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SOLUSI PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN
PADA KAWASAN PERMUKIMAN PINGGIR JALAN RAYA
DI KECAMATAN UBUD
Oleh:
Ni Made Emmi Nutrisia Dewi, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Desain Interior, Sekolah Tinggi Desain Bali
E-mail : emmi_41287@yahoo.com

Abstrak
Kecamatan Ubud merupakan wilayah yang memiliki perkembangan pariwisata yang pesat.
Hal ini sangat mempengaruhi pemanfaatan ruang, khususnya pada pinggir jalan raya. Banyak terjadi
alih fungsi lahan dan kurang tertatanya bangunan di sepanjang jalan raya. Tujuan dari artikel ini yaitu
untuk memperoleh solusi dalam mengatasi penataan ruang dan bangunan yang kurang tepat. Metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, kepustakaan, observasi lapangan dan
dokumentasi. Adapun hal-hal yang dibahas yaitu pemanfaatan ruang dahulu dan saat ini serta solusi
dan saran untuk memperbaikinya kearah yang lebih baik. Terdapat dua solusi yang memungkinkan
untuk dilaksanakan yaitu mengadakan penghijauan di pinggir jalan raya serta pembuatan lahan parkir
baru. Dalam menerapkan beberapa solusi tersebut harus terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara
pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
Kata kunci : Pemanfaatan, solusi, penataan, ruang, bangunan.

Abstract
Ubud sub district is an area that has a rapid development of tourism. This greatly affects the
utilization of space, especially on the edge of the highway. Many land conversion occurs and many of
less well-organized of building along the highway. The purpose of this article is to obtain a solution
in dealing with the arrangement of space and buildings that are less precise. The methods of data
collection that have been used were interviews, literature, field observation and documentation. As for
the things discussed were the use of former and current space, the solutions and suggestions to
improve the space for the better. There are two possible solutions that can be implemented which are
to conduct roadside greening and creating new parking spaces. In implementing all of the solutions
must occur prior agreement between the government and the people concerned.
Keywords: Utilization, solutions, structuring, space, buildings.

1. PENDAHULUAN
Terdapat
berbagai
faktor
yang
menyebabkan
perubahan
dan
perkembangan suatu wilayah. Salah
satu faktor tersebut yaitu faktor sosial,
budaya dan ekonomi. Masuknya arus
globalisasi dan budaya luar saat ini,
menyebabkan terjadi perubahan pada
kehidupan masyarakat lokal. Perubahan
tersebut berupa yang
pada awal
kehidupannya masih bersifat tradisional

berubah menuju ke arah modern. Dari
hal tersebut berdampak juga terhadap
perkembangan
keruangan
suatu
wilayah, khususnya dalam hal penataan
ruangnya.
Perkembangan keruangan suatu wilayah
yang pesat dapat dilihat di Kecamatan
Ubud, Kabupaten Gianyar. Kecamatan
Ubud merupakan daerah yang memiliki
potensi kekayaan dalam bidang seni
budaya dan hasil kerajinan serta dikenal
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NATURAL STIGMERGY SEMUT DALAM PENANGANAN
MASALAH OPTIMASI PENCARIAN JALUR TERPENDEK
EKSPEDISI BARANG
Oleh :
Ketut Bayu Yogha Bintoro, S.Kom., M.Cs
Dosen Teknik Informatika
Akademi Manajemen Informatika & Komputer New Media
Email : wongbalister@gmail.ac.id

ABSTRAKSI
Masalah optimasi merupakan masalah multi dimensi dimana dalam pencapaian solusi
diperlukan beberapa parameter dan constraint yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan
tertentu secara parallel. Pengingkaran terhadap salah satu constraint menyebabkan oprimalisasi
solusi dari masalah menjadi tidak optimal. Dalam bidang Telekomunikasi dan komputer
Masalah optimasi juga menjadi masalah dengan tingkat kesulitan tinggi sehingga banyak riset
menangkat masalah ini dan beberapa metodologi pemecahan banyak tercipta untuk
permasalahan optimasi ini, salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan yaitu kecerdasan
kelompok, secara khusus mengangkat masalah tersebut dan berusaha mencarikan metode untuk
menyelesaikan masalah optimasi.
Natural stigmergy merupakan inti dari proses yang ada pada mahluk hidup yang berkelompok,
dari prose salami tersebut ternyata dapat dibuatkan model matematika yang ekuivalen untuk
menyelesaikan masalah optimasi. Salah satu Natural stigmergy yang dapat dicontoh untuk
menyelesaikan masalah adalah semut. Model alami tersebut di bawa ke dalam masalah
ekspedisi barang antar kota dimana parameter yang dipakai adalah jarak tempuh dan tingkat
keuntungan.
Kata Kunci : Natural stigmergy, semut, masalah optimasi, ekspedisi barang.

