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Abstrak 

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul Kampung Citorek adalah kelompok masyarakat yang masih 
memelihara adat dan budaya leluhur dengan punden berundak sebagai bangunan sakral yang 
menjadi pusat kehidupan mereka. Tulisan ini merupakan hasil pengamatan bagaimana  masyarakat 
Kasepuhan Banten Kidul mengatur teritorial, ruang dan bangunannya berdasarkan aturan-aturan 
kosmologis yang mereka anut, bagaimana mereka mempertahankan aturan-aturan tersebut di 
tengah pengaruh perkembangan yang terjadi di luar ‘dunia’ mereka. Metoda yang digunakan dalam 
penelitian ini dimulai dengan studi literatur, dilanjutkan dengan observasi di lapangan yang 
dilengkapi wawancara dengan para tetua adat, tokoh masyarakat dan narasumber lainnya. Hasil 
temuan tersebut yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat hubungan antara fisik 
arsitektural dengan pandangan masyarakat Kasepuhan Banten Kidul terhadap kosmologi ruang dan 
arsitektur mereka. Tulisan ini juga merekam perubahan dan pergeseran makna ruang yang terjadi 
akibat keterbukaan dan interaksi mereka dengan dunia luar.  

Kata-kunci : Kosmologi, Arsitektur, Kasepuhan Banten Kidul, Punden Berundak 
 
 
Pendahuluan 

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul yang 
berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 
adalah satu dari sedikit masyarakat yang masih 
memelihara adat dan budaya leluhur di dalam 
kehidupan keseharian mereka. Adat dan budaya 
yang mereka pegang tersebut merupakan salah 
satu kebudayaan tertua yang berkembang di 
nusantara, yang ditandai dengan keberadaan 
artefak punden berundak yang menjadi pusat 
kehidupan mereka. Beberapa penelitian dan 
pendokumentasian telah dilakukan oleh para 
arkeolog, tetapi belum pernah ada yang secara 
khusus merekam kosmologi dan arsitektur 
mereka. 

Menempati kawasan pegunungan yang 
berbatasan dengan Taman Nasional Gunung 
Halimun, Lebak Sibedug terletak di kampung 
Cibedug, bagian dari desa Citorek Barat, 
Kabupaten Lebak. Untuk mencapai daerah ini, 

jalur yang paling nyaman adalah dari arah 
Rangkasbitung, berkendara selama kurang lebih 
tiga jam ke arah selatan melalui Cipanas, 
sebelum akhirnya tiba di desa Citorek. Per-
jalanan dari Desa Citorek dilanjutkan dengan 
berjalan kaki sejauh lebih kurang 10 kilometer. 

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul menyebut 
dirinya sebagai orang Sunda. Secara geografis, 
perkampungan mereka berada di satu 
kabupaten yang sama dengan masyarakat suku 
Baduy, kelompok masyarakat adat yang jauh 
lebih terkenal di Banten. Masyarakat Kasepuhan 
Banten Kidul menyatakan adat mereka berbeda 
dengan masyarakat Baduy yang masih 
menganut agama nenek moyang yaitu sunda 
wiwitan, karena mereka umumnya sudah 
menganut ajaran agama Islam. Tetapi dalam 
kesehariannya, masyarakat Kasepuhan Banten 
Kidul masih ketat memegang aturan adat, dan 
masih terus melakukan ritual sebagaimana telah 
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dilakukan turun temurun oleh nenek moyang 
mereka.  

Meminjam pemikiran Enrico Guidoni yang 
menyatakan bahwa setiap masyarakat yang 
tidak pernah dijajah (akan) menganggap diri 
mereka berada di pusat bumi. Lebih lanjut lagi 
dikatakan bahwa berdasarkan sudut pandang 
tersebut, masyarakat tersebut cenderung 
menganggap arsitektur mereka merupakan hasil, 
yang berawal dan tumbuh dari dalam mereka, 
bukan merupakan perpaduan dari segala 
sesuatu di dunia. Konsep tersebut dapat 
ditemukan di masyarakat suku Baduy yang 
bertinggal di perbukitan di barat laut per-
kampungan Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul. 

