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AABBSSTTRRAACCTT    
  

The village of Tenganan Pegeringsingan has been widely known for the uniqueness 

of its community life and ritual traditions throughout the year. The ritual dance of 

Mekare kare (warrior dance) has attracted many tourists to come over to the 

village and to experience the well preserved tradition of harmonious living. The 

village has a remarkable large open space which is being surrounded by row of 

walled houses in a linear way. In contrast to the houses, which can only be 

accessed via a small gate, the open space stands by itself as an appealing place 

where people are welcomed to move around and undertake public affairs. 

Interestingly, this common space has a philosophical meaning of the sacred place 

for the indigenous people of Tenganan. This paper would like to reveal how a 

multi-used open space is perceived by inhabitants and visitors, and in what sense a 
scared space can be used as a public space as well. Ritual performances are the key 

issue in Tenganan village, and all activities (formal and informal, ritual and non-

ritual, public and private) are defined respecting the local custom of practising 

rituals. Kerama desa as guard of the community life play a significant role in 

devising the spatial layout of physical environment of the village. They stand as a 

reference for all ritual activities and social standing of the inhabitants. 

Nevertheless, they are unable to withstand recent development of tourism industry 

in Bali. The people of Tenganan in this case, exhibit an exemplary model of 

sustaining traditional living environment in its confrontation to modern 

development.   
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  

TThhee  vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  iiss  llooccaatteedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  8855  kkmm  eeaasstt  ssiiddee  

ooff  DDeennppaassaarr,,  aanndd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  1177  kkmm  ffrroomm  AAmmllaappuurraa,,  tthhee  ccaappiittaall  ooff  KKaarraannggaasseemm  

RReeggeennccyy..  TThhiiss  vviillllaaggee  iiss  wweellll  kknnoowwnn  aass  oonnee  ooff  tthhee  ffaammoouuss  vviillllaaggeess  iinn  BBaallii  ssiinnccee  iitt  

hhaass  aa  uunniiqquuee  sseettttlleemmeenntt  ppaatttteerrnn  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  pprreesseerrvveedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  880000  yyeeaarrss..  

TThhee  ppeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  aarree  ccaalllleedd  BBaallii  AAggaa  ppeeooppllee,,  tthhee  pprreehhiissttoorriicc  

HHiinndduu  BBaalliinneessee..  TThheeyy  pprraaccttiiccee  ccoommmmuunnaall  aarrtt  ooff  lliivviinngg  ffoolllloowwiinngg  tthhee  TTrrii  HHiittaa  
KKaarraannaa  pphhiilloossoopphhyy::  lliivviinngg  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  GGoodd,,  hhuummaann  bbeeiinngg  aanndd  nnaattuurree..  PPeeooppllee  ooff  

TTeennggaannaann  pprroodduuccee  ppeeggeerriinnggssiinnggaann  ccllootthh  wwhhiicchh  iiss  bbeelliieevveedd  ccaann  pprrootteecctt  ppeeooppllee  ffrroomm  

ddiisseeaasseess..  TThhee  vviillllaaggee  hhaass  aa  ttrraaddiittiioonn  ooff  ppeerrffoorrmmiinngg  rriittuuaallss  ooff  MMeekkaarree  kkaarree  ((aa  ssoorrtt  ooff  

wwaarrrriioorr  ddaannccee))  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  ttwwoo  yyoouunngg  mmeenn  ffiigghhttiinngg  eeaacchh  ootthheerr  uussiinngg  tthhoorrnnyy  
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ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  oonn  tthhee  rriigghhtt  hhaanndd  aanndd  aa  rraattttaann  aarrmmoouurr  oonn  tthhee  lleefftt  hhaanndd..  NNoowwaaddaayyss,,  

tthhiiss  vviillllaaggee  iiss  vveerryy  ppooppuullaarr  aass  aa  ttoouurriisstt  ddeessttiinnaattiioonn..    

  

TThhiiss  ppaappeerr  iiss  wwrriitttteenn  bbaasseedd  oonn  sseevveerraall  ffiieelldd  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  lliitteerraattuurree  rreevviieeww  oonn  

tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  TTeennggaannaann  ppeeooppllee  aabboouutt  tthhee  ccyyccllee  ooff  lliiffee  tthhaatt  iiss  mmaanniiffeesstteedd  iinn  
rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaanncceess..  TThhee  ffiieelldd  oobbsseerrvvaattiioonn  ccoonncceerrnnss  wwiitthh  tthhee  uusseess  ooff  ccoommmmoonn  ssppaaccee  

iinn  tthhee  vviillllaaggee  dduurriinngg  tthhee  rriittuuaall  aanndd  nnoonn--rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  

mmeeaanniinngg  ooff  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ffoorr  TTeennggaannaann  ppeeooppllee..    

  

  

CCOOMMMMOONN  SSPPAACCEE  IINN  RREESSIIDDEENNTTIIAALL  CCOOMMPPOOUUNNDD  
  

CCoommmmoonn  ssppaaccee  iinn  aa  rreessiiddeennttiiaall  ccoommppoouunndd  iiss  ppeerrcceeiivveedd  aass  aa  sshhaarreedd  ssppaaccee  wwhhiicchh  iittss  

uussee  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  rreessiiddeennttss..  TThhee  CCoommmmoonn  ssppaaccee  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  

lliivviinngg  ssppaaccee  wwhhiicchh  iiss  oonnllyy  ddeeddiiccaatteedd  ffoorr  tthhee  rreessiiddeennttss  ((DDiillllmmaann  &&  DDiillllmmaann,,  11998877))  iinn  

SShhaabbaakk  ((22001122))..  RReeggaarrddiinngg  tthhee  pprriivvaaccyy  lleevveell,,  ccoommmmoonn  ssppaaccee  iinn  aa  rreessiiddeennttiiaall  

ccoommppoouunndd  sseerrvveess  aallssoo  aass  tthhee  pprriivvaattee  ssppaaccee  ffoorr  iittss  rreessiiddeennttss..  SSiinnccee  tthhee  ssppaaccee  iiss  uusseedd  
bbyy  aallll  rreessiiddeennttss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ffaammiilliieess,,  tthhee  ssppaaccee  ffuunnccttiioonnss  aass  aa  sseemmii--ppuubblliicc  ssppaaccee  aass  

wweellll..    

