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Abstract 

Ashta Bhumi is a field of knowledge that discusses the concept of space, especially relating to 
zonation planning on traditional Bali Madya dwellings. Ashta Bhumi means ‘planning the area’ 
based on ‘ashta bhumi’ that refers to perthiwi or land. That is why ashta bhumi means planning 
the land or knowledge that is use to determine the zonation on land. The systems use to measure 
the space are ‘depa’ and ‘tapak’ that are taken from the measurement of body, hands and foot of 
the male head in the family member.  Similar concept was also owned by the Javanese tradition 
which was known as lawang cepuri that has similar function with pah pinara sanga concept. 
There are various names regarding to the application of the “lawang cepuri” and  ashta bhumi 
concepts, especially relating to the basic concept of “pah pinara sanga” (divided to nine). 
Besides the above-mentioned problems, there are numerous interpretation and sources regarding 
the concept that obscure the meaning with different application of the concept. The purpose of 
this research is to find the multi culture elements that are found in pah pinara sanga and lawang 
cepuri concepts. The method used is collective case study that uses the technique of 
simultaneous cross sectional. The outcome of this research is to give an overview of exit 
distribution from these two cultures, so that it can be learnt easily and systematically.  

Keywords: Ashta Bhumi, pah pinara sanga, lawang cepuri, depa, and tapak 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Salah satu dasar pengaturan ruang dalam perancangan interior dan arsitektur 
adalah dengan pengaturan zonasi (pendaerahan). Zonasi ini dalam perencanaan interior 
dan arsitektur Bali Madya menggunakan dasar pengetahuan yang disebut Ashta Bhumi. 
Ashta Bhumi maksudnya adalah merancang area yang ada di atas tanah (bumi) atau 
medesain zonasi di atas tanah. Pengukurannya dilakukan dengan depa, (ukuran dengan 
tangan) dan tapak (ukuran dengan telapak kaki) dari ukuran tangan dan kaki penghuni 
sebagai pemilik hunian tersebut. Tata cara untuk membuat hunian Bali Madya dimulai 
dari; 1). Ngruak Karang (membuka lahan), 2). Nyukat Karang (mengukur lahan), 3). 
Nasarin (memasang dasar), 4). Memakuh (mengupacarai), dan 5). Melaspas /upacara 
akhir/selamatan (Suharsana, 1997: 10). Setelah upacara pembukaan lahan, kemudian 
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dilanjutkan dengan pengukuran yang menggunakan depa dan tapak yang diaplikasikan 
dari ashta bhumi tersebut. Berbagai sebutan ukurannya adalah; Singa, Lembu, Gajah, 
Dwaja, dan Wreksa. Kelima nama ukuran ini dapat bervariasi satuan ukurannya tetapi 
namanya akan tetap sama seperti ukuran sebelumnya. Selain nama di atas masih ada 
nama lainnya seperti; linggaha, lingga pusa dan gajah amerta. Setelah ukurannya 
ditentukan kemudian dibagi sembilan dan disebut pah pinara sanga sesa 1,2,3 dst., 
(dibagi sembilan dengan menyisakan 1,2,3 bagian…dst). Satuan ukurannya dengan 
menggunakan depa alit, belah dada, sekil, depa madya atau depa agung sesuai 
ketersediaan lahan (lihat gambar 2). 

