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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

A. Tinjauan Pendekatan Ikonis Dalam Arsitektur 

1. Pengertian Pendekatan Ikonik  

Disebutkan oleh Broadbent dalam bukunya Design In Architecture tahun 2009. 

Khusus untuk pendekatan bentuk, pendekatan terbagi dalam empat kategori, 

yaitu:  

(a) Pendekatan Pragmatik (Pragmatic Approach): yaitu pendekatan perancangan 

bentuk melalui tahap coba-coba (trial and error).  

(b) Pendekatan Ikonik (Iconic Approach): yaitu pendekatan merancang bentuk 

melalui tradisi, empirik dan kebiasaan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan sosial. Pendekatan Ikonik ini kemudian dikembangkan sebagai 

pendekatan Tipologis.  

(c) Pendekatan Analogik (Analogic Approach): yaitu pendekatan perancangan 

bentuk dengan melihat analogi alam atau gejala/fenomena alamiah.  

(d) Pendekatan Kanonik/Geometrik (Canonic Approach): yaitu pendekatan 

perancangan bentuk melalui kaidah-kaidah: geometric, matematis, 

keteraturan (orders), modul, dsb. Pendekatan Kanonik pada saat sekarang 

ini berkembang menjadi pendekatan Sintaksis yaitu bahasa bentuk. 

Sehingga dalam pendekatan ikonik bentuk bangunan dalam suatu tempat 

biasanya hadir secara terus-menerus dalam rentang waktu yang sangat lama, dan 

tidak jarang hadir pula diberbagai daerah dan bahkan sangat berjauhan. Peniruan 

yang berulang pada akhirnya akan mengakibatkan terbentuknya image dalam 

masyarakat yang bersangkutan bahwa bentukan tersebut adalah bentukan yang 

ideal bagi mereka yang perlu dipertahankan, sehingga terbentuklah tipologi-

tipologi bangunan. Dari latar belakang tersebut dapat didefinisikan bahwa 
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pendekatan ikonik dalam mendesain adalah mendesain dengan cara mengacu 

(meniru) bentukan yang telah ada sebelumnya yang dianggap ideal dan perlu di 

pertahankan 

Dengan kata lain, disini kita berhadapan dengan suatu metode ‘baru’ 

dalam penciptaan bentuk. Dalam hal ini bentuk tidak lagi diciptakan secara 

pragmatis, tetapi dengan cara mengacu bentukan yang telah ada sebelumnya. 

Peniruan yang berulang ahkirnya menciptakan image dalam masyarakat yang 

bersangkutan bahwa bentukan tersebut adalah bentukan yang ideal bagi 

mereka yang perlu dipertahankan. Cara inilah yang disebut desain secara ikonis. 

Berikut adalah perbedaan antara pendekatan ikonik dan arsitektur ikonik      : 

(a) Pendekatan ikonik biasanya akan lebih memiliki keterkaitan dengan 

masyarakat, karena masyarakat sudah “kenal” dan merasa “dekat” dengan 

tampilan dari bangunan tersebut.  

(b) Arsitektur ikonik biasanya akan menjadi penanda atau ciri khas dari suatu 

tempat atau daerah karena tampilannya. Namun sering kali bangunan ikonik 

malah kehilangan relasi dengan lingkungan sekitarnya atau masyarakat 

yang menggunakannya, jadi bangunan tersebut hanya “bagus” dilihat 

sendiri (terkesan egois). 

 

Gambar 71 Karya Arsitektur Ikonik 

Sumber : http://jurnalarsitek.blogspot.com/2017/10/10-elemen-rahasia-arsitektur-ikonik 

Sehingga pendekatan ikonik berawal dari Identitas yang akan diangkat. Identitas 

sendiri merupakan hal-hal yang terus menerus ada di masyarakat, yang 
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kemudian menjadi sebuah tipologi dan memiliki keterkaitan dengan pendekatan 

desain ikonik. Sedangkan Identitas terbagi menjadi 3 tipe, diantaranya : 

1. Identitas etnik-langgam ; berkaitan dengan karakter desain arsitektur yang 

telah menjadi ciri khas suatu etnik/suku bangsa tertentu. Misanya joglo pada 

bangunan Jawa, tatanan spasial pada arsitektur bali. 

