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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Game 

Muchtar (2005) berpendapat bahwa game atau permainan adalah sesuatu yang 

dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang 

kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing 

(Muchtar, 2005). Di sisi lain, Clark C. Abt (1970) pernah mengatakan bahwa 

Game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya mencapai 

tujuan dengan “dibatasi oleh konteks tertentu” (misalnya, dibatasi oleh peraturan) 

(Abt, 1970). Sehingga, permainan adalah sebuah kegiatan yang memiliki aturan 

tertentu dan dimainkan dengan tujuan hiburan atau rekreasi. 

 Menurut Roger (1961), game memiliki enam sifat, yakni: 

1. Bebas (bermain adalah pilihan, bukan kewajiban) 

2. Terpisah (waktu dan tempat telah ditetapkan terlebih dahulu) 

3. Memiliki hasil yang tidak pasti 

4. Tidak produktif (artinya tidak menghasilkan barang atau kekayaan -- 

perhatikan bahwa bertaruh memindahkan kekayaan antar pemain tapi tidak 

menciptakannya)  

5. Dipayungi sebuah aturan  

6. Pura-pura (bersama dengan kesadaran bahwa game bukan Kehidupan 

Nyata, tapi semacam realita yang terpisah tapi dimiliki bersama) (Roger, 

1961).  
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2.1.1. Mobile Game 

Rabin (2010) berpendapat bahwa perangkat mobile hanya dapat menjalankan 

game yang ringan dan hemat energi. Oleh karena itu game akan dibuat cenderung 

seperti game yang dibuat pada tahun 1990-an dengan mentransisi dari sprite 2D 

ke dunia 3D yang memiliki low-polygon. Selain itu, Rabin juga berpendapat 

bahwa perangkat mobile memiliki resolusi layar yang kecil dan memori yang 

digunakan juga terbatas. Namun dibalik dari keterbatasan tersebut, perangkat 

mobile dapat digunakan di mana saja. Kelebihan inilah yang membuat perangkat 

mobile semakin populer (Rabin, 2010). 

 Salah satu sistem operasi yang bisa digunakan untuk game mobile adalah 

Android. Android Inc, adalah sebuah perusahaan software kecil yang didirikan 

pada bulan Oktober 2003 di Palo Alto, California, USA yang didirikan oleh 

beberapa senior di beberapa perusahaan yang berbasis IT & Communication yaitu 

Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears dan Chris White. Pada bulan 2005 Android 

Inc. telah dibeli oleh Google Inc. hal ini menjadi tahap awal Google dalam 

mengembangkan mobile game. Google berhasil menggabungkan 14 perusahaan 

lain yang menjadi langkah besar dalam sejarah android untuk menjadi pemimpin 

dalam sistem operasi untuk mobile phone (Android History, n.d.). 

2.1.2. Tower Defence 

Menurut Togelius, Alistar, dan Pieter (2011) dalam game tower defence memiliki 

banyak varian serta tidak memiliki batasan dalam mendefinisikan pengertian 

game ini. Sehubung dengan tidak adanya batasan dalam game tower defence maka 
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game ini memiliki banyak peluang untuk mengabungkan beberapa fitur lainnya 

dan menjadikannya sebagai element dalam game. Dalam game tower defence 

terdapat beberapa elemen yang menjadi dasar dalam game, elemen tersebut 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Terrain 

Pada peta game tower defence berfungsi sebagai pembatas seberapa 

pengguna dapat memposisikan towers mereka. Dalam game tower defence 

klasik, peta didominasi  dengan jalur yang linear untuk creeps berjalan 

yang dikelilingi oleh lahan yang dapat digunakan untuk membangun 

towers. Jalur yang disediakan ada kemungkinan tidak akan berubah 

melainkan creeps akan memiliki variasi lainnya yang lebih menantang. 

2. Towers 

Sebuah bangunan yang memerlukan strategi untuk penempatannya dan 

seberapa banyak sumber daya yang perlu dikeluarkan. Banyak game yang 

memberikan masing-masing towers memiliki kelebihan yang unik untuk 

creeps tertentu. Towers yang dapat menyerang banyak creeps secara 

bersamaan akan memiliki jumlah damage yang sedikit. Towers juga 

memiliki banyak variasi jarak tembaknya, kecepatan nembak, besar kecil 

damage, pola tembak, dan efek khusus. Seluruh atribut dapat 

dikembangkan melalui pembelian tingkat yang lebih tinggi. 

