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Pengantar Editor
Puji syukur dihaturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga
buku Sekar Jagat Bali; Menguak Kiprah Serta Ketokohan Seniman dan
Budayawan Bali, ini bisa terselesaikan sesuai harapan. Buku ini merupakan
kelanjutan Sekar Jagat Bali; Kumpulan Rekam Jejak Para Tokoh Seni dan
Budaya Bali melanjutkan pendokumentasian dari puluhan seniman dan
budayawan Bali yang belum termuaat. Buku ini dimaksudkan sebagai
dokumentasi dari kisah pergulatan serta lika-liku perjalanan sejumlah
seniman dan budayawan terkemuka Bali yang telah banyak berjasa, berbuat,
dan berkorban demi keberlangsungan hidup seni dan budaya Bali. Karena
berupa lanjutan maka rancangan judulpun pada awalnya Sekar Jagat Bali;
Menguak Kiprah Serta Ketokohan Seniman dan Budayawan BaliJilid II,
namun ketika untuk memperoleh nomor ISBN & KDT + Bercode, pihak
Perpustakaan Nasional RI, Nasional ISBN Agency menyarankan untuk
menganti judulnya karena Sekar Jagat Bali; Kumpulan Rekam Jejak Para
Tokoh Seni dan Budaya Bali tidak terdapat Jilid I, dengan logika tersebut
maka tidak aka nada jilid II. Sesuai saran tersebut agar dapat memperoleh
ISBN maka judul direvisi menjadi Sekar Jagat Bali; Menguak Kiprah
Serta Ketokohan Seniman dan Budayawan Bali, di mana spirit motivasi
penerbitannya tetap sama.
Penyajian rekam jejak para tokoh seni dan budaya Bali dikelompokkan
menjadi dua. Di kelompok budayawan ditampilkan para pemikir seni,
akademisi, pemerhati dan budaya Bali dari bidang keahlian yang berbedabeda. Di kelompok seniman ditampilkan para seniman/seniwati terbaik
dari seni tari, karawitan dan musik, pedalangan, seni rupa, arsitektur, dan
media, bidang seni sastra dan drama. Di antara beberapa hal penting yang
menjadi fokus sajian terhadap para tokoh ini adalah identitas dan latar
belakang, pendidikan serta pelatihan, kiprahnya di masyarakat, sumbangan
karya dan atau pemikiran mereka, serta penghargaan yang pernah diterima.
Diupayakan bahwa semua unsur ini disajikan sesuai fakta-fakta dan realita
yang ada sehingga setiap artikel mampu menyajikan eksistensi, reputasi,
serta kontribusi dari masing-masing tokoh seni dan budaya secara obyektif
dan apa adanya.
Terselesaikannya buku yang berisikan lebih dari lima puluh tujuh
artikel ini adalah berkat adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai
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pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, editor menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Dr. I Gede Arya Sugiartha,
SSKar., M.Hum, atas sambutan dan segala dukungannya terhadap
penulisan buku ini, dari sejak perencanaan, proses penulisan, hingga
ke tahap penerbitan;
2. Para penulis, atas sumbangan artikel-artikelnya, serta kerja kerasnya
sehingga dalam waktu yang relatif singkat sudah mampu menyelesaikan
tulisan-tulisan yang dipercayakan kepada masing-masing penulis;
3. Kepada Kepala UPT. Penerbitan, I Wayan Setem, S.Sn., M.Sn, yang
telah bekerja keras menangani segala urusan administrasi dan proses
pencetakan buku ini;
4. Kepada pihak-pihak lainnya, yang namanya tidak bisa disebutkan
satu persatu, yang juga telah memberikan dukungan sepanjang proses
penulisan dan penerbitan buku ini.
Permohonan maaf yang sebesar-besarnya disampaikan: pertama,
kepada para penulis (konstributor artikel) sekiranya selama proses editing
terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati; kedua, kepada para seniman
dan budayawan yang karena keterbatasan ruang dan waktu sehingga
namanya belum bisa masuk dalam buku ini.
Disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu
kritik dan saran para pengguna dan pembaca buku ini sangat diharapkan.
Akhirnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, buku ini
dipersembahkan kepada para pencinta seni dan budaya Bali, semoga
bermanfaat adanya.
						
									
Denpasar, 2015
I Nyoman Sedana
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Kata Sambutan
Rektor ISI Denpasar
Om Swastyastu,
Puja dan puji syukur, rasa angayu bagya, saya panjatkan
kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan segala rahmatNya sehingga buku berjudul Sekar Jagat Bali;
Menguak Kiprah Serta Ketokohan Seniman dan Budayawan Bali ini bisa
terselesaikan sesuai harapan. Selaku Rektor Institut Seni Indonesia (ISI)
Denpasar, saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku yang
cukup spesial ini yang di dalamnya secara komprehensif memaparkan
kisah perjuangan, usaha kerja keras, dan sumbangan besar dari para tokoh
seniman dan budayawan Pulau Dewata terhadap kehidupan seni dan
budaya Bali. Buku ini menyajikan banyak hal positif yang kiranya akan
bisa dijadikan panutan dan teladan, terutama oleh para generasi muda Bali
yang menimba ilmu di lembaga ini.
Terbitnya buku ini, yang bertepatan dengan Dies Natalis ke X ISI
Denpasar, patut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan, secara
perlahan-lahan namun pasti, iklim akademik di kampus seni ini. Untuk
semuanya itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Prof. Dr. I Nyoman Sedana., MA sebagai penggagas dan sekaligus
sebagai penulis beberapa artikel, serta sebagai editor dari buku ini;
2. Para penulis, atas sumbangan serta kerja kerasnya dalam melahirkan
artikel-artikel bernuansa akademi yang sangat menarik untuk dibaca;
3. Kepada Unit Penerbitan ISI Denpasar Press, I Wayan Setem, S.Sn.,
M.Sn, yang telah bekerja keras menangani segala urusan administrasi
dan proses pencetakan dari buku ini;
4. Kepada pihak-pihak lainnya, yang namanya tidak bisa disebutkan
satu persatu, yang juga telah memberikan dukungan sepanjang proses
penulisan dan penerbitan buku ini.
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Demikian sambutan ini saya, semoga buku ini bisa mencapai
tujuannya, menyajikan tokoh-tokoh panutan di bidang seni dan budaya,
khususnya Bali, kepada para generasi muda penerus bangsa.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
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Denpasar, 2015
Rektor ISI Denpasar,

Dr. I Gede Arya Sugiartha, SSKar. M.Hum.

Editorial
Sebagai kelanjutan Sekar Jagat jilid pertama, buku ini masih sebatas
usaha awal untuk melengkapi data biografi para seniman dan budayawan
yang meliputi pengalaman di bidang keahlian yang ditekuninya, karyakarya seni yang dihasilkan, dan penghargaan yang dicapai oleh sejumlah
seniman dan budayawan Bali baik di bidang seni rupa maupun seni
pertunjukan.
Untuk meningkatkan mutu publikasi ini ke depan dibutuhkan
pendalaman terhadap karya-karya seni yang dihasilkan, baik dari segi
bentuk, fungsi dan makna, maupun yang lebih urgen bisa menginspirasi
mahasiswa dan seniman muda mengenai konsep-konsep estetika, metodemetode artistik, pengaruh ekternal dan dorongan internal, ekspektasi serta
idealisme yang memotivasi setiap seniman bersangkutan mengekpresikan
karya seni kekhahasannya sendiri.
Nanti bila pendataan biografi para abdi seni ini lengkap dengan
asesmen terhadap ide-ide yang ditawarkan, peranan dan makna yang
direfleksikan dalam karya-karyanya, baik dalam konteks ekologi,
humanism, multikultur, agama, politik, maupun sosio-kultural masyarakat
Indonesia, niscaya akan dapat digunakan sebagai referensi, pertimbangan,
dan indikator dalam pemilihan para Mpu Seni kemudian.
Meskipun hingga sekarang rencana pengangkatan Mpu Seni ini
belum terealisasi, tetapi Forum Guru Besar dan Empu Seni (FGBES)
yang dilantik oleh Menteri Pendidikan Nasional serangkaian acara FKI
VI pada tanggal 5-6 Oktober 2009 di Gedung IKJ Jakarta telah meyakini
pentingnya pengangkatant Mpu Seni pada setiap Prodi Seni di seluruh PT
Seni di Indonesia. Mpu Seni tentunya akan diposisikan untuk membentengi
seluruh kegiatan praktik seni agar seimbang dan bersinergi dengan kegiatan
akademik / teori seni yang dibentengi oleh Guru Besarnya.
Jalur Mpu Seni juga memberi peluang bagi para dosen praktisi yang
kurang berhasil memenuhi berbagai persyarakan ketat menuju jenjang Guru
Besar. Profesor bukan saja dituntut persyaratan publikasi dan presentasi
international di luar negeri, tetapi terutama standar kompetensi yang
dijelaskan oleh Director Akademik Dikti, Dr. Ila Sahila dalam pertemukan
Guru Besar pada FKI di Yogyakarta 2014 adalah ability to communicate
effectively yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Menyusul pembagian tugas pada pertemuan pertama tanggal 17
April 2009 di ISI Surakarta, Komisi II yang membidangi Capacity Building
ix

FGBES telah mulai membahas agenda Mpu Seni pada tanggal 5 s/d 6
Oktober di Hotel Treva Jakarta dan pada tanggal 15 Oktober 2009 di Hotel
Melia Purosani, Yogyakarta. Akhirnya, pada tanggal 1 s/d 2 Nopember
2009 di Hotel Sindhu Sanur Denpasar, bersama Komisi I yang mebidangi
Institutional Building dan Komisi III bidang Social Awarenes, FGBES
berhasil merumuskan beberapa usulan kepada Kemendiknas, termasuk di
antaranya TOR, kriteria/persyaratan Mpu Seni yang pada intinya sbb.
Syarat umum: 1) Memiliki kelakuan baik yang layak ditelad
masyarakat; 2) Warga Negara Indonesia; 3) Umur minimal 50 tahun
atau dengan kajian rekomendasi khusus FGBES; dan 4) Mampu
mengkomunikasikan keahliannya secara verbal/tulisan/karya. Sedangkan
syarat khusus yaitu 1) Prestasi seni (Artistic accomplishment); 2) Popularitas
seni/legitimasi masyarakat (Social recognition); 3) Pengakuan/legitimasi
akademik (Academic justification); 4) Rekomendasi FGBES (Official
Recommendation)
Demikian semoga Sekar Jagat segera dikembangkan agar lebih
menginspirasi tumbuhnya para Mpu Seni. Akhir kata, tim editor
mengucapkan terimakasih kepada semua kontributor dan suporter yang
mendukung publikasi ini, serta mengharapkan masukan visioner dari
pemerhati guna meningkatkan mutu publikasi berikutnya. Astungkara!

Prof. DR. I Nyoman Sedana, MA.
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Tokoh - tokoh Budaya

TJOKORDA GDE PUTRA SUKAWATI
Budayawan dan Tokoh Karismatik
I Made Subrata
Beliau sangat ramah dan terkesan cepat akrab, mudah tertawa serta
bergaul tidak membedakan orang. Berpenampilan energik penuh semangat,
apik, rapi, dan selalu nampak ceria. Raut wajahnya mencerminkan suatu
kewibawaan “sinar taksu” sebagai orang kelahiran di lingkungan puri.
Itulah kesan awal dari sosok Tjokorda Gde Putra Sukawati yang nama
lengkapnya adalah Drs.Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati dan
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lebih dikenal dengan panggilan Tjok Putra. Beliau lahir pada 5 November
1955 di Puri Agung Ubud yang kini juga menjadi tempat tinggalnya
bersama keluarga, dan tempo dulu merupakan tempat tinggalnya raja-raja
Ubud.
Tjokorda Gde Putra Sukawati mempersunting Tjokorda Istri Sri
Tjandrawati (alm.) yang juga berasal dari keluarga Puri Agung Ubud (Puri
Saren Kangin), pada tahun 1983 dan dikaruniai dua putra. Putra sulung,
Tjokorda Gde Agung Ichiro Sukawati, telah menamatkan studi dengan
program Sarjana bidang Manajemen Perhotelan di Swiss sementara adiknya,
Tjokorda Gde Angghara Sukawati tamat dari Melbourne Australia.
Membicarakan ketokohan Tjokorda Gde Putra Sukawati yang
kini menjadi pewaris tahta dan penglingsir Puri Agung Ubud tidak bisa
lepas dari peran keluarganya karena secara historis memiliki hirarki
berkesinambungan dan secara runut melanjutkan nilai-nilai normatif dan
pakem-pakem kehidupan di lingkungan puri yang menjadikan suatu tradisi,
yang di antaranya saling mendukung dan saling keterkaitan utamanya
dalam pelestarian dan pengembangan yang bersifat kolektif.
Pendahulunya sebagai penguasa di daerah Ubud mewariskan pakem
tradisi bagaikan air mengalir dari hulu ke hilir penuh dengan perjuangan
hingga menjadikan Ubud lestari, nyaman, dan aman sebagai kampung
seniman dan tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara, bercirikan
seni budaya yang sangat kental dengan adat istiadat serta mengakar pada
ajaran agama Hindu.
Tjokorda Gde Putra Sukawati memiliki seorang kakak perempuan
yaitu Tjokorda Istri Sri Atun Sukawati dan dua orang adik. Kedua adiknya
merupakan tokoh-tokoh budayawan ternama. Adik pertamanya Tjokorda
Gde Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) bergelar doktor kajian budaya,
sebagai dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana dan juga
mantan Bupati Gianyar masa bakti tahun 2008-2013. Sedangkan adiknya
yang kedua adalah Tjokorda Gde Raka Sukawati, juga menyandang gelar
doktor Manajemen sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana,
dan juga sebagai undagi yang memiliki keahlian bidang seni rupa dan telah
banyak berkiprah mengabdikan diri ngayah membuat barong, rangda,
topeng, dan tapakan sesungsungan di pura-pura serta berkaitan dengan
upacara Pitra Yadnya (Pelebon) sering juga membuat bade dan lembu.
Dari ketiga bersaudara masing-masing mengabdikan profesinya
menunjukkan peran aktif mewujudkan suatu keyakinan dan kepercayaan
masyarakat untuk menjadikan posisi puri dalam status sosial khususnya di
daerah Ubud tetap ajeg sebagai pusat pengayoman dan hulu masyarakat.
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Tjokorda Gde Putra Sukawati adalah putra dari pasangan Tjokorda
Gde Agung Sukawati dan Anak Agung Niang Rai. Tjokorda Gde Agung
Sukawati adalah tokoh besar budayawan berlevel internasional, banyak
mendapatkan penghargaan dan tanda jasa baik di tingkat lokal, nasional
maupun mancanegara. Beliau telah mewariskan benih dan mutiara-mutiara
sebagai daya tarik Ubud.
Pada tahun 1936 Tjokorda Gde Agung Sukawati bersama-sama
kakak beliau Tjokorda Gde Raka Sukawati, I Gusti Nyoman Lempad, serta
Walter Spies dan Rudolf Bonnet, dua orang seniman barat yang waktu itu
tinggal menetap di Ubud, memprakarsai pembentukan wadah perkumpulan
seniman-seniman Ubud dan sekitarnya dengan nama Pita Maha untuk
menjaga kualitas karya seniman-seniman serta memperkenalkan
manajemen dan teknik modern dalam karya seni. Pita Maha kemudian
mengikuti pameran berlevel dunia Paris International Exhibition pada
tahun 1937 dan mencapai sukses, yaitu dua orang seniman lukis Ida Bagus
Made Kembeng dan Ida Bagus Gelgel mendapatkan penghargaan medali
perak.
Selanjutnya sebagai kelanjutan dalam memperjuangkan cita-cita
Pita Maha pada tahun 1954 mulai pendirian Museum Puri Lukisan di
bawah Yayasan Ratna Wartha Ubud yang dipimpin Tjokorda Gde Agung
Sukawati, dengan peletakan batu pertama oleh Perdana Menteri Republik
Indonesia Ali Sastroamidjoyo dan pada tahun 1956 diresmikan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhammad Yamin.
Dari sinilah awal mula sejarah modernisasi yang dimulai dari daerah
Ubud dan kemudian berimbas secara universal terutama dalam bidang seni
rupa dan seni pertunjukan, yaitu sebuah konsep kolaborasi dalam bidang
seni dan bidang manajemen di antara barat dan timur terpadu menjadi
satu, yang digagas oleh Tjokorda Gde Agung Sukawati beserta Walter
Spies dan Rudolf Bonnet. Dalam usahanya menjaga kesinambungan di
antara fungsi museum yang mengkoleksi hasil karya seni rupa dengan
senimannya sebagai pencipta, maka untuk mengantisipasi tindak lanjut
dari perkembangan seni rupa di daerah Ubud, pada tahun 1968 didirikan
Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI) setingkat SMA di bawah Yayasan
Ratna Wartha Ubud.
Dari runut ketokohan ayahandanya, khusus dalam bidang seni dan
budaya, Tjokorda Gde Putra Sukawati sebagai pewaris dan penerus tahta
telah diberi pertanda jejak-jejak untuk melanjutkan, mengembangkan,
dan melestarikan sehingga beliau dalam berkiprah secara estafet selalu
Sekar Jagat Bali Jilid II
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berpegang teguh pada nilai-nilai normatif yang telah digariskan dengan
mengakar pada tradisi dan pakem-pakem budaya daerah.
Tjokorda Gde Putra Sukawati seorang budayawan yang memiliki
talenta dan kegemaran profesi yang beragam multi fungsi serta lintas
budaya, karena di samping sebagai budayawan juga sebagai seniman pada
masa mudanya sering menari dan menabuh, dan kini sebagai kolektor,
pebisnis, konseptor, serta dalam peran utamanya adalah sebagai tokoh
masyarakat yang mengayomi adat-istiadat dan tatanan umat beragama.
Dari status sosial yang dimiliki dan keberhasilan di bidang bisnis diimbangi
dengan perilaku sosial yang suka mengabdi, beryadnya, dan berbakti.
Tjokorda Gde Putra Sukawati sangat disegani dan dihormati di kalangan
masyarakat sehingga dalam kegiatan pelaksanaan upacara dari rangkaian
Panca Yadnya sering diposisikan sebagai “pengerajeg karya”. Berkaitan
dengan tulisan ini penulis sempat menghubungi dua kali tanggal 4 dan 13
Juli 2014 lewat telepon, beliau sedang berada di Senduro Lumajang Jawa
Timur “pedek tangkil” di Pura Mandhara Giri Semeru Agung berkaitan
dengan pelaksanaan Upacara Tawur Agung Panca Walikrama. Menurut
beliau ungkapan bakti yang dilakukan secara tradisi di lingkungan puri
tidak terlepas dari ikatan dan kedekatan Puri Agung Ubud pada masa-masa
lalu yang diawali oleh ayahandanya pada tahun 1963 pada saat “mendak
Tirta” di Gunung Semeru dalam rangkaian upacara Eka Dasa Rudra di Pura
Besakih yang pertama. Saat itu telah dicetuskan untuk membangun sebuah
pura di Gunung Semeru dan akhirnya baru bisa terwujud pada tahun 1989
diprakarsai oleh Tjokorda Agung Suyasa (alm.) sebagai pengelingsir Puri
Ubud.
Tjokorda Gede Putra Sukawati melakoni kegiatan adat-istiadat
dan tatanan upacara agama hampir setiap hari dan baru saja selesai
melaksanakan upacara besar Panca Walikrama pada hari suci Budha
Kliwon Pagarwesi tanggal 8 Oktober 2014 di Parahyangan Jagat Payogan
Agung Gunung Lebah Tjampuhan Ubud. Upacara ini baru pertama kalinya
dilaksanakan di pura tersebut yang baru saja selesai dipugar dengan sangat
megah, yang merupakan tanggung jawab beliau sebagai pengempon pura.