2. Identitas keagamaan ; berkaitan dengan karakter desain arsitektur yang telah 

menjadi ciri khas suatu kelompok agama tertentu. Misalnya kubah pada 

masjd, salib pada gereja, dan stupa pada vihara. 

3. Identitas fungsi ; berkaitan dengan fungsi kegiatan utama bangunan. 

Misalnya bentuk donat pada perusahaan donat, perulangan bentuk kamar 

pada bangunan hotel. Bentuk-bentuk etalase pada pusat perbelanjaan. 

B. Tinjauan Pelingkup Bangunan 

1. Pengertian Pelingkup Bangunan 

Pelingkup merupakan elemen-elemen pembentuk sebuah bangunan dan ruang. 

Dimana perencanaan dan tata atur pelingkup berkenaan dengan pelindung 

sekeliling ruang bangunan. Maka dapat disimpulkan bahwa pelingkup merupakan 

elemen pembentuk ruang yaitu lantai, dinding, dan langit-langit atau atap. Secara 

mendasar terdapat 3 unsur yang terkait dengan pelingkup itu sendiri diantaranya 

: 

b) Struktur 

Struktur memiliki 2 unsur yaitu struktur rentang datar yang terdiri dari tiang dan 

dinding, serta unsur penyangga tegak yang menciptakan sebuah ruang. Untuk 

tiang selain untuk pembentuk struktur dapat pula menjadi aksen pada 

bangunan. Sedangkan dinding dapat berfungsi sebagai penerus beban dan 

pembentuk ruang yang dapat terhindar dari gangguan visual ataupun suara. 
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c) Bidang pelingkup 

Dalam bukunya Form Space and Order DK Ching menyatakan bahwa bidang 

pelingkup pada bangunan meliputi atap (overhead plane), dinding (wall plane), 

dan lantai  (base plane).  

d) Bukaan 

Bukaan merupakan bidang terbuka pada sebuah bidang pelingkup, bukaan 

terdiri dari pintu, dan jendela. Pintu berguna sebagai media sirkulasi pada 

bangunan, letak bukaan pintu harus selaras dengan arah sirkulasi ruang. 

C. Tinjauan Arsitektur Neo-Vernakular  

1. Pengertian Arsitektur Neo Vernakular 

Kata NEO atau NEW berarti baru atau hal yang baru, sedangkan kata vernacular 

berasal dari kata vernaculus (bahasa latin) yang berarti asli. Maka arsitektur 

vernakular dapat diartikan sebagai arsitektur asli yang dibangun oleh masyarakat 

setempat. Arsitektur Vernakular konteks dengan lingkungan sumberdaya setempat 

yang dibangun oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi sederhana untuk 

memenuhi kebutuhan karakteristik yang mengakomodasi nilai ekonomi dan tatanan 

budaya masyarakat dari masyarakat tersebut. Dalam pengertian umum, arsitektur 

Vernakular merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menunjuk arsitektur 

indigenous kesukaan, tribal, arsitektur kaum petani atau arsitektur tradisional.  

2. Kriteria Arsitektur Neo Vernakular 

Kriteria-kriteria yang mempengaruhi arsitektur Neo Vernakular adalah sebagai 

berikut : 
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a) Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim 

setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah,detail, 

struktur dan ornamen)  

b) Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga 

elemen nonfisik yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu 

pada makro kosmos dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan.  

c) Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip  

d) bangunan vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan, 

visualnya). 

 

Gambar 72 Bangunan Neo-Vernakular 

Sumber : https://www.pelangiholiday.com/2013/10/masjid-raya-terbaru-sumatera-barat.html 

D. Tinjauan Arsitektur Lombok 

1. Produk Arsitektur 

Produk arsitektur merupakan bukti dari kebudayaan Sasak adalah bentuk 

bangunan rumah adatnya. Rumah bukan sekadar tempat hunian yang multifungsi, 

melainkan juga punya nilai estetika bagi penghuninya, baik arsitektur maupun tata 

ruangnya. Suku Sasak membangun rumah dan perkampungan adat telah 

menggunakan teknologi dan arsitektur tersendiri sebagai manifestasi hasil cipta, 

karsa dan karya seni budaya di zamannya.  