3. Creeps 

Creeps merupakan musuh utama dalam game yang memiliki pengaruh 

terhadap towers, oleh karena itu sangat diperlukannya pengaturan 
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keseimbangan yang teliti. Secara general creeps terdiri dari tipe yang 

berhubungan dengan towers seperti creeps darat dan udara atau sesuai 

dengan tipe damage seperti api, es, listrik, dll. Creeps juga memiliki 

variasi yang besar baik secara kecepatan, pertahanan, dan nyawanya.  

4. Reward Systems 

Setiap permainan tower defence akan memiliki fitur single player yang 

penggunanya bermain melawan creeps yang sudah dibuat sebelumnya. 

Ketika sebuah rintangan telah diselesaikan maka, sebuah rintangan yang 

baru dan lebih menantang akan diperlukan. Untuk meningkatkan minat 

pemain dan lamanya mereka bermain, diperlukannya berbagai macam 

struktur pengalaman yang dapat diberikan dan sebuah penghargaan. 

Sebagai contoh, game GemCraft memperbolehkan pemain untuk 

menerima sebuah experience yang nantinya experience ini dapat 

digunakan untuk memperkuat towers.  

5. Single atau Multi-player 

Banyak game tower defence merupakan permainan untuk single player. 

Dalam single player, pemain akan bertarung melawan sistem yang sudah 

diatur sedemikian rupa. Sedangkan multi-player melibatkan pemain untuk 

bekerja sama dalam melawan sistem, akan tetapi mereka juga bertarung 

siapa yang telah mengalahkan jumlah creeps terbanyak. 
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2.1.3. Graphic in Video game 

Menurut Sherrod (2008) selama beberapa generasi akhir ini grafik komputer telah 

berkembang dengan pesat. Dengan meningkatnya kualitas grafik maka meningkat 

juga ekspetasi sang pemain dari game yang mereka beli. Setiap game baru yang 

memiliki perkembangan terbaru diluncurkan akan meningkatkan standar kualitas 

indutri game. Sherrod menambahkan bahwa selama bertahun-tahun video games 

telah dijual bedasarkan perwakilan grafik. Sekarang fitur ini ditambahkan dengan 

meningkatkan hitungan fisika, artificial intelligence, dan fitur lainnya yang 

sebelumnya tidak menonjol (Sherrod, 2008). Dalam video game memiliki 

tampilan 2D dan 3D. 

1. 2D Graphics 

Grafik 2D telah ada sejak awal mula sebuah game. 2D side-scrolling 

merupakan jenis game yang paling popular pada awal era sebuah video 

game. 2D telah popular untuk game kasual seperti game Super Mario Bros 

pada platform Gameboy. Grafik 2D masih memiliki potensial yang sangat 

tinggi baik untuk nilai jual dan mereka bisa membutikan bahwa 2D masih 

memiliki nilai untuk perusahaan game serta untuk pemula untuk mulai 

memasuki dunia game (Sherrod, 2008). 

2. 3D Graphics 

Grafik 3D mulai bersinar pada pertengahan tahun 1990 untuk platform PC 

dan tetap digunakan hingga kini. Sekarang game 3D telah berevolusi dan 

tidak hanya 3D saja melainkan memiliki interaksi, AI yang lebih bagus 
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bahkan sudah memasuki dunia Virtual Reality. 3D juga memberikan 

langkah baru untuk memberikan efek realis (Sherrod, 2008). 

2.2. 3D Modeling 

Rabin (2010) menyatakan bahwa pekerja 3D modeling merupakan salah satu job-

desk yang juga penting dalam sebuah produksi game. Pada tahap 3D modeling, 

sang modeler harus paham mulai dari bentuk, gaya, serta keperluan polygon yang 

efesien untuk desain yang akan dibuat (Rabin, 2010). Dalam proses modeling 

terdapat berbagai macam cara, sehingga proses ini tidak memiliki tahap yang 

mutlak melainkan disesuaikan dengan pengalaman yang menurut pengguna paling 

nyaman. Tahap 3D modeling yang umum dan sering digunakan dapat dibagi 

menjadi tahap sebagai berikut : 

1. High-Polygon Model 

High-polygon model merupakan sebuah model 3D yang memiliki jumlah 

vertex yang banyak. Oleh sebab itu, model 3D yang memiliki high-

polygon dapat dibentuk sesuai dengan keinginan pengguna dan 

memberikan bentuk yang detail (Gambar 2.1.). Berhubung dengan jumlah 

vertex yang banyak menyebabkan proses kerja komputer yang diperlukan 

semakin besar. Hal ini membuat high-polygon model menjadi tidak tepat 

untuk dimasukan ke dalam game. Meskipun tidak tepat, model high-poly 

berguna untuk membuat normal maps yang nanti akan digunakan pada 

model low-polygon (Rabin, 2010).  
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2. Low-Polygon Model 

