
I Nengah Lanus
1)

, I Nyoman Susanta 
2)

, dan Gede Windu Laskara
3)

- Identifikasi Bentuk, Struktur, dan Kontruksi Bale Meten 

Sakaulu pada Arsitektur Tradisional Bali di Desa Gunaksa, Klungkung 1-35  

IDENTIFIKASI BENTUK, STRUKTUR, DAN KONTRUKSI BALE METEN SAKAULU PADA 
ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI DI DESA GUNAKSA, KLUNGKUNG 

 

I Nengah Lanus
1)
, I Nyoman Susanta

2)
, Gede Windu Laskara

3)
 

1)2)3)
Universitas Udayana  

polanusa@yahoo.com  

 

 

ABSTRACT  

Bale meten sakaulu is one of building units in traditional Balinese house with similar function to bale daja. Despite 

it has a similar function, bale meten sakaulu have different shapes and structures than other kinds of ‘bale 

meten/bale daja’  buildings.  ‘Bale meten sakaulu’ is one of the oldest buildings in traditional Balinese architecture, 

as evidenced by its characteristics, such as : 1)its shape, structure, and constructionis very simple but functional; 

2) aesthetic aspect is not a main concern on the room interior; 3) minimum access of lighting and airing into room,  

because there is no other activities then sleep. Now, this building rarely found because it has been replaced by 

other types of ‘bale meten’, the original ones of bale meten sakaulu built when royal system is still valid. Set by 

royal rules, ‘bale meten sakaulu’ is a type of ‘bale meten’ that used by common people. This research describes 

indentification of shape, structure, and construction of ‘bale meten sakaulu’ in Gunaksa, Klungkung. Done by 

comparative descriptive, with obeservation and field study from two sample of bale meten sakaulu. Research goal 

to for documentation of ancient balinese architecturen before its extinct due to architecture global change.    

Keywords: shape, structure, contruction, bale daja, sakaulu, traditional balinese architecture. 

 

ABSTRAK 

‘Bale meten sakaulu’ adalah salah satu unit bangunan yang berfungsi sebagai ‘bale daja’ pada rumah tradisional 

Bali. Walaupun memiliki fungsi yang sama, ‘bale meten sakulu’ memiliki perbedaan bentuk dan struktur dengan 

bangunan ‘bale meten/bale daja’ pada umumnya. ‘Bale sakaulu’ untuk fungsi ‘meten’ mempunyai bentuk 

memanjang dengan menggunakan atap pelana, sedangkan bale sakaulu pada fungsi lainnya cenderung 

berbentuk segi empat dengan penggunaan atap limas. ‘Bale meten sakaulu’ adalah salah satu bangunan tertua 

(kuno) di Bali dengan ciri-ciri : 1)bentuk dan kontruksi sangat sederhana namun fungsional; 2)belum memikirkan 

faktor estetika pada ruang dalam; 3) minim pencahayaan dan penghawaan karena fungsinya hanya tempat 

beristirahat/tidur. Saat ini, bangunan ini jarang ditemui, karena telah terganti ‘bale meten’ jenis lain, yang asli 

hanya dibangun pada saat sistem kerajaan masih berlaku. Aturan kerajaan, ‘bale meten sakaulu’ ini adalah jenis 

bangunan ‘bale meten’ yang diperuntukan bagi kalangan rakyat biasa. Penelitian ini memaparkan tentang 

identifikasi bentuk, struktur, dan kontruksi dari bale meten sakaulu yang terdapat di Desa Gunaksa, Klungkung. 

Pemaparan dilakukan secara desktiptif komparatif, dengan metode observasi dari dua sampel. Tujuan penelitian 

ini untuk dokumentasi arsitektur bali kuno sebelum benar-benar punah akibat perubahan global dalam arsitektur.  

Kata Kunci: bentuk, struktur, kontruksi, bale daja, sakaulu, arsitektur tradisional bali. 

