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ABSTRACT  

Bali with 4.4 million tourists in 2016) 1) with the origin of tourists from ten countries in the world then the pressure 

of globalization and capital is very real. Acceleration of development requires up-date in all fields, especially the 

built environment or architecture. The traditional village of Bayung Gede has been textually textilized in 1972 and 

1987, making it an attractive choice for research. The interpretation and concept, Face 'and, Landscape' from 

Deleuze is a theoretical discourse that aims to deteritorialize and reterritorialize spatial built environment. By 

combining several plateaus conditions there will be a new equilibrium and architects can do assemblages aimed 

at creating a 'face' / spiritual face, not a primitive or a scary one 

Keywords: Face, Landscape, deteritorialization, reteritorialization, assemblage.  

ABSTRAK  

Bali dengan jumlah wisatawan 4,4 juta pada tahun 2016)1) dengan asal wisatawan dari sepuluh negara didunia 

maka tekanan globalisasi dan kapital sangat nyata. Percepatan perkembangan membutuhkan up-date disegala 

bidang terutama lingkungan binaan atau arsitektur. Desa tradisional Bayung Gede sudah terdeterritorialisasi 

secara tekstual pada tahun1972 dan tahun 1987, sehingga menjadi pilihan yang menarik untuk penelitian.  

Intepretasi dan konsep ‚Face‘ dan ‚Landscape‘ dari Deleuze merupakan sebuah wacana teori yang bertujuan   

untuk melakukan deteritorialisasi dan reterritorialisasi tata ruang lingkungan binaan. Dengan  menggabungkan 

beberapa kondisi plateaus maka akan terjadi keseimbangan baru dan arsitek dapat melakukan assemblages 

yang bertujuan untuk menciptakan ‚face‘/ wajah spiritual, bukan yang primitif atau yang menakutkan  

Kata Kunci: Face, Landscape,deteritorialisasi, reteritorialisasi, assemblage. 

 

PENDAHULUAN  

Identitas  budaya Indonesia merupakan kumpulan dari budaya-budaya lokal yang terungkap dalam 
tradisi budaya, karya-karya arsitektur dan lingkungannya di setiap daerah dan wilayah. Bali dapat 
mewakili budaya lokal, arsitektur dan lingkungan buatan dalam skala Nasional maupun Internasional. 
Bali memiliki daya tarik yang kuat, yang mendorong berkembangnya pariwisata dan bidang-bidang 
lain yang terkait. Daya tarik dan daya dorong ini akan menimbulkan transformasi di segala bidang.  
Kondisi “update” sebuah lingkungan terbangun menjadi masalah umum yang dihadapi kota-kota 
diseluruh dunia. Arah dan perkiraan transformasi lingkungan terbagun menjadi tantangan dan 
harapan bagi arsitek.  

Tri Hita Karana adalah konsep universal Bali yang melestarikan hubungan harmonis antara manusia, 
alam dan sang Pencipta untuk melestarikan budaya lokal. Untuk mengetahui kelestarian budaya lokal 
dibutuhkan konsep dan intepretasi baru. Intepretasi baru dari budaya lokal yang mampu mengubah 
persepsi masyarakat tentang pengertian budaya yang lestari yang tidak hanya menjadi tontonan,tapi 
tuntunan dan perubahan.  Konsep pemikiran dari Deleuze dan Guattari menjadi salah satu yang 
banyak diacu dalam pengembangan konsep arsitektur saat ini, seperti ungkapan Michel Foucault 
dalam kata pengantar nya dalam buku Anti-Oedipus karya Deleuze dan Guattari (Deleuze,1992): 
“mungkin suatu hari, abad ini akan disebut Deleuzian”(. Teori Deleuzian dengan pendekatan 
kapitalisme dan schizophrenia sangat selaras dengan percepatan perkembangan saat ini. Setiap 
lingkungan terbangun harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat tanpa kehilangan  
identitas lingkungan terbangun atau teritori bagi penghuni.  