Low-polygon model merupakan model 3D yang memiliki jumlah vertex 

yang relatif sedikit. Jenis ini digunakan karena keterbatasan dalam 

perkembangan perangkat komputer. Oleh karena hal itu, modeler berusaha 

untuk menekan jumlah vertex tertentu agar dapat menyesuaikan dengan 

kemampuan perangkat komputer yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa 

dengan adanya low-polygon, modeler dapat menghemat banyak jumlah 

vertex yang dikeluarkan (Gambar 2.2.). Untuk menambah detail yang telah 

hilang akibat pengurangan jumlah vertex dapat ditutupi dengan 

memberikan normal maps, disinilah dimana atribut normal maps dapat 

berperan penting dalam memberikan detail yang diperlukan. Bedasarkan 

dengan adanya low-polygon maka jumlah objek yang dapat dimasukan 

dalam sebuah adegan akan sangat banyak ketimbang dengan yang high-

Gambar 2.1. High-Polygon Model 

(Caleb O’Brian/3D Modeling Introduction/ 

https://dancingrobotsblog.wordpress.com/2015/01/27/3d-modelling-introduction/, 2015) 
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polygon. Sehingga hal ini merupakan keuntungan dalam produksi game 

dan menjadi komponen utama dalam game 3D (Rabin, 2010).  

 

 Sebuah model 3D memerlukan texture yang jika tanpa komponen ini maka 

model 3D tersebut tidak dapat menunjukan apa yang ingin ditunjukan kepada 

pemain secara lengkap. Dalam proses 3D texturing, sebuah objek diibaratkan 

seperti menyampul sebuah buku dengan sampul atau dengan pembungkus. Model 

3D yang sudah jadi dengan sempurna biasanya telah melewati langkah-langkah 

yang penting. Langkah tersebut berupa proses pembuatan yang memungkinkan 

untuk dapat diberi texture yang bervariasi. Pemberian texture biasanya dilakukan 

dari media 2D dan diaplikasikan ke model 3D yang telah siap dipakai. 

Kemampuan teknis tertentu diperlukan dalam pekerjaan, agar mengetahui 

bagaimana artist dapat menyiapkan texture map yang terbaik untuk digunakan 

pada model geometri. Teknik ini yang terlihat rumit disebut sebagai texture 

mapping atau UV mapping. Setiap objek di lingkungan dunia 3D termasuk 

Gambar 2.2. Low-Polygon Model 

(Caleb O’Brian/3D Modeling Introduction/ 

https://dancingrobotsblog.wordpress.com/2015/01/27/3d-modelling-introduction/, 2015) 
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character, kendaraan, efek tertentu hingga langit akan bergantung pada langkah-

langkah pengerjaannya (Rabin, 2010). 

 Dalam pemberian texture sebuah 3D model akan terdapat 2 langkah besar 

yang harus dijalankan secara berurutan. Langkah-langkah tersebut adalah: 

2.2.1. UVW Unwrapping 

Dalam mengerjakan 3D, UVW unwrapping biasanya dijelaskan sebagai proses 

meletakan object face (permukaan 3D) secara menyeluruh ke atas permukaan 

seperti format 2D sehingga texture dan material dapat diaplikasikan sesuai 

keinginan. Koordinat UVW sebuah objek adalah sebuah rangkaian informasi 

dalam sebuah geometri yang menjelaskan bagaimana texture yang diterapkan 

dapat terlihat. Koordinat UVW dalam 3D terdiri dari sistem koordinat XYZ, 

kemudian dalam unwarpping sebuah objek pengguna tidak boleh 

memodifikasikan geometrinya, melainkan hanya memodifikasi koordinasi UVW 

yang berupa permukaan 2D. Sehingga UVW dapat diterapkan dengan texture 

melalui media 2D seperti Photoshop. Ketika proses texture sudah selesai maka 

texture akan diterapkan secara otomatis ke permukaan objek 3D (Autodesk, 

2009). 
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 Dalam proses pembuatan texture, pengguna perlu koordinat UV sebelum 

membuat texture. Pada tahap ini, terdapat 4 pilihan teknik unwrap yang terdiri 

dari planar projection mapping, spherical mapping, cylindrical mapping, dan box 

mapping. Setiap pemetaan koordinat memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan 

setiap pilihan dapat digunakan sesuai dengan keperluannya. Tahap koordinasi 

tidak memiliki hasil yang sempurna, sebab setiap pilihan memiliki kelemahan dan 

kelebihan masing-masing. Dalam  mengkoordinasi UV diperlukannya jam terbang 

yang tinggi, sehingga dapat mengetahui pilihan mana yang terbaik untuk objek 3D 

(Rabin, 2010). 