  

TToo  ccoommpprreehheenndd  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee  iinn  aa  ttrraaddiittiioonnaall  vviillllaaggee  wwee  sshhoouulldd  uunnddeerrssttaanndd  

ccoommmmoonn  ssppaaccee  aass  aa  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee,,  bbeeccaauussee  aa  vviillllaaggee  iiss  iiddeeaalliizzeedd  aass  aa  ddeessiiggnneedd  

ccoommmmuunniittyy  ((LLaanngg,,  11998877))..  IInn  aa  vviillllaaggee,,  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ggrroowwss  uupp  oovveerrttiimmee  
aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee..    

  

IInn  tteerrmmss  ooff  EEttyymmoollooggyy,,  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  rreeggaarrddss  ssppaaccee  aass  aa  ppllaaccee  tthhaatt  eennffoollddss  

sshhaarreedd  aaccttiivviittiieess  ooff  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  aa  rreeggiioonn  oorr  ccoommmmuunniittyy..  CCoommmmuunnaall  

lliivviinngg  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aass  sshhaarriinngg  wwaayy  ooff  lliiffee  aanndd  aaccttiivviittiieess  bbyy  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  

vvoolluunnttaarriillyy..  PPeeooppllee  ddeecciiddeedd  ffoorr  aa  ccoommmmuunnaall  lliivviinngg  wwiitthh  tthhee  ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  
bbee  bbeetttteerr  wwhheenn  tthheeyy  lliivvee  ttooggeetthheerr  rraatthheerr  tthhaann  iinnddiivviidduuaallllyy..  IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

ccoommmmuunniittyy,,  ggrroouupp  aattttaacchhmmeenntt  iiss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  iinnddiivviidduuaall  iinntteerreesstt  ((SSiimmppssoonn,,  

22000088))..    

  

CCoommmmuunnaall  ssppaaccee  iinn  aa  bbuuiilltt  eennvviirroonnmmeenntt  hhaass  aa  ccoorrrreellaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ssoocciiaall  

oorrggaanniizzaattiioonn  aammoonngg  ppeeooppllee..  TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  aa  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  iinn  tthhee  bbuuiilltt  
eennvviirroonnmmeenntt  wwiillll  mmaakkee  aa  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  bbeetttteerr  ddeevveellooppeedd  tthhaann  iinn  aannyy  ootthheerr  

eennvviirroonnmmeenntt  ((LLaanngg,,  11998877))..  AA  bbuuiilltt  eennvviirroonnmmeenntt  ppllaayyss  aa  rroollee  iinn  ddeevveellooppiinngg  ffoorrmmaall  

aanndd  iinnffoorrmmaall  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn..  AA  bbuuiilltt  eennvviirroonnmmeenntt  iinnfflluueenncceess  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittiieess  

aanndd  iinntteerraaccttiioonn  ppaatttteerrnn  aammoonngg  ppeeooppllee,,  tthhee  pprriivvaaccyy  aanndd  pprrooxxeemmiicc  bbeehhaavviioorr  ooff  ppeeooppllee,,  

wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  ffiigguurree  oouutt  ppaatttteerrnnss  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn  aammoonngg  ppeeooppllee..  

SSoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ccoonntteexxtt  iiss  ccoommpprreehheennddeedd  aass  tthhee  kkiinnsshhiipp  ssttrruuccttuurree  
iinn  tthhee  ssoocciieettyy  wwhhiicchh  eessttaabblliisshh  aa  nneettwwoorrkk  ssyysstteemm  tthhaatt  rreellaatteess  aanncceessttoorr  ttoo  tthhee  rreessiiddeenntt..    

  

SSoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  iiss  

ddiiffffeerreennttiiaatteedd  iinnttoo  aaddaatt  ((ccuussttoomm))  aanndd  ddiinnaass  ((ggoovveerrnnmmeenntt))  oorrggaanniizzaattiioonn..  DDiinnaass  

oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeennttaall  ssyysstteemm  iinn  tthhaatt  ssoocciiaall  

aaccttiivviittiieess  aanndd  iittss  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoopp--ddoowwnn..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  aaddaatt  
oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  aa  lloonngg  ttrraaddiittiioonn  ooff  bbeeiinngg  oorrggaanniizzeedd  bboottttoomm--uupp  aanndd  iinnvvoollvviinngg  aallll  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  IInn  ccaassee  ooff  tthhee  vviillllaaggee  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann,,  ssoommee  

ccoommmmuunnaall  aaccttiivviittiieess  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  bbaasseedd  oonn  oobblliiggaattiioonn,,  aanndd  ssoommee  ootthheerr  bbaasseedd  oonn  

vvoolluunnttaarryy  aapppprrooaacchheess..  TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  

hhaass  bbeeeenn  ooccccuuppiieedd  bbyy  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ccaann  bbee  ddiiffffeerreennttiiaatteedd  aass  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  
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ccoonnssiissttiinngg  ooff  aaddaatt  ((ccuussttoomm))  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaallss,,  aanndd  nnoonn--rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  ccoonnssiissttiinngg  ooff  

ddaaiillyy  aanndd  ttoouurriissmm  aaccttiivviittiieess..    

  

  

TTHHEE  LLAAYYOOUUTT  OOFF  CCOOMMMMOONN  SSPPAACCEE    
  

PPeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  bbeelliieevveedd  tthhaatt  tthheeiirr  ccyyccllee  ooff  lliiffee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  

pprriinncciippllee  ooff  llaaww  ooff  ppuurriittyy..  TThhiiss  pprriinncciippllee  ddeetteerrmmiinneess  tthhee  rriittuuaall  hhaannddlliinngg  iinn  tthhee  

vviillllaaggee,,  iinn  wwhhiicchh  lliiffee  ssttaaggeess  aanndd  hhoollyy  oobbjjeeccttss  aarree  cclleeaannsseedd  bbyy  mmeeaannss  ooff  ppuurriiffiiccaattiioonn  

rriittuuaallss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  bbaadd  iinnfflluueenncceess..  AAllll  ppeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  

rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  ttoo  kkeeeepp  tthheeiirr  ppuurriittyy  aanndd  tthheeiirr  lliiffee  uunnhhuurrtt..  TThhee  rriittuuaall  
ppeerrffoorrmmaanncceess  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  tthhee  vviillllaaggee    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

TThhee  vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  hhaass  33  bbaannjjaarr  ((aassssoocciiaattiioonn  ooff  iinnhhaabbiittaannttss))  

wwhhiicchh  iiss  ssppaattiiaallllyy  ddeeffiinneedd  ttoo  tthhee  NNoorrtthh––SSoouutthh  ((KKaajjaa––KKeelloodd))  aaxxiiss  ooff  tthhee  sseettttlleemmeenntt..  

