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Perkembangan pemukiman manusia pado auatu periode yang cukup panjang
ditentukan oleh kemampuan menggunakan material alam untuk mendirikan
apa yang disebut dengan bangunan.
Pada daerah tropis seperti di Bali~ disert ~i adanya unsur-unsur gejala aZam Zain seperti gempa dan angin kuat pada musim-musim tertentu .,
maka unS"".A.l' atap dari suatu bangunan menduduki tempat yang penting dan
menarik untuk dikaji.
Penulisan mengenai bahan bangunan atap yang terdapat di Bali merupa kan catatan pendahuluan/buku petunjuk yang dapat membantu untuk pene
tersebut
litian lebih lanjut dalam berbagai bidang. Catatan-catatan
menjadi sangat penting mengingat membanjirnya bahan-bahan bangunan pe
nutup atap baru hasil produksi massal yang lepas dari Zingkungannya ~
seperti seng, asbes, sirap, genteng dan bahan-bahan sintetis lainnya.
Sebelum bahan-bahan bangunan hasil teknologi modern sampai di Bali ,
maka atap cebagai bahan bangunan dalam Arsitektur Tradisional Bali sa
ngat menarik.
Struktur, bentuk dan bahan atap mempunyai kaitan erat dengan filsafat
Agama, pengertian lingkungan hidup, pengertian sosial, teknologi dan
berbagai aspek lain.
Penulisan ini memang masih terbatas pada atap bangunan tradisional di
ini di
Bali, sepanjang pengamatan yang sempat dilakukan ·pada masa
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I • PENI:lAHUllJAN.

Salah satu oorrra arsitektur tradis.ional Bali men:Jan:Jgap

ba.lM3.

unsur unsur arsitektur (lingkungan 1 desa 1 l:lctnjunan 1 tiangl detail
dan seterusnya) juga terl:agi dalam tiga J:agian sesuai dengan
figur
manusia yang terdiri dari kepala 1 l:adan 1 dan kaki.
Sesuai rorrra tersebut rraka atap l:angunan adalah merufE]<aP
dengan berl:agai nilai dan peran:Jainya.

"kepala"

Dalam pengertian struktur bangunan unpamanya 1 maka a tap bangunan hen
daknya "rigid" 1 teguh 1 dan tegar menyel:ar gaya keseluruh arah.
Dalam pengertian nilai nilai lingkungan rraka atap suatu bangunan iJ:a
rat gunung Yan:J mernberi suasana kedamaian dan melimpa.hkan kesejahteraan. Atap bangunan bersifat utama dan sakral. Oleh seJ:ab itu
penu
tup atap bangunan juga dipilih bahan bahan Yan:J manberi aoosiasi demikian. Alan:J alang pada lereng l:ukit merupakan a.lan:J' alang pilihan
yang sesuai untuk atap 1 atau .dari ijuk untuk p..rra p..rra yang bernilai
lebih utama. Ataup..m dari daun kelapa yang letaknya tinggi di atas 1
atau dari baml:ll yang manberi aoosiasi lurus tinggi dan sel:againya.
Proses panilihan bahan 1 menuai/menebang J:ahan dan mengerjakan menjadi bahan atap sebenarnya maniliki kaidah kaidah yang menarik.
DaTI.\
kian pada proses perraSan:Jan atap 1 dan panbaharuan atap mani.liki kait
an kaitan yang khusus dengan masalah masalah kekrabatan dan lingku..-·1g
an oosial.
Dalam tulisan ini hanya dil:ahas bahan banan penutup atap saja 1 yaitu
ijuk1 alan:J a.lan:J' 1 bamh.l dan daun kelapa 1 ukuran ukuran 1 proses pern
hlatan 1 cara perra5an:Jan 1 perawatan dan ketahanan bahan bahan terse-

rut.
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II. BEBERAPA JENIS BAHAN PENU'IUP ATJlJ.> DI Blilii.

Uraian di.l:av.ah ini ditekankan pada data data teknis dari berba
gai jenis bahan penutup atap yang terdapat eli Bali. Jenis bahan ter
sehlt adalah ijuk, alang alang, baml::u, dan daun kelapa.
Data data

yang ditulis secara singkat ini mengenai bahan bakunya, jenis jenis
nya, ukuran ukuran yang lazim digunakan, cara/proses pe:nbJatan, cara
parasangan, ketahanan bahan dan cara perav.atannya.

l.