Andrew Ballantyne dalam bukunya: “Deleuze & Guattari for Architect” (Andrew, 2007),  menuliskan 
tentang  “Façade and Landscape” yang menghubungkan antara ‘face’ dan ‘landscape’. Melalui 
hubungan korelasi ini akan terlihat kondisi lingkungan yang ‘overcoded’ atau sebaliknya, sehingga 
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arah perkembangan dari lingkungan terbangun dapat diperkirakan dan dirancang untuk “updating” 
sesuai dengan perkembangan. Dalam buku “A Thousand Plateaus, Capitalism and       Schizophrenia” 
(Deleuze,1991,158), Deleuze mengutip istilah “Plateau” dari seorang peneliti bernama Gregory 
Bateson. Bateson bersama istrinya Margaret Mead melakukan penelitian antropologi  di desa Bayung 
Gede, Bali pada tahun1930 an dan menyimpulkan  komunitas di Bayung Gede, memiliki sebuah 
kondisi yang tidak dapat di interfensi dalam mengelolah emosi dalam keluarga, Bateson mengatakan 
bahwa teori Schismogenesis tidak bekerja pada komunitas Bayung Gede. Untuk melengkapi 
penelitiannya Bateson dan istrinya mengambil foto sebanyak 25.000  dan  ribuan lembar teks, yang 
tidak sempat dituliskan menjadi sebuah buku. Deleuze mengambil istilah ‘plateau’, sebagai judul 
bukunya. Hubungan antara desa Bayung Gede dengan  konsep Deleuze sangat erat. Pemilihan desa 
Bayung Gede sebagai obyek penelitian karena hubungan yang erat dalam konsep dan secara 
tekstual Bayung Gede telah mengalami deterritorialisasi ketika Bateson menuliskan dalam bukunya 
tahun 1972 dan diulangi dalam buku Deleuze tahun 1987. 

Penerapan konsep ‘face’  dan ‘landscape’ bertujuan untuk melihat territori, deterritorialisasi dan 
reterritorialisasi yang terjadi pada pelaku maupun pada lingkungan terbangun. Konsep ini dapat terjadi 
dalam berbagai bidang seperti: seni lukis, musik, fotografi dan lainnya. Dalam bidang arsitektur 
konsep façade dan landscape yang terjadi pada lingkungan terbangun dapat menghasilkan   
deterritorialisasi yang positif atau negatif dapat dilihat dalam studi kasus 1 dan 2 dan reterritorialisasi 
dapat dilihat dalam usulan intepretasi pada desa Bayung Gede dalam studi kasus 3. Dengan 
menggunakan metodologi assemblages maka penerapan konsep ‘face’ dan ‘landscape’ dapat 
menghasilkan reterritorialisasi positif.  

Pada tahap intepretasi dan konseptual ini maka pengumpulan data belum dilakukan secara maksimal 
hanya melalui kepustakaan dan pengamatan melalui google map, harapannya dapat dilanjutkan pada 
penelitian-penelitian yang akan datang.   

FACE DAN LANDSCAPE 

Deleuze & Guattari mengembangkan konsep ‘face’ dan ‘landscape’ berdasarkan tulisannya yang 
berjudul: ‘From Christ to the Bourgeoisie’  yang ditulis tahun 1946, tentang prakondisi untuk 
kapitalisme. (Andrew,2007,hal 71) Face terdiri dari dua komponen yaitu: dinding putih dan lubang 
hitam. Komponen pertama, dinding putih atau signifiance adalah layar yang memantulkan kembali 
segala informasi yang diproyeksikan padanya. Komponen kedua, adalah lubang hitam atau 
subyektifikasi adalah  kebalikan dari dinding putih yang tidak merefleksikan sesuatu, tapi sebaliknya 
menyerap segala sesuatu. Dibalik dinding putih ada ‘subyek’ yang dengan pikiran dan perasaannya 
yang terungkap melalui tanda-tanda diatas dinding putih. Didalam film “close-up” face menjadi 
landscape. Seperti yang diungkapkan Deleuze dibawah ini.   

Face and landscape manuals formed a pedagogy, a strict discipline, and were an inspiration to the 
arts as much as the arts were an inspiration to them. Architecture positions its ensembles – houses, 
towns or cities, monuments or factories – to function like faces in the landscape they transform. 
Painting takes up the same movement but also reverses it, positioning a landscape as a face, treating 
one like the other: ‘treatise on the face and landscape’. The close-up in film treats the face primarily as 
a landscape; that is the definition of film, black hole and white wall, screen and camera. But the same 
goes for the earlier arts, architecture, painting, even the novel: close-ups animate and invent all of their 
correlations. So, is your mother a landscape or a face? A face or a factory? (Godard.) All faces 
envelop an unknown, unexplored landscape; all landscapes are populated by a loved or dreamed-of 
face, develop a face to come or already past. What face has not called upon the landscapes it 
amalgamated, sea and hill; what landscape has not evoked the face that would have completed it, 
providing an unexpected complement for its lines and traits? (Deleuze and Guattari, 1991, 172) 