Pura Gunung Lebah merupakan pura kuno / tua peninggalan dari payogan
Ida Rsi Markandeya dalam perjalanannya menuju Besakih.
Tjokorda Gde Putra Sukawati sebagai tokoh pengayom masyarakat,
adat-istiadat, dan tatanan umat beragama memiliki pandangan yang tertuju
pada konsep keseimbangan secara vertikal dan horizontal sebagaimana
ajaran Tri Hita Karana mengharmoniskan hubungan manusia dengan yang
dipuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dan mengharmoniskan hubungan
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sesama manusia, serta mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam
lingkunganya.
Hal ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan jasmani dan rohani
yaitu diwujudnyatakan berupa kemampuan ekonomi diimbangi dengan
tujuan yadnya yang tulus ikhlas.
Secara fisik membangun pura tempat-tempat suci, dan secara rohani
menghaturkan upacara pengorbanan suci sebagai usaha menyelaraskan
siklus alam bawah, alam tengah, dan alam atas (bhur, bhuah, dan swah)
sebagai pengabdian di antara “ngayah dan bakti”, di antara “bakti” dengan
“suweca”. Begitu juga pandangan beliau terhadap keseimbangan status
puri dengan masyarakat tetap dijaga dengan konsep “silih asih”, kedekatan
“menyama braya”, dan “metulung” saling membantu “segilik seguluk
sebahyantaka”.
Tjokorda Gede Putra Sukawati semasa kecilnya hidup di lingkungan
puri bersama saudara-saudaranya di bawah asuhan dan tempaan
ayahandanya sendiri yang penuh disiplin, tegas, bersahaja, berpikiran maju,
dan berwawasan luas mendorong untuk mengenal dunia yang lebih luas
seiring dengan mulai berkembangnya Ubud sebagai kawasan pariwisata
yang sering dikunjungi oleh para pelancong mancanegara.
Pada tahun 1962 Tjokorda Gde Putra Sukawati mulai mengikuti
pendidikan Sekolah Dasar (SD) di daerah kelahirannya Ubud, dan setelah
tamat melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) di Denpasar. Semasa duduk di bangku kelas III
SMA, sempat mengikuti kursus bahasa Inggris selama satu tahun di Sydney
Australia.
Pada tahun 1974 tamat pendidikan di SMA, beliau sempat mengikuti
kuliah selama tiga bulan di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana dan
selanjutnya berangkat ke negara Eropa bercita-cita mengikuti studi di
Belanda, akan tetapi setelah berada di sana menemukan kendala tidak
mendapatkan izin tinggal tetap, hanya izin sementara untuk mengikuti
pendalaman bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Beliau kemudian pindah
ke Swiss namun juga menghadapi permasalahan yang sama yaitu hanya
mendapat izin sementara sehingga hanya mendapatkan pendalaman bahasa
Jerman.
Dalam kurun waktu empat tahun Tjokorda Gde Putra Sukawati
berada di Belanda dan di Swiss mendapatkan pendidikan keahlian tiga
bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Beliau
juga menyempatkan diri untuk bekerja: pada tahun 1975-1977 sebagai
staf pribadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss dan pada tahun
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1977-1978 bekerja sebagai staf perpustakaan di kantor Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Belanda. Selebihnya bila ada waktu luang
kesempatannya dipergunakan untuk membuka hubungan jejaring sambil
mempromosikan potensi daerah Ubud melalui keahlian mengajar tari
dan tabuh serta pentas pada acara-acara penting lainnya. Akhirnya pada
tahun 1978 beliau memutuskan untuk pulang ke Ubud karena ayahanda
tercintanya Tjokorda Gde Agung Sukawati meninggal dunia.
Dalam kurun waktu yang cukup lama disibukkan dengan kegiatan
adat-istiadat termasuk pelaksanaan upacara pelebon besar (pembakaran
mayat tingkat utama) ayahandanya, maka cita-cita untuk mengikuti kuliah
baru bisa dimulai kembali pada tahun 1982 di Sekolah Tinggi Manajemen
Indonesia (STMI) Denpasar dan dapat menyelesaikan kuliahnya pada tahun
1986 dengan menyandang gelar Sarjana (S1) Manajemen Perusahaan.
Melalui keahlian manajemen yang dimiliki, beliau mengemas dan meracik
kembali cetusan ayahandanya tentang kolaborasi seni budaya barat dan
timur khususnya di daerah Ubud yang berbasis seni sakral dan profan
pada posisi ritual upacara wali dengan fungsi hiburan balih-balihan yang
ditujukan pada masyarakat umum utamanya sajian untuk kepentingan
pariwisata. Sewaktu beliau mengikuti kuliah perhatian terhadap bidang
seni dan budaya sangat besar. Pada tahun 1982 mendirikan Sanggar
Tedung Agung yang bergerak pada pembinaan dan pengembangan seni
tari dan tabuh dalam fungsi ngayah pengabdian dan fungsi pariwisata
untuk memperkaya daya tarik wisata di Ubud pada malam hari sehingga
wisatawan juga bisa tinggal lebih lama. Pembinaan dan pengembangan ini
masih berlanjut sampai sekarang berpusat di Puri Agung Ubud sehingga
menampakkan fungsi puri tetap ajeg sebagai pengayom seni-budaya.
Kegiatan Sanggar Tedung Agung melibatkan anak-anak berbakat dari
tingkat SD, SMP, SMA, serta muda-mudi di lingkungan Kelurahan Ubud
dan sekitarnya serta juga para tamu yang berkeinginan ikut serta baik itu
domestik maupun mancanegara. Kegiatan ini dilakukan dengan tidak ada
pungutan biaya serta tanpa ada ikatan persyaratan apapun.
Sanggar Tedung Agung banyak melibatkan pakar-pakar guru; ada
yang dari luar daerah ataupun orang asing dan yang paling kompeten
adalah kebanyakan dari lulusan Institut Seni Indonesia Denpasar beserta
para dosennya sebagai penasehat, di antaranya Prof. Dr. I Wayan Rai S,
MA mantan Rektor beserta istrinya Dr. I Gusti Ayu Srinatih SST, MSi,
I Wayan Carita SST, MA, dan I Wayan Suharta, SSkar, MSi yang kini
menjabat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan. Sanggar Tedung Agung di
bawah pengayoman Tjokorda Gde Putra Sukawati dikelola berbasiskan
6

Tokoh-tokoh Budaya

manajemen, di samping difungsikan untuk ngayah mengabdi ke pura-pura,
baik di lingkungan daerah Ubud khususnya dan Bali pada umumnya, juga
sampai ke luar daerah seperti ke Pura Gunung Semeru.
Dalam usaha pembinaan dan pengembangan bidang seni rupa
Tjokorda Gde Putra Sukawati kembali membangkitkan kejayaan
organisasi seniman Pita Maha dengan alih generasi penerus. Pada tahun
1982 dibentuk golongan seniman-seniman Ubud yang beranggotakan 360
orang di bawah Himpunan Seniman Ratna Warta. Adapun tujuannya di
samping melakukan pembinaan dan pengembangan bidang kesenirupaan
juga untuk menggalang kerjasama dengan Museum Puri Lukisan utamanya
dalam usaha melaksanakan pameran secara rutin mengisi ajang kegiatan
tahunan, dan bila terdapat hasil karya terbaik bisa dijadikan penambahan
koleksi museum.
Tjokorda Gde Putra Sukawati sebagai ketua yayasan yang
bertanggung jawab akan keberadaan dan keberlanjutan Museum Puri
Lukisan Ubud yang merupakan warisan ayahandanya, kini terus dibenahi
dan dikembangkan baik dalam segi kuantitas maupun kualitas koleksi yang
secara khusus mengkoleksi hasil karya lukis dan patung gaya tradisional
serta juga penambahan areal pada bangunan-bangunan yang berciri khas
merupakan perpaduan di antara arsitektur tradisional Bali dengan arsitektur
barat.
Keberadaan Museum Puri Lukisan dan Sanggar Tedung Agung
sebagai aset seni-budaya yang keduanya di bawah pengayoman Tjokorda
Gde Putra Sukawati telah dilakukan berbagai cara kerjasama dengan pihak
terkait baik dengan lembaga kepemerintahan maupun dengan pihak-pihak
swasta di dalam maupun di luar daerah serta lawatan sebagai duta seni
keluar negeri. Sering mendapatkan undangan atau bekerja sama untuk
mengikuti pameran hasil karya seni rupa dan pentas seni tari dan tabuh,
di antaranya berpartisipasi di daerah sendiri di Ubud dalam menyongsong
hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus, pentas malam
kesenian, pameran seni rupa, dan mengadakan lomba melukis di kalangan
anak-anak dan remaja. Sanggar Tedung Agung pernah bekerja sama
bergabung dengan sanggar tari lainnya yang ada di Ubud untuk pentas di
Pesta Kesenian Bali (PKB) di Art Centre Denpasar sebagai duta Kabupaten
Gianyar, antara lain pernah menampilkan Sendratari Kolosal yang bertajuk
“Maya Denawa” dengan melibatkan seluruh komponen sanggar dan penari
yang ada di bawah Tedung Agung sekitar 300 orang pada tahun 1992.
Tjokorda Gde Putra Sukawati sebagai Ketua Yayasan Ratna Wartha
juga mendapatkan undangan mengikuti pentas dan pameran untuk mengisi
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acara-acara penting, ajang festival maupun dalam bentuk kolaborasi di
negara-negara luar negeri seperti di Fukuoka City Art Museum tahun
1985; “Bali Festival” (“Pesta Kesenian Bali”) di Keio Department Store,
Shinjuku dan Museum Laforet Espace, Harajuku Tokyo tahun 1986;
pameran lukisan tradisional Bali di Tokyo, Osaka, dan Nagoya (Jepang)
di Museum Laforet Espace pada tahun 1988; menampilkan lukisan mural
I Wayan Bendi menghiasi tembok seluas 3 x 15 meter di gedung Marine
Messe Fukuoka tahun 1995. Beliau juga memimpin sekaa/rombongan seni
tari dan tabuh “Cilik-Cilik Bali” pada the Southeast Asian Festival 1992
yang bertema “Dance Music Drama Asia” di Tokyo, Osaka, Hiroshima,
dan Fukuoka, Jepang tahun 1992 serta membawa misi kebudayaan berupa
tari dan tabuh ke negara-negara Jerman, Swiss, Finlandia pada tahun 1989;
dan negara-negara lainnya sehingga keberadaannya menjadi lebih eksis.
Tjokorda Gde Putra Sukawati adalah juga seorang konseptor. Banyak
idenya dapat diterapkan dalam penataan daerah Ubud sebagai daerah tujuan
pariwisata yang berbasis seni budaya. Hal ini sewaktu beliau menjabat
Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Ubud
dan selanjutnya berubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Kelurahan Ubud dengan masa pengabdiannya lebih dari sepuluh
tahun (2002-2013) dan kebetulan juga selama masa pengabdiannya penulis
mendampingi sebagai Wakil Ketua. Adapun gagasannya bersama-sama
tokoh masyarakat Ubud lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban
wilayah Ubud sebagai destinasi wisata antara lain adalah dengan berupaya
menata lingkungan kawasan Ubud agar kehidupan bisa berjalan lebih
serasi dan lestari. Misalnya pengaturan sarana promosi tidak bertebaran
dan tidak melintang di jalan, pengaturan artibiut kampaye dipusatkan
di Lapangan Astina, pelarangan kegiatan pedagang acung berjualan di
jalanan, pengaturan/pembatasan suara musik keras, serta batasan waktu
buka usaha restoran dan sejanisnya tidak melewati tengah malam (pk.
12.00). Semua hal tersebut dikomunikasikan kepada para pihak yang
terlibat dan juga ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak
yang berwenang yakni pemerintah setempat. Dengan demikian Ubud bisa
tetap mempertahankan keunikannya yang berbasis nilai-nilai tradisional.
Dalam bidang kependudukan, setiap orang yang berdomisili mencari
pekerjaan di daerah Ubud harus mendapatkan Surat Tanda Lapor Diri
(STLD) dari jajaran tingkat Kelurahan Ubud, yang sekarang diterapkan
oleh pemerintah menjadi Kartu Ijin Penduduk Sementara (KIPEM). Lalu
dalam sektor perhotelan, mencetuskan standarisasi hotel-hotel yang dapat
dikategorikan sebagai hotel Melati, dan banyak lagi konsep-konsep beliau
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yang diterapkan di tingkat desa maupun di tingkat pemerintahan kabupaten
dan Provinsi Bali.
Tjokorda Gde Putra Sukawati tokoh konseptor sebagai pengabdi
yang memiliki peran sosial budaya secara utuh dari tingkat pemikiran yang
berwawasan ke depan, juga tidak segan-segan turun ke lapangan menyatu
dengan masyarakat dalam suatu kegiatan yang berwawasan kebersamaan
dan serta-merta mengimbangi dengan yadnya pengorbanan suci sebagai
wujud nyata didasari atas wawasan keseimbangan. Konsep seperti ini
beliau lakoni dari tatanan keluarga besar puri, masyarakat, daerah sampai
pada tingkat provinsi.
Pengabdian beliau yang penuh dengan beragam kegiatan di samping
sebagai pengayom masyarakat dalam tatanan adat-istiadat dan agama,
juga banyak terlibat di tingkat lembaga pemerintahan yang di antaranya
pada tahun 1984-1992 menjabat Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) Kabupaten Gianyar, dan juga sekaligus merangkap
sebagai anggota Dewan Penasehat PHRI Provinsi Bali. Tahun 2009-2014
beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Kabupaten
Gianyar dan juga merangkap sebagai anggota Dewan Pertimbangan
KADIN Provinsi Bali.
Selain itu Tjokorda Gde Putra Sukawati juga menjabat sebagai
anggota Penasehat Dewan Kehormatan Bali Tourism Board (BTB), Ketua
Persatuan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Presiden Komisaris
Grup Hotel Campuhan, Hotel Pita Maha, Hotel Royal Pita Maha, dan Royal
Kirana Spa yang merupakan aset usaha miliknya dengan saudaranya, dan
masih banyak jabatan lainnya yang penulis tidak dapat cantumkan. Hal
tersebut dapat dilihat dari sejumlah penerimaan piagam penghargaan yang
menjadikan dokumentasinya baik di tingkat daerah, nasional, maupun
internasional. Penghargaan-penghargaan itu di antaranya dari panitia
pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS) tahun 19901991, dari Konsulat Jendral Republik Indonesia Vancouver Kanada tahun
2000, menerima Dharma Kusuma dari pemerintah Provinsi Bali atas
pengelolaan Museum Puri Lukisan Ubud pada tanggal 14 Agustus 2001,
dan menerima penghargaan “Karyakarana Pariwisata” dari Gubernur Bali
atas peran sertanya membaktikan karya dan jasanya dalam membangun
Kepariwisataan Bali tahun 2007.
Ketokohan Tjokorda Gde Putra Sukawati layak menjadi suatu
panutan, memiliki wawasan sangat cermat untuk mengantisipasi
perkembangan global kekinian, berupaya membina dan melestarikan nilainilai seni budaya sebagai sumber kehidupan, sumber inspirasi, dan daya
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tarik pariwisata. Sedangkan untuk mendapatkan sumber penghidupan
berupa kontribusi sebagai kekuatan yang dapat mentransformasi suatu
pengabdian adalah didasari atas pengelolaan manajemen bisnis, berupaya
mengembangkan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pariwisata
yang berbasis tradisi ramah lingkungan serta mengakar pada seni, budaya,
dan agama Hindu di Bali.
Demikian konsep pikiran beliau yang kalau dihubungkan dengan
teori kebudayaan dari Koentjaraningrat secara singkat adanya suatu
gagasan harus dilakukan dengan aktivitas kegiatan dengan mengupayakan
dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mewujudkan hasil yang nyata.
Kemudian dari hasil tersebut dapat difungsikan menjadikan sumber
kehidupan baik sebagai sarana pengabdian maupun untuk sarana ekonomi
yang mendatangkan uang, sehingga keseimbangan lahir-batin “sekala
kelawan niskala” bisa terwujud menuju keselarasan hidup jasmani dan
rohani.
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PANDE WAYAN SUTEJA NEKA

Budayawan, Kolektor, dan Jejeneng Mpu Keris
I Made Subrata
Pande Wayan Suteja Neka kelahiran 21 Juli 1939 di Desa Peliatan
Ubud Gianyar, dari lingkungan keluarga seniman. Ibundanya bernama Ni
Wayan Lunga (1922-2007) dan ayahndanya adalah I Wayan Neka (19171980) seorang pematung kayu ternama penekun gaya tradisional. Pada
1960 menerima penghargaan karya seni patung terbaik Bali, dan juga di
tahun 1990-an (almarhum) menerima Anugerah Seni Wija Kusuma dari
11

Pemerintah Kabupaten Gianyar dan penghargaan Dharma Kusuma dari
Pemerintah Provinsi Bali. Membuat Patung Garuda terbesar pertama di
Bali setinggi 3 m untuk New York World Fair, 1964 di Amerika Serikat,
dan juga ukuran yang sama dibuat untuk Expo 1970, The Best Ten Osaka
(Handoko. 2007, 6 ).
Dari silsilah keturunannya adalah keluarga soroh Pande Besi, yang
pada masa kerajaan tempo dulu para leluhurnya ahli membuat persenjataan
Keris dan Tombak beserta alat-alat perang sejenisnya, dan juga membuat
perlengkapan rumah tangga lainya, menjadi kepercayaan Raja Peliatan Ida
Dewa Agung Djelantik (Raja ke-3, 1823-1845).
Atas jasa-jasa dan pengabdianya diberikan status sosial yang layak
dan tempat tinggal bersebelahan dengan Puri Agung Peliatan.
Pande Wayan Suteja Neka dikenal dikalangan masyarakat luas
dengan panggilan akrabnya adalah Suteja Neka, berperawakan agak tinggi
dan agak kurus,”pengadeng lanjar”. Berpenampilan sederhana, bersih, rapi
penuh disiplin dan bersahaja sebagai mana karakter kebanyakan seorang
guru, dengan perangai selalu ceria serta murah senyum bagaikan tipe orang
yang seakan-akan tidak pernah marah.
Raut mukanya tercermin seorang idealisme yang memiliki cita-cita
tinggi serta tekad yang kuat tanpa pernah putus asa sebelum mencapai
suatu tujuan, untuk melangkah lebih maju dan selalu berharap dimasa yang
akan datang lebih baik. Darah seni yang mengalir dari ayahndanya sendiri
menempa kehidupan Suteja Neka di masa kecilnya juga ikut mengambil
bagian mematung hanya untuk mengisi waktu luang setelah pulang
sekolah.
Dari talenta yang dimiliki dalam perkembangan berikutnya lebih
pada kecintaan dan kecerdasanya sebagai penikmat serta pelestari nilainilai seni budaya. Suteja Neka menamatkan pendidikan Sekolah Rakyat
(Sekolah Dasar) tahun 1953 di Desa Peliatan, dan tahun 1957 menamatkan
pendidikan Sekolah Guru Bawah (SGB) di Gianyar.
Pada tahun 1958 Suteja Neka diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebagai guru di Sekolah Rakyat Desa Kembangsari, Kintamani,
dan tahun 1960 pindah ke Sekolah Rakyat di Desa Mas, Ubud. Sambil
mengajar Suteja Neka melanjutkan pendidikan Sekolah Guru Atas (SGA)
di Denpasar dan tamat tahun 1964. Tahun 1966 mendapatkan kesempatan
pindah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Gianyar, mengajar
Bahasa Inggris, dan tahun 1968 pindah ke SMP Negeri Ubud dengan
profesi yang sama.