BBaannjjaarr  11  iiss  ccaalllleedd  tthhee    BBaannjjaarr  KKaauuhh  ((WWeesstteerrnn  BBaannjjaarr)),,  BBaannjjaarr  22  tthhee  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  

((MMiiddddllee  BBaannjjaarr))  aanndd  BBaannjjaarr  33  tthhee  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  ((EEaasstteerrnn  BBaannjjaarr))..  BBaannjjaarr  

11  iiss  tthhee  oorriiggiinn  ddwweelllliinngg  ccoommppoouunndd  iinn  tthhee  vviillllaaggee  wwhheerree  ddeesscceennddaannttss  ooff  tthhee  ffoouunnddiinngg  

ffaatthheerr  aarree  rraaiissiinngg  uupp  tthheeiirr  ffaammiillyy..  BBaannjjaarr  22  iiss  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  bbaannjjaarr  11  aass  mmoorree  

ddwweelllliinngg  aarreeaass  aarree  nneeeeddeedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh..  BBaannjjaarr  33  wwaass  bbuuiilltt  uupp  ttoo  

aaccccoommmmooddaattee  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  ddwweellll  iinn  tthhee  BBaannjjaarr  11  aanndd  22..  TThhee  

nnoorrtthheerrnn  ppaarrtt  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  iiss  iinnhhaabbiitteedd  bbyy  TTeennggaannaann  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  

vviioollaatteedd  llooccaall  ccuussttoomm  ssuucchh  aass  mmaarrrryyiinngg  ppeeooppllee  ffrroomm  oouuttssiiddee  TTeennggaannaann,,  rreebbeelllliioouuss  ttoo  

llooccaall  rreegguullaattiioonn,,  ddeeffiiaanntt  ooff  llooccaall  ccuussttoomm  aanndd  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  ffrroomm  ootthheerr  oorriiggiinnss..    

TThhee  ssoouutthheerrnn  ppaarrtt  ooff  iitt  iiss  iinnhhaabbiitteedd  bbyy  iinnvviitteedd  sskkiilllleedd  ppeeooppllee  ((ppaannddee))  ffrroomm  oouuttssiiddee  

TTeennggaannaann..  

  

TThheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  vviillllaaggee  nnaammeellyy  aatt  tthhee  ssoouutthheerrnn  eenndd  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  

ssppaaccee  iinn  BBaannjjaarr  KKaauuhh..  TThhee  vviillllaaggee  ccoonnssiissttss  ooff  iinnddiivviidduuaall  hhoouusseess  eenncclloosseedd  bbyy  wwaallllss,,  

rreelliiggiioouuss  bbuuiillddiinnggss,,  mmeeeettiinngg  hhaallll,,  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll,,  aanndd  ooppeenn  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  

 

GGRROOWWIINNGG  

IINNTTOO  

SSOOCCIIEETTYY  

 

TTHHEE  

DDRRAAMMAA  OOFF  

LLIIFFEE  AANNDD  

DDEEAATTHH   

FFiigguurree  11..  CCyyccllee  ooff  LLiiffee    

SSoouurrccee::  RRaammsseeyyeerr  ((22000099))  

TTHHEE  LLAAWW  OOFF  PPUURRIITTYY  
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bbuuiillddiinnggss..  TThhee  vviillllaaggee  iiss  bboorrddeerreedd  bbyy  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt::  aa  rriivveerr,,  aaggrriiccuullttuurree  llaanndd  

aanndd  nnaattuurraall  ffoorreesstt..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RRIITTUUAALL  AACCTTIIVVIITTIIEESS  OOFF  KKEERRAAMMAA  DDEESSAA  

  

KKeerraammaa  ddeessaa  iiss  tthhee  pprriinncciippaall  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  vviillllaaggee  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aa  

mmaarrrriieedd  ccoouuppllee  wwhheenn  bbootthh  hhuussbbaanndd  aanndd  wwiiffee  aarree  ddeesscceennddaannttss  ooff  TTeennggaannaann  ppeeooppllee..  

IInn  ccaassee  tthhee  hhuussbbaanndd  oorr  wwiiffee  iiss  ppaasssseedd  aawwaayy,,  tthhee  ssttaattuuss  ooff  KKeerraammaa  ddeessaa  wwiillll  bbee  

eennddeedd..  TThhiiss  ssttaattuuss  wwiillll  aallssoo  bbee  ffiinniisshheedd  wwhheenn  cchhiillddrreenn  ooff  tthhee  ppaarreenntt  iiss  ggeettttiinngg  

mmaarrrriieedd..  TThhee  nneewwllyy  mmaarrrriieedd  ccoouuppllee  rreeppllaacceess  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  oolldd  ccoouuppllee  aass  

KKeerraammaa  ddeessaa..  TThhee  ttrraaddiittiioonn  ooff  KKeerraammaa  ddeessaa  aatt  TTeennggaannaann  vviillllaaggee  iiss  rraatthheerr  uunniiqquuee  

ssiinnccee  iittss  ssttaattuuss  iiss  hheelldd  nnoott  bbyy  tthhee  mmaann  hhiimmsseellff  aass  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  ffaammiillyy  bbuutt  aallssoo  bbyy  

hhiiss  mmaarrrriiaaggee  ssttaattuuss..  TThheerree  aarree  44  ((ffoouurr))  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhaatt  aa  KKeerraammaa  ddeessaa  mmiigghhtt  bbee  
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FFiigguurree  22..  LLaayyoouutt  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee    

SSoouurrccee::  RRaammsseeyyeerr  ((22000099))  

