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KATA PENGANTAR

P
uji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida 
Sang Hyang Widhi Wasa) karena limpahan karunia-Nya Jelajah 
Tinggalan Prasejarah di Desa Tenganan Pegringsingan dapat 

diselesaikan dalam bentuk buku.
Tenganan Pegringsingan terletak di antara perbukitan yang berada 

di Kecamatan Manggis, Karangasem. Desa ini mempunyai keunikan dan 
sejarah yang panjang hingga saat ini masih bertahan dengan kearifan lokal 
yang terikat oleh awig-awig sejak abad ke-11. Tinggalan arkeologi yang 
berhasil di data sebanyak enam situs, yaitu Pura Batan Cagi, Pura Gaduh, 
bangunan fasilitas adat di tengah-tengah areal desa adat, Karang Nini 
Mangku, Pura Yeh Santi, dan Pura Penebusan. Di dalam situs tersebut 
menyimpan benda, struktur, dan bangunan yang diduga sebagai cagar 
budaya yang berasal dari masa tradisi megalitik. Pendokumentasian ini 
dilakukan untuk merekam data verbal dan masalah pelestariannya serta 
dibantu kajian-kajian pustaka guna mendukung dalam penyusunan 
buku ini.

Tinggalan arkeologi yang terkandung di dalamnya memiliki nilai 
penting bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan terkait sejarah, 
estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan. Tinggalan arkeologi 
di Desa Tenganan Pegringsingan memiliki unsur-unsur tradisi megalitik 
yang berlanjut hingga saat ini, seperti adanya Tahta Batu di Pura 
Panebusan, Pura Yeh Santi, Pura Gaduh, dan Pura Batan Cagi. Sedangkan 
tinggalan yang berada di dalam Desa Tenganan terdapat bangunan 
dan struktur yang memiliki nilai kesakralan terkait adat istiadat dan 
berdirinya Desa Tenganan (living monument).

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada masyarakat 
Desa Tenganan Pegringsingan atas dukungan dan bantuannya. 
Semoga buku ini memberikan manfaat serta bisa mendorong pelibatan 
masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya atau obyek yang 
diduga cagar budaya.

Penyusun
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Di dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Negara memajukan kebudaya-
an nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin ke-
bebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 
budayanya”, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh 
warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencer-
minkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh 
jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta mem-
perkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita 
bangsa pada masa depan. Lebih lanjut diuraikan bahwa kebudayaan In-
donesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memper-
kuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat 
kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan 
bangsa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah ke-
hidupan bangsa.

Cagar Budaya/Objek yang diduga sebagai Cagar Budaya adalah salah 
satu wujud kebudayaan sebagai hasil dari cipta, rasa dan karsa bangsa 
Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan. Se-
bagai bagian integral dari kebudayaan yang harus dilestarikan, Cagar 
Budaya/Objek yang Diduga sebagai Cagar Budaya merupakan warisan 
budaya  bersifat bendawi (tangible), memiliki nilai intrinsik  (intangib-
le) yakni nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, 
ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk 
cagar budaya. 

objek yang diduga cagar budaya yang terdapat di Desa Tenganan 
Pegringsingan memiliki keunikan berasal dari masa prasejarah yang ber-
lanjut hingga saat ini. Adapun situs objek yang diduga cagar budaya di 
wilayah Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten 
Karangasem ini antara lain:

1. Pura Batan Cagi, Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan 
Manggis, Kabupaten Karangasem.
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2. Pura Yeh Santi, Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan 
Manggis, Kabupaten Karangasem.

3. Pura Gaduh, Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan 
Manggis, Kabupaten Karangasem.

4. Karang Nini Mangku, Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Keca-
matan Manggis, Kabupaten Karangasem.

5. Pura Penebusan, Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan 
Manggis, Kabupaten Karangasem.

6. Bangunan fasilitas adat yang ada di tengah areal Desa Adat Teng-
anan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karanga-
sem.

Tinggalan arkeologi yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan 
memiliki nilai penting bagi masyarakat terkait sejarah, estetika, ilmu pe-
ngetahuan, etnologi, dan keunikan. Tinggalan arkeologi di Desa Teng-
anan memiliki unsur-unsur tradisi megalitik yang berlanjut hingga saat 
ini, seperti adanya Tahta Batu di Pura Panebusan, Pura Yeh Santi, Pura 
Gaduh, dan Pura Batan Cagi. Sedangkan tinggalan yang berada di dalam 
Desa Tenganan terdapat bangunan dan struktur yang memiliki nilai ke-
sakralan terkait adat istiadat dan berdirinya Desa Tenganan (living mo-
nument).

1.2 Riwayat Penelitian/Pelestarian
Di dalam upaya pelestariannya, pada beberapa situs/objek yang didu-

ga cagar budaya yang ada di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan 
telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

1. Pemetaan dan penggambaran Pura Yeh Santhi Tenganan, Desa 
Tenganan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali tahun 2014 
oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali.

2. Studi Teknis di Pura Yeh Santhi Tenganan, Kec. Manggis, Kab. 
Karangasem, Prov. Bali tahun 2014 oleh Balai Pelestarian Cagar 
Budaya Provinsi Bali.

3. Pemugaran tembok keliling di Pura Yeh Santhi Tenganan, Kec. 
Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali tahun 2014 oleh Balai Pe-
lestarian Cagar Budaya Provinsi Bali.

4. Inventarisasi Tinggalan Arkeologi Kabupaten Karangasem Tahun 
2016 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karanga-
sem.
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BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1  Lokasi dan Lingkungan
Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu bentuk 

tipe desa kuno di Bali. Pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan 
kebudayaan dan adat istiadat desa Bali Aga (pra Hindu) yang berbeda dari 
desa-desa lainnya di Bali. Terletak di bagian Timur Pulau Bali, Desa Teng-
anan Pegringsingan berada di Kecamatan Manggis atau sekitar 17 km ja-
raknya dari Kota Amlapura (ibukota  kabupaten  Karangasem), 5 km dari 
kawasan pariwisata Candidasa, dan sekitar 65 km dari Kota Denpasar (ibu-
kota provinsi Bali).

Secara administratif Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan 
bagian dari Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karanga-
sem, Provinsi Bali. Luas wilayah desa adat adalah 917,2 hektar, mem-
bujur arah Utara-Selatan, dari perbukitan hingga pantai dan diapit oleh 
dua perbukitan, dan terbagi menjadi: 

•	Area sawah : 255.840 hektar.
•	Hutan dan tegalan : 583.035 hektar.
• Permukiman dan fasilitas sosial lainnya : 78.325 hektar.
Secara geografis, Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di an-

tara 08°26’39” LS – 08°30ʻ31” LS dan 115°33’09” BT – 115°35’25” BT, 
adapun batas-batasnya :

• Sebelah utara  : Desa Adat Macang dan Bebandem. 
• Sebelah timur  :  Desa Adat Bungaya, Asak, Timbrah, dan Bug-

bug. 
• Sebelah selatan  : Desa Adat Nyuh Tebel, Pesedahan, dan Tenga-

nan Dauh Tukad.
• Sebelah barat  :  Desa Adat Ngis.
Batas wilayah Tenganan saat ini adalah seperti yang tertulis dalam 

lontar tahun 1842 yang dituliskan kembali setelah terjadi kebakaran be-
sar tahun 1841 di Desa Adat Tenganan. Lontar tersebut dibuat oleh I Gde 
Gurit dari Klungkung, selesai ditulis pada Jumat Paing, wara pahang, 
titi tanggal ping 15, sasih ka 4, rah 4, tenggek 6, Isaka 1764, tahun 1842 
Masehi dijelaskan sebagai berikut:
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Peta Desa Adat Tenganan Pegringsingan
(Sumber : Kantor Desa Tenganan, 2021)

“Dan perihal batas wilayah daerah orang desa di Tenganan Pegring-
singan, yang menjadi wilayah kekuasaan dipegang oleh orang desa 
itu, sebelah Timur dibatasi oleh pohon kepuh randu, merapat ke 
Bugbug, ke selatan di bagian dataran bukit bagaikan lonjong ber-
akhir di Pantai Candidasa, batas merapatnya ke Pasedahan tersela 
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jurang di sebelah utara Pasedahan, dari timur ke barat di sebelah 
utara jurang dikuasai oleh barang siapa pun orang desa itu, batas 
merapatnya ke Tenganan Dauhtukad dibatasi oleh lorong (jalan 
kecil), di Selatan pohon kepuh dimiliki oleh Desa Tenganan Dauh-
tukad, batas merapatnya dari timur, pada bukit di barat Tenganan 
Pegringsingan, belahan ke barat dimiliki oleh Desa Ngis, sedatar 
bukit itu ke utara berakhir di sebelah selatan Desa Mayang berba-
taskan tegalan bernama Paulapulapan, terus ke timur berakhir ke 
persawahan bernama Batu Asah, terus ke tenggara berakhir di Desa 
Kawrekastala (Kastala), ke selatan di sebelah barat jalan besar sam-
pai de Desa Bungaya, di sebelah barat jurang yang ada di sebelah 
barat geriya (rumah kaum Brahmana) di Bungaya, merapatnya ke 
Bungaya sebelah Barat jurang wilayah Tenganan Pegringsingan, 
terus ke selatan di sebelah barat jurang berakhir merapat ke Desa 
Asak, sampai pada selokan (tlabah) bernama Pandusan, terus ke 
tenggara sampai ke selokan Umasni, di sebelah barat selokan ke 
selatan berakhir merapat ke Desa Timbrah, di barat jurang di se-
belah barat Desa Timbrah bernama Pangkung Jelinjing Jeh Inem, 
di sebelah barat itulah wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke 
selatan sampai merapat ke Bugbug pada selokan berisi batu besar, 
di sebelah utara Desa Bugbug terus ke barat berakhir pada bukit 
di sebelah timur Desa Tenganan Pegringsingan berbatasan pohon 
kepuh randu.” (Awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan dan terje-
mahannya, Pasal 12, t.t.)