Ada tiga kondisi perkembangan “face and landscape”  yaitu: kondisi pertama, ketika face belum hadir 
yang diwakili  masa primitif dimana face/wajah tidak banyak dikenal atau sedikit sekali berhubungan 
dengan face. Ekspresi primitif seperti: tanpa tanda, tanpa subyek, kumpulan jasmani, suara dan 
tubuh,yang beroperasi melalui tubuh jasmani, binatang dan tanaman, lebih banyak pada hubungan 
antara kepala dan badan. Kondisi kedua adalah masa spiritual yang di awali oleh Yesus Kristus yang 
mengalami penderitaan yang dilakukan oleh ‘landscape’ pada tubuh Yesus Kristus sehingga tubuh 
mengalami situasi overcoded dan terjadi deterritorialisasi pada tubuh, pada saat yang sama terjadi  
reterritorialisasi pada wajah. Ekspresi kepatuhan dan kepasrahan pada face/wajah Yesus Kristus 
memperlihatkan reterritorialisasi menuju munculnya subyek yang baru. Kondisi ketiga, ketika ekspresi 
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kepala manusia dengan face/wajah kejam, ketika deterritorialisasi dan reterritorialisasi absolut 
dibentuk oleh kekuasaan. (Deleuze,1991,hal 190) 

Hubungan antara ‘face’ dan ‘landscape’ mempuyai dua analogi: yang pertama seperti hubungan 
antara wajah dan tubuh dimana tubuh adalah sebuah ‘landscape’. Analogi kedua ketika ‘face’/wajah 
adalah ‘landscape’ yang belum terungkapkan yang berhubungan dengan  tubuh nya sendiri dan 
dengan tubuh-tubuh yang lain atau sebuah komunitas dengan  lingkungan terbangunnya. Seperti 
‘face’/wajah yang memiliki cita-cita, mimpi-mimpi serta rencana-rencana yang terhubung dengan 
ruang dan waktu.  

Dalam arsitektur ‘face’ adalah ‘façade’ bangunan  yang memunyai fungsi membantu kita melakukan 
kegiatan dan  mengkomunikasikan pesan-pesan (Andrew,73)  ‘Face’, bermakna ketika terjadi 
kesewenangan pada tubuh. ‘Face’ menutupi yang tidak dikenal, ‘face’ adalah ‘landscape’ yang belum 
tergarap dan ‘face’ adalah politik juga ‘face’ adalah map. Proses menemukan sesuatu yang baru 
sebagai awal deterritorialisasi, terjadi ketika kita menemukan garis pada dinding putih atau 
‘significance’ dengan memori yang kosong, semua kembali menjadi mungkin (kreatifitas), dan proses 
menjadi (becoming), semua makna dan  intepretasi memungkinkan (plane of consistency). Dalam 
lobang hitam dari kesadaran subyektif dan gairah yang akan menemukan sesuatu yang berubah, 
dipanaskan, menangkap partikel-partikel yang dikeluarkan dan kembali dalam bentuk sesuatu yang 
bukan subyektif (a line of flight). Semua proses diatas dikendalikan oleh mesin face,menuju sebuah 
abstract machines.  (Deleuze,1991,hal 189)   

PENERAPAN FACE DAN LANDSCAPE BALI 

Konsep ‘face’ dan ‘landscape’ dapat diterapkan pada individu (schizophrenia) dalam bidang seni lukis 
nama Antonio Blanco sebuah contoh wajah yang telah terdeterritorialisasi dan melakukan 
reterritorialisasi dalam karya-karya seni lukis. Dalam bidang seni musik nama-nama: Superman Is 
Dead, Maskepung, Navicula adalah ‘face’/wajah yang telah terdeterritorialisasi dan reterritorialisasi. 
Dalam bidang fotografi ‘face’/wajah. Mario  mengungkapkan deterritorialisasi dan berencana 
melakukan reterritorialisasi dalam bidang fotografi dengan melakukan assemblages landscape Bali 
pada tahun 1900 an.   