1 

2 

3 

FFiigguurree  33..  EEnnttrraannccee  ttoo  tthhee  CCoommmmoonn  SSppaaccee    

SSoouurrccee::  AAuutthhoorr  
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aacckknnoowwlleeddggeedd  aass  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  aanndd  mmiigghhtt  ppaarrttiicciippaattee  iinn  rriittuuaall  

ppeerrffoorrmmaanncceess..  11..  AA  KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  bbee  ooff  tthhee  rriigghhtt  lliinneeaaggee  aanndd  bbiirrtthh;;  22..  AA  

KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  oobbeeyy  tthhee  rruulleess  ooff  vviillllaaggee  eennddooggaammyy;;  33..  AA  KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  

hhaavvee  aaccccoommpplliisshheedd  rriittuuaallss  ooff  ppuurriiffiiccaattiioonn  aatt  bbiirrtthh  oorr  iinn  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd;;  44..  AA  

KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  hhaavvee  ccrroosssseedd  sseevveerraall  tthhrreesshhoollddss  ttoo  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  rriittuuaall  

ccaappaabbiilliittyy  aanndd  ccoommppeetteennccee  wwiitthhiinn  iinniittiiaattiioonn  rriitteess  aanndd  pphhaasseess..  

  

PPeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  PPaaggeerriinnggssiinnggaann  wwhhoo  lliivvee  iinn  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  

aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  aass  KKeerraammaa  DDeessaa..  IInnhhaabbiittaannttss  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  wwhhoo  iiss  

mmaarrrriieedd  ttoo  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  BBaannjjaarr  PPaannddee  oorr  oouuttssiiddeerr  aarree  oobblliiggeedd  ttoo  mmoovvee  ttoo  BBaannjjaarr  

PPaannddee..  TThheeyy  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  lliivvee  iinn  tthheeiirr  oorriiggiinn  hhoouussee  aanndd  lloosstt  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  bbee  aa  

KKeerraammaa  DDeessaa..  TThhee  KKeerraammaa  DDeessaa  hhaass  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  rriittuuaall  

ppeerrffoorrmmaanncceess  aanndd  oorrggaanniizzee  tthhee  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  pphhyyssiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  vviillllaaggee..    

  
TTaabbllee  11..  TThhee  rriittuuaall  aaggeennddaa  ffoorr  22001144  

  

NNOO..  RRIITTUUAALL  AACCTTIIVVIITTIIEESS  PPLLAACCEE  

II..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKAASSAA  ((FFiirrsstt  MMoonntthh  RRiittuuaall))    

11..  UUssaabbaa  KKaassaa  DDaayy  11  

TThhee  DDrraammaa  ooff  LLiiffee  

aanndd  DDeeaatthh  ((DDLLDD))  

  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  

  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  

22..  UUssaabbaa  KKaassaa  DDaayy  22  

33..  UUssaabbaa  KKaassaa  DDaayy  33  

44..  UUssaabbaa  KKaassaa  DDaayy  44  

55..  UUssaabbaa  KKaassaa  DDaayy  55  ((llaasstt  ddaayy))  

66..  AAbbuuaanngg  PPeetteenngg  TThhee  GGrroowwiinngg  IInnttoo  

SSoocciieettyy  ((yyoouutthh  

aassssiicciiaattiioonn  ddaahhaa  aanndd  

ttrruunnaa))  ((GGIISS))  
77..  AAbbuuaanngg  LLeemmaahh  

  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  oouuttssiiddee  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  

IIII..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKAARROO  ((SSeeccoonndd  MMoonntthh  RRiittuuaall))    

11..  UUssaabbaa  KKaarroo  DDaayy  11  
((DDLLDD))  

  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  oouuttssiiddee  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  22..  UUssaabbaa  KKaarroo  DDaayy  22  

IIIIII..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKEETTIIGGAA  ((TThhiirrdd  MMoonntthh  RRiittuuaall))    

11..  UUssaabbaa  KKeettiiggaa  DDaayy  11  ((DDLLDD))  
  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  oouuttssiiddee  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  
22..  UUssaabbaa  KKeettiiggaa  DDaayy  22  

((GGIISS))  
33..  UUssaabbaa  KKeettiiggaa  DDaayy  33  

IIVV..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKAAPPAATT  ((TThhee  FFoouurrtthh  MMoonntthh  RRiittuuaallss))    

11..  
RRiittuuaall  bbuullaann  kkeeeemmppaatt  ddiiiissii  ddeennggaann  

uuppaaccaarraa  bbuullaann  ppuurrnnaammaa  
((DDLLDD))  

  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  oouuttssiiddee  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  

VV..  
RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  SSAAMMBBAAHH  ((FFiifftthh  MMoonntthh  RRiittuuaallss))  

TThhee  bbiiggggeesstt  rriittuuaall  aalloonngg  tthhee  yyeeaarr,,  cceelleebbrraatteedd  11  ffuullll  mmoonntthh..  
  

11..  RRiittuuaall  MMaammiiuutt  

((DDLLDD))  

  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  
22..  RRiittuuaall  UUssaabbaa  SSeemmbbaannggaann  

33..  MMaattii  OOmmbboo  SSaanngghhyyaanngg    PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  

44..  
TThhee  llaasstt  ddaayy  ooff  MMaattii  OOmmbboo  

SSaanngghhyyaanngg  rriittuuaall..  ((GGIISS))    OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  
55..  PPeebbaannii  

66..  MMeeddaahhaa  
((DDLLDD))  

77..  MMuullaann  SSaaaatt    PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  

88..  MMuurraann  TTrruunnaa  ((GGIISS))    OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  99..  MMeekkaarree--kkaarree  ssiimmbboolliiss  ((DDLLDD))  
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NNOO..  RRIITTUUAALL  AACCTTIIVVIITTIIEESS  PPLLAACCEE  

1100..  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  KKaajjaa  ((GGIISS))  TTeennggaahh  

1111..  
MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  

((PPeennggrraammee))  
((DDLLDD))  

1122..  SSeemmbbaahhyyaanngg  ddii  PPuurraa  BBaannjjaarr  

1133..  ““NNyyaajjaahh””  

VVII..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKEEEENNEEMM  ((SSiixxtthh  MMoonntthh  RRiittuuaallss))    

11..  RRiittuuaall  bbuullaann  kkeeeennaamm  

((DDLLDD))  
  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  
22..  ““MMeessaanngggguuhh  JJuummuu””  

VVIIII..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKEEPPIITTUU  ((SSeevveenntthh  MMoonntthh  RRiittuuaallss))    

11..  ““MMeessaannggggaahh  TTeennggaahh””..  

