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ABSTRACT  

Balinese traditional architecture style has the strong character of which brought a strong identity of architecture in 

Bali which influenced by Hindu. It’s reflected on the principle of form which convey its unique architecture identity 

and its architectural values. The application of traditional architecture in modern buildings such as office buildings, 

has to follow the local regulation to protect the local architecture values. Therefore, the values would not be 

extinct, and still exist for the next generations. This object of research is Balai Pertemuan DPRD building which 

adopted the form and value of traditional Bale Kambang. Qualitative method applied to this research with the use 

of descriptive analysis and comparison between object of study and the theories. The result shows that the 

application of the form of roof, body, base of the building and the ornaments adopted the traditional concept. 

Keywords: bale kambang, balai pertemuan DPRD Renon, comparison 

ABSTRAK  

Gaya arsitektur tradisional Bali adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan citra/nuansa 

arsitektur berlandasarkan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu melalui penerapan berbagai perinsip bentuk 

yang mengandung identitas maupun nilai-nilai arsitektur. Pengaplikasian arsitektur tradisional pada gedung-

gedung modern salah satu contohnya ialah perkantoran tidak terlepas dari menjaga arsitektur lokal agar tidak 

tergerus oleh jaman dan hilang terlupakan generasi mendatang. Penelitian ini mengambil bangunan Balai 

Pertemuan DPRD Bali yang mengadaptasikan bentuk Bale Kambang dengan menggunakan metode kualitatif 

dengan analisa deskriptif kompartif sehingga hasil penelitian ini mampu mengetahui bentuk atap, badan 

bangunan dan kaki bangunan serta ornamen yang diadaptasikan.  

Kata Kunci: bale kambang, balai pertemuan DPRD renon, komparasi 

PENDAHULUAN 

Renon merupakan kawasan civic centre atau pusat pemerintahan provinsi bali di kota denpasar yang 
berdiri kantor-kantor pemerintahan secara berdampingan agar memudahkan secara aksesbilitas dan 
pelayanan terhadap masyarakat bali.  Bangunan-bangunan perkantoran  tersebut memiliki gaya 
bangunan berbeda-beda namun tetap menampilkan arsitektur tradisional bali sebagai tampilan wajah 
dari kawasan renon itu sendiri yang sudah diatur pada perda nomor 5 tahun 2005 yang mewajibkan 
bangunan gedung mengaplikasikan gaya arsitektur tradisional bali agar selaras dan harmonis 
terhadap lingkungan setempatnya. Pengaplikasian arsitektur tradisional pada gedung-gedung modern 
salah satu contohnya ialah perkantoran tidak terlepas dari menjaga arsitektur lokal agar tidak tergerus 
oleh jaman dan hilang terlupakan generasi mendatang.  

Kantor DPR Renon menjadi salah satu contoh bangunan yang menarik dari segi bentuk dan 
tampilannya yang menampilkan arsitektur tradisional bali. Terdapat 3 masa bangunan yaitu gedung 
utama, wantilan dan balai pertemuan. Dalam tulisan ini membahas balai pertemuannya yang terlihat 
mengambil bentuk menyerupai bale kambang.  Tulisan ini menjelaskan dari  makna tata bangunan, 
bentuk atap, badan dan kaki bangunannya serta ornamen-ornamen yang terdapat pada bangunan 
balai pertemuan tersebut yang dikomparasikan dengan bale kambang di kertagosa, di puri agung 
karangasem dan di taman ujung sukasada. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana adaptasi 
dari konsep arsitektur tradisional bali terhadap bangunan kontemporer yang ada di bali. Sehingga 
tulisan ini nantinya akan memberikan sebuah  
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TINJAUAN PUSTAKA 

