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ABSTRACT  

Bali has been famous as the island of thousand temples. Those temples has been known as the identity of Bali. 

The temples’ forms of decorative motifs varied depend on each region and have its own identity. This paper 

aimed to unveil the richness of decorative motifs of Pura Dalem Bebetin which located in Sawan district, Buleleng 

regency- Bali. Qualitative method was applied to this research includes site observation, interview and photo 

documentation. It showed that the style of decorative motifs in in this temple were influenced by some themes 

include the Dutch colonial period, daily activity of the local community in the past, local flora and fauna, Hindu’s 

God and Goddess and history of Hindu folklore. The form of the decorative motifs of Pura Dalem Bebetin has a 

very strong character which shown as the existence of this temple. 

Keywords: form, temple, decorative motifs 

ABSTRAK  

Bali dikenal sebagai pulau dengan seribu pura. Pura-pura yang ada di Bali memiliki pesona yang sangat kuat 

sebagai bentuk dari identitas pulau Bali. Bentuk serta ragam hias pura-pura yang ada di Bali sangat beragam dan 

masing-masing daerah yang ada di Bali memiliki ciri khasnya masing-masing. Tulisan ini ingin mengungkap 

kekayaan ragam hias yang terdapat pada Pura Dalem desa Bebetin yang terletak di Kecamatan Sawan, 

Kabupaten Buleleng Bali. Dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif melalui kegiatan observasi 

lapangan, wawancara dan dokumentasi dapat diketahui bahwasanya bentuk dan gaya yang mempengaruhi 

ragam hias pada pura ini mendapat banyak pengaruh dari negara Belanda, gambaran aktifitas  rakyat di masa 

lalu, bentuk flora dan fauna setempat serta Dewa –dewi dan tokoh-tokoh dalam legenda pewayangan. Bentuk 

dan motif ragam hias yang khas pada Pura Dalem Bebetin ini memberikan sebuah identitas kharakter yang kuat 

terhadap keberadaan pura ini. 

Kata Kunci: bentuk, pura, ragam hias 

PENDAHULUAN  

Bali dikenal sebagai pulau seribu pura sejak dahulu. Sangatlah jelas bahwa keberadaan pura di Bali 
begitu pentingnya sehingga pura menjadi obyek penting dalam sejarah keberadaan pulau Bali 
sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Pura merupakan salah satu destinasi wisata di Bali mampu 
memberikan sebuah identitas yang kuat akan sebuah wilayah. Secara umum semua wilayah di Bali 
memiliki pura umum yang termasuk ke dalam Pura Kahyangan Tiga yaitu Pura Puseh, Pura Desa dan 
Pura Dalem. Disamping pura tersebut pura umum lainnya yang hirarkinya lebih tinggi seperti Pura 
Kahyangan Jagat dan Dang Kahyangan tersebar di beberapa wilayah di pulau Bali. Pura-pura ini 
sudah sejak lama menjadi obyek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan baik local maupun 
mancanegara. Pura sebagai obyek wisata memberikan sebuah pengetahuan bagi pengunjungnya 
tentang keberadaan agama Hindu di Bali yang berbeda dengan agama Hindu yang ada di belahan 
dunia lainnya. Disamping itu, pura memberikan sebuah pengetahuan tentang arsitektur Bali kepada 
para pengunjungnya. Pengetahuan yang didapat baik dari segi kekayaan bentuk yang ada pada pura 
tersebut, tata leta bangunan, skala dan proporsi maupun ragam hias yang menempel dan menjadi ciri 
khas dari pura tersebut. 
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Ragam hias pada pura merupakan unsur yang sangat menarik perhatian para pengunjung saat 
pertama kali melihat bangunan tersebut disamping sosok pura. Hal ini disebabkan karena ragam hias 
mampu menangkap pandangan pertama yang memberikan keindahan bagi mata saat melihat pura 
terutama dari jarak pandang tertentu. Ragam hias mampu mengkomunikasikan kepada pengamat 
akan unsur-unsur yang ada pada sebuah wujud bangunan, demikian juga dengan pura. Begitu 
kayanya ragam hias yang ada di Bali, dimana masing-masing wilayah di Bali memiliki keunikan ragam 
hiasnya tersendiri yang menjadi identitas/ ciri dari wilayahnya.  