Pah pinara sanga adalah salah satu dari beberapa tahap pengukuran area untuk 
menentukan zonasi pintu keluar pada hunian Bali Madya. Cara ini ternyata bukan hanya 
dimiliki oleh Bali, tetapi telah berkembang dalam budaya Jawa yang dikenal dengan 
istilah lawang tjepuri pada masa hindu Jawa. Lawang cepuri ini memiliki cara 
pembagian yang sama dengan pah pinara sanga yaitu dibagi menjadi sembilan bagian. 
“Dununging lawang tjepuri iku ana petungane nganti 9, luwih disik diukur dipara 9” 
yang berarti tempat lawang cepuri itu ada perhitungannya sampai 9, yang bagusnya 
diukur dibagi 9 (SPH.Handanamangkara, 1964: 44). Konsep ini juga digunakan untuk 
menentukan pintu keluar hunian pada masa itu. Yang berbeda hanya beberapa nama 
bagiannya sedangkan bagian lainnya masih tetap memiliki makna yang sama. 
Keberadaan konsep ini membuktikan bahwa konsep pah pinara sanga bukan asli milik 
Bali Madya tetapi berkembang dari budaya Jawa dan berakulturasi dengan konsep Bali 
pada masanya. Singkatnya waktu pemaparan menyebabkan penulis membatasi 
pembahasan hanya pada konsep pah pinara sanga yang dibandingkan dengan konsep 
lawang cepuri saja. Dengan demikian maka diharapkan pembahasan akan menjadi 
fokus dan lebih detail. 

B.  Metodologi 

Pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus (instrumental case study) 
atau sering disebut collective case study yang dilakukan dengan mempelajari 2 kasus 
serta membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Karena termasuk kedalam 
penelitian budaya yang berusaha untuk menelusuri sebuah kasus, maka analisis pada 
penelitian ini dilakukan dengan teknik simultaneous cross sectional yaitu data tidak 
dicari pada objek yang sama melainkan dicari pada subjek yang berbeda (‘pah pinara 
sanga’ Bali dan ‘lawang cepuri’ Jawa) dan teknik ini adalah sejalan  dengan model 
penelitian kualitatif dalam paradigma kualitatif positivistik.  Hal ini diperlukan untuk 
menemukan kecenderungan ke arah perkembangan budaya, maka golongan studi kasus 
yang dipilih adalah studi kasus prospektif (Suwardi Endraswara, 2006: 78-79). 

C.  Analisis 

Konsep pembagian ke dalam 9 area ini bahkan telah ada pada pola halaman 
India dalam konsep ruang Vastu Purusha Mandala. Apabila dibandingkan pembagian 
polanya, maka konsep pah pinara sanga dan lawang cepuri memiliki kesamaan dengan 
konsep vastu purusha mandala India. Model pembagiannya dapat dilihat pada gambar 1 
sebagai berikut. 
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Gambar 1: Konsep Ruang Vastu Purusha Mandala 
Sumber: http://www.google.co.id/search?q=vastu+purushamandala&ie 

 
 

Memahami bagaimana model dan konsep ruang pah pinara sanga pada interior 
arsitektur tradisional Bali Madya tidak akan terlepas dari sumber dan struktur 
pembentuk rancangan hunian tersebut. Sumber rancangan bangunan ini adalah masih 
dalam bentuk lontar yang dikenal dengan berbagai sebutan seperti; Swakarma, 
Wiswakarma, Swadarmaning undagi, Darma Laksana, Kaputusan Sanghyang Anala, 
Ashta Bhumi, Ashta Kosala Kosali dan masih banyak lagi lontar yang terkait dengan 
urusan pembangunan hunian Bali Madya ini. Namun yang berhubungan erat dengan 
konsep ruang pada bahasan ini adalah terdapat pada lontar Ashta Bhumi. 