Arsitektur Tradisional Bali 

Arsitektur tradisional adalah perwujudan ruang untuk menampung aktifitas kehidupan manusia 
dengan pengulangan bentuk dari generasi ke generasi berikutnya dengan sedikit atau tanpa 
perubahan, yang dilatarbelakangi oleh norma-norma agama dan dilandasi oleh adat kebiasaan 
setempat dijiwai kondisi dan potensi alam lingkungannya (Gelebet, I Nyoman.1982). Menurut Suartika, 
(2010, dikutip dari Putro, Hedro T, Makalah Kajian Komparasi Arsitektur Tradisional Jawa dan Bali) 
menuliskan bahwa perwujudan praktik dan bentuk budaya spasial di Bali mengacu pada penerapan 
Konsep Tri Angga dan Sanga Mandala. secara umum arah timur laut memiliki nilai religius yang 
signifikan dalam kaitannya dengan orientasi kosmik dan alamiah, Dalam praktik zona ini sangat di 
sakralkan dan merupakan zona tempat struktur – stuktur berfungsi ritual ditempatkan. Kombinasi 
antara konsep hirarki Tri Angga, Konsep keseimbangan Tri Hita Kharana dan Konsep Perbedaan Rwa 
Bhineda, telah mengarahkan absennya demarkasi absolut antara zona satu dengan zona lainnya. . 
Arsitektur tradisional Bali mempunyai konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tata nilai ruangnya 
yaitu sebagai berikut: (1) Orientasi Kosmologi atau dikenal dengan Sanga Mandala. Sanga Mandala 
merupakan acuan mutlak dalam arsitektur tradisional Bali, dimana Sanga Mandala tersusun dari tiga 
buah sumbu yaitu:Sumbu Tri Loka: Bhur, Bhwah, Swah; (litosfer, hidrosfer, atmosfer). Sumbu ritual: 
Kangin (terbitnya Matahari) dan Kauh (terbenamnya Matahari) Sumbu natural: Gunung dan Laut; (2) 
Keseimbangan Kosmologi, Manik Ring Cucupu. (3) Hierarki ruang, terdiri atas Tri Loka dan Tri 
Angga.Tri Angga adalah salah satu bagian dari Tri Hita Karana, (Atma, Angga dan Khaya). Tri Angga 
merupakan sistem pembagian zona atau area dalam perencanaan arsitektur tradisional Bali. Utama, 
bagian yang diposisikan pada kedudukan yang paling tinggi, kepala. Madya, bagian yang terletak di 
tengah, badan. Nista, bagian yang terletak di bagian bawah, kotor, rendah, kaki. 

Tinjauan Tentang Bale Kambang  

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa buah Bale Kambang yang terdapat di Bali. 
Beberapa Bale Kambang itu diantaranya yang terdapat di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten 
Kelungkung. Bale kambang yang ada di Puri Agung Karangasem berfungsi sebagai tempat 
pertemuan keluarga puri, tempat pementasan pertunjukkan kesenin dan ruang makan jika ada pesta. 
Untuk mencapai bale kambang terdapat jembatan yang berada pada sisi barat yang 
menghubungkannya dengan pelataran halaman kedua serta sebuah pintu gapura candi kurung 
dibagian ujung barat jembatan.  Terdapat Gedong Tua yang bagian depannya dibuat terbuka 
difungsikan sebagai tempat untuk menonton seni pertunjukkan yang diadakan di bale kambang, juga 
berfungsi tempat melaksanakan berbagai kegiatan upacara. Atap menggunakan material genteng 
yang sederhana tanpa adanya ikut celedu dan mudra yang biasanya terdapat pada atap bangunan 
tradisional Bali.  Bagian dalam bangunan ,usuk-usuk atap dari kayu terekspos. Tiang saka berjumlah 
18 buah berbentuk persegi dicat berwarna hijau dengan umpak dari beton dengan ornamen stilasi 
tumbuhan  berwarna abu-abu. Msaing-masing tiang diberi sekat seperti pagar dari kayu senada 
berwarna hijau dengan warna tiang saka. Pada bataran,lantai dipolakan ditengah-tengah dipasang 
keramik motif bunga, dominan lantainya dipasang batu sikat hitam dan sisanya plasteran semen. 
Bagian bataran menggunakan susunan batu andesit atasnya dibawahnya terdapat ornamen 
tumbuhan seperti bunga dan tempelan kepala binatang, di bagian pinggir kolam terdapat patung naga 
dan garuda. Menuju ke bale kambang terdapat jembatan dengan bentuk yang sederhana terbuat dari 
beton di pasang keramik dominan putih dan cat merah dan hijau pada kisi-kisi dindingnya.  Gapura 
seperti candi kurung sebagai pintu masuk menuju bale kambang bagian atasnya terdapat ornamen 
seperti murda yang berbentuk bunga. Bagian batarannya terdapat ornamen peperangan, pondasinya 
berupa beton dengan tambahan hiasan tiang pot tanaman mengelilingi bangunan bale kambang dan 
ditanamani tanaman hias. 

