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ABSTRACT  

Pamesuan (exit and entrance) especially in Kori Agung has become one important element in Balinese traditional 

architecture which has been applied into modern buildings and has given special meaning and character to the 

modern buildings. Even though the western culture’s influenced the building style in Bali, the Balinese traditional 

architecture style still become one important element to create a special character to new buildings. One example 

of the Balinese character is to use Pamesuan or Kori Agung as the entrance. The use of this type of entrance has 

been widely used for public building such as government offices in Bali which designated to preserve Balinese 

traditional architecture’s characters. The use of Kori Agung commonly for temple, and now it has been used for 

other building than temple give a special meaning to the buildings. This research aimed to describe the use of 

Kori Agung and its elements in DPRD Bali’s building. Descriptive qualitative approach was applied to study the 

object of Kori Agung. Data was gathered by building and site observation and comparison with architecture 

theory. The result shows that the function and meaning of the elements are interrelated and has semiotic meaning 

from the original to modern elements.   

Keywords: Architecture elements, Pamesuan, Kori Agung, DPRD office Bali 

ABSTRAK  

Pamesuan, khususnya pada penelitian ini Kori Agung, merupakan salah satu elemen pada arsitektur tradisional 

Bali yang masih digunakan pada arsitektur modern, dan memberi nilai dan karakter Bali pada bangunan tersebut. 

Sehingga walaupun besarnya pengaruh budaya luar pada arsitektur di Bali, penerapan arsitektur tradisional Bali 

masih menjadi pilihan tersendiri untuk memberi karakter dan daya tarik pada bangunan modern. Salah satunya 

dengan memberikan pamesuan atau kori agung pada bagian entrance. Tidak terlepas pada fungsi publik seperti 

perkantoran daerah Bali, terlebih pada bangunan pemerintah mengharuskan adanya karakter Bali, pemberian 

kori agung yang pada umumnya digunakan dalam Pura pun memberi nilai tersendiri. Penelitian ini bertujuan 

untuk memaparkan gambaran bangunan Kori Agung pada bangunan kantor DPRD Bali dan elemen-elemen yang 

tertera pada bangunan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian 

adalah kori agung yang terdapat pada kantor DPRD Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan observasi lapangan dan perbandingan dengan studi literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa elemen-elemen yang tertera pada bangunan kori agung ini memiiliki keterkaitan dari fungsi dan makna 

awal sebagai sebuah pemaknaan semiotika.  

Kata Kunci: Elemen arsitektur, Pamesuan, Kori Agung, Kantor DPRD Bali. 

 

PENDAHULUAN  

Arsitektur Bali selalu lekat dengan kepercayaannya dan alam sekitarnya yang membentuk menjadi 
sebuah wujud kebudayaan yang menjadi sebuah karakter sendiri yang selalu memiliki daya tarik 
sendiri. Arsitektur Bali menjadi unik dan memiliki karakter karena adanya budaya dan tradisi 
masyarakatnya yang masih kental. Dalam pembentukan ruang dan elemen-elemen bangunan dalam 
rumah tradisionalnya pun mereka masih berorientasi pada kepercayaan dan alam, misalkan arah 
pemujaan dan ruang suci masih menggunakan gunung sebagai arah suci dan pembentukan ruang-
ruang di dalamnya. Pamesuan sebagai salah satu bagian dari arsitektur tradisional Bali juga 
berorientasi pada Asta Kosala Kosali yang berdasarkan pada kepercayaan yang telah diturun-
temurunkan oleh nenek moyang kita. Dewasa ini, pada arsitektur modern di Bali, pamesuan masih 
sering kita temukan bahkan di adaptasi menjadi sebuah fungsi yang lebih luas daripada akses masuk 
ke dalam sebuah hunian saja. Salah satunya di temukan pada fungsi perkantoran, meskipun 
fungsinya tidak lagi sebuah akses keluar masuk, yang dipakai dalam kesehariannya. 
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Pada artikel ini, penulis ingin memaparkan salah satu contoh penerapan pamesuan pada fungsi baru 
dalam ATB untuk mewakili bagaimana penerapan ATB dalam pemesuan fungsi baru dalam arsitektur 
modern. Pada Kantor DPRD Bali ini terdapat sebuah bentuk Pamesuan bertipe Kori Agung, yang 
pada umumnya digunakan pada bangunan Pura dalam arsitektur tradisional Bali yang 
menghubungkan area madya dan area utama. Penulis ingin memaparkan elemen-elemen yang 
terdapat dalam Kori Agung pada Kantor DPRD tersebut dan kaitannya dengan arsitektur tradisional 
Bali. 