ATAP

I J UK

Merupakan atap bangunan suci, ukuran atap tidak terlalu besar, keindahan bent...Llk sangat diutamakan.

a. Bahan baku.
Atap ijuk dihlat dari serat sP....rat ijuk yang diarnbil dari bagian
pangkal j:elepah daun p::lh:Jn enao.
Serat ini dapat dipisahkan dalam 2 (dua) jenis :
- Serat halus sebagai ijuk, di Bali disehlt "duk".
- Lidi serat, di Bali diseh:lt "iyip"
Bagian yang fungsionil sebagai atap adalah bagian

serat

halus
atau ijuk (iyip), sedangkan lidinya digunakan setagai fungsi la
in seperti ujung galah kail a tau dib..lang.
Didalam _pasaran bahan ini dijual dalam bentuk gulungan dalam
(dua)

2

jenis

- Gulungan serat halus ta.'1_pa lidi.
- Gulungan camp.rran (lidi dan serat halus)
Satuan hru:ga dipasaran adalah mernrr.ut berat. Satu gulung

sar antara 25 sam_pai 50 Kg.

PLTB Denpasar>
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BAHAN ATAP IJUK

SERAT HAWS (IJUK ) .

SERAT KASAR (LIDI).
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b. Dimesi dan jenis sebagai material bangunan.
Sebagai material bangunan, bahan baku yang ada eli pasaran memer
lukan pen:plahan sehingga rnenjadi material yang siap untuk. dipa
kai. Jenis jenis material bangunan ijuk. ini terdiri dari iketan,
gulun:Jan, gambahan dan isit.

DEN:>AN TALI -

IJUK.

+

.... .,.
-

+ 45 01 .

-~

I S I T

\I.
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c. Proses peml:uatan.

1. Iketan.
Alat alat

~

diperlukan dalam menbentuk iketan ini

berupa

bilah baml:u pipih yang disel:ut tinjeh, bilah baml:u bulat
disel:ut jalon, dan tali pengikat dari ijuk atau baml:u.
Mula nula seberkas ijuk berdiameter sekitar 4

Qn

yg

ditekukkan

pada bagian tinjeh, lalu diterrpel jalon dan terakhir:

diikat

dengan tali.

2. Gulungan
Selernbar: ijuk digulung rnanbentuk gulungan dengan diameter se
kicar 10 sampai 15 Qn (menurut kel::utuhan) diikat dengar. 4
sampai 5 ikatan.

PI'l'B Denpasar
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3. Garnh:lhan
Seberkas ijuk berdiameter sekitar 15 On diikat
ujung seperti sap.1 lidi.

hampir

di -

4. I s i t
I juk ~ sudah dipintal da1am rentuk tali digulungkan secara rap:tt p:tda bilah baml:::u .

J
d. Proses panasan:Jan.
1. Iketan, dip:tsang dari bawili ke atas diikatkan p:tda usuk

de

I¥Jan tali .baml:u. Jarak panasan:Jan antara 4 sampai 7 On.
2. Gulungan, dip:tsang p:tda :t::ul::urgan d€1¥Jan jalan ditusuk

de-

l".qan bilah bamk:u run:::i.nq atau diikat dan kadal¥J kadang dip:t
san:J p:tda alas ujUI¥J bawili atap agar uju."X] bawili atap kel i
hatan tebal.
3. Garnbahan, dip:tsang p:tda :t::ul::urgan sebagai
c'iel¥Jan jalan rnenusuk atau Inei¥Jikat.

PITB Denpasar
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BIU\H BAMEU TEMPAT IKETAN .

e.

Peraw:~.tan

1.

dan ketahanan.

Peraw:~.tan.

Musuh utama dari jenis atap ini adalah kelanbaban,

karena

kelanbaban yang berkepanjan;]an manpercepat lap.lknya bahan.
Oleh karena itu,
agar dapat
b.ljan.