Masih di Kabupaten Karangasem, Bale kambang yang yang terdapat pada Taman Ujung Sukasada 
yang merupakan peninggalan dari Kerajan Karangasem memiliki 2 buah bangunan yang berbeda 
namun material bangunanya hampir sama. Dan yang membedakan kedua bangunan itu adalah 
dindingnya ada yang tertutup dan ada yang terbuka, yang tertutup fungsinya sebagai tempat 
peristirahatan raja dahulunya dan tempat menerima tamu begitu juga dengan bale kambang terbuka 
sebagai penerima tamu dan untuk pementasan kesenian. Atap bangunan menggunakan genteng 
dengan hiasan yang unik, di bubungannya terdapat hiasan seperti ikut celedu terdapat 4 hiasan tiap 
bubungannya dan diatas puncaknya ada mudra.  langit-langit motif tumbuhan. Balai ini merupakan 
bangunan tempat tingal dengan 4 buah kamar dengan  dindingnya di cat putih,  pada dinding bagian 
luar  di ataasnya terdapat makara atau seperti karang boma, di dinding bawah terdapat ukiran 
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peperangan dan pewayangan. Tiap kolom-kolom terukir cetakan ornamen tumbuhan bunga. Kamar 
terletak 2 di timur dan 2 di barat, 2 dari kiri dan kanan masing-masing terdapat pintu penghubung, 
kamar-kamar tersebut terdiri dari ruang keluarga raja, tempat peraduan raja, 2 ruang putra dan putri 
raja. Didalam kamar dengan ukiran dinding yang sama di luar. Diatas pintu terdapat kaca warna warni 
terdapat lampu tempel di dinding berjumlah 4 buah di kamar masing-masing terdapat 1 jendela, 
sedangkan di luar terdapat di ruang utara kamar terdapat 6 jendela, dikamar utara masing-masing 
terdapat 2 jendela. Pada sisi utara dan selatan bangunan terdapat jembatan dengan balai kanopi di 
bagian ujungnya. 

Bale Kambang di Taman Kertagosa terletak di tengah-tengah kompleks situs Kertagosa, 
bangunannya berbentuk segi empat panjang berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat penerima 
tamu, dan tempat jamuan bagi para tamu kerajaan. Bagian atap bale terbuat dari ijuk dan pada langit-
langit bangunan (plafon) dihiasi dengan lukisan tradisional wayang kamasan dengan cerita Sutasoma, 
Pan Brayut, dan Palelintangan (pengaruh bintang terhadap kelahiran). Badan bangunan terbuka 
dengan adanya tiang-tiang saka, terdapat dua level bataran pda bataran paling atas terdapat saka 
dan disisi bataran dibuat pagar keliling. Bagian sendi diukir dengan ornamen cerita pewayangan serta 
tiang saka juga terdapat ukiran. Pada lantai dipasang keramik berwarna merah marun, untuk 
batarannya terdapat 2 tingkat dan dasar pondasi bangunan. Pada bataran menggunakan material 
batu paras dan bata dengan pepatran punggel atau samblung dan di tepiannya diukur patra kakul-
kakulan serta ada karang simbar. Bagian pagar pembatas di pondasinya terdapat patra punggel dan 
ornamen karang tapel dan terdapat patung-patung dibagian atas pembatas. 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 1. Bale Kambang (kiri) Puri Agung Karangasem, (tengah) Taman Ujung, (kanan) Kerta Gosha 

Sumber: Penulis, 2017 

METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa menggunakan metode deskriptif 
komparatif. Menjelaskan objek faktual yang ada di lapangan serta membandingkannya dengan bentuk 
bangunan-bangunan yang sudah ada berbentuk bale kambang yang nantinya menghasilkan 
kesimpulan dengan kecenderungan yang mana lebih diadaptasi oleh bangunan bale pertemuan yang 
ada di kantor DPRD Bali. 