PENERAPAN FACE DAN LANDSCAPE DALAM ARSITEKTUR 

Untuk studi kasus 1, deterritorialisasi positif terjadi pada jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur yaitu 
ketika dinding pembatas jalur kereta api diganti dengan pagar besi yang transparan, menyebabkan 
subyektifikasi pada lobang hitam (rumah/obyek dan penghuni/subyek) mendorong deterritorialisasi 
berupa perubahan pada façade bangunan rumah. Awal deterritorialisasi terjadi pada wajah pimpinan 
KAI waktu itu bapak Jonan, ketika terjadi reterritotialisasi (menjadi menteri Perhubungan dan ESDM) 
maka ‘landscape’ (stasiun Kereta Api diseluruh Indonesia, jalur Kereta Api, sistem dan managemen 
Kereta Api) mengalami deterritorialisasi.  

Untuk studi kasus 2, deterritorialisasi negatif terjadi pada jalan KH Wahid Hasyim tahun 1990 an 
wilayah ini dikenal dengan pusat penjualan Kasur dan segala perlengkapanya (lobang hitam dan 
dinding putih). Pada tahun 1995 dibangun Roxy Mas mall (lobang hitam dan dinding putih) dan lahan 
kosong (lobang hitam) serta jalur Busway. Kondisi ini mendorong deterritorialisasi negatif (pindah 
lokasi atau menjual property) pada jalur jalan KH Wahid Hasyim. 

Untuk kasus 3, deterritorialisasi desa Bayung Gede secara arsitektural dengan assemblages atau 
menggabungkan  beberapa “plateaus” dari Gregory Bateson, Deleuze dan Guattari, konsep lubang 
hitam dan dinding putih pada kota Acropolis, Athena dan konsep Auroville di India. Assemblages 
beberapa “plateaus” menghasilkan sebuah plane of consistency, menuju pada line of flight, mengarah 
pada satu titik, dan menjadi sebuah abstract machine. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Interpretasi sebagai sebuah cara untuk menganalisis teori-teori diluar arsitektur yang mungkin dapat 
dikembangkan dan memperkaya dunia arsitektur. Auroville awalnya merupakan sebuah wacana 
tentang  sebuah tempat yang aman dan damai. Selanjutnya berkembang menjadi sebuah konsep tata 
ruang dan dibangun tahun 1968, saat ini telah berusia hampir 50 tahun dan menjadi salah satu artefak 
dunia. Bayung Gede  memiliki potensi yang dapat diperluas melalui deterritorialisasi dan 
reterritorialisasi dan menjadi salah satu artefak dunia dengan plateaus yang berbeda. Proses ini 
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adalah upaya untuk melakukan up-date pada lingkungan binaan sehingga tidak memberi kesan 
primitif atau menakutkan. 

Arsitek secara individu harus mengalami sebuah kondisi kreatif (Body Without Organ) dengan 
memperluas territorial dengan pengalaman deterritorialisasi dan memiliki energy untuk melalukan  
reterritorialisasi melalui karya-karya yang dihasilkan. (mesin abstrak)   

Temukan lobang hitam dan dinding-dinding putih kenali mereka, kenali wajah-wajah anda; hanya ini 
cara anda akan mampu membongkar mereka dan menggambarkan lines of flight anda (Deleuze,1991, 
hal188) 

REKOMENDASI 

Desa Bayung Gede dapat dijadikan obyek studi dan penelitian akademis untuk semua disiplin dalam 
Universitas Udayana. Dengan mendirikan dinding-dinding putih kita dapat mengenali yang spiritual, 
yang kreatif , yang imaginatif dan menarik siapapun untuk menari. 

Data-data yang ditinggalkan Gregory Bateson dapat  menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk 
kepentingan saat ini.  

CATATAN 

1) (http://id.wikipedia.org/wiki/pariwisata_di_BaliBuku karya Gregory Bateson berjudul:“Step to an    
Ecology of Mind”(Ballantine Books,New York,1972, p 113) 

2) http://google.co.id/search?rlz=ICICHBF_enID69510695eq:up+date+adalah  

3) http://en.wikipedia.org/wiki/schismogenesis, Schismogenesis adalah self-destructive  

4) http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson. Dari penelitian di New Guinea dan Bali, Bateson 
menemukan teori Schismogenesis sedangkan pengamatannya di Bayung Gede Schismogenesis 
menjadi statis (“mute”), karena kecendrungan tidak memperluas kompetisi, dominasi atau kepatuhan. 
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