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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta 

Lingkup Hak Cipta 

1.   Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak Ciptaanya, yang timbul secara otomatis 

setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Ketentuan Pidana 

Pasal 72 

1.   Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau 

pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

2.  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual  kepada umum suatu Ciptaan atau 

barang  hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha 

Esa, Atas Berkat Rahmat Beliau kami dapat menyelesaikan Buku 

Arsitektur Bali Minimalis  yang akan dipergunakan  pedoman oleh 

masyarakat Bali sebagai panduan untuk membangun tanpa 

meninggalkan kaidah-kaidah Arsitektur Tradisional Bali. Buku ini 

diperoleh dari beberapa referensi buku, hasil diskusi, 

pengembangan hasil penelitian perkembangan Arsitektur yang ada 

di Bali saat inui dan bahan – bahan dari praktisi, kebijakan  

pemerintah dan penelitian Arsitektur yang cocok diterapkan di 

daerah perkotaan yang sekarang menerapkan arsitektur modern 

tanpa mengindahkan kaidah kaidah yang diberlakukan oleh Dinas 

Tata Kota. Buku Arsitektur ini diharapkan Masyarakat mampu 

memahami dan mengembangkan Arsitektur Bali Minimalis yang 

masih mengambil konsep-konsep Arsitektur Tradisional Bali dan 

diterapkan pada bangunan modern saat ini. Buku Arsitektur  ini 

tidak diperjual belikan hanya dipakai pedoman dalam untuk 

mahasiswa dan masyarakat dalam pemahaman dalam dunia rancang 

bangun dengan tetap mengacu pada kaidah kaidah yang ada yaitu 

Arsitektur Tradisional Bali dan tidak melanggar peraturan dari 

Dinas Tata Kota dan Kabupaten se Bali. 
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ARSITEKTUR BALI MINIMALIS 

Arsitektur Bali Minimalis adalah Arsitektur yang berkembang di 

Bali saat ini, dengan menyederhanakan tampilan Arsitektur  

minimalis Sangat digemari saat ini. Arsitektur minimalis merupakan 

perpaduan antara Arsitektur Bali dengan Arsitektur Minimalis tanpa 

mengurangi konsep Tri Angga dalam perwujudannya. Arsitektur 

Bali Minimalis selalu pada aturan Bentuk Mengikuti Fungsi. 

Perkembangan Arsitektur Minimalis di  Bali saat ini telah menjamur 

hampir di Seluruh daerah di Bali. Konsep-konsep yang tidak dapat 

ditinggalkan dalam menerapkan Arsitektur Bali Minimalis selalu 

harus menerapkan konsep Tri Hita  Karana, Yaitu prahyangan, 

Pawongan , dan Palemahan. Dengan menyederhanakan bentuk dan 

ada sesuatu yang ditonjolkan arsitetur Bali Minimalis menjadi salah 

satu pilihan yang tepat dalam membangun di Bali. Bila di Daerah 

Pedesaan Arsitektur ini  harus selaras dengan Asta Kosala Kosali. 

Sehingga Arsitektur ini tidak bertentangan dengan adat dan istiadat 

Setempat. Arsitektur ini memang agak mahal karena menonjolkan 

sesuatu atau titik poin sehingga memaksa pemborosan dari segi 

struktur. Tetapi arsitektur ini yang paling digemari saat ini karena 

menghasilkan bentuk yang anggun dan penampilan yang sangat 

menarik. Mudah – mudahan arsitektur Bali minimalis dapat diterima 

di Dunia Internasional. Dengan Menjamurnya villa dan Hotel di Bali 

Arsitektur Bali Minimalis Menjadi pilihan Utama tanpa mengurangi 
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nilai-nilai keharifan lokal. Dengan hadirnya Arsitektur  Bali 

Minimalis  semoga Wisatawan yang datang ke Bali Bertambah. 

LAY-OUT ARSITEKTUR BALI MINIMALIS 
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1. ANGKUL-ANGKUL BALI MINIMALIS  

 A. Pengertian Angkul-Angkul Bali Minimalis 

Angkul –angkul Bali Minimalis merupakan Salah Satu bentuk 

pamesuan (Pintu keluar dari pekarangan). Pintu masuk utama ke 

pekarangan rumah  dengan berbagai ukiran dan ornamen khas Bali 

minimalis di bagian atas maupun samping yang merupakan sebagai 

salah Salah wujud Arsitektur Bali Minimalist . Angkul – Angkul 

telah berkembang dengan pesat pada fungsi, estetika (bentuk dan 

langgam) dan struktur. Angkul-angkul Bali minimalist merupakan 

kesan pertama saat memasuki sebuah keluarga modern juga 

merupakan salah satu unsur dari bangunan Bali yang memiliki unsur 

nilai magis  dengan menerapkan konsep tri hita karana pada 

umumnya setelah angkul-angkul ada pembatas atau aling-aling 

sehingga sirkulasi dari luar tidak langsung ke halaman rumah. 