Di dataran, perkampungan suku Sasak cenderung luas dan melintang. 

Desa-desa Suku Sasak di wilayah pegunungan tertata rapi mengikuti perencanaan 

yang pasti. Bangunan lain yang menjadi ciri khas perkampungan orang Sasak 

adalah rumah besar (bale bele). 
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Rumah adat suku Sasak  terdiri dari berbagai macam Bale yang 

semuanya beratap jerami atau alang –alang dan memiliki fungsi tersendiri, 

diantaranya : 

BALE FUNGSI 

Bale Lumbung Bale lumbung ditetapkan sebagai ciri khas rumah adat suku sasak 
dari pulau Lombok. Disebabkan bentuknya yang sangat unik dan 
menarik. Bangunan ini berfungsi sebagai penyimpanan hasil tani. 

Bale Tani Rumah ini dihuni oleh suku Sasak yang memiliki pekerjaan sebagai 
petani. Bale Tani ini memiliki satu pintu masuk yang kecil dan tanpa 
jendela. Ruangan pada Bale Tani terdiri dari Bale Luar atau disebut 
juga Sesangkok (serambi) yang digunakan sebagai tempat 
menerima tamu dan kamar tidur dan juga Bale Dalam yang terbagi 
lagi menjadi Dalem Bale (kamar) dan Pawon (dapur).  

Bale Jajar Bale jajar adalah tempat hunian suku sasak dengan ekonomi 
menegah ke atas. Bentuknya serupa dengan Bale Tani, 
perbedaannya terletak pada ruang Dalem Bale yang lebih banyak. 
Bale Jajar memiliki dua Dalem Bale dan satu serambi (sesangkok) 
dan ditandai dengan adanya sambi yaitu tempat penyimpanan 
bahan makanan dan keperluan rumah tangga.  

Berugag Sekepat Berugaq sekepat berbentuk seperti saung, yaitu berupa panggung 
tanpa dinding, beratap alang – alang dan ditopang oleh empat tiang 
bambu membentuk segi empat. Sekepat ini biasa digunakan untuk 
menerima tamu karena tradisi sasak tidak menerima sembarang 
orang ke dalam rumah. Bila pemilik rumah memiliki anak 
perempuan, sekepat dapat digunakan untuk menerima pemuda 
yang datang midang (melamar). 

Berugag Sekenam  Sekenam memiliki  tiang  sebanyak enam buah dan berada di 
bagian belakang rumah. digunakan sebagai tempat kegiatan belajar 
mengajar tata krama, nilai-nilai budaya dan sebagai tempat 
pertemuan keluarga. 

Bale Bonder  Blonder atau disebut juga Gedeng Pengukuhan memiliki desain segi 
empat bujur sangkar dan ditopang oleh tiang dengan jumlah 
minimum 9 tiang dan maksimum 18 tiang. Bale Bonder biasanya 
dihuni oleh pejabat desa atau dusun dan terletak di tengah 
pemukiman.Fungsinya yaitu sebagai tempat persidangan adat, 
seperti tempat diselesaikannya kasus pelanggaran hukum adat 
serta benda-benda bersejarah atau pusaka warisan keluarga.  

Bale Beleq 
Bencingah 

Bale beleq diperuntukkan sebagai tempat kegiatan besar Kerajaan 
sehingga sering juga disebut “Bencingah.”  diantaranya pelantikan 
pejabat kerajaan, pengukuhan putra mahkota kerajaan dan para 
Kiai penghulu kerajaan, tempat penyimpanan benda pusaka 
kerajaan 

Bale Tajuk Bale Tajuk adalah sarana pendukung bagi rumah yang memiliki 
keluarga besar. Tempat ini digunakan sebagai tempat pertemuan 
keluarga besar dan pelatihan macapat takepan. 

Bale Gunung Rate Bale Gunung Rate dan bale Balaq merupakan jenis hunian yang 
didirikan pada daerah dengan kondisi geografis tertentu.  

Bale Balaq Bale Balaq didirikan berupa rumah panggung untuk menghindari 
bencana banjir. 

