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BAB V. LANDASAN TEORI 

 

5.1. Elaborasi Teoritik 

Permasalahan dominan pada projek ini merupakan karakter bangunan 

arsitektur Bali terhadap ruang, bentuk dan fungsi bangunan.  

5.1.1. Konsep Arsitektur Tradisional Bali  

Arsitektur Bali merupakan warisan leluhur yang memiliki pedoman dan makna 

– makna dalam setiap bentuk dan aspeknya. Pedoman dan aspek – aspek 

tersebut terangkum dalam beberapa lontar (naskah). Di antaranya adalah naskah 

astha kosala, astha kosali, astha bumi, dan sebagainya. Dalam naskah tersebut 

tidak hanya termuat pedoman untuk mengerjakan fisik bangunan, tetapi seluruh 

proses dari awal pembangunan, menyangkut baik buruknya waktu memulai 

pekerjaan, upacara – upacara untuk setiap tahapan pekerjaan dari awal sampai 

selesai, penggunaan bangunan dan sebagainya. Dan juga peletakkan antar 

bangunan dalam tapak dan lingkungan sekitarnya. Arsitektur Tradisional Bali 

bersumber dari ajaran – ajaran serta tuntunan tentang merencanakan dan 

menciptakan ruang. Ajaran serta tuntutan tersebut mengandung nilai yang 

sangat mendasar, nilai filosofis, nilai religius serta nilai manusiawi. (Gantini, 

2009) 2F

3 

Masyarakat Hindu Bali dan alam semesta adalah suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan, begitu pula dengan arsitekturnya. Masyarakat Bali tradisional tinggal 

di sebuah perkampungan yang ditata dengan pola tertentu mengikuti kaidah - 

kaidah tertentu yang mengacu pada alam semesta, yaitu kaidah arah angin Kaja 

– Kelod, Kauh – Kangin. Dan kaidah sumbu Utama Gunung Agung tempat para 

dewa dan leluhur suci mereka. Gunung Agung menjadi orientasi utama yang di 

sakralkan. Namun apabila wilayah tidak dekat dengan Gunung Agung, maka 

orientasi akan diarahkan ke pegunungan terdekat. 

 

Gambar 5. 63. Orientasi Kosmologis dalam Rumah Etnik Bali   

Sumber : Arrafiani. 2012 

                                            
3
 Gantini, Christina. 2009. Warna – Warni Arsitektur Bali. Seminar Nasional “ earifan Lokal (Local Wisdom) 

dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Binaan”. H   -10. 
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Elemen Khas Bali  

A. Bebaturan & Undag 

Bebaturan (Kaki bangunan) dan undag (tangga) merupakan elemen yang 

sangat mempengaruhi proporsi dan skala. Hal ini berkaitan dengan fungsi 

bangunan yang sifatnya terbuka. Menurut Made Wijaya, dalam buku 

Architecture of Bali, kehadiran bebaturan berfungsi sebagai pemisah level 

antara bangunan dengan taman, hewan, atau hal – hal yang bersifat kotor dan 

bebas berkeliaran. (Arrafiani, 2012) 3F

4 Secara teknis bebaturan dibuat dengan 

ketinggian tertentu yaitu 50 – 100 cm. hal ini juga berfungsi untuk menghindari 

resapan air tanah sehingga ketinggian lantai dibuat berbeda sesuai denggan 

tuntutan fungsi ruang.  

B. Natah  

Natah merupakan ruang kosong yang terbuka yang sengaja di ciptakan 

menurut aturan tertentu, filsafat keagamaan yang menjadi bagian dari 

kebudayaan. Pengadaan natah pada rumah tradisional Bali menjadi salah 

satu upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan serta memenuhi 

kebutuhan ekologis, mengingat keberadaannya yang merupakan area 

terbuka. Natah merupakan ruang tengah yang di kelilingi massa – massa 

bangunan untuk pusat orientasi dan pusat sirkulasi.(Wiryawan, I Wayan ; 

Susanta, 2016) 4F

5 

Natah pada hakekatnya merupakan ruang kosong, yang dapat berfungsi 

sebagai perputaran. Natah merupakan symbol tempat pertemuan antara 

Purusa (batin) dan Pradhana (benda). Natah sendiri dapat berupa halaman 

dengan perkerasan ataupun kolam air yang memiliki pedestrian di sekitarnya 

sebagai akses yang digunakan pengguna bangunan . Di sekitar natah 

biasanya terdapat berbagai jenis tanaman yang menyejukkan suasana. 