((DDLLDD))    PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  
22..  

““MMuuhhuu--mmuuhhuu””  aaccaarraa  hhaarrii  kkeedduuaa  

UUssaabbaa  KKeeppiittuu..  

VVIIIIII..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKOOLLUU  ((EEiiggtthh  MMoonntthh  RRiittuuaallss))    

11..  ““MMeessaannggggaahh  GGeeddeebboonngg””  

((GGIISS))  

  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  

22..  ““MMeessaabbaattaann  BBoonnggkkoott””  
  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  

33..  ““MMeessaabbaattaann  BBoonnggkkoott””  DDaayy  22  

44..  
FFuullll  MMoooonn  rriittuuaall  aanndd  llaasstt  ddaayy  ooff  

““MMeessaabbaattaann  BBoonnggkkoott””  

IIXX..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKEESSAANNGGAA  ((TThhee  NNiinntthh  MMoonntthh  rriittuuaall))    

11..  TThhee  NNiinntthh  MMoonntthh  rriittuuaall  ((GGIISS))  
  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  

XX..  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKEEDDAASSAA  ((TThhee  TTeenntthh  MMoonntthh  rriittuuaall))    

11..  TThhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  UUssaabbaa  KKeeddaassaa  

((DDLLDD))  

  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  
22..  TThhee  cclloossiinngg  ooff  UUssaabbaa  KKeeddaassaa  

33  
CCeelleebbrraattiinngg  PPuurraa  DDaaddiiaa  BBaallee  

AAgguunngg  aannnniivveerrssaarryy  

  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  

XXII  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  DDEESSTTAA  ((TThhee  EElleevveenntthh  MMoonntthh  rriittuuaall))    

11..  SSiiggnn  tthhee  eelleevveenntthh  mmoonntthh  rriittuuaall  

((DDLLDD))aanndd  DDeeaatthh  
  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  
22..  SSaammee  aass  ddaayy  11  

33..  EEnndd  ooff  UUssaabbaa  DDeessttaa  rriittuuaall..  

XXIIII  RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  SSAADDDDAA  ((TThhee  TTwweellfftthh  MMoonntthh  rriittuuaall))    

11..  SSiiggnn  ooff  tthhee  ttwweellfftthh  mmoonntthh  rriittuuaall  

((DDLLDD))  
  OOtthheerr  bbuuiillddiinnggss  iinn  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  
22..  MMaaiinn  rriittuuaall  

33..  EEnndd  ooff  UUssaabbaa  SSaaddddaa  rriittuuaall  

  

  

AAllll  mmaajjoorr  rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  ooff  tthhee  vviillllaaggee  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee  iinn  tthhee  

mmiiddddllee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  rreessiiddeennttiiaall  ccoommppoouunndd  ((BBaannjjaarr  KKaauuhh))..  SSoommee  mmiinnoorr  rriittuuaallss  mmiigghhtt  

bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aatt  tthhee  sseeccoonndd  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  wwhheerreeaass  nnoo  rriittuuaallss  aarree  

ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aatt  tthhee  tthhiirrdd  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  PPaannddee..  WWhhaatt  iiss  mmeeaanntt  aass  tthhee  

ccoommmmoonn  ssppaaccee  hheerree  iiss  aa  wwiiddee  aanndd  lloonngg  ooppeenn  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  rrooww  ooff  hhoouusseess  iinn  wwhhiicchh  

aa  sseerriieess  ooff  ssaaccrreedd  aanndd  ppuubblliicc  bbuuiillddiinnggss  aarree  eerreecctteedd..  BBeessiiddeess  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess,,  mmaannyy  

ootthheerr  nnoonn--rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  aarree  ttoo  bbee  ffoouunndd  ttoooo  iinn  tthhiiss  ccoommmmoonn  ssppaaccee..    

  

IItt  iiss  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonn  ooff  TTeennggaannaann  ppeeooppllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  eevveerryy  mmoonntthh,,  

aanndd  ssoommee  rriittuuaallss  eevveenn  ttaakkee  sseevveerraall  ddaayyss  ttoo  aaccccoommpplliisshh..  EEaacchh  rriittuuaall  hhaass  iittss  oowwnn  
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ssyymmbboolliiccaall  mmeeaanniinngg  wwhhiicchh  sseerrvveess  ttoo  tthhee  ssoocciiaall  pprroocceesssseess  oorr  tthhee  mmaatttteerr  ooff  ddeeaatthh  aanndd  

lliiffee  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  aa  hhuummaann  bbeeiinngg..  TThhee  llooccaall  ccuussttoomm  hhaass  ddeeffiinneedd  pprreecciisseellyy  tteerrmmss  

aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  uussiinngg  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee..  TThhee  ppoossiittiioonn  aanndd  oorriieennttaattiioonn  ooff  ssaaccrreedd  

bbuuiillddiinnggss  aarree  ccaatteeggoorriizzeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssyymmbboolliiccaall  ssppaattiiaall  hhiieerraarrcchhyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  

ccoossmmoollooggyy..  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  ((FFiigguurree  44)),,  tthhaatt  ssttaannddss  nneeaarreesstt  ttoo  tthhee  eennttrraannccee  ggaattee  iiss  

tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssaaccrreedd  bbuuiillddiinngg  ffoorr  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess..  TThhee  rriittuuaall  aaggeennddaa  ffoorr  oonnee  

yyeeaarr  iiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  TTaabbllee  11..  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TThhee  ooppeenn  ssppaaccee  ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  ssaaccrreedd  bbuuiillddiinnggss  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  pprreeppaarriinngg  tthhee  

rriittuuaallss  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  aaccttiivviittiieess  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  KKeerraammaa  DDeessaa..  DDuurriinngg  tthhee  rriittuuaall  

ppeerrffoorrmmaanncceess,,  oonnllyy  tthhee  mmeenn  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssiitt  iinn  tthhee  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg..  TThhee  

wwoommeenn  aarree  oonnllyy  aalllloowweedd  ttoo  ssttaanndd  nneexxtt  ttoo  tthhee  sseeaattiinngg  ppllaaccee  eexxcceepptt  iinn  ttwwoo  ssppaannss  ooff  

tthhee  nnoorrtthheerrnn  ppaarrtt  ooff  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg..  TThheeyy  mmaayy  ssiitt  iinn  BBaallee  KKeennccaann  aatt  tthhee  eeaasstt  ssiiddee  

ooff  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  oorr  ssoommeewwhheerree  eellssee  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee..  TThhee  ssiittttiinngg  

aarrrraannggeemmeenntt  iinn  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  iiss  ffoolllloowwiinngg  tthhee  rraannkkss  ooff  ssoocciiaall  ssttaattuuss  ii..ee..  LLuuaannaann,,  