Gambar 2.3. UV Mapping 

(Wikiwand/UV mapping/ http://www.wikiwand.com/en/UV_mapping, 2017) 
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2.2.2. Texturing 

Ott (2009) menyatakan bahwa texture adalah sebuah gambar 2D yang dikenal 

sebagai maps yang dapat digunakan sebagai material. Material biasanya 

digunakan agar dapat memperlihatkan scene yang lebih realis. Selain itu, material 

dapat menjelaskan bagaimana objek tersebut menerima arah datang cahaya atau 

memancarkannya. Material terdiri jadi berbagai jenis yang disebut sebagai texture 

set. Sebuah texture set dalam dunia gaming terdapat beberapa jenis, yaitu diffuse 

maps, normal maps, specular maps, dan alpha maps. 

 Menurut Gahan (2012) texture memiliki beberapa macam yang diperlukan 

untuk sebuah objek 3D, diantaranya adalah : 

Gambar 2.4. Texture 

 (Riot Art Contest/ACap/ http://polycount.com/discussion/143240/riot-art-contest-vayne/, 2014) 
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1. Diffuse 

Diffuse maps merupakan sebuah texture utama yang diterapkan ke seluruh 

permukaan objek 3D. Istilah ini dapat didefinisikan juga sebagai warna utama dan 

detail yang akan diterapkan pada objek 3D. Sebuah diffuse maps yang baik tidak 

boleh memiliki pancaran cahaya sama sekali. Cahaya yang diperbolehkan untuk 

diterapkan ke dalam texture hanya berupa ambient light source karena cahaya 

tersebut dipancarkan dari segala arah. Pada dasarnya diffuse maps tidak memiliki 

bayangan atau pencahayaan karena kedua hal tersebut tidak dapat berpengaruh 

pada texture. 

 

Gambar 2.5. Diffuse Map 

 (Cathedral door/Justin Lippert/ http://www.justinlippert.com/lippert-3d-art.html, 2010) 
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2. Normal Maps 

Komponen terpenting dalam membuat sebuah objek 3D ialah normal maps. 

Normal maps merupakan sebuah komponen utama dalam setiap texture. 

Komponen ini memiliki RGB texture yang digunakan pada sebuah objek 3D yang 

berfungsi untuk memberikan detail yang bagus berdasarkan koordinat X,Y, dan Z. 

Sehingga normal maps dapat bekerja seiring dengan dynamic light. Normal maps 

dibuat dari model yang memiliki resolusi tinggi atau dibuat dengan gambar hitam 

putih. 
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3. Specular Maps 

Komponen yang tidak kalah penting ialah specular maps. Sebuah specular maps 

dapat berupa sebuah gambar hitam putih atau bewarna. Specular maps berguna 

sebagai pengaturan seberapa mengkilap sebuah objek dan warna yang terang 

seperti neon. Jika menggunakan gambar hitam putih sebagai specular maps, maka 

warna yang ringan akan memberikan texture yang mengkilat pada area tersebut. 

Gambar 2.6. Normal Map 

 (How do you create normal maps for hand-painted textures?/Schrodinger's Backface/ 

http://polycount.com/discussion/126703/how-do-you-create-normal-maps-for-hand-painted-textures, 2013) 

-painted-textures, 2013) 
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Begitu dengan sebaliknya, jika warna yang gelap maka akan memberikan tingkat 

mengkilat yang rendah hingga tidak ada. 

 

 

 

 

 

4. Alpha Maps 

Alpha maps merupakan gambar hitam putih yang berfungsi sebagai pengaturan 

transparansi pada permukaan. Pixel yang bewarna hitam akan menampilkan 

transparan sedangkan untuk warna yang putih akan menampilkan isi kontennya. 

Gambar 2.7. Specular Map 

 (How Can I Take this Futher?/dproeder/ http://polycount.com/discussion/119499/how-can-i-

take-this-further, 2013) 
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Komponen ini digunakan pada objek 3D terutama pada daun, daun-daunan, pagar 

besi, kaca, baju, decal, dan partikel. 

 

 

2.3. Environment 

Menurut Pratista (2008) environment adalah seluruh latar bersama dengan 

propertinya. Properti yang dimaksud adalah semua benda yang tidak bergerak 

seperti perabot, pintu, jendela, kursi, lampu, pohon, dan sebagainya. Dalam 

membuat properti untuk environment dibutuhkan sebuah rencana terlebih dahulu. 