Penempatan atau pintu halaman akan menentukan kehidupan rumah 

tangga, maka dalam penempatan Anggkul-Angkul minimalis di 

dalam pekarangan rumah sedikit tidaknya memperhitungkan 

dengan mengacu kepada sikut pada arsitektur tradisional Bali. 

Dalam Penempatan dibagi menjadi Sembilan (9) dengan makna 

tersendiri yang tercantum pada arsitektur tradisional Bali. Dalam 

perkembangan arsitektur saat ini yang paling diminati adalah 

arsitektur minimalis dimana anggkul-angkul sama sekali tidak 

memiliki ciri khas Bali. Salah satu alternative yang ingin saya 

persembahkan untuk mengatasi hal tersebut adalah angkul-angkul 
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Bali Minimalis yang masih memakai konsep Bali dan mencirikan 

bahwa bangunan tersebut masih berada di Bali. Angkul Angkul Bali 

Minimalis harus menerapakan konsep tri Angga yaitu Badan, 

Kepala dan Kaki. Pada Perwujudanya masih menggunakan atap 

limasan dan ukiran Bali seperti ikut celedu dan palih - palihan. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan Angkul-Angkul Bali 

Minimalis harus menggunakan bahan lokal yang ada di Bali yang 

dikreasikan secara modern. Arsitektur Bali Minimalis merupakan 

salah satu unsur kebudayaan. Sebagai salah satu unsur budaya, 

arsitektur Bali Minimalis tercipta dari ide (gagasan), cara 

mewujudkan ide dan hasil perwujudan ide tersebut. Tiga aspek 

tersebut mengalami suatu  perubahan seiring dengan perkembangan 

dan penyesuaian jaman. Pernyatan tersebut terlihat dari perwujudan 

arsitektur angkul- angkul rumah tinggal di Bali yang mengalami 

suatu perubahan fisik arsitektur dan fungsi yang umumnya 

dipengaruhi oleh tingkat perekonomian masyarakat, gaya hidup dan 

perkembangan tren arsitektur angkul- angkul baik  bentuk maupun 

material finishing. Angku-angkul merupakan arsitektur pintu masuk 

menuju pekarangan rumah tinggal yang fungsi awalnya adalah 

sebagai ruang  sirkulasi  untuk manusia atau penghuni rumah. 

Angkul-Angkul Bali Minimalis merupakan jalan tengah ditengah 

perkembangan Arsitektur saat ini untuk menyelamatkan budaya 

Bali di bidang arsitektur. 
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B.  Penerapan Angkul-Angkul Bali Minimalis 

Denah dibuat menggunakan modul dasar lebar pintu berdasarkan 

sikut asta kosala-kosali. Pintu Pada Rancangan ini setelah dibagi 9 

diletakan pada posisi 6 yaitu dana werdi yang artinya tidak 

kekurangan apapun. Niscaya tanah akan subur dan warna coklat 

terang. Posisi Angkul-Angkul Berada 40 cm lebih tinggi dari Jalan 

dengan telajakan yang lebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam Menentukan Pagar dan Angkul-angkul kita harus 

mengkikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota 

dan Dinas Kabupaten untuk mengikuti roi atau sempadan yang telah 

ditetapkan. Pada rancangan ini berjarak 1 meter dari jalan untuk 

telajakan ditanami dengan bunga untuk menambah kesan sejuk dan 
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asri pada bangunan dimana angkul-angkul merupakan kesan 

pertama sebelum memasuki pekarangan rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Angkul-Angkul Bali Minimalis ini pada bagian atap 

menggunakan sirap, tembok memakai bahan Kerobokan coklat, 

dilengkapi dengan ukiran minimalis yaitu burung merak yang 

melambangkan indah dan hias. 
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2. SANGGAH   

 A. Pengertian Sanggah 

Sanggah Pamerajan berasal dari kata: Sanggah, artinya Sanggar = 

tempat suci; Pamerajan berasal dari Praja= keluarga. Jadi Sanggah 

Pamerajan artinya = tempat suci bagi suatu keluarga tertentu. Untuk 

singkatnya orang menyebut secara pendek : Sanggah, atau Merajan. 

Tidak berarti bahwa Sanggah untuk orang Jaba, sedangkan Merajan 

untuk Triwangsa. Yang satu ini kekeliruan di masyarakat sejak 

lama, perlu diluruskan. Sanggah Menjadi Salah satu yang harus ada 

pada Arsitektur Bali Minimalis. 
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Sanggah merupakan bagian dari Uttamaning Utama, dimana tempat 

manusia berhubungan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Pada 

Sanggah ini terdapat beberapa pelinggih yaitu: 

a. Padmasana  

Tempat Beristananya Dewa Surya 

b. Anglurah 

Tempat Berstananya Betara Hyang Guru 

c. Bale Piyasan 

Tempat Beristananya Dewa Siwa 

Pada Sanggah hendaknya memakai bahan lokal yang ada di Bali 

misalnya seperti Paras Silakarang, Bata asab dan batu Karangasem 

ini untuk menjaga keajegan Taksu Bali. Pada bagian atap memakai 

ijuk serta pada rangka menggunakan kayu cempaka. Sanggah yang 

ada pada rancangan ini bukan sanggah utama tetapi sanggah cabang. 