KAJIAN PUSTAKA 

Bali Pamesuan atau biasa disebut Kori merupakan suatu unit pintu umah atau pintu sebuah 
pekarangan dalam sebuah unit bangunan tradisional Bali, termasuk pura maupun pintu sebuah Desa. 
Pamesuan berdasarkan arti kata nya mempunyai makna tempat keluar, masih belum diketahui 
mengapa sebuah akses keluar-masuk disebut tempat keluar bukan tempat masuk sebagaimana arti 
entrance yang berarti pintu masuk (Saraswati, 2001). Dari kata tersebut, dan beberapa artikel 
menuliskan, dari situ bisa dilihat bahwa orientasi masyarakt Bali yang senang bersosialisasi dan 
bermasyarakat adalah keluar, dilihat dari sebagian besar aktivitas yang dilakukan berada di luar area 
rumah. Pamesuan terdiri dari kori (pintu), undag (tangga) dan penyengker (tembok). Pada umumnya 
kori pada pamesuan berbentuk massa bangunan dengan pasangan bata yang masif dengan lubang 
masuk beratap.Atap kor bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan dapat pula merupakan 
konstruksi rangka penutup atap serupa atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, 
lengkap dengan tangga-tangga, tangga naik dan tangga turun. Lubang kori tingginya apanyujuh 
(tangan direntangkan keatas) dan lebar kori apajengking (tangan bercekak pinggang).Pamesuan yang 
tergolong utama di hunian digunakan sebagai pintu formal dipakai untuk upacara-upacara resmi. 
Sebagai pintu sehari-hari dibangun pintu harian di samping pintu utama yang disebut betelan atau 
peletasan Untuk pekarangan yang luas atau perumahan utama juga dibangun Pamesuan untuk 
betelan kearah belakang atau samping. Letak Pamesuan pada bagian tertentu di sisi pekarangan 
menghadap kejalan di depan rumah. 

Penempatan pamesuan berdasarkan astakosalakosali dan astabumi mempunyai perhitungan-
perhitungan yang berbeda-bed aantara yang menghadap kekangin (timur), kauh (barat), kaja 
(kearahgunung) dan kelod (kearah laut). Perhitungan penempatan yang dipergunakan sesuai 
pengharapan penghuni. Pada perhitungan tersebut diletakkan pamesuan, selanjutnya pada 
pamedalan atau pamesuan yang besar, seperti kori agung, dilengkapi dengan betelan di kiri dan 
kanannya.Betelan berfungsi sebagai lintasan layanan atau servis. Dalam tingkatan bentuk yang paling 
sederhana, pamesuan disebut dengan paletasan (tempat untuk dilalui). Pamesuan juga dinamakan 
sebagai kori apabila mempunyai bentuk yang representatif, minimal mempunyai pengawak yang 
dilengkapi dengan sipah (ketiak) atau panjak (yang lebih rendah kedudukannya), dan dihubungkan 
ketembok oleh lelengan. Pada tingkatan yang lebih baik dan diperuntukkan bagi tempat yang 
diagungkan, pamesuan atau pamedalan dinamakan kori agung ataug elung kori. Sedangkan 
pamesuan yang berupa tanaman hidup seringkali berupa berupa dua batang pohon kayu santen 
dengan jarak lebih kurang 40 cm. Selain pamesuan untuk masing-masing umah dikenal pula 
pamesuan yang dipergunakan bersama (kolektif) oleh beberapa unit umah dari keluarga besar yang 
merupakan perluasan dari unit rumah induk. Jumlah anak pamesuan juga sesuai dengan 
tingkatannya serta mempunyai perhitungan jumlah sesuai yang diharapkan. Makin utama pamesuan 
semakin banyak jumlah anak tangganya (Saraswati, 2001). 

Ragam hias adalah merupakan bentuk karya seni yang melibatkan pemikiran terhadap unsur-unsur 
keindahan. Unsur-unsur keindahan ini juga dipengaruhi oleh unsur-unsur keindahan yang berasal dari 
masa lalu baik yang terinspirasi dari alam smeesta maupun yang terispirasi dari tradisi dan agama. 
Menurut Prijotomo (Prajnawrdhi, 2017), ornament adalah ragam-hias yang merupakan bagian integral 
dari konstruksi, lain kata bahwa ornamen tersebut muncul sebagai akibat penyelesaian konstruksi 
yang disebut tektonika. Ornamen memiliki peran yang besar di dalam membentuk struktur bangunan 
sedangkan dekorasi a, sehingga jika ornament tersebut dihilangkan maka perubahan bentuk maupun 
struktur sebuah bangunan akan terjadi. Dekorasi dalah unsur-unsur ragam-hias yang dipasang pada 
komponen-komponen arsitektur, tapi bukan merupakan bagian integral dari konstruksi dan semata-
mata dipasang sebagai elemen estetis/tata-hias.Dalam hal ini dekorasi bukan merupakan bagian dari 
struktur dan apabila dihilangkan, tidak akan mempengaruhi bentuk maupun struktur dari bangunan.  

