada adalah di bagian Selatan dan dibelakang (Timur) 
rumah Herman adalah sebuah gang, tetapi rumahnya justru menghadap 
Barat. Kondisi ini ternyata didorong oleh rumah orang tuanya yakni Jamal 
juga mempunyai teras belakang yang menghadap Timur sehingga Herman 
dalam membangun rumah tidak menghadap Selatan atau Timur, tetapi 
memilih menghadap rumah orang tuanya ke arah Barat. Hal ini sekaligus 
menunjukkan penghormatan anak pada orang tua. Terakhir adalah Tohri, 
karena saat menikah tidak punya tanah, maka dipinjami oleh Jamal untuk 
menggunakan tanah yang tersisa dan bila sudah memiliki rumah sendiri 
maka Jamal wajib memberi ganti rugi atas bangunan yang dibuat oleh 
Tohri. Sejauh ini sudah ada kesepakatan tentang nilai ganti rugi ini, dan 
ganti rugi tsb akan diberikan setelah Tohri selesai membangun rumah 
barunya. 
 
Meskipun hadap rumah sudah bukan merupakan masalah akan tetapi 
arah atap rumah harus sehadap, dalam artian membujur Timur-Barat atau 
menghadap Utara-Selatan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan jangan 
sampai rumah hadap atapnya menusuk jalan lebih dikenal dengan galah 
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rurung
25

, karena akan mendatangkan ketidak tenteraman. Dalam keluarga 
ini Rumah Jamal yang membeli dari Gayi dulunya memiliki atap galah 
rurung dan diantara mereka sering terjadi keributan, akhirnya atap yang 
ada dibongkar untuk dibuat sehadap. Setelah itu mereka tidak merasakan 
ada masalah.  

Hal lain terkait dengan kepercayaan ini adalah penentuan pintu dalam 
rumah jangan sampai antara pintu depan dengan pintu belakangnya 
dalam satu garis lurus tanpa ada penghalang. Hal ini dipandang akan 
menimbulkan banyak masalah keluarga. Pada rumah Jamal (dan juga 
rumah adik Ipar Amaq Halimah) ini juga pernah membuat pintu dalam 
rumah segaris dengan pintu depan, akhirnya ditutup dan membuat pintu di 
tempat yang berbeda.  

Di Bayan, di Dusun Karang Salah, rumah dibangun dan ditata secara 
berjajar, dimana yang lebih tua berada selatan, sedangkan yang lebih 
muda ada di utara. Diantara dua rumah yang telah dibangun tidak boleh 
untuk adik yang lebih muda, ataupun membangun secara bersilangan, 
yang disebut Tumpeng Cengkiran. Hal ini dianggap berbahaya, sebab 
rumah baru ini dianggap terjepit, juga anak yang lebih muda tidak boleh 
berada ditengah anak yang lebih tua

26
, lihat gambar 2. 

Gambar 2: Skema Arah Atap, Orientasi Pintu dan Posisi Rumah di Bayan  

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengamatan, 2003 

                                                 
25

 Informasi ini diperoleh pertama kali dari Kepala Dusun Singasari, Lalu Markum, dan pada 
pengamatan selanjutnya sejumlah responden sebagian besar menyatakan hal yang sama. Istilah 
Galah Rurung ini secara harfiah dapat diartikan sebagai menusuk jalan. Wawancara 18 April 2003 
26

 Penjaga Bayan Beleq, Kertamurti, 22 April 2003. 

 

Sejajar Jalan Galah Rurung Pintu Segaris Tumpeng 
Cengkiran  



NALARs Volume 2 Nomor 2 Juli 2003: 61-81 

 

78 

copyright 

Untuk hadap pintu luar antar rumah disarankan untuk saling berhadapan 
atau menuju saru arah. Hal ini menjadikan rumah-rumah dalam rumpun 
keluarga cenderung membentuk cluster. Akan tetapi pada kondisi tertentu 
hal ini sukar dihindari, sehingga pintu tidak dapat dibuat saling 
berhadapan, untuk itu pada bagian samping atau belakang harus 
dibuatkan pintu atau jendela sehingga tidak terkesan membelakangi 
penghuni lainnya, lihat gambar 3 

 
Gambar 3 
Posisi Ruang Dalam dan Pembentukan Cluster 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil Pengamatan, 2003 

 
Pada umumnya rumah-rumah dalam satu rumpun memiliki: dapur (paon), 
KM/WC, berugaq

27
, bong

28
, lumbung

29
. Tidak setiap rumpun keluarga 

                                                 
27

 Berugaq merupakan tempat untuk bersantai, musyawarah maupun acara ritual. Berugaq ini ada 
yang berkaki empat atau sekepat, berkaki enam atau sekenem, dan juga ada yang berkaki delapan 
yang disebut bale bonder. Bale bonder sudah tidak pernah ditemui lagi sedangkan sekenem 
umumnya dianggap lebih sacral dari sekepat.  
28

 Secara fisik bong bentuknya menyerupai kendi tetapi dalam ukuran besar, biasanya digunakan 
untuk berwudhu atau buang air kecil.  