Setiap rancangan yang ada di Bali hendaknya membuat palinggih 

yaitu penunggun karang untuk keharmonisan bagi yang tinggal di 

dalam rumah untuk selalu terjaga. 
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3. BALE DAJA BALI MINIMALIS 

 A. Pengertian Bale Daja Bali Minimalis 

Bale daja Bali Minimalis merupakan bale yang mengikuti 

perletakan sesuai dengan arah mata angin dalam penyebutan 

masyarakat setempat. Kaja atau daja merupakan daerah yang lebih 

tinggi (baca: gunung); untuk Bali Selatan merupakan sebutan bagi 

arah utara dan untuk Bali Utara merupakan sebutan bagi arah 

selatan. Fungsi tradisi bale daja bali minimalis adalah fungsi awal 

yang merupakan bale tempat tidur saja. Fungsi tradisi lainnya juga 

ditemukan sebagai ruang melahirkan, ruang tidur untuk anak gadis 

serta ruang tempat penyimpanan benda-benda pusaka (gedong 

simpan). Namun perkembangan fungsi tradisinya juga ditemukan 

yaitu sebagai ruang tidur yang juga berfungsi sebagai ruang untuk 

aktivitas domestik seperti mencari kutu, ngobrol, majejahitan 

(membuat bahan persiapan upacara), membaca dan menulis lontar, 

menerima tamu, rembuk keluarga serta menghadap pimpinan pada 

rumah pemimpin umat atau pun pemimpin masyarakat. Ditemukan 

7 tipe bale daja dalam kapasitasnya sebagai arsitektur tradisional 

Bali. Pada perkembangannya, bale daja Bali Minimalis dengan 

tambahan toilet, ruang kerja modern, ruang TV, dengan pencapaian 

dari samping dan tambahan jendela dengan bukaan yang cukup luas 

serta memakai bahan-bahan baru. Bale Daja Bali Minimalis 

mengetengahkan kajian terhadap perkembangan bale daja ditinjau 

dari kaidahkaidah arsitektur tradisional Bali melalui transformasi, 
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fenomena both-and, dan resultan kompleksitas. Bale daja Bali 

Minimalis saat ini mengarah pada resultan yang membenarkan yang 

masih mengikuti kaidah-kaidah arsitektur tradisional Bali dan sesuai 

dengan nilai-nilai keyakinan masyarakat Bali. Dengan demikian 

terlihat bahwa perkembangan arsitektur bale daja mampu 

mengakomodasi perkembangan masyarakat Bali. Bale Daja Bali 

Minimalis adalah bale daja dengan konsep modern minimalis 

dengan mengangkat nilai – nilai arsitektur tradisional Bali. 

Masyarakat Bali kini bukanlah merupakan masyarakat tradisi 

meskipun sebagian kegiatannya masih merupakan kegiatan tradisi. 

Dari hasil penelitian, masyarakat Bali, dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi, gaya hidup modern, tetap membutuhkan adanya bale-

bale yang berhubungan dengan kegiatan ritual keagamaan dan  

kemasyarakatan. Bangunan yang tetap dibutuhkannya adanya Bale 

Daja Bali Minimalis. Masyarakat Bali kini merupakan masyarakat 

modern yang kerjanya tidak hanya berprofesi sebagai petani dan 

profesi tradisi lainnya tetapi juga membaca buku dan bekerja di 

depan komputer. Selain itu perubahan gaya hidup juga menuntut 

aktivitas yang serba praktis dan kenyamanan yang lain.  Dalam 

kapasitasnya sebagai arsitektur Bali kekinian atau saat ini, 

transformasi bale daja Bali Minimalis ditelusuri dari kaidah-kaidah 

arsitektur tradisional Bali. 
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B.  Penerapan Bale Daja Bali Minimalis 

Denah dibuat sangat sederhana yaitu Bentuk mengikuti fungsi dari 

Bale Daja terdiri dari dua tempat tidur satu kamar suci dan teras 

depan merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional Bali 

dengan Arsitektur Modern Minimalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur pada bangunan ini menggunakan struktur rangka bertulang 

yang dikombinasikan dengan struktur saka atau tiang menggunakan 

kayu, lambang pada bangunan ini menggunakan kayu dan 

diekspose. Tetapi untuk interior menggunakan desain modern 

minimalis yang memberikan kesan nyaman. Pengguna memiliki 

bangunan Bali dengan konsep modern dengan meninggalkan kesan 

mistis tetapi tetap berkarisma atau bertaksu. 
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Tampak Depan Bale Daja Bali Minimalis 

Tetap seperti bale daja pada umumnya ukiran lebih simple dan 

modern, ini akan menekan dari segi biaya tapi tetap elegan. 