Ragam hias yang ada di Bali memiliki bentuk dan motif yang beragam. Peniruan terhadap bentuk-
bentuk alam semesta baik tumbuhan maupun hewan, legenda dari India, cerita rakyat, falsafah 
agama, kepercayaan akan dewa-dewi serta kehidupan sehari-hari mewarnai bentuk-bentuk ragam 
hias di Bali. Beragam bentuk dan motif ini menghiasi keseluruhan bangunan tradisional mulai dari kaki 
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bangunan hingga atap bangunan. Hiasan pada atap bangunan salah satu contohnya yaitu 
penggunaan murdha pada ujung atap, ikut celedu yang memiliki motif-motif flora. Sedangkan hiasan 
pada badan bangunan sangat beragam, mulai dari tiang/ saka bangunan dan juga dinding bangunan 
yang biasanya dihiasi dengan ornament dari flora dan fauna, serta menggunakan motif-motif yang 
lebih beragam dan lebih kayan dari penggunaan ragam hias pada atap. Dan yang terakhir yaitu 
penggunaan ragam hias pada kaki bangunan. penggunaan ornament pada bataran bangunan dengan 
berbagai motif flora dan fauna. Granquist (2003) menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk-bentuk 
ragam hias biasanya merupakan sebuah penyampaian komunikasi. Hal ini sangat jelas terlihat pada 
ragam hias arsitektur Bali yaitu sangat kaya akan symbol-simbil dalam motif-motif yang disampaikan. 
Simbol-simbol yang disampaiakn tersebut adalah sebagai ekpresi dalam menguatkan makna tentang 
bentuk yang dapat berkomunikasi. Dan menurut Venturi (1977) symbol-simbol yang tertampilkan pada 
ragam hias dan bentuk arsitektur memiliki keterkaitan dengan pengalaman pada masa lalu. Broadbent 
(1980) menyatakan bahwa  pengamat harus mampu menangkpan makna dari symbol sehingga tidak 
menimbulkan interpretasi lain, oleh sebab itu dalam mewujudkan suatu simbul harus memiliki 
ketegasan, jelas, dan lengkap.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini antara lain dengan studi lapangan dan pustaka, 
yaitu tinjauan ke lapangan terkait dan mencari literatur yang berkaitan dengan pamesuan kemudian di 
analisa secara keseluruhan dengan melihat data di lapangan dan pemaparan pada literatur terkait. 
Berdasarkan hal tersebut rancangan pokok pada penelitian ini adalah menjabarkan penerapan 
arsitektur tradisional Bali pada bangungan Kori Agung, meliputi elemen-elemen ragam hias yang 
terdapat pada bangunan Kori Agung tersebut. Lokasi penelitian adalah di Kantor DPRD Bali yang 
terdapat di Jalan Kusuma Atmaja, Renon, objek dalam penelitian ini yaitu bangunan Kori Agung yang 
terdapat di bagian depan bangunan Balai Pertemuan DPRD pada kompleks bangunan ini.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada artikel ini, penulis ingin membahas Kori Agung, Kori Agung merupakan pintu masuk dan batas 
wilayah antara jaba tengah (madya mandala) dengan jeroan (utama mandala). Ruang/pintu untuk 
tempat masuk dibuat lebih kecil, yang biasanya hanya cukup untuk satu orang. Pada umumnya di 
atas pintu tersebut terdapat ornamen Karang Boma dan dijaga oleh dua buah patung Dwara Pala. Hal 
ini menandakan bahwa tidak semua orang bisa leluasa masuk. Bentuk tipologi pamesuan Kori Agung 
ini lah yang akan penulis bahas dalam artikel ini. 

Adaptasi Pamesuan pada Bangunan Kori Agung Kantor DRPD Bali 

Secara keseluruhan kori agung pada Balai Pertemuan DPRD Bali ini merupakan produk adaptasi 
budaya Bali yang menerapakan konsep Kori Agung pada pura di Bali. Pada kori agung terdapat 
beberapa elemen yang merupakan hasil adaptasi rupa tradisional Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kori Agung pada Bangunan Kantor DPRD Bali 
Sumber: Penulis, 2017 
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Dalam Kajian Fungsi dan Dimensi 

Pada umumnya Kori Agung dalam sebuah Pura menghubungkan dan merupakan batas wilayah 
antara jaba tengah dan jero. Menghubungkan antara wilayah madya dan wilayah yang lebih suci. 