Sudah banyak tulisan tentang keindahan ragam hias yang ada di Pulau Bali, bahkan banyak buku 
buku dengan penulis asing telah mengungkapkan keindahan dari ragam hias yang ada pada 
arsitektur Bali. Beberapa penelitian dan tulisan yang membahas tentang ragam hias dari arsitektur 
Bali diantaranya adalah Prajnawrdhi (2002), Wijaya (2002), Waisnawa (2004), Kathadinata (2008), 
Paramadhyaksa (2010), Prijotomo (2010), Sukayasa (2012), Indrianto (2013), Hartanti dan Nedhiari 
(2014) dan masih banyak peneliti lainnya yang meneliti tentang ragam hias Bali. Ragam hias yang 
banyak diteliti sebelumnya adalah gaya Gianyar, Badung dan Denpasar. Masih sangat minim 
penelitian tentang ragam hias di daerah Bali Utara yaitu daerah Buleleng. Oleh sebab itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengungkapkan keunikan ragam hias yang terdapat di Pura Dalem Bebetin yang 
belum pernah ditelaah oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keunikan khas daerah Bali Utara. 
Permasalahan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut :1) Apa saja ornamen dan dekorasi yang terdapat pada bagian kaki, badan dan kepala 
bangunan di Pura Dalem Desa Bebetin?, 2) Apa keunikan dari ragam hias yang terdapat di Pura 
Dalem Desa Bebetin?  

TINJAUAN PUSTAKA 

Kepercayaan umat Hindu di Bali terhadap alam dengan berbagai kehidupan yang ada di dalamnya 
termasuk tumbuhan, air, udara dan binatang merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi 
kehidupan masyarakat tradisional Bali. Hal ini tidak terlepas dari konsep Tri Hita Kharana yang 
merupakan dangan hidup masyarakat Bali yang mengutamakan keharmonisan dirinya dengan alam 
lingungan dan Ida Sang Hyang Widhi. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk yang ada di dalam merupakan 
bentuk-bentuk yang menginspirasi kesenian masyarakat tradisional terutama dalam bentuk ragam 
hias.  

Waisnawa (2014) menyatakan bahwa ragam hias Bali merupakan hasil pengembangan ragam hias 
yang datang dari daerah Jawa dengan datangnya kerajaan Hindu Jawa ke Bali dan datangnya orang-
orang Jawa ke Bali dengan tujuan penyebaran agama. Oleh sebab itu ragam hias Bali membentuk 
sendiri ciri khasnya sehingga menjadikannya berbeda dengan ragam hias daerah lain yang ada di 
Indonesia. Menurut Hartanti dan Nediari (2014), motif ragam hias Bali terdiri atas ornamen konstruktif 
dan ornament estetis. Dan ornamen estetis Bali ini terbagi atas empat karakter yaitu: (1) Geometris. 
(2) Floralistik. (3) Antrophomorfis / submorphosis (pola manusia atau hewan). (4) Perimbuhan 
(mengkombinasikan semua unsur alam benda). 

Pada dasarnya bentuk-bentuk ragam hias tersebut memberikan sebuah makna khusus yang 
merupakan ungkapan keindahan, simbol-simbol dan penyampaian komunikasi (Granquist, 2003). Dan 
simbul adalah  sebagai ekpresi dalam menguatkan makna tentang bentuk yang dapat berkomunikasi, 
yang memiliki keterkaitan dengan pengalaman pada masa lalu, (Venturi, 1977). Terkait dengan 
bentuk-bentuk ragam hias yang merupakan pengkomunikasian dari symbol-simbol, dapat dinyatakan 
bahwa dalam mewujudkan suatu simbul harus memiliki ketegasan, jelas, dan lengkap sehingga dapat 
menampilkan simbul tersebut secara utuh dan bisa ditangkap oleh pengamat tanpa memiliki suatu 
makna yang lain (Broadbent, 1980). Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebuah simbul harus mampu 
dengan jelas mengkomunikasikan maksud yang diinginkan. 