Lahan seluas 300 x 800 meter persegi di sisi barat daya wilayah Desa 
Adat Tenganan dimanfaatkan untuk permukiman. Permukiman desa 
tersusun linear dalam tiga banjar, deretan yang membujur arah utara 
selatan, yaitu Banjar Kauh di sebelah barat, Banjar Tengah, dan Banjar 
Pande di sebelah timur. Pintu pekarangan setiap rumah hanya mengha-
dap dua arah, yaitu barat atau timur. Sisanya merupakan wilayah cam-
puran antara hutan, kebun, dan sawah. Kawasan hutan yang dimaksud 
masyarakat Tenganan Pegringsingan adalah kawasan hutan yang selain 
dilindungi juga dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan atau tegalan 
masyarakat dan sebagian besar dikerjakan oleh penyakap (penggarap). 
Luas kawasan hutan adalah 583,035 hektar, merupakan tanah yang ber-
ada di dataran yang lebih tinggi dari permukiman dan merupakan per-
bukitan memiliki kemiringan rata-rata 40% sehingga dipandang perlu 
untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara arif. Kawasan hutan ini sejak 
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adanya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) ada beberapa yang telah 
disertifikasi oleh pemilik pribadi dan ada juga yang dimiliki negara yang 
oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan disebut tanah GG (Govern-
ment Ground). Padahal sejak dulu tanah yang ada di Tenganan Pegring-
singan sebagian adalah milik pribadi dan sebagiannya lagi milik kelom-
pok yang dibedakan atas druwen desa (milik desa adat), laba pura, dan 
milik sekeha (kelompok), yang kesemuanya merupakan tanah ulayat di 
bawah kekuasaan desa adat dan kewajiban hukum adat. 

Untuk tetap menjaga agar hutan yang dimaksud tetap lestari, Desa 
Adat Tenganan Pegringsingan telah memiliki awig-awig yang sudah ada 
sebelum negara ini ada untuk menjaga dan memperkuat agar hutan te-
tap lestari. Aturan untuk kawasan hutan adalah : (1) Yang dimaksud hu-
tan adalah tanah yang berada di luar permukiman yang merupakan ta-
nah perbukitan di sekeliling wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. 
(2) Lahan tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain 
di luar Tenganan Pegringsingan, dan (3) Lahan harus tetap dijaga dan 
penebangan pohon boleh dilakukan kalau sudah tua, mati atas dasar izin 
dari desa adat.

Desa Tenganan berdiri kokoh mengabaikan perubahan jaman, hal ini 
dikarenakan masyarakat adat Desa Tenganan Pegringsingan terikat oleh 
peraturan adat desa yang sangat kuat, yang mereka sebut dengan awig-
awig. Awig-awig Desa Adat Tenganan ditulis sejak abad 11 dan sudah 
diperbaharui pada tahun 1842 setelah mengalami kebakaran besar pada 
tahun sebelumnya. Secara administratif, jumlah penduduk/masyarakat 
Tenganan Pegringsingan secara keseluruhan per Desember 2020 adalah 
2.633 jiwa, yang dimana 1.280 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1.353 
orang perempuan.  Menurut jumlah Kepala Keluarga  (KK), Desa Adat 
Tenganan Pegringsingan terdiri dari 783 KK, yang dibedakan menjadi 
Warga Adat, Krama Desa Adat, dan Krama Gumi Pulangan. 

Masing-masing keluarga menempati lahan seluas sekitar dua are un-
tuk bangunan rumahnya. Dalam satu pekarangan seluas dua are tersebut 
hanya boleh dihuni oleh satu keluarga. Setiap orang Tenganan Pegring-
singan yang sudah menikah diharuskan berpisah dengan orang tuanya 
dan menempati rumah sendiri yang dibangun di atas karang, halaman 
yang kosong. Krama Desa Adat Tenganan Pegringsingan menempati se-
buah karang desa yang tergabung dalam Banjar Kauh, Banjar Tengah 
dan Banjar Pande. Rumah yang dibangun harus mengikuti struktur rumah 
Tenganan Pegringsingan. 
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Struktur rumah adat krama desa Tenganan Pegringsingan
(Sumber : Kantor Desa Tenganan, 2021)

Desa Adat Tenganan mempunyai susunan pemukiman yang merupa-
kan pola kompleks yang terkurung (terbentengi oleh susunan batu kali), 
dengan masing-masing memiliki satu pintu keluar/masuk pada ma-
sing-masing pekarangan untuk setiap posisi mata angin. Sebagai ilustra-
si berikut disertakan peta sebaran pemukiman penduduk di Desa Adat 
Tenganan Pegringsingan.

Secara umum pola desa Tenganan merupakan sistem core yang mem-
bujur dari utara ke selatan. Terdiri atas tiga bagian, yaitu: Banjar Kauh, 
Banjar Tengah dan Banjar Pande. Banjar Kauh terletak pada core yang 
paling barat, sekaligus merupakan core utama. Perumahan di banjar 
Kauh terletak berderet mengapit dan menghadap core utama. Banjar Te-
ngah dengan beberapa bangunan pada corenya terletak di sebelah Timur 
dari banjar Kauh. Banjar Tengah dengan beberapa bangunan pada core-
nya terletak di sebelah timur dari banjar Kauh. Perumahannya berderet 
di kiri kanan core tengah. Banjar Pande ada pada core yang paling timur, 
dengan perumahan yang ada 2 deret pula menghadap dan mengapit core 
dari utara ke selatan. Pada core terdapat beberapa bangunan fasilitas 
umum untuk keperluan kegiatan masyarakat di Banjar Pande. Secara ke-
seluruhan bentuk pola pemukimannya adalah sistem core, di mana fasi-
litas umum diapit oleh persil-persil perumahan penduduk. Persil-persil 
ini terletak di sebelah kiri dan kanan berderet sepanjang utara sampai 
selatan sampai berakhir di batas lawang atau pintu gerbang desa (Kumu-
rur dan Damayanti, 2011: 11-12).

Keanggotaan inti dalam desa adat di Tenganan Pegringsingan dise-
but krama desa. Orang Tenganan Pegringsingan secara otomatis ma-
suk menjadi krama desa ketika mereka sudah menikah dan pasangan-
nya adalah orang Tenganan Pegringsingan asli. Krama desa Tenganan 
Pegringsingan terdiri atas pasangan suami istri, bukan hanya laki-laki 
sebagai kepala keluarga. Hal itu dikarenakan hak antara laki-laki dan 
perempuan di Tenganan Pegringsingan adalah sama. Jika salah satu pa-
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Peta Pemukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan
(Sumber : Kantor Desa Tenganan, 2021)
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sangan, suami atau istri meninggal dunia maka mereka tidak lagi bersta-
tus sebagai krama desa. Atau jika anak dari salah satu krama desa me-
nikah, maka pasangan tersebut akan keluar dari keanggotaan desa adat, 
digantikan oleh anaknya. Perkawinan sangat menentukan keanggotaan 
dan ‘jabatan’ dalam krama desa. 

Orang Tenganan Pegringsingan menerapkan sistem perkawinan en-
dogami, monogami, dan menabukan perceraian. Pernikahan harus dila-
kukan dengan sesama orang Tenganan Pegringsingan, tetapi tidak ter-
masuk dengan mereka yang tinggal di Banjar Pande. Mereka yang tinggal 
di Banjar Pande adalah orang luar yang karena keahliannya dibutuhkan 
desa dan sebagian lagi menetap karena mencari nafkah namun jumlah 
mereka dibatasi menurut ketentuan adat kemudian diberi hak untuk 
tinggal, atau orang ‘buangan’ akibat melanggar aturan desa, sehingga di-
kategorikan sebagai ‘orang luar Tenganan Pegringsingan’. Hanya mereka 
yang tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah yang termasuk dalam 
atau akan menjadi krama desa. 

Krama desa bertugas untuk melakukan upacara, mengelola peme-
rintahan dan pembangunan desa. Jabatannya dibagi dalam empat ting-
katan. Tingkat teratas disebut luanan, terdiri dari enam pasang sebagai 
penasehat. Dua belas pasang berikutnya disebut bahan roras, dibagi da-
lam dua kelompok. Enam pasang pertama disebut bahan duluan sebagai 
keliang desa, pengambil keputusan dalam pemerintahan. Enam pasang 
berikutnya disebut bahan tebenan yang akan menjadi keliang desa. 
Tingkat ketiga, dua belas pasang disebut tambalapu roras yang bertu-
gas menyampaikan informasi kepada warga lainnya. Dalam tingkatan ini 
juga dibagi dua, enam pasang pertama disebut tambalapu duluan dan 
enam pasang berikutnya disebut tambalapu tebenan. Urutan pasangan 
ketiga puluh dan berikutnya disebut pengluduan yang bertugas sebagai 
pelaksana kegiatan. Mereka yang sudah tidak lagi menjadi krama desa 
kemudian berstatus sebagai gumi pulangan. Enam orang ditetapkan se-
bagai keliang gumi, wakil dalam menyampaikan permasalahan dan hal 
lain yang dirasakan gumi pulangan. Orang yang berhak menjadi keliang 
gumi adalah mereka yang masih bersuami atau beristri, bukan duda atau 
janda, juga berdasarkan urutan perkawinan. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam awig-awig, perarem dan 
dresta setempat merupakan sistem tata pemerintahan yang bersifat ko-
lektif (Ulu Apad) dimana kedudukan serta jabatan pimpinan menurut 
susunan asli ditentukan berdasarkan urutan (ririgan) berdasarkan wak-



10       JELAJAH TINGGALAN TRADISI MEGALITIK DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN

Ilustrasi jabatan dalam krama desa Desa Adat Tenganan Pegringsingan
(Sumber : Kantor Desa Tenganan, 2021)

tu pernikahan. Unsur pimpinan desa adat adalah kelompok yang disebut 
dengan Bahan Duluan atau Keliang Nemnem. Unsur ini dipimpin oleh 
dua pasang suami-istri dengan kedudukan tertinggi yang disebut Tampi-
ang Takon. Terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan ke-prajuruan 
lainnya terutama yang berkaitan dengan urusan kepemerintahan dilak-
sanakan secara kolektif oleh Tampiang Takon bersama anggota Bahan 
Duluan/Keliang Nemnem yang lain dengan susunan sebagai berikut; 
(1) Tampiang Takon Duluan, (2) Tampiang Takon Tebenan, (3) Keli-
ang Desa Adat, (4) Petajuh, (5) Penyarikan, dan (6) Petengen. Adapun 
struktur organisasi krama desa adat Tenganan Pegringsingan adalah se-
bagai berikut.
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2.2  Latar Sejarah 
Menguraikan sejarah Desa Tenganan Pegringsingan dapat dimulai 

dengan mencari pengertian tentang arti kata dari nama desa itu sendiri. 
Kata Tenganan berakar kata “tengah” yang dapat berarti arah ketengah 
dan dapat pula berada ditengah. Kata Pegringsingan mempunyai akar 
kata “gering” dan “sing”. Kata pertama gering/gring berarti sakit atau 
penyakit sedangkan kata kedua sing berarti tidak atau menolak, sehing-
ga kedua akar kata tersebut jika disatukan akan gring-sing dapat berarti 
tidak sakit atau menolak penyakit, atau secara lebih nyata terhindar dari 
penyakit. Adapun isolasi desa itu dari kontaminasi pengaruh luar berarti 
bahwa desa tersebut yang berada di tengah akan berarti terhindar dari 

Struktur organisasi krama desa adat Tenganan Pegringsingan
(Sumber : Kantor Desa Tenganan, 2021)
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penyakit dan pengaruh jelek lainnya, sehingga Desa Tenganan Pegring-
singan akan merupakan suatu desa murni yang terbebas dari desa dan 
masyarakat sekitarnya, yaitu desa-desa lainnya di Bali. Dalam membuka 
lembaran sejarah Desa Tenganan Pegringsingan, kini sarjana barat se-
jak tahun tiga puluhan telah meneliti beberapa peninggalan sejarah yang 
ada di desa Tenganan. Di antaranya ilmuwan Barat seperti V. E. Korn 
(1932), R. Goris (1933), J. Belo (1936), W. Weck (1937), M. Covarubias 
(1937) dan M. Mead & G. Batteson (1937) (dalam  Astika 1988: 27); telah 
membuka isolasi desa Tenganan dari dunia luar. Beberapa peninggalan 
sejarah serta kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan telah 
menjadi objek penelitian untuk mengungkapkan desa tersebut secara le-
bih jelas dan nyata. Misalnya, oleh Goris dan Korn diketemukan pening-
galan yang menunjukkan kekunoan desa itu, yaitu peninggalan jaman 
Megalitikum. Terdapat pula arsitektur yang dipengaruhi Hindu (selain 
masih ditemukan dominasi dari arsitektur Bali Aga yang semula berarti 
Aga atau gunung atau pegunungan yang berarti arsitektur asli dari dae-
rah pegunungan).