Masyarakat Baduy yang menyebut diri mereka 
sebagai orang Kanekes  percaya bahwa mereka 
berada di pusat bumi yang mereka sebut 
sebagai pancer bumi. Mereka percaya bahwa 
nenek moyang mereka terlahir dari sebutir biji 
lada yang kemudian menempati pusat bumi. 
Keturunan nenek moyang mereka wajib 
menjaga kelestarian alam sekitarnya, karena 
keberlangsungan mereka mempengaruhi keber-
langsungan bumi dan seisinya. Mereka percaya, 
bila alam mereka rusak, maka akan rusaklah 
seluruh dunia. Pandangan tersebut yang 
membuat mereka menutup diri dari dunia luar 
dan berpegang teguh pada aturan adat mereka. 
Sementara di Masyarakat Kasepuhan Banten 
Kidul,  hingga saat ini masih belum ditemukan 
literatur ilmiah yang dapat menjelaskan tentang 
asal muasal mereka kecuali beberapa sumber 
menyebutkan bahwa mereka berasal dari Sajira 
yang terletak sekitar 40 kilometer ke utara, 
tempat banyak ditemukannya batu-batuan fosil.  

Berbeda dengan masyarakat Baduy yang lebih 
tertutup, Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul 
lebih terbuka dengan perkembangan dunia luar 
dan memperkenankan teknologi modern diguna-
kan di perkampungan mereka. Saat ini, rumah – 
rumah mereka sudah diterangi listrik yang 
digerakan dengan energi turbin yang mulai 
beroperasi di sore hari, dan beberapa penduduk 
juga mulai menggunakan kendaraan bermotor 
roda dua. Secara arsitektural, telah muncul 
preseden pembangunan satu rumah batu di 
perkampungan mereka, yang secara morfologi 

sangat jauh berbeda dengan prinsip mem-
bangun sebagaimana kepercayaan adat yang 
mereka miliki. 

Perkembangan tersebut di atas, adalah salah 
satu yang melatar belakangi dilakukannya 
penelitian ini, yaitu agar dapat dilakukannya  
pendokumentasian secara menyeluruh yang 
merekam kondisi awal perkampungan mereka 
sebelum berubah lebih banyak lagi. Perma-
salahan yang hendak dijawab dari penelitian ini 
adalah: 

• bagaimana  masyarakat Kasepuhan Banten 
Kidul mengatur teritorial, ruang dan 
bangunannya berdasarkan aturan-aturan 
kosmologis yang mereka anut. 

• bagaimana masyarakat Kasepuhan Banten 
Kidul masih dapat tetap mempertahankan 
aturan-aturan tersebut di tengah pengaruh 
perkembangan yang terjadi di luar ‘dunia’ 
mereka.  

• Hubungan antara fisik arsitektural dengan 
pandangan masyarakat Kasepuhan Banten 
Kidul terhadap kosmologi ruang dan 
arsitektur mereka. 

Metode Penelitian 

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini 
dimulai dengan studi literatur. Meliputi studi 
literatur yang terkait dengan masyarakat 
Kasepuhan Banten Kidul, studi literatur tentang 
kebudayaan Sunda yang dipercaya sebagai akar 
kebudayaan mereka, studi terhadap pola – pola 
kosmologi yang muncul di dalam arsitektur 
tradisional baik di wilayah yang berdekatan 
maupun wilayah lain di nusantara. Studi 
tersebut diperlukan sebagai parameter dalam 
melihat aspek-aspek apa saja yang harus 
diamati untuk melihat kosmologi di dalam 
arsitektur masyarakat Kasepuhan Banten Kidul.  