Ragam hias adalah merupakan bentuk karya seni yang melibatkan pemikiran terhadap unsur-unsur 
keindahan yang dipengaruhi oleh masa lampau. Terlihat dari ragam hias di arsitektur Bali bahwasanya 
ornament maupun dekorasi serta patung-patung merupakan perwujudan dari bentuk-bentuk legenda 
pewayangan yang berasal dari legenda negeri India. Oleh sebab itu ragam hias dapat dikatakan 
sebagai gabungan pemikiran dari masa lalu dan masa kini dan menjadikan pemikiran masa lalu 
tersebut sebagai sebagai landasan dan kekuatan untuk dipertimbangkan dalam menghadirkan 
sesuatu secara bebas dan rasional dan lebih kepada pemikiran yang menyangkut studi filosofi 
kesejarahan. Hal ini merupakan sebuah pola pemikiran yang komposit dan eklektik yang 
menggabungkan hal-hal yang terbaik secara terseleksi kedalam sebuah karya seni (Peter Collins 
1971 dalam Prajnawrdhi, 2005). Vitruvius juga menyebutkan bahwa arsitektur itu berkembang dari trial 
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and error, sehingga dari mitos tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya dasar dari suatu 
penemuan (ciptaan baru) adalah imitasi (Prajnawrdhi, 2005). Dari apa yang disampaikan oleh 
Vitruvius, dapat dilihat bahwa bentukan-bentukan dari ragam hias yang ada arsitektur Bali adalah 
merupakan peniruan bentuk-bentuk yang ada di alam sekitarnya dan juga merupakan peniruan 
bentuk-bentuk dari kepercayaan umat Hindu Bali terhadap legenda dan sejarah di masa lampau. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1 Ornamen Arsitektur Tradisional Bali pada Bagian Kaki, Badan dan Kepala  
dari Bangunan Pelinggih Gedong 

Sumber: Penulis, 2017 

Ragam hias yang terdapat pada bagian kaki bangunan atau bebaturan seperti ornamen keketusan,  
karang daun, karang asti/karang gajah, ukiran-ukiran pepatran. Pada bagian badan bangunan 
terdapat ruang (rong) dan beberapa batang tiang bangunan (sasaka). Pada bagian ini terdapat pula 
ornamen karang boma, karang goak, karang tapel, karang bentulu, karang daun, karang dedari, 
karang rangda, karang sae, karang garuda, karang singa, karang naga, karang barong dan ukiran 
karang daun. Pada bagian atap bangunan dapat dilihat adanya ornamen murdha, ornamen karang 
bentala di bagian puncaknya, ornamen keketusan serta ukiran ikut celedu. 

METODA 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Gaya penelitian kualitatif berusaha 
mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat 
memperhatikan proses,peristiwa dan otentisitas (Somantri, 2005,p.58). Menurut Moloeng (2004), 
metode penelitian kualitatif adalah metode yang dipakai untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana 
peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, 
analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna. Analisa terhadap 
bentuk dan makna dari ragam hias yang ada dilakukan pada penelitian ini. Pembandingan antara 
bentuk ragam hias yang terdapat di Pura Desa Bebetin dengan pakem ragam hias yang telah 
dinyatakan sebagai ragam hias arsitektur Bali. Dari pembandingan yang dilakukan tersebut, kemudian 
dilihat makna yang terkandung dari bentuk-bentuk yang ada sehingga mampu menghasilkan sebuah 
kesimpulan yang mampu menunjukkan kekayaan bentuk ragam hias arsitektur Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Denah Jeroan Pura 
Sumber: Penulis, 2017 

DISKUSI 

Ragam hias yang dimiliki oleh Pura Dalem Bebetin ini dapat dikategorikan kedalam ornamen dan 
dekorasi. Baik ornamen maupun dekorasi yang terdapat pada Pura Dalem desa Bebetin ini memiliki 
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keunikan tersendiri. Pura ini terbagi kedalam tiga bagian yaitu: Jeroan (area utama), Jaba Tengah 
(area madya) dan Jaba Sisi (area nista). Seperti halnya pura lain di Bali, ketiga area ini memiliki 
bangunan yang berbeda satu sama lainnya. Area Jeroan yang merupakan area utama memiliki tiga 
buah pelinggih utama yaitu: Gedong Mahadewa, Bale Lelengen dan Gedong Siwa. Dan pada area ini 
terdapat pula Bale Pengaruman, Bale Penganteb dan Bale Piyasan. Pada Jeroan, bangunan 
pelinggih maupun penyengker sarat dengan ragam hias. Seangkan pada Jaba Tengah terdapat dua 
buah bale yaitu Bale Linggih dan Bale Paruman. Sedangkan pada Jaba Sisi terdapat Bale 
Pesandekan dan Paon. 