Rabin (2010) menjabarkan beberapa kategori rencana yang harus diperhatikan 

dalam proses pembuatan model 3D sebagai berikut : 

Gambar 2.8. Alpha Map 

 (Texture Maps/Jetman Designs/https://arrowsmithjc.wordpress.com/2016/04/20/texture-maps/, 2016) 
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1. Consistent Style and Setting 

Pada sebuah perancangan game, setiap asset telah dibuat harus memiliki seni dan 

gaya yang sesuai dengan visi artistik. Setiap pihak harus memeriksa kembali 

keselarasan gaya visual yang mereka telah buat serta dipertimbangkan mana yang 

telah sesuai dan yang tidak dalam sebuah environment. Sehingga dalam 

menentukan pertimbangan gaya seperti apa yang dibuat harus sesuai dengan rasa 

kesamaan dengan apa yang ingin dibuat. Agar hasil yang sama pada sebuah 

gaya/style dapat terjalin dengan baik, dibutuhkan sebuah bimbingan art director, 

sehingga pihak yang mengerjakan akan lebih menghemat waktu untuk 

mengerjakan mengikuti gaya yang telah ditentukan. 

2. Camera Viewpoint 

Berbagai macam pandangan kamera yang digunakan dalam dunia industri game. 

Salah satu pandangan yang terkenal adalah first-person, pandangan ini seakan-

akan memandang dunia melalui kamera yang dipasang sejajar dengan pandangan 

mata manusia. Pandangan ini dapat diambil contoh pada game Counterstrike 

(gambar 2..) dan Doom 3. Setelah itu ada third-person, pandangan ini melihat 

dunia melalui diatas bahu. Dengan pandangan ini pemain dapat melihat karakter 

yang mereka mainkan. Diablo II, World of Warcraft, dan GTA V (gambar 2..) 

merupakan contoh game yang menggunakan pandangan ini. Side-scrollers 

merupakan salah satu pandangan umum digunakan untuk game 2D yang 

diciptakan kembali untuk dunia 3D. Pandangan ini menggunakan pandangan 

dunia melalui sisi samping. R-Type Final dan Phoenix Assault merupakan contoh 

yang menarik untuk perkembangan side-scrollers (Rabin, 2010). 
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3. Volume Enhancements 

Sebuah environment pada game ditampilkan datar melalui layar computer, dan hal 

ini menjadikan tugas artist untuk membuat aspek 3D lebih menonjol agar dapat 

membedakannya dengan 2D. Sehubung hal ini, sang pemain harus merasakan 

imersif dalam dunia fantasi yang telah dibuat untuk mereka, maka dari itu sang 

artist mempunyai tugas untuk memanipulasikan sebuah desain level menjadi 

menarik secara visual. Beberapa komponen environmental akan berfungsi secara 

baik dengan variasi pandangan kamera dan ada yang tidak berfungsi dengan baik. 

Sebagai contoh bisa diambil sebuah tiang pada suatu game akan mempunyai 

dampak visual yang berbeda pada perspektif first-person dengan third-person. 

Pada perspektif first-person, ujung tiang akan lenyap keatas langit dan tertutup 

dengan efek kabut. Berbeda dengan third-person, ujung tiang akan terlihat dengan 

jelas dan memberikan efek 3D yang lebih baik. 

4. Distance Effects 

Banyak macam cara yang dapat membantu mengangkat tampilan layar game 2D 

menjadi 3D yang menarik, namun yang paling efektif adalah dengan cara 

meningkatkan warna dan kontras. Melalui teknik ini dapat meningkatkan secara 

signifikan sebuah pengalaman bermain hanya dengan melebihkan warna yang ada 

di dunia asli. Peraturan dari dunia asli dapat digunakan juga untuk memberikan 

efek kedalaman. Sebagai contoh, objek yang dekat akan semakin kontras 

warnanya, lebih detail, dan lebih gelap dari pada objek yang jauh. Kabut 

merupakan salah satu efek yang baik untuk menimbulkan efek kedalaman. 

5. Faking Details 
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Dalam perancangan game selalu ada keterbatasan teknikal untuk ukuran besar 

sebuah texture dan jumlah polygon dalam game. Sebuah environment yang 

realistis tidak selalu dapat memiliki detail yang sesuai dengan dunia asli. Kartu 

grafik pun juga terbatas dalam menampung jumlah texture tanpa mempengaruhi 

performanya. Sehubunga dengan hal ini, salah satu cara yang sangat berguna 

untuk menutupi masalah ini adalah dengan vertex coloring. Teknik ini merupakan 

sebuah proses melukis vertex pada objek mesh. Setiap texture yang digunakan 

pada area vertex yang memiliki 2 warna berbeda akan menghasilkan warna 

gradasi. Kegunaan vertex coloring juga dapat membuat kedalaman dengan 

menggunakan warna yang sesuai.Teknik vertex coloring ini sangat terkenal dalam 

dunmia perancangan game, karena teknik ini dapat menghemat secara signifikan 

untuk performa. 