PEMBAHASAN 

Balai Pertemuan DPRD ini mengadaptasi dari gaya arsitektur tradisional Bali baik itu dari tatanan 
bangunannya, dan wujud fisik bangunannya baik itu dari bagian atas, dinding dan bawah bangunan 
yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

(1) Tata bangunan, tata bangunan diadaptasi dari bangunan bale kambang atau bale gili. Bale 
kambang itu sendiri bisa diartikan bangunan yang dikelilingi oleh kolam hias yang cantik yang seolah-
olah membuat bangunan terlihat mengambang diatas air.  Pengambilan bentuk bale kambang yang 
diadaptasikan pada balai pertemuan DPRD itu sendiri sangat sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai 
tempat pertemuan berupa rapat bersama anggota DPRD atau dengan pihak lainnya dan sebagai 
tempat perjamuan dengan tamu dari dalam maupun luar negeri. Balai pertemuan DPRD yang  
terdapat entrance (pintu masuk) sebelum menuju bangunan utama dalam bentuk kori agung dimana 
jembatan sebagai penghubungnya.  Tata bangunan balai Pertemuan DPRD ini terlihat simetris dan di 
empat sudut kolam terdapat bale bengongnya. 
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Gambar 2.Tampak Atas dan Tampak Samping Balai Pertemuan DPRD 

Sumber: Penulis, 2017 

(2) Bentuk Bangunan, bentuk bangunan menerapkan konsep arsitektur tradisional Bali  yaitu tri loka 
atas, tengah dan bawah. Terdapat bagian kepala (atap), badan (dinding) dan kaki (bataran). Yang 
masing-masing dapat dijelaskan: (a) Atap, balai pertemuan ini bisa dilihat sebenarnya terdapat dua 
masa bangunan yang mana dihubungkan dengan selasar beratap beton dan juga dari kori agung 
menuju bangunan di buatkan selasar terbuka menggunakan plat beton. Atap pada bangunan pertama 
dibuat limas dengan tekukan ditiap bungbungannya dan juga bale bengongnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Atap Masa Bangunan 1 Balai Pertemuan DPRD dan Atap Bale Bengong 
Sumber: Penulis, 2017 

Hal sama terjadi juga di masa kedua namun lebih aktraktif dengan adanya atap bertingkat seperti atap 
wantilan. dari penjelasan tersebut menunjukkan masa kedua adalah bangunan utamanya dengan 
atapnya yang terihat gagah, megah dan menarik.  Atapnya menggunakan gaya arsitektur bali dengan 
adanya murda dipuncak atap dan lisplank yang terukir di pinggiran atap dan ikut celedu di tiap ujung 
atap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Atap Masa Bangunan 2 yang Bertingkat Balai Pertemuan DPRD 
Sumber: Penulis, 2017 

(b) Dinding, dindingnya menggunakan bata pasang gosok yang biasa terdapat pada bangunan rumah 
dengan gaya tradisional bali. Terdapat tiang/pilar-pilar dibuat secara pengulangan diluar bangunan 
utama yang berjumlah 5 buah tiap satu sudutnya yang diisi pada empat sudut bangunan. Selain 
memperkokoh bangunan juga segi estetikanya sebagai penghias. Pemilihan warnanya berbeda 
dengan warna dindingnya yang oranye bata dan juga materialnya, berupa paras putih yang membuat 
perbedaan dan tidak monoton. Pada bagian pintunya terdapat ornamen berupa karang boma yang 
mempunyai makna sebagai penolak hawa jahat atau buruk ke dalam ruangan. Ada 4 pintu di 
bangunan utama dan juga dipasangi dengan ornamen karang boma. Pada dinding terdapat jendela-
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jendela terbuat dari kayu ada  yang ukuran besar dan jendela kecil pada bagian atas dinding, 
bentuknya sederhana tanpa adanya outer ornamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. (kiri) Terdapat 5 Pilar Tiap Empat Sisi Bangunan Utama Balai Pertemuan DPRD; (kanan) Terdapat 

Empat Pintu Tiap Empat Sisi Bangunan Utama Balai Pertemuan DPRD 
Sumber: Penulis, 2017 