 

PENDAHULUAN  

Kata Bale merupakan bahasa Bali yang bisa mempunyai dua arti yakni bale bisa berarti bangungan 
dan bale juga bisa berarti tempat tidur atau tempat duduk.  Nama sakaulu berasal  dari kata Saka = 
tiang atau kolom bangunan bali, dan kata ulu  berasal dari kata wolu yang berarti delapan.  Bangunan 
bale meten sakaulu sering juga disebut sebagai bale daja karena letaknya disisi kaja , kaja yang 
berasal dari kata ‘keadya’ yang artinya mengarah ke gunung. Letak dari bale meten ini secara 
orientasi adalah terletak paling dekat dengan gunung dibandingkan dengan bale-bale lainnya. Di Bali 
letak gunung diasosiasikan dengan arah mata angin utara, sehingga bale meten letaknya di utara. 
Bale meten merupakan salah unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat tidur.  Saat ini cukup sulit 
ditemukan bale meten sakaulu, dengan keunikannya, bale ini mempunyai bentuk tersendiri 
dibandingkan dengan bale sakaulu yang berfungsi lainnya.  Bale sakaulu untuk meten mempunyai 
bentuk memanjang dengan kecenderungan menggunakan atap pelana, sedangkan bale sakaulu pada 
fungsi lainnya relatif berbentuk segi empat dengan penggunaan atap limas.  
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Klungkung merupakan tempat titik awal berkuasanya dinasti Majapahit di Bali, yang konon membawa 
banyak pengetahuan tentang kontruksi bangunan dari tanah Jawa. Klungkung juga pernah  menjadi 
pusat kerajaan di Bali. Desa Gunaksa merupakan wilayah Kabupaten Klungkung yang terletak tiga 
kilometer kearah timur ibu kota Klungkung yaitu Semarapura. Di desa ini masih banyak terlihat 
bangunan tradisional, baik yang masih asli maupun yang telah mengalami renovasi. Di desa Gunaksa 
pada jaman kerajaan banyak berprofesi sebagai undagi  kerajaan. Aturan yang diterapkan kerajaan 
dalam arsitektur sangatlah tegas, bahwa kalangan rakyat tidak dizinkan membangunan bangunan 
dengan ciri dan wujud arsitektur kalangan bangsawan. Pada masa itu, tidak dizinkan menggunakan 
bale meten sakaroras atau gedong rata dilingkungan hunian rakyat. Akibatnya, bale meten untuk 
kalangan rakyat biasa di Desa Gunaksa hanya menggunakan bale meten sakaulu. Saat ini sistem 
kerajaan telah terganti, rakyat biasa tidak memiliki batasan dalam membangun, sebagian besar 
membangun bale daja sakaroras atau gedong rata. Akibatnya bale meten sakaulu ini nyaris punah, 
karena bentuknya sangat sederhana dan minim ornamen. Sangat penting dilakukan inventarisasi unit 
bangunan ini, sebagai wujud dokumentasi fisik bale meten sakaulu, mulai dari bentuk, struktur dan 
kontruksi bale meten sakaulu, yang akan dipaparkan dalam tulisan ini. Tulisan ini dapat sebagai 
dokumentasi arsitektur sekaligus sebagai bukti keberagaman wujud bangunan tradisional. 

METODELOGI 

Penelitian ini memiliki tujuan menginventarisir dengan proses identifikasi menggunakan metode 
observasi dan pengambilan data di lapangan terkait bentuk, struktur, dan kontruksi dari bale meten 
sakaulu. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan sampel bangunan bale meten sakaulu yang 
terdapat di Desa Gunaksa. Populasi dibatasi pada bale meten sakaulu yang konstruksi kayunya 
dibangun sebelum kemerdekaan (sebelum tahun 1945), karena ada kemungkinan setelah 
kemerdekaan masyarakat sudah terlepas ikatan aturan kerajaa, sehingga ada kemungkinan tatanan 
tradisionalnya bisa dilanggar. Dengan prasyarat sampel tersebut, diketahui jumlah sampel tersedia 
hanya dua buah sampel bangunan bale meten sakaulu di Desa Gunaksa. Sampel 1 merupakan bale 
sakaulu milik I Nengah Netra, dan sampel 2 merupakan milik I Nengah Suriana. Dalam penelitian ini 
hal-hal yang akan diidentifikasi dan dipaparkan antara lain : 1)dimensi masing-masing elemen bale 
meten sakaulu, 2)sistim struktur dan konstruksi bale meten sakaulu; 3)penggunaan material; 
4)ornamen pada bale meten sakaulu. Metode pemaparanya adalah desktiptif komparatif, dengan 
menjelaskan dan membandingkan sampel yang diambil, termasuk melakukan wawancara dengan 
undagi. 