I, II, III, posisi kamar yang disarankan 
 
IV posisi kamar yang dilarang. 
 

 

1 – 4 Rumah 
   5 Berugaq 
Pembentukan Pola Cluster 
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memiliki elemen ruang yang sama. Lumbung misalnya pada jaman dulu 
para bangsawan dan masyarakat biasa yang memiliki sawah hampir pasti 
memiliki lumbung untuk menyimpan padi, sedangkan masyarakat yang 
tidak memiliki sawah tidak memiliki lumbung. Setelah diperkenalkan padi 
IR yang ditanam secara masal tahun 1974-an, maka lumbung pada 
sebagian besar masyarakat Lombok menjadi tidak berfungsi lagi, hal ini 
disebabkan padi yang dipanen hanya disimpan sesuai keperluan dalam 
karung ditaruh di rumah (biasanya di dapur), bahkan dengan kemudahan 
membeli beras diwarung/pasar, maka semakin banyak masyarakat yang 
tidak perlu menyimpan beras lagi. Lumbung yang terbuat dari kayu dengan 
atap ilalang yang daya tahannya terbatas (umumnya lima tahun), karena 
tidak digunakan maka banyak yang dihilangkan karena dipandang tidak 
berguna lagi. Pada sebagian masyarakat lumbung ini dialih fungsikan 
menjadi berugaq, sekedar hiasan misalnya pada art shop di Dusun Mosok. 
Demikian juga Bong, pada dasarnya digunakan untuk berwudhu, dengan 
adanya PDAM maka sebagian masyarakat menggunakan sistem kran dan 
ada juga yang melubangi bak mandi untuk wudhu. Pada sebagian 
masyarakat lain apabila tidak memiliki berugaq umumnya memiliki ampik-
ampik

30
 untuk bersantai dan sekedar ngobrol dengan kerabat atau tamu 

yang datang. 
 
 

F. KESIMPULAN   

 
Dalam menata ruang permukiman masyarakat Sasak secara visual seolah-
olah hanya nampak sebagai rumah yang berbaris saja, akan tetapi dengan 
mencoba mengamati didalamnya ternyata memiliki berbagai aturan yang 
sangat terkait dengan kepercayaan dan adat ketimuran. Aturan adat yang 
membentuk tatanan ruang permukiman atau lebih tepat struktur ruang dalam 
skala mikro, yakni pada rumpun keluarga sangat terkait dengan senioritas 

                                                                                                                         
29

 Lumbung ini memiliki dua tingkat yakni sambi dan geleng, dan sambi tingkatnya dianggap lebih 
tinggi dari geleng. Selain menunjukkan tingkatan pemiliknya lumbung juga menunjukkan status social 
tertentu dalam masyarakatnya.  
30

 Ampik-ampik lebih menyerupai sebuah tempat tidur sederhana atau lebih tepat amben terbuat dari 
bambu yang diletakkan di depan rumah umumnya diteras depan. 
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dalam keluarga dan juga strata masyarakat. Pola ini menunjukkan bahwa 
penghormatan pada orang yang lebih tua, diwujudkan dalam tatanan ruang 
permukiman. Posisi rumah ini juga diikuti oleh hadap pintu yang seolah-olah 
menunjukkan bagian depan dan belakang pemiliknya. Hal ini memiliki 
konsekuensi dalam menempatkan rumah bila tidak dapat berhadapan harus 
membuat pintu atau cendela di belakang atau samping agar pemilik tidak 
merasa dibelakangi oleh rumah lainnya. Tatanan ini jega menunjukkan tata 
karma dalam pergaulan Sasak. 

Terkait dengan kepercayaan, juga diimplementasikan dalam penentuan arah 
atap dan hadap rumah, dimana masih dipercaya adanya kekuatan di 
sebelah Utara yakni Gunung Rinjani, disamping adanya kepercayaan arah 
atap dilarang untuk memotong jalan. Juga dalam membangun terbanyak 
dilakukan dengan gotong royong dan adanya acara bangar dan selamatan 
mempererat hubungan antar anggota masyarakat.  

Mengingat banyaknya manfaat yahng dapat digali dari budaya masyarakat 
Sasak dalam budaya bermukim mereka, maka upaya pelestarian budaya, 
salah satuny7a melalui penataan ruang permukiman dirasa tetap perlu 
dilakukan untuk mempertahankan khsanah keragaman budaya bangsa. 
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