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Perkawinanya mempersunting Ni Gusti Made Srimin (3 Mei 1963) di
karuniai 4 (empat) orang putra putri yang kesemuanya dapat menyelesaikan
pendidikan di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Pertama adalah
Pande Putu Sritamin Suteja seorang dokter alumni Universitas Udayana
Denpasar, yang kedua Pande Made Kardi Suteja dokter spesialis bedah
urologi alumni Universitas Indonesia Jakarta, ketiga Pande Nyoman Wahyu
Suteja sarjana ekonomi Tri Sakti Jakarta, dan yang terakhir adalah Pande
Ketut Sri Intan Suteja juga sarjana ekonomi alumni Universitas Udayana
Denpasar (Wijanarko, 2014: 1).
Dari ke empat putra putrinya dapat menyandang gelar kesarjanaan
yang kini semuanya mengikuti jejak ayahndanya menjadi pebisnis sukses
dalam bidang kepariwisataan.
Suatu usaha keras dengan penuh disiplin dan bersahaja, hasil
tempaan Suteja Neka selaku orang tua yang patut diteladani. Beliau
seorang guru, akan tetapi sejak kecil sudah memiliki cita-cita yang idealis
ingin mengumpulkan, dan mengkoleksi hasil karya seni yang dianggap
baik. Sebagai syarat dalam penampakanya sangat unik, memiliki ciri
khas tersendiri, menginspirasi adat budaya dan keindahan alam Bali dan
pernah mendapatkan suatu pengakuan dari pemerintah. Pemikiran ini
sangat terkesan dan terdorong pada saat ayahndanya menerima piagam
penghargaan karya seni patung kayu tradisional terbaik dari pemerintah
Provinsi Bali. Ajang ini menurut Suteja Neka adalah suatu martabat diri
yang tak ternilai dan sangat bergengsi di masyarakat. Disadari bahwa citacita yang idealis dan sangat sulit untuk dicapai, akan tetapi sangat mulia dan
memiliki nilai luhur, menimbulkan suatu beban dalam benak pikirannya.
Muncul suatu pertanyaan pada dirinya sendiri apakah hal ini hanya berupa
sebuah impian ataukah angan-angan yang akan bisa terwujud.
Dengan pengalaman sebagai guru yang dirasakan mendapatkan
nafkah terbatas hanya cukup untuk biaya hidup, sedangkan untuk
mewujudkan sebuah cita-cita memerlukan biaya yang sangat tinggi. Di
daerah Ubud kehidupan dirasakan cukup mahal, karena Ubud sebagai
daerah tujuan wisata utama mancanegara yang keberadaanya ibaratkan desa
kota dalam pergaulan yang mendunia, cerminan suatu daerah internasional.
Dari kata hati yang sebenarnya Suteja Neka lebih menyenangkan profesi
sebagai seorang guru, karena dapat memberikan kebahagiaan batin yang
sangat mendalam. Kecerdasan dan keunggulan seorang guru bilamana
pengabdianya (ngayah) didasari dengan rasa yang tulus dan ikhlas akan
memiliki nilai amat tinggi bila dikaitkan dengan kodrat hukum sebuah
karma (ajaran hukum karma phala). Seorang guru dapat memberikan
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pembelajaran ilmu pengetahuan serta menanamkan sikap mental, moral
dan etika pada setiap anak didik adalah perbuatan yang sangat mulia untuk
membentuk karakter generasi penerus bangsa yang menjadikan harapan
kita semua. Pengabdian yang serta merta melekat pada diri menyisakan
kenang-kenangan selama hidup dan tetap adanya jalinan rasa keakraban
diantara guru dengan anak didik. Pandangan seperti ini dihadapkan pada
situasi dan kondisi yang amat dilematis yaitu di satu pihak pekerjaanya
sebagai guru dianggap menyenangkan serta memiliki jasa, akan tetapi sangat
terbatas dalam penerimaan nafkah (guru pahlawan tanpa jasa). Di lain pihak
dihadapkan pada cita-cita yang amat luhur, berwawasan cemerlang untuk
menyelamatkan, melestarikan mengumpulkan dan mengkoleksi hasil-hasil
karya seni lukis melalui pendirian sebuah museum seni. Pemikiran yang
berwawasan masa depan untuk mendirikan museum adalah suatu investasi
budaya yang berjangka panjang, namun tetap berdaya guna, memiliki
harapan yang cerah dan dapat memberikan kesempatan pembelajaran
serta apresiasi bagi penikmat seni. Karena yang disegarkan, dimekarkan
dan digetarkan adalah totalitas dari pondasi kemanusiaan yang mencakup
kejiwaan, kepuasan batin dan kebanggaan rasa. Melalui seni budaya yang
kita miliki dan dilestarikan, kita bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain,
serta perwujudan museum yang baik merupakan guru abadi dari guru-guru
besar kebudayaan (Handoko, 2007: vii).
Menurut Suteja Neka, bahwa hidup ini adalah suatu pengabdian
(ngayah) sesuai dengan ajaran agama Hindu pustaka suci “Sarasamuccaya“.
Hidup sebagai manusia merupakan kesempatan emas, sebab hanya dengan
lahir sebagai manusia dapat membedakan perbuatan yang baik (subha
karma) dapat meningkatkan kualitas perilaku (karma) sehingga kelak
seseorang dapat menolong dirinya sendiri dari penderitaan dan menuju
suatu kebahagiaan (Gorda, 2003: 21).
Demi suatu tujuan dan cita-cita, mula pertama pekerjaan mendua
beliau lakoni dengan pintar-pintar mengatur waktu sebagai guru dan juga
sebagai pengantar tamu wisata (guide) untuk mendapatkan penghasilan
tambahan yang lebih layak. Pekerjaan mendua sangatlah merepotkan
dengan banyak janji-janji waktu yang sering bersamaan dan harus
ditepati, sehingga keadaan seperti ini dihadapkan pada satu pilihan untuk
ditentukan. Suratan takdir sudah memberikan jalan hidup, manusia hanya
bisa berusaha demikian selintas dalam benak pikiran Suteja Neka. Dengan
perasaan yang sangat berat, memerlukan suatu keberanian, tekad, dan
juga segala pertimbangan yang matang diantara sebab dan akibat serta
diantara peluang dan tantangan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki
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yaitu dengan bermodal keahlian bahasa inggris dan hidup di daerah Ubud
sebagai tempat tinggal tetapnya.
Daerah Ubud yang sudah dikenal di mancanegara sebagai kampung
seniman khususnya seni lukis memiliki kandungan seni dan budaya beragam
(multi cultural) dalam kehidupan dan perkembangan berkesenian.
Pada tahun 1970 peristiwa yang sangat mengesankan akhirnya
keputusan diambil untuk berhenti dengan hormat sebagai guru dan mulai
melangkah pada suatu tujuan untuk mewujudkan cita-cita pendirian
sebuah museum seni. Ada motif dan tujuan tertentu yang lebih bermakna
hakiki untuk dicapai oleh Suteja Neka, karena dengan mendirikan sebuah
museum dapat berfungsi ganda baik dalam wujud dunia nyata (sekala)
secara fisik maupun dalam dunia tidak nyata (niskala) sebagai kepuasan
batin. Museum sebagai sumber pendidikan, informasi, komunikasi, dan
promosi, serta juga sebagai sumber inspirasi, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui pameran koleksi hasil cipta, rasa, karsa manusia
dari rentang peradaban yang melewati waktu sangat panjang.
Pekerjaan menjadi guide dikembangkan dengan menekuni provesi
sebagai pebisnis, usaha jual beli hasil karya lukis yang mula pertama di
wujudkan berupa bangunan kios kecil berukuran 9 x 6 meter beratapkan
ilalang dengan memanfaatkan sebagian tanah halaman depan pekarangan
rumah tinggalnya. Dibuka pada tanggal 20 Oktober 1966 dengan nama Art
Shop atau Toko Seni. Kegiatan oprasional rutinitas keseharianya dibantu
oleh istri tercintanya Ni Gusti Made Srimin seorang ibu rumah tangga
yang memiliki karakter pekerja tanpa mengenal lelah. Dengan sangat setia
mendampingi, mendorong dan memacu suaminya untuk membuka jejaring
baik diantara hubungan pebisnis lokal, nasional, maupun internasional.
Kontak jual beli lukisan dirasakan sangat lancar terjadi suatu proses
management pada dua sisi yang harus dilakoni. Yaitu diantara berperan
sebagai pengantar, perantara ataupun pengepul untuk berhubungan
langsung kepada para seniman penghasil karya lukis. Sedangkan dengan
penikmat sebagai pembeli yang akan memboyong hasil karya lukis untuk
dijadikan souvenir dibawanya pulang ke daerah ataupun ke negaranya
masing-masing. Usaha jual beli semakin maju dan semakin berkembang
dari berbagai macam ragam produk corak, serta karakteristik dari suatu
karya seni lukis yang menjadi pangsa pasar laku terjual. Kejadian
seperti ini juga menjadikan suatu pemikiran dilematis bagi Suteja Neka,
sebagaimana diyakini dalam ajaran “rwabhineda” umat hindu, dua hal
yang selalu berbeda akan tetapi tak terpisahkan diantara satu dengan lainya
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karena saling mendukung dan saling keterkaitan didalam mencapai suatu
tujuan.
Suteja Neka sebagai seorang anak seniman yang juga memiliki
darah seni merasakan kegalauan hati dan sekaligus kekhawatiranya bila
semua karya-karya seni yang langka bermutu tinggi (taksu) serta memiliki
nilai-nilai sejarah akan terkuras habis laku terjual diboyong keluar negeri.
Dilain pihak untuk mendapatkan sebuah karya yang berkualitas baik
seperti itu, penampakan unik, dan berkarakter dirasakan sangat sulit untuk
dicari. Dalam perasaan yang sangat sedih dan kasihan menatap masa depan
Bali kehilangan nilai-nilai luhur yang menjadikan daya tarik, hingga lama
kelamaan bisa ditinggalkan oleh penggemar dan pencintanya. Dilematis
dua kepentingan yang berbeda (rwabhineda) akan selalu bersinergi saling
berimbas pada satu sisi memberi peluang dan pada sisi lain memunculkan
masalah sebagai hambatan sekaligus juga tantangan. Tetapi dilain pihak
adanya kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu dan terkandung harapan
agar karya lukis tersebut bisa laku terjual untuk mendapatkan untung
yang lebih banyak, sehingga akan dapat mempercepat suatu proses
dalam pencapaian sebuah cita-cita membangun museum. Dalam usaha
untuk menangkal dan meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan yang
tidak diinginkan, serta juga untuk memenuhi permintaan para pembeli
(pariwisata) baik domistik maupun mancanegara, Suteja Neka mengajak
beberapa seniman lukis yang telah memiliki kemampuan untuk dapat
dihandalkan. Para seniman tersebut bekerja bersama-sama di rumahnya
yang bersebelahan dengan art shopnya sendiri, sehingga para pembeli
bisa melihat langsung proses dan cara kerja dari awal sampai akhir
penyelesaian sebuah karya seni lukis. Dengan cara seperti ini akan lebih
efektif dan komunikatif memiliki arah tujuan dan pandangan yang multi
fungsi. Yaitu dalam proses penyelesaian sebuah hasil karya lukis dapat
memenuhi keinginan, sesuai dengan jangka waktu dan selera para pembeli
baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya peragaan para
seniman bekerja secara langsung merupakan ajang promosi serta daya tarik
kepada setiap pengunjung yang datang, sehingga akan lebih memikat dan
terdorong untuk membelinya.
Perjalanan melewati waktu yang tidak begitu lama Suteja Neka
meraih sukses, kemudian memperluas dan menambah bangunan usahanya
dengan kelengkapan serta penataan ruang yang lebih profesional. Nama art
shopnya diganti dengan nama Neka Gallery, kemudian dengan pengalaman
setiap harinya bergelut di bidang seni lukis dapat menambah kedewasaan
tentang pengetahuan dan juga pemahaman seni budaya secara menyeluruh.
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Karya-karya lukis terbaik bermutu tinggi serta memiliki keunikan tersendiri,
mulai disisihkan dan disimpanya untuk dijadikan koleksi pribadi, hingga
makin hari koleksi karya-karya terbaiknya makin bertambah banyak.
Dalam tindak lanjut pencapaian cita-cita untuk mendirikan sebuah
museum seni, Suteja Neka melengkapi segala aturan dan dasar-dasar
hukum yang jelas. Persyaratan ijin oprasional sebagai museum berbadan
suasta wajib dikelola oleh yayasan, yang kemudian didirikanya pada
tanggal 8 Mei 1982 dengan nama Yayasan Dharma Seni Ubud Gianyar
Bali. Dibawah naungan yayasan yang langsung di pimpinnya sebagai
ketua, selanjutnya Suteja Neka, menyumbangkan aset kekayaanya
sendiri kepada museum. Diantaranya berupa lahan tanah seluas 10 000
m2, terletak di jalan Raya Sanggingan sebelah utara Campuhan Ubud,
lengkap dengan bangunan kurang lebih berjumlah 4 000 m2, terdiri
dari beberapa bangunan modernisasi dari perpaduan gaya arsitektur
tradisional Bali dengan arsitektur barat. Tata letak pengaturan dan
penempatan bangunan sangat ideal dari luas tanah yang ada hanya 40 %
untuk bangunan dan sisanya lagi 60 % untuk kebun dan kelengkapanya.
Memakai konsep “Tri Mandala” yaitu bangunan (utamaning mandala)
terletak paling ujung utara merupakan bangunan museum tempat
pemajangan koleksi karya seni, dan ditengah-tengah (madyaning mandala)
adalah bangunan besar berlantai dilengkapi dengan ruang lobi, ruang
pameran serta ruang pertemuan untuk kegiatan-kegiatan seminar, work
shop, ataupun aktivitas-aktivitas kolaborasi seni, dan leretan yang paling
depan di belakang pintu masuk (candi bentar) sampai ujung selatan adalah
terbentang lapangan (nistaning mandala) berfungsi sebagai areal parkir.
Bila diperhatikan secara cermat dengan analisis keuangan yang
bersumber dari naraca laba rugi, keuntungan dari usaha bisnisnya di bidang
seni yang kemudian digunakan untuk membangun gedung museum seni
sebagai pengamalan “yadnya”. Pengabdian dharma seni kepada masyarakat
dalam arti luas patut kita acungi jempol (Gorda, 2003: 23).
Mengutip apa yang disampaikan oleh Suteja Neka berupa sebuah
motto yang sangat bijak berimplementasi pada suatu keseimbangan yaitu
mendapatkan keuntungan dari karya seni dan seniman sebagai penciptanya,
harus dikembalikan untuk kehormatan seni sebagai benda koleksi yang
dipamer dan dipuji. Sedangkan untuk senimanya merupakan suatu
kebanggaan untuk dinikmati, dikenang, dan dijadikan sumber inspirasi.
Dari keuntungan yang didapatkan, sepenuhnya dimanfaatkan untuk
pembangunan dan penataan museum, serta pembelian hasil karya-karya
seni bermutu tinggi (taksu) yang memiliki inspirasi keindahan alam dan
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budaya Bali. Kemudian dari hasil pembeliannya itu dijadikan koleksi
museum, hingga pemaknaannya juga dikembalikan kepada masyarakat
secara umum.
Pada awal mulanya terkumpul sejumlah 45 buah karya lukis dari
hasil cipta para seniman yang mendapatkan pengakuan serta anugrah dari
pemerintah, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Suteja Neka akhirnya
dapat tercapai dan merupakan wujud impian yang menjadikan suatu
kenyataan. Kemudian atas karunia Ida Shang Hyang Widha Wasa, Museum
Seni Neka (Neka Art Museum) dapat diresmikan pada tanggal 7 Juli 1982
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr Daoed
joesoef.
Dalam kesempatan itu pula untuk menyemarakan serta memeriahkan
peristiwa yang bersejarah, diadakan kolaborasi seni rupa, berupa aktivitas
pameran 100 buah karya lukis yang didukung dengan beberapa karya
patung.
Misi Museum Seni Neka, adalah melestarikan pusaka kesenian Bali
dalam lingkungan aslinya (original) agar bermutu tinggi dan berdaya guna
bagi kehidupan manusia.
Dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seniman, orang Bali
dan secara umum untuk bangsa Indonesia serta para wisatawan yang
berkunjung ke pulau Dewata Bali (Leiper, 2006: 52-53). Penampakan
koleksi setiap tahunnya terus bertambah banyak, secara runut bagaikan
cerita bersambung pembabakan-pembabakan perkembangan seni lukis
yang ada dimulai dari masab klasik, tradisional, modern, kontemporer, dan
pasca modern. Memiliki nilai sejarah atau mengambil inspirasi tentang
keindahan alam, kehidupan dan kebudayaan Bali, menjadi kelengkapan
koleksi Museum Seni Neka. Penjelajahan dan pengembangan terus
dilakukan, Suteja Neka sebagai ketua yayasan dharma seni bertanggung
jawab atas rutinitas oprasional museum. Melakukan segala aktivitas
kegiatan yang dapat mendukung percepatan pencapaian suatu tujuan.
Mengadakan pameran (exhibition) karya seni rupa di museum tempatnya
sendiri sebagai acara rutin, dan juga berusaha membuka jejaring kerjasama
dengan instansi-instansi terkait diantara sesama museum, gallery, usaha
pariwisata dan dinas kebudayaan, baik ditingkat daerah, nasional, maupun
internasional.
Suteja Neka didampingi seniman lukis Rudolf Bonnet dan Arie
Smit, mengadakan lawatan studi banding di dalam ataupun di luar negeri
untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pengetahuan seni
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budaya serta metode pengelolaan oprasional sebuah museum melalui
sistem manajemen yang profesional. Sewaktu Suteja Neka dan Rudolf
Bonnet berkeliling melihat-lihat museum di negara Eropa beliau berpesan
agar Suteja Neka mewujudkan sebuah museum, yang harus memiliki ciri
khas dan dapat mencerminkan keperibadian serta jati diri dari museum itu
sendiri. Bilamana sebuah museum hanya meniru isi dan misi museum yang
ada terdahulu, maka museum itu tidak akan mempunyai nilai (Handoko,
2007: 8). Arie Smit yang sangat setia mendampingi Suteja Neka utamanya
dalam menganalisa kelayakan sebuah karya seni lukis untuk dikoleksi
selalu memberikan masukan, kritik dan saran-saran yang positif untuk
suatu kemajuan. Pandangan dari kedua tokoh seniman inilah yang memacu
Suteja Neka untuk bertekad memburu hasil karya seni lukis yang memiliki
ciri khas tersendiri serta menginspirasi keindahan alam Bali. Suteja Neka
sering mengikuti pelelangan karya-karya seni lukis berlevel dunia, seperti
karya lukis maestro Gerard Hofker yang menjadi koleksi keluarga seorang
seniman di negeri Belanda, dibelinya dengan harga yang sangat mahal,
hingga kini telah mengkoleksi 17 karya seni lukisnya. Pada pelelangan
Sotheby’s di Singapore, membeli lukisan karya pelukis maestro Rudolf
Bonnet berjudul Pencak Silat dua orang pemuda Bali, yang berangka tahun
1940, hingga kini juga telah mengkoleksi hasil karyanya lebih dari sepuluh
karya.
Koleksi karya lukis maestro Arie Smit berjumlah diatas 50-an dan
koleksi yang lainnya terdiri dari karya-karya seni lukis seniman papan atas
seperti dari daerah Bali yang bercorak tradisi antara lain seniman maestro
I Gusti Nyoman Lempad sejumlah 24 karya, Anak Agung Gde Sobrat 4
karya, Ida Bagus Made 3 karya, I Gusti Ketut Kobot 4 karya dan juga
lainnya.