2.4. Candi Gunung Kawi 

Candi Gunung Kawi Tampaksiring merupakan sthana (istana) tempat pemujaan 

Raja Bali bernama Anak Wungsu yang merupakan putra dari Raja Udayana. 

Terdapat cerita bahwa Raja Udayana dengan Permaisurinya Gunpriya Dharma 

Patni mempunyai 3 orang putra yakni Erlangga sebagai putra sulung dan menjadi 

Raja Kediri di Jawa Timur, sedangkan Marakata dan Anak Wungsu meneruskan 

tahta ayahnya. Raja Udayana wafat pada tahun 1025 masehi dan digantikan oleh 

anaknya Marakarta yang kemudian Anak Wungsu pada tahun 1049 masehi hingga 

1080 Masehi. Raja-raja ini setelah wafat diistanakan di Candi Gunung Kawi 

(diparda.gianyarkab.go.id, 2017, diakses tanggal 15 November 2017). Menurut 
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Dr. R. Goris selaku arkeolog, Candi Gunung Kawi terdapat 3 lokasi yang terdiri 

dari sebagai berikut : 

1. Lokasi pertama (Gambar 2.9.) berada pada sisi timur Sungai Pakerisan 

(No.1) merupakan lokasi utama komplek Candi Gunung Kawi , hal ini  

berdasarkan atas tulisan “Haji Lumah Ing Jalu” yang memiliki arti ‘Sang 

Raja dimakamkan di Jalu (Sungai Tekad Pakerisan)’. Pada lokasi ini 

terdapat 5 pura terukir ditebing.  

 

2. Lokasi kedua (Gambar 2.9.) berada pada sisi barat Sungai Pakerisan 

(No.2) merupakan lokasi kedua komplek Candi Gunung Kawi yang 

terdapat 4 pura terukir ditebing. Lokasi ini merupakan sebuah tempat yang 

didedikasikan kepada keempat selir dari Raja Udayana.  

Gambar 2.9. View Candi Gunng Kawi dari Drone 

(Bali – Gunung Kawi Temple / overflown with my drone, 2015) 
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3. Lokasi ketiga (Gambar 2.10.) berada 200 meter ke selatan Sungai 

Pakerisan yang merupakan lokasi ketiga (No.3) komplek Candi Gunung 

Kawi, disini terdapat 1 pura terukir ditebing. Pura ini diduga dibangun 

untuk salah satu seorang pejabat tinggi kerajaan setingkat perdana menteri 

atau penasihat raja. 

Gambar 2.10. View Candi Gunng Kawi dari Drone 

(Bali – Gunung Kawi Temple / overflown with my drone, 2015) 
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 Ceruk merupakan sebuah tempat bermeditasi umat Buddha yang berada di 

sekitar lokasi Candi Gunung Kawi. Ceruk-ceruk ini dipahat pada dinding tebing, 

sama seperti pura-pura disekitarnya. Keberadaan komplek candi Hindu yang 

berdampingan dengan pertapaan Buddha ini menunjukkan kerajaan sebelumnya 

telah menerapkan sebuah toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan beragama 

(Ardee, 2017). 

 

2.4.1. Struktur Pura Tri Mandala 

Pemahaman masyarakat Hindu terhadap keyakinannya tercermin ke dalam konsep 

bangunan pura. Dilihat dari struktur pembagian denah pura maupun bangunan 

yang ada didalamnya merupakan cerminan dari pengertian alam yang dipahami 

masyarakat Hindu Bali. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat Hindu Bali 

Gambar 2.11. Ceruk Candi Gunung Kawi 

(https://www.indonesiakaya.com/uploads/_images_gallery/11__IMG_4686_Ceruk-

ceruk_yang_berdampingan_dengan_candi_Hindu_mengindikasikan_toleransi_beragama_telah_terjalin_sejak

_masa_Kerajaan_Bed.jpg, 2017) 
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menginginkan suatu kesimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Hyang Widi Wasa agar 

kebahagiaan dapat tercapai bagi seluruh Manusia. Sebagian besar pura di Bali 

menggunaka struktur denah Pura Tri Mandala, yaitu : 