Bale Kodong  Bale Kodong memiliki ukurann yang sangat kecil dan 
rendah,  tingginya kira – kira seukuran orang dewasa. Bale ini 
umumnya digunakan oleh orang lanjut usia yang tinggal bersama 
cucu-cucunya atau tempai para pengantin baru. 

Tabel 53 Produk Arsitektur Lombok 

Sumber : Hasil Wawancara 
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2. Bangunan Khusus 

Dalam kompleks permukiman terdapat 3 bangunan utama yang menjadi bangunan 

inti bagi keberlangsungan hidup suku Sasak. Adapun bangunan-bangunan tersebut 

adalah : 

a) Bale 

Rumah tradisional Suku Sasak berdenah persegi, tidak berjendela dan hanya 

memiliki satu pintu dengan pintu ganda yang telah diukir halus. Di bagian 

dalam, tidak terdapat tiang-tiang penyangga atap. Bubungan atapnya curam, 

terbuat dari jerami yang memiliki ketebalan kurang lebih 15 centimeter. Atap 

itu sengaja dibiarkan menganjur ke bagian dinding dasar yang hampir 

menutupi bagian dinding. Dinding terdiri dari dua bagian, bagian tengah yang 

menyatu dengan atap dibuat dari bambu, bagian bawah dibuat dari campuran 

lumpur, dan jerami yang permukaannya telah dipelitur halus. 

 

Gambar 73 Bentuk dan Struktur Bale 

Sumber : https://www.kerajinanlombok.com/blog/rumah-adat-suku-sasak 

Rumah digunakan terutama untuk tempat tidur dan memasak. 

Masyarakat Sasak jarang menghabiskan waktu di dalam rumah sepanjang 
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hari. Di sisi sebelah kiri dibagi untuk tempat tidur anggota keluarga, juga 

terdapat rak di langit-langitnya untuk menyimpan pusaka dan benda berharga. 

Anak laki-laki tidur di panggung bawah bagian luar; anak perempuan tidur di 

atas bagian dalam panggung. 

Untuk kegiatan memasak, bagian dalam rumah berisi tungku yang 

berada di sisi sebelah kanan yang dilengkapi rak-rak untuk menyimpan dan 

mengeringkan jagung. Kayu bakar disimpan di belakang rumah, kadang juga 

disimpan di bawah panggung. 

b) Lumbung 

Lumbung padi menjadi ciri khas yang sangat menarik dalam arsitektur suku 

Sasak. Bangunan Lumbung itu didirikan pada tiang-tiang dengan cara dan ciri 

khas yang mirip bangunan-bangunan Austronesia. Lumbung merupakan 

tempat penyimpanan padi dan juga simbol kemakmuran suku Sasak. 

Bentuknya yang menjulang ke atas agar tikus dan hama tidak masuk ke 

dalamnya. Satu lumbung biasanya dimiliki oleh lima sampai dengan enam 

kepala keluarga, dikarenakan dalam membangun lumbung memerlukan 

upacara yang memakan banyak biaya dan memiliki banyak persyaratan. Pada 

mulanya, lumbung ditempatkan di sebelah kiri dari tempat tinggal. Tapi karena 

kebutuhan lahan untuk membangun rumah, sekarang lumbung diletakkan di 

depan rumah berdampingan dengan berugaq (berugaq merupakan tempat 

untuk bersosialisai). Empat tiang besar menyangga tiang-tiang melintang di 

bagian atas tempat kerangka utama dibangun. Bagian atas  penopang kayu 

kemudian menguatkan rangka-rangka bambunya yang semua bagiannya 

ditutupi ilalang. Satu-satunya yang dibiarkan terbuka adalah sebuah lubang 

persegi kecil yang terletak tinggi di bagian ujung berfungsi untuk menaruh padi 

hasil panen. Untuk mencegah hewan pengerat masuk. Piringan kayu besar 

yang mereka sebut jelepreng, disusun di bagian atas puncak tiang dasarnya. 
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Gambar 74 Bentuk dan Struktur Lumbung 

Sumber : https://www.kerajinanlombok.com/blog/rumah-adat-suku-sasak 

c) Beruga 

Di antara deretan rumah-rumah itu terdapat balai yang bersisi terbuka (beruga) 

sebagai tempat pertemuan. Balai terbuka menyediakan panggung untuk 

kegiatan sehari-hari dalam fungsi hubungan sosial masyarakat. Balai ini juga 

digunakan untuk urusan keagamaan misalnya upacara penghormatan jenazah 

sebelum dikuburkan. Sementara makam leluhur yang terdiri dari rumah-rumah 

kayu dan bambu kecil dibangun di wilayah bagian atas dari perkampungan. 