Gaya yang bercorak modern Bali diantaranya seniman maestro I
Nyoaman Gunarsa, sejumlah 5 karya, Made Wianta 5 karya dan juga yang
lainnya. Seniman maestro Nusantara seperti Affandi sejumlah 10 karya,
Abdul Aziz 18 karya, Srihadi Soedarsono 8 karya dan juga senimanseniman maestro Mancanegara yang hingga kini keseluruhan koleksi
mencapai jumlah 400 karya lukis.
Museum Seni Neka tercatat memiliki koleksi karya lukis terlengkap
di Bali, bahkan di Indonesia, merupakan hasil karya seniman-seniman
terkenal berlevel dunia dengan berbagai mazab perkembanganya dari seni
lukis pra modern sampai dengan perkembangan pasca modern. Menurut
Ryan Ver Berkmoes & Adam Skolnick, The Neka Art Museum is the
Sekar Jagat Bali Jilid II

19

creation of Suteja Neka a private collection and dealer in Balinese Art. It
has an excellent and diverse collection and is a good place to learn about
the development of painting in Bali (2013, 141).
Data kunjungan wisatawan juga menunjukan angka tertinggi
berjumlah rata-rata 6000 orang setiap bulannya dan kebanyakan (90%)
wisatawan asing yang didominasi oleh wisatawan berkebangsaan Jepang
(Leiper, 2006: 7).
Suteja Neka juga sering diundang di beberapa tempat untuk
memamerkan koleksi museumnya disertai dengan ceramah pada eventevent penting, diantaranya; Pada tanggal 21 Pebruari 1984 di Gedung
Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta, memberi ceramah
tentang pengalaman sebagai Kolektor dan pemburu hasil karya Seni Lukis
Berlevel Dunia. Tanggal 8 Maret 1987 di Gedung Pameran Seni Rupa
Depdikbud Republik Indonesia memberi ceramah tentang materi dasardasar gagasan pendirian Museum Seni Neka. Tanggal 15 Agustus-14
Oktober1988, Slide Lecture Art Of Bali (dalam rangka pameran koleksi
Museum Seni Neka di East-West Center, Honolulu, Hawaii, USA. Pada
tahun 1990 mengikuti tiga kegiatan yaitu, tanggal 9 Pebruari-25 Maret
mengadakan pameran Seni Lukis di Art Gallery Of South Wales Sydney
Australia, dan tanggal 14 April-6 Juni mengadakan pameran Seni Lukis
pada gedung Nasional Gallery Of Victoria di Melbourne Australia, serta
pada tanggal18 Oktober 1990-23 Maret 1992 Pameran Kebudayaan
Indonesia (KIAS) keliling Amerika Serikat. Pada tanggal 27 Pebruari 1992
sebagai pemakalah Peranan Gallery Dalam Prospek Seni Rupa Indonesia
diantara Bisnis dan Idealisme, yang diselenggarakan oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jendral
Kebudayaan dan Proyek Wisma Seni Nasional Jakarta. Tanggal 21 April-28
Mei 1993 pameran Kebudayaan Indonesia dan Belanda ( PAKIB ) di kota
Amesterdam Belanda. Tanggal 21 Januari-20 Pebruari 1994 From Ritual
To Romance Paintings Inspired By Bali di National Museum Singapore.
Tanggal 16-20 Nopember 1995, pameran karya Seni Lukis di Hongkong
Cina, (Art Asia International Fine Art Exposition ).
Pada tahun 1997 mengikuti tiga kegiatan yaitu, tanggal 30 Agustus15 September Pameran dan Festival Persahabatan Indonesia dan Jepang,
From Heart to Heart Paintings from Bali, bertempat di Iwate Perfecture
Museum Japan, dan pada tanggal 11 Nopember-7 Desember pindah ke
Setagaya Art Museum di kota Tokyo Japan dalam kegiatan yang sama, serta
pada tanggal 14-16 Desember, mengikuti ASEAN Masterworks, Palace Of
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the Golden Horeses, Mines Resort City di Selangor Malaysia. Pada tanggal
15-31 Januari 1998 dengan kegiatan yang sama pindah di Balai Seni Lukis
Negara di Kuala Lumpur Malaysia. Pada tanggal 23 Juni-22 Agustus 1999
Soul Ties The Land and Her People, Art From Indonesia, Singapore Art
Museum, di Singapura. Pada tahun 2000 mengikuti dua kegiatan, yaitu
tangga 8 Juni-29 Agustus Exhibition Southeast Asian Painting Vision
and Enchantment, Singapore Art Museum, di Singapura dan tanggal 27
September-3 Nopember Exhibition 12 ASEAN Artists, di Balai Seni Lukis
Negara (National Art Gallery) Kuala Lumpur Malaysia. Tangga 9 Oktober-9
Nopember 2002, Pameran Ramayana Dalam Seni Asia, di Honolulu,
Hawaii, USA. Pada tahun 2003 mengikuti dua kegiatan yaitu, tanggal 31
Juli - 31 Oktober sebagai tuan rumah pameran bersama Melintas Batasan
Bali, jendela Seni Indonesia Abad Kedua Puluh, diselenggarakan oleh Asia
Sosiety AustralAsia Centra, di Museum Seni Neka Ubud dan tanggal 16
Agustus memberi ceramah Melintas Batasan Bali Jendela Seni Indonesia
Abad Kedua puluh, di Melbourne Australia yang diselenggarakan oleh
Asia Society Austral Asia Centure.
Dengan melewati berbagai peristiwa bermakna, diantara peluang
dan tantangan dari beragam lintas budaya yang dapat menjadikan suatu
pengalaman sangat berharga, dapat memetik hikmah dalam perjalanan
hidup yang memberikan kedewasaan diri dan keseimbangan lahir batin,
baik dalam dunia materiil maupun dunia spirituil. Suteja Neka merasakan
dalam pencapaian dunia materiil (sekala) terkait dengan suatu keyakinan
(niskala) sebagaimana dalam ajaran “Sarasamuccaya” mencari dan
mendapatkan “artha” harus berlandaskan “dharma”. Dengan makna dari
sloka ini, Suteja Neka menjalankan hidup di dunia, hingga pada setiap
perilakunya berupaya sebaik mungkin untuk menyeimbangkan antara
kepentingan “dharma, artha” dan “kama”.
Bilamana “artha” telah berhasil dihimpun, disamping untuk hidup
digunakannya sebagian untuk sosial kepada masyarakat dan lingkunganya,
beryadnya kepada leluhur dan persembahan kehadapan Ida Shang Hyang
Widhi Wasa. Dalam mewujudnyatakan salah satu pemahaman ajaran
suci berbakti kepada leluhur (eling ring Betara Kawitan) Suteja Neka,
mengenang peristiwa tempo dulu, bisama warisan para leluhurnya sendiri
sebagai abdi raja yang ahli membuat keris. Dengan rasa bangga dan
rasa hormatnya kepada leluhur, Suteja Neka terinspirasi untuk berjuang
melakukan jejak-jejak pengabdiannya melalui penjelajahan hasil karya seni
pusaka keris. Hal ini juga bermakna untuk menyambut serta menghormati
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peristiwa bersejarah tanggal 25 Nopember 2005, tentang ketetapan dan
pengakuan UNESCO bahwa Pusaka Keris adalah karya Agung Budaya
Dunia. (Yuwono, 2011: vii ).
Bertepatan dengan Ulang Tahun Museum Seni Neka yang ke 25
(usia seperempat abad) koleksi museum dilengkapi dengan hasil seni
karya agung Pusaka Keris Nusantara Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2007
diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia
Ir Jero Wacik SE. Adapun koleksinya hingga kini terdiri dari karya lukis
sebanyak 400 buah dan pusaka keris berjumlah 300 bilah, yang terdiri
dari pusaka-pusaka kuno mulai dari abad ke 13, yaitu keris pusaka Ki
Pijetan oleh Mpu Geni Sandang Djiwa diduga keris ini dikerjakan dengan
cara dipijat-pijat tangan (prasasti Dadia Pande Padukuhan Menanga,
Karangasem) dan masa kejayaan raja-raja Nusantara Majapahit sampai
sekarang. Adapun koleksi khususnya dari raja-raja di Bali diantaranya;
Pusaka Keris Ki Walung Singkal (abad 14) Kerajaan Bedaulu, Pusaka
Keris Ki Gagak Petak (abad 17) dari kerajaan Buleleng, Pusaka Keris
Ki Baju Rante (abad 18) dari Raja Karangasem, pusaka keris Ki Semara
Wangun dari Puri Anyar Klungkung (abad 18) dan keris pusaka Ki Blang
Uyang dari Puri Kanginan Gianyar (abad 18), yang hingga kini pusaka
bersejarah dari beberapa kerajaan di Bali berjumlah 27 bilah. Begitu juga
masih banyak pusaka keris dari kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di
kawasan Nusantara, utamanya pada mazab kejayaan kerajaan Majapahit.
Keris bermakna simbol dan filosofi dibuat dan diwujudnyatakan
sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Tujuan apa yang akan dicapai
dan apa yang akan disimbolkan, oleh manusia (mpu pande) melalui upaya
imajinasi dan pengalaman batin berkaitan dengan kepercayaan religi. Keris
sebagai perantara pemujaan kepada yang dipuja, karena yang dipuja tidak
akan berhadapan langsung. (Yuwono, 2011: 190).
Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali khususnya, pusaka
keris memiliki kekuatan gaib (supranatural) adalah sebagai pelindung
(pengameng-ameng), penolak bahaya (bala) dari ancaman fisik ataupun
non fisik (sekala dan niskala). Dalam fungsinya menjaga dan menetralisir
alam dan lingkunganya, keris sebagai pusaka suci sangat dilestarikan,
diayomi, dihormati dan dipuja. Dipersembahkan (dihaturkan) sesajen dan
wangi-wangian (menyan-menyan pengharum) pada setiap Tumpek Landep,
enam bulan dalam perhitungan bulan Bali yaitu 210 hari. Persembahan
ditujukan kehadapan Dewa Pasupati yang dipercaya memberi kekuatan
dalam kehidupan dan pelindung alam semesta.
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Suteja Neka dalam perannya sebagai penyelamat, pelestari, dan
pengkoleksi pusaka keris hasil karya seni adi luhung yang merupakan
warisan leluhurnya, disambut dengan sangat antusias oleh semeton keluarga
besar Maha Semaya Warga Pande Povinsi Bali, yang kemudian pada
tanggal 17 Januari 2009 melalui proses upacara di Pura Penataran Pande
Juga, di Desa Mas, Gianyar, Suteja Neka dinobatkan bergelar “Jejeneng
Mpu Keris” (Richard, 2010: 19). Kiprah jejak Suteja Neka, dalam hidup
bermasyarakat banyak keikutsertaanya dalam organisasi-organisasi
masyarakat baik dalam lingkup profesi seni budaya, permuseuman,
pebisnis, kepariwisataan maupun dalam kegiatan adat istiadat dan agama.
Pengabdianya sebagai panitia pelaksana ataupun sumbangsihnya
dengan bentuk-bentuk lain berupa materiil dilakukan dalam pembangunan
dan penataan lingkungan ditingkat masyarakat desa, dan juga pembangunan
tempat-tempat suci dengan serta merta dalam pelaksanaan upacara
agama. Menjadi penasehat (pengelingsir) Maha Semaya Warga Pande
Provinsi Bali. Menjadi penasehat Himpunan Museum Bali (HIMUSBA).
Sebagai Dewan Pakar Seketariat Nasional Pekerisan Indonesia (SNKI).
Pernah menjadi anggota Heritage Board Singapore mewakili Indonesia.
Sedangkan pengabdianya dalam wadah organisasi pemerintah, yang juga
penulis ikut menyertainya, beliau dari tahun 1980 sampai sekarang, adalah
sebagai pembina Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang
kini berganti nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Ubud Gianyar, dan kini juga masih banyak pengabdianya
yang bersifat insidentil yang penulis tidak sebutkan secara rinci. Dalam
peranserta pengabdianya Suteja Neka memiliki setumpuk anugrah piagam
penghargaan, baik dari organisasi berbadan suasta maupun pemerintah
dari tingkat daerah, nasional dan internasional, diantaranya; Pada tahun
1983, menerima penghargaan Lempad Prize dari Yayasan Sanggar Dewata
Indonesia (SDI) Yogyakarta. Pada tahun 1988 menerima penghargaan
dari East-West Center Honolulu, Hawaii USA, dalam Visiting Fellow
in the Exhibihitions Project of Institute of Culture and Communication.
Pada tahun 1991 atas partisipasinya, menerima Piagam Penghargaan dari
Panitia Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS). Pada
tahun 1992 menerima dua Piagam Penghargaan yaitu, atas peransertanya
mengembangkan Seni Rupa di Bali, dari Departeman Pendidikan dan
Kebudayaan Sekolah Menengah Seni Rupa Negeri Denpasar (SMSR), dan
kemudian atas pengabdianya dalam usaha kreativitas dan meningkatkan
mutu dan pelestarian Seni Budaya Daerah Bali, berupa Piagam Penghargaan
dan Medali Emas Seni Dharma Kusuma dari Gubernur Propinsi Bali.
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Pada tahun 1993, menerima tiga Piagam Penghargaan yaitu, atas
peranserta dan sumbangsihnya pada Pameran Kebudayaan Indonesia di
Belanda, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
kemudian atas partisipasinya yang luarbiasa dalam bidang Seni Rupa
Tradisional dan Kontemporer, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, dan juga atas perestasi pembinaan Seni Rupa Bali
menerima Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Kepala
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.
Selebihnya ada penghargaan yang berlevel dunia, dan penghargaan yang
sangat penting adalah diterima dari tingkat, Bupati, Gubernur, Menteri
dan tingkat Kepresidenan Republik Indonesia (Handoko, 2007: 3).
Kini Suteja Neka yang telah berusia 75 tahun, masih sangat
enerjik sehat bugar menikmati ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup
berkesenian dan menurutnya bisa hidup dua kali dengan museumnya
karena menjadi catatan khusus dalam pengabdian dharma seninya. Kini
beliau melakukan kebajikan tetap mengabdi (ngayah ) dalam masa-masa
melaksanakan “wana prastha” menyeimbangkan dan menyelaraskan
hubungan bakti kepada yang dipuja, kepada sesama manusia, dan dengan
alam lingkunganya sebagaimana tertuang pada ajaran suci Tri Hita
Karana.
Beliau tidak perlu gelisah karena putra-putranya adalah pencinta
seni budaya yang sudah siap untuk melanjutkan apa yang dirintis orang
tuanya. Sejarah akan selalu mengenang Pande Wayan Suteja Neka untuk
memaknai pengabdian, pengalaman dan koleksinya melalui dharma seni
lukis dan pusaka keris.
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ANAK AGUNG GDE RAI
Seniman yang Visioner
Ni Luh Sustiawati
Gung Rai panggilannya adalah seorang seniman sekaligus
pengusaha yang memiliki semangat tinggi dan meluap-luap untuk
menggapai impiannya. Dia sangat cerdas, jeli, dan teliti dalam melihat
ataupun menciptakan peluang, jiwa optimistis selalu ada dalam dirinya.
Bermula dari sebuah cita-cita yang diidamkannya sedari muda disertai
niat tulus dan kesabaran, Museum ARMA (Agung Rai Museum of Art)
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akhirnya dapat diwujudkan oleh Gung Rai. ARMA dibuka secara resmi
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof.
Dr. Ing Wardiman Djojonegoro pada hari Minggu 9 Juni 1996 yang
sebelumnya telah dibuka dengan upacara adat Bali oleh Gubernur Bali,
Prof Ida Bagus Oka pada Nopember 1995. ARMA didirikan bukan
semata sebagai museum umumnya yang sekedar menyimpan karya agung
maestro-maestro seni rupa Indonesia maupun dunia tetapi juga diniatkan
sebagai pusat kebudayaan dan kesenian. ARMA sebagai living museum,
museum hidup yang secara arsitekturnya mencerminkan kosmologi Bali
yang selalu menjunjung nilai-nilai keselarasan dan keharmonisan dengan
alam. Kini ARMA hadir sebagai wahana yang turut memberi arti sebagai
dinamika kesenian dan kebudayaan Bali. Sejalan dengan visi Gung Rai,
ARMA secara berkesinambungan menggagas dan melaksanakan kegiatan
kesenian, memberi ruang bagi capaian karya berbagai seniman, sekaligus
tumbuh sebagai lembaga yang merepresentasikan kekayaan kultural
di masa lalu, yang direfleksikan dalam kekinian lewat agenda-agenda
pameran, diskusi, dan juga pertunjukan seni.
Masa Kecil Gung Rai
Masa kecil Gung Rai tidak jauh beda dengan anak-anak sezamannya.
Beliau amat mengagumi tokoh-tokoh yang heroik tampil sebagai lakon
pemenang, seperti Hanoman, Gatot Kaca, atau Bima. Tokoh-tokoh itu
menjadi panutan, figur acuan perilaku. Begitu kesemsemnya dengan
tokoh-tokoh pewayangan tersebut, Gung Rai tak segan-segan menciptakan
wayang-wayang dari daun, digunting, diukur sendiri, serta dimainkan di
pekarangan rumah dengan teman-teman sebaya. Gung Rai lahir 17 Juli
1955, di Banjar Tengah Kauh Peliatan Ubud Gianyar dari pasangan Anak
Agung Gede Punia dengan Anak Agung Biang Ngurah. Mempersunting
gadis cantik dan lembut hati bernama Anak Agung Rai Suartini, SE. Dari
hasil perkawinannya lahirlah: Anak Agung Raka Jeniari (lulusan Marketing
di Australia), Anak Agung Rai Sadona (Lulusan Sastra di UNUD, dan
pernah mengenyam pendidikan di Australia), Anak Agung Dina Puspita
(lulusan Internasional Bisnis di Australia). Gung Rai punya anak angkat
bernama Agung Ayu Susanti (seorang Notaris).
Hidup Gung Rai penuh dengan kesederhanaan, seperti diceritakan
Gung Rai ”memang orang tua saya, dan saya sendiri lahir sebagi orang
tak punya, tinggal di tebe dauhne, di pembuangan limbah, sebuah tempat
yang biasa diperuntukkan bagi mereka yang nista”. Gung Rai mulai
mengenyam pendidikan di sekolah dasar berumur tujuh tahun. Selama
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di SD, ia tidak sempat menjadi murid yang menonjol, karena dia harus
kerja: “Pukul 04 saya bangun, gosok gigi sekilas pakai garam dan kulit
buah pinang, atau bata merah (ampo); selanjutnya membersihkan halaman
dari guguran daun jambu, menimba air sumur untuk bak mandi dan dapur.
Lalu memberi makan bebek dan pergi ke sawah untuk kerja. Berangkat ke
sekolah berbekal nasi dicampur garam dan minyak yang dibungkus dengan
daun pisang. Sepulang sekolah, pergi ke sawah dan pulang malam hari. Soal
makan tuturnya, “sulit”. Yang kita makan sering ketela saja. Tapi, bukan
ketela yang bagus, ketela hasil munuh (sisa-sisa hasil panen) yang berekberek (busuk) itu. Agar dapat dimakan, harus dijemur dulu, baru dijadikan
sejenis nasi cacah. Setelah naik kelas dua SD, kemiskinan lebih parah lagi,
harus bekerja pada orang lain. “Saya jadi pembantu”, membantu bersihbersihkan rumah, mengasuh anak (ngempu), mengisi bak air (ngisinin
gebeh), sebagai imbalan saya dikasih makan.
