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ABSTRAK
Desain interior Bali Modern merupakan bangunan atau rumah tinggal yang memperpadukan
antara bangunan tradisional dengan modern, dijaman sekarang banyak yang sudah menuju ke era
modern tidak sedikit juga yang menggunakan tradisional bali sebagai gaya arsitektur atau interior,
Melalui artikel ini masyarakat awam akan lebih mudah mengetahui tentang Desain Interior Bali
Modern melalui penerapan tersebut biasanya menggunakan salah satu dari unsur Modern ataupun
unsur tradisional, dan beberapa hotel memadukan antara unsur modern dengan unsur tradisional
pada desain interior maupun fasad dari bangunan tersebut, salah satu yang menggunakan konsep
tersebut contohnya adalah Villa Shanti yang terletak di Denpasar selatan, Villa tersebut sudah
menuju era modern tidak menutup kemungkinan juga beberapa ruangan masih menerapkan
tradisional bali demi menjaga kelestarian konsep bali itu sendiri, dimulai dari fasad, pintu, jendela
atau ukiran-ukiran khas bali dengan warna coklat yang menjadi konsep tradisional bali itu sendiri.
Villa tersebut menggunakan tradisional bali pada tampilan fasad dan untuk gaya modernnya
menuju ke interior itu bisa menjadikan salah satu yang special dari desain interior dan dapat
menjadikan Susana yang baru, adapun contoh-contoh gambar yang menampilkan suasana
Tradisional Bali modern pada Villa Shanti di Bali.
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PENDAHULUAN
Pada era sekarang bangunan arsitektur rumah tinggal, hotel, villa, dan bangunan
lainnya sudah banyak menggunakan Gaya bernuansa Modern, dimulai dari bentuk, warna,
dan bahan. Terkait dengan hal itu, banyak orang yang mengaplikasikan bentuk-bentuk
tradisional khususnya dari arsitektur bali yang di padukan dengan bentuk-bentuk yang lebih
modern. Dibuatnya artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang Desain Interior Bali modern
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yang diaplikasikan pada desain interior rumah tinggal, hotel, villa, dan lainnya. Melalui
artikel ini masyarakat awam akan lebih mengetahui tentang desain interior bali modern.
Pada umumnya arsitektur di Indonesia khususnya bangunan di Bali selalu
menggunakan konsep yang terkesan modern, ataupun gaya pada interiornya. Gaya atau
konsep tersebut biasanya menggunakan salah satu dari unsur modern ataupun unsur
tradisional, dan beberapa hotel memadukan antara unsur modern dengan unsur tradisional
pada desain interior maupun fasad dari bangunan tersebut. Pada artikel ini akan dibatasi
pembahasan tentang desain interior bali modern yang menggabungkan unsur modern dan
tradisional pada desain interior hotel di Indonesia khususnya di Bali, yaitu Hotel Villa Shanti
yang terletak di Denpasar Selatan.
Informasi yang disajikan dalam artikel ini diharapkan mampu memberikan
pengetahuan yang baru bagi masyarakat awam mengenai Desain Interior Bali Modern dimana
pengaplikasiannya menggabungkan dua unsur yang berbeda, seperti perpaduan antara
Tradisional dengan Modern, dimana hal tersebut jika digabungkan akan menjadi suasana yang
berbeda dari desainnya.

TUJUAN
Tujuannya adalah Menjelaskan tentang bagaimana bentuk dan suasana jika
Tradisional dan Modern digabungkan dan diterapkan pada Interior dan Fasad Bangunan.

PEMBAHASAN
Pengertian Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM
37/PW. 340/MPPT-86 dalam Sulastiyono (2011:6), adalah "Suatu jenis akomodasi yang
mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan,
makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara
komersial.
Berdasarkan definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa hotel adalah sebagai
usaha yang merupakan sarana pendukung kegiatan pariwisata, dimana pengelolaannya
dilakukan secara professional dan tentunya didukung oleh tenaga kerja yang memiliki
keterampilan yang baik dalam bidang perhotelan.
Hotel di Indonesia khususnya di Bali menggunakan Konsep ataupun Gaya pada bagian
Fasad dan Desain Interiornya, Khususnya hotel yang berlokasi di Sanur, yaitu Hotel Villa
Shanti, adapun beberapa contoh gambar yang memperpadukan 2 hal tersebut, yaitu :
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1. Bagian Luar Kamar (Fasad) Hotel Villa Shanti

Gambar 1 Bagian Luar Kamar Hotel Villa Shanti
(Sumber: google.com)

Pada bagian luar Kamar Hotel Villa Shanti memiliki penampilan yang kental dengan
khas Arsitektur Bali pada umumnya, dimulai dari pintu, Ukiran pada pintu Bali, bentuk,
Bahan, dan Warna.

2. Desain Interior Kamar Hotel Villa Shanti

Gambar 2 Interior Kamar Hotel Villa Shanti
(Sumber: google.com)

Pada desain Interior Kamar Tidur dari Hotel Villa Shanti di Bali, terlihat antara unsur
bali dan modern disatukan, dilihat dari penggunaan elemen pelengkap pembentuk ruang yang
menggunakan pintu dan jendela yang biasa digunakan pada bangunan bali khususnya bale
daja, dan elemen pembentuk ruangnya seperti gypsum Putih pada plafon yang memberikan
suasana modern dengan pencahayaan yang tepat.

3

PENUTUP
Kesimpulan yang didapat dari pembahasan diatas adalah bentuk dari bangunan yang
mengaplikasikan dua unsur yaitu Tradisional Bali dan Gaya Modern dimana hal tersebut
dapat menciptakan suasana baru. Ciri khas dari unsur bali pada desain bangunannya yang
paling menonjol yaitu ukiran pada bagian elemen pembentuk ruang seperti, pintu, ukiran
dinding, jendela dan untuk interiornya sedikit menggunakan unsur Bali namun masih
merasakan suasana Tradisional Balinya melalui bahan yang digunakan.
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