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ABSTRACT 

Balinese Traditional Architectures in general are slightly low (building height approximately about 225cm-240cm). 

The interior also have small dimensions (approximately 450cm x 450 cm in total dimension). However, the 

inhabitants would not feel uncomfortable with the low ceiling and small house dimension. In general, low ceiling 

and small house dimension would make the inhabitant uncomfortable. Then, the question is how Balinese 

Traditional Architecture could solve this problem. This paper discusses how Balinese Traditional Architecture’s 

spatial arrangement solve the small dimension problem, and have made the comfortable house to live in. To 

support this aim, this research adopted site observation survey in Balinese traditional village. Result shows that 

the Balinese Traditional Architecture has expanded the space to create comfortable feeling to the inhabitant. 

Balinese Traditional Architecture adopted open plan and avoided fixed wall. In some Balinese buildings, the 

building were opened in two sided to create flexibility and create space flow to enhance comfortable feeling. Thus, 

this concept would be applicable for modern house in the city which only could afford small size of land. 

Keywords: Balinese Traditional Architecture, expansion, comfortable, interior 

ABSTRAK 

Bangunan pada Arsitektur Tradisional Bali pada umumnya tidak terlalu tinggi (tinggi tiang lebih kurang 225 cm - 

240 cm). Demikian pula halnya dengan ruang dalamnya relative kecil (450cm x 450 cm besaran unit 

bangunannya). Namun demikian, dalam bangunan yang relative rendah dan dimensi ruang yang relative kecil 

penghuni tidak merasa tertekan berada di dalam bangunan tersebut. Pada umumnya pada bangunan yang 

relative rendah dan luas ruang ruang yang kecil penghuni akan merasa tertekan berada di dalamnya. Dengan  

demikian timbul pertanyaan bagaimana asitektur tradisional Bali menyikapi kondisi tersebut. Tulisan ini ingin 

mengemukan ulasan  tentang bagaimana arsitektur Bali dalam mengolah ruang dalam agar ruang yang tercipta 

terasa lega walau bangunan relative rendah dan luas ruang yang relative kecil.   Untuk mendukung tujuan ini 

maka dilakukan studi lapang pada desa tradisional Bali. Hasil yang didapat akan dianalisis secara kualitatif 

tentang ruang dalam pada arsitektur bangunan tradisional Bali.  Hasil analisa menunjukan bahwa arsitektur 

tradisional Bali telah mengekspansi ruang dalam bangunannya agar dapat lebih merasa lega. Bangunan pada 

arsitektur tradisional Bali menggunakan ruang-ruang yang menerus, mengghindari penggunaan sekat secara 

permanen. Bahkan pada fungsi tertentu bangunan tradisional Bali dua bagian sisinya dapat dibuka sehingga 

menimbulkan fleksibilitas fungsi ruang dan tidak menimbulkan rasa tertekan. Hal ini dapat diambil manfaatnya 

dalam bangunan diperkotaan dengan lahan semakin sempit, mahal, dan langka. 

Kata kunci:  arsitektur tradisional Bali, ekspansi, lega,  ruang dalam  

 
PENDAHULUAN 

Ketinggian (dinding) bangunan sekarang atau moderen pada umumnya lebih kurang 320 cm sampai 
lebih dari 400 cm.  Ketinggian bangunan tersebut pada umumnya ditujukan untuk menjaga 
kenyamanan tinggal di dalamnya. Ketinggian bangunan biasanya juga dikaitkan dengan kondisi 
lingkungan sekitar bangunan tersebut berada. Pada bangunan yang lingkunganya agak tinggi maka 
bangunan disekitarnya akan menjadi tinggi pula. Ketinggian (dinding) bangunan peninggalan Belanda 
lebih tinggi dari bangunan pada umumnya. Mungkin hal ini dikarenakan kondisi iklim tropis yang 
relative panas sehingga ketinggian (dinding) bangunan lebih tinggi dari bangunan pada umumnya 
bertujuan untuk memberikan kenyamanan tinggal di dalam rumah. Demikian pula halnya bangunan di 
sekitarnya akan memiliki dinding yang relative lebih tinggi dibandingkan bangunan pada umumnya.  

Bangunan tradisional Bali pada umumnya memiliki tinggi yang relative rendah jika dibandingkan 
dengan ketinggian bangunan pada umumnya. Bangunan tradisional Bali mempunyai ketinggian 
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tiangnya antara 200 cm – hingga 250 cm. Dengan tiang tingginya demikian maka ketinggian garis 
atap bagian bawah akan lebih rendah dari ketinggian tiang tersebut. Penentuan ketinggian bangunann 
didasarkan atas kelipatan dari lebar tiang bangunan. Makin besar tiang bangunan maka makin tinggi 
tiang bangunan. Biasanya ketinggian bangunan berkisar 21 sampai 26 kali lebar tiang (rai) bangunan. 
Pada umumnya lebar tiang bangunan tradisional Bali berkisar antara sembilan cm sampai dengan 12 
cm. Namun demikian, walaupun ketinggian bangunan relative rendah namun rasa nyaman penghuni 
selalu terjaga atau dengan kata lain penghuni tetap merasa nyaman tinggal di dalam rumah. Hal ini 
dapat dilihat dari jarangnya menyebutkan kegerahan ataupun kepanasan akibat dari kurang tingginya 
bangunan.  