Apakah saya berputus asa, dan larut dalam kesedihan yang tak
selesai? “Tidak”. Justru dari hal itulah saya mulai menyadari bahwa sesulit
apapun, realita kehidupan itu harus dihadapi, dan kalau bisa ditaklukkan
dengan keteguhan dan kegigihan kerja, bukan malahan menghindar. Jele
kelawan melah setate mesanding, artinya yang jelek dan yang baik selalu
berdampingan. Gung Rai meminjam kalimat orang tua Bali yang bijak.
Kita semua tak ayal, tunduk pada Rwa Bhineda, ada saatnya bahagia, ada
kalanya juga sebaliknya. Selain itu Ibu saya pernah berkata “yang penting
pandai-pandai bawa diri. Eden ngaden awak bisa, jangan sesumbar
dengan merasa diri mampu”. Pitutur itulah yang tetap saya pegang sampai
sekarang. Gung Rai menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun
1968 di desa Peliatan Ubud (wawancara dengan Gung Rai, 13 Juli 2014).
Kiprah Gung Rai
Sebenarnya usai menempuh pendidikan di SMPN Ubud tahun 1970,
saya berkeinginan melanjutkan sekolah di PGA (Pendidikan Guru Agama)
dan menjadi guru,” kenang dia, “namun karena letak sekolah yang jauh,
yakni di Gianyar, saya harus punya sepeda, sebab tidak mungkin jalan
kaki dan angkutan mahal. Ada keluarga jauh yang konon punya sepeda,
saya minta izin untuk meminjamnya, namun tidak diberi. Oleh karena
itu saya urung menjadi guru. Gagal menjadi guru, apakah akan menjadi
pelukis? Atau pedagang acung? Pikir Gung Rai.
Kemampuan Gung Rai sebagai pelukis didapat dari lingkungan
keluarga (Anak Agung Raka Turas); Gurunya (Pande Neka Suteja) dan
tetangganya, tempat dia menjadi “pembantu” yang sering menunjukkan
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teknik-teknik dasarnya pada Gung Rai (belajar sambil bekerja). Di samping
itu Gung Rai sering melihat teman-temannya belajar melukis dan dia terus
memperhatikan. Ia melihat bagaimana kawannya menggambar dengan
realisme ala Bonnet, adegan-adegan wanita di pasar, dan mencermati
tangan sahabatnya yang terampil dan cekatan menggambar tokoh-tokoh
pewayangan. Ia kerap juga bertanya pada guru gambar tentang arti kodekode wayang: kenapa Arjuna memakai gelungan yang ini dan Gatotkaca
baju yang itu. Gambar-gambar tersebut dijadikan lahan pembelajaran.
Waktu itu, selain tentang tokoh-tokoh wayang, saya juga sering bertanya
tentang kualitas bahan yang digunakan, bagaimana mendapatkannya, dan
berapa harganya. Jadi saya makin tahu juga, misalnya, oh, ini namanya
tinta cina, dapatnya begini, biaya belinya sekian. Daya tahannya begini,
dan cara perawatannya agar karyanya tidak cepat rusak itu seperti ini, dan
sebagainya. Dan agaknya, dari sanalah naluri bisnis saya mulai tumbuh.
Tak jarang saya bikin kalkulasi biayanya, ya meski lebih sekadar mengikuti
intuisi saya saja.
Hasilnya lumayan: “Pada waktu kelas VI SD, saya sudah bisa
menjual gambar buatan saya sendiri,” kenangnya bangga”. Gung Rai
senantiasa belajar. Dia membeli karya seorang seniman karena orang itu
terkenal, tetapi pembelian itu selalu dipakainya untuk belajar. Misalnya
ketika pertama kali dia menetapkan hatinya pada sebuah lukisan karya
Bonnet, pada waktu itu hanya demi memiliki “Bonnet”, yang namanya
harum di wilayah Ubud. Tetapi setelah dia memiliki sejumlah karya
Bonnet, dia menjadi lebih selektif. Dia tidak hanya akan membeli lukisan
Bonnet yang benar-benar sangat bagus, tetapi juga dia mampu menilai
dengan lebih jitu pengaruh Bonnet di kalangan pelukis Bali dan melakukan
apresiasi. Sejak dini Gung Rai melalui buku mempelajari kekhasan Walter
Spies, mengkonstruksi di dalam karyanya suatu keseimbangan ideal
antara alam dan manusia, antara lain mengandaikan dialektika gelapterang-chiaroscuro di dalam karyanya. Adapun Arie Smit lama dia jadikan
dasar untuk mempelajari warna, demikian pula maestro-maestro nasional
seperti Affandi dan Srihadi. Yang tidak kalah penting adalah kejelian Gung
Rai menyeleksi karya yaitu kemampuan memilih lukisan-lukisan yang
bermutu baik, dan dengan sopan menolak yang kurang berkualitas.
Gung Rai ini bukan pedagang acung biasa, ia tidak hanya kuasa
menilai kualitas lukisan berikut penjualannya, namun juga mampu bercakap
lincah dengan berbagai tamu mancanegara dalam bahasa Inggris, Perancis,
bahkan juga sedikit Italia dan Jepang. Kesaksian pelukis Ketut Budiana,
maestro seni rupa warisan Ubud “Saya berkenalan dengan Gung Rai sejak
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dulu,” Dia memang dagang acung dan di antara dagang acung banyak yang
suka bohong! Tetapi bukan Gung Rai. Pertama kali dia membeli karya
saya, semasih saya sedang belajar melukis. Gambar yang saya kerjakan itu
ditukar dengan beras. Itu awalnya, dan oke. Kemudian, ketika bisnisnya
lebih mantap, janjinya selalu tepat. Kalau dia pesan gambar, harganya relatif
lebih tinggi. Dia tidak ngebon dan bahkan berani membayar lebih duluan.
Jadi kalau mencari kunci sukses Gung Rai, amat sederhana: kepercayaan
dan kejujuran. Singkatnya: saya percaya pada Gung Rai dan dia percaya
pada saya” (dalam Jean Counteau & Warih Wisatsana, 2013). Setelah
menjadi pedagang acung selama 8-9 tahun, Gung Rai menyadari: dia
harus berubah hidup. Perubahan itu sangat didukung seorang perempuan,
yang kini menjadi istrinya. Sedangkan kiat sukses Gung Rai sebagai guide
(pengantar tamu) adalah bermodalkan bahasa Inggris, bersikap sopan dan
jauh dari lagak memaksa.
Perjalanan dan Penghargaan yang diterima Gung Rai
Beberapa negara yang telah dikunjungi Gung Rai dalam rangka
kegiatan muhibah seni, pameran, bisnis, memberi ceramah dan perjalanan
spiritual, diantaranya: Belanda, Perancis,Australia, Amerika Serikat, Jepang,
Paris, Swiss, Malaysia. Sedangkan di Indonesia, diantaranya: Bandung,
Jakarta, Yogyakarta, Solo. Penghargaan yang diterima diantaranya: Lempad
Prize dari Sanggar Dewata Indonesia (1984), Penghargaan dari Menteri
Pemuda dan Olahraga RI (1989), Penghargaan dari Gubernur Bali, atas
partsipasinya dalam PKB (1991), Penghargaan dari Menteri Pendidikan
Nasional RI atas Kepeloporan dan Semangat Juangnya Memotivasi
Seniman untuk Mendorong Perkembangan Seni Rupa Indonesia (2000)
dan tahun 2006 dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan internasional
“Quest for Global Healing II: Focus Inspiring Action For Word Renewal”
Tahun 2013 diundang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebagai nara sumber tentang Seni Rupa dan Pijakan Budaya. Tahun 2014,
Museum ARMA memperoleh Penghargaan dari Fhilip Asian Center
(Darmawan Kertajaya) dalam kontribusinya mempromosikan desa Ubud
sebagai desa Seni Budaya.
Apresiasi Seniman Sepuh
Gung Rai selalu mengingatkan pentingnya penghargaan generasi
muda terhadap seniman pendahulunya. Tujuannya bukan semata-mata
untuk memahami sosok dan juga kiprahnya serta teknik ataupun gayanya,
namun juga ditelusuri pikiran-pikiran para senimannya dan semangat yang
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terkandung di dalam karya-karyanya serta menyelami lebih jauh perihal
makna-makna atas karya yang diciptakannya. Untuk itulah di sanggar
ARMA, kami tidak hanya mendorong anak-anak untuk mempelajari
teknik maupun latihan-latihan dasar berkesenian, mereka selalu diarahkan
guna memahami kekayaan seni-budayanya, berikut semangat para
seniman pendahulunya sekaligus mengembangkan wawasan pengetahuan
mereka terutama mengenai keberadaan dan perkembangan kesenian atau
kebudayaan Bali umumnya.
Tuturan Kerabat dan Sahabat
Gung Rai, di mata teman-temannya, sosok yang pantang menyerah,
ulet berusaha dan sebagai sosok berkarakter sederhana, pandai bergaul,
humoris, gigih, dan memiliki jiwa kesetiakawanan. “Gung Rai itu salah
satu kawan yang paham betul kehidupan saya, terutama semasa muda
dulu. Dialah yang selalu hadir mendampingi, tidak hanya di saat bahagia,
namun juga di waktu-waktu susah sekalipun,” ungkap Nyoman Gunarsa,
maestro seni rupa Bali. Apakah sesungguhnya yang membuat Gung Rai
tumbuh menjadi pribadi yang tekun, gigih, dan ulet? Cokorda Gde Raka
Sukawati, salah satu sahabat dekat Gung Rai punya jawabannya sendiri.
Ia menuturkan, “sifat dan karakter Gung Rai tersebut tentulah dikarenakan
kecintaannya yang mendalam terhadap kesenian dan kebudayaan Bali,
pikiran-pikiran perihal pentingnya edukasi seni bagi anak-anak usia dini,
serta upaya-upaya membangun institusi tradisi yang memiliki agenda
budaya berkesinambungan. Pandangan-pandangannya selalu membikin
saya terkaget-kaget. Terutama setelah mengingat Gung Rai bahkan tidak
pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dari mana semua itu
berasal, kalau Gung Rai sendiri tidak dengan sungguh dan terus-menerus
memikirkan persoalan-persoalan kebudayaan di Bali?” tambah Tjok Raka
Sukawati (dalam Jean Counteau & Warih Wisatsana, 2013).
Mari kita ikuti semangat Gung Rai sebagai seniman Bali yang
visioner, gemar membaca, teladani kepribadiannya yang bersahaja dan
prinsipnya terus belajar, belajar, belajar.
Referensi
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I NYOMAN RUDANA

Karir dan Sumbangsih di Bidang Seni
Artayasa
I Nyoman Rudana lahir di Banjar Gelogor, Lod Tunduh, Ubud,
Gianyar pada 17 September 1948. Terlahir dari ayahyang seorang petani
yang juga mahir gamelan Bali dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang
pandai mengatue waktu antara mendidik anak dan pekerjaan tradisional
membuat banten.
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Masa kecil seorang Rudana dihabiskan di kampunya dengan
suasana keagamaan serta berkesenian imbas dari pengaruh keluarga
dan lingkunganya. Ia juga senang mengunjungi Museum Puri Lukisan
yang merupakan meseum seni lukis yang terkenal di Bali. Selain senang
berkunjung ke Museum Puri Lukisan juga berkesempatan mengunjungi
para pelukis di daerah Ubud saat pulang dari sekolah.
Selesai pada pendidikan SMA di Denpasar tahun 1968, Rudana
melamar masuk AKABRI Darat di Lembang Jawa Barat, namun gagal
dalam tes sebagai penerbang, lalu ia memutuskan untuk mengambil sekolah
guru PGSLP Negeri di Madiun Jawa Timur pada 1970. Setelah lulus ia
kembali ke Bali dan bekerja sebagai guru magang disebuah SMP selama
setahun dan akhirnya beralih menjadi pemandu wisata tahun 1973.
Rudana Fine Art Gallery
Rudana Fine Art Gallery berdiri di kawasan seni Ubud. Pada awalnya
Nyoman Rudana merintis usaha tahun 1974 di Sanur dengan membuka
studio lukis Rudana Painters Community sebagai sanggar untuk membina
dan mengembangkan kreativitas seni lukis. Karya-karya seni yang
dikembangkan pertama kali di Sanur adalah karya pelukis I Gusti Ketut
Kobot, I Gusti Made Baret, I Wayan Djudjul, I Ketut Kasta, Ida Bagus
Sugata, I Wayan Lantir, I Made Madra, I Ketut Soki, I Wayan Kembang
dan pelukis-pelukis muda lainnya.
Tahun 1978 Pengelolaan Rudana Painters Community mulai
dikembangkan di kawasan seni Ubud dengan nama Rudana Fine Art
Gallery. Selain karya-karya seni lukis tradisional Bali, Rudana Fine Art
Gallery memperkenalkan seniman-seniman Indonesia ke luar negeri dengan
mengadakan pameran pertama di Jerman Barat tahun 1978, Jepang, Italy,
America, Belanda, Singapore, dan Kuwait.
Pertumbuhan dan perkembangan galeri di Bali nampak semakin pesat
pada pertengahan tahun 1980-an, bersamaan dengan semakin meningkatnya
kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan terjadinya boom seni lukis
internasional yang digemakan lewat lelang-lelang lukisan.
Sejalan dengan kemajuan zaman dan perkembangan seni lukis,
banyak persaingan-persaingan yang tumbuh khususnya dalam persaingan
bisnis galeri. Ini merupakan suatu barisan galeri untuk berperan menggelar
serta memasarkan karya-karya seni di kawasan nasional maupun
internasional dalam menyongsong era globalisasi. Galeri pada awalnya
dianggap sebagai bisnis “sekedar bisnis”, akhirnya tidak lagi sekedar bisnis
namun menjadi “bisnis utama”. Pengelolaannyapun secara professional,
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artinya mengikuti prinsip-prinsip ekonomis. Dalam perkembangan dan
perjalanannya Rudana Fine Art Gallery telah mengoleksi ribuan buah
lukisan dengan berbagai macam corak, gaya serta aliran dari senimanseniman ternama Bali, Indonesia, dan mancanegara.
Museum Rudana
Tanggal 26 Desember 2015 Museum Rudana merayakan ulang
tahunnya yang XX. Usia yang masih muda, namun telah memposisikan
diri dalam menggeliatkan kehidupan berkesenian yang makin bergairah.
Nyoman Rudana mewujudkan meseumnya juga untuk meningkatkan
wawasan kebangsaan dalam mengisi pembangunan, sebagai penghormatan
dan penghargaan kepada para seniman dan pahlawan pejuang. Para
pejuang dan seniman tersebut ibarat telah menanam pohon dan generasi
sekarang telah memetik buahnya sambil terus memelihara, merawat serta
memberikan pupuk yang subur hingga tetap hidup dan berbuah
Museum Rudana adalah bagian dari perjuangan dan idealisme.
Suatu pengorbanan yang luar biasa. Demi itu ia harus menyisihkan laba
yang didapatnya dari usaha kecil-kecilan di Sanur (1974), hingga mampu
mewujudkan sebuah galeri di kawasan Peliatan. Dari laba itu terkumpul
karya-karya khusus guna digantung sebagai materi museum. Karya-karya
yang menggetarkan merefleksikan ke dalaman penalaran sang seniman.
Sambil terus memburu karya-karya berkualitas, maka setibanya di
tanah air dari mengikuti kegiatan Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat
(KIAS) tahun 1991. Nyoman Rudana mewujudkan angan-angannya untuk
membangun gedung megah non komersial berupa museum. Dan tanggal
11 agustus 1995 (bertepatan dengan bulan purnamaning sasih karo)
bangunan Museum Rudana dipelaspas oleh Ida Pedanda Putra dari Griya
Gede Kemenuh, Gianyar. Acara melaspas yang dihadiri Gubernur Bali,
Bupati Gianyar, para pejabat, seniman dan pecinta seni diisi dengan tari
Topeng Pajegan, tari Baris Gede, tari Rejang, dan Wayang Lemah sebagai
rangkaian dari ritual melaspas.
Bangunan yang berdiri seluas 500 M2 tetap memegang teguh nilainilai arsitektur Bali. Ruangan Museum di bangun berlantai 3 (tiga), dimana
hal ini disesuaikan dengan konsepsi filosofis orang Bali yang disebut Tri
Angga yakni kaki, badan, dan kepala; Tri Mandala yakni halaman dalam,
halaman tengah, halaman luar. Konsep filosofis ini jika di kaitkan dengan
perkembangan seni rupa, akan memncerminkan regenerasi seniman itu
sendiri, dari zaman dulu sampai sekarang, bagaikan kaitan benang emas
yang tak terputus. Akhirnya setelah semua persyaratan terpenuhi maka
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tanggal 26 Desember 1995 Museum Rudana dikukuhkan lagi dengan
peresmian oleh Presiden RI Soeharto. Sebuah Museum sebagai basis ilmu
pengetahuan, suatu cahaya yang memberikan penerangan dan kekayaan
kepada kehidupan.
Namun yang paling menarik tentu bukan semangat dari Rudana
dan gedung yang megah, sebab yang paling depan dari semuanya adalah
karya-karya yang terpajang yang mencerminkan kosmologi seni lukis
Indonesia.
Begitu memasuki museum langsung terlihat karya seni lukis
klasik Bali yang dipajang di lantai atas. Disusul kemudian dengan lukisan
tradisional Bali yang meliputi gaya Ubud dan gaya Batuan seperti karya I
Gusti Nyoman Lempad, I Gusti Ketut Kobot, Ida Bagus Made, Ida Bagus
Made Nadera, I Gusti Made Baret, Ida Bagus Made Wija, Wayan Taweng,
Wayan Bendi, Wayan Djudjul, Ketut Kasta, Ida Bagus Sugata.
Di lantai tengah dan lantai bawah dipajang karya-karya seni lukis
modern Indonesia dan karya-karya seniman mancanegara. Karya Affandi,
Basuki Abdulla, Roedyat Martadiraja, Ida Bagus Kalam, Nyoman Gunarsa,
Kartika Affandi, Suwaji, Made Djirna, Nyoman Marsa, N.A. Arnawa,
Wayan Darmika dan karya seniman lainnya yang menggetarkan.
Dari mancanegara terpajang karya-karya: Jafar Islah (Kuwait), Yuri
Gorbachev (Rusia), Iyama Tadayuki (Japan), Paul Husner (Netherland)
dan yang lainnya. Koleksi museum untuk kedepan diharapkan terus
berkembang sehingga museum tetap hidup dan memberikan manfaat bagi
masyarakat luas sebagai sarana edukatif cultural.
Kegiatan museum yang berorientasi kepada masyarakat telah
diusahakan untuk menelusuri harapan yang hidup ditengah-tengah mereka
dari lingkungan sosial bawah sampai lingkungan sosial atas agar tidak
terjadi disonasi kognitif (penalaran yang sumbang) sehingga museum
mampu merangsang minat pengunjung. Lebih diharapkan mereka berniat
untuk datang kembali. Upaya menggelar pameran yang di koordinasi, lomba
lukis anak-anak, seminar, work shop, penerbitan buku-buku, pameran ke
luar negeri dan culture evant telah dan akan tetap diselenggarakan sesuai
dengan Calendar of Evant Museum Rudana.
Untuk mendanai agar museum tetap berdenyut, ada dua sisi yang
menarik yang dikerjakan Nyoman Rudana. Satu sisi ia terus menerus
mengembangkan galerinya sebagai “perut” untuk menghidupi museum
dan para pelukis disisi lainnya.
Misi galeri yang didirikan tahun 1978 disamping memajang lukisanlukisan bermutu secara permanen juga tempat digelarnya pameranSekar Jagat Bali Jilid II
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pameran yang bersifat temporer. Galerinya dan para pelukis berjalan
beriringan menjadi barisan yang kuat untuk memajukan khasanah seni
rupa Indonesia.