Selanjutnya Goris (Astika, 1988: 27) juga menyatakan bahwa kata 
Tenganan sudah ditemukan dan dikenal dalam salah satu prasasti Bali 
dengan kata Tranganan, yang kemungkinan kemudian berubah menjadi 
Tenganan. Perubahan pelafalan ini kemungkinan berkisar pada abad ke 
XIV dan ke XV Masehi. Sedangkan menurut penelitian lontar mengenai 
sejarah Bali, “Bali Usana” ditemukan kalimat yang menyebutkan bahwa 
umat atau penduduk Desa Tenganan Pegringsingan yang akan bersem-
bahyang ke Bukit Lempuyang, berjalan menelusuri Pantai Karangasem 
mulai dari batas Desa Candidasa ke arah Timur. Mereka pergi ke Bukit 
Lempuyang untuk bersemedi, dimana tempat tersebut adalah tempat se-
medi Mpu Kuturan dan Mpu Baradah. Bilamana benar demikian (pen-
duduk Desa Tenganan menghadap kedua tokoh guru agama Hindu itu 
disana) maka kejadian tersebut sudah berlangsung sekitar abad X dan XI 
masehi (Narendra dkk. 1982: 7 dalam Maria dan Rupa, 2007: 21). Demi-
kianlah berbagai pendapat tentang nama Desa Tenganan Pegringsingan 
yang mencoba untuk mengungkapkan awal terjadinya atau adanya desa 
tersebut. Namun sangat disayangkan prasasti desa itu sendiri bersama 
peninggalan sejarah lainnya yang kemudian dapat menyingkap tabir 
yang penuh teka teki ini terbakar pada tahun 1841 bersamaan dengan 
terbakarnya desa tersebut. 

Dalam Usana Bali, diceritakan tentang seorang raja yang angkara 
murka yang bernama Maharaja Mayadenawa, beliau bertahta di Beda-
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hulu/Teges. Maharaja Mayadenawa terkenal sebagai seorang raja yang 
amat sakti dan amat sombong. Selama masa pemerintahannya, rakyat 
Bedahulu (Peneges), dilarang ngaturang aci (persembahan sajen) ke-
pada para dewata, sehingga selama ini tidak pernah para dewa-dewa di 
Besakih mendapatkan sesaji. Hal yang demikian ini menyebabkan para 
dewa-dewa menjadi marah dan kemudian berunding. Dalam perunding-
an oleh para dewa itu disepakati akan mengutus Bhatara lndera untuk 
turun ke mercepada memerangi raja Mayadenawa. Dalam peperangan 
ini ternyata Mayadenawa mengalami kekalahan. Atas kemenangan di-
pihak dewata, maka Bhatara lndera kemudian memerintahkan supaya 
rakyat Bedahulu membuat odalannya dan tempat pemujaan. Semenjak 
itu, rakyat Bedahulu/Peneges kembali ngaturang aci seperti dahulu di 
Besakih. 

Menurut informasi, bahwa pada waktu rakyat Bedahulu mulai lagi 
ngaturang aci/yadnya atas perintah Bhatara lndera, yadnya mana dina-
makan Asua Medayadnya dan yang akan dipergunakan sebagai korban/
carunya adalah seekor kuda Oncesrawa. Akan tetapi, ketika upacara/
yadnya akan tiba, kuda putih Oncesrawa tiba-tiba hilang. Karena hilang-
nya kuda itu, kemudian Bhatara lndera menyuruh rakyat untuk men-
cari (meseserep). Rakyat yang ditugaskan untuk mencari jejak kuda itu 
membagi diri dalam dua kelompok. Kelompok yang satu mencari kearah 
barat laut, namun rombongan ini tidak berhasil menemukan kuda ter-
sebut dan pada akhirnya mereka menetap di daerah Bratan sekarang. 
Rombongan yang lain mencari kearah timur laut. Rombongan ini ber-
hasil menemukan kuda tersebut, akan tetapi sudah dalam keadaan mati. 
Mereka semua menangisi bangkai kuda itu. Walaupun Bhatara lndera 
tidak langsung melihat perbuatan mereka itu, akan tetapi Bhatara lndera 
mengetahui hal itu. Oleh karena itu beliau kemudian datang ketempat 
tersebut dan bersabda; “Hai orang-orang peneges, janganlah menangis, 
walaupun engkau dapatkan kuda itu dalam keadaan sudah mati, namun 
engkaulah yang sudah berhasil menemukannya. Untuk membalas jasa-
mu itu, aku anugrahkan daerah ini untuk kamu semuanya. Nah, sampai 
dimana masih tercium bau busuk bangkai kuda itu, sampai disanalah 
luas wilayahmu dan buatlah pemujaan untukku!” dan kemudian Bhtara 
lndera pergi meninggalkan rombongan tersebut.

Sepeninggal Bhatara lndera, segera rombongan itu memotong dan 
memindahkan bagian-bagian dari bangkai kuda itu keperbatasan de-
ngan harapan semakin jauh bau busuknya akan tercium. Adapun bagi-
an potongan bangkai kuda tersebut diletakkan sebagai berikut; (1) Kaki 
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kanannya diletakkan di Penimbalan Kangin, (2) Kaki kirinya diletakkan 
di Penimbalan Kauh, (3) Perut besarnya diletakkan di Batukeben, (4) 
Kotorannya diletakkan di Pura Taikik, (5) Kemaluannya diletakkan di 
Kaki Dukun, (6) Ekornya diletakkan di Rambut Pule. Semenjak itu, ber-
dirilah disana sebuah desa yang terletak ditengah-tengah (diapit oleh) 
2 buah bukit yaitu Bukit Kangin dan Bukit Kauh. Karena letaknya dite-
ngah-tengah inilah, lama-lama desa ini dinamakan Tenganan. Kemudian 
sebagai kerajinan tangan dari penduduk Tenganan ini adalah menenun 
kain Gringsing, dan sekarang menjadi pakaian adat penduduk disana. 
Dari kata Gringsing inilah kemudian timbul nama Pegringsingan dan di-
padukan menjadi Tenganan Pegringsingan (Astika, 1988:28). 

Orang-orang inilah yang dianggap menurunkan penduduk desa 
Tenganan yang sekarang. kemudian kalau dicari dalam sejarah Bali, 
berdirinya kerajaan Bedahulu dan pindahnya orang Peneges kearah ti-
mur, berkisar pada abad XIV Masehi, sesuai dengan isi prasasti yang 
ditemukan oleh Goris yang menyebutkan kata Trangganan, juga pada 
abad XIV Masehi. Adapun mengenai tempat-tempat dimana dulu dita-
ruh bagian-bagian dari bangkai kuda itu, sampai sekarang tetap masih 
dianggap sebagai tempat suci oleh penduduk Desa Tenganan Pegring-
singan dan pada waktu tertentu diadakan upacara. Pada tempat-tempat 
yang diyakini sebagai tempat meletakkan potongan bangkai kuda terse-
but pada saat ini terdapat peninggalan batu alam yang cukup besar dan 
juga terdapat susunan batu-batu alam yang disusun persegi dengan batu 
pipih besar pada bagian atas dan diletakkan batu berdiri sebagai puncak-
nya. Peninggalan tersebut umumnya merupakan hasil tinggalan budaya 
masa prasejarah, khususnya dari tradisi Megalitik yang dominan berupa 
tahta batu. Sebagai tinggalan peradaban budaya masa lalu yang masih 
dimanfaatkan oleh masyarakat pada masa kini (living monument), ek-
sistensi dari peninggalan tersebut diharapkan dapat terjaga kelestarian-
nya. Sehingga Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali pada kegi-
atan pendokumentasian objek yang diduga cagar budaya di Desa Adat 
Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem 
tahun 2021 melakukan pendokumentasian objek yang diduga cagar bu-
daya yang terdapat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.
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BAB III

TINGGALAN ARKEOLOGI

3.1 Situs Pura Batan Cagi
Nama : Pura Batan Cagi
Alamat :  
Provinsi : Bali
Kabupaten/Kota : Karangasem
Kecamatan : Manggis
Desa/Kelurahan : Tenganan
Koordinat        : UTM Zona 50 L X 0310244 Y 9050996 
Ketinggian      : 90 mdpl
Luas                 : 56 m x 26 m = 1.456 m2 

Kondisi : Terawat
Arah hadap      : Timur-Barat
Batas-batas :
Utara : Pura 
Timur : Jalan raya
Selatan : Pemukiman penduduk
Barat : Pemukiman penduduk
Pemilik : Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Riwayat kepemilikan : Turun temurun masyarakat Desa Adat  
  Tenga nan Pegringsingan
Pengelola  : Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Periode/Masa : Tradisi Megalitik berlanjut
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Pura Batan Cagi

Deskripsi  : Situs Pura Batan Cagi berada di ujung selatan 
Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Areal situs 
ini dibatasi oleh tembok keliling pada sisi utara 
dan selatan. Pelinggih-pelinggih yang terdapat di 
dalam areal situs dibuat dari susunan batu alam 
tanpa menggunakan bahan bangunan modern 
seperti bangunan pelinggih yang ditemukan di 
luar wilayah lainnya. Struktur pelinggih tersebut 
berjumlah 22 buah dan 1 bangunan. Selain struk-
tur dan bangunan pelinggih, di dalam areal Pura 
Batan Cagi juga berdiri sebuah pintu gerbang 
yang merupakan pintu gerbang desa (lawangan 
desa) yaitu pintu masuk menuju ke dalam ruang 
pemukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan. 
Pintu gerbang desa (lawangan desa) berjumlah 
empat buah dengan letak dan posisinya berada 
pada keempat arah mata angin (jagasatru). Ke-
unikan lainnya, pelinggih-pelinggih yang meru-
pakan bangunan utama di situs Pura Batan Cagi 
memiliki nama-nama sesuai dengan tradisi dan 
istilah lokal.
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3.1.2 Struktur yang Diduga Cagar Budaya
1. Nama  : Tahta Batu 

Lokasi : Pura Batan Cagi
Bahan : Batu alam 
Warna : Abu-abu 

Lebar : 125 cm 
Tinggi : 30 cm 
Panjang    : 140 cm 
Kondisi : Utuh
Periodisasi : Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali 

Deskripsi : Struktur ini berbentuk pola persegi empat, tersusun dari 
material batu alam dengan bentuk serta ukurannya yang ber-
beda. Di dalam tradisi lokal Desa Adat Tenganan, struktur ini 
difungsikan sebagai media pemujaan terhadap kekuatan alam 
dengan penyebutannya dalam istilah lokal adalah Tengahing Se-
gara. 