BALE METEN SAKAULU 

Pola rumah tradisional di desa Gunaksa adalah seperti pada umumnya rumah tradisional di Bali 
selatan. Mempunyai dua oriantasi yang akan memberi nilai utama dan nista pada tata letak, maupun 
tata nilai ruang secara detail. Orientasi tersebut adalah orientasi ke gunung atau utara (kaja) dan ke 
laut atau selatan (kelod). Dalam hal ini gunung akan diberikan nilai utama, sedangkan ke laut 
dinyatakan nista. Orientasi lainnya adalah orientasi matahari terbit yaitu timur (kangin) dan barat 
(kauh).  Arah matahari terbit (timur), diberikan nilai utama, dan arah matahari terbenam (barat) adalah 
nista. Tata letak bale meten di desa Gunaksa adalah menempati zona utama yakni di bagian utara 
(kaja). 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Letak Bale Meten Sakaulu dalam Tatanan Rumah Tradisional Bali Selatan 
Sumber: Adaptasi Gelebet, 1986 

Keterangan : 

1) Sanggah / tempat suci / Pemujaan; 
2) Pelinggih Penunggun karang; 

3) Bale Meten Sakaulu; 
4) Bale Dauh; 
5) Bale Dangin; 
6) Angkul-angkul / pintu masuk;  
7) Pawon/Paon / Dapur 
8) Jineng atau Gelebeg; Lumbung padi 
9) Gelogor / kandang (babi) 
10) Paduraksa / Pilar  
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Dilihat dari denah, bentuk bale meten sakaulu berbentuk segi empat panjang, Dari bale meten 
sakaulu sampel nomor 1 (S1) mempunyai ukuran luar dengan panjang 5.580 mm dan lebar 3.580 mm 
sedangkan dari sampel nomor 2 (S2) ukuran luar panjang 5.570 mm dan lebar 3.560 mm. Dapat 
diperbandingkan bahwa dimensi dua sampel memiliki ukuran yang hampir sama. Bangunan meten ini 
mempunyai dua bale-bale (tempat tidur) dengan posisi simetris dikiri dan dikanan yakni dibagian timur 
dan barat. Bale-bale ini berfungsi sebagai tempat tidur dengan beberapa kondisi antara lain : 1)jika 
hanya dibutuhkan satu bale untuk tempat tidur, maka yang akan ditempati adalah bale yang bernilai 
nista yang terletak di teben (hilir) yakni bale yang disebelah barat, sedangkan bale yang di hulu 
dipakai sebagai tempat penyimpanan barang berharga; 2)jika kedua bale-bale difungsikan untuk 
tempat tidur, maka tempat tidur yang terletak di hulu atau dibagian timur akan diperuntukkan untuk 
sang anak. Bale sakaulu untuk meten mempunyai bentuk memanjang dengan kecenderungan 
menggunakan atap pelana, sedangkan bale sakaulu pada fungsi lainnya relatif berbentuk segi empat 
dengan penggunaan atap limas. Material dinding dominan bata merah dengan kombinasi batu cadas 
sebagai variasi untuk mempercantik fasad bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.  (a) Denah Bale Meten Sakaulu pada Sampel 1 (S1); (b) Tampak Bale Pada Sampel 2 (S2) 
Sumber: Hasil Observasi, 2013 