Bangunan ini cocok bagi orang tua dengan pembelajaran spiritual 

dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa kamar 

samping digunakan untuk tempat tidur cucu karena semakin 

berumur kita harus semakin dekat dengan cucu atau anak supaya 

keharmonisan keluarga tetap terjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan yang digunakan pada rancangan Bale Daja minimalis ini 

adalah: Atap menggunakan Genteng modern yaitu berbahan tanah, 

Tembok menggunakan Bata asab dan Paras Karangasem, Saka atau 

tiang menggunakan kayu nangka, untuk lantai menggunakan tegel. 
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4. BALE DANGIN BALI MINIMALIS 

 A. Pengertian Bale Dangin Bali Minimalis 

Bangunan perumahan tradisional Bali yang komposisinya berada di 

sisi timur disebut dengan bale dangin, Type yang dibangun type 

sake nem dalam perumahan tergolong  sederhana bila bahan dan 

penyelesaiannya sederhana, dapat pula digolongkan madia bila 

ditinjau dari penyelesaiannya dibangun dengan bahan penyelesaian 

madia. Untuk areal perumahan yang besar digunakan type Sake 

roras yang sering disebut dengan bale gede Sake roras dalam 

perumahan tergolong utama. Type Sake roras / Bale Gede bentuk 

bangunan  bujur sangkar, dengan ukuran 4,8 m x 4,8 m,  dengan 

tinggi lantai sekitar 0,8 m dengan dua atau tiga  anak tangga kearah 

natah, lantai lebih rendah dari bangunan bale daja. Konstruksi terdiri 

dari dua belas tiang yang dirangkai empat empat menjadi dua balai-

balai atau bila menggunakan satu balai-balai  rangkaian empat tiang 

dapat di tepi atau di tengah. Masing-masing balai-balai memanjang 

kangin kauh dengan kepala kearah timur . Tiang-tiang dirangkaikan 

dengan sunduk waton/selimar likah dan galar. Stabilitas konstruksi 

dengan sistim lait pada pepurus sunduk dengan lubang tiang. Untuk 

tiang yang tidak dirangkai balai-balai menggunakan senggawang 

sebagai stabiltas konstruksi.  Bangunan dengan dinding penuh pada 

sisi timur dan sisi selatan. Bale Dangin biasanya dipakai untuk 

kegiatan agak santai, membuat benda – benda seni atau merajut 

pakaian bagi anak dan suaminya. Fondasinya lebih rendah dari Bale 
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Meten. Seiring dengan perkembangan jaman Bale dangin berubah 

fungsi digunakan sebagai tempat tidur tetapi tetap mengusung 

konsep tri Angga yaitu kepala badan kaki. Bale dangin Bali 

Minimalis merupakan Bale dangin yang berubah fungsi karena 

keterbatasan lahan dimana tidak lagi menggunakan saka atau tiang 

melainkan berubah menjadi tembok dan tertutup digunakan sebagai 

tempat tidur dan ruang tamu. Bale dangin Bali Minimalis sangat 

dipengaruhi oleh arsitektur modern minimalis. Sehingga di dalam 

perwujudannya sangat modern tetapi tetap mengusung konsep Bali. 

Dengan bertambahnya penduduk sehingga kebutuhan akan tempat 

tidur semakin banyak Bale dangin tradisional Bali dapat diubah 

menjadi Bale dangin Bali Minimalis dengan sikut atau ukuran yang 

mengacu kepada Arsitektur Tradisional Bali. Hiasan-hiasannya 

berpedoman pada aturan tata hiasan yang umum berlaku untuk 

masing-masing elemen. Keseluruhan konstruksi rangka bangunan 

membentuk suatu kesatuan stabilitas struktur yang estetis 

fungsional. Hubungan  elemen-elemen konstruksi dikerjakan 

dengan sistim kolom dan balok. Jadi Bale Dangin Bali Minimalis 

sangat cocok dikembangkan saat di tengah perkembangan teknologi 

dan informasi kita masih bisa memiliki Bale dangin dengan konsep 

Transformasi Arsitektur Tradisional Bali. 

 

 

 



21 
 

B. Penerapan Bale Dangin Bali Minimalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denah Dibuat dengan sangat sederhana terdiri dari ruang 

tamu dua buah kamar tidur dan  satu buah kamar mandi. Bale dangin 

ini dibuat dengan Interior modern. 
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Persfektif Bale Dangin 
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Tampak terlihat modern cocok untuk pasangan yang baru menikah. 