Tampak depan Tahta Batu (Tengahin Segara)
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Tampak samping Tahta Batu (Tengahin Segara)

2. Nama  : Tahta Batu 
Lokasi : Pura Batan Cagi
Bahan : Batu alam 
Warna : Abu-abu 
Lebar : 88 cm 
Tinggi : 23 cm 
Panjang    : 88 cm 
Kondisi : Utuh
Periodisasi : Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan terhadap kekuatan alam 
dengan penyebutannya dalam istilah lokal ada-
lah Telaga. 
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Tampak depan Tahta Batu (Telaga)

Tampak samping Tahta Batu (Telaga)
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3. Nama  : Tahta Batu 
Lokasi  : Pura Batan Cagi
Bahan : Batu alam 
Warna : Abu-abu 
Lebar : 95 cm 
Tinggi : 36 cm 
Panjang    : 100 cm 
Kondisi : Utuh, tidak terawat   
Periodisasi : Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan terhadap kekuatan alam 
dengan penyebutannya dalam istilah lokal ada-
lah Kehen.

Tampak depan Tahta Batu (Kehen)
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Tampak samping Tahta Batu (Kehen)

4. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  75 cm 
Tinggi :  28 cm 
Panjang    :  76 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat  
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lo-
kal Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan 
sebagai media pemujaan kepada kekuatan alam 
dengan penyebutannya dalam istilah lokal ada-
lah Pekuwon.
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Tampak depan Tahta Batu (Pekuwon)

Tampak samping Tahta Batu (Pekuwon)
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5. Nama  : Tahta Batu 
Lokasi  : Pura Batan Cagi
Bahan : Batu alam 
Warna : Abu-abu 
Lebar : 120 cm 
Tinggi :  35 cm 
Panjang    :  225 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat  
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan kepada roh leluhur atau 
kekuatan alam, dengan penyebutannya dalam 
istilah adalah lokal Pande.

Tampak depan Tahta Batu (Pande)
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Tampak samping Tahta Batu (Pande)

6. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  98 cm 
Tinggi :  35 cm 
Panjang    :  112 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat  
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda dan berhimpitan de-
ngan tahta batu yang ada disampingnya, sehing-
ga terlihat seperti menyatu. Adapun tahta batu 
ini sangat berdekatan dengan pangkal dari po-
hon asem/Cagi/Kelagi seolah-olah sebagian su-
dut tahta batu ini masuk ke dalam pangkal dari 
pohon tersebut. Di dalam tradisi lokal Desa Adat 
Tenganan, struktur ini difungsikan sebagai me-
dia pemujaan kepada roh leluhur atau kekuatan 
alam, dengan penyebutannya dalam istilah lokal 
adalah Celuk.
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Tampak depan Tahta Batu (Celuk)

7. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  85 cm 
Tinggi :  25 cm 
Panjang    :  90 cm 
Kondisi : Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda dan berhimpitan de-
ngan tahta batu yang ada disampingnya, sehing-
ga terlihat seperti menyatu. Adapun tahta batu 
ini sangat berdekatan dengan pangkal dari po-
hon asem/Cagi/Kelagi seolah-olah sebagian su-
dut tahta batu ini masuk ke dalam pangkal dari 
pohon tersebut. Di dalam tradisi lokal Desa Adat 
Tenganan, struktur ini difungsikan sebagai me-
dia pemujaan kepada roh leluhur atau kekuatan 
alam, dengan penyebutannya dalam istilah lokal 
adalah Sumuh.
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Tampak depan Tahta Batu (Sumuh)

8. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  76 cm 
Tinggi :  35 cm 
Panjang    :  76 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan kepada roh leluhur atau 
kekuatan alam, istilah lokal belum dapat diiden-
tifikasi. 
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Tampak depan Tahta Batu

Tampak samping Tahta Batu
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9. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  85 cm 
Tinggi :  25 cm 
Panjang    :  90 cm 
Kondisi : Utuh, tidak terawat 
Periodisasi : Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan terhadap kekuatan alam 
dengan penyebutannya dalam istilah lokal ada-
lah Dingding Ai. 

Tampak depan Tahta Batu ( Dingding Ai)
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Tampak samping Tahta Batu ( Dingding Ai)

10.Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  66 cm 
Tinggi :  35 cm 
Panjang    :  95 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat  
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dan memiliki 
bentuk serta ukuran yang berbeda. Adapun pada 
struktur ini pada bagian atasnya diletakkan se-
buah menhir. Di dalam tradisi lokal Desa Adat 
Tenganan, struktur ini difungsikan sebagai me-
dia pemujaan terhadap kekuatan alam dengan 
penyebutannya dalam istilah lokal adalah Pe-
guntingan. 
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Tampak depan Tahta Batu (Peguntingan)

Tampak samping Tahta Batu (Peguntingan)
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11. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  100 cm 
Tinggi :  35 cm 
Panjang    :  130 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan kepada roh leluhur atau 
kekuatan alam, dengan istilah lokal belum dapat 
diidentifikasi.  

Tampak depan Tahta Batu (Peguntingan)
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Tampak samping Tahta Batu (Peguntingan)

12. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  90 cm 
Tinggi :  36 cm 
Panjang    :  105 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
dan ukuran yang berbeda. Di dalam fungsinya 
sebagai media pemujaan terhadap roh leluhur, 
sesuai dengan tradisi lokal struktur ini disebut 
sebagai Sanggah Mulanda (Betara Indra), yai-
tu memuja kebesaran dari dewa yang dipuja oleh 
masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan.  
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Tampak depan Tahta Batu (Sanggah Mulanda)

Tampak samping Tahta Batu (Sanggah Mulanda)



34       JELAJAH TINGGALAN TRADISI MEGALITIK DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN

13. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  78 cm 
Tinggi :  35 cm 
Panjang    : 100 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat  
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
dan ukurannya yang berbeda. Di dalam tradisi 
lokal Desa Adat Tenganan, struktur ini dalam 
fungsinya sebagai media pemujaan terhadap roh 
leluhur masyarakat menyebutnya dengan istilah 
lokal sebagai Sanghyang.

Tampak depan Tahta Batu (Sanghyang)
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Tampak samping Tahta Batu (Sanghyang)

14. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  100 cm 
Tinggi :  39 cm 
Panjang    :  106 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini dalam fungsi-
nya sebagai media pemujaan terhadap roh lelu-
hur masyarakat menyebutnya sebagai Ijeng.
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Tampak depan Tahta Batu (Ijeng)

15. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  100 cm 
Tinggi :  34 cm 
Panjang    :  102 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
dan ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan kepada roh leluhur. Sesu-
ai dengan tradisi lokal sebutan struktur ini oleh 
masyarakat adalah Batu Guling Maga. 
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Tampak depan Tahta Batu (Batu Guling Maga)

Tampak samping Tahta Batu (Batu Guling Maga)

16. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  85 cm 
Tinggi :  25 cm 
Panjang    :  90 cm 
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Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
dan ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lokal 
Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan se-
bagai media pemujaan kepada roh leluhur. Sesu-
ai dengan tradisi lokal sebutan masyarakat untuk 
struktur ini adalah Batu Guling. 

Tampak depan Tahta Batu (Batu Guling).
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Tampak samping Tahta Batu (Batu Guling)

17. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  100 cm 
Tinggi :  35 cm 
Panjang    :  108 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  :  Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lo-
kal Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan 
sebagai media pemujaan kepada roh leluhur di-
mana sesuai dengan tradisi lokal, sebutan masya-
rakat untuk struktur ini adalah Prajurit.  
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Tampak depan Tahta Batu (Prajurit)

Tampak samping Tahta Batu (Prajurit)



JELAJAH TINGGALAN TRADISI MEGALITIK DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN      41

18. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  90 cm 
Tinggi :  26 cm 
Panjang    :  106 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lo-
kal Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsi-
kan sebagai media pemujaan kepada roh leluhur. 
Sesuai dengan tradisi lokal, sebutan masyarakat 
untuk struktur ini adalah Embak Buluh. 

Tampak depan Tahta Batu (Embak Buluh)



42       JELAJAH TINGGALAN TRADISI MEGALITIK DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN

Tampak samping Tahta Batu (Embak Buluh)

19. Nama  : Tahta Batu 
Lokasi : Pura Batan Cagi
Bahan : Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  125 cm 
Tinggi :  38 cm 
Panjang    :  135 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lo-
kal Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan 
sebagai media pemujaan kepada roh leluhur. Di-
mana sesuai dengan tradisi lokal sebutan masya-
rakat untuk struktur ini adalah Pande Besi.  
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Tampak depan Tahta Batu (Pande Besi)

Tampak samping Tahta Batu (Pande Besi)
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20.Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  100 cm 
Tinggi :  25 cm 
Panjang    : 107 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lo-
kal Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan 
sebagai media pemujaan kepada roh leluhur. Di-
mana sesuai dengan tradisi lokal sebutan masya-
rakat untuk struktur ini adalah Pande Mas.

 

Tampak depan Tahta Batu (Pande Mas)
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Tampak samping Tahta Batu (Pande Mas)

21. Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  85 cm 
Tinggi :  25 cm 
Panjang    :  100 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lo-
kal Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan 
sebagai media pemujaan kepada roh leluhur. Di-
mana sesuai dengan tradisi lokal sebutan masya-
rakat untuk struktur ini adalah Pasek.
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Tampak depan Tahta Batu (Pasek)

Tampak samping Tahta Batu (Pasek)
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22.Nama  :  Tahta Batu 
Lokasi  :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam 
Warna :  Abu-abu 
Lebar :  90 cm 
Tinggi : 32 cm 
Panjang    : 96 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali  
Deskripsi  : Struktur ini dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari material batu alam dengan bentuk 
serta ukuran yang berbeda. Di dalam tradisi lo-
kal Desa Adat Tenganan, struktur ini difungsikan 
sebagai media pemujaan kepada roh leluhur. Di-
mana sesuai dengan tradisi lokal sebutan masya-
rakat untuk struktur ini adalah Bendesa.