PITB Denpasar

untuk jenis atap ini

~ering

harus diusahakan

den;an baik setelah men::lapat terpaan
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2. !{et.ahanan.
Atap ijuk dapat bertahan antara 15 - 50 tahun,

tergantung

da.ri faktor faktor antara lain :
,_Proses pengerjaan, antara

~

ma:obiarkan terpakainya ba

han baku y<mJ kurang baik (brcm:Jkal) dan sisiran y<mJ ku

rang baik p.lla dengan ba1Y.m baku

yartJ

diseleksi dan disi

sir rapi dan lw:us.

cara pertama akan rnen;Jakibatkan kurang laocarnya
!iran air hujan dan

k:enurxJk.inan l::xxx:>r lebih

penga

banyak.

- Kondisi linjkungan setanpat seperti keteduhan, penyinaran dan percm:Jinan.
- Iklim, terutarra menyangkut kelEfClbab:m dan curah hujan.
- Ketebalan atap.
- Kemirin:]an atap.

2.

AT AP

AL ANG

AL ANG

Pada Ullllllllya dipakai 'liDtuk ata.p perunahan.

Kadan:J

ka~

'liDtuk bcm]unan bcm]unan umum yang rnenp.myai bidang atap

dipakai

cu-

y<mJ

kup luas.

a. Bahan baku.
Atap a.l<mj alcm] dibuat dari runp.1t a.lang alcm] Yan:J tuml::cll di
areal areal yang sulit dia.liri air.
MenutUt sifat tanah dan lokasi tunb.Jhnya, a.lcm:J alang dapat di
bedakan atas 2 (dua) jenis :
- Al<mj alang ~ungan dengan ciri ciri phisik lebih

besa.r

dan lebih panjan:J, karena lebih ganuk.

- Alcm:J alang pesisir yang biasa hidup ditanah

tanah

kerin:]

bahkan berbatu karang atau kap.rr <ienJan ciri ciri phisik

bih kecil dan lebih pendek karena relatif kurus.
Alcm:J alang dipasa.rkan da.lam 2 bentuk :
- Diikat den:Jan diameter antara 30 sampai 50 On.
- "Iketan" de.nJan panjang bidang 2 sampai 3 M.

PITB Denpaaar>
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DIIKAT

DI " IKET " .

b. Jenis dan ctimensi seregai bahan bangunan.
Jenis sebagai bahan bangunan hampir sana den:Jan ijuk,
hanya
climensiny a relati£ lebih , besar. Hal ini disebabka n antara lain karena faktor bahan baku mau~ karena pananfaata nnya pada

1Jan:aunan

bangunan yang lebih besar.

3,5 CM.
Ti

Tt~t

50~-

j_
2 - 3 M.
PITB Denpasal'
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c. Proses panh.latan sel::a.gai material

~-

Padi d.isamya proses penhlatannya hampir sarna d~an ijuk, rnalaban lebih I!Uldah, karena tidak terlalu banyak rortiran dan ti
dak perlu disisir. Pelepah pelepah dan daun

yan;J

diber-

rusak

sihkan.
l. cara IllE!lll:ult iketan.

Dari gulungan alang alang yang besar, diserpih serpih dalam
be.rkas

yan;J

be.rdiameter sekitar 4

an

lalu ditekuk p3.da

bagi

an

dari

an "tinjeh" (bilah barnbJ). Jarak tekukan sekitar 15
pangkal batan:J alang alang. Setelah tertekuk

lu diikat

d~an

alan;J ala!Y:J

yan;J

tali ijuk antara "jejalon"

d~an

la

baik

d~an

sisi

be:i:-la-wanan.

Pekerjaan ini diulang 5amp3.i tinjeh penuh dengan tekukan
kukan alang alang.

PITB Denpaaar
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2. Gul1..1n3an.
Seberkas alarg alang diikat pada bagia!l pangkal dengan

tali

barnJ::o dalam 4 sampai 5 ikatan.
3. Gambahan.

Seberkas alang alang diikat pada bagian pangkal dengan

tali

barnl::o.

Diameter

ikatan ini sekitar 15 On.

d. Proses perrasangan.

1. Seperti halnya pada iketan ijuk, iketan alarg alang juga di

pasang mulai dari bav.ah ke atas, diikatkan pida usuk dengan
tali barnl::o. Jarak lanbar satu dengan yang lainnya
5 sampai 8

sekitar

an.