Penggunaan  bahan pada bangunan ini adalah atap menggunakan  

genteng Bali yang terbuat dari tanah, dinding dicat menggunakan 

cat water propping dengan warna putih pada bagian dinding juga 

dihiasi dengan batu bilah singaraja, kusen minimalis menggunakan 

bahan dari jati lantai menggunakan bahan dari marmer. Dijaman 

modern ini kita memang sulit sekali menerapkan bale saka nem (6) 

karena kebutuhan akan tempat tidur dan keterbatasan lahan yang 

semakin menyempit. Bangunan ini sangat cocok diterapkan di 

daerah perkotaan, dengan tetap menggunakan pola natah dan 

mengambil sedikit nilai-nilai yang terkandung dalam Arsitektur 

Tradisional Bali. Bangunan ini lantainya lebih rendah dari Sanggah 

dan Bale Daja. 
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5. BALE DAUH BALI MINIMALIS 

 A. Pengertian Bale Dauh Bali Minimalis 

Bale Dauh ini terletak di bagian Barat ( Dauh natah umah ), dan 

sering pula disebut dengan Bale Loji, serta Tiang Sanga. Fungsi 

Bale Dauh ini adalah untuk tempat menerima tamu dan juga 

digunakan sebagai tempat tidur anak remaja atau anak muda. 

Fasilitas pada bangunan Bale Dauh ini adalah 1 buah bale – bale 

yang terletak di bagian dalam. Bentuk Bangunan Bale Dauh adalah 

persegi panjang, dan menggunakan saka atau tiang yang terbuat dari 

kayu. Bila tiangnya berjumlah 6 disebut sakenem, bila berjumlah 8 

disebut sakutus / astasari, dan bila tiangnya bejumlah 9 disebut 

sangasari. Bangunan Bale Dauh adalah rumah tinggal yang 

memakai bebaturan dengan lantai yang lebih rendah dari Bale 

Dangin serta Bale Meten. Seiring Perkembangan Jaman Bale Dauh 

telah berubah fungsi menjadi bale modern. Salah Satu Arsitektur 

yang cocok untuk Bale Dauh saat ini adalah Arsitektur Bali 

Minimalis, walaupun modern tetapi masih tetap memakai kaidah-

kaidah arsitektur tradisional Bali lebih tepatnya Transformasi 

Arsitektur Tradisional Bali. Bertambahnya jumlah anggota keluarga 

sangat sulit untuk menerapkan bale dauh konvensional ini 

dikarenakan akan kebutuhan akan tempat tidur semakin banyak. 

Dalam Perkembangan jaman pada saat sekarang ini anak yang sudah 

menikah lebih banyak ingin mandiri ingin mempunyai rumah 

sendiri tetapi tetap dalam satu pekarangan. 
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Alternatif atau solusi yang dipilih adalah Arsitektur Bali Minimnalis 

yaitu arsitektur modern yang masih mempertahankan konsep Bali. 

Bentuk dan struktur badan bangunan rumah tinggal Bali Madya 

sebelumnya dibuat sederhana dengan pola-pola bebaturan yang 

sederhana.  Bentuk segi empat dan segi empat panjang adalah 

bentuk yang paling banyak digunakan sebagai bangunan induk 

rumah tinggalnya. Sebahagian besar bentuk atap bangunannya 

menggunakan bentuk limasan dan beberapa menggunakan bentuk 

atap pelana seperti untuk bangunan Bale Dauh. Bale dauh Bali 

Minimalis masih menggunakan konsep tri Angga yaitu kepala, 

badan, kaki. Pada Bale Dauh ini tergolong sangat modern dilengkapi 

dengan fasilitas kamar tidur lengkap dengan hiburan seperti tv dan 

perlengkapan lainnya, kamar mandi pribadi pada setiap kamarnya, 

dan satu buah dapur bersih. Jadi bale dauh ini sangat cocok bagi 

pasangan muda yang baru mandiri dan berumah tangga. Dengan 

berkembangnya arsitektur Bali Minimalis maka kita masih dapat 

mempertahankan nilai-nilai leluhur dan kebutuhan akan tempat 

tinggal dapat terpenuhi tanpa perlu membeli tanah atau lahan baru 

lagi kita masih bisa tetap tinggal dengan keluarga besar saling asah, 

asih dan asuh. Persatuan antara keluarga sangatlah penting dimana 

di Bali kita tidak bisa terlepas dari ikatan adat maka kita masih dapat 

hidup bermasyarakat dengan keluarga. Dimana Adat di Bali adalah 

ikatan terkuat dalam masyarakat. 
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B. Penerapan Bale Dauh Bali Minimalis 
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Denah Dibuat sangat Sederhana terdiri dari empat kamar lengkap 

dengan kamar mandi dalam supaya memudahkan untuk yang tinggal 

kamar mandi dibuat pada area teben. Pada Bale Dauh ini juga 

dilengkapi dengan dapur bersih, interior dibuat dengan 

menggunakan  konsep modern minimalis. 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak dibuat dengan sangat sederhana tetapi tetap mengusung 

konsep Tri Angga yaitu Kepala Badan dan Kaki. Pada atap 

menggunakan genteng, tembok dicat putih dengan tonjolan kolom 

yang membuat kesan kokoh. Pada lantai menggunakan tegel dimana 

lantainya lebih rendah dari Bale Dangin. 
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Pespektif   
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6. BALE DELOD BALI MINIMALIS 

 A. Pengertian Bale Delod Bali Minimalis 

Bale Delod yang terletak di sebelah Selatan halaman. Fungsinya 

sebagai tempat menerima tamu, kegiatan adat, atau bale kematian, 

tempat meletakkan jenazah anggota keluarga yang akan di-aben. 