Ornamen 

Ornamen merupakan ragam hias yang integral dengan konstruksi dari sebuah bangunan. Jika 
ornamen  tersebut dihilangkan maka makna dan kualitas dari bangunan tersebut akan berubah 
bahkan hilang. adalah setiap detail dari bentuk, tekstur dan warna yang mana dengan sengaja di 
manfaatkan atau dibubuhkan untuk menarik perhatian pengamat, (Cyril M. Harris,1975). Pada 
dasarnya bangunan pelinggih (tempat suci) yang terdapat pada pura Dalem desa Bebetin sarat 
dengan ornament pada keseluruhan bangunan pelinggih. Adapun jenis-jenis ornamen yang memiliki 
keunikan pada bangunan pelinggih maupun penyengker dari Pura Dalem desa Bebetin. Ornamen 
yang terdapat pada pura ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur alam di daerah tersebut. Ukuran dari 
setiap detail ornamen seperti misalnya kekarangan yang terdapat pada pelinggih di pura ini memiliki 
skala yang lebih besar dari kekarangan ornamen tradisional Bali di daerah lainnya. Seperti yang bisa 
dilihat pada Gambar 3, Karang Goak dan Karang Bunga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari 
ukuran umum ornamen yang terdapat pada daerah lainnya di Bali. Hal ini dapat dilihat sebagai 
sebuah keinginan dari masyarakat setempat untuk lebih menonjolkan sisi detail dan keindahan pada 
bangunan tempat suci, sebagai salah satu wujud dari penghargaan terhadap Sang Pencipta. 

Ragam hias yang terdapat pada pura ini merupakan suatu pengejawantahan berasal dari perilaku 

individu dan masyarakat pada lingkungan tertentu ini adalalah erat kaitannya dengan proses adaptasi 

secara psikologis dari manusia, terhadap hal-hal yang mempengaruhi persepsi dan kognisi yang 

mempengaruhi panca indera manusia terhadap suatu wujud fisik bangunan (Broadbent, 1980). Hal ini 

menghasilkan sebuah simbol dalam masyarakat tertentu yang dapat berkomunikasi secara baik 

dengan pengamat serta dapat memberikan suatu indentitas terhadap masyarakat maupun lingkungan 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Karang Goak dan Karang Bunga 

Sumber: Penulis, 2017 

Ornamen kekarangan yang dipergunakan pada Pura Dalem desa Bebetin memiliki bentuk yang lebih 

beragam dari bentuk kekarangan yang terdapat pada ornament Bali pada umumnya. Terdapat 

beberapa bentuk-bentuk kekarangan pada pura ini yang belum pernah ditelaah sebelumnya. Dan 

nama dari bentuk-bentuk kekarangan inipun belum diketahui secara pasti. Disamping motif yang 

khusus, hal yang mengundang perhatian adalah penggunaan warna pada ragam hias baik ornamen 

maupun patung-patung yang ada di pura ini. Pada umumnya sangat jarang bahkan hampir tidak 

pernah ditemui pelinggih yang terbuat dari batu padas yang ber-ornamen menggunakan warna. 

Namun pada pura ini, ketiga pelinggih yang terdapat pada Jeroan semarak dengan warna. Dan sejak 

dahulu sedari pura ini didirikan memang telah menggunakan warna yang dibuat secara alamiah dari 

warna tumbuhan. Di awal tahun 2017 sudah ditambahkan warna buatan yang dipilih mendekati warna 

aslinya, karena warna asli dari ornamen ini sudah mulai pudar. Hal ini juga menunjukkan bahwa pura 