 
 

Undag atau tangga pada bale meten sakaulu pada S1 terdiri dari enam anak tangga, dan masing-
masing anak tangga memiliki perbedaan ketinggian 22 cm. Undag ini terbuat dari tiga lapis pasangan 
batu bata serta satu lapis penutup dengan batu paras keras (cadas). Ukuran lebar anak tangga 
adalah 28 cm terbuat dari satu lembar batu cadas. Lebar anak tangga berbeda antara bagian atas 
dengan yang dibagian bawah, pada bagian atas lebar anak tangganya adalah 71 cm, yakni sama 
dengan ambang luar pintu, sedangkan pada bagian bawah mempunyai lebar 86 cm. Hampir sama 
dengan denah, dimensi elemen-elemen bangunan bisa dikatakan sama persis, karena selisih dimensi 
antara S1 dan S2 hanya dalam rentang milimeter.  

1 1 

2 

3 

6 

5 4 

7 

8 

Keterangan : 
1) Bale-bale; 
2) Lantai tanah padat; 

3) Kori / pintu masuk; 
4) Selempangan; 
5) Odal; 
6) Undag / tangga;  
7) Lompong / lubang 
8) Tepas 

 

a b 
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Gambar 3.  (a) Undag (b) Odal; (c) motif fasad; (d)ragam hias Bale Meten Sakaulu 
Sumber: Hasil Observasi, 2013 

Disebelah kiri dan kanan dari undag/tangga terdapat dinding dekoratif simetris, yang berfungsi 
sebagai balustrade. Balustrade dekoratif ini bernama “odal” dengan ornamen yang disebut sebagai 
pepalihan. Disamping berfungsi sebagai balustrade, sering difungsikan sebagai tempat duduk-duduk. 
Odal dibuat dengan konstruksi susunan batu bata dan dikombinasikan dengan material batu cadas 
berwarna abu-abu dengan spesi tanah lihat. Ornamen pada balem meten saka ulu sangat sederhana, 
dengan permainan geometris pasangan bata dan batu cadas, Ornamen hias pun tidak mencolok, 
dengan jumlah minim yaitu hanya fasad bangunan, yaitu ragam hias arsitektur tradisional bali jenis  
penyu kambang dan ukiran motif bunga.  

BENTUK, STRUKTUR, DAN KONTRUKSI BALE METEN SAKAULU 

Pondasi bale meten sakaulu ini, berdasarkan informasi dari undagi pada prinsipnya adalah sama 
dengan bangunan tradisional Bali lainnya yakni menggunakan pondasi setempat. Pondasi setempat 
yang disebut dengan istilah “jongkok asu” terdapat pada setiap tiang bangunan. Bentuk pondasi 
setempat ini cenderung dibuat tegak berbentuk segi empat dengan lebar permukaan atas berkisar 
500 mm. Material yang digunakan untuk membuat jongkok asu adalah bisa bervariasi bisa batu, 
cadas, batu bata, atau tanah cetak, atau menggunakan material campuran, dengan spesi tanah liat. 

Konstruksi dinding bale meten sakaulu pada bagian bawah, yaitu area yang sering kena percikan air 
hujan dan sekaligus berfungsi dinding penahan tanah, dibuat dengan menggunakan pasangan batu 
kali dengan spesi tanah liat. Dinding pada arsitektur tradisional Bali selalu dibuat dengan tebal dua 
lapis lebar material. Misalnya seperti pasangan batu bata adalah setara dengan pasangan satu batu. 
Dinding yang diatasnya pada bagian luar dibuat dengan tatal (tanah yang dicetak dengan kepalan 
tangan yang kemudian dikeringkan) tetap menggunakan spesi tanah liat. Dinding yang terbuat dari 
tatal ini difinising dengan plesteran tanah liat. Sisi dinding bagian dalam ruangan dibuat dengan 
pasangan citak dengan spesi tahah liat. Citak adalah tanah cetak batu bata yang belum dibakar. 
Dinding bagian depan sisi luar dari variasi pasangan batu bata ekspose dan cadas (Lihat Gambar 5c). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 4.  (a) Potongan Memendek; (b) Potongan Memanjang Bale Meten Sakaulu 