(c) Bataran pada bagian bawahnya menggunakan material paras dengan adanya tempelan karang 
daun dan karang tapel pada bangunan pertama dan bangunan utama dan bale bengong terdapat 
tempelan ornamen berupa karang gajah. Bisa dilihat bagian bawah bangunan seperti ada dua 
tingkatan yaitu bagian yang menyentuh dasar kolam sebagai pondasi dan kemudian diatasnya adalah  
bagian bataran bangunan balai pertemuan tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 Karang Gajah di Bataran Bale Bengong dan Bangunan Utama  
Sumber:Penulis, 2017 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Karang Daun dan Karang Tapel di Bataran pada Bangunan Pertama 
Sumber:Penulis, 2017 
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Pada bagian pondasinya menggunakan beton dan dibagian tepinya dipasang batu paras dengan 
ditanami tanaman hias dan  tugu dengan atasnya terdapat pot tanaman mengelilingi bale kambang. 
Ukiran di bale bengong terlihat polos menggunakan gaya badung yang ukiranya seperti setengah jadi, 

sedangkan pada bangunan utama ukiran-ukiran ornamennya jelas dan lengkap. 
 
(d) Jembatan, ada jembatan terdapat ornamen gajah mina bentuknya berkepala gajah dengan badan 
berbentuk ikan yang merupakan simbol dari cerita perputaran mandara giri yang memunculkan 
banyak ikan. Bila dilihat dari segi estetika sangat cocok dengan bentuk bangunannya yang terdapat 
kolam air sehingga menyesuaikan dengan tema bangunannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 8.Gajah Mina Sebagai Ornamen pada Jembatan Balai Pertemuan DPRD Renon Bali 
Sumber: Penulis, 2017 

Berikut tabulasi perbandingan antara komparasi bale kambang yang diadaptasikan pada balai 
pertemuan DPRD Bali, pada table dibawah ini: 

Kategori 

Nama Bangunan 

Bale Kambang di Puri 

Karangasem 

Bale Kambang di 

Taman Kertagosa 

Bale Kambang di 

Taman Ujung 

Sukasada 

Balai Pertemuan DPRD 

Bali 

A
ta

p
 B

a
n

g
u

n
a

n
 

(k
e

p
a

la
) 

Material penutup atap GentengGentengGentengGenteng    Ijuk GentengGentengGentengGenteng    GentengGentengGentengGenteng    

Lalangit/Plafon Usuk-usuk terekpos 

(tidak ada motif) 

Motif lukisan 

pewayangan kamasan 

dan cerita sutasoma 

Motif ornamen 

tumbuhan 

 

Ornamen Atap Tidak ada (polos) 

 

 

 

Tidak ada (polos) Ikut celedu yang Ikut celedu yang Ikut celedu yang Ikut celedu yang 

dimodifikasi, mudradimodifikasi, mudradimodifikasi, mudradimodifikasi, mudra    

Ikut celedu, mudraIkut celedu, mudraIkut celedu, mudraIkut celedu, mudra    

B
a

d
a

n
 B

a
n

g
u

n
a

n
 

(B
a

d
a

n
) 

Kolom Tiang saka Tiang saka Beton, ornamen Beton, ornamen Beton, ornamen Beton, ornamen 

tumbuhan bungatumbuhan bungatumbuhan bungatumbuhan bunga    

Beton,pilar  ornamen Beton,pilar  ornamen Beton,pilar  ornamen Beton,pilar  ornamen 

tumbuhantumbuhantumbuhantumbuhan    

Dinding Terbuka Terbuka   Tertutup, tembok Tertutup, tembok Tertutup, tembok Tertutup, tembok 

cat putihcat putihcat putihcat putih    

Tertutup, paras dan Tertutup, paras dan Tertutup, paras dan Tertutup, paras dan 

batabatabatabata    

Pintu Tidak ada Tidak ada Ada, pintu kayu Ada, pintu kayu Ada, pintu kayu Ada, pintu kayu 

atasnya terapat atasnya terapat atasnya terapat atasnya terapat 

mozaik kaca dan mozaik kaca dan mozaik kaca dan mozaik kaca dan 

tempelan ornamen tempelan ornamen tempelan ornamen tempelan ornamen 

karang bomakarang bomakarang bomakarang boma    

Ada, pintu kayu dengan Ada, pintu kayu dengan Ada, pintu kayu dengan Ada, pintu kayu dengan 

ornamen karang bomaornamen karang bomaornamen karang bomaornamen karang boma    

B
a

ta
ra

n
  d

a
n

 p
o

n
d

a
si

 (
K

a
k

i)
 