PENDAHULUAN
Stigmergy merupakan mekanisme alami
yang muncul dari mahluk hidup
berkoloni seperti semut, lebah, rayap,
ikan dan lain sebagainya yang muncul
secara spontan dari setiap individu di
dalam
koloni
tersebut
dalam
menghadapi tantangan atau gangguan
yang muncul pada lingkungan tempat
tinggalnya [1]. Kerjasama spontan
tersebut didasari dari keterbatasan setiap
individu dalam menangani masalah
yang ada di lingkungan mereka
sehingga mereka perlu bekerjasama
untuk menghadapinya. Salah satu

mekanisme yang stigmergy dengan
kerjasama biasa adalah dalam stigmergy
tidak
terdapat
pemimpin
atau
koordinator untuk membagi pekerjaan
akan tetapi fungsi pekerjaan tersebut
muncul dengan sendirinya dari masingmasing individu [1].
Karakteristik lainnya adalah tidak ada
individu superior yang lebih hebat atau
lebih pintar dibanding individu lainnya
secara hirarki, dalam mekanisme
tersebut
setiap
individu
adalah
pemimpin sekaligus pekerja yang harus
bekerja sama dengan individu lainnya
untuk mengatasi tantangan yang ada [2].
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Masing-masing individu bekerjasama
menggunakan
suatu
mekanisme
komunikasi tidak langsung melalui
lingkungannya [3], contonya semut
menggunakan
feromon
untuk
komunikasi diantara individu semut.
Sebagai contoh proses stigmergy adalah
mekanisme kerja pembangunan sarang
rayap, mekanisme foraging (pencarian
makanan) pada semut, pemilihan sarang
oleh lebah, dan lain sebagainya. Ketiga
contoh tersebut memiliki tantangan
tersendiri, memiliki mekanisme kerja
sama yang berbeda, berada pada
lingkungan yang berbeda akan tetapi
untuk dapat menghadapi tantangan yang
mereka hadapi, hewan tersebut saling
bekerja sama sehingga dapat mengatasi
tantangan yang dihadapi [2]. Stigmergy
tidak muncul jika
tidak terdapat
tantangan yang dihadapi koloni
tersebut.
Model kerjasama alami itu kemudian
dibuatkan model matematikanya dan
digunakan
untuk
menyelesaikan
masalah yang memilki ekuivalensi
dengan contoh alaminya. Conton
masalah optimasi yang memiliki
ekuivalensi antara lain pencarian jalur
terpendek (foraging) pada semut, data
mining (pemilihan sarang baru yang
dilakukan lebah dan lain sebagainya [2].

semut dalam mencari makan (foraging)
dapat
menjadi
model
dalam
memecahkan salah satu masalah
optimasi yaitu pencarian jalur terpendek
dengan mempertimbangkan constraint
constraint yang ada. Komunikasi
dilakukan secara tidak langsung melalui
lingkungan menggunakan .. zat alami
yang mereka hasilkan yaitu feromon,
dapat dikatakan feromon inilah yang
menjadi kunci munculnya mekanisme
stigmergy pada semut [3].

Gambar 2. Semut menggunakan feromon untuk
bekerja sama.

LANDASAN TEORI DAN METODE
PENELITIAN
Teknik simulasi digunakan dalam
penelitian ini, Berdasar pada penelitian
[1]. Berikut contoh simulasi yang ada
pada gambar 2.

Gambar 1. Sarang rayap, merupakan salah satu
hasil stigmergy
Gambar 3. Simulasi yang dilakukan [1].