Penempatan bangunan Kori Agung pada bangunan perkantoran ini juga mengadopsi konsep 
arsitektur tradisional Bali yang meletakan pada halaman tengah yang menghubungkan area halaman 
utama dengan area utama yang merupakan balai pertemuan itu sendiri. Dengan menghadap utara 
dan Selatan seperti yang digunakan pada konsep arsitektur tradisional Bali. Namun jika dilihat dari 
skala bangunan, bentuk Kori Agung pada gedung DPRD Bali ini memiliki dimensi yang lebih besar 
dari Kori Agung pada umumnya,dan memiliki tiga buah pintu masuk yang berbeda ukuran (dua pintu 
yang lebih kecil dan satu pintu lebih besar/ pintu utama). Hanya beberapa Kori Agung saja yang 
memiliki tiga buah pintu, sedangkan sebagian besar Kori Agung memiliki hanya sebuah pintu masuk. 

Pintu utama ini senantiasa tertutup dan baru dibuka ketika ada acara pada balai pertemuan kantor 
DPRD tersebut 

Gambar 2.Lokasi Kori Agung didepan Balai Pertemuan Kantor DPRD Bali 
Sumber: Google Earth, 2017 

 

Material 

Dilihat dari bahan bangunan yang dipakai dalam pembuatan Kori Agung ini tidaklah berbeda dengan 
bahan yang digunakan dalam pembuatan kori agung pada pura di Bali yaitu menggunakan batu bata 
halus dan batu padas. Penggunaan material pada Kori Agung ini dipilih menggunakan bahan 
tradisonal yaitu bata halus dan batu padas untuk mendapatkan bentuk serta tekstur yang sama 
dengan aslinya. Sehingga dengan material yang sama, maka diharapkan sososk dan tampilan alami 
sebuah Kori Agung dapat dihadirkan pada area gedung DPRD ini. 

Ragam Hias  

Pepatraan pada Dinding dan Pintu Masuk 

Bisa dilihat pada gambar di atas, pada bangunan kori Agung ini terdapat pepatraan pada beberapa 
bagian di dinding maupun bagian lawang dari bangunan ini. Ragam hias yang tergolong pepatraan 
diwujudkan dalam pola flora yang berulang yang dalam penerapannya dapat dikembangkan secara 
bervariasi sesuai kreasi masing-masing seniman. Seperti Patra Wangga yang menggambarkan 
kembang mekar dengan variasi lengkung-lengkung batang bersulur. 

Pada bangunan kori Agung ini pula dapat dilihat patra punggel yang mengambil bentuk dasar daun 
paku dengan lekung-lekung daun muda. Patra Punggel ini juga merupakan patra yang sering 
digunakan selain bentuknya yang murni dalam bentuk patra punggel, juga sering digunakan dalam 
kekarangan sebagai bahan pelengkap kekarangan. Yang bisa dilihat pada bagian Murdha dan 
gegodeg pada bagian atap sebagai bahan pelengkap karang naga. 



Syilvia Agustine Maharani
1), Tri Anggraini Prajnawrdhi2))-Kajian Penerapan Arsitektur dan Ragam Hias Tradisional Bali pada 

Kori Agung Bangunan Balai Pertemuan di Kantor DRPD Bali 2-71  

Secara konsep, bentuk patra yang dipergunakan pada Kori Agung ini memiliki makna sama dengan 
pakem ragam hias tradisional Bali, hanya saja memiliki tampilan yang sudah lebih modern, dimensi 
yang berbeda dan motif-motif yang sudah lebih berkembang dari masa lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.Pepatraan pada Bangunan Kantor DPRD Bali 

Sumber: Penulis, 2017 
 

Murdha dan Gegodeg pada Puncak Gerbang Utama 

Ornamen murdha pada arsitektur tradisional Bali umumnya dapat ditemukan pada bagian atap yang 
berbentuk limasan, dan pada umumnya pada bangunan yang dikelompokan sebagai bangunan suci 
dan masih ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan seperti meru, pelinggih, kori agung, bangunan 
kentongan suci (Bale Kulkul), dan bangunan untuk upacara ritual (bale gede) yang terdapat dalam 
area publik warga (Bale Banjar). Pada bangunan rumah tradisional Bali ornamen murdha juga 
dipahatkan pada puncak Bale Dauh yaitu bangunan yang masih ada kaitannya dengan kegiatan 
agama atau untuk orang tua dari pasangan muda, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 
ornamen murdha ini pada umumnya memiliki korelasi yang kuat dengan fungsi bangunan yang 
diperuntukan kepada daerah agung atau orang-orang yang dituakan dalam keluarga. 