Museum Rudana telah hadir yang merupakan pembangkitan
kembali kerja bersejarah, ia adalah kesadaran, sebagai persembahan bagi
para leluhur dan masyarakat di jagad ini yang juga merupakan tempat
mempelajari apa-apa yang sudah dicapai para leluhurnya. Museumnya
adalah mereflesikan karakter dirinya. Siapapun yang melihat nanti dapat
membaca kepribadian seorang Rudana.
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I GUSTI NGURAH PUTU WIJAYA
Sarjana Hukum yang Menggeluti
Seni Budaya Kontemporer
I Gusti Ngurah Ardana
I Gusti Ngurah Putu Wijaya yang lebih populer dengan nama Putu
Wijaya, lahir tanggal 11 April 1944 merupakan bagian dari keluarga Raja
Tabanan yang bertempat tinggal di Puri Anom Tabanan. Ayahnya bernama
I Gusti Ngurah Raka, lahir di Saren Tengah Puri Anom Tabanan tetapi
diangkat anak oleh keluarga yang menempati Saren Kangin Puri Anom
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Tabanan karena tidak memiliki anak laki-laki. Istri pertama ayahnya bernama
Sagung Adi, saudara sepupunya yang tinggal di Saren Tengah Puri Anom
Tabanan. Ayahnya menikah lagi dengan gadis yang berasal dari Banjar
Bangkiang Mayung Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten
Tabanan, yang sudah sejak kanak-kanak tinggal bersama keluarganya yang
bertugas menangani berbagai jenis kegiatan rumah tangga di Puri Anom
Tabanan. Seorang gadis yang bukan berdarah ningrat, setelah menjadi istri
bangsawan dipanggil Mekel maka nama lengkap ibunya menjadi Mekel
Erwati. Ibu tirinya melahirkan I Gusti Ngurah Alit Degi dan Sagung Putri,
sedangkan ibu kandungnya melahirkan I Gusti Ngurah Oka, Sagung Rai
Wiratni dan I Gusti Ngurah Putu Wijaya yang memang sejak awal selalu
dipanggil dengan sebutan paling singkat dan familiar yaitu Putu.
Ayahnya tidak memiliki keterampilan khusus dan sama sekali tidak
pernah berkecimpung di bidang seni budaya, tetapi pada masa pemerintahan
penjajah Belanda di Tabanan menjabat sebagai Punggawa Kota Tabanan
yang mungkin karena statusnya sebagai keluarga raja. Saudara sulung dari
ibu tirinya tidak menggeluti bidang seni budaya, tetapi bertangan dingin
di bidang menanam tanaman yang bisa dilihat dari keasrian taman rumah
tinggal di Jalan Jempiring No. 46 Denpasar yang ditinggalinya sebelum dan
setelah menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Pemerintah Daerah
Tingkat I Provinsi Bali. Kakak tirinya, Sagung Putri, hanya seorang ibu
rumah tangga biasa yang menikah dengan saudara sepupunya yang juga
tinggal di Saren Tengah Puri Anom Tabanan. Saudara kandung yang tertua,
I Gusti Ngurah Oka, melajang sampai akhir hayat. Memiliki hobi olahraga
dan berkecimpung di bidang seni, tetapi khususnya membina sejumlah
kelompok kesenian yang tumbuh di sejumlah desa di Kabupaten Tabanan
saja. Kakak kandungnya yang kedua, Sagung Rai Wiratni, seorang
guru Bahasa Inggris di Perguruan Rakyat Saraswati Denpasar dan lebih
tertarik pada seni nasional daripada seni tradisional Bali. Kakaknya ini
menikah dengan seorang arsitek idealis, I Putu Sumerta Putra, berasal dari
Singaraja.
Putu Wijaya dididik dengan disiplin tinggi agar sesuai dengan
pranata keluarga raja, tetapi jauh dari sifat feodalisme karena lebih
mengedepankan spirit demokrasi seperti yang diwarisi dari leluhurnya.
Walaupun demikian, sikap hormat dan patuh terhadap nilai yang harus
dikembangkan oleh seorang warga puri dipegang teguh oleh Putu Wijaya.
Ayahnya memang pernah berharap agar Putu Wijaya mau menggeluti
bidang kedokteran, tetapi karena merasa kurang mampu menguasai ilmu
pasti dan lebih tertarik mempelajari sejarah serta bahasa bahkan ilmu bumi
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yang mungkin didorong oleh lingkungan keluarganya yang memang suka
membaca. Apalagi sejak di SMP dan SMU, secara intensif mendapatkan
bimbingan dari guru bahkan sahabat yang memang menggeluti bidang
seni budaya maka wajar semua bekal pengetahuan serta hasil pergaulan
itu mengantarkan Putu Wijaya menggeluti bidang seni budaya sampai
sekarang ini.
Pada tahun 1971 Putu Wijaya mendirikan Teater Mandiri, menikahi
anggota teaternya yang bernama Renny Retno Yooscarini yang populer
dengan panggilan Renny Jayusman. Pernikahan ini melahirkan seorang
putri bernama Yuka Mandiri, belum terdengar kiprahnya di bidang seni
hingga saat ini. Pernikahannya ini tidak dapat dipertahankan, setelah
beberapa tahun menduda maka Putu Wijaya menikah lagi dengan Dewi
Pramunawati. Melalui penantiannya yang panjang dan berbagai upaya
akhirnya berhasil lahir seorang putra yang diberi nama I Gusti Ngurah
Taksu Wijaya. Putu Wijaya telah memutuskan menetap di Kompleks Astya
Puri 2 No. A 9 Jalan Kerta Mukti Ciputat Jakarta Selatan, kontak person
Tel/fax: 021–7444678 dan email: wijayaputu@hotmail.com.
Mengumpulkan Uang Jajan untuk Membeli Buku Sastra
Putu Wijaya melewati masa kanak-kanak sebagaimana anak-anak
pada umumnya, tetapi sebagai seorang warga puri memang tidak pernah
diberikan kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Oleh
karena itu, keseharian Putu Wijaya hanya bermain jenis permainan yang
berkembang saat itu seperti: layang-layang, kelereng, petak umpet, dan
perang-perangan menggunakan senapan yang dibuat sendiri dari bahan
bambu yang dalam bahasa Bali disebut tulupan. Senapan jenis ini sangat
populer di Tabanan dan bisa dibuat oleh setiap orang, tetapi pengetahuan
dan pengalaman serta keterampilan mempengaruhi hasil akhir yang
ditentukan oleh kentalnya suara letupan yang dapat dihasilkan dan peluru
yang dikeluarkan harus juga keras serta melesat cepat bahkan bentuknyapun
artistik. Bahannya hanya seruas bambu khusus, berukuran panjang tanpa
ruas. Ukuran lubangnya antara 7-10 mm, disesuaikan dengan diameter
buah yang dipakai sebagai pelurunya. Buah yang biasa dipakai dari
jenis tanaman lempeni ataupun buah jambu yang belum mekar, sehingga
lumayan sakit jika kena tembakannya apalagi dari jarak yang cukup dekat.
Senapan ini dilengkapi pendorong peluru dan tangkainya dari bahan
bambu juga, berbentuk bulat berdiameter lebih kecil daripada ukuran
lubang senapan untuk mendorong peluru yang harus ditembakan setelah
dimasukkan ke dalam lubang bambu yang berada di bagian ujung bawah
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senapan. Tangkai pendorong peluru dapat berbentuk pipih atau bulat, agar
nyaman digenggam sehingga saat harus mendorong peluru tangan tidak
sakit. Tangkai diperlukan untuk memukul peluru yang sedikit lebih besar
daripada diameter lubang senapan, agar masuk dengan sempurna ke dalam
lubang tulupan tersebut.
Pekerjaan rumah tangga di puri, merupakan tanggungjawab anggota
keluarga para penyakap tanah milik orang tuanya sehingga anak-anak
di puri mempunyai banyak waktu luang untuk bermain dan melakukan
kegiatan kesenangannya sendiri. Ayah Putu Wijaya mengelola tanah sawah
dan kebun hampir seluas 100 hektar yang tersebar di sejumlah desa dan
kecamatan di Kabupaten Tabanan, sehingga hasil panen ini yang menjadi
tulang punggung biaya hidup keluarga ini sehari-harinya. Penghasilan yang
tidak diperoleh setiap bulan itu, menyebabkan jumlah uang jajan seharihari yang diterima oleh Putu Wijaya dan saudaranya yang lain terbatas.
Sebenarnya tidak ada yang melarang untuk meminta tambahan jika
kekurangan, tetapi rasa hormat dan patuh menyebabkan tindakan itu tidak
pernah dilakukan. Pada masa itu, orang tua juga kurang memperhatikan
sejumlah kebutuhan anak untuk pengembangan diri termasuk memenuhi
kebutuhan agar kegemaran pada sesuatu dapat diwujudkannya. Sejak
Putu Wijaya bisa membaca dan lebih tenggelam dengan segala jenis buku
daripada permainan, sudah muncul niat dan tekad mengumpulkan uang
jajannya yang belum cukup untuk bisa membeli buku karena harga yang
cukup mahal. Niat meminta tambahan uang kepada ayahnya tidak pernah
dilakukannya, apalagi meminjam kepada saudara atau teman maupun
orang lain yang dikenal. Tekad mandiri yang sudah tumbuh sejak masa
kecil, sangatlah langka terjadi.
Buku yang diidolakannya kebanyakan hasil terjemahan bidang
seni budaya, khususnya sastra seperti karya Mark Twain berjudul Tom
Sawyer dan karangan Karl May dengan serial Winnetounya. Pada masa
kecilnya, hanya ada satu surat kabar di Bali. Penerbitan yang sudah dikenal
adalah Balai Pustaka, sehingga harga buku relatif mahal. Putu Wijaya
harus membatalkan niatnya membeli buku jika jumlah uang jajan yang
dikumpulkannya masih kurang. Putu Wijaya sering kali harus pulang
dengan tangan kosong dari toko buku Wisnu yang kebetulan jaraknya
hanya sekitar 300 m dari Puri Anom Tabanan, karena uangnya belum
cukup tetapi sama sekali tidak memperlihatkan rasa kecewa dan tetap
berupaya mengumpulkan uang jajan yang diberikan ayahnya sehari-hari
itu. Pemilik toko buku itu pasti sangat kenal dengan dia, sehingga jika saja
memberitahukan kondisi keuangannya tentu tidak keberatan membantu.
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Tekadnya memang harus dapat membeli dengan kemampuannya sendiri.
Setelah uang yang dikumpulkan cukup, barulah buku yang diidamkannya
dibeli.
Ketika belajar di SD yang berhasil diselesaikan tahun 1956,
belum terlihat gelagat berkiprah di bidang seni budaya. Pendidikan SMP
dijalaninya pada tahun 1957 di SMP Negeri Tabanan, yang semula berlokasi
di sebelah Selatan lapangan yang sekarang sudah menjadi lokasi Kantor
Bupati Tabanan. Bangunan SMP milik Pemerintah Kabupaten Tabanan ini
hanya beratap alang-alang dan berdinding gedeg, tetapi kemudian berhasil
membeli gedung SMP swasta (Wanija Karma) yang berlokasi di SMPN
1 sekarang ini. Putu Wijaya dibina oleh seorang guru Bahasa Indonesia
berasal dari Bajra Tabanan bernama Ida Bagus Sunata yang dijuluki I
Juwet, karena warna kulitnya hitam legam. Sejak saat itu, kegemarannya
membaca semakin tumbuh dan sebagian besar waktu serta pikirannya
dicurahkan untuk kegiatan sastra. Setiap ada kesempatan dia meminta
diberikan waktu membaca puisi atau deklamasi, kegitan seni nasional
maupun modern lainnya karena sama sekali tidak tertarik dengan seni
tradisional Bali yang dibanggakan masyarakat. Kegiatan berkeseniannya
yang begitu intensif dan frekuensinya yang padat, maka kegemarannya di
bidang sastra tidak dapat dibendung lagi sampai tamat SMP tahun 1959.
Seperti sudah tergambar dalam pikirannya, bahwa keberhasilannya akan
banyak ditentukan oleh arah dan identitas yang dipilihnya kelak.
Membatasi Pertemuan dengan Orang Tua Demi Bermain Drama
Pada tahun 1960-an, Kabupaten Tabanan belum memiliki SMA
sehingga Putu Wijaya yang ingin melanjutkan pendidikan harus hijrah
ke Kabupaten Buleleng. Ayahnya tidak keberatan Putu Wijaya menuntut
ilmu di kabupaten yang kering dan panas itu, karena sejumlah saudaranya
juga sudah ada yang mendahului dan bersamanya sekolah di sana dengan
harapan agar bisa meraih sukses di masa depan. Kegemaran dan kebiasaan
membaca puisi atau berdeklamasi dan menulis cerpen, mendapat perhatian
Kepala SMA yang bernama Ibu Gedong Oka sehingga dijadikan siswa
kesayangannya. Intensitas berkeseniannya yang intesif dan reguler,
menjodohkannya untuk bertemu dengan tokoh drama di Kabupaten Buleleng
yang bernama I Gede Darna. Perkenalan ini membuat Putu Wijaya mulai
juga mengenal seni drama, yang dilakukannya secara monolog maupun
berkelompok dengan sejumlah temannya. Kecintaan yang demikian
mendalam dengan drama, semakin menenggelamkan dirinya pada
keasyikan bermain termasuk menyutradarai drama yang dimainkan dengan
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kelompok yang dibentuknya. Saking gandrungnya dengan permainan
drama ini, pada setiap kesempatan tidak lagi hanya sekedar membaca puisi
tetapi juga bermain drama. Setiap liburan sekolah setelah selesai kenaikan
kelas khususnya, mayoritas temannya pulang untuk bertemu orang tuanya.
Putu Wijaya juga menyempatkan diri bertemu dengan orang tuanya, tetapi
berbeda dengan temannya yang pasti menghabiskan seluruh hari liburan
bersama dengan orang tuanya. Sedangkan Putu Wijaya hanya beberapa
hari saja tinggal bersama orang tuanya di Tabanan, karena harus sudah
segera kembali ke Singaraja hanya untuk memenuhi tuntutan batinnya
bermain drama.
Tulisan yang berhasil diselesaikan pertama kali berbentuk cerpen
yang berjudul ‘Etsa’, yang kedua berjudul ‘Bekas Guruku’ merupakan
kisah nyata tentang dirinya pernah sampai harus berak di celana garagara guru SR yang mendidik dengan keras dan disiplin tinggi. Siswa
tidak berani ke luar kelas, sebelum bel usai pelajaran berbunyi walaupun
untuk keperluan darurat. Guru mengajar sambil membawa rotan untuk
memukul siswa yang nakal, sehingga siswa tidak berani minta ijin ke luar
kelas. Kedua cerpennya ini berhasil dimuat di Harian Suluh Indonesia,
Bali Post sekarang yang juga pernah bernama Suluh Marhaen. Pada masa
sebelumnya, sebenarnya sudah sering mengirim tulisan tetapi tidak pernah
berhasil menembus sidang Dewan Redaksi untuk disetujui diterbitkan.
Tulisan yang berhasil terbit di media publik, membesarkan hatinya dan
menimbulkan kebanggaan tersendiri sehingga menggugah semangatnya
untuk terus menerus menulis. Cerpennya, seringkali dimuat di harian lokal
seperti Koran Fajar Menyingsing dan Mimbar Indonesia. Konsep berkarya
Putu Wijaya adalah ‘bertolak dari yang ada dan teror mental’, tercermin
pada cerpen yang berjudul ‘Sate’ yang berkisah tentang anak perempuan
yang kehilangan uang ibunya sehingga harus menjadi pedagang sementara
agar bisa membeli pesanan ibunya dan ‘Pecandu’ yang berkisah tentang
cicak yang berjatuhan di kamar seorang kakek, gara-gara kakek ini telah
dilarang mengisap candu lagi.
Karyanya yang berbentuk drama berjudul ‘Bila Malam Bertambah
Malam’, dihasilkan ketika masih mengikuti pendidikan SMA di Singaraja.
Drama ini didedikasikan untuk pacarnya bernama Nelly yang berbeda
kasta dengannya, karena dikhawatirkan setelah menikah diperlakukan
sebagai warga kelas dua di puri. Sekolah tempatnya mengikuti pendidikan
sempat mengundang sutradara berpengalaman bernama Kirjomulyo,
mementaskan lakon ‘Badak’ karyanya Anton Chekhov. Pada kesempatan
lain, Putu Wijaya mencoba menyutradarainya dan pengalaman ini terbawa
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terus sampai saat ini. Selain itu, didorong juga oleh ambisinya untuk bisa
menjadi pemain dan penulis naskah. Pendidikan tingkat SMA berhasil
ditamatkannya pada tahun 1962, berambisi dapat melanjutkan ke jenjang
perguruan tinggi sambil mengembangkan ambisinya di bidang sastra tetapi
orang tua harus memberikannya ijin tanpa harus khawatir. Pada tahun 1964,
karya dramanya berjudul ‘Bila Malam Bertambah Malam’ dipentaskan di
Bali. Pernah dituduh menyajikan pagelaran teater mirip dengan Rendra,
padahal belum pernah menyaksikan pertunjukan teaternya WS. Rendra di
Yogyakarta.
Mengejar WS Rendra dengan Dalih Kuliah Hukum
Agar ayahnya mengiijinkan kuliah di luar daerah, maka kota yang
dipilihnya adalah Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan secara
kebetulan ada sejumlah saudaranya yang sudah kuliah di kota itu. Bidang
yang dipilih untuk dipelajarinya adalah ilmu hukum perdata di Fakultas
Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), yang setelah diwisuda
tahun 1969 sama sekali tidak pernah menggeluti ilmu hukumnya sampai
sekarang ini. Waktu studinya yang panjang, kuliah sejak tahun 1963,
sempat merisaukan ayahnya karena sejumlah kerabat serta temannya sudah
tamat lebih dulu tetapi tidak bisa berbuat banyak karena frekuensi dan
durasi komunikasinya yang terbatas. Memilih kuliah di Yogyakarta lebih
dilandasi oleh prioritas untuk dapat menjalin persahabatan dengan WS
Rendra, yang namanya sudah sering didengarnya saat sekolah di Singaraja
dan sudah juga populer sebagai dramawan di Indonesia bahkan di luar
negeri. Apalagi telah diketahui memiliki kelompok drama yang dikenal
dengan nama Bengkel Teater, sehingga niat ke Yogyakarta sudah tidak
dapat dibendung lagi. Waktu luang yang dianggap masih banyak setelah
mengikuti kuliah di FH UGM, memunculkan keinginannya mengikuti
kuliah juga di Akademi Seni Drama dan Film (Asdrafi) dan Akademi Seni
Rupa Indonesia (ASRI) yang keduanya ada di Yogyakarta. Belajar melukis
di ASRI dianggap tidak menyenangkan, karena terlalu banyak aturan
sehingga memasung ide liarnya yang sulit dibendung. Kuliah di Asdrafi
dirasakan juga tidak memperoleh bekal yang dibutuhkan, maka memilih
berhenti apalagi dianggap gagal dalam menulis skripsi.
Mulai latihan teater setelah Rendra datang dari Amerika, yang
didengarnya sering latihan dan banyak mendapatkan penilaian bagus.