Dalam tulisan ini fokus perhatian adalah
pada mekanisme stigmergy pada semut
terutama pada proses foraging. Proses
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VARIASI STRUKTUR BANGUNAN TRADISIONAL
BALE DAJA DI KABUPATEN GIANYAR
oleh:
I Wayan Juliatmika, S.T., M.T.
Dosen Program Studi Desain Interior Sekolah Tinggi Desain Bali
e-mail: iwayanjuliatmika_architectbali@yahoo.com

Abstract
Bale daja is a part of national cultural heritage especially in arsitektural field. Along with the
development of periods, it is very rare to see bale daja that still aplicates the elements of
Balinese traditional architecture as whole. Bale daja building which is seen at this time is
inclined to be so varied and most of it has had deviation occurs against the traditional
architectural rules. The constuctions nowdays are inclined to adopt the modern technology but
still look as proper as the traditional building is used to be. These kind of reality should be
given ettention, in which if term like these continue it could apprehensived that’s bale daja`s
construction with Balinese traditional rules will came to extinction. Research of concerning
variation of structure at bale daja in Gianyar Regency use the descriptive method and
komparasi. After conducted by a process analyse the, result obtained agree the hypothesizing of
early mentioning the existence of variation of structure element at bale daja in Gianyar
Regency. Although vary, but constantly within context "traditional" so that remain to can add
the traditional architecture heritage of Bali. For that, for society and also government to
conduct the conservation to bale daja to be remain to preserve the architecture heritage of bale
daja as part of world heritage architecture.
Keyword: varying, structure elements, bale daja, regency of Gianyar.
Abstrak
Bale daja merupakan bagian dari warisan budaya nasional khususnya pada bidang arsitektur.
Seiring perkembangan jaman, sangat jarang ditemui bale daja yang masih menerapkan elemen
arsitektur tradisional Bali secara utuh. Bangunan bale daja yang dapat dijumpai saat ini
cenderung sangat bervariasi dan sebagian besar telah mengalami beberapa penyimpangan
terhadap pakem-pakem arsitektur tradisional. Bangunan yang ada cenderung mengadopsi
teknologi modern namun tetap berpenampilan selayaknya bangunan tradisional. Kenyataan
seperti ini patut diberikan perhatian. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut maka dikhawatirkan
bangunan bale daja dengan pakem tradisional Bali akan mengalami kepunahan. Penelitian
mengenai variasi struktur pada bangunan bale daja di Kabupaten Gianyar menggunakan metode
deskriptif dan komparasi. Setelah dilakukan proses analisis, hasil yang diperoleh membenarkan
hipotesa awal yang menyebutkan adanya variasi struktur pada bangunan bale daja di Kabupaten
Gianyar. Walaupun bervariasi, namun tetap berada pada konteks “tradisional” sehingga tetap
dapat menambah warisan arsitektur tradisional Bali. Untuk itu, bagi masyarakat maupun
pemerintah yang akan melakukan konservasi terhadap bale daja agar tetap melestarikan warisan
arsitektur bale daja sebagai bagian dari warisan arsitektur dunia.
Kata Kunci: variasi, elemen struktur, bale daja, Kabupaten Gianyar.
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PENDAHULUAN
Perkembangan manusia dari satu
periode ke periode lainnya akan
menciptakan sebuah tradisi yang
merupakan kebiasaan turun temurun
dalam
suatu
masyarakat
yang
merupakan kesadaran kolektif dengan
sifatnya yang luas, meliputi segala
kompleks
kehidupan,
termasuk
kedalamnya
arsitektur
tradisional.
Arsitektur tradisional dapat disebut
sebagai hasil dari suatu proses
pengalaman hidup suatu bangsa yang
cukup panjang dalam upayanya
menghadapi kehidupan sehari-hari, serta
keterkaitannya dengan ketersediaannya
material setempat. Keadaan alam seperti
iklim, dan geografi membentuk
masyarakat yang menciptakan karya
arsitekturnya
sendiri.
Kata
“Tradisional” merupakan format yang
jelas
bagi
masyarakat
untuk
menciptakan karya arsitektur, karena
bentuk tradisional tercipta dari usaha
trial and error yang dilakukan
sebelumnya dan hasilnya sekarang
dianggap yang terbaik dari usaha yang
sebelumnya.1 Dalam arsitektur Bali,
bangunan dapat digolongkan menjadi
tiga
golongan,
yaitu
bangunan
“parhyangan” untuk kegiatan ritual,
bangunan “pawongan” untuk kegiatan
kemanusiaan,
serta
bangunan
“palemahan” untuk pelayanan umum.
Dalam
sebuah
pekarangan
tradisional terdapat beberapa bangunan,
seperti bale daja, bale dangin, bale
dauh, bale sumanggen, paon, dan
jineng. Perletakan bangunan bangunan
tersebut juga telah diatur
dalam
2
arsitektur tradisional Bali. Pada proses
pembuatan rumah, bale daja merupakan
1

