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Penelitian ini bertujuan untuk memahami transformasi tipo morfologi hunian tradisional yang dilakukan penghuni yang terkait dengan
perkembangan pariwisata di destinasi permukiman tradisional yang konteksnya perkotaan di Bali (Ubud) dan Jakarta (Setu Babakan).
Transformasi tipo morfologi hunian adalah proses perubahan (sebagai unsur pembeda), sekaligus eksistensi (sebagai unsur yang tetap) yang
terjadi pada rumah dan permukiman sekitarnya. Hal-hal yang terkait dengan transformasi hunian dan permukiman karena pariwisata yaitu:
- Bagaimana kategori tipo morfologi hunian tradisional di Ubud dan Setu Babakan sebagai dasar pembandingan transformasi rumah tinggal

di destinasi wisata dalam konteks ‘urban’di Bali dan Jakarta?
- Bagaimana proses dan macam transformasi tipo morfologi unit hunian di Ubud dan Setu Babakan?
- Apa saja faktor transformasi yang didorong pariwisata di Ubud dan Setu Babakan yang terkait dengan transformasi tipo morfologi unit

hunian.
- Bagaimana perubahan karakteristik gaya hidup dan aktifitas penghuni yang terkait dengan perkembangan pariwisata di Ubud dan Setu

Babakan?
- Apa saja bangunan/ruangan penambahan baru dengan fungsi yang baru untuk kegiatan wisatawan yang tidak sesuai dengan kaidah hunian

dan tata ruang tradisional?
- Bagaimana pengaruh perkembangan pariwisata dan gaya hidup wisatawan dan penghuni dikaitkan dengan transformasi tipo morfologi

hunian di Ubud dan Setu Babakan?

Metoda
Empiris:

⁻ Pengamatan cepat dan overt observation: 11 orang ke Setu Babakan dalam 3 kunjungan, 11 orang ke Bali selama 4 hari
⁻ Metoda kualitatif: Wawancara
⁻ Pengumpulan data spasial

Analisis data dan sintesis:
⁻ Analisis kualitatif: Content analysis
⁻ Analisis spasial: Makro (regional dan kawasan di Setu Babakan dan Ubud), mikro (20 hunian tradisional di Setu Babakan dan 26

hunian di Ubud yang berubah karena pariwisata)

Deskripsi

Aspek yang dibandingkan Ubud, Bali Setu Babakan (Betawi), Jakarta

Kategori tipo morfologi
hunian tradisional di Ubud
dan Setu Babakan sebagai
dasar pembandingan
transformasi rumah tinggal
di destinasi wisata dalam
konteks ‘urban’di Bali dan
Jakarta

- Tipologi desa dataran Bali
- Desa yang memiliki pola perempatan (catur patha) dengan

peruntukan inti pada persimpangan jalan tersebut.
- Peruntukan terbangun di desa Ubud ini merupakan permukiman di

sekitar peruntukan inti.
- Desa Ubud telah mengalami perkembangan sejalan dengan semakin

bertambahnya kebutuhan akan lahan permukiman. Pola
perkembangan desa menunjukkan adanya pola ganda, di satu pihak
memusat kembali ke pusat desa dan kembali ke wilayah pinggiran
desa. 

- Pola jalan di Setu Babakan organik ini karena
perkembangan hunian secara swadaya tanpa melibatkan
pemerintah dan tanpa perencanaan.

- Tatanan dari struktur jalan dan bangunan yang terbangun
adalah sebagai berikut: Pertama, jalan utama dibangun; 
Kedua, rumah dibangun secara sporadis di sekitarnya; 
Sejalan dengan kepadatan yang meningkat, kedalaman
dari kawasan terbangun dari jalan utama pun meningkat; 
Jalan-jalan subsidiary pun bermunculan, dibentuk oleh
ruang-ruang terbuka di sekitar rumah-rumah tersebut. 
(Santoso, 2005 dalam Surya, 2008)

- Terdapat setu atau danau pada kawasan ini dengan jalan
mengelilinginya.

Proses dan macam 
transformasi tipo morfologi 
unit hunian di Ubud dan 
Setu Babakan

- Proses transformasi yang terjadi pada Ubud transformasi sedikit demi 
sedikit (evolusi).

- Sebagian besar transformasi rumah tinggal yang terjadi berupa 
housing extension

- Pada Setu Babakan, proses transformasi dilakukan sedikit 
demi sedikit atau evolusi.