2. Alang alanj gulungan dan gambahan dipergunakan pada

J:agian

b.ll::unJan. Alarg alanj gulungan dipasang terlebih dahulu
n;an cara

~ikatkannya

pada bilah barnJ::o yan; dipasang

de
se

jajar di atas J:alok b.ll::unJan.
AlCIDj alanj gambahan dipasang di atas gul1..1n3an tadi

dengan

jalan menusuk dari atas dengan bilah barnJ::o yan; diruncin;i.
Pekerjaan terakhir adalah paroton;an
alang pada J:agian teritis atap.

ITB Denpasar
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PADA PEMXlJ :

e. Peraw:ltan dan k.etahanan.
relatif
Peraw:ltan sama deiBan atap ijuk, sedang ketahanannya
lebih rendah dari pada ijuk, yakni sekitar 10 sampai 40 tahun.

3.

A T A P

B A MB U

Bambu sebagai bahan penutup atap terdiri dari 2(dua) jenis
- Dipasang dalam bentuk bambu belah
- Diolah dan dipasang seperti sirap.
a. Bahan baku.
Atap bambu dibuat dari batang-batang bambu yang cukup tua. Bambu
yang dipakai adalah dari jenis bambu petung untuk bentuk atap bam
memiliki
bu belah dan bambu jajang untuk sirap. Bambu tali yang
kekuatan dan ketahanan

rel~tif

lebih tinggi, banyak digunakan

tuk usuk dan tali. Bambu petung dan jajang batang-batangn ya
tif lebih lurus, memang lebih cocok untuk bahan atap.

un
rela

b. Jenis dan diffiensi sebagai bahan bangunan.
Sirap bambu tidak umum dipasarkan. Bahan ini umumnya banyak diman
faatkan didaerah-daera h pegunungan yang berpotensi bambu dan diproduksi untuk kebutuhan sendiri.
Jenis sebagai . bahan bangunan dapat dibedakan atas 2 bentuk

PITB Denpasai'
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PENYELESAIAN ATAP BAMBU YANG LEBIH
DARUEAT.

SIRAP BAMBU .
MENURUT
KEBUTUHAN .

PENGKAIT.

c . Proses pembuatan atap bambu sebagai bahan bangunan .
1 . Be1ahan bambu .
- Ranting dan buku-buku dibersihka n dari batang bambu .
- Bambu dibe1ah 2(dua).
- Buku- buku bagian da1am dibersihka n.
2. Si rap bambu.
Bambu sete1ah buku - buku dan ranting bersih, dibelah 6 sampai
10 bagian sehingga mencapai lebar bilah sekitar 5 Cm.
- Belahan bambu dibersihka n bagian tepinya dan buku - buku da1am
nya. Bagian-ba gian yang teba1 dipertipis sehingga dipero1eh
ketebalan sekitar 6 sampai 8 mm.
Bi1ah-bila h ini 1alu dipotong-p otong dengan panjang

em

sekitar

dengan satu ujungnya diruncing i.
Dekat dengan ujung yang tidak diruncing i pada bagian kulitnya dibuat satu sobekan untuk mengkaitk annya di reng.

45
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d. Cara Pemasangan .

1. Bambu yang sudah dibelah dipasang sejajar dengan arab kemiring
an atap, dengan perut menghadap ke atas, sehingga menutupi ce lah-celah pasangan yang pertama.
2. Sirap bambu dipasang dari bawah ke atas

dengan

mengkaitkan

pengkait yang sudah dipersiapkan pada bagian sirapnya

p a d a

reng .
e. Perawatan dan ketahanan.
Cara perawatannya sama dengan kedua jenis atap di atas. Untuk daerah yang banyak hujannya, maka atap bambu yang terkena teduh oleh pepohonan mudah rusak/lapuk dalam waktu dibawah lima tahun .
Untuk daerah dataran dan daerah pantai dimana terjadi perbedaan kelembaban dan suhu yang menyolok antara saat hujan dengan

saat

terik matahari, mengakibatkan tidak stabilhya kondisi atap sirap.
Pada waktu terik atap akan melengkung, dan tampak tidak rapi.
Di daerah pegunungan dimana sering turun hujan dan sering

berka

but , kelembaban relatif konstan . Hal ini juga merangsang kelapukan namun umurnya relatif lebih panjang dibandingkan dengan

a tap

yang terkena teduh oleh pepohonan, walaupun di daerah dataran .
Da1am keadaan terawat umurnya antara 9 sampai 15 tahun.
PRCSES PEMBUATAN SEBI'IGA.I BAHAN FWnJNAN.
PEMBERSIHAN BUKU2 01\N RANI'It-K; Bl>.T~ BAMBU •

PEMBEIAHAN Bl>.T~ Bl>.MBU.