Selain itu, bale ini juga berfungsi sebagai tempat meletakan sesajen 

atau banten sebelum melaksanakan yadnya, sebagai tempat untuk 

melaksanakan manusa yadnya, seperti otonan, potong gigi, dan 

upacara pemberkatan pernikahan, sehingga kerap disebut sebagai 

Bale Payadnyan. Fondasinya paling rendah di antara ketiga bale 

lainnya selain itu Bale delod juga berfungsi sebagai Paon yaitu 

berupa dapur yang digunakan sebagai tempat memasak. Dalam 

dunia modern saat ini bale delod banyak mengalami perubahan, 

perubahan yang sangat mencolok sama sekali tidak mencerminkan 

arsitektur tradisional Bali. Kita sekarang memang sangat sulit 

menerapkan arsitektur tradisional Bali yang asli karena selain 

harganya mahal juga lahan semakin menyempit sedangkan 

kebutuhan akan hunian semakin meningkat. Salah satu yang bisa 

diterapkan saat ini adalah bale delod Bali Minimalis dimana 

arsitektur modern minimalis yang masih menggunakan kaidah-

kaidah arsrsitektur tradisional Bali. Arsitektur Modern minimalis 

merupakan arsitektur yang paling diminati saat ini di Bali. Banyak 

bangunan yang bermunculan tanpa menggunakan style bali seperti 

villa, ruko, rumah sakit, dan rumah tinggal. Kita sebagai masyarakat 
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Bali sangat prihatin akan kondisi Bali saat ini arsitektur tradisional 

Bali seakan akan punah dan hanya bisa dilihat di wilayah Puri atau 

tempat-tempat tertentu saja. Untuk itu perlu suatu kajian arsitektur 

saat ini dari pikiran saya maka munculah suatu ide yaitu Arsitektur 

Bali Minimalis. Tembok dan pilar-pilarnya  dibangun dengan pola 

kepala badan kaki, dihias dengan pepalihan dan ornamen bagian-

bagian tertentu. Tembok tradisional dibangun terlepas tanpa ikatan 

dengan konstruksi rangka bangun. Tembok tidak terpengaruh bila 

terjadi goncangan pada konstruksi rangka atau konstruksi rangka 

tidak terpengaruh bila konstruksi tembok roboh. Bahan bangunan 

yang digunakan, dari pasangan batu bata, batu padas jenis-jenis batu 

alam yang sesuai bahan tembok. Lambang adalah balok belandar 

sekeliling rangkaian tiang , lambang rangkap yang disatukan, balok 

rangkaian yang dibawah disebut lambang yang diatas disebut sineb. 

Balok tarik yang membentang ditengah-tengah mengikat jajaran 

tiang tengah di sebut pementang. Balok yang mengikat pementang 

berakhir di atas tiang tengah di sebut tada paksi. Rusuk-rusuk 

bangunan tradisional disebut iga-iga, pangkal iga-iga dirangkai 

dengan kolong atau dedalas yang merupakan bingkai luar bagian 

atap. Saka dibuat dari beton tapi dibungkus dengan kayu supaya 

lebih tradisional. Pada lantai dibuat berbahan tegel supaya terkesan 

natural atau alami. Bale Delod ini terdiri dari empat buah kamar, 

satu buah dapur, satu buah kamar mandi dan teras berukuran besar 

untuk kegiatan keluarga dan upacara keagamaan. 
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B. Penerapan Bale Delod Bali Minimalis 
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Persepektif 
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7. JINENG 

 A. Pengertian Jineng  

 Unit sebuah bangunan Jineng terletak di bagian arah Tenggara dari 

natan umah, atau sering pula disebut dengan nama Kelumpu, atau 

untuk yang memdiki ukuran agak lebih besar lagi disebut Gelebeg. 