2-72    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5 

 

Gambar 4. Murdha pada Bangunan Kantor DPRD Bali 
Sumber: Penulis, 2017 

 

Pada bangunan kori agung di kantor DPRD ini, menurut hipotesa penulis selain dengan adanya Kori 
Agung ini dengan adanya murdha besar di atasnya, bertujuan untuk memberi makna agung atau 
besar pada bangunan perkantoran ini, terlebih bangunan kantor ini merupakan perkantoran bagi 
pemerintah-pemerintah daerah yang bisa dibilang, di ‘tua’kan atau sebagai pengurus daerah. Pada 
bagian murdha terdapat patung kepala naga yang lengkap dengan mahkota kebesaran hiasan gelung 
kepala, dengan anting-anting telinga, rahang terbuka dengan taring gigi runcing dengan lidah terjulur. 
Patung naga sering disimbolisasikan sebagai hewan fantasi yang melindungi dan dapat ditemui di 
berbagai budaya lainnya, seperti budaya tionghoa. Kemungkinan pengambilan patung naga disini, 
melambangkan pengurus-pengurus daerah yang melindungi masyarakatnya. 

 

 

 

 

Gambar 5. Gegodeg pada Bangunan Kantor DPRD Bali 
Sumber: Penulis, 2017 

 

Gegodeg adalah bagian jurai luar yang terdapat pada bagian atap Bali. Pada bangunan kori agung di 
kantor DPRD ini, bisa dilihat pengulangan pepatraan pada bagian gegodegnya, dengan pengulangan 
patra flora. 

Patung Dwarapala pengapit Lawang Dwarapala 

Patung ini mempunyai arti penjaga pintu yang pada umumnya terdapat pada gapura atau sebuah kori 
agung pada sebuah pura atau tempat pemujaan. Sebagai penjaga pintu, biasanya patung ini 
diwujudkan dalam wajah garang yang memperlihatkan taring dengan mata melotot dan memegang 
senjata, pedang atau pisau. Pada kori agung di Kantor DPRD ini pula terdapat patung dwarapala yang 
menjaga pintu akses menuju wilayah utama, walaupun pintu akses ini tidak digunakan setiap harinya. 
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Gambar 6. Patung Dwarapala pada Bangunan Kantor DPRD Bali 
Sumber: Penulis, 2017  

 

Karang Boma 

Karang Boma pada bagian atas pintu utama Kori Agung Karang boma merupakan simbol dari kepala 
bhuta kala, yang dilukiskan dari leher keatas lengkap dengan hiasan kepala dan mahkota. Karang 
boma diturunkan dari cerita lama yang memiliki jari runcing lengkap walaupun kerap digambarkan 
tanpa lengan. Karang boma biasanya digunakan diatas lubang pintu dari Kori Agung dan lawang-
lawang pintu lainnya di bangunan tradisional Bali, yang dipercayai akan melindungi kita dari 
marabahaya atau niatan buruk bagi yang melewati lawang tersebut. Pada karang bhoma di kori agung 
di bangunan kantor DPRD ini karang bhoma pun dilengkapi oleh pepatraan berupa perulangan dari 
bentuk-bentuk dedaunan dan sulur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Karang Bhoma pada Bangunan Kantor DPRD Bali 
Sumber, Penulis, 2017 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep bentuk serta ragam hias pada arsitektur 
tradisional Bali diterapkan pada banguan modern di Bali dalam hal ini penggunaan Kori Agung pada 
sebuah bangunan umum yaitu Dedung DPRD Bali. Bentuk Kori Agung serta ragam hias yang 
dipergunakan masih mengambil konsep tradisional namun sudah mengalami perubahan yang 
disesuaikan dengan konteks serta fungsi bangunan. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata 
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sempurna, yang masih bisa dikatakan sebagai pijakan awal dari penelitian lainnya mengenai adaptasi 
ATB pada fungsi-fungsi modern seperti perkantoran. Kajian mengenai pamesuan dan kori agung 
belum banyak diteliti secara lebih mendalam, sehingga masih banyak konsep yang bisa diterapkan 
secara penuh pada arsitektur modern. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan untuk 
dilanjutkan dalam penelitian berikutnya, bagi peneliti lain guna membuka wawasan lebih luas dan 
komprehensip mengenai kori agung dan kaitannya dengan penerapan ATB dalam arsitektur modern. 
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