BBaahhaann  RRoorraass,,  TTaammbbaallaappuu  RRoorraass,,  PPeenneelluudduuaann,,  aanndd  tthhee  sseenniioorriittyy  ooff  tthheeiirr  aassssiiggnnmmeenntt  

bbeeiinngg  KKeerraammaa  DDeessaa..  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  iiss  tthhee  mmaaiinn  ffooccuuss  ooff  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  aanndd  

KKeerraammaa  DDeessaa  aarree  tthhee  aaccttoorrss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprroocceessss  aass  aa  ggrroouupp..  AAllll  pprroocceesssseess  aarree  

wweellll  ddiissttrriibbuutteedd  aammoonngg  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  eevveerryy  ppeerrssoonn  hhaass  aa  ddeeffiinniittee  rroollee  iinn  tthhee  

pprroocceessss..  RRiittuuaall  aaccttiivviittiieess  oobbvviioouussllyy  eexxhhiibbiitt  tthhee  ssppiirriitt  ooff  ccoommmmuunnaall  lliiffee  ooff  TTeennggaannaann  

ppeeooppllee  iinn  wwhhiicchh  eevveerryyoonnee  iiss  oobblliiggeedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  rreegguullaatteedd  mmaannnneerr..  TThheerree  iiss  

nnoo  ppeerrssoonnaall  rruullee  bbuutt  ssoocciiaall  ccoonnsseennssuuss  iinn  tthhee  eevveenntt..    

  

  

NNOONN  RRIITTUUAALL  AACCTTIIVVIITTIIEESS    

  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  oouuttssiiddee  tthhee  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess,,  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee  wwiillll  bbee  

eexxppeerriieenncceedd  iinn  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  aattmmoosspphheerree..  TThhee  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  bbeeccoommeess  

aann  eemmppttyy  bbuuiillddiinngg  tthhaatt  ddiivviiddeess  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee  iinnttoo  lleefftt  aanndd  rriigghhtt  aarreeaa  ooff  

aaccttiivviittiieess..  TThhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee,,  tthheerreeaafftteerr,,  eexxpprreessss  tthhee  lliinneeaarr  ooppeenn  ssppaaccee  ddiirreeccttiinngg  

ppeeooppllee  ttoo  mmoovvee  aarroouunndd  aanndd  ttoo  iinntteerraacctt  oonnee  ttoo  aannootthheerr..  TThhee  ssaaccrreedd  bbuuiillddiinnggss  ssttaanndd  aass  

FFiigguurree  44..  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  

SSoouurrccee::  AAuutthhoorr    
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bbaacckkggrroouunndd  oobbjjeeccttss  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee’’ss  aaccttiivviittyy  aanndd  nnoott  tthhee  cceennttrraall  ppooiinntt  ooff  eevveennttss..  TThhee  

ffooccuuss  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  iiss  tthhee  ppeeooppllee  tthheemmsseellvveess  iinn  wwhhiicchh  ooppeenn  ssppaaccee  aaccccoommmmooddaatteess  

ppeeooppllee’’ss  mmoovveemmeennttss  aanndd  iinntteerraaccttiioonn..  TThhee  ooppeenn  ssppaaccee  ssttaannddss  ffoorr  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  

mmeeaanniinngg  ooff  ppuubblliicc  ppllaaccee..  TThhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee  iinn  tthhiiss  sseennssee  ccoonnvveeyyss  aa  ppllaaccee  ffoorr  

eevveerryyoonnee  wwiitthhoouutt  ccoonnssiiddeerriinngg  hhiiss  oorr  hheerr  ssoocciiaall  ssttaattuuss  aanndd  ppoossiittiioonn..  TThhee  lliiffee  ooff  

eeggaalliittaarriiaann  ssoocciieettyy  aanndd  uunnrreegguullaatteedd  ssppaaccee  aarree  vviissiibbllyy  wweellll  aarrttiiccuullaatteedd  hheerree..    

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroommiinneenntt  ffiigguurree  ooff  TTeennggaannaann,,  II  WWaayyaann  MMaannggkkuu  WWiiddyyaa,,  tthhee  

pprroobblleemm  ttoo  bbee  ffaacceedd  aatt  pprreesseenntt  iiss  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  

mmoottoorrccyycclleess  tthhaatt  iiss  oouutt  ooff  ccoonnttrrooll..  TThhee  mmoottoorrccyycclleess  hhaavvee  eennddaannggeerreedd  tthhee  sseerreenniittyy  ooff  

tthhee  vviillllaaggee  aanndd  ddeeggrraaddeedd  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  ppeeooppllee  mmoovviinngg  aarroouunndd  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee..  

PPeeooppllee  wwhhoo  rriiddee  oonn  mmoottoorrccyycclleess  ddoo  nnoott  ccaarree  ooff  ootthheerr’’ss  pprreesseennccee  aanndd  ddoo  nnoott  ppaayy  aannyy  

aatttteennttiioonn  ttoo  ssaaccrreedd  bbuuiillddiinnggss  aanndd  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  ttaakkiinngg  ppllaaccee..  TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  ssaaccrreedd  

ccoommmmoonn  ssppaaccee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aapppprreecciiaatteedd  aass  iitt  wwaass  pprreevviioouussllyy  ppeerrcceeiivveedd,,  yyeett,,  iitt  iiss  

rreeggaarrddeedd  aass  ssiimmppllee  aass  aann  uurrbbaann  ssttrreeeett  wwhheerree  vveehhiicclleess  ddoommiinnaattee  tthhee  ssppaaccee..    