Tulisan ini akan mengulas bagaimana bangunan tradisional Bali menyikapi tiang bangunan yang 
relative pendek, luas ruang yang relative kecil, agar kenyamanan tinggal di dalam rumah terjaga, serta 
teraga lega ataupun tidak tertekan. 

METODE PENELITIAN 

Bangunan tradisional Bali berpariasi atara datu tempat dan tempat lainnya. Hal ini dapat dibedakan 
atas tempat (di dataran, di pegunungan), kondisi fisik lingkungan, maupun tradisi yang berlaku di 
masing-masing daerah. Oleh karena itu dalam makalah ini akan ditentukan bangunan tradisional Bali 
yang terletak di daerah pegunungan, dimana tata nilai lebih didasarkan pada ketinggian tempat 
(Adhika, 2015) yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kondisi bangunan  di daerah dataran.  

Untuk mendalami bangunan tradisional Bali, maka dilakukan pengamatan lapangan. Lokasi yang 
dipilih adalah Dusun Bongli, Desa Sangketan, Kecamatan Penebel. Hal ini disebabkan kondisi 
bangunan tradisional relative masih utuh. Selain itu dengan adanya bangunan yang prototype maka 
sekali mengambil sampel, maka seluruh populasi telah terwakili. Bangunan permukiman di desa ini 
terdiri atas bangunan bale daja yang berfungsi sebagai dapur dan juga sebagai tempat tidur. Selain itu, 
terdapat pula bale gede yang merupakan bangunan multiguna, antara lain tempat tidur, tempat 
upacara kematian, upacara potong gigi, tempat bekerja, dan juga sebagai tempat menerima tamu.  

Selain itu, pengumpulan data tentang bangunan tradisional Bali juga dilakukan studi literature yang 
terkait dengan topik bahasan yaitu bangunan tradisional Bali. Bangunan tradisional Bali baik yang 
ditulis oleh Haruya maupun yang ditulis oleh Dawson dan Gillow lebih menekannya pada bangunan 
tradisional di daerah dataran, sedangkan yang diungkap dalam tulisan ini lebih mengemukakan 
tentang bangunan tradisional Bali yang berlokasi di pegunungan khususnya Dusun Bongli, Desa 
Sangketan, Kecamatan Penebel.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dusun Bongli terletak pada ketinggian lebih kurang 500 meter di atas permukaan laut. Memiliki suhu 
yang sejuk, antara 26° C dan 30> C tergantung kondisi iklimnya. Seperti diketahui bersama bahwa 
hujan turun selama 6 bulan dan berganti musim pada 6 bulan berikutnya. Namun demikian karena 
letak relative tinggi dan dekat Gunung Batukaru maka kecendrungan tinggi di sore hari turun hujan. 
Hal inilah yang menjadikan iklim sekitar menjadi sejuk. 

Tata Bangunan  pada masing-masing petak di Dusun ini memiliki pola yang sama hanya ibarat cermin 
antara sisi timur dan sisi barat dengan jalan sebagai as tengahnya. Dari jalan masuk ke petak 
pekarangan akan terdapat ruang kosong dan sanggah selanjutnya dari utara adalah dapur, ke selatan 
hamanan, setelah itu adalah bangunan tiang 12 ( bale gde) setelah itu tempat lumbung padi, demikian 
selanjutnya tergantung jumlah keluarga yang tinggal dalam satu petak tanah pekarangan dan paling 
ujung tempat membuang sampah dan memelihara ternak (umumnya babi). Pada sisi jalan yang lain 
berlaku hal yang sama sehingga merupakan kebalikannya. 