Bataran Polos, batu andesit Batu paras dan bata Batu paras dan bata Batu paras dan bata Batu paras dan bata 

pepatran punggel atau pepatran punggel atau pepatran punggel atau pepatran punggel atau 

samblung, samblung, samblung, samblung, kakul-

kakulan, serta karang , serta karang , serta karang , serta karang 

simbarsimbarsimbarsimbar    

Motif  ornamen 

peperangan 

Paras, ornamen karang Paras, ornamen karang Paras, ornamen karang Paras, ornamen karang 

tapel, karang simbar, tapel, karang simbar, tapel, karang simbar, tapel, karang simbar, 

pada bale bengong 

berupa ornamen 

karang gajah, ornamen 

gaya khas badung 

Pondasi Ornamen tumbuhan 

dan tempalan kepala 

binatang (karang tapelkarang tapelkarang tapelkarang tapel) 

Karang punggel, 

karang tapelkarang tapelkarang tapelkarang tapel, patung-

patung, ditanami ditanami ditanami ditanami 

tanaman hiastanaman hiastanaman hiastanaman hias 

Beton, ditanami Beton, ditanami Beton, ditanami Beton, ditanami 

tanaman hias tanaman hias tanaman hias tanaman hias 

dengan tugu pot dengan tugu pot dengan tugu pot dengan tugu pot 

tanaman tanaman tanaman tanaman 

mengelilingi bale mengelilingi bale mengelilingi bale mengelilingi bale 

kambangkambangkambangkambang    

Beton, ditanami Beton, ditanami Beton, ditanami Beton, ditanami 

tanaman hias, tanaman hias, tanaman hias, tanaman hias, 

tepiannya ditaruh tugtepiannya ditaruh tugtepiannya ditaruh tugtepiannya ditaruh tugu u u u 

pot tanaman pot tanaman pot tanaman pot tanaman 

mengelilingi bale mengelilingi bale mengelilingi bale mengelilingi bale 

kambangkambangkambangkambang    

Je
m

b
a

ta
n

 

Jembatan Terbuat dari betonbetonbetonbeton cat 

putih dengan kisi-kisi 

di kedua pembatasnya 

Batu parasparasparasparas dan bata, 

pagar pembatasnya 

terdapat hiasan 

patung-patung 

BetonBetonBetonBeton,ornamen 

motif bentuk singa, 

dan tumbuhan  

BetonBetonBetonBeton, parasparasparasparas, 

ornamen/patung gajah 

mina 

Gate/pintu masuk Candi kurung/koriCandi kurung/koriCandi kurung/koriCandi kurung/kori    Candi Bentar Balai Kanopi style 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Hasil dari penelitian dari mengkomparasikan bangunan balai pertemuan DPRD Bali dengan 3 
bangunan bale kambang menunjukkan bahwa balai pertemuan mempunyai persamaan konsep 
dengan ketiga bale kambang tersebut dan dari tabel diatas persamaan yang lebih banyak condong 
pada Bale Kambang di Taman Ujung Sukasada namun begitu Balai Pertemuan dibuat lebih bervariatif 
dari bentuk atapnya yang bertingkat, ornamennya yang mengambil gaya khas badung yang polos 
tanpa ukuran detail dan pemilihan materialnya. Bagian bangunan yang diadaptasikan dapat dijelaskan 
sebagai berikut: (Atap/ Kepala) yaitu Atap Balai Pertemuan DPRD menggunakan atap genteng sama 
dengan di Bale Kambang di Puri Agung Karangasem dan di Taman Ujung Sukasada.. Pada badan 
terutama pada kolom/pilar. Pada kaki bangunan yaitu pada bataran dan pada penggunaan jembatan 
dan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 9 Komparasi pada Badan Banguna Bale Kambang 

Sumber: Analisa penulis, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Komparasi pada Badan Bangunan Bale Kambang 
Sumber: Analisa penulis, 2017 
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Gambar 11  Komparasi pada Pintu Masuk Bangunan Bale Kambang 

Sumber: Analisa penulis, 2017 

Penelitian ini masih bersifat awal yang dapat memberikan suatu gambaran bagaimana adaptasi dari 
beberapa konsep arsitektur tradisional Bali terhadap sebuah bangunan kontemporer. Penelitian ini 
nanatinya akan mamapu menjadi sebuah acuan penelitian sejenis dan menjadi sebuah lansadan 
terhadap penelitian yang terkait dengan adaptasi konsep arsitektur tradisional dalam sebuah 
bangunan kontemporer. 
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