Sistem pengukurannya adalah berdasarkan pada teori antrophosentris yaitu 
menggunakan tubuh manusia sebagai patokan ukuran dengan mengukur ‘bentangan 
tangan’ penghuni yang paling tua (kepala keluarga). Ashta Bhumi adalah pengukuran 
khusus ke arah horizontal (zonasi) yang digunakan untuk desain lay out ruang, dalam 
lingkup pintu ke luar pah pinara sanga (dibagi menjadi sembilan). Ukuran yang 
digunakan adalah  Depa Agung, Depa Madya, Belah Dada, Sekil, dan Depa Alit. 
Ukuran ini dikenal dengan sebutan Gajah (ukuran 15x14 depa), Singa (ukuran14x13 
depa), Dwaja (ukuran 13x12 depa) dan Wreksa (ukuran 12x11 depa) dan seterusnya 
(Subandia, 1990: 1). Ukuran lainnya yang dipakai untuk pengukuran bagian yang kecil 
adalah menggunakan telapak kaki yang disebut dengan ukuran tapak dan tapak 
ngandang. Tapak ngandang adalah tambahan wajib sebagai pengurip yang selalu ada 
pada setiap pengukuran ashta bhumi. Nama ukuran setiap tapak adalah diukur dengan 
menggunakan asta wara (delapan perhitungan) yang terdiri dari; 1). Sri, 2). Indra, 3). 
Guru, 4). Yama, 5). Ludra, 6). Brahma, 7). Kala, dan 8). Uma. Berbagai model ukuran 
tersebut adalah seperti gambar 2 di bagian kanan berikut ini. 
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Gambar 2 : Ukuran Depa dan Tapak  pada interior dan arsitektur hunian Bali Madya 

 
 

Setelah diketahui luas lahan yang akan diukur, maka pada saat nyukat karang 
(mengukur area pekarangan) dilakukan dengan menggunakan depa alit, depa madya 
atau depa agung (Gelebet, 1985: 31). Kalau lahannya kecil menggunakan depa alit, bila 
lahannya sedang menggunakan depa madya dan apabila lahannya luas maka akan 
menggunakan depa agung atau kalau sangat luas akan menggunakan kelipatan dari 
ketiga ukuran tersebut. Pembagian awal ini dapat dilihat pada gambar 3 dan selanjutnya 
untuk menentukan pintu keluarnya pada masing-masing area dibagi lagi menjadi 9 area 
pada ke empat sisinya. Sehingga dalam area sisi tersebut terdapat 32 area lengkap 
dengan nama dan maknanya. 

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Sesa 1……dst 
 

 
Gambar 3 : Pengukuran awal Pah Pinara Sanga Sesa Besik 

 

1. Depa alit 

1. Depa Alit 3. Depa Madya2. A Sekil

6. Depa Agung 4. A Belah Dada 5 Duang Belah Dada 
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Cara memulai pengukuran dalam lawang cepuri dan pah pinara sanga, memiliki 
persamaan yaitu dimulai dari arah timur laut ke selatan terus ke barat, kemudian ke 
utara dan ke timur (lihat gambar 4). Jadi untuk pintu keluar hunian yang menghadap ke 
utara pengukurannya dimulai dari Barat ke Timur. Untuk hunian yang menghadap ke 
Timur pintu keluarnya diukur mulai dari Utara ke Selatan. Hunian yang menghadap ke 
Selatan pintu keluarnya diukur dari Timur ke Barat dan hunian yang menghadap ke 
Barat diukur dari Selatan ke Utara. Dengan melihat sistemnya maka pergerakan sistem 
penentuan ukuran ini adalah berputar ke kanan atau searah jarum jam. Perbandingan 
nama dan makna pada masing-masing area ini dapat dijelaskan dalam tabel 1 dan 2 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 : Konsep Lawang Cepuri dan Pah Pinara Sanga 

 
 

Pada tabel 1 dan 2 pengamatan hanya dilakukan pada 2 objek kasus yaitu buku 
karangan SPH. Handanamangkara dan buku Tanah dan Bangunan karangan Ida Pandita 
Mpu Jaya Wijayananda. Apabila dilihat dari tabel 1: D, persamaan maknanya terletak 
pada area no: 7, 8 dan 9 yaitu pada area 7 bermakna baik dan pada area 8,9 bermakna 
buruk. Sedangkan yang lainnya memiliki makna yang berbeda dan bahkan berbanding 
terbalik. Pada tabel 1: C, persamaan maknanya terletak pada area no: 1, 2, 5, 6, 7, 8 dan 
9. Sedangkan pada area no: 3, 4 dan 6 memiliki makna yang berbanding terbalik. 
Dengan demikian maka sebagian besar area pada zonasi lawang cepuri dan pah pinara 
sanga ini masih memiliki persamaan dan keduanya berjalan dengan baik pada 
lingkungannya masing-masing.   
 