Tampak depan Tahta Batu (Bendesa)
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Tampak samping Tahta Batu (Bendesa)

3.1.2 Bangunan yang Diduga Cagar Budaya  

1. Nama  :  Pelinggih Betara Penyarikan 
Lokasi :  Pura Batan Cagi
Bahan :  Batu alam, kayu dan atapnya dari ijuk
Warna :  Abu-abu/hitam 
Lebar :  200 cm 
Tinggi :  470 cm 
Panjang    :  200 cm 
Kondisi :  Utuh, tidak terawat  
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut 
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali 
Deskripsi  : Bangunan dengan pola bangun persegi empat, 

tersusun dari pondasi berupa susunan dari mate-
rial batu alam dengan bentuk serta ukuran yang 
berbeda. Diatasnya, bangunan ini mempunyai 4 
tiang dari bahan kayu dengan galar/tempat du-
duk dalam keadaan rusak dan memiliki bentuk 
atap limasan dari ijuk. Adapun sesuai dengan 
fungsinya sebagai media pemujaan terhadap ke-
kuatan roh leluhur, masyarakat lokal menyebut 
bangunan ini Betara Penyarikan.  
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Tampak depan Pelinggih Betara Penyarikan

Tampak samping Kanan Pelinggih Betara Penyarikan
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3.2 Situs Pura Gaduh
Nama : Pura Gaduh
Alamat :  

Provinsi : Bali
Kabupaten/Kota : Karangasem
Kecamatan : Manggis
Desa/Kelurahan  :  Tenganan

Koordinat  : UTM Zona 50 L X 0342173 Y 9062673
Ketinggian  : 102 mdpl
Kondisi : Terawat
Arah hadap  : Timur-Barat
Batas-batas :  

Utara :  Pura Dadia
Timur :  Pemukiman penduduk
Selatan :  Pura Petung
Barat : Jalan Desa

Pemilik : Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Riwayat kepemilikan : Turun temurun masyarakat Desa Adat 

Tenganan Pegringsingan
Pengelola : Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Periode/Masa : Tradisi Megalitik berlanjut

Pura Gaduh 
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Deskripsi  :  Situs Pura Gaduh terletak di tengah-tengah 
pemukiman masyarakat Desa Adat Tenganan 
Pegringsingan. Pura ini merupakan pura yang 
di-sungsung oleh seluruh masyarakat desa adat. 
Ritual di pura ini dilakukan pada sasih kasa, 
ketiga, kelima, kaulu, dan kesanga. Bangunan 
pelinggih yang terdapat di pura ini mayoritas 
berupa bangunan dengan pondasi susunan batu 
dengan badan pelinggih dari kayu dan beratap-
kan ijuk. Terdapat satu pelinggih tahta batu yang 
sangat sederhana. Belum diketahui penamaan 
lokal terhadap pelinggih ini (lihat lampiran de-
nah).

Objek yang diduga cagar budaya yang ada di Pura Gaduh yaitu seba-
gai berikut.

3.2.1 Struktur yang Diduga Cagar Budaya 
1. Nama  :  Tahta Batu

Lokasi :  Pura Gaduh
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  100 cm
Tinggi :  63 cm
Panjang    :  105 cm
Kondisi :  Utuh, tidak terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Tahta batu ini berbentuk sangat sederhana, ma-

terialnya disusun tanpa menggunakan bahan 
perekat. Terdiri dari batu alam yang disusun 
berbentuk segi empat. Pada bagian atasnya di-
letakkan batu pipih sebagai bidang datarnya. Di 
atas bidang datar ditempatkan sebuah menhir 
sebagai puncaknya. Belum teridentifikasi nama 
lokalnya.
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Tampak depan Tahta Batu di Pura Gaduh

Tampak samping Tahta Batu di Pura Gaduh
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3.3  Situs Desa Adat Tenganan Pegringsingan 
Nama : Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Alamat :  

Provinsi : Bali
Kabupaten/Kota : Karangasem
Kecamatan : Manggis
Desa/Kelurahan :  Tenganan

Koordinat :  UTM Zona 50 L X 0342201 Y 9062673
Ketinggian      :  110 mdpl
Luas                 :  917, 2 m2 

Kondisi :  Terawat
Batas-batas:  

Utara :  Desa Adat Macang dan Bebandem
Timur :  Desa Adat Bungaya, Asak, Timbrah, dan Bugbug
Selatan : Desa Adat Nyuh Tebel, Pesedahan, dan Tenganan  
  Dauh Tukad
Barat :  Desa Adat Ngis

Pemilik :  Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Riwayat kepemilikan : Turun temurun masyarakat Desa Adat 

Tenganan Pegringsingan
Pengelola :  Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Periode/Masa :  Tradisi Megalitik berlanjut

Foto udara Desa Adat Tenganan Pegringsingan
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Deskripsi : Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan desa 
tradisional di Bali dengan pola perkampungan 
dan letak bangunan lainnya terletak berderet 
rapi berbanjar dari ujung utara desa sampai ke 
ujung selatan. Tempatnya berundag-undag dan 
bertingkat-tingkat makin ke selatan makin ren-
dah. Perumahan penduduk ini terdiri dari empat 
leret, leret paling barat menghadap ke timur dan 
leret kedua dari barat rumah-rumah menghadap 
ke barat. Masing-masing leret ini dibagi lagi atas 
petak-petak atau pekarangan yang ditempati 
oleh satu keluarga (kuren). Kedua leret yang ber-
hadapan ini disebut Banjar Kauh. Dalam konsep 
penataan, dimuka masing-masing leret terda-
pat awangan Galan yang membujur sepanjang 
leretan rumah-rumah. Antara 2 awangan ini 
dibatasi oleh parit dan diatasnya terdapat ba-
ngunan-bangunan yang digunakan dalam upa-
cara di desa adat antara lain Bale Agung, Bale 
Kulkul, Bale Patemu, dan Pura Raja Purana.

Objek yang diduga cagar budaya yang merupakan fasilitas adat di 
Desa Adat Tenganan Pegringsingan yaitu sebagai berikut.

3.3.1  Struktur yang Diduga Cagar Budaya
1. Nama  :  Pura Raja Purana

Lokasi   :  Tengah-tengah areal desa
Bahan :  Batu alam, bata, kayu, ijuk
Warna :  Abu-abu, oranye, coklat, hitam
Lebar :  2,30 m
Panjang    :  2,23 m
Kondisi :  Utuh, terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi : Bangunan pelinggih berbentuk persegi dengan pondasi 

dari batu kali. Badan bangunan terbuat dari bata 
dan kayu, bagian atapnya berbentuk limasan dan 
ditutup ijuk. Terdapat pintu kecil pada bagian 
atas bangunan menghadap ke barat dan dengan 
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altar kecil dari kayu di depannya. Upacara yang 
dilakukan di pura ini terkait dengan pelaksana-
an Usaba Sambah sasih kalima di Desa Adat 
Tenga nan Pegringsingan.

Tampak depan Pura Raja Purana

Tampak Belakang Pura Raja Purana
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3.3.2  Bangunan yang Diduga Cagar Budaya 
1.  Nama  :  Bale Agung

Lokasi :  Tengah-tengah areal desa
Bahan :  Batu alam, kayu, ijuk
Warna :  Abu-abu, coklat, hitam
Lebar :  4,88 m
Panjang    :  48,60 m
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Bangunan Bale Agung melintang dari utara ke 

selatan dengan arah hadap ke arah timur. Kon-
struksi bangunan terdiri dari 28 tiang dengan 14 
sela dengan galar. Tiang sangat sederhana tanpa 
ukiran. Terdapat candrasengkala pada lambang 
bangunan diantara tiang ke-6 dari utara dan ke-9 
dari selatan dengan gambar matahari, gajah, bu-
lan, dan kupu-kupu dengan inskripsi bertuliskan 
aksara Bali di bawahnya. Terdapat gedong pada 
sela tiang ke-3 dan 4 dari utara. Dahulunya tem-
bok keliling gedong terbuat dari papan, namun 
karena papan mudah rusak terkena percikan air 
hujan maka saat dilakukan perbaikan setelah 
perbaikan atap pada tahun 2001, maka digan-
tilah bagian bawah tembok keliling gedong dan 
pinggiran lantai bangunan bale agung dengan 
batu hitam. Bagian atas tembok keliling gedong 
ditambahkan pagar dari kayu. Terdapat 2 buah 
pintu yang menghadap ke selatan terletak pada 
sisi timur-barat menempel pada tembok keliling 
gedong. Gedong tanpa relung pintu, hanya ter-
tutup papan yang sewaktu ada kegiatan upaca-
ra ritual yang menggunakan bale agung, papan 
tersebut dapat dibuka sehingga gedong tersebut 
tembus dari utara ke selatan. Padatengah-tengah 
bagian pondasi bangunan terdapat saluran air 
yang tembus hingga ke selatan. Saluran air ini 
terletak di tengah-tengah areal desa, masyarakat 
menyebut saluran air dengan boatan. Hulunya 
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dari areal pemandian (kayehan dedari) di Si-
tus Pura Yeh Santi, mengalir dari utara hingga 
selatan melewati bangunan suci yang ada di te-
ngah-tengah Desa Adat Tenganan Pegringsingan 
dengan tujuan balai adat dan pura yang ada di 
tengah-tengah desa selalu disucikan karena dile-
wati oleh aliran air yang disucikan oleh masya-
rakat. Menurut fungsinya, bale agung digunakan 
sebagai tempat menyimpan pratima yang ada di 
pura-pura di lingkungan Desa Adat Tenganan 
Pegringsingan, tempat menyimpan awig-awig, 
tempat menyimpan kekayaan desa (lontar, uang 
kepeng, keramik-keramik antik, dan lainnya), 
merupakan simbol pemerintahan Desa Adat 
Tenganan Pegringsingan, sebagai tempat pelak-
sanaan kegiatan adat dan paruman/pesangke-
pan, dan sebagai tempat pengambilan keputusan 
tertinggi di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Tampak samping kanan Bale Agung
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Tampak samping Kiri Bale Agung

2. Nama  : Bale Patemu Kelod
Lokasi  : Tengah-tengah desa
Bahan : Batu alam, bata, kayu, ijuk
Warna : Abu-abu, oranye, coklat, hitam
Lebar : 4,36 m
Panjang    : 22,50 m
Kondisi :  Utuh
Periodeisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Bangunan Bale Patemu Kelod melintang dari 

utara ke selatan dengan arah hadap ke arah ti-
mur. Konstruksi bangunan terdiri dari 16 tiang 
dengan 8 sela dengan galar. Terdapat hiasan 
dan ukiran pada tiang. 4 tiang paling utara ber-
dinding papan sehingga membentuk ruang de-
ngan relung pintu di tengah-tengah menghadap 
ke selatan. Diluar papan gedong dipasangkan 
pagar keliling, bagian bawahnya dari bata dan 
atasnya dari kayu, dengan satu pintu kayu di sela 
timur gedong. Selain itu juga terdapat pintu kayu 
menghadap ke timur pada tangga paling utara di 
sisi timur bangunan. Pada sisi selatan latai ter-
dapat tembok pembatas dari bata. Bagian atas 
lantai terdapat lubang yang menembus ke boat-
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an (saluran air). Pada sisi utara dan selatan bagi-
an pondasi juga terdapat terowongan saluran air 
yang menembus bangunan tersebut. Gedong di 
Bale Patemu secara umum digunakan untuk me-
laksanakan semua kegiatan adat yang dilakukan 
oleh para teruna desa. Sedangkan gedong-nya 
digunakan untuk menyimpan gamelan suci beru-
pa Selonding yang hanya digunakan pada saat ri-
tual upacara di Desa Adat Tenganan dan ayunan 
yang digunakan saat upacara metruna nyoman.