Bangunan pertama yang berupa bangunan tiang 12, terdiri atas 2 bale-bale, dan ditengahnya 
ditempatkan tungku perapian. Berfungsi sebagai dapur (paon) dan sebagai tempat tidur, dan juga 
tempat mengeerjakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masak-memasak. Bangunan ini 
ditembok pada ke tiga sisinya. Pada sisi belakang biasanya ditembok penuh dari ujung-keujung 
dengan lubang asap dan penerangan di bagian tengahnya. Pada sisi samping bagian dalam (dari 
depan) ditembok penuh kecuali untuk ventilasi dan pencahayaan. Setengan bagian ke depan 
terkadang ditembok penuh, dtembok setengah ke bawah, dan tanpa tembok sama sekali. Bila ada 
pergerakan antara bagian depan dapaur dengan sekitarnya maka bagian depan tidak ditembok, bila 
tidak ada maka ketiga sisi bangunan akan diembok. Antara bagian dalam dan depan bangunan (di 
depan tiang di tengah dari arah belakang) akan di buat sekat dan diberi pintu. Sekat bisa berupa 
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tembok permanen yang mengelilingi bagian belakang bangunan. Namun tidak jarang pula yang 
membuat sekat temporer yang berupa dinding anyaman bamboo dengan tetap menaruh pintu di 
antaranya. Sekat ter luar  antara halaman dan bangunan dibuat dari anyaman bamboo yang bersifat 
temporer. Bila ada kegiatan upacara (kematian, kesukaan) maka serambi ini berfungsi sebagai tempat 
mempersiapkan jamuan makan. Lantai bangunan dibuat agak tinggi dari permukaan tanah. 
Ketinggian lantai berkisar antara 50 cm dan 120 cm di atas permukaan tanah. Ketebalan tiang 
bangnan berkisar 9 cm sehingga ketinggian tiang bangunan  berkisar antara 180 cm dan 131 cm. Bila 
dibandingkan dengan bangunan pada umumnya sekarang maka bangunan relative pendek. 
Bangunan hanya diisi plafond datar di bagian depan saja, sedangkan bagian belakang tidak memakai 
plafond. Hal ini dimaksudkan agar asap dapur tidak ke depan dan tidak membahayakan mata 
penghuni ketika beraktivitas di bangian depan bangunan. Peninggian dasar bangunan dari tanah 
merupakan uasaha untuk membuat kesan lebih tinggi kelihatan dari ukuran yang sebenarnya. Selain 
itu, bila melakukan aktivitas dbagian depan bangunan tidak akan memnyentuh kepala penghuni 
karena masuknya sedikit dari arah bawah bangunan. Untuk lebih jelasnya denah bangunan paon 
adalah seperti Gambar 2. Sketsa Bangunan Bale Daja. 

 
Gambar 1. Bangunan Bale Daja (paon) 

Sumber : Penulis/2017 

 
Bale Gde  

Bangunan tradisional Bali dengan jumlah tiang 12 buah. Empat tiang di sisi kiri dijadukan satu bale-
bale, sedangkan empat tiang berikutnya dijadikan satu bale-bale pula. Dengan demikian akan 
terdapat dua bale-bale yang mengapit lorong. Lebar tiang biasanya berkisar antara 9 cm dan 10 cm 
bahkan hingga 12 cm. Dengan tiang demikian maka tinggi tiang bangunan berkisar antara 180 cm 
dan 250 cm. Tinggi ini akan nampak relative pendek jika dibandingkan tinggi bangunan pada masa 
sekarang. Dengan lebar tiang yang demikian bila dimasukan kedalam perhitingan lebar/panjang 
bangunan menadi lebih kurang 450 cm berbanding 425 cm  atau dengan total luas dasar bangunan 
19,125 m2.  

Hasil pengukuran  ketinggian dasar bangunan  (peil lantai dari permukaan tanah) di lapangan 
bervariasi antara 60 cm sampai dengan 125 cm. Ketinggian dasar bangunan selain untuk menghindari 
terbenturnya kepala dengan ujung atap, juga untuk kesan lebih megah pada penampilan bangunan. 
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Bila dilihat dari kondisi cuaca yang bebih dominan hujan, maka peninggian dasar bangunan 
dimaksudkan untuk menjaga kelembaban dasar bangunan (tidak terlalu lembab). Dengan ketinggian 
yang memadai diharapkan kelembaban tnah halaman tidak lagi merambat sampai dasar bangunan. 
Apalagi jaman dahulu belum dikenal penggunaan semem ataupun keramik sebagai bahan dasar 
bangunan yang kedap dengan air.   Gambar 2 menubjukkan Bale Gede dengan peninggian lantai, 
dinding temporer, serta dinding permanen. 

 

 

Gambar 2. Bangunan Bale Gede. 
Sumber : Penulis/2017 

 

Fungsi Bangunan yang multiguna menyebabkan pembangunan dinding permanen biasanya hanya 
pada sisi timur dan sisi selatan saja. Bahkan sekarang karena bangunan ini sudah di kelilingi oleh 
aktivitas lainnya di sekitarnya, maka di bagian selatan ke arah depan tidak dilengkapi dinding atau 
setengahnya saja. Walaupun dinding ini massif, namun ketinggian tembok biasanya lebih di atas 
ujung bawah atap agak di dalam bangunan. Dengan demikian dari luar seolah masuk ke atas 
sehingga tidak tembus ke dalam. Walaupun demikian, antara ujung atap dan bagian atas diding 
masing ada celah di sepanjang dinding. Ada dugaan bahwa, tujuan pembatasan tersebut adalah 
untuk menghindari naiknya rayap ke atap bangunan.  Ruang/rongga ini berfungsi sebagai sirkulasi 
angin sepanjang penggunaan bangunan. Dengan demikian ruang akan menjadi nyaman karena 
pergerakan angin akan bebas dari segala penjuru mata angin. 