 

Gambar 75 Bentuk dan Struktur Berugak 

Sumber : https://deskgram.net/explore/tags/Berugak 

2. Struktur Dan Material 

Seluruh bahan bangunan yang digunakan untuk mendirikan atau membangun 

rumah adat adalah : kayu dan bambu. Untuk membuat rumah adat Sasak – bahan 

bangunan didapatkan dari lingkungan sekitar mereka tinggal dan merupakan bahan 

yang ada di lingkungan sekitar mereka, bukan bahan-bahan yang ‘asing’ yang tidak 
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dikenal alam lingkungan sekitar. Untuk menyambung bagian - bagian kayu dari 

rumah adat tersebut, mereka menggunakan ‘paku’ yang terbuat dari bamboo – 

yang disebut ‘pasak’ dan ‘paku’. Rumah adat suku Sasak hanya memiliki satu pintu 

berukuran sempit dan rendah, serta hanya meliki satu jendela (ukuran kecil – tidak 

terlalu besar).  

Rumah adat Sasak pada bagian atapnya berbentuk seperti gunungan (separuh 

bentuk oval), menukik ke bawah dengan jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter dari 

permukaan tanah (fondasi). Atap dan bubungannya (bungus) terbuat dari alang-

alang, dindingnya dari anyaman bambu (bedek), hanya mempunyai satu berukuran 

kecil dan tidak ada jendelanya. Ruangannya (rong) dibagi menjadi inan bale (ruang 

induk) meliputi bale luar (ruang tidur) dan bale dalem berupa tempat menyimpan 

harta benda, ruang ibu melahirkan sekaligus ruang disemayamkannya jenazah 

sebelum dimakamkan. Ruangan bale dalem dilengkapi amben, dapur, dan sempare 

(tempat menyimpan makanan dan peralatan rumah tangga lainnya) terbuat dari 

bambu ukuran 2 x 2 meter persegi atau bisa empat persegi panjang. Kemudian ada 

sesangkok (ruang tamu) dan pintu masuk dengan sistem sorong (geser). Di antara 

bale luar dan bale dalem ada pintu dan tangga (tiga anak tangga) dan lantainya 

berupa campuran tanah dengan kotoran kerbau/sapi/kuda, getah, dan abu jerami. 

3. Filosofi Dan Makna 

Sebagian dari permukiman masyarat Suku Sasak terletak pada daerah 

pegunungan, namun demikian lokasi kampung adatnya tetap memilih pada lokasi 

/tempat yang cukup tinggi. Pola kampung adat pada umumnya berorientasi arah 

Utara-Selatan, dengan arah Selatan sebagai arah utama. Arah Selatan merupakan 

arah datangnya angin laut dari musim yang mendatangkan kesuburan dan hasil 

laut yang melimpah bagi masyarakat. Untuk menghormati anugerah alam inilah 

maka arah Selatan memperoleh penghargaan tinggi dan dijadikan sumbu utama 

dalam mewujudkan permukiman kampung adat (Senaru) masyarakat Sasak. Oleh 
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sebab itu kampung tradisional Suku Sasak berorientasi Utara menghadap Selatan. 

Genius Loci pada permukiman tradisional Sasak berupa beruga. Setiap rumah di 

kawasan ini selalu berorientasi terhadap berugaq. Arah pintu Bale selalu meghadap 

ke berugaq. Pola perletakan sejajar memanjang dari arah Utara-Selatan. 

Pembangunan bale dilakukan dengan konsep cermin atau berhadapan, dan beruga 

ini terletak diantara dua bale.  