Tampak depan Bale Patemu Kelod

Tampak Belakang Bale Patemu Kelod
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3. Nama  :  Bale Kulkul
Lokasi   :  Tengah-tengah desa
Bahan :  Batu alam, kayu, ijuk
Warna :  Abu-abu, coklat, hitam
Lebar :  3,93 m
Panjang    :  6,50 m
Kondisi :  Utuh, terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Bangunan dengan konstruksi 6 tiang dan 2 sela 

dengan galar. Pondasi paling bawah dari susun-
an batu kali dengan atap berbentuk pelana dari 
ijuk. Pada bagian tengah-tengah bangunan ter-
gantung sebuah pentongan (kulkul) yang meru-
pakan alat penanda tradisional mengenai kegiat-
an yang ada di desa adat.

Tampak depan Bale Kulkul
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Tampak Belakang Bale Kulkul

4. Nama  :  Bale Patemu Tengah
Lokasi   :  Tengah-tengah desa
Bahan :  Batu alam, bata, kayu, ijuk
Warna :  Abu-abu, oranye, coklat, hitam
Lebar :  4,50 m
Panjang    :  22,40 m
Kondisi :  Utuh, terawat
Periodisasi  :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Bangunan Bale Patemu Tengah melintang dari 

utara ke selatan dengan arah hadap ke arah ti-
mur. Konstruksi bangunan terdiri dari 16 tiang 
dengan 8 sela dengan galar. Terdapat hiasan 
dan ukiran pada tiang. 4 tiang paling utara ber-
dinding papan sehingga membentuk ruang de-
ngan relung pintu di tengah-tengah menghadap 
ke selatan. Diluar papan gedong dipasangkan 
pagar keliling dari bata kayu, dengan satu pintu 
kayu di sela timur dan barat gedong. Bagian atas 
lantai terdapat lubang yang menembus ke boat-
an (saluran air). Pada sisi utara dan selatan bagi-
an pondasi juga terdapat terowongan saluran air 
yang menembus bangunan tersebut. Gedong di 
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Bale Patemu secara umum digunakan untuk me-
laksanakan semua kegiatan adat yang dilakukan 
oleh para teruna desa. Sedangkan gedong-nya 
digunakan untuk menyimpan gamelan suci beru-
pa Selonding yang hanya digunakan pada saat ri-
tual upacara di Desa Adat Tenganan dan ayunan 
yang digunakan saat upacara metruna nyoman. 
Selain itu Bale Patemu Tengah merupakan tem-
pat melakukan ritual mekare serangkaian de-
ngan Usaba Sambah sasih kalima di Desa Adat 
Tenganan Pegringsingan.

Tampak depan Bale Patemu Tengah

Tampak Belakang Bale Patemu Tengah
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5. Nama  :  Bale Patemu Kaja
Lokasi   :  Tengah-tengah desa
Bahan :  Batu alam, bata, kayu, ijuk
Warna :  Abu-abu, oranye, coklat, hitam
Lebar :  4,20 m
Panjang    :  23,30 m
Kondisi :  Utuh, terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Bangunan Bale Patemu Kaja melintang dari uta-

ra ke selatan dengan arah hadap ke arah timur. 
Konstruksi bangunan terdiri dari 16 tiang dengan 
8 sela dengan galar. Terdapat hiasan dan ukiran 
pada tiang. 4 tiang paling utara berdinding papan 
sehingga membentuk ruang dengan relung pintu 
di tengah-tengah menghadap ke selatan. Diluar 
papan gedong dipasangkan pagar keliling dari 
bata kayu, dengan satu pintu kayu di sela timur 
dan barat gedong. Bagian atas lantai terdapat 
lubang yang menembus ke boatan (saluran air). 
Pada sisi utara dan selatan bagian pondasi juga 
terdapat terowongan saluran air yang menembus 
bangunan tersebut. Gedong di Bale Patemu seca-
ra umum digunakan untuk melaksanakan semua 
kegiatan adat yang dilakukan oleh para teruna 
desa. Sedangkan gedong-nya digunakan un-
tuk menyimpan gamelan suci berupa Selonding 
yang hanya digunakan pada saat ritual upacara 
di Desa Adat Tenganan dan ayunan yang digu-
nakan saat upacara metruna nyoman. Selain itu 
Bale Patemu Kaja juga merupakan tempat mela-
kukan ritual mekare namun hanya simbolisnya 
saja.
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Tampak depan Bale Patemu Kaja

Tampak samping kanan Bale Patemu Kaja
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3.4  Situs Karang Nini Mangku 
Nama : Karang Nini Mangku
Alamat 

Provinsi : Bali
Kabupaten/Kota : Karangasem
Kecamatan : Manggis
Desa/Kelurahan : Tenganan

Koordinat        : UTM Zona 50 L X 0342222 Y 9063059
Ketinggian      : 127 mdpl
Luas                 : ± 200 m2 

Kondisi : Terawat
Arah hadap      : Timur-Barat
Batas-batas :  

Utara :  Sekolah Dasar No 1 Tenganan
Timur :  Pemukiman penduduk
Selatan : Pemukiman penduduk
Barat :  Jalan Desa

Pemilik : Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Riwayat kepemilikan : Turun temurun masyarakat Desa Adat  
  Tenganan Pegringsingan
Pengelola :  Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Periode/Masa :  Tradisi Megalitik berlanjut

Foto udara Karang Nini Mangku
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Deskripsi : Karang Nini Mangku merupakan pekarangan ru-
mah yang hanya boleh ditempati oleh pemimpin 
spiritual tertinggi dalam tatanan organisasi Desa 
Adat Tenganan Pegringsingan. Lokasi pekarang-
an rumah ini terletak paling utara (hulu) wilayah 
pemukiman desa. Luasnya rata-rata sama de-
ngan luas pekarangan rumah lain yang ditempati 
oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsi-
ngan yaitu kurang lebih sekitar 2 are (200 m2) 
(lihat lampiran denah). Namun pada saat ini karang nini 
mangku tidak berpenghuni, dikarenakan belum ada pa-
sangan suami istri warga desa adat yang mencapai posisi 
ini. Menurut informasi, kira-kira sudah empat generasi 
hingga saat ini karang nini mangku mengalami kekosong-
an.

Objek yang diduga cagar budaya yang ada di Karang Nini Mangku 
yaitu sebagai berikut.

3.4.1 Struktur yang Diduga Cagar Budaya 
1. Nama  :  Tahta Batu

Lokasi :  Karang Nini Mangku
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  100 cm
Tinggi :  117 cm
Panjang    :  178 cm
Kondisi :  Utuh, tidak terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  :  Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  :  Tahta batu ini berbentuk sangat sederhana me-

nyerupai punden berundak (3 tingkatan), ma-
terialnya disusun tanpa menggunakan bahan 
perekat. Terdiri dari batu alam yang disusun 
berbentuk persegi panjang. Pada bagian atasnya 
diletakkan batu pipih sebagai bidang datarnya. 
Di atas bidang datar ditempatkan sebuah menhir 
sebagai puncaknya. Masyarakat adat menyebut-
nya dengan Pelinggih Gunung Agung.
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Tampak depan Tahta Batu (Pelinggih Gunung Agung)

Tampak samping Tahta Batu (Pelinggih Gunung Agung)
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2. Nama  : Tahta Batu
Lokasi :  Karang Nini Mangku
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  70 cm
Tinggi :  58 cm
Panjang    :  70 cm
Kondisi :  Utuh, tidak terawat
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  :  Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi : Tahta batu ini berbentuk sangat sederhana, ma-

terialnya disusun tanpa menggunakan bahan 
perekat. Terdiri dari batu alam yang disusun 
berbentuk segi empat. Pada bagian atasnya di-
letakkan batu pipih sebagai bidang datarnya. Di 
atas bidang datar ditempatkan sebuah menhir 
sebagai puncaknya. Masyarakat adat menyebut-
nya dengan Betaki.

Tampak depan Tahta Batu (Betaki)
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Tampak samping Tahta Batu (Betaki)

3.5  Situs Pura Yeh Santi
Nama : Pura Yeh Santi
Alamat :  

Provinsi : Bali
Kabupaten/Kota : Karangasem
Kecamatan : Manggis
Desa/Kelurahan : Tenganan

Koordinat :  UTM Zona 50 S X 342274 Y 9063433 
Ketinggian      :  161 mdpl.
Luas :  56 m x 26 m = 1.456 m2 
Kondisi :  Terawat
Arah hadap      : Utara - Selatan
Batas-batas :  

Utara :  Tegalan/hutan
Timur :  Jalan setapak, tegalan/hutan
Selatan :  Jalan setapak, tegalan/hutan
Barat :  Tegalan/hutan

Pemilik : Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Riwayat kepemilikan : Turun temurun masyarakat Desa Adat  
  Tenganan Pegringsingan
Pengelola        : Masyarakat adat Desa Adat Tenganan Pegringsi- 
  ngan
Periode/Masa  :  Tradisi Megalitik berlanjut
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Pura Yeh Santi

Deskripsi : Pura Yeh Santi terletak di penghujung utara ru-
ang pemukiman Desa Adat Tenganan Pegringsi-
ngan dengan alam lingkungannya berupa tega-
lan, hutan, semak belukar, dan bukit. Situs Pura 
Yeh Santi dikelilingi dengan tembok pembatas 
berupa susunan batu alam. Terdapat empat bagi-
an areal dalam pura ini yaitu areal utama dengan 
keseluruhan pelinggih berupa tahta batu, areal 
ini tidak boleh dimasuki sembarangan dikarena-
kan telah dilakukan upacara Niis, yaitu upacara 
pembersihan paling tinggi menurut adat setem-
pat. Areal lainnya yaitu areal gedong penyineban, 
areal pemandian (kayehan dedari), dan areal te-
ngah dengan tiga pelinggih tahta batu dan dua 
bangunan pelinggih kayu dengan atap ijuk (lihat 
lampiran denah). Prosesi ritual di Pura Yeh Santi 
dilakukan setahun sekali setiap pinanggal ping 
3/ping 5 sasih Samba. Sasih Samba merupakan 
nama bulan kelima menurut perhitungan bu-
lan di dalam tradisi lokal masyarakat Desa Adat 
Tenganan Pegringsingan.
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Objek yang diduga cagar budaya yang ada di Pura Yeh Santi yaitu se-
bagai berikut.