Fungsi Jineng tersebut adalah tempat untuk menyimpan padi 

(lumbung padi). sementara yang disebut dengan Gelebeg, selain 

dipakai sebagai tempat menyimpan padi juga bisa digunakan untuk 

tempat beristirahat atau juga bekerja. Pekerjaan seperti membuat 

lawar atau mebat bisa dilakukan di bangunan tersebut. Hal ni 

disebabkan di bawah simpannya bangunan tersebut bertsi bale-bale 

peristirahatan di bagian tengahnya. Bangunan biasanya berbentuk 

persegi panjang dengan saka atau tiang yang temuat dan banan yang 

bisa berjumlah empat atau enam. Bangunan Jineng adalah 

merupakan tempat untuk menyimpan padi yang menggunakan 

bebaturan dengan memakai lanta yang biasanya lebih rendah dari 

pada paon atau dapur. Pada Jineng ini memakai kayu kaliasem 

terkesan kuat dan kokoh pada atap memakai memakai atap genteng 

tanah yang dipaku pada usuk untuk mengurangi resiko jatuh. Jineng 

ini adalah jineng saka empat dengan memakai terapan arsitektur 

Tradisional Bali. Ukiran dibuat sangat sederhana yaitu ukiran bali 

kuno jineng ini terletak setelah pintu masuk cocok untuk bersantai 

untuk para tamu yang baru dating dan menikmati suasana Bali 

Modern. Di dalam jineng ini walaupun hanya dipakai hiasan tetapi 
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harus  tetap diisi padi walaupun sedikit sebagai stana dari Bhatari 

Sri. 

B. Penerapan Jineng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Jineng ini adalah 2 meter x 3 meter dengan dua anak tangga, 

pada lantai memakai tegel. Jineng juga bias digunakan tempat 

berkumpul pada saat ada upacara agama  pada rumah. Jineng ini 

dibuat dengan konstruksi rangka dimana beban dititikberatkan pada 
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saka yang diteruskan ke tanah. Pondasi menggunakan Pondasi 

umpak atau pondasi setempat.  
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8. BALE BENGONG 

 A. Pengertian Bale Bengong 

Bale Bengong adalah salah satu bagian ruang/tempat dari rumah 

tradisional Bali. Nama ini berasal dari kata “Bale” yang berarti 

tempat atau ruang dan “Bengong” yang berarti melamun atau 

bersantai. Berarti Bale Bengong bermakna tempat untuk melamun 

atau tempat untuk bersantai. Dan memang fungsi bale bengong 

memang tempat untuk bersantai, entah itu sendirian atau bersama 

kerabat dan tamu. Bahkan, dalam skala tertentu, bale bengong juga 

bisa jadi tempat pertemuan keluarga. Orang luar bali biasanya 

menyebut bale bengong dengan sebutan “gazebo”. Atau sebagian 

menyebutnya “saung”. Semuanya kurang lebih sama. Namun 

demikian, tidak semua rumah tradisional di Bali di lengkapi dengan 

bale bengong. Karena di bagian dalam biasanya rumah-rumah di 

Bali sudah ada Bale Delod atau Bale Dangin yang fungsinya tidak 

jauh berbeda dengan bale bengong. Bale bengong biasanya dimiliki 

oleh mereka dari kalangan mampu yang mempunyai rumah dengan 

halaman cukup luas. Belakangan, bale bengong banyak di pakai di 

restoran atau kafe. Banyak rumah makan yang sekarang 

menempatkan bale bengong sebagai elemen eksterior utama. Pada 

Bale Bengong ini pada bagian atapnya menggunakan genteng tanah 

sedangkan pada bagian badan menggunakan kayu jati. Pada bagian 

lantai menggunakan tegel. Struktur yang digunakan adalah struktur 

rangka dimana tiang/saka sebagai penahan utama. Pada lantai 



39 
 

menggunakan tegel. Bentuk dari bale bengong ini sudah tidak 

tradisional sekali dengan menghilangkan grantang kita sudah dapat 

kesan modernnya dan simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bale Bengong berfungsi sebagai tempat bersantai orang tua yang 

tinggal di bale daja. 
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Pada Pembuatan Bale Bengong antara atara tretesan harus sama 

dengan lantai atau bataran  untuk mendapatkan kesan betuk yang 

pas. Setiap bangunan dilengkapi dengan murda dan ikuh celedu 

yang mudah kita dapatkan di Bali. Pada rancangan ini tidak 

ditampilkan karena mudah didapatkan dipasaran dengan aneka 

bentuk dan variasi. 
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LANDSKEAP ARSITEKTUR BALI MINIMALIS 

Ini mengkaji pengaruh Arsitektur Lanskap Rumah tradisional Bali 

terhadap pendekatan perancangan Arsitektur ekologis di daerah 

tropis. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi yang 

dipadu dengan observasi terhadap arsitekur lanskap rumah 

tradisional Bali. Data yang dihasilkan akan dikelompokkan dan 

disusun sehingga menjadi sebuah data yang menunjukkan adanya 

hubungan antara elemen lanskap dengan norma–norma yang 

diterapkan dalam penataannya. Kesimpulan yang didapat adalah 

konsep Asta Kosala kosali terbukti berhasil membuat Arsitektur 

Lanskap Rumah Tradisional Bali khususnya, bertahan sampai 

sekarang. Penataan ruang dengan Kasta di Bali sudah menunjukan 

dan membuktikan merupakan produk Arsitektur Lanskap yang 

ekologi. Arsitektur Bali Minimalis masih mengacu pada konsep 

Arsitektur Tradisional Bali yaitu Pola Natah dimana natah sebagai 

pusat orientasi atau tempat berkumpulnya semua keluarga. 