 

Gambar 76 Bale Lumbung pada Permukiman Sasak 

Sumber : http://idea.grid.id/read/09905650/yuk-mengenal-arsitektur-vernakuler-rumah-adat-sasak-di-

sade-lombok?page=all 

E. Tinjauan Nilai 

Pepper (dalam Soelaeman, 2005:35) mengatakan bahwa nilai adalah segala 

sesuatu tentang yang baik atau yang buruk. Sejalan dengan pengertian tersebut, 

Soelaeman (2005) menambahkan kembali bahwa nilai adalah sesuatu yang 

dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau 

yang buruk, sebagai abstraksi, pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman 

dalam seleksi perilaku yang ketat. Nilai sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Nilai 

adalah tingkatan kebajikan atau kebaikan dan kegunaan yang dimiliki seseorang. Nilai 

sangat berkaitan erat dengan kebaikan.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 756) disebutkan bahwa nilai 

adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai tidak 
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dapat dilihat dalam bentuk fisik, sebab nilai adalah harga suatu hal yang harus dicari 

dalam proses manusia menanggapi sikap manusia yang lain (Mardiatmaja, 1986: 

105). Pendapat-pendapat di atas tidak dapat lepas dari kebudayaan, seperti yang 

dikemukakan oleh Suminto (2000: 5), bahwa kebudayaan sebagai suatu konsep yang 

luas, yang di dalamnya tercakup adanya sistem dari pranata nilai yang berlaku 

termasuk tradisi yang mengisyaratkan makna pewarisan norma-norma, kaidah-

kaidah, adat istiadat dan harta-harta cultural. Kebudayaan yang di dalamnya 

terkandung nilai perlu upaya pelestarian.  

F. Tinjauan Kearifan Lokal (local genius) 

Pertama kali konsep kearifan lokal (local genius) ini menurut Koentjaraningrat 

yang dikutip Kasiyan dan Ismadi diperkenalkan oleh arkeolog H.G Quaritch Wales 

dalam tulisannya berjudul “The Making of Greater India: A Study in South-East Asia 

Culture Change” yang dimuat dalam Journal of the Royal Asiatic Sociaty (1948). Ciri-

ciri khas atau yang biasa disebut sebagai ‘pribumi’ itulah, yang oleh Wales diistilahkan 

‘local genius’, yang di dalamnya terkandung makna sebagai ‘basic personality of each 

culture’. Dengan mengacu pendapat Wales mengenai local genius secara luas, dapat 

diartikan sebagai proses cultural characteristic, yakni perkembangan dari proses 

fenomenologis ke sifat kognitif, memiliki dasar:  

1. Menunjukkan pandangan hidup dan sistem nilai dari masyarakat (orientation). 

2. Menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap dunia luar (perception).  

3. Mewujudkan tingkah laku masyarakat sehari-hari (attitude dan pattern of life).  

4. Mewarisi pola kehidupan masyarakat (life style). 

G. Tinjauan Suku Sasak  

Sasak secara etimologi, menurut Goris S, berasal dari kata sah yang berarti 

“pergi” dan shaka yang berarti “pergi ke tanah leluhur”. Dari etimologi ini diduga leluhur 

orang Sasak adalah orang Jawa, hal ini juga terbukti pula dari aksara Sasak yang oleh 
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penduduk Lombok disebut “Jejawan”, yakni aksara Jawa, yang selengkapnya 

diresepsi oleh kesusastraan Sasak.  

Suku Sasak adalah kelompok etnik mayoritas yang jumlahnya kurang lebih 

90% dari total penduduk Lombok. Kelompok-kelompok lain, seperti Bali, Sumbawa, 

Jawa, Arab, dan Cina, merupakan kelompok pendatang. Selain jumlah etnik yang 

beragam, pulau Lombok juga memiliki beragam budaya, bahasa, dan agama. Masing-

masing kelompok berbicara berdasarkan bahasanya sendiri-sendiri. Orang Sasak, 

Bugis, dan Arab mayoritas beragama islam; orang Bali beragama Hindu; dan orang-

orang Cina beragama Kristen.  