Sumber: Hasil Observasi, 2013 

a b c d 

a) b) 
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Bale-bale pada S1 memiliki ukuran bersih  panjang 2.200 mm dan lebar 1.760 mm, pada S2 memiliki 
ukuran panjang 2.120 mm dan lebar 1.830 mm. Bale sebanyak dua buah ini, masing masing  ditumpu 
oleh empat tiang/saka. Secara prinsip bale-bale ini ditumpu oleh sunduk panjang melalui slimar dan 
likah tengah. Konstruksi sambungan dari slimar dengan waton menggunakan purus dan lubang 
dengan pengunci disebut kemudi. Galar adalah bilah bambu sebagai alas tidur dengan arah 
memanjang. Lebar dari bilah bambu berkisar 25 mm dengan jarak pasang berkisar 20 mm, diikat satu 
dengan lainnya menggunakan tali guntung/pelepah kelapa dengan bantuan alat penyatu jalon (bilah 
bambu yang dibulatkan berdiameter 7mm dengan arah melintang galar). Jumlah galar memiliki aturan, 
yaitu kelipatan 3 ditambah satu batang, dengan dasar hitungan “galar, galir, galur” dan perhitungan 
jumlah galar harus berakhir pada hitungan galar. Bale-bale berdiri stabil dengan ikatan beberapa 
elemen konstruksi tradisional yakni melalui sunduk lantang (balok panjang) dan sunduk bawak (balok 
pendek). Konstruksi ini bersifat bongkar-pasang sehingga memudahkan bila suatu waktu akan 
dipindahkan. Kedudukan tiang diatas sendi/umpak tanpa diperkuat angker (anchor), kokoh hanya 
karena beban yang ditumpu namun elastis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 5.  (a) Elemen bale-bale; (b) Detail kontruksi bale-bale; (c) citak; (d)tatal 
Sumber: Hasil Observasi, 2013 

Kontruksi atap bale meten sakaulu ini adalah jenis atap pelana yang bertumpu delapan tiang (saka-
ulu). Kedelapan tiang ini disatukan oleh balok sunduk gantung kearah memanjang dan balok 
legungan kearah memendek. Iga-iga (usuk bambu) berdiameter 50 mm sampai 70 mm. Jenis bambu 
yang digunakan untuk iga iga ini adalah jenis bambu tali. Dan umur dari iga-iga bambu pada S1 sudah 
melebihi 80 tahun – informasi dari pemilik rumah. Usuk satu dengan yang lainnya disatukan dengan 
dijepit dengan dua batang kayu yang disebut dengan apit-apit yang dikencangkan dengan ikatan tali 
ijuk. Pada bagian ujung atas iga-iga ini dilubangi dan ditusuk dengan galah untuk menyatukan usuk 
pada bidang atap yang satu dengan bidang atap yang berlawanan lainnya. Usuk pada bagian atas 
ditumpu dengan semacam balok nok yang disebut dengan dedeleg.  

Rangkaian iga-iga menggunakan sistem tusuk sehingga bidang atap satu dengan yang lainnya akan 
saling terkait dan menopang melalui media kayu tinjemh. Iga-iga paling ujung atas harus ada ruas 
(buku bambu), tujuannya agar lebih kuat dan tidak pecah bila dilubangi. Pada dedeleg usuk hanya 
diletakkan sedemikian rupa, tanpa ada pegangan atau pemakuan. Kestabilan rangka kap juga didapat 
melalui adanya usuk pemade (usuk tengah) yang terbuat dari kayu, yang pada bagian atas di paku ke 
dedeleg dan pada bagian bawah akan dipaku ke balok legungan dan lambang.  Lihat Gambar 6. 
Bidang atap menjadi utuh dengan adanya pemasangan lembaran penutup atap dari alang alang yang 
dibuat sepanjang berkisar 3 meter setiap lembarnya. Rangkaian alang-alang diikatkan pada setiap 
iga-iga dengan menggunakan tali tutus (tali tutus adalah tali yang terbuat dari bambu). Sambungan 
dalam memasang lembaran atap alang alang harus dibuat selang seling, tidak boleh di satu tempat 
agar bidang tidak putus. Secara keseluruhan sistem konstruksi dan sambungan menggunakan 
sambungan purus dan lubang yang diperkuat atau dikunci dengan menggunakan lait/pasak.  