1. Nista Mandala 

Nista Mandala atau yang biasa disebut Jaba Pisan adalah bagian terluar 

dari arsitektur pura. Bagian ini merupakan bagian nista atau kotor dan 

tidak sakral dari sebuah pura, oleh karena itu setiap orang dapat memasuki 

bagian ini. Bangunan yang terdapat pada mandala ini diantaranya : Bale 

Kulkul, sebagai tempat kentongan digantung, Bale Wantilan, yaitu balai 

tempat pementasan kesenian yang diadakan di dalam pura, kemudia Bale 

Pawaregan yaitu bangunan yang digunakan sebagai dapur tempat sesaji 

dibuat, dan Lumbung yaitu bangunan yang digunakan untuk menyimpan 

beras. 

 

2. Madya Mandala 

Madya Madala atau biasa disebut sebagai Jaba Tengah, adalah bagian 

tengah dari arsitektur pura. Bagian madya mandala adalah bagian dalam 

pura yang sacral. Pada bagian ini umat Hindu sudah mulai terfokus untuk 

menghadap Sang Hyang Widi Wasa. Biasanya pada areal ini terdiri dari 

bangunan Bale Agung (Balai Panjang), Bale Pagongan (Balai tempat 

gamelan), selain itu juga terdapat Bale Penyimpenan (ruangan tempat 

menyimpan barang-barang berharga pura) biasanya di atas pintu masuk 

Perancangan 3D Environment..., Christopher Go, FSD UMN, 2018



30 

 

Bale Penyimpenan terdapat karang Bhoma, yang berfungsi untuk menjaga 

barang-barang yang berada dalam ruangan tersebut. 

 

 

3. Utama Mandala 

Utama Mandala atau Jeroan adalah bagian terdalam dan tersuci/tersakral 

dari sebuah pura. Pada bagian Utama ini, umat diharuskan benar-benar 

fokus untuk menghadap Sang Hyang Widi Wasa dengan meninggalkan 

nafsu keduniawiannya. Di bagian ini terdapat pelinggih-pelinggih seperti 

padmasana (gaya meditasi) untuk menstanakan Sang Hyang Widi Wasa 

(sebagai Trimurthi atau Tripurusa) atau pelinggih-pelinggih lain untuk 

pemujaan roh leluhur. Selain bangunan pelinggih, juga terdapat Bale 

Piasan, dan bangunan Panglurah  (bangunan yang menempatkan pengawal 

Sang Hyang Widi Wasa). Untuk memasuki Jeroan, umat Hindu satu 

persatu masuk melalui pintu pada Kori Agung yang dijaga oleh Karang 

Bhoma. Biasanya jika tidak ada upacara keagamaan, umat Hindu 

memasuki Jeroan lewat Bebetelan. 

Gambar 2.12. Pura candi di Bali 

(Majalah Arkeolog Indonesia/ https://hurahura.files.wordpress.com/2014/04/candi-

03.jpg , 2014) 
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2.4.2. Bagan Pura 

Menurut Maharlika (2010) pada umumnya, struktur atau denah pura di Bali 

terbagi menjadi beberapa bagian yakni pembagian atas tiga bagian, dua bagian 

dan tujuh bagian (Maharlika, 2010). Pembagian yang memiliki tiga bagian terdiri 

dari Jabapura atau Jaba Pisan (halaman luar), Jaba Tengah (halaman tengah dan 

Jeroan (halaman dalam). Selain itu pembagian yang terdiri dari dua bagian, yakni 

Jaba Pisan (halaman luar) dan Jeroan (halaman dalam). Pembagian halaman pura 

ini disesuaikan dengan konsp makrokosmos yang pembagian atas tiga bagian 

merupakan lambang dari “triloka”, sedangkan atas dua bagian melambangkan 

“akua” dan “pativi” yang terdiri dari alam atas dan alam bawah. Pembagian pura 

atas tujuh bagian melambangkan “saptaloka”  yakni tujuh lapisan yang terdiri dari 

Bhurloka, Bhurvaaloka, Svaaloka, Mahaoka, Janaloka, Tapaloka dan Satyaloka. 