Berhasil menjadi bagian Bengkel Teaternya WS Rendra pada tahun 1967,
aktif ikut bermain setelah lulus dari UGM. Hasrat belajar sama Rendra
sangat tinggi, maka ada 5 (lima) prinsip yang diperolehnya: (1) tradisi tidak
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otomatis diterima sebagai keharusan, tetapi hanya untuk dipertimbangkan
saja sehingga kebudayaan Jawa dipandang sebagai kebudayaan kasur tua;
(2) harus tetap gagah, walaupun dalam kemiskinan; (3) keberanian melawan
karena tidak ada yang patut ditakuti, apalagi hanya sekedar wujud yang
disebut hantu; (4) pantang menyerah; (5) sudut pandang baru. Putu Wijaya
tidak tahu apakah Rendra sadar mengajarkan semua itu, tetapi itu yang
diperoleh selama bersama Rendra yang karyanya sangat dikagumi tetapi
kehidupan pribadi Rendra diabaikannya. Setelah memperoleh banyak
pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan dari Rendra, maka pada
tahun 1969 mengundurkan diri dari Bengkel Teater untuk menjelajah kota
Jakarta agar hasilnya lebih optimal. Tinggal bersama saudara sepupunya,
yang saat itu sedang ikut menangani pembangunan Hotel Borobudur di
Depan Lapangan Banteng. Menulis dijadikan sebagai profesi utama,
karena tidak ada keterampilan lain yang dimiliki walaupun bergelar Sarjana
Hukum yang tidak pernah dilekatkan pada bagian namanya.
Putu Wijaya memang menyadari betul, bahwa hidupnya tidak bisa
mengandalkan hasil dari menulis buku dan honor tulisan yang masih
kecil apalagi belum dijamin dapat dimuat setiap pekan. Oleh karena
itu, profesi lain yang digelutinya adalah sebagai wartawan yang diawali
di majalah Ekspress tetapi sayang sekali hanya berumur setahun karena
media ini bubar. Bersama Goenawan Mohamad menerbitkan majalah
Tempo, bertugas sebagai redaktur bidang olahraga dan musik serta seni.
Sering harus tidur di kursi atau di meja yang ada di kantor pada dua tahun
pertamanya bekerja, karena prinsip kerjanya sebagai wartawan adalah tepat
deadline agar atasannya tidak punya alasan memecatnya jika melakukan
pekerjaan sampingan lainnya. Bekerja sebagai wartawan ternyata tidak
memisahkan hatinya dengan hasrat menulis dan bermain teater, sehingga
setiap ada peluang selalu dimanfaatkan menulis cerpen dan drama serta
berlatih teater bahkan bermain film layar lebar. Putu Wijaya sempat
bergabung dengan teater Kecil, sempat bermain dengan teater Populer
hanya sekali saja. Setelah itu, kegiatan teaternya dilakukannya sendiri
bersama sejumlah teman dekatnya.
Sastrawan yang Mengproklamirkan Kata Dangdut
Pada tulisan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat di seluruh
bumi persada yang semakin absurd sekarang ini, bahwa kata dangdut
merupakan label jenis musik yang tumbuh dan berkembang pesat terutama
di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka sejak 17
Agustus 1945 serta sudah berhasil merambah sejumlah negara di dunia.
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Masyarakat tidak pernah menyadari dan merasa tidak perlu tahu pencetus
kata dangdut yang sangat fasih diucapkan serta dapat mengenali dengan
baik setiap mendengarkan irama musik yang mendapatkan identitas
sebagai lagu dangdut ini. Kepentingan masyarakat hanya terbatas pada
upaya agar mengenal irama musik tersebut, tetapi tidak perlu mencari tahu
siapa pencetusnya dan mengapa irama musik tersebut diberi label dangdut
karena urusannya hanya untuk menjawab pertanyaan jenis musik apakah
itu? Pertanyaan tidak akan pernah berkaitan dengan siapa pemberi label
jenis musik itu, sehingga dalam pikiran tertanam sikap untuk keperluan
apa mengetahuinya?
Putu Wijaya tentu tidak pernah berpikir untuk menuntut agar
masyarakat tahu bahwa dirinya yang memberi identitas jenis musik
tersebut, karena mungkin muncul dari ketidaksengajaan yang ditulisnya
pada majalah Tempo edisi 27 Mei 1972. Ulasannya ini berkaitan dengan
musik irama padang pasir yang dipadukan dengan warna musik India
pada sebuah lagu berjudul ‘Boneka dari India’, yang dikumandangkan
oleh penyanyi bernama Ellya Khadam. Putu Wijaya merasa ulasan yang
dibuatnya belum tuntas, karena belum menyebutkan jenis irama musik
tersebut. Oleh karena itu, untuk melengkapinya agar musik itu memiliki
identitas maka irama musik itu digolongkannya sebagai jenis dangdut.
Ternyata istilah itu memang baru pertama kali dipakai di masyarakat,
apalagi masyarakat merasa istilah tersebut cocok dengan irama musiknya
sehingga tetap dipakai sampai sekarang. Setelah lama bergelut dengan
tulisan berkategori berita, Putu Wijaya sempat mengalami kejenuhan
maka ketika majalah Tempo berencana menerbitkan majalah Zaman yang
berkiblat pada kebudayaan, sastra, musik dan seni dia menawarkan diri
untuk menjadi redaktur palaksana tetapi sayangnya majalah ini ditutup
pada tahun 1985.
Membangun Dinasti Sendiri tanpa Eksistensi Puri
Pendidikan di luar negeri yang pernah diikuti, pada tahun 1973
memperoleh beasiswa belajar drama di Jepang dan pada tahun 1974
sampai tahun 1977 mengikuti Program Penulisan Internasional atau
International Writing Program di Amerika Serikat. Semua kegiatan ini
dilakoninya sepanjang masih berkarier di majalah Tempo (1971-1979)
dan majalah Zaman (1979-1985), sehingga sewaktu mendirikan teater
Mandiri pada tahun 1971 (masih tetap melakukan pentas sampai sekarang)
selalu melibatkan karyawan dan wartawan majalah Tempo untuk bermain
teater. Karier di Tempo hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehariSekar Jagat Bali Jilid II
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hari, karena penghasilannya lebih dari cukup daripada honor tulisannya
yang dimuat setiap pekan yang belum dijamin dapat dimuat setiap
pekan. Setelah usai menjadi dosen tamu untuk teater dan sastra Indonesia
modern di Universitas Wisconsin dan Universitas Illinois AS (19851988), memutuskan hidup dari hasil menulis sinetron walau sudah tidak
lagi memiliki penghasilan tetap seperti ketika menjadi wartawan majalah
Tempo dan Zaman. Pilihan ini sudah atas kesepakatan istri keduanya,
padahal baru sembuh dari serangan stroke pada tahun 2012 sehingga harus
terbaring di kasur rumah sakit Cipto Mangunkusumo selama sebulan dan
sebulan di rumah sakit Seloam International Tangerang Banten.
Walaupun demikian, Putu Wijaya memang tidak pernah bercita-cita
menjadikan pekerjaan wartawan sebagai profesi utama karena hasratnya
memang hanya menjadi pengarang. Oleh karena itu, setiap selesai
melaksanakan tugas sebagai wartawan maka keinginan utamanya adalah
berlatih teater. Berhubung latihan gerak hanya dapat dilakukan di lantai
I kantor majalah Tempo di Senen Raya, maka setelah karyawan Tempo
pulang semua baru kegiatan latihan bisa terlaksana. Awalnya peserta latihan
hanya karyawan yang tidur di kantor itu saja, berhasil pentas di televisi
dengan judul ‘Orang-Orang Mandiri’. Putu Wijaya mengajak semua orang
yang memang mau ikut serta, tanpa melalui proses seleksi karena mereka
harus menjadi dirinya sendiri. Teater Mandiri menyediakan ruang dan
waktu tanpa batas, sehingga ada anggotanya yang hanya tukang sapu dan
tukang ojek bahkan pencuri. Anggotanya yang bernama Ali Said adalah
orang gagap pada awalnya, setelah dia diberikan keyakinan bahwa dia bisa
main maka keyakinan tersebut memberikan bukti bahkan ciri dia sebagai
orang gagappun hilang. Latihan juga dilakukan di Taman Ismail Marzuki
(TIM), pukul 12 malam agar tidak ada yang beralasan harus melaksanakan
suatu tugas. Lampu penerangan hanya didapatkan dari sepeda motor skuter
miliknya, sudah siap pentas setelah berlatih selama 4 bulan.
Pada tahun 1975 mementaskan lakon ‘LHO’ selama 3 hari berturutturut di teater arena TIM, tanpa dilengkapi naskah dan dialog. Pada bagian
babak akhir, pemain ke luar gedung teater arena dan beberapa orang
jongkok didekat kolam sambil berbicara politik serta lainnya masuk ke
grobak sambil bertelanjang bulat. Mereka dicemplungkan ke dalam kolam,
seperti membuang sampah dan mereka difoto oleh orang-orang yang
pada saat bersamaan baru bubar dari nonton opera yang ada di gedung
lain yang ada di TIM. Foto telanjang pemain teater Mandiri dilaporkan
kepada Dewan Kesenian Jakarta, yang pasti diteruskan kepada Gubernur
yang ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin. Gubenur pasti marah, sehingga
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Komdak (Kepolisian Daerah Metro Jaya sekarang) diperintahkan untuk
menyidik Putu Wijaya. Selesai pemeriksaan itu, Putu Wijaya dicegat oleh
sejumlah wartawan dan menanyakan tanggapannya tentang kemarahan
Ali Sadikin tersebut? Putu Wijaya menjawab dengan lugas, seandainya
dirinya menjadi Gubernur pasti sikapnya sama. Jawaban tersebut ternyata
membuat Ali Sadikin senang, karena amarah Gubernur disebabkan rasa
takutnya TIM akan diawasi oleh pemerintah yang sejak awal berdirinya
bebas dari pengawasan pemerintah. Setelah peristiwa itu, TIM diawasi
oleh aparat sehingga setiap naskah harus diperiksa sebelum dipentaskan.
Naskah LHO memang lakon imaginatifnya, bebas dari upaya mengkritik
pemerintah. Kritik tidak dilakukan secara frontal, karena takut dipenjara
akibat paham dengan hukum.
Putu Wijaya sudah menulis sekitar 30 karya berupa novel, 40 naskah
drama dan sebanyak seribu cerpen serta ratusan esei maupun artikel lepas
termasuk kritik drama. Karya novelnya sering terbit di majalah Kartini,
Femina dan Horison. Sedangkan karya cerpennya, berhasil melengkapi
kolom Harian Kompas dan Sinar Harapan. Karya esainya tetap harus
diselesaikan untuk mengejar waktu terbit, karena setiap minggu harus
mengirim dua esai kepada Jurnal Nasional dan satu esai untuk koran lokal di
Bali. Menulis skenario film dan sinetron juga dilakukannya, bahkan sudah
berhasil dua kali meraih piala Citra pada saat Festival Film Indonesia (FFI)
untuk karyanya yang berjudul Perawan Apa Bujangan Ayo? (1980) dan
Kembang Kembangan (1985). Teater Mandiri telah mementaskan puluhan
naskahnya di dalam maupun di luar negeri, seperti naskah Gerr (Geez) dan
Aum (Roar) di Madison Connecticut dan di LaMaMa New York City serta
pada tahun 1991 membawa Teater Mandiri mempergelarkan Yel keliling
Amerika. Karya fiksinya sudah banyak diterbitkan dalam bentuk buku dan
yang banyak dibahas adalah: Bila Malam Bertambah Malam, Telegram,
Pabrik, Keok, Tiba-Tiba Malam, Sobat dan Nyali. Banyak juga hasil
karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Inggris, Rusia,
Perancis, Jepang, Arab dan Thai.
Hasil karya lainnya terdiri atas: 1. Cerpen: Bom (1978), Es Campur
(1980), Gres (1982), Klop, Bor, Protes (1994), Darah (1995), Yel (1995),
Blok (1994), Zig Zag (1996), Tidak (1999), Peradilan Rakyat (2006) dan
Motherfucking Piece of Shit! (2010); 2. Esai: Beban, Kentut, Samar,
Pembabatan, Klise, Tradisi Baru, Terror Mental, Bertolak dari yang
Ada; 3. Novelet: MS (1977), Tak Cukup Sedih (1977), Ratu (1977) dan
Sah (1977); 4. Novel: Bila Malam Bertambah Malam (1971), Telegram
(1972), Stasiun (1977), Pabrik (1976), Keok (1978), Aduh, Bali, Dag-digSekar Jagat Bali Jilid II
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dug, Guru, Gres, Lho (1982), Merdeka, Nyali, Byar Pet (Pustaka Firdaus,
1995), Kroco (Pustaka Firdaus, 1995), Dar Der Dor (Grasindo, 1996), Aus
(Grasindo, 1996), Sobat (1981), Tiba-Tiba Malam (1977), Pol (1987),
Putri, Terror (1991), Merdeka (1994), Perang (1992), Lima (1992), Nol
(1992), Dang Dut (1992), Cas-Cis-Cus (1995); 5. Drama: Dalam Cahaya
Bulan (1966), Lautan Bernyanyi (1967), Bila Malam Bertambah Malam
(1970), Invalid (1974), Tak Sampai Tiga Bulan (1974), Anu (1974), Aduh
(1975), Dag-Dig-Dug (1976), Gerr (1986), Edan (1988), Hum-Pim-Pah
(1992), Konspirasi Kemakmuran, Blongkan, Ayokan, Awaskan, Labil
Ekonomi, Aumkan, Zatkan, Taikan, Frontkan, Aibkan, Wahkan, Hahkan,
Jepretin tuh Staples! (2011), Aeng, Aut, Dar-Dir-Dor; 6. Skenario Sinetron:
Keluarga Luargha, Pasti Pas!, I’ve got a Boner!, Warung Tegal, Duku dan
Leci Palsu (komedi terbaik pada FSI 1995), Jari-Jari Bengkak, Balada
Dangdut, Dendam, Cerpen Metropolitan, Plot, Klop, Melangkah di Atas
Awan (payudara), Nostalgia Berak Berserakan, Antonio Blanco Widjojo,
Tiada Kata Berpisah, Intrik, Pantang Menyerah, Sejuta Makna dalam Kata,
Nona-Noni; 7. Skenario Film: Perawan apa Bujangan ayo?? (memperoleh
Piala Citra FFI 1980), Kembang Kembangan (memperoleh Piala Citra
FFI 1985), Ramadhan dan Ramadhan, Dr. Karmidoctorus, BayangBayang Bayangan, Anak-Anak Kecil Bopung, Wolter Monginsidhy
Chayankqmchlalu, Sepasang Pasangan, Telegaram yang Asin.
Penghargaan yang berhasil diraih atas karyanya adalah: Pemenang
ketiga Lomba Sayembara Penulisan Lakon Badan Pembina Teater
Nasional Indonesia (drama Lautan Bernyanyi) 1967, Pemenang Sayembara
Mengarang Roman DKJ (novel Telegram) 1971, Pemenang Sayembara
Mengarang Roman DKJ (novel Stasiun) 1975, Pemenang penulisan lakon
Depsos (Yogyakarta), Pemenang penulisan puisi Suluh Indonesia Bali,
Pemenang penulisan novel IKAPI, Pemenang penulisan drama BPTNI,
Pemenang penulisan drama Safari, Pemenang penulisan cerita film Deppen
(1977), Penerima SEA Write Award dari Kerajaan Thailand (1980), Tiga
buah Piala Citra untuk penulisan skenario (1980, 1985, 1992), Tiga
kali pemenang sayembara penulisan novel DKJ, Empat kali pemenang
sayembara penulisan lakon DKJ, Pemenang penulisan esei DKJ, Dua
kali pemenang penulisan novel Femina, Dua kali pemenang penulisan
cerpen Femina, Pemenang penulisan cerpen Kartini, Hadiah buku terbaik
Depdikbud (Yel), Pemenang sinetron komedi FSI (1995), SEA Write Award
1980 di Bangkok, Pemenang penulisan esei Kompas, Anugerah Seni dari
Menteri P&K, Dr Fuad Hasan (1991), Penerima Profesional Fellowship
dari The Japan Foundation Kyoto, Jepang (1991-1992), Anugerah Seni
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dari Gubernur Bali (1993), Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan
Presiden RI (2004), Penghargaan Achmad Bakrie (2007) dan Penghargaan
Akademi Jakarta (2009).
Putu Wijaya telah berhasil melahirkan dinasti sendiri walaupun
tanpa harus mengungkapkan jati dirinya sebagai salah seorang keluarga
Raja di Tabanan, karena setiap orang yang belum pernah mendengar atau
membaca biodatanya akan menganggapnya bukan dari golongan ningrat.
Apalagi telah menetap di Jakarta yang mungkin telah dianggapnya sebagai
rumah tinggalnya yang utama, karena sudah sejak lama tidak pernah
mampir ke Puri Anom Tabanan. Setiap datang ke Bali selalu menginap
di hotel, jika kegiatannya di Denpasar bahkan lebih nyaman tinggal di
Singaraja. Seluruh harta yang diwarisi dari orang tuanya telah diserahkan
kepada kakak tirinya yang sulung, yang sudah pula menyerahkan kepada
putranya sehingga harus menggantikan melaksanakan kewajiban Putu
Wijaya terhadap Puri tempatnya lahir. Keluarga besar di Puri Anom
memang berharap Putu Wijaya mau kembali suatu saat nanti, tetapi merasa
pesimis karena kontak yang sudah terputus dan sudah merasa tidak punya
kewajiban yang harus dilaksanakan lagi sebagai salah satu pewaris di Puri
Anom Tabanan. Semuanya sudah tinggal di Jakarta, semua saudara kandung
telah meninggal sehingga Puri Anom Tabanan hanya dianggapnya sebagai
kenangan masa lalu saja.
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I GUSTI PUTU BAWA SAMAR GANTANG

Membacakan Puisi Liak Sampai ke Afrika Selatan
I Gusti Ngurah Ardana
Sebagai individu yang menggeluti bidang sastra, I Gusti Putu Bawa
Samar Gantang, lahir prematur hari Senin tanggal 27 September 1949
(Soma, Umanis, Tolu). Lahir dari seorang ayah bernama I Gusti Gede
Pegug yang juga menekuni kesenian tradisional Bali (Penari topeng dan
drama gong) dan kesenian nasional (bermain band dan drama modern),
ibunya bernama I Gusti Ayu Nyoman Rerep (berasal dari Jro Lod Carik
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Banjar Tegal Blodan Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan) seorang
penari gambuh dan keturunan dari keluarga yang menekuni seni tabuh dan
dalang. Putu Bawa merupakan putra sulung dari 8 bersaudara, adiknya
yang pertama bernama I Gusti Made Nurjana seorang Sarjana Hukum yang
sudah bergelar Doktor dan bertugas di Kepolisian Republik Indonesia tetapi
gemar juga melukis dan menulis buku. I Gusti Nyoman Dana Deska (adik)
kedua menguasai beberapa jenis bahasa asing khususnya Jepang, I Gusti
Nengah Nurata adalah dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta yang
menggeluti seni lukis mengembangkan karya beraliran surealisme magis
dan alumnus ISI Yogyakarta. I Gusti Ayu Ketut Pancasari hanya seorang
ibu rumah tangga biasa, I Gusti Ayu Murni Utari seorang karyawan di
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. I Gusti Ayu Putu Indrayani
juga seorang ibu rumah tangga biasa, sedangkan adik bungsu yang bernama
I Gusti Made Adi Nurasma pernah menjabat sebagai Kepala Desa tetapi
tidak menggeluti bidang seni.
I Gusti Putu Bawa Samar Gantang, menikah dengan idola hatinya
bernama I Gusti Ayu Made Susiati (berasal dari Banjar Klating Kecamatan
Kerambitan) memiliki kemampuan megupek dan bermain seruling serta
gamelan. Pernikahannya ini melahirkan 4 orang keturunan, yang sulung
bernama I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini dan menekuni sastra
Indonesia. Putra kedua sampai keempatnya masing-masing bernama I
Gusti Made Mahindu Swara, I Gusti Nengah Hari Mahardika dan I Gusti
Ketut Adi Dewantara (bungsu). Putra ketiga menekuni bidang karawitan,
sebagai guru di SMPN 1 Tabanan. Putra bungsunya alumnus seni lukis di
ISI Yogyakarta, saat ini bekerja di Radar Bali. Putu Bawa Samar Gantang
memiliki 6 cucu, 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang semuanya
memiliki keterampilan dalam seni tabuh dan tari.