 

a) 
b) 

c) 
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Gambar 6.  (a)Kontruksi atap;(b)Rangkaian kap iga-iga bambu ; (c) Detail kontruksi Legungan 
Sumber: Hasil Observasi, 2013 

 
 

KESIMPULAN 

Bangunan bale meten sakaulu ini merupakan salah satu bangunan tertua (kuno) di Bali dengan 
beberapa bukti ciri-ciri yang dimiliki antara lain : 1)bentuknya sangat sederhana namun fungsional 
yaitu dua buah bale-bale tempat istirahat, selanjutnya dikelilingi dinding dengan ruang gerak yang 
sempit; 2) kontruksi atap pelana, yang merupakan tipe atap yang sangat sederhana dalam bentuk dan 
kontruksinya; 3)belum memikirkan faktor estetika pada ruang dalam,sangat sederhana dan kasar dan 
hanya sedikit ragam hias pada tampilan luar; 4)minim pencahayaan dan penghawaan karena bale ini 
bukan untuk kegiatan yang aktif. Sistem pencahayaan dan penghawaan hanya memanfaatkan pintu, 
lompong, dan celah sempit di antara dinding dan iga-iga.5) sistim sambungan sangat sederhana, 
menggunakan sistim sambungan purus dan lubang dan pasak tanpa adanya sistem paku maupun 
baut. 6)material sederhana dan mudah didapat, dengan dominan penggunaan tanah liat dan batu 
cadas, yang merupakan material setempat. 7)Bangunan meten sakaulu ini sebagai bangunan dasar 
pada bale daja/gedong yang ada dibeberapa puri/istana raja di Bali, namun sudah mendapat 
perubahan dengan penambahan tiang dan atap disekelilingnya. Bangunan tersebut dapat dilihat pada 
puri Anyar maupun puri Gede Kerambitan-Tabanan Bali. 8)antisipasi kelembaban dan curah hujan 
dengan ketinggian lantai. Menurut hasil wawancara penghuni bahwa lantai meten tersebut selalu 
kering di segala musim. 

Sistem pembangunannya dengan metode bongkar pasang atau prepabrikasi. Semua kerangka 
bangunan kayu dirangkai dibawah dan disetel satu persatu simpul sambungannya, kemudian dicoba 
didirikan dibawah. Setelah dirasa presisi kemudian dibongkar kembali untuk dipasang pada 
tempatnya. Pembuatan dinding dilakukan terakhir karena posisinya sangat tergantung pada panjang 
overstek agar tembok tidak melewati/menjorok keluar dari kolong. 

a) 

b) 

c) 
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Sistim struktur atap pada bale meten ini dapat dikatakan sebagai struktur bidang melihat rangkaian 
usuk dan petutup atap dengan alang-alang menyatu diikat dengan tali dan membentuk bidang. Sistim 
struktur badan menggunakan sistim rangka, yakni terbangun dengan susunan batang batang kayu 
berupa tiang yang berjumlah delapan batang dan membentuk portal dengan balok legungan kearah 
memendek dan sunduk gantung kearah memanjang. Jika dipadankan balok legungan, sunduk 
gantung,  beserta balok lambang adalah identik dengan balok lantai dan balok lainnya pada sistim 
struktur rangka yang menggunakan konstruksi beton bertulang. Struktur kayu bangunan ini tahan 
gempa karena disamping bangunannya relatif kecil juga konstruksinya mempunyai sifat tidak kaku 
(elastis), sehingga dapat mengikuti ritme gempa. Demikian pula kekakuan bangunan ini juga 
terbentuk dengan adanya papan parba yang ada pada setiap bale-bale yang, jika dipadankan dengan 
struktur modern dengan cara kerjanya melawan gaya, sangat identik dengan struktur dinding geser 
pada konstruksi beton bertulang. Apabila bangunan ini terkena hembusan angin maupun gempa 
(pada skala tertentu), tidak roboh namun akan sedikit miring, dan bangunan tersebut dapat ditegakkan 
kembali dengan cara memukul dan mengatur lait-lait / pasak yang ada disetiap simpul konstruksi. 