 

Gambar 77 Masyarakat Suku Sasak 

Sumber : http://www.infobudaya.net/2018/01/mengenal-lebih-dalam-suku-sasak-suku-asli-

ntb/ 

Berdasarkan kebiasaan dan terjadinya sinkretisme keagamaan mereka, Sasak 

bisa dibagi ke dalam wetu lima dan wetu telu. Waktu lima ditandai dengan ketaatan 

tinggi terhadap ajaran islam sesuai dengan waktu shalat lima waktu. Sedangkan waktu 

telu adalah ritual waktu tiga kali seminggu yaitu senin, jum’at, dan sabtu. Walaupun 

bagi orang Sasak mayoritas islam, dalam kehidupan sehari-hari mereka, adat 

cenderung memerankan peran dominan di kalangan komunitas wetu telu, dan masih 

ada beberapa hal yang bertentangan dengan agama islam.  

Dalam kitab Nagara Kartha Gama karangan Empu Nala dari Majapahit, suku 

Sasak disebut “Lomboq Mirah Sak-Sak Adhi.” Jika saat kitab tersebut dikarang suku 

Sasak telah mempunyai sistem budaya yang mapan, maka kemampuannya untuk 
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tetap eksis sampai saat ini merupakan salah satu bukti bahwa suku ini mampu 

menjaga dan melestarikan tradisinya. 

Salah satu bentuk dari bukti kebudayaan Sasak adalah bentuk bangunan 

rumah adatnya. Rumah bukan sekadar tempat hunian yang multifungsi, melainkan 

juga punya nilai estetika bagi penghuninya, baik arsitektur maupun tata ruangnya. 

Suku Sasak membangun rumah dan perkampungan adat telah menggunakan 

teknologi dan arsitektur tersendiri sebagai manifestasi hasil cipta, karsa dan karya seni 

budaya di zamannya. 

Jika ditelusuri dari cara berkesenian, khususnya seni suara, pekat sekali 

terpancar nuansa pilu. Selain mengambil lirik melankolis (tentang kepedihan hidup), 

tembang-tembang Sasak banyak melantunkan cinta (seperti suka dukanya bercinta), 

cinta pertama, patah hati, atau spirit hidup tanpa cinta. Lirik lagu-lagu rakyat lainnya 

ada juga tentang suka cita mengolah lahan pertanian, panen raya, atau menyanjung 

keindahan alam. 

Sementara seni ukir khas Sasak, memunculkan ornamen Sasak letih dengan 

posisi bertopang dagu. Ornamen lain yang menonjol adalah motif cecak. Binatang ini 

dipercaya sebagai simbol masyarakat yang masih natural serta dimitoskan sebagai 

binatang pembawa keberuntungan. Untuk ornament tertentu sasak mempercayai 

cicak sebagai hewan keberuntungan sehingga masyarakat sasak sering memberikan 

motif dan ornamen cicak kedalam hasil budayanya. Di Lombok cicak diberi makna 

binatang pembawa keberuntungan, natural, tetapi dikalangan salah satu sub etnik 

Batak di Pulau Samosir, cecak merupakan perlambang kemampuan beradaptasi 

dengan kondisi alam yang berbeda. 

Bagi manusia umumnya, memberi pesan agar setiap orang terampil beradaptasi 

dimanapun dia hidup dan bermasyarakat. Tafsir yang bisa muncul dari corak yang 

terbangun pada cara berkesenian suku Sasak yaitu, telah terjadi penderitaan 

berkepanjangan. Kenyataan itu telah mempengaruhi ekspresi dan produk kesenian 
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yang dihasilkan. Sehingga daat disimpulkan produk kesenian mengandung kuat dua 

nilai utama yaitu sakral (suci) dan frofan (duniawi). Sedangkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam arsitekturalnya yaitu :  

(a) penggunaan bahan bangunan yang ramah dengan kondisi lingkungan alam 

sekitarnya 

(b) struktur dan konstruksi bangunan yang digunakan adalah struktur kayu sederhana 

dengan kolom utama berupa empat buah tiang (saka) terbuat dari kayu, beban 

atau berat dari bangunan dibuat ‘ringan’ dengan menggunakan sub-struktur lantai 

kayu serta bahan penutup atap terbuat dari bahan jerami atau rumbia. 

 

 

 