Tabel 1: D dan C. Hunian Menghadap ke Utara dan ke Barat 

Lawang Cepuri Pah Pinara Sanga  Lawang Cepuri Pah Pinara Sanga 
1. Darbe anak tur bagus 
2. Ora duwe utang 
3. Manggung duka cipta 
4. Oleh kapinteran 
5. Kerep kepaten 
6. Rosa budine 
7. Oleh kasugihan 
8. Cacat saka ratu 
9. Linulutan bau akeh 

 

1. Tanpa Anak (buruk) 
2. Wikara (buruk) 
3. Nohan (buruk) 
4. Kedalih (buruk) 
5. Brahma Stana (baik) 
6. Piutangan (buruk) 
7. Suka Mageng (baik) 
8. Kawisesan 
9. Kawighnam (buruk) 

 

 1. Kerep kemalingan 
2. Gede atine 
3. Kerep tetukaran 
4. Kasusahan kabencana 
5. Sukih saka slaka 
6. Antuk suka linuwih 
7. Sugih beras pari 
8. Katekan wong wadon 
9. Oleh dosa saking ratu 

 

1. Baya agung (tidak baik) 
2. Musuh makueh (tak baik) 
3. Wreddhi Guna (baik) 
4. Wreddhi Guna (baik) 
5. Dhanawan (baik) 
6. Brahma Sthana (baik) 
7. Kinabhakten (baik) 
8. Kapiutangan (tidak baik) 
9. Karogha Kala (tak baik) 

Sumber: SPH. 
Handanamangkara, 1964 

Sumber:  Ida Pandita Mpu 
Jaya Wijayananda, 2004  Sumber: SPH. 

Handanamangkara, 1964 
Sumber:  Ida Pandita Mpu 
Jaya Wijayananda, 2004 
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Data pada tabel 1B, menunjukkan bahwa kedua konsep ini memiliki persamaan 

pada area no: 1, 3, 4, 7, 8 dan 9. Sedangkan pada area no 2 dan 6 memiliki perbedaan 
makna dan pada area no  5 bahkan memiliki makna yang berbanding terbalik, yaitu 
pada lawang cepuri bermakna tidak baik sedangkan pada pah pinara sanga bermakna 
baik. Pada tabel 1A persamaan konsep ini ada pada area no: 2, 3, 6, 7 dan 9. Sedangkan 
pada area no: 1 dan 5 maknanya berbanding terbalik. Pada area no: 1 konsep lawang 
cepuri bermakna baik, sedangkan pada pah pinara sanga bermakna tidak baik. Begitu 
juga pada area no: 5, pada konsep lawang cepuri bermakna tidak baik sedangkan pada 
konsep pah pinara sanga dianggap bermakna baik. 
 
Tabel 1: B-A. Hunian Menghadap ke Selatan dan ke Timur 

Lawang Cepuri Pah Pinara Sanga  Lawang Cepuri Pah Pinara Sanga 
1. Geringen kerep 

kasusahan 
2. Kerep katekan sanak 

lan wong tuwa 
3. Sugih anak 
4. Akeh wong kang arsa 

ngalani 
5. Kerep kemalingan 
6. Antuk gawe marga 

saking anak 
7. Rosa budine 
8. Oleh dosa marga 

saking anak 
9. Kangelan serta mlarat 
 

1. Baya agung (tidak 
baik) 

2. Tanpa anak (tidak 
baik) 

3. Sukha mageng (baik) 
4. Brahma Sthana (baik) 
5. Dewa Wredhi (baik) 
6. Sugih Rendah ((baik) 
7. teka Wreddhi (baik) 
8. Kepaten ((tidak baik) 
9. Kageringan (tidak 

baik) 
 