- Pada hunian tradisional di Setu Babakan adalah 
occupation dan spatial adjustment.

Faktor transformasi yang 
didorong pariwisata di Ubud 
dan Setu Babakan yang 
terkait dengan transformasi 
tipo morfologi unit hunian.

- Kebutuhan akomodasi bagi wisatawan yang datang ke Ubud untuk 
belajar melukis, menari, dan kegiatan kesenian lainnya.

- Pada perkembangan selanjutnya muncul usaha lain untuk mewadahi 
kebutuhan dari para wisatawan, seperti rumah makan, toko, 
penyewaan kendaraan, dan lain sebagainya.

- Perubahan gaya hidup
- Adanya teknologi baru
- Penambahan anggota keluarga

- Identitas diri
- Perubahan gaya hidup
- Adanya teknologi baru
- Penambahan anggota keluarga

Perubahan karakteristik 
gaya hidup dan aktivitas 
penghuni yang terkait 
dengan perkembangan 
pariwisata di Ubud dan Setu 
Babakan

- Perubahan sumber mata pencaharian yang tadinya dari pertanian 
menjadi pengusaha yang menyediakan akomodasi, barang dan jasa 
bagi wisatawan yang berkunjung, serta penyewa bangunan.

- Kawasan yang dulu sepi dan tenang, kini menjadi lebih dinamis 
dengan adanya pariwisata, bahkan pada waktu-waktu tertentu jalan 
di sekitar Puri mengalami kemacetan

- Banyaknya wisatawan mancanegara yang kemudian bermukim di 
Ubud mengubah gaya hidup dan aktivitas masyarakat Ubu

- Belum begitu berubah seperti layaknya di Ubud.
- Peluang pada masyarakatnya untuk membuka usaha, 

seperti membuka warung makanan, warung kelontong, 
menjual suvenir dan makanan khas Betawi. Namun hal 
ini masih terpusat pada area yang berdekatan dengan 
panggung dimana acara diadakan.

- Mata pencaharian sebelumnya sebagai petani, pencari 
ikan dan lain sebagainya relatif mulai berubah ke mata 
pencaharian yang lebih komersil seperti membuka usaha 
yang berkaitan langsung terhadap wisata.

Bangunan/ruangan 
penambahan baru dengan 
fungsi yang baru untuk 
kegiatan wisatawan yang 
tidak sesuai dengan kaidah 
hunian dan tata ruang 
tradisional

- Pada beberapa hunian tradisional di Ubud, jarang sekali terdapat 
hunian yang tidak sesuai dengan kaidah hunian dan tata ruang 
tradisional untuk penambahan bangunan dengan fungsi untuk 
kegiatan wisatawan.

- Penambahan fungsi baru yang tidak sesuai dengan kaidah hunian dan 
tata ruang tradisional terjadi pada hunian yang disewakan seluruhnya 
atau sebagian besar tanahnya untuk kegiatan wisatawan, seperti pada 
rumah makan Warung Ijo dan Warung Sopa.

- Sebagian besar penambahan baru dengan fungsi baru
untuk kegiatan wisatawan tidak sesuai dengan kaidah
hunian dan tata ruang tradisional.

Pengaruh perkembangan
pariwisata dan gaya hidup
wisatawan dan penghuni
dikaitkan dengan
transformasi tipo morfologi
hunian di Ubud dan Setu
Babakan

- Pada awalnya hunian bersifat privat, seiring dengan perkembangan
pariwisata menjadi wilayah yang publik karena difungsikannya
beberapa bagian bangunan menjadi homestay.

- Gaya hidup wisatawan dan penghuni saling mempengaruhi, misalnya
gaya hidup dimana wisatawan mengunjungi restaurant untuk sekedar
membaca buku atau browsing dengan memakai wifi milik restaurant.

- Pengaruh perkembangan pariwisata dan gaya hidup wisatawan sangat
berpengaruh besar dalam hal transformasi hunian di kawasan ini, 
secara tidak langsung masyarakat melakukan transformasi
berdasarkan analisa mereka dengan melihat pola perilaku dan gaya
hidup wisatawan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan
wisatawan tersebut.

Pengaruh perkembangan pariwisata dan gaya hidup
wisatawan mungkin tidak seintens pada kawasan Ubud, 
tetapi tetap memiliki pengaruh, misalnya gaya hidup
wisatawan untuk berburu kuliner, maka mempengaruhi
transformasi hunian yang berubah menjadi warung makan.