3.5.1 Struktur yang Diduga Cagar Budaya 
1. Nama  :  Kayehan Dedari

Lokasi :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  9,75 m
Tinggi :  3,26 m
Panjang    :  10,10 m
Kondisi : Utuh
Periodisasi : Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Bagi warga masyarakat lokal Desa Tenganan, 

pemandian ini dengan sebutan kayehan dedari 
(pemandian bagi para bidadari). Pemandian ini 
dibuat berbentuk persegi empat, dengan pem-
bagian ruang sebelah kanan dan kiri (A dan B). 
Kedua ruang dipisahkan oleh sebuah tembok 
dari susunan batu alam dengan ukuran setengah 
badan/sebatas paha orang dewasa. Dari segi 
fungsinya, ruang bagian sebelah kanan diperun-
tukkan bagi golongan laki-laki dan ruang sebelah 
kiri bagi golongan perempuan. Pemandian ini di-
buat berbentuk persegi empat. Saluran air bera-
da pada sisi bagian timur. Pada ruang A dengan 3 
buah pancuran kecil, salah satu dari ketiga pacu-
ran tersebut menggunakan sebuah lingga seba-
gai ornament bagian puncaknya. Pada ruang pe-
mandian B memakai 2 buah pancuran, salah satu 
dari pancuran tersebut memakai hiasan mudra 
pada bagian puncaknya. Pintu masuk pemandi-
an berada pada sisi barat. Di depan pintu masuk 
pemandian ini adalah beberapa teras berundak 
dan menjelang pintu masuk merupakan sebuah 
bidang selasar. Menurut penuturan Mangku Wi-
radnyana, pemandian ini merupakan pemandian 
niskala. Dikatakan demikian karena secara kasat 
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mata pemandian ini tidak ada airnya, dan sum-
ber airnyapun entah dari mana tidak dapat dike-
tahui dengan jelas. 

Kayehan Dedari

2. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  128 cm
Tinggi :  60 cm
Panjang    :  128 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk segi empat dari susunan 
batu dan bidang atasnya datar. Di atas bidang 
datar ditempatkan sebuah menhir sebagai pun-
caknya.
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Tahta Batu.

3. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  140 cm
Tinggi :  73 cm, tinggi menhir : 39 cm
Panjang    :  148 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk segi empat dari susunan 
batu dan bidang atasnya datar. Di atas bidang 
datar ditempatkan sebuah menhir sebagai pun-
caknya.
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Tahta Batu

4. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi  :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Tinggi :  30 cm
Panjang    :  120 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Tahta batu ini dalam kondisi sedang terbelit 

oleh akar-akar pohon, karena memang posisinya 
berada di bawah pohon beringin. Sebagian dari 
bangun tahta batu ini telah terpendam di dalam 
tanah, sehingga yang terlihat hanya sebagian 
saja yakni bagian bidang atas dan sebagian sisi 
samping. Bidang atas dengan pola bangun segi 
tiga sama sisi. Pada bidang atas ditempat sebuah 
menhir sebagai puncaknya. Masyarakat adat me-
nyebutnya dengan Pugala. 
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Tahta Batu (Pugala)

5. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi  :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  90 cm
Tinggi :  27 cm
Panjang    :  100 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk segi empat dari susunan batu 
dan bidang atasnya datar. Di atas bidang datar 
ditempatkan sebuah menhir sebagai puncaknya. 
Masyarakat adat menyebutnya dengan Tabunan.
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Tahta Batu (Tabunan)

6. Nama  : Tahta Batu
Lokasi  : Pura Yeh Santi
Bahan : Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  196 cm
Tinggi :  48 cm
Panjang    :  290 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk persegi panjang dari susun-
an batu dan bidang atasnya datar. Di atas bidang 
datar ditempatkan sebuah menhir sebagai pun-
caknya. Masyarakat adat menyebutnya dengan 
Pesandekan.
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Tahta Batu (Pesandekan)

7. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  105 cm
Tinggi :  45 cm
Panjang    :  118 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk segi empat dari susunan 
batu dan bidang atasnya datar. Masyarakat adat 
menyebutnya dengan Gunung Agung.
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Tahta Batu (Gunung Agung)

8. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi  :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  123 cm
Tinggi :  48 cm
Panjang    :  150 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk segi empat dari susunan 
batu dan bidang atasnya datar. 
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Tahta Batu

9. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi  :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  90 cm
Tinggi :  60 cm
Panjang    :  115 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk segi empat dari susunan 
batu dan bidang atasnya datar. 
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Tahta Batu

10. Nama  :  Tahta Batu
Lokasi  :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  120 cm
Tinggi :  60 cm
Panjang    :  130 cm
Kondisi :  Utuh 
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Tahta batu ini dibangun dengan teknik rancang 

bangun yang sederhana, materialnya disusun 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk persegi panjang dari susun-
an batu dan bidang atasnya datar. 
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Tahta Batu

11. Nama  : Tahta Batu
Lokasi  :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Panjang    :  140 cm
Lebar :  136 cm
Tinggi :  56 cm 
Kondisi              :  Utuh
Periodisasi : Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  :  Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi :  Tahta batu ini berbentuk persegi empat, terletak 

di tengah-tengah areau utama pura. Dibangun 
di atas tanah dengan teknik rancang bangun se-
derhana yakni materialnya disusun begitu saja 
tanpa menggunakan bahan perekat. Pola ba-
ngunnya berbentuk segi empat dengan 4 sisi bi-
dang samping dan bidang atasnya datar. Di atas 
bidang datar ditempatkan sebuah  batu berdiri 
(menhir).
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Tahta Batu

3.5.2 Bangunan yang Diduga Cagar Budaya 
1. Nama  :  Gedong Sari

Lokasi  :  Pura Yeh Santi
Bahan :  Batu alam, tanah cetakan, ijuk
Warna :  Abu-abu, coklat
Lebar :  536 cm
Tinggi :  450 cm
Panjang    :  536 cm
Kondisi :  Utuh
Periodisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya  : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi  : Bangunan Gedong Sari dibuat dengan material 

batu alam, batu bata, kayu dan ijuk. Struktur 
bangunan terdiri dari bagian kaki, bagian ba-
dan dan bagian atap. Bagian pondasi dan bagian 
kaki bangunan dibuat dengan material batu alam 
yang disusun secara rapi. Bagian badan dibangun 
dengan susunan batu bata yang tidak dibakar se-
hingga batu-bata terlihat berwarna coklat.  Ba-
gian atap memakai ijuk. Bagian rangka atap de-
ngan konstruksi material dari kayu.  Bangunan 
ini dibangun dengan arah hadap ke selatan mata 
angin. Pintu masuk berada pada sisi selatan. Me-
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nurut penuturan Jero Mangku Wiradnyana, si-
apa tokoh yang dipuja pada pelinggih ini belum 
dapat diketahui dengan pasti.

Gedong Sari

3.6  Situs Pura Penebusan 
Nama : Pura Penebusan
Alamat :  

Provinsi :  Bali
Kabupaten/Kota :  Karangasem
Kecamatan :  Manggis
Desa/Kelurahan :  Tenganan

Koordinat :  UTM Zona 50 L X 342263 Y 9063541
Ketinggian      :  177 mdpl
Luas                 :  Tidak ada batas areal pura
Kondisi :  Terawat
Arah hadap      :   Timur-Barat
Batas-batas :  

Utara :  Tegalan/hutan
Timur :  Jalan setapak
Selatan :  Tegalan/hutan
Barat :  Tegalan/hutan
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Pemilik :  Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Riwayat kepemilikan : Turun temurun masyarakat Desa Adat  
  Tenganan Pegringsingan
Pengelola : Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Periode/Masa : Tradisi Megalitik
Deskripsi  : Pura Penebusan terletak di tengah tegalan/hutan 

wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Un-
tuk mencapai pura ini dilakukan dengan menyu-
suri jalan setapak di depan Pura Yeh Santi terus 
ke arah utara kira-kira 200 meter di sebelah kiri 
terdapat pelinggih tahta batu tanpa areal pemba-
tas (lihat lampiran denah). Pelaksanaan ritual di 
Pura Penebusan berkaitan dengan upacara da-
lam rangka menanam bibit kayu di hutan desa. 
Selain itu dilakukan juga ritual memohon air suci 
(tirtha) dari para leluhur sebelum dilakukan aca-
ra pewintenan atau yang dalam tradisi lokalnya 
disebut dengan mulukayu. Upacara pewintenan 
di Desa Adat Tenganan dilakukan oleh semua 
orang tanpa terkecuali agar bisa mengikuti ke-
giatan adat dan memasuki areal tempat suci di 
wilayah desa adat. Hal ini bertujuan untuk da-
pat meningkatkan kesucian seseorang agar dapat 
menyentuh alat-alat upacara yang disucikan dan 
naik ke areal tempat suci. Sebelum melakukan 
upacara mulukayu dilakukan penebusan di pura 
ini agar yang bersangkutan yang akan diwinten 
terlepas dari hutang secara niskala dengan lelu-
hurnya yang telah dilakukan pengabenan.

Objek yang diduga cagar budaya yang ada di Pura Penebusan yaitu 
sebagai berikut.
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3.6.1 Struktur yang Diduga Cagar Budaya  
1. Nama  :  Tahta Batu

Lokasi  :  Pura Penebusan
Bahan :  Batu alam
Warna :  Abu-abu
Lebar :  160 cm
Tinggi :  80 cm
Panjang    :  180 cm
Kondisi :  Utuh, tidak terawat
Periodeisasi :  Tradisi Megalitik berlanjut
Latar budaya : Prasejarah hingga Hindu Bali
Deskripsi : Tahta batu ini berbentuk sangat sederhana, material-

nya disusun tanpa menggunakan bahan perekat. 
Terdiri dari batu alam yang disusun berbentuk 
segi empat. Pada bagian atasnya diletakkan batu 
pipih sebagai bidang datarnya. Di atas bidang 
datar ditempatkan sebuah menhir sebagai pun-
caknya. Belum teridentifikasi nama lokalnya. 