  

IInn  tthhee  llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss  TTeennggaannaann  PPeeggrriinnggssiinnggaann  hhaass  bbeeeenn  eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  

ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  aass  aa  ttoouurriisstt  ddeessttiinnaattiioonn..  PPeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  ddiissaaggrreeee  ttoo  tthhee  

ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  pprrooggrraamm  aanndd  rreejjeecctteedd  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  hhootteellss  aanndd  ttoouurriissmm  ffaacciilliittiieess  

iinn  tthhee  aarreeaa..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhee  vviillllaaggee  ccoouulldd  nnoott  wwiitthhssttaanndd  tthhee  

iinnfflluuxx  ooff  ttoouurriissmm  iinndduussttrryy  iinn  BBaallii..  TThheeyy  ccaann  oonnllyy  ppeerrsseevveerree  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  

eennvviirroonnmmeenntt  bbyy  kkeeeeppiinngg  tthhee  vviillllaaggee  eennttrraannccee  nnaarrrrooww  aass  iitt  wwaass  aanndd  vviissuuaallllyy  

iinnssiiggnniiffiiccaanntt  ffrroomm  tthhee  mmaaiinn  rrooaadd..  PPeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  nnoowwaaddaayyss  ttoolleerraattee  tthhee  

iinnccoommiinngg  fflloowwss  ooff  ttoouurriisstt  vviissiittiinngg  tthheeiirr  vviillllaaggee  aalltthhoouugghh  iitt  hhaass  ttrroouubblleedd  tthheeiirr  

ppeeaacceeffuull  lliivviinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  iimmppaacctt  ooff  ttoouurriissmm  iiss  oobbvviioouuss  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  

ssppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  PPaannddee//  KKaannggiinn..  IInnhhaabbiittaannttss  ooff  tthhiiss  aarreeaa  aarree  nnooww  

bbeeiinngg  iinnvvoollvveedd  iinn  pprroodduucciinngg  hhaannddiiccrraaffttss  aanndd  ssoouuvveenniirrss  oouutt  ooff  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonnaall  

wweeaavviinngg  sskkiillllss..  MMoosstt  hhoouusseess  ffaacciinngg  tthhee  mmaajjoorr  ooppeenn  ssppaaccee  aarree  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aa  

ggaalllleerryy  oorr  sshhooppss  sseelllliinngg  vvaarriioouuss  kkiinnddss  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  aarrtt  aanndd  ccrraaffttss..  SSoommee  hhoouusseess  

ooffffeerr  ccoonntteemmppoorraarryy  aarrtt  pprroodduuccttss  ssuucchh  aass  ppootttteerryy  aanndd  ppaaiinnttiinngg..  TThhee  nneeww  aaccttiivviittiieess  

cceerrttaaiinnllyy  hhaavvee  cchhaannggeedd  tthhee  wwaayy  ooff  lliiffee  ffrroomm  nnaattuurree--ddeeppeennddeenntt  ccoommmmuunniittyy  ttoo  

iinnddiivviidduuaall--bbaasseedd  ccrreeaattiivvee  ssoocciieettyy..    

  

PPhhyyssiiccaallllyy,,  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee  iiss  iinntteennsseellyy  cchhaannggeedd..  

AAlloonngg  tthhee  lliinneeaarr  wwaayy  ooff  tthhee  ooppeenn  ssppaaccee  iinn  BBaannjjaarr  KKaauuhh  ppeeooppllee  sseeee  aa  vvaarriieettyy  ooff  

hhaannggiinngg  ccllootthh  lloocckkiinngg  iinn  ppeeooppllee  ttoo  eenntteerr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  hhoouusseess..  TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  

vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  wwaass  wweellll  kknnoowwnn  ffoorr  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  uunniiqquuee  

aarrtt  ooff  ffaabbrriicc  ((tteennuunn  iikkaatt  ggeerriinnggssiinngg))..  IInn  BBaannjjaarr  KKaannggiinn  ppeeooppllee  sseeee  aa  vvaarriieettyy  ooff  

ccrraafftteedd  lleeaatthheerr  pprroodduuccttss  aarree  bbeeiinngg  llaaiidd  oouutt  aalloonngg  tthhee  lliinneeaarr  ooppeenn  ssppaaccee  ffoorr  ssuunn  

eexxppoossuurree..  IInn  tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  pprroodduuccttiioonn  pprroocceessss  aanndd  mmaatteerriiaall  ddiissppllaayy  aarree  iinntteerrmmiixxeedd  iinn  

tthhaatt  iitt  ccrreeaatteess  aa  uunniiqquuee  ssppaattiiaall  eexxppeerriieennccee  ffoorr  tthhee  ttoouurriissttss..    

  

TThhee  nnoonn--rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  ssppaaccee  iinnvvoollvvee  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  uussee  tthhee  ssppaaccee  

wwiitthhoouutt  ccoollllaabboorraattiivvee  pprroocceessss  aammoonngg  iinnhhaabbiittaannttss..  TThhee  ssppiirriitt  ooff  ccoommmmuunnaall  lliiffee  iinn  tthhiiss  

ccaassee  iiss  aarrttiiccuullaatteedd  bbyy  uunniiffoorrmmiittyy  ooff  ccoommmmooddiittiieess  bbeeiinngg  ddiissppllaayyeedd  iinn  tthhee  aarreeaa..  EEaacchh  

iinnddiivviidduuaall  hhaass  tthhee  ffrreeeeddoomm  ttoo  oorrggaanniizzee  aaccttiivviittiieess  iinn  hhiiss//  hheerr  oowwnn  tteerrrriittoorryy..  TThhee  

ccoommmmoonn  ssppaaccee  iiss  nnoonneetthheelleessss  rreessppeecctteedd  aass  aa  ccoommmmoonn  aacccceessss  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

tteerrrriittoorryy  aanndd  aass  aa  ppooiinntt  ooff  rreeffeerreennccee  ffoorr  hhiiss//  hheerr  iinnddiivviidduuaall  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg..    