2

Dinas PU Propinsi Bali. Rumusan Arsitektur
Bali. 1984:11.
Susila Patra, Made. Hubungan Bangunan
dengan Hiasan dalam Rumah Tinggal Adati
Bali: ITB-Bandung.1985:45.

bangunan yang paling awal didirikan
yang disebut sebagai paturon. Jaraknya
adalah delapan tapak kaki dan maurip
angandang dari tembok penyengker
yang paling utara, kemudian baru dapat
ditentukan letak-letak bangunan yang
lainnya sesuai dengan aturan yang telah
tertulis pada Asta Kosala-Kosali. Bale
daja sebagai salah satu unsur penyusun
sebuah pekarangan tradisional tentunya
memiliki
aturan-aturan
arsitektur
tradisional yang melekat baik pada
tampilan, struktur, maupun ornamen
yang dapat memberikan suatu identitas
tersendiri. Bale daja dapat memberikan
identitas kepada pemiliknya.3
Seiring perkembangan zaman,
sangat jarang ditemui bale daja yang
masih menerapkan elemen arsitektur
tradisional Bali secara utuh. Bangunan
bale daja yang dapat dijumpai saat ini
sebagian besar telah mengalami
beberapa
penyimpangan
terhadap
pakem-pakem arsitektur tradisional
khususnya pada sistem struktur yang
digunakan. Bangunan yang ada
cenderung
mengadopsi
teknologi
modern namun tetap berpenampilan
selayaknya
bangunan
tradisional.
Keadaan ini diperparah lagi oleh
perkembangan pariwisata yang sangat
pesat sehingga banyak bermunculan
bangunan-bangunan serupa namun
dengan fungsi dan karakteristik yang
berbeda. Kenyataan seperti ini patut
diberikan perhatian, dimana jika
keadaan seperti ini terus berlanjut dapat
dikhawatirkan bangunan bale daja
dengan pakem tradisional Bali akan
mengalami kepunahan. Karenanya perlu
ditelusuri keberadaan bale daja yang
3

Gelebet, I Nyoman, dkk. Arsitektur
Tradisional Daerah Bali. Departemen
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah Bali. 1981/1982:36.

JURNAL NEW MEDIA VOL. 4 NO. 2 SEPTEMBER 2013 : 44 - 76

PERTIMBANGAN ANTROPOMETRI PADA DESAIN
INTERIOR
oleh:
I Gusti Agung Haryawan, S.Sn.
Dosen Program Studi Desain Interior Sekolah Tinggi Desain Bali
E-mail : agung.haryawan@yahoo.co.id

Abstrak
Pengukuran antropometri sangat diperlukan dalam merancang sebuah desain, desain
yang dirancang seharusnya mengacu pada tuntutan pemakai, fungsi dari desain itu sendiri dan
data antropometrinya. Pengukuran data antropometri perlu diukur secara mendetail dengan
pengukuran dimensi structural atau dimensi statis yang mengukur dimensi tubuh pada saat
diam. Pengukuran dimensi fungsional atau dimensi dinamik yang mengukur dimensi tubuh pada
saat bergerak atau sedang melakukan aktifitas kerja. Pada perancangan desain interior lebih
banyak mempergunakan dimensi fungsional.
Hasil dari data antropometri ini nantinya akan berguna bagi perancangan desain interior
atau desain produk lainnya, serta dapat mengubah sikap kerja yang tidak baik saat
mempergunakan desain tersebut, sehingga pemakai merasakan kenyamanan, keamanan dan
kesehatan fisik dalam beraktifitas.
Kata Kunci : Antropometri, Desain Interior