 Pembagian halaman pura umumnya menggunakan pembagian menjadi 

tiga bagian, pembagian ini terdiri secara horizontal dan vertikal. Pembagian 

horizontal melambangkan Prakati (unsur mater alam semesta) sedangkan 

pembagian secara vertical adalah simbolis Puruua (unsur kejiwaan). Dalam 

pembagian pura juga didasari pada konsep Tri Madala yang terbagi menjadi tiga 

bagian (Gambar 2.13). 
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 Menurut Maharlika (2010) pada dalam area pura tidak hanya terdapat 

pura, melainkan terdapat bangunan lainnya. Sesuai dengan pembagian area 

menjadi tiga yang didasarkan oleh Tri Mandala maka pada Nista Mandala terdiri 

dari : 

- Candi Bentar 

Merupakan gapura yang menunjukan gerbang masuk dari Nista Mandala ke 

Madya Mandala. Pada saat umat melewati gerbang ini harus memiliki pikiran 

dan tingkah laku harus sudah diisi dengan kebaikan dan kesucian. 

- Pawaregan 

Merupakan dapur umum untuk memasak kepentingan umat yang datang dari 

jauh dan juga termasuk pengayah serta terdapat kamar mandi dan 

perpustakaan umum. 

Gambar 2.13 Pembagian bagan pura sesuai Tri Mandala 

(Maharlika/Tinjauan Bangunan Pura di Indonesia/http://di.unikom.ac.id/isi_pura.pdf, 2010) 
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Sedangkan pada area Madya Mandala, terdiri dari : 

- Bale Kulkul 

Merupakan bangunan yang tinggi dan besar serta berisi kulkul atau disebut 

sebagai kentongan. Kulkul memiliki fungsi sebagai memberikan isyarat atau 

memberitahu kejadian tertentu. 

- Bale Gong 

Merupakan bangunan tempat gong yang dipakai saat upacara. Selain untuk 

upacara, tempat ini berungsi untuk tempat latihan menabuh dan menari. 

- Wantilan 

Merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat persiapan 

sembahyangan yang digunakan pada umat Hindu terutama untuk umat yang 

berasal dari jauh. Tempat ini juga dapat berfungsi sebagai tempat pertunjukan 

kesenian, tempat bermalam serta sebagai tempat latihan menari. 

Berikutnya pada Utama Mandala yang terdiri dari : 

- Padmasana 

Merupakan bangunan Pelinggih yang mengsimbolkan stana Sand Hyang 

Widhi dengan sebutan yaitu Sanghyang Siwa Raditya. Fungsi utama 

Padsamana adalah sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widi Wasa. 

- Meru 
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Merupakan bangunan yang bertingkat-tingkat atau sering disebut sebagai atap 

tumpang. Atap tumpang ini memiliki jumlah tumpang yang ganjil dimulai 

dari lima,tujuh,sembilan, dan tumpang sebelas.  

 

- Bale Pawedan 

Merupakan bangunan tempat pemujaan yang digunakan oleh Ida Pedanda 

menghanturkan upacara serta memimpin persembahyangan. Bangunan ini 

terletak di sisi sehadapan dengan bangunan pemujaan. 

- Bale piyasan 

Bangunan ini merupakan tempat yang digunakan untuk menghias dan 

merangkai simbol-simbol dalam sebuah tempat suci seperti daksina 

pelinggih, arca, sebelum distanakan pada bangunan suci dan tempat upacara. 

- Gedong Simpen 

Merupakan bangunan yang bentuknya serupa dengan tugu, namun hanya 

bagian kepalanya yang terbuat dari kayu, atapnya menggnakan alang-alang, 

ijuk atau baha-bahan penutup lainnya. Bangunan ini berfungsi sebagai 

penyimpanan alat perlengkapan upacara seperti kober, tedung pagut, 

masmasang, panawa sanga dan sopacara. Bangunan ini dapat digunakan 

sebagai tempat menerima tamu yang terhormat seperti sulinggih, para 

rohaniawan dan guru wisesa.  
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2.4.3. Subak 

Menurut Perda Provinsi Bali No. 9 tahun 2012, subak merupakan organisasi 

tradisional di bidang tata guna air dan tata tanaman di tingkat usaha tani pada 

masyarakat adat Bali yang bersifat sosioagaris, religious dan ekonomis yang 

secara historis terus tumbuh dan berkembang. Disisi lain Pitana (1993) 

berpendapat bahwa subak merupakan organisasi petani yang mendapatkan sumber 

air irigasi dari suatu sumber yang sama. Subak memiliki aspek fisik yang 

berbentuk hamparan persawahan dengan segenap fasilitas irigasi, berikutnya 

aspek sosial subak adalah organisasi petani irigasi yang otonom. 

  

Gambar 2.14. Subak 

(Wulandari/This Water Management Sysytem is What’s Keeping Bali’s Rice Fields 

Alive/https://cdn.brilio.net/news/2016/10/11/100768/478839-subak-as-ancient-secret-behind-bali-

rice-terraces.jpg, 2016) 
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