Konstruksi pasangan pada bangunan bale meten sakaulu, baik pasangan batu untuk pondasi maupun 
untuk tembok hanya menggunakan perekat atau spesi tanah liat. Demikian pula  pasangan batu bata 
expose juga menggunakan spesi tanah liat. Tanah liat yang digunakan sebagai bahan perekat 
maupun spesi memang dipilih tanah yang betul-betul tidak mengandung pasir sehingga betul-betul 
lembut, demikian pula proses pembuatannya adalah dengan cara cara diinjak injak merkali kali dan 
diulangi setiap hari sampai tiga hari barurah dipergunakan. Spesi yang digunakan untuk membuat 
pasangan batu bata expose yang agak cair membuatnya juga harus diremas-remas sampai lembut, 
caranya mengetahui kualitasnya baik bilamana saat didiamkan tanahnya tidak mengendap dan tetap 
menyatu dengan air. Demikianlah prosesnya sehingga pasangan menjadi cukup kuat walaupun 
bangunannya sudah tua. 

Ragam hias pada bangunan bale sakaulu pada bagian dalamnya minim ornamen. Pada umumnya 
bangunan tradisional Bali terutama yang terbuka biasanya penuh dengan ornamen ukiran seperti 
pada saka, waton, slimar, sunduk, lambang, parba, namun pada meten ini ornamen tersebut tak 
nampak, rupanya memang karena letaknya di dalam ruangan yang gelap serta kegunaannya hanya 
untuk tidur sehingga dipandang tidak perlu ada ornamen. Ornamen pada dinding depan sisi luar yaitu 
penyu kambang dan ukiran motif bunga, pengerjaannya rumit karena harus tertanam langsung 
kedalam dinding. Hal ini berbeda dibandingkan dengan pasangan ornamen belakangan ini, karena 
semua tonjolan ornamen bisa dibuat dengan sistem tempel mengingat telah tersedianya perekat 
semen yang memungkinkan untuk itu. 

Pintu masuk (kori) ke bale meten ini dibuat dari kayu dengan kelas cukup kuat dan awet karena akan 
tertanam pada dinding yang terbuat dari spesi tanah sehingga sangat rawan terhadap serangan 
rayap. Biasanya dipakai kayu ketewel, terep dan jenis kayu awet lainnya. Pintu masuk ini disebut 
sebagai pintu kuadi dengan dua daun bukaan ke dalam. Ukuran pintu masuk ini cukup kecil, karena 
lebar lubangnya berkisar 55 cm. dan tingginya berkisar 170 cm dengan plangka sekitar 17 cm. 
Plangka adalah kayu sebagai ambang bawah pintu yang tingginya 17 cm diatas permukaan lantai.  

Bangunan bale meten sakaulu sudah sangat langka belakangan ini, selain karena pesatnya 
perkembangan material dan sistem kontruksi, bangunan ini kalah menarik dibandingkan bale meten 
jenis lain. Tidak adanya aturan sehingga masyarakat lebih leluasa memilih jenis bale meten yang 
dirasa mewakili kelas ekonomi dan sosial mereka. Dengan penelitian identifikasi bale meten sakaulu 
ini diharapakan menambah perbendaharaan ilmu dan referensi arsitektur tradisional bali.  
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