Selain dinding bangunan permanen di sisi selatan dan timur bangunan,dinding temporer dipasang 
memgelilingi bangunan. Bila ada kegiatan di dalam bangunan yang memerlukan ruang yang lebih 
luas, maka dinding temporar akan dibuka. Dengan demikian terjadi ekspansi ruang dalam ke sisi utara 
dan sisi barat yang membuat seolah-olah ruang dalam yang terjadi dari dinding permanen sampai 
halaman yang dibuat ruang yang menerus dari selatan ke utara maupun dari timur ke barat.  
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Fungsi bangunan yang menampung berbagai fungsi, antara lain sebagai tempet tidur, sebagai tempat 
bekerja, sebagai tempat melangsungkan upacara kematian (salah satu anggota keluarga meninggal), 
sebagai tempat upacara potong gigi, sebagai tempat menerima tamu, sebagai tempat berkumpulnya 
keluarga, dan tempat jamuan makan secara massal. Bila dicermati lebih teliti, dalam keseharian 
fungsi bangunan adalah sebagai tempat tidur (di dua bale-bale) dan fungsi kerja di bagian depannya. 
Namun kedua fungsi tersebut tidak disekat secara permanen. Bila berfungsi sebagai tempat tidur, 
maka antara bale-bale dan bagian depan dipasang tirai kain (langse)  sebagai pembatas terutama di 
malam hari. Bila siang hari tirai ini dibuka sehingga bangunan lebih kurang 19,125 m2 tersebut 
menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan demikian seolah-olah bagian dalam bangunan 
adalah seluruh bagian luas bangunan. Demikian pula halnya bila ada kematian. Mayat akan 
ditempatkan pada salah satu bale-bale bangunan. Untuk memisahkan antara fungsi tempat mayat 
dan fungsi menerima tamu dipasang sekat temporer (langse) yang memisahkan fungsi tempat tidur 
dan fungsi menerima tamu selama persiapan prosesi upacara dipersiapkan. Gambar 3 m3nunjukkan 
bangunan Bale Gede dengan dinding  permanen dan sekat temporer.  

 
Gambar 3. Bangunan Bale Gede. 

Sumber : Penulis/2017 

 
 

Pada bangunan tradisional Bali yang dijadikan lokasi penelitian menunjukkan bahwa plafon bangunan 
di buat di atas usuk mengikuti bentuk atap. Sudut kemiringan atap seperti bangunnan Bali pada 
umumnya dibuat dengan sudut kemiringan 45 > (rebah-bangun), maka plafondnya mengikutinya. Hal 
ini nampaknya para undagi (arsitek) pada jamannya memanfaatkan ruang bawah atap sebagai 
konpensasi bangunan yang relative rendah. Dengan adanya bangunan yang mengikuti bentuk atap 
maka terjadi rembetan ruang dalam ke atas sehingga kesan rendah pada tiang telah tergantikan oleh 
bentukan ruang yang mengikuti atap. Bila dihitung tinggi tiang (180 cm – 225 cm) ditambah tinggi 
ruang dalamnya ( lebih kurang 262,5 cm) maka puncak ruang dalamnya menjadi antara 447 cm dan 
487 cm . Dengan demikian terjadi rembetan ruang dalam ke atas yang puncaknya lebih daritinggi 
tiangnya. Hal ini dipandang sebagai usaha untukmenciptakan ruang yang lega di dalam bangunan 
walaupun dari luar tinggi bangunan relative rendah. 

KESIMPULAN 

Hasil penelusuran lapangan menunjukan bahwa pada bangunan tradisional Bali ruang dalam 
bangunan di ekspansi ke segala arah. Pada dasar bangunan dibuat agak tinggi (80-120 cm di atas 
permukaan tanah) sebagai ekspansi ruang dalam ke bawah. Dinding bangunan tidak semuanya 
mengelilingi bangunan sebagai usaha untuk ekspansi ruang dalam ke luar bangunan. Di antara fungsi 
ruang satu dan fungsi ruang lainnya tidak disekat secara permanen sehingga tercipta ruang-ruang 
yang menerus dan menimbulkan seolah ruangan yang luas. Bangunan tradisional Bali flapond di 
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tempatkan di atas usuk mengikuti atap (kemiringan atap 45 >) sehingga tercipta kerucut sebesar 
bangunan sebagai ekspansi ruang dalam ke atas.  
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