Dari data yang diperoleh dalam tahap studi 
literatur, akan dilanjutkan dengan observasi di 
lapangan. Observasi yang akan dilakukan 
termasuk didalamnya pendokumentasian artefak, 
bangunan, dan lingkungan dalam bentuk foto 
dan gambar. Selain itu juga akan dilakukan 
pengukuran dan penggambaran secara detail 
terhadap bangunan rumah tinggal, lumbung, 
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dan bangunan fungsional lainnya,  yang 
bertujuan untuk mendokumentasikan ruang, 
material dan keterbangunannya.  

Tahap selanjutnya adalah tahap  wawancara 
dengan para tetua adat, tokoh masyarakat dan 
narasumber lainnya. Dari proses wawancara ini 
diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat 
menjelaskan hasil yang telah diperoleh pada 
tahap studi literatur dan observasi lapangan.  
Keseluruhan hasil temuan tersebut kemudian 
akan dianalisis secara kualitatif untuk melihat 
hubungan antara fisik arsitektural dengan 
pandangan masyarakat Kasepuhan Banten Kidul 
terhadap kosmologi ruang dan arsitektur mereka. 

Hasil dan Pembahasan 

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidulmenyatakan 
sebagai penganut agama Islam, tetapi dalam 
kesehariannya masih memegang teguh adat dan 
filosofi hidup yang hidup yang bersumber pada 
filosofi Sunda yang dikenal dengan Tri Tangtu 
atau tiga yang benar. Filosofi yang mengatur 
hubungan mereka dengan alam, dengan sesama 
manusia, dan dengan Yang Kuasa, filosofi yang 
mengatur dunia (baca: Kosmos) mereka. 
Kepercayaan mereka tersebut tercermin pada 
tatanan masyarakat dan kehidupan keseharian 
mereka, termasuk juga dalam pola pembagian 
tugas dan wewenang di tengah pemuka adat. 
Dengan dipimpin oleh tiga pemuka adat yang 
disebut sebagai kasepuh, kakolot dan juru 
warga.  

 

Gambar 5.1 Kasepuh Nurja dan Kakolot Asbaji 

Mereka menyebutkan bahwa asal usul mereka 
berasal dari Sajira, kawasan yang berjarak 
kurang lebih 50 kilometer dari Lebak Sibedug 

yang terkenal karena banyaknya temuan batuan 
fosil. Nama Lebak Sibedug sendiri diberikan oleh 
moyang Sajira dari salah satu tegakan batu 
menhir yang berada di punden berundak 
tersebut. Konon batu tersebut sering menge-
luarkan suara seperti bedug, terutama ketika 
mendekati bulan puasa atau bulan Ramadhan.  

Menurut Kakolot Asbaji (yang menjadi pemimpin 
masyarakat Kasepuhan Banten Kidul sejak tahun 
2000 setelah ayahnya wafat) punden berundak 
yang menjadi tempat sakral mereka telah ada 
sejak sebelum moyang Sajira datang ke tempat 
ini. Mereka percaya bahwa punden berundak 
tersebut dibangun oleh para wali dan para nabi. 
Sementara berdasarkan hasil penelitian tim 
arkeologi nasional, bangunan punden berundak 
tersebut diperkirakan telah ada sejak 500 tahun 
sebelum masehi.  

Perkampungan masyarakat Kasepuhan Banten 
Kidul menempati kawasan yang merupakan 
gugusan bukit, di mana punden berundak 
sebagai ruang sakral menempati bukit di sisi 
timur dengan pintu yang berhadapan langsung 
dengan bukit di sisi barat dimana per-
kampungan penduduk dibangun. Sementara di 
sisi utara, membentang lahan persawahan 
dengan satu bukit kecil yang digunakan sebagai 
area pemakaman. Di sisi selatan, kembali 
dibatasi dengan satu bukit yang menjadi batas 
antara kampung Cibedug dengan kampung 
sebelahnya.  