ini tampil sangat istimewa dan berbeda dengan bangunan maupun pura lain yang ada pada desa ini. 
Ornamen adalah ragam-hias yang merupakan bagian integral dari konstruksi, dan ornamen tersebut 
muncul sebagai akibat penyelesaian konstruksi yang disebut tektonika (Josef Prijotomo, 1999).  
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Ragam hias yang terdapat pada pelinggih seperti pada Gambar 4 digolongkan sebagai ornamen. 
Oleh sebab itu, ragam hias pada pelinggih-pelinggih ini merupakan bagian integral dari konstruksi, 
dimana jika ragam hias ini dihilangkan maka bangunan ini akan memiliki arti dan makna yang 
berbeda. Disamping ragam hias ini dibuat untuk menarik perhatian pengamat, ragam hias ini adalah 
menyiratkan suatu symbol/ status dan cara untuk berkomunikasi dengan pengamat. Jika dilihat dari 
keseluruhan bangunan yang terdapat pada pura ini, bangunan pelinggih yang terdapat pada Jeroan 
merupakan bangunan yang terpenting karena sarat dengan ornamen dan memiliki warna yang 
semarak, sedangkan bangunan lain yang ber-ornamen tidak menggunakan warna, hanya meng-
expose material aslinya. 

 

 

 

 

 
Gambar 4 Motif Ornamen pada Pelinggih Gedong Mahadewa dan Gedong Siwa 

Sumber: Penulis, 2017 

Pepatraan yang terdapat pada bangunan pelinggih maupun penyengker serta kori dan candi bentar 

pada Pura Dalem Bebetin ini memiliki motif-motif yang berbeda dari motif-motif yang ada pada ragam 

hias arsitektur Bali. Gambar 5 menunjukkan keragaman motif yang terdapat pada pura ini. Bentuk 

ragam hias terinspirasi dari jaman penjajahan Belanda yaitu adanya patra mobil yang dikendarai oleh 

orang Belanda dan pada badan Kori Agung pintu masuk utama ke pura ini terdapat patra gadis 

Belanda yang memakai rok. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ragam hias yang digunakan 

mengandung unsur untuk mengabadikan sejarah sebagai salah satu unsur informasi kepada generasi 

berikutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5 Motif Ornamen pada Pelinggih 

Sumber: Penulis, 2017 

Disamping mengabadikan sejarah tentang masa kolonial negara belanda, Unsur-unsur sejarah agama 
Hindu pun merupakan faktor yang sangat penting dan telah diabadikan dalam motif-motif ragam hias 
pada pura ini. Legenda-legenda pewayangan serta dewa-dewa dalam kepercayaan agama Hindu 
digambarkan dengan indahnya, sehingga sangat kuat simbol yang telah disampaikan.  

 

 

 

 

 

Gambar 6 Motif Ornamen pada Bataran Pelinggih dan Penyengker 
Sumber: Penulis, 2017 
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Gambar 7. Motif Ornamen dan Relief pada Penyengker, Candi Bentar dan Dinding Bale 

Sumber: Penulis, 2017 

Dapat dilihat pula penggunaan gabungan bentuk floralistik dengan antrophomorfis / submorphosis 
seperti pada  Gambar 7 dan 8 menyiratkan bahwa ragam hias ini merupakan pemikiran yang komposit 
dan yang menggabungkan hal-hal yang terbaik secara terseleksi kedalam sebuah karya seni 
(Prajnawrdhi, 2005). Alam lingkungan serta flora dan fauna yang khas yang terdapat pada daerah ini 
dituangkan dalam bentukan relief-relief yang terdapat pada pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Motif Ornamen dan Relief Pelinggih di Jeroan Pura 

Sumber: Penulis, 2017 

Dekorasi  

Dekorasi merupakan bagian dari ragam hias yang bukan merupakan struktur dan integral dengan 
bangunan (Prijotomo, 1999). Dekorasi merupakan unsur hiasan dan tidak akan berpengaruh terhadap 
bangunan apabila dekorasi dihilangkan dari bangunan. Secara definisi, dekorasi adalah gabungan 
dari beberapa material, perlengkapan, dan obyek atau benda yang dipakai untuk menghias bangunan, 
(Harris, 1975). Berbagai bentuk dekorasi yang terdapat pada Pura Dalem Desa Bebetin adalah 
mayoritas berupa patung-patung yang ada pada pura ini. Pada dasarnya bentukan patung-patung 
yang menjadi penghias pura ini memiliki bentuk dan makna yang tidak jauh berbeda dengan pakem 
bentuk patung-patung arsitektur Bali secara umum. Beberapa patung yang memiliki bentuk yang 
khusus terdapat pada pura ini yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Ragam Bentuk Patung pada Pura 