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  iinnhhaabbiittaannttss’’  pprriivvaattee  aaccttiivviittiieess,,  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee  aattttrraaccttss  

ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  nneeiigghhbboouurrhhoooodd  ttoo  sseett  uupp  mmoobbiillee  ssmmaallll--ssccaallee  bbuussiinneessss..  IInn  tthhiiss  ccaassee,,  
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FFiigguurree  55..  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  aanndd  tthhee  aaccttiivviittiieess  ssuurrrroouunndd..  

SSoouurrccee::  AAuutthhoorr  

 

ccoommmmoonn  ssppaaccee  iiss  iinntteerrpprreetteedd  aass  aann  aacccceessssiibbllee  ssppaaccee  ffoorr  eevveerryybbooddyy  ttoo  ddoo  aannyy  

aaccttiivviittiieess..  PPeeooppllee  ppuutt  aa  ssmmaallll  ttaabbllee  aanndd  cchhaaiirr  uunnddeerr  tthhee  ttrreeee  aanndd  ddiissppllaayy  hhaannddiiccrraaffttss  

wwhhiillee  tthhee  vveennddoorr  eexxhhiibbiittss  tthhee  aarrtt  ooff  pprroodduuccttiioonn..  TToouurriissttss  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  hhaavvee  aa  llooookk  

aanndd  ddoo  ssoommee  ttaallkk,,  bbyy  wwhhiicchh  aa  tteemmppoorraarryy  aarreeaa  ooff  aaccttiivviittiieess  iiss  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  

ssppaaccee..  TToouurriissttss  mmoovviinngg  aarroouunndd  bbeettwweeeenn  bbuuiillddiinnggss  aanndd  wwaattcchhiinngg  rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  

iinn  aa  ddiissttaannccee  bbrriinnggss  aa  nneeww  sscceennee  ttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee..  TThhee  pprreevviioouuss  

ssaaccrreedd  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  ssppaaccee  iiss  cchhaannggeedd  iinnttoo  aa  ffuunnccttiioonnaall  ppuubblliicc  ssppaaccee  wwhheerree  ppeeooppllee  

ffeeeell  ffrreeee  ttoo  mmoovvee  aarroouunndd,,  hhaavvee  aa  llooookk,,  ttaakkee  aa  rreesstt,,  eennjjooyy  tthhee  eevveennttss  wwhhiillee  KKeerraammaa  

DDeessaa  uunnddeerrttaakkee  tthheeiirr  rreelliiggiioouuss  aaccttiivviittiieess..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NNootteess::  CClloocckkwwiissee  ––  RRiittuuaall  pprreeppaarraattiioonn  oouuttssiiddee  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  ––  TThhee  wwoommeenn  aarree  oonnllyy  

aalllloowweedd  ttoo  ssttaanndd  nneexxtt  ttoo  sseeaattiinngg  ppllaaccee  ––  MMoosstt  hhoouusseess  ffaacciinngg  tthhee  mmaajjoorr  ooppeenn  ssppaaccee  aarree  

ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aa  ggaalllleerryy  oorr  sshhooppss  ––  TToouurriissttss  aatt  rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  ––  OOnnllyy  tthhee  mmeenn  aarree  

ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ssiitt  iinn  tthhee  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg  ––  RRiittuuaall  pprreeppaarraattiioonn  iinn  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg..  

  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
  

TThhee  ppeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  hhaass  uuppddaatteedd  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  

ccoommmmoonn  ssppaaccee  iinnttoo  aa  ppuubblliicc  ppllaaccee  wwiitthhoouutt  ddiissrreeggaarrddiinngg  iittss  rroollee  aass  aa  ssaaccrreedd  tteerrrraaiinn..  

TThheeyy  pprreesseerrvveedd  tthheeiirr  ttrraaddiittiioonn,,  yyeett,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  aaccccoommmmooddaatteedd  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  

nneeeeddss  ooff  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ttoowwaarrddss  aa  bbeetttteerr  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg..  OOnn  oonnee  hhaanndd,,  tthhee  ssoocciiaall  

ssttaattuuss  aanndd  rroollee  ooff  KKeerraammaa  DDeessaa  hhaass  bbeeeenn  ssuussttaaiinneedd  iinn  tthhaatt  eeggaalliittaarriiaann  wwaayy  ooff  lliiffee  iiss  

ssttiillll  wweellll  eexxppeerriieenncceedd  aanndd  eennlliivveenneedd..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iinnccoommiinngg  ppeeooppllee  ffrroomm  tthhee  

oouuttssiiddee  aarree  wweellccoommeedd  aanndd  aaddmmiitttteedd  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  tthhee  vviillllaaggee  aaccttiivviittiieess  wwiitthhoouutt  
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vviioollaattiinngg  tthhee  llooccaall  ccuussttoomm..  TThhee  vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  hhaass  eexxhhiibbiitteedd  

tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ppuubblliicc  ppllaaccee  wwhhiicchh  iinnccoorrppoorraatteedd  rreelliiggiioouuss  aaccttiivviittiieess  aanndd  rriittuuaall  

ppeerrffoorrmmaanncceess  aass  bbaacckkggrroouunndd  aass  wweellll  aass  mmaaiinn  aattttrraaccttiioonn..    

  

RReecceenntt  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ttoouurriissmm  hhaass  iinnfflluueenncceedd  tthhee  pphhyyssiiccaall  

ccoonnddiittiioonn  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  sseettttlleemmeennttss..  TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee  wwhhiicchh  wwaass  

hhiigghhllyy  rreessppeecctteedd  aanndd  aapppprreecciiaatteedd  hhaass  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  aa  pprroobblleemmaattiicc  ssiittuuaattiioonn::  

ssuussttaaiinniinngg  tthhee  mmoottoorr  ffrreeee  aarreeaa  oorr  rreessppoonnddiinngg  ttoo  nneeww  ssttaannddaarrdd  ooff  ccoommffoorrtt  lliivviinngg..  

MMoorree  eellaabboorraattee  rreesseeaarrcchh  hhaass  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  ttoo  ssccrruuttiinniizzee  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  iinn  oorrddeerr  

tthhaatt  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  mmooddeell  ooff  aa  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ccaann  bbee  ddeevviisseedd..    
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