Tahta Batu
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BAB IV

IDENTIFIKASI POTENSI

Pembahasan objek yang diduga cagar budaya di Desa Adat Tenganan 
Pegringsingan meliputi beberapa bagian yakni pembahasan yang berka-
itan dengan (1) data kearkeologian; (2) penilaian terhadap kriteria Cagar 
Budaya yang dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; dan (3) rencana pelestari-
an yang menguraikan analisis nilai penting dan potensi keterancaman.

4.1 Kearkeologian
Data arkeologi merupakan informasi murni berupa objek (benda, ba-

ngunan, situs dan struktur) yang belum ditafsirkan, diubah, atau diman-
ipulasi yang didapat dari hasil pengamatan terhadap tinggalan arkeologi 
di lapangan. Pada tahap selanjutnya benda, bangunan, situs dan struk-
tur tersebut melalui tahap pengolahan data untuk dianalisis lebih lanjut 
sehingga dapat dikatakan sebagai objek yang diduga cagar budaya yang 
mengandung nilai penting terhadap sejarah, ilmu pengetahuan, pendi-
dikan serta kebudayaan dan memiliki  tingkat keaslian yang meliputi ba-
han, bentuk maupun tata letaknya.

Data arkeologi yang berhasil dikumpulkan di lapangan, sebagian be-
sar objek yang diduga cagar budaya yang ditemukan berupa tahta batu 
dan bangunan adat. Tahta batu merupakan salah satu bentuk tinggalan 
megalitik yang terdiri dari susunan batu menyerupai kursi (singgasa-
na). Menurut tatanannya, tahta batu memiliki beragam susunan tunggal, 
ada pula yang berjajar tetapi tidak memiliki sandaran tangan, kemudian 
berkembang lebih maju lagi pada susunan batu bertingkat-tingkat dan 
terdiri dari beberapa lapis batu dengan sandaran tangan pada kedua si-
sinya, bahkan ada yang disertai menhir di depannya. Tinggalan tradisi 
megalitik ini erat kaitannya dengan sistem kepercayaan pemujaan lelu-
hur pada masa itu. 

Di dalam perkembangan kebudayaan Bali tradisi megalitik mendu-
duki tempat yang penting, karena telah membentuk landasan kehidup-
an sosial budaya yang kokoh bagi perkembangan selanjutnya, terutama 
menjelang datangnya pengaruh Agama Hindu-Buddha. Hal ini terbukti 
dari banyaknya bentuk megalitik yang hingga dewasa ini masih berfung-
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si sakral dan memegang peranan penting dalam hidup keagamaan ma-
syarakat Bali. Salah satu peninggalan megalitik yang masih dilestarikan 
dan masih difungsikan sebagai sarana pemujaan adalah tahta batu yang 
terdapat di kawasan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat seorang ahli, yaitu Van Der Hoop yang mengatakan 
bahwa bentuk pura yang ada di Bali bukan merupakan tiruan dari ben-
tuk kuil yang ada di India, melainkan perkembangan dari bentuk-ben-
tuk pemujaan dari masa megalitik. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa keberadaan tahta batu di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini 
merupakan kelanjutan dari tradisi megalitik yang berkembang hingga 
saat ini. 

Adanya pengaruh berbagai unsur lokal juga berperan aktif dalam 
menghasilkan bentuk-bentuk megalitik yang khas Bali (khususnya Teng-
anan Pegringsingan) berdasarkan cita-cita keagamaan yang berpegang 
kepada sistem religi yang dianut masyarakat pendukung kebudayaan 
pada waktu itu. Dilain pihak tradisi megalitik yang berlanjut dapat di-
anggap sebagai bukti terjadinya kesinambungan kehidupan sosial buda-
ya masyarakat Bali sejak jaman prasejarah. Sepanjang riwayatnya me-
mang telah terjadi perubahan atau penyesuaian, baik dalam bentuk dan 
fungsi, maupun dalam peranan dan konsepsi alam pikiran yang melatar-
belakanginya (Sutaba, 2001: 109).

4.2  Kriteria Cagar Budaya
Kategori cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya secara se-

penuhnya  dijelaskan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, Pa-
sal 1 ayat (1) “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan 
berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar 
Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/
atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 
kebudayaan melalui proses penetapan”. Kriteria cagar budaya terdapat 
pada Bab III Pasal 5 yang berbunyi “Benda, bangunan, atau struktur da-
pat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 
atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan; dan
d) memiliki nilai bagi penguatan kepribadian bangsa.
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 Berdasarkan data tinggalan arkeologi pada enam buah situs yang 
terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan, yaitu Pura Batan Cagi, 
Pura Gaduh, bangunan fasilitas adat yang ada di tengah-tengah 
areal Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Karang Nini Mangku, 
Pura Yeh Santi dan Pura Penebusan. Keseluruhan situs tersebut 
telah memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan menjadi cagar 
budaya. Untuk dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya, data 
arkeologi tersebut harus melalui beberapa proses pengkajian oleh 
Tim Ahli Cagar Budaya.

4.3 Pelestarian
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Buda-

ya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberada-
an cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, 
dan memanfaatkannya. Upaya pelestarian tidak hanya dilakukan pada 
cagar budaya yang telah ditetapkan tetapi juga pada objek yang didu-
ga cagar budaya sesuai dengan Pasal 31 Ayat (5) yang berbunyi “Selama 
proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil pene-
muan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar 
Budaya”. 

Selain itu, dalam aturan penjelasan juga disebutkan “Yang dimaksud 
dengan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya adalah ben-
da, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kri-
teria sebagai Cagar Budaya”. Berdasarkan hal ini maka upaya pelestarian 
lanjutan setelah dilakukan pendokumentasian yang tertuang dalam pa-
sal 53 Ayat (1) yang menyebutkan “Pelestarian Cagar Budaya dilakukan 
berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara akademis, teknis, dan administratif”. Guna menunjang rencana 
pelestarian terhadap kawasan Desa Adat Tenganan Pegringsingan di-
perlukan data pendukung berupa analisis nilai penting, analisis potensi 
ancaman/kondisi keterawatan situs dan rekomendasi pelestarian yang 
disarankan. 

4.3.1 Nilai Penting
Nilai penting yang dimaksudkan adalah identifikasi nilai penting 

bagi masyarakat yang menciptakannya atau yang merawatnya. Pada se-
luruh objek yang diduga cagar budaya di wilayah Desa Adat Tenganan 
Pegringsingan, nilainya terdapat pada masyarakat yang menciptakannya 
terdahulu serta yang merawatnya saat ini. Hal ini dikarenakan tinggal-
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an arkeologi yang ditemukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini 
merupakan bukti peradaban yang telah terjadi pada masa lalu dan waris-
an kebudayaan bagi masyarakat pendukungnya sekarang. Adapun nilai 
penting yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut :

1. Nilai Sejarah
Sumber daya kearkeologisan yang terdapat di kawasan Desa Adat 

Tenganan Pegringsingan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Keberada-
an tinggalan tersebut sangat erat kaitannya dengan suatu masa tertentu. 
Memang agak sulit apabila diletakkan dalam kerangka waktu atau perio-
disasi kapan tinggalan arkeologi tersebut dibuat. 

Adanya objek yang diduga cagar budaya berupa tahta batu dan ba-
ngunan adat yang khas di kawasan Desa Adat Tenganan Pegringsingan 
memberikan suatu gambaran tentang tradisi megalitik di Bali. Peradab-
an yang awal kemunculannya pada masa akhir prasejarah ternyata dapat 
diwariskan hingga saat ini. Dapat dikemukakan bahwa tradisi megalitik 
masih berlanjut dan bertahan sampai saat ini dengan selaput fungsi yang 
sakral, dan memiliki peranan dan kepercayaan untuk menjamin kesejah-
teraan masyarakat.

2. Nilai Pendidikan
Ditinjau dari nilai pendidikan yang didapat dari objek yang diduga ca-

gar budaya yang ditemukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan men-
jadi bagian dari pendidikan moral dan peningkatan jati diri masyarakat 
pendukung kebudayaan, baik dari kalangan anak-anak, generasi muda 
hingga para tetua. Selain itu dari segi akademis, penggalian nilai-nilai 
dalam tinggalan budaya akan menimbulkan rasa bangga pada tanah air 
khususnya pada lingkungan tempat tinggal, sehingga tujuan pendidikan 
yakni dapat mencerdaskan dan mencintai budaya dapat terwujud, ter-
lebih dapat menimbulkan sikap melestarikan warisan budaya tersebut.

3. Nilai Kebudayaan
Nilai kebudayaan disini dimaksudkan meliputi tujuh unsur kebuda-

yaan universal yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yang meliputi 
(1) sistem bahasa, (2) sistem pengetahuan, (3) sistem organisasi kema-
syarakatan, (4) sistem teknologi, (5) sistem ekonomi, (6) sistem religi, 
dan (7) sistem kesenian. Keberadaan objek yang diduga cagar budaya 
yang ditemukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan 
adanya keterkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang tumbuh dan 
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berkembang di lokasi ini. Objek yang diduga cagar budaya tersebut me-
rupakan hasil/produk budaya dari masyarakat pendukung peradaban 
yang terjadi di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Eksistensinya hing-
ga saat ini terjadi karena pewarisan yang baik antargenerasi masyara-
kat pendukung kebudayaannya. Hal inilah yang mendasari sehingga 
posisi objek yang diduga cagar budaya di kawasan Desa Adat Tenganan 
Pegringsingan bersifat living monument.

4.3.2  Potensi Keterancaman
Berada di daerah yang memiliki  kelembaban 25° sampai dengan 30° 

celcius dan dikelilingi bukit hutan tropis, menyebabkan sumber daya bu-
daya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki beberapa ancaman 
diantaranya berupa tumbuhnya tanaman liar, lumut, ganggang, algae 
serta adanya pepohonan besar tumbuh disekitar situs cagar budaya yang 
suatu saat bisa saja jatuh menimpa objek yang diduga cagar budaya di 
bawahnya atau merusak struktur karena pertumbuhan akarnya. Selain 
itu, catatan sejarah Desa Adat Tenganan Pegringsingan, pada tahun 1841 
pernah terjadi kebakaran besar yang menghanguskan seluruh bangunan 
di areal Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Berkaca dari hal tersebut, 
perlu dilakukan antisipasi atas potensi kebakaran serupa sehingga objek 
yang diduga cagar budaya yang terdapat di wilayah Desa Adat Tenganan 
Pegringsingan dapat terjaga kelestariannya.
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DATA INFORMAN

Nama : Jero Mangku Wiradnyana 
Pekerjaan : Pemuka Agama Desa Adat Tenganan
Umur : -

Nama : Putu Wiadnyana, ST
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Umur : 38 tahun
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DENAH
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PETA SEBARAN
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