Menyinggung tentang Landskeap tanaman yang ditanam adalah 

tanaman Taman Gumi Banten. Norma-norma agama dan budaya 

(adat istiadat), seringkali menjadi alat yang ampuh untuk mengatur 

kebutuhan manusia dengan kelestarian alam, seiring dengan 

semakin banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan 

manusia (Ilmu Pengetahuan, Berkembang biak, Kekuasaan, 

Penghargaan, Keindahan, dll). Di negeri Indonesia, banyak kita 

temukan arsitektur (lanskap dan bangunan hunian tradisional) yang 

diatur berdasarkan norma-norma tersebut yang menunjukkan 

keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam. Bali, adalah 

salah satu contoh daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa 

budaya mereka mampu menjembatani dan membuat hubungan yang 

harmonis antara manusia dengan Alam. Waktu sudah menunjukkan 

bahwa arsitektur tradisional Bali mampu bertahan sampai abad 20 

an ini. Keluarga adalah sebuah komunitas terkecil di masyarakat 

yang sangat menentukan kwalitas masyarakat dan komunitas Bumi. 
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Contoh Penerapan Landskeap pada penunggun karang. 
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Beberapa Ornamen yang akan diterapkan pada Rancangan ini 

adalah sebagai berikut : 

Penataan disekitar Bale Bengong: 

 

Pada Tembok menggunakan Batu Serai kombinasi dengan Batu 

Jogja dilengkapi dengan air mengalir dan ornament patung untuk 

mempercantik nuansa Bali Minimalis. 
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Aling Aling setelah pintu masuk dilengkapi dengan patung Ganesa 

yang dipercaya sebagai penangkal aura negative yang masuk Patung 

Ganesa ini terbuat dari paras silakarang. Pada bagian tembok dibuat 

dari bata kemudian di camprot warna kream. 

 

 

Nuansa Bali sudah terlihat ketika kita melewati pintu masuk patung 

Ganesa menambah kesan relegius pada bangunan ini. Tumbuhan 

yang ditanam disekitar aling-aling adalah alang-alang air dan 

tumbuhan berbunga lainnya. 
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PEMBUANGAN LIMBAH ARSITEKTUR BALI 

MINIMALIS 

Terjadinya kerusakan ekologi akibat dari kemajuan dan 

perkembangan zaman, membutuhkan peran arsitektur dalam 

membina lingkungan berdasarkan konsep pembangunan 

berkelanjutan. Konsep arsitektur berkelanjutan erat kaitannya 

dengan ketersediaan dan kondisi Sumber Daya Alam pada saat ini 

dan yang akan datang tanpa mengorbankan kebutuhan 

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Berdasarkan konsep 

tersebut di atas, maka permukiman tradisional merupakan bentuk 

arsitektur yang mampu bertahan terhadap perkembangan zaman dan 

berbasis alam. Kajian yang dilakukan pada permukiman tradisional 

Desa Tenganan Bali ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasikan 

serta menganalisis bagaimana konsep arsitektur berkelanjutan yang 

dititik beratkan pada aspek lingkungannya (environmental 

sustainability) dengan metode deskriptif analisis, dimana hal 

tersebut akan dikaitkan dengan keadaan desa secara makro (fasilitas 

umum desa) serta secara mikro (rumah tinggal). Dari penelitian ini 

didapatkan bahwa pada permukiman tradisional Desa Tenganan di 

Bali merupakan salah satu bentuk dari arsitektur berkelanjutan 

apabila ditinjau dari aspek lingkungannya. Arsitektur tradisional 

merupakan bentukan arsitektur yang diturunkan dari satu generasi 

ke generasiberikutnya. Mempelajari bangunan tradisional berarti 

mempelajari tradisi masyarakat yang lebih darisekadar tradisi 

membangun secara fisik. Masyarakat tradisional terikat dengan adat 

yang menjadi konsesi dalam hidup Bersama. Arsitektur tradisional 

mampu menyelaraskan kebutuhan manusia dengan alam, dan 

menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya alam yang ada. 

Konsep arsitekturtradisional seringkali berangkat dari budaya dan 

adat setempat yang terkait dengan kepercayaan yagmengatur 

hubungan manusia dengan alam yang menaunginya. Berdasarkan 

konsep tersebut, maka arsitektur tradisional merupakan bentuk 

arsitektur yang mampu bertahan terhadap perkembangan zaman dan 
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berbasis alam. Pada rancangan pembuangan dialirkan ke melalui 

saluran yang sudah disediakan oleh tata kota. Tetapi bila tidak 

disediakan pembuangan air kotor atau limbah di buang septictank 

atau peresapan.  

Berikut Gambar Septiktank. 
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