1. Pendahuluan
Pada abad ke-19 dan awal abad
ke-20,
antropometri
adalah
pseudosains
yang
digunakan
terutama untuk mengklasifikasikan
potensi kejahatan melalui sketsa
karakteristik wajah. Sekarang ini,
antropometri
memiliki
banyak
kegunaan dan fungsi praktis seperti:
untuk menilai status gizi, memantau
pertumbuhan
anak-anak,
untuk
mendesain keperluan orang cacat
maupun lansia dan membantu untuk
mendesain peralatan perkantoran dan
pabrik-pabrik serta berbagai aspek
kehidupan sehari-hari.
Setiap desain, baik yang
sederhana maupun yang komplek
harus
berpedoman
dengan
antropometri pemakainya. Dalam
menentukan stasiun kerja khususnya
fasilitas-fasilitas desain interior
sangat perlu diperhatikan masalah

desain dan dimensinya sesuai dengan
civitasnya, sehingga diharapkan
terciptanya keamanan, kesehatan dan
keselamatannya.
Antropometri adalah cabang dari
ilmu ergonomi yang berkaitan
dengan pengukuran dimensi dan
karakteristik tertentu dari tubuh
manusia seperti: volume, titik berat,
dimensi dan massa (Cormick and
Sanders,1993).
Antropometri
merupakan system pengukuran sifat
fisik tubuh manusia, terutama
mengenai dimensi ukuran dan bentuk
tubuh manusia (Bhattacharjee and
McGlothin,1996).
Pada dasarnya antropometri
menyangkut ukuran fisik atau fungsi
dari tubuh manusia termasuk ukuran
linier, berat, volume dan ruang
gerak. Data antropometri sangat
bermanfaat
dalam
perancangan
peralatan kerja atau fasilitas-fasilitas
kerja lainnya.
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2. Data Antropometri Dalam Desain
Interior
Desain
Interior
adalah
perencanaan, penyusunan tata ruang
dan pendesainan ruang interior di
dalam bangunan. Pengaturan fisik ini
memenuhi kebutuhan dasar kita akan
naungan dan perlindungan. Sehingga
tujuan desain interior adalah
perbaikan
fungsi,
pengkayaan
estetika dan peningkatan psikologis
ruang interior.
Ada dua jenis dimensi tubuh
manusia
yang
mempengaruhi
perancangan
ruang
interior
diantaranya:
a. Dimensi Struktural
Dimensi ini biasanya disebut
dimensi statis yang mencakup
pengukuran atas bagian-bagian
tubuh dalam keadaan diam
seperti: tinggi dan berat badan,
tinggi siku duduk yang , ukuran
panjang, tinggi, lebar, tebal
anggota tubuh tertentu, jarak
antara
sendi-sendi
segmen
tubuh, berat, volume, masa
tubuh.
b. Dimensi Fungsional
Dimensi ini juga disebut dimensi
dinamik
yang
mencakup
pengukuran-pengukuran
pada
posisi
kerja atau
selama
pergerakan yang dibutuhkan
oleh
suatu
pekerjaan.
Pengukuran ini sangat sulit
dibandingkan
pengukuran
dimensi statis, karena sifat
pengukuran lebih detail dari
bagian-bagian sikap kerjanya.
Perancangan desain interior,
fasilitas atau furniture yang sangat
dekat
hubungannya
dengan

antropometri.
Dimana
dalam
perancangan desain furniture harus
mengacu pada dimensi-dimensi
pemakainnya dan fungsi dari
furniture tersebut. Sehingga sangat
perlu memperoleh data tersebut
untuk
mempermudah
dalam
merancang atau mendesain furniture
tersebut. Pengukuran antropometri
pada perancangan desain interior
lebih banyak memakai pengukuran
dimensi dinamis, karena menyangkut
aktivitas fisik seperti: jangkauan,
lebar jalan lalu lalang untuk orang
yang sedang berjalan, termasuk juga
pengukuran
gerak untuk variasi
sendi dan persendian, tenaga injak
pada
kaki,
kekuatan
jari
menggenggam.
Berikut ini beberapa fasilitas
atau furniture dan desain lainnya
yang
harus
melengkapi
data
antropometri sebelum mendesain
atau mewujudkannya, diantaranya:
a. Desain Sofa : Tinggi dudukan,
lebar
dudukan,kemiringan
sandaran bahu, tinggi sandaran
tangan.
b. Desain Kursi Makan : Tinggi
dudukan,
lebar
dudukan,
kemiringan sandaran bahu.
c.

d.

e.

Desain Kitchen Set : RakAtas,
ketinggian
penempatannya:
jangkauan ke atas, bentuk handle
yang dipakai dan bahannya. Rak
Bawah, ketinggian top meja,
penempatan bukaan dan lacilaci serta pemakain handle dan
bahannya.
Desain Meja Makan, MejaTamu,
TempatTidur, Almari, Nakas,
Meja Rias, Console.
Desain Handle Pintu : Bentuk,
bahan,
ketinggian
pemasangannya.
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