Sumber: Penulis, 2017 
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Bentuk patung mengambil tema hewan dan alam sekitarnya juga mengambil bentuk dari Bhuta Kala, 
Rangda yang merupakan wujud-wujud angker dan yang identik dengan Pura Dalem sebagai pelebur. 
Disamping bentuk  angker terdapat juga patung dewa-dewi yang tersebar di pura ini terutama pada 
penyengker Candi Bentar dan Kori Agung. Bentuk patung yang mengambil tema hewan, Bhuta Kala 
dan Dewa Dewi juga dipadukan dengan bentuk flora yang mampu memberikan nuansa alamiah dari 
motif yang ditampilkan. 

Keunikan Ragam Hias  

Adapun keunikan ragam hias pada bangunan di Pura Dalem Desa Bebetin, kecamatan Sawan, 
Buleleng bila dibandingkan dengan ragam hias Arsitektur Tradisional Bali umumnya (bali selatan) 
antara lain :  

 

No. Ragam Hias Bagian 
bangunan 

Ragam hias 
ATB selatan 

Bentuk ragam 
hias 

Skala/ 
ukuran 

Warna 

1 Relief mobil Kaki/bebaturan tidak ada Bentuk spesifik - Ekspose batu 

2 Relief  gadis belanda/ rok Kaki/bebaturan tidak ada Bentuk spesifik - Ekspose batu 

3 Relief naga, monyet, babi 
hutan, ikan, buaya 

Kaki/bebaturan tidak ada Bentuk spesifik - Ekspose batu 

4 Relief cerita 
pewayangan/dewa 

Kaki/bebaturan ada Bentuk  spesifik Sama Ekspose batu 

5 Karang rangda Kaki/bebaturan ada Kekarangan Sama Ekspose batu 

6 Keketusan kakul-kakulan Badan ada pepatran Sama Biru muda 

7 Ornamen raksasa 
membawa keris 

Badan tidak ada Bentuk spesifik - Kuning, biru tua, 
hitam 

8 Ornamen manusia       
(pria- wanita) 

Badan Tidak ada Bentuk spesifik - Hijau neon, 
kuning, krem 

9 Patra Cina Badan ada pepatran Lebih 
besar 

Merah,pink, biru 
tua, kuning 

10 Patra Ulanda Badan ada pepatran Besar Biru tua, merah 

11 Karang Goak Badan ada Kekarangan Lebih 
besar 

Biru tua, merah, 
putih, hitam 

12 Karang Garuda Badan ada Kekarangan Lebih 
besar 

Biru muda, 
merah, kuning  

13 Karang Bunga/daun Badan/tiang ada kekarangan besar Biru, merah 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari uraian yang telah disampaikan pada diskusi, terlihat bahwa keunikan motif-motif ragam hias yang 
terdapat pada Pura Dalem Bebetin, merupakan bentuk pengkayaan dari ragam hias tradisional Bali. 
Dimana selama ini ragam hias tradisional Bali lebih identik dengan gaya Bali Selatan, dan ragam hias 
ini sudah sangat terkenal dan menjadi ciri khas ragam hias tradisional Bali. Dengan melakukan 
eksplorasi terdahap motif ragam hias di daerah Kabupaten Buleleng khususnya desa Bebetin, maka 
bentuk, jenis, ukuran dan style ragam hias yang ada pada Pura Dalem Bebetin mermberikan sebuah 
warna dalam keberagaman ragam hias tradisional Bali. Dan bentuk ragam hias Pura Dalem Bebetin 
memberikan sebuah identitas yang kuat akan keberadaan pura ini. Penelitian ini mampu memberikan 
sebuah wawasan ilmu pengetahuan baru mengenai keragaman bentuk ragam hias tradisional Bali 
dan mampu dijadikan acuan bagi penelitian serupa terutama terkait dengan bentuk ragam hias. 

Tabel  1. Tabel Perbandingan Ragam Hias 

Sumber : analisa, 2017 
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