0

~ - .-

PEMBERSIHAN BUKU-BUKU BAGIAN DAI.AM.

PITB Denpa8ar>
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CARAP~

BI\GIAN KULIT
MEN3HADAP KEBI\WAH.

II . BI\GIAN KULIT
MEN;HADAP KEAT!>S.
'-<l•

ARAHP~.

~

...___ ___ IGA-IGA

4.

A T A P

D A U N

KE L AP A

Pada umumnya penggunaan daun kelapa sebagai atap hanya untuk bangun
an-bangunan darurat seperti bangsal-bangsal, pondok-pondok ataupun
gubuk-gubuk. Namun demikian memang masih dijumpai penggunaan

yang

bersifat permanen seperti di Desa Tenganan misalnya.
a . Bahan Baku.
Bahan baku dari daun kelapa yang sudah hijau dan cukup tua t etapi belum melapuk. Dimensi dari daun kelapa ini umumnya dibedakan
dalam 2 jenis yang didasarkan atas jenis dari kelapanya .
Yang umum dipakai sebagai bahan bangunan adalah dari j enis
pa yang besar.

PITB Denpasar
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b. Dimensi sebagai Bahan Bangunan.
Sebagai bahan bangunan atap daun kelapa dapat dijumpai dalam

3

( t iga) bentuk
- Tanpa anyaman
- Dianyam rangkap disebut "klangsah mantri"
- Dianyam tunggal satu sisi
- Dianyam tunggal dua sisi.

DIMENSI BZ\HAN BAKU.

40-50 01.

Bl~-

40- 50 01 .

c. Proses Pembuatan At ap Daun Kelapa sebagai Material Bangunan.
- Daun kelapa yang tidak dianyam, cukup dibelah dua dan kedua ujung pelepahnya dipotong rapi.
- Anyaman rangkap, dibuat dari satu tangkai/pe l epah daun kelapa,
satu s i s i d i tekuk kesis i l a i nnya de ngan daun dibiarkan kuncup,
lalu dianyam.

PITB Derzpasar>
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- Anyaman tunggal satu sisi.
Pelepah daun kelapa dibelah dua dan dirapikan kedua ujungnya.
Pada baglan perut daun ditores pada pangkal daun .
Kemudian dianyam dengan mebentangkan lipatan daun.
- Anyaman tunggal dua sisi.
Pelepah daun tidak perlu dibelah dua, lalu diproses sama

de -

ngan di atas.

''KI.AN:;SAH ~··

''KI..AN3SAI-I ~··

2.
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d. Cara Pemasanga n.
- Untuk atap yang bersifat permanen, cara pemasangan pada dasarnya sama dengan pemasangan atap alang-alan g.
Jenis material yang dipergunak an untuk maksud ini adalah dari
jenis yang tanpa dianyam, klangsah mantri dan klangsah

dengan

anyaman tunggal.
- Untuk atap sementara atau darurat, dapat dipasang dengan cara
datar ataupun miring. Klangsah yang dipakai adalah dari jenis
anyaman tunggal satu atau dua sisi.

PEMASANGAN.

l.

2.

CARA DATAR

CARA MIRI!\K; .

KI.AN:;SAH YN:¥:. DIPAKAI ~
DARI JENIS ANYAMAN 'IUNGGl\L SATU ATAU DUA SIS!.
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e. Perawatan dan Ketahanan.
Sifat-sifat dan cara perawatan sama dengan bahan di atas,

t erma

s uk jenis yang paling pendek umurnya.
Dalam keadaan terawat bertahan s ekitar 5 sampai 10 tahun.

1/\l rf J t\h'i\ .

u

I.

ffi

2.
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n
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~
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a t a p
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a t a p

a t a p
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bambu

kelapa

,•

M.lLI K PE Ul llJ ST AK AA N
IWSLITBAl:irG RW

•

~

PERP

p

us

departem