C. Angkul – angkul   

Angkul – angkul berfungsi sebagai pintu masuk pekarangan rumah tinggal. 

Hal ini mnejadi sangat penting, sesuai dengan kepercayaan masyarakat 

Hindu Bali pada umumnya. Konsep dan tata letak serta ukuran dari angkul – 

angkul menjadi aspek penting.  

                                            
4 Arrafiani. 2012. Rumah Etnik Bali. Depok : Griya Kreasi. H. 30 
5
 Gelebet, I N. dkk.. Arsitektur Tradisional Daerah Bali. Dalam Susanta, I. N., dan Wiryawan I. W., 2016 . Makna 

Dan  onsep Arsitektur Tradisional Bali Serta Aplikasinya Dalam Arsitektur Bali. Workshop „Arsitektur Etnik dan 
Aplikasinya Dalam  Arsitektur  ekinian‟ . H 10 
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Angkul – angkul sebagai akses keluar masuk pekarangan rumah memliki 

ukuran yang di sesuaikan dengan ukuran tubuh pemilik rumah tersebut. 

Namun seiring dengan perkembangan jaman, angkul – angkul dikembangkan 

tidak hanya sebagai akses keluar masuk dari penghuni secara manusia nya 

saja, namun juga sebagai akses keluar masuk alat transportasi dari penghuni 

rumah.  

5.1.2. Serial vision  

Menurut (Cullen, 1961) Serial vision adalah suatu proses pemandangan 

bertahap yang mengungkapkan suatu seri kejutan dalam rangka pengungkapan 

rahasia yang tersembunyi didalam sebuah interval yang dinamis atau teratur. 

Pemandangan fisik lingkungan dengan menempatkan suatu elemen sebagai 

focal point atau kontras tertentu, sehingga menimbulkan dramatisasi dalam suatu 

deretan visual urut-urutan pemandangan objek fisik. Maka dengan demikian 

pengamat akan merasa terkejut terhadap adanya suatu pandangan tertentu yang 

apabila diperhatikan akan adanya perubahan atau kesamaan melalui elemen-

elemen tersebut didalamnya.  

Strategi Serial vision 

Kualitas secara fisik suatu obyek yang memberikan kemampuan besar untuk 

timbulnya image atau citra dan kesan yang kuat yang diterima orang. Image 

ditekankan pada kualitas fisik suatu koridor atau lingkungan yang 

menghubungkan atribut identitas dengan strukturnya. Serial vision berarti 

terdapat perubahan obyek yang diamati sesuai dengan posisi pengamat. Dengan 

kata lain saat pengamat berjalan maju maupun mundur, kesan ruang yang 

dihasilkan atau yang ditangkap akan selalu berubah. Perubahan pada 

lingkungan ini disusun oleh jalur dan tempat. Jalur dikaitkan dengan pergerakan 

dari tempat satu menuju tempat lain yang menghasilkan perubahan pandangan. 

Sedangkan tempat dikaitkan dengan ruang yang diam, mendapatkan enclosure 

ruang, dan sense of place. 

5.1.3. Teori Ruang Luar  

Menurut (Onggodiputro, 1986) Ruang yang terjadi dengan membatasi alam 

hanya pada bidang alas dandindingnya, sedangkan pada bidang atapnya, tidak 

terbatas. Ruang luar sebagai lingkungan luar buatan manusia, yang mempunyai 

arti dan tujuan tertentu dan sebagai bagian dari alam. Ruang luar merupakan 

arsitektur tanpa atap, tetapi dibatasi oleh dua bidang, yaitu dinding dan lantai 

atau ruang yang terjadi dengan menggunakan dua elemen pembatas. Hal ini 
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menyebabkan lantai dan dinding menjadi elemen yang penting dalam 

pembentukan ruang luar. Ruang luar terbentuk oleh batas vertikal/bidang tegak 

(massa bangunan atau vegetasi) dan batas horizontal bawah (bentang alam) 

atau pelingkup lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