Terdapat pemisahan fungsi yang jelas di dalam 
ruang hidup mereka, terutama yang memisah-
kan ruang profan dan sakral. Punden Berundak 
menjadi pusat,  sebagai ruang sakral tempat 
mereka berinteraksi dengan Yang Maha Kuasa. 
Berbagai upacara penting seperti sebelum 
dimulainya masa menanam padi dan saat 
mereka panen dilakukan di sana. Salah satu 
upacara yang paling penting adalah upacara 
Seren Taunya itu upacara untuk menyampaikan 
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
segala hasil pertanian yang dilaksanakan pada 
tahun ini, seraya berharap hasil pertanian 
mereka akan meningkat pada tahun yang akan 
datang. 
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Gambar 5.2 Situs Keramat Punden Berundak Lebak 
Sibedug 

Untuk kawasan situs sendiri, menempati bukit di 
sisi timur, yang dikelilingi oleh dua anak sungai 
yang kemudian bertemu di kaki bukit. Tempat 
pertemuan ke dua anak sungai tersebut, 
kemudian dijadikan sumur tempat mengambil 
air suci yang akan digunakan dalam setiap 
upacara. Untuk mencapai situs, harus menaiki 
gugusan anak tangga yang akan mengantar ke 
pelataran pertama, selanjutnya kita masih harus 
mendaki beberapa anak tangga untuk mencapai 
pelataran ke dua, pelataran yang cukup luas 
dengan beberapa gugusan konfigurasi batu 
yang menandai suatu ruang. Mungkin saja dulu 
ada tegakan bangunan berdiri di sana, atau 
mungkin hanya berupa batas yang menandai 
satu kegiatan tertentu. 

Situs yang terdiri dari beberapa tingkat, adalah 
bukit yang dibentuk dengan menyusun dan 
menancapkan bebatuan di punggungnya 
sehingga terbentuk menjadi bertingkat-tingkat. 
Batu yang disusun kemungkinan besar berasal 
dari sungai yang mengitari bukit, ukurannya dan 
bentuknya beragam, hanya dibagian sisi-sisi 
tertentu terdapat batu yang sepertinya dibentuk 
khusus menjadi lurus memanjang. Lereng yang 
terdapat di sisi kiri dan kanan punden 
menjelaskan bahwa kemungkinan besar pem-
bangunannya dengan mengangkat atau meng-
gelindingkan batu di lereng landai menyerupai 
ramp tersebut hingga ke puncak. Teknologi 
sederhana dengan pengetahuan tepat guna dari 
masyarakat masa itu. 

Sebagai bangunan sakral, situs Punden 
Berundak tidak boleh kotor (bala), setiap 

harinya punden dibersihkan oleh pegawai, yang 
sudah ditunjuk oleh Kakolot. Ada hari yang 
dilarang tidak boleh ke area situs keramat 
tersebut yaitu hari selasa dan hari sabtu. Baik 
warga Kampung Cibedug atau warga dari luar 
Cibedug tidak boleh masuk situs keramat. Jika 
ada yang melanggar atau ada yang masuk 
dihari selasa atau sabtu, menurut Kakolot orang 
tersebut akan terkena apes bahkan bisa sampai 
meninggal. 

Sebagai penanda ruang mereka, di tiap-tiap 
bukit terdapat tegakan batu menhir yang 
disebut tukuh sebagai penanda. Di bukit yang 
terletak di barat tempat perkampungan 
dibangun, tukuh terletak persis di sisi kanan 
rumah Kasepuh, berupa tegakan batu menhir 
yang terletak di dalam pagar yang di dalamnya 
dilengkapi dengan tanaman hanjuang, bangle, 
dan tanaman lain yang erat kaitannya dengan 
penolak bala sesuai kepercayaan mereka.  