 1. Kerep oleh duwit 
2. Oleh kasugihan 
3. Raharja sugih anak putu 
4. Menengan tur angkuh 
5. Kerep kemalingan 
6. Oleh kasugiahan 
7. Salah saka wong wadon 
8. Kerep oleh duwit 
9. Geringen kerep 

kasusahan 
 

1. Perih (buruk) 
2. Kinabhakten (baik) 
3. Wreddhi Guna (baik) 
4. Dhana Teka (baik) 
5. Kebrahmanan (baik) 
6. Dhana Wreddhi (baik) 
7. Nohan (tidak baik) 
8. Setri Jahat (tidak baik) 
9. Cendek Tuwuh Yusa 

(tidak baik) 
 
 

Sumber: SPH. 
Handanamangkara, 1964 

Sumber:  Ida Pandita Mpu 
Jaya Wijayananda, 2004  Sumber: SPH. 

Handanamangkara, 1964 
Sumber:  Ida Pandita Mpu 
Jaya Wijayananda, 2004 

 
 

Berdasarkan kedua konsep di atas (lawang cepuri dan pah pinara sanga) maka 
area yang diperkenankan untuk membuat pintu keluar yang dianggap baik dapat 
dijabarkan sebagai berikut (lihat gambar 5). Data menunjukkan bahwa sebagian besar 
memiliki persamaan khususnya yang menyangkut anggapan baik pada area di sisi 
Timur, Selatan Barat dan Utara. Kedua konsep ini dengan jelas menampakkan 
persamaan dan perbedaannya. Perbedaan ini tidaklah menjadi penghambat dalam 
aplikasinya dan aktivitasnya dilakukan sesuai aturan pada lingkungan sekitarnya. 
Berdasarkan hal ini juga, bisa dilihat bahwa terjadi kecenderungan perkembangan 
budaya dari konsep Jawa (lawang cepuri) ke konsep Bali (pah pinara sanga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 : Pintu Keluar yang dianggap baik (diblok) 
pada  Lawang Cepuri (gambar kiri) dan Pah Pinara Sanga (gambar kanan) 

Utara 

TimurBarat 

Selatan 

Utara

Timur Barat

Selatan
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D.  Kesimpulan 

Menyimak hasil bahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang 
zonasi pembagian area pada konsep “pah pinara sanga” Bali dan “lawang cepuri” Jawa 
adalah sama-sama dibagi menjadi sembilan. Konsep pembagian area menjadi 9 bagian 
ini, terbukti tidak hanya terdapat di Bali saja, tetapi telah ada di daerah Jawa dan India. 
Oleh sebab itu konsep ini adalah konsep yang telah beralkulturasi sejak lama dari India-
Jawa dan akhirnya sampai ke Bali. Hal ini adalah bukti sebuah perkembangan budaya 
yang mengalir sesuai aktivitas jamannya. Namun karena berbagai perbedaan penapsiran 
penulisnya, memungkinkan munculnya variasi dan perbedaan makna serta nama pada 
konsep tersebut. Bahkan di beberapa bagiannya, memiliki makna yang berbanding 
terbalik diantara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi perbedaan ini tidak 
menyurutkan pelaksanaan konsep pah pinara sanga di lapangan, dan sebaliknya tetap 
dijalankan masyarakatnya dan masih berlangsung sampai saat ini. Semuanya dilakukan 
dengan mengedepankan kebersamaan, toleransi dan menerima perbedaan sebagai 
sebuah keindahan. Percampuran budaya bisa saja terjadi karena perkembangan jaman 
yang saling mempengaruhi. Namun walaupun demikian data di atas telah menunjukkan 
bahwa budaya multikultur telah sejak lama menjadi kekayaan bangsa ini dan sudah 
selayaknya dapat dipertahankan keberadaannya.  
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