Tukuh yang ada di samping kanan rumah 
Kakolot memiliki fungsi khusus, tukuh tersebut 
dipercaya untuk menjaga keselamatan kampung. 
Bila terjadi bencana alam, warga kampung akan 
berkumpul di tukuh tersebut untuk melalukan 
semacam ritual atau upacara. Masing – masing 
warga akan membawa membawa sesaji berupa 
kopi, susu, air putih, makanan, dan menyan 
yang ditaruh di dekat tukuh untuk kemudian 
melakukan doa bersama yang dipimpin oleh 
Kakolot.  

 

Gambar 5.3 Tukuh di sisi baratkampung 
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Gambar 5.4 Tukuh di sisi selatan kampung 

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul percaya 
bahwa “tanah adat bersatu ada yang jaga, 
tanah titipan adalah mata air pegunungan”, 
setiap aktifitas warga yang terkait dengan tanah 
harus atas seizing kakolot. Bila warga hendak 
membangun rumah, kakolot akan menentukan 
letak rumah dan orientasinya berdasarkan 
perhitungan baik dan buruk sesuai dengan hari 
lahir suami istri yang akan menempati rumah 
tersebut.  

Bangunan rumah ukurannya hampir sama 
kecuali rumah kakolot yang berukuran paling 
besar dan terletak tepat di tanah lapang yang 
menghadap langsung ke pintu masuk per-
kampungan. Rumah berupa rumah panggung 
yang diletakkan di atas umpak batu yang 
disusun di atas permukaan tanah. Untuk lahan 
lahan yang berkontur, tidak dilakukan cut and 
fill  tetapi akan disusun tumpukan batu sebagai 
dasar sehingga permukaannya rata untuk 
kemudian dibangun rumah di atasnya.  

 

Gambar 5.5 Kampung Lebak Sibedug 

 

Gambar 5.6 Ruang dalam rumah warga 

Rumah yang sudah dibangun tidak boleh 
diperjualbelikan, begitu pula dengan sawah. 
Warga yang belum memiliki sawah, atas izin 
kakolot ditunjukan dimana mereka boleh 
menggarap. Lahan garapan dan rumah hanya 
boleh diturunkan ke anak cucu, tidak boleh 
dipindahtangankan ke orang lain.  

Kesimpulan  

Kosmologi dalam arsitektur masyarakat 
Kasepuhan Banten Kidul terutama yang terkait 
dengan pengaturan teritorial, ruang dan 
bangunannya, masih dapat terus bertahan 
karena kuatnya adat yang mereka pegang serta 
kuatnya pengaruh pemimpin adat mereka dalam 
mengatur perikehidupan sehari-hari. Aturan 
dalam bentuk pantangan yang dipercaya akan 
memberikan implikasi negatif, menjadi pagar 
yang kuat sehingga masyarakat Kasepuhan 
Banten Kidul tetap menjaga alam dan 
lingkungan mereka. Begitu pula kepercayaan 
mereka bahwa alam yang memberi dan manusia 
yang kemudian berkewajiban menjaganya, 
dapat mempertahankan kampung mereka 
seperti sekarang ini.  

Terkait posisi punden berundak sebagai 
bangunan sakral, dalam kunjungan terakhir 
telah terjadi pergeseran makna akibat banyak-
nya kunjungan tamu dari luar. Sejak akhir tahun 
2016, pemerintah setempat membuka akses 
jalan ke Lebak Sibedug sehingga lebih dapat 
dilalui oleh kendaraan bermotor. Para tamu 
yang datang menggunakan punden berundak 
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sebagai tempat ziarah untuk meminta sesuatu. 
Sedangkan kakolot akan bertindak sebagai 
perantara dengan menyiapkan sesaji dan 
membantu berdoa.  

Keterbukaan mereka terhadap dunia luar serta 
pengetahuan yang diturunkan secara turun 
temurun melalui bertutur dan tanpa catatan 
mengakibatkan beberapa informasi tidak dapat 
tergali sesuai dengan hipotesa di awal sehingga 
memerlukan pengembangan penelitian pem-
banding pada kampung – kampung tradisional 
lain yang berada di kawasan yang sama atau 
memiliki kedekatan adat dan budaya. 
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