Masa Kecil yang Dihantui Rasa Takut
Pada usia 4-5 tahun, sangat gemar nonton orang bertengkar mulut
yang hebat tetapi tanpa diikuti perkelahian fisik. Sering mendatangi piodalan
di pura, hanya untuk melihat orang kesurupan dan gerak gerik orang
kesurupan senang ditirukan setelah sampai di rumahnya. Lahir prematur
sehingga sering sakit-sakitan, yang mungkin juga disebabkan oleh faktor
lain yaitu sejumlah leluhurnya yang berprofesi sebagai dukun dan dalang.
Kemampuan mengobati yang dimiliki seseorang, seringkali menimbulkan
perasaan tidak senang bagi orang yang memiliki kemampuan menyakiti.
Oleh karena itu, imbas dari upaya mencelakakan leluhurnya diperoleh oleh
Putu Bawa Samar Gantang. Selain sakit-sakitan, dia juga dihantui oleh rasa
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takut karena sering mendengar suara aneh serta melihat makhluk ganjil dan
seram. Agar dia tidak sampai celaka dan selalu ketakutan, maka salah satu
dari kakeknya mengisi unsur pertahanan dalam dirinya agar tidak pernah
lagi sakit dan takut tetapi rasa takutnya justru berganti menjadi semakin
berani apalagi sering diganggu oleh teman yang berusia jauh lebih tua
dari dirinya. Jika dilawan pasti kalah, padahal sudah juga belajar Pencak
Silat Depok tahun 1963 dan Pencak Silat Sunda tahun 1966 tidak juga
berhasil menang. Ketika belajar Perisai Diri tahun 1967, seorang gurunya
menghilangkan bekal yang pernah disimpan oleh kakeknya di tubuhnya
maka mengakibatkan rasa takutnya kembali muncul tetapi justru memiliki
kekuatan yang berhasil mengalahkan temannya yang dulu selalu menang
saat berkelahi dengan dirinya.
Pengalaman unik yang praktis pada masa kecil ini ternyata menjadi
bekal keberhasilannya dalam tugas mengarang sewaktu mengikuti
pendidikan di Sekolah Rakyat (SD sekarang), sehingga nilai yang diperoleh
tidak pernah kurang dari 9. Kemampuan deklamasinya juga sudah diasah
mulai di tingkat SD, karena setiap ada tawaran berdeklamasi dari gurunya
sudah pasti paling pertama mangangkat tangan untuk mendapatkan
peluang berdeklamasi walaupun hanya di depan kelas saja. Guru dan
temannya kagum dan senang jika dia sudah tampil di depan kelas, karena
keberaniannya yang belum tertandingi serta kelucuannya akibat dari
dirinya yang memang gagap. Pendidikan di SR 6 Banjar Pengabetan
Desa Satak Dukuh Tabanan, diikutinya sejak tahun 1955 dan tamat tahun
1963 karena ketinggalan kelas. Belajar di SMPN 1 Tabanan sejak tahun
1964 dan tamatnya tahun 1968, tanpa pernah sekalipun secara khusus
memperoleh pembinaan di bidang sastra. Sedangkan selama mengikuti
pendidikan di SMAN 1 Tabanan, justru menjadi juara I di tingkat Provinsi
Bali untuk bidang seni lukis wayang dan membaca puisi serta lomba lari
800 m maupun olahraga tolak peluru. Tamat SMA, merantau ke Jakarta
semasa persiapan pembangunan kompleks seni Taman Ismail Marzuki
(TIM) karena bercita-cita menjadi pemain film. Selama setahun berada
di Jakarta, merasa kurang berhasil terus kembali pulang ke Bali tetapi
kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkannya masuk PGSLP
(Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) Jurusan Sejarah, tahun 1972.
Pada tahun 1973, diterima sebagai guru sejarah di SMP Harapan Tabanan.
Tahun 1979, diangkat sebagai guru di SMPN 2 Tabanan dan pensiun pada
tahun 2009. Turunnya aturan seorang pendidik harus bergelar sarjana strata
satu, maka disempatkan kuliah di IKIP Saraswati Tabanan Jurusan Bahasa
dan Sastra Indonesia yang berhasil diselesaikan tahun 1997 karena sempat
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berhenti akibat kekurangan biaya kuliah. Kegiatan mengajar dilakukan
juga di SMP TP 45, SMPN 3, SMP Pemuda, SMP PGRI, SMP Dharma
Bakti dan SMP Handayani. Walaupun telah pensiun sebagai guru di SMPN
2 Tabanan, tetapi sekarang ini masih tetap dipercaya mendidik siswa di
SMIP (SMK 3) Saraswati di Tabanan.
Kegiatan menulis dilakukan akibat rasa takut yang selalu menghantui
dirinya, tidak pernah bisa hilang dengan berbagai upaya yang dilakukannya.
Berbagai gejolak muncul pada dirinya dan selalu menyebabkan terjaga
pada tengah malam ketika sekitarnya sudah senyap, sehingga muncul
niat menghilangkan gejolak itu dengan menulis. Kegiatannya ini ternyata
dapat menghilangkan rasa takutnya walaupun sesaat, hasilnyapun
belum jelas karena hanya merupakan tumpahan batin yang menyesakan
dadanya. Agar kegiatannya yang selalu dilakukan di tengah malam tidak
mengganggu orang sekitarnya, maka dilakukannya di dapur sebagai
tempat yang hangat serta diyakini sebagai tempat yang dilindungi oleh
Dewa Brahma. Oleh karena itu, kegiatan menulis dia lakukan selalu di
dapurnya sampai saat ini. Dia hanya menuliskan gejolak itu apa adanya,
agar gejolak yang muncul dalam dirinya menjadi hilang. Selanjutnya
disediakan waktu untuk membenahinya, sampai berhasil menjadi tulisan
yang utuh dan bernilai. Prinsipnya dalam berkarya adalah menyenangkan
orang lain dan jauh dari upaya menimbulkan perasaan takut, karena
sewaktu ditanya memilih menjadi macan apa jika bisa menjadi macan
maka jawabannya adalah menjadi macan sirkus. Setiap membacakan puisi
selalu memancarkan gelombang elektromagnetik melalui frekuensi suara
lengkingannya yang tinggi, sehingga unsur yang sama di dalam tubuh
setiap pendengarnya berhasil dipengaruhi. Sikap dalam membaca puisinya
cenderung berdasarkan improvisasi yang tidak pernah direncanakan, agar
mengalir dan berkarakter alamiah. Kegiatannya menulis puisi tidak pernah
direncanakan, sehingga perlu selalu membawa kertas dan pulpen agar materi
yang muncul tiba-tiba bisa disimpan. Menulis novel selalu melalui proses
pengkajian dengan mengumpulkan sejumlah bahan, dikerjakan setelah
bahan dianggap cukup dan terjadwal dengan reguler. Hasrat menulis selalu
muncul ketika memiliki kesibukan yang berhubungan dengan pendidikan,
sehingga aktivitas ini tidak mau ditinggalkannya agar dorongan berkarya
tetap muncul secara konsisten dan alami.
Pada tanggal 6 Januari 1976, mendirikan Sanggar Pelangi untuk
membina siswa SMP/SMA penggemar sastra dan drama. Tahun 1976, sudah
mementaskan ‘Pelangi’ karya N. Riantiarno yang diawali musikalisasi
puisi berjudul ‘Rakyat Adalah Sumber Ilmu’ karya WS. Rendra serta
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berhasil memperoleh predikat sutradara dan pementasan terbaik di Bali.
Pada tanggal 13 Maret 2001, nama sanggar ini diubah menjadi Sanggar
Sastra Siswa Indonesia (SSSI) agar bisa dibina oleh majalah Horizon
pimpinan Taufiq Ismail. Tahun 1982-1989, mengisi acara Pentas Remaja
dalam bentuk musikalisasi puisi di TVRI stasiun Denpasar membawakan
karya I Gusti Ngurah Parsua dan juga sejumlah karyanya sendiri. Agar
jangkauan dan kiprahnya meluas, walau hanya bergerak di bidang
pentas sastra khususnya puisi maka tahun 2003 nama sanggar diubah
lagi menjadi Sanggar Sastra Remaja Indonesia (SSRI) atas saran Taufiq
Ismail. Sanggar ini menjadi terbaik di antara 12 sanggar di Indonesia yang
berada di bawah naungan majalah sastra Horizon Kakilangit, sehingga
diberikan kepercayaan mewakili Indonesia dalam pertemuan Sastrawan
Nusantara (PSN) XIII di gedung Cak Durasim Genteng Kali di Surabaya.
SSRI Tabanan memperoleh pembinaan dari pengelola majalah Horizon
Kakilangit, berhasil menerbitkan majalah sastra remaja Akasa tahun 2004.
SSRI Tabanan sering mementaskan monolog dan musikalisasi puisi dan
drama, khususnya pada acara pagelaran sastra. SSRI Tabanan adalah
tempat remaja yang berasal dari berbagai daerah dengan kehendak untuk
memperoleh pembinaan dan pengarahan, khususnya menjelang mengikuti
kompetisi sastra di tingkat sekolah dan kabupaten serta provinsi bahkan
nasional. Setiap tahun sanggar ini memperoleh bantuan dana dari majalah
Horizon, untuk mengintensifkan pembinaan seni sastra di Bali.
Kesehariannya selain menulis dan menjadi pendidik, menjadi
redaksi di majalah sastra Bali Anyar Canang Sari dan Satua serta Gianyar
termasuk Ekspresi. Aktif membaca puisi di radio di Tabanan seperti Radio
Eksperimen Akadelta, Samratulangi, Mario, Saraswati, Mercuri, Megantara,
Alba dan Kinijani. Membaca puisi di radio Glora di Gianyar, sedangkan
di Denpasar membacakan puisi di RRI, Menara, Cassanova, TVRI dan
Bali TV. Keunikan yang dimiliki setelah membaca puisi, membeli buku
kumpulan puisi karya semua penyair yang berhasil ditemukan di toko
buku dan sebelum memasuki halaman depan rumahnya (Jl. Kenanga No.
7 Tabanan) harus melangkahi sajen yang dilengkapi celeng butuhan (anak
babi berkelamin jantan) yang saat ini kelengkapan itu sudah ditiadakan.
Sering juga diundang untuk mengisi acara khusus lembaga LIA atau
PPIA di Surabaya, Museum Bali, Balai Budaya Denpasar, ISI Denpasar
dan Surakarta serta Yogyakarta, UGM, TIM, Galery Nasional Jakarta,
Hotel Bumi Karsa Bidakara Jakarta, majalah Otonomi dan IKIP Saraswati
Tabanan. Berperan juga sebagai narasumber pada seminar sastra bagi
guru SD, SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Tabanan serta se-Bali oleh
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Persatuan Wartawan Independen Indonesia di Denpasar; apresiasi sastra
Indonesia kontemporer pada Hari Pendidikan Nasional di Denpasar; teknik
membaca puisi di SMA 1 Kediri Tabanan dan Jembrana Negara; seminar
sastra wafatnya Chairil Anwar di IKIP Saraswati Tabanan; apresiasi sastra
dan drama pada Kemah Sastra SMA/SMK se-Bali di Bedugul oleh Balai
Bahasa Denpasar; seminar sastra di Undiksha Singaraja. Sebagai juri pada
lomba puisi dan cerpen karyanya sendiri yang diselenggarakan dalam
rangka Pesta Kesenian Bali (PKB), Pekan Seni Remaja (PSR) oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan di Denpasar, lomba musikalisasi puisi oleh
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Universitas Udayana, Balai Bahasa
Denpasar serta lomba dramatisasi puisi oleh Bentara Budaya Kompas di
Jalan Ida Bagus Mantra Ketewel Gianyar.
Media yang pernah menerbitkan karya puisinya adalah: Warta
Minggu, Santana, Simponi, Fajar, Aktuil, Top, Zaman, Bali Post, Suara
Karya, Swadesi, Sinar Harapan, Media Indonesia, Merdeka Minggu,
Nusa Tenggara, Karya Bakti, Suara Nusa, Sarwa Bharata Eka, Varianada,
Canang Sari, Buratwangi, Bali Aga, Taksu, Akasa, Era, Ekspresi dan
Liberti. Tabloid Suara Rakyat, menerbitkan novel berjudul Ketika Tuhan
Menyapaku dan Aura Cinta secara bersambung tahun 2009-2010. Majalah
Ekspresi menerbitkan novel berjudul Di Puncakmu Aku Bertemu dan
Arjuna Loka, tahun 2007-2009. Lesiba menerbitkan karya berjudul Hujan
Tengah Malam, Kisah Sebuah Kota Pelangi, Kabut Abadi bersama Diah
Hadaning, Antologi Puisi Bali dan Kalender Puisi. LIA menerbitkan
Antologi Puisi Lia, sedangkan Antologi Puisi Pendapa Taman Siswa sebuah
episode diterbitkan oleh Taman Siswa Yogyakarta. Sanggar Seni Denpasar
menerbitkan Antologi Puisi Asean, PPIA Surabaya menerbitkan Antologi
Festival Puisi XI dan XII sedangkan Spektrum dan Antologi Puisi HP3N
Nuansa Tata Warna Batin serta Antologi Puisi bahkan cerpen Kesaksian Tiga
Kutub termasuk kumpulan puisi Menimba Air Mata Aceh diterbitkan oleh
Yayasan Saraswati Mataram dan Sanggar Minum Kopi telah menerbitkan
Taksu. Yayasan Komindo Jakarta menerbitkan Antologi Potret Pariwisata
Dalam Puisi disusul oleh HP3N Batu Malang Jawa Timur menerbitkan
Antologi Puisi Kebangkitan Nusantara I-III, Yayasan Margarana Tabanan
berhasil menerbitkan Antologi Kidung Kawijayan dan Kantor Pos Jakarta
menerbitkan Antologi Puisi Post Nusantara Lokantara serta majalah Sarad
menerbitkan Aab Jagat. Majalah Canang Sari Gianyar menerbitkan Perani
Kanti, Onyah, Sagung Wah, Puisi Modre Samar Gantang, Kumpulan
Cerpen Macan Raden, Sipta Durmanggala, Awengi Ring Hotel Central.
Esai yang berjudul Bali Sane Bali, kumpulan cerpen Leak di Bukit Pecatu,
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diterbitkan oleh Balai Bahasa Denpasar, juga menerbitkan kumpulan puisi
Kidung Dewata Dalam Berkah Gusti. Pondok Tebawutu Gianyar juga
menerbitkan pakrabatan puisi Tegal Diha Tebawutu, sementara Pustaka
Ekspresi menerbitkan kumpulan cerpen Jangkrik Meenci dan Jenggot
Kambing. Henk Publica Surabaya juga menerbitkan Antologi puisi What’s
Poetry Forum Penyair Internasional Indonesia, Art Foundation Denpasar
menerbitkan kumpulan puisi Leak Kota Pala.
Seni Bukan untuk Ditukarkan dengan Uang
Sejak tahun 1968, sudah mulai menulis puisi Bali moderen. Seni
sastra yang pertama kali dipelajari adalah sastra Jawa Kuno, atas bimbingan
gurunya di sekolah bernama Bapak Gerundung dari Desa Tuakilang
Tabanan mengikuti kegiatan mekekawin. Aktif menciptakan seni sastra
khususnya puisi modre, yang merupakan identitasnya dan membacakan
karyanya sendiri. Menurutnya modre adalah aksara wayah (tua), aje were
atau pingit (rahasia). Aksara ini dipelajari dari kakeknya yang seorang
dalang, tetapi dalam karyanya sudah mendapatkan pengembangan. Menulis
sastra Bali mulai tahun 1970, justru setelah berprofesi sebagai guru sastra
Indonesia. Hasil karyanya hanya disimpan saja, karena belum ada media
cetak yang menerbitkan karya sastra. Ketika ada peluang membaca puisi
di Radio Menara pada acara apresiasi sastra, sejumlah puisi hasil karyanya
disajikan. Pembacaan puisi tersebut sempat didengar oleh Bapak Made
Sanggra (Sastrawan Bali), maka ditawari membacakan puisi berjudul
“Suara Saking Setra” berhubung dianggap orang yang paling tepat
membacakannya. Sejak saat itu, tepatnya tahun 1979, minat menulisnya
menggebu-gebu. Muncul ide membuat puisi mengikuti pola modre yang
mengesankan mantra, sehingga lahirlah model puisi modre berbahasa
campuran antara bahasa Bali dan bahasa Indonesia yang menjadi ciri
khasnya sekarang.
Sebelum terlibat dengan aktivitas sastra, pada akhir tahun 1960
bersama Sanggar Prihambada Cita bermain drama gong. Tahun 1975
mengundurkan diri, karena kelompoknya ini sudah mulai menerima bayaran
padahal sebelumnya hanya untuk kegiatan ngayah pada upacara piodalan
di pura. Prinsipnya dalam berkesenian bukan untuk mencari uang, karena
dia sudah memperoleh uang dari profesinya sebagai guru. Bagi dia, jika
karya seni sudah ditukar dengan sejumlah uang maka hasil seni biasanya
berbeda. I Gusti Putu Bawa Samar Gantang menulis sastra Indonesia
khususnya puisi mulai tahun 1973, semakin aktif setelah bertemu dengan
Bapak Made Sukada yang menjabat sebagai Redaktur sastra di Harian Bali
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Post yang juga Ketua Lesiba (Lembaga Seniman Indonesia Bali). Lembaga
ini aktif melakukan apresiasi sastra di sejumlah radio swasta yang ada di
Denpasar, seperti radio Cassanova dan Menara. Sejak itu mulai tertarik
dan banyak menulis sastra Indonesia, padahal sebelumnya banyak menulis
tentang sastra Bali. Puisi yang ditulis bertema lucu, salah satu berjudul
‘Pekak Kebles’ yang sumber idenya dari dongeng yang diceritakan oleh
kakeknya. Kisah ini identik dengan cerita Men Brayut, tetapi nadanya
menyindir prinsip “banyak anak-banyak rezeki”. Puisi ini dimuat pada
koran ZPG (Zero Population Growth) yang diterbitkan di Denpasar atas
prakarsa Widminarko dan dikerjakan oleh Gustra serta Aryantha Soethama.
ZPG memuat dua judul puisinya dan oleh Windhu Sancaya dikomentari
terlalu prosais karena hanya menyajikan kumpulan kata yang biasa-biasa
saja. Berkat komentar tersebut, muncul pengakuan diri bahwa puisinya
memang terlalu naratif yang mendekati pola sastra prosa sehingga perlu
dibenahi lagi.
Walaupun aktif membaca puisi Indonesia di sejumlah radio, ternyata
kegiatan menulis sastra Bali masih tetap berlanjut tetapi sifatnya tidak
seperti yang bahasa Indonesia karena langka yang menulis dalam bahasa
Bali pada waktu itu. Saking langkanya, maka Bali Post menghadirkan
rubrik “Sabha Sastra” untuk merangsang sastrawan Bali menulis dalam
bahasa Bali. Anehnya, Putu Bawa Samar Gantang tidak pernah mengisi
rubrik ini karena asyik melukis tetapi bukan untuk dijual agar bisa dapat
uang. Lukisannya hanya diberikan cuma-cuma kepada teman yang ingin
memilikinya, termasuk yang khusus meminta agar dibuatkan lukisan. Saat
ini, kegiatan melukis masih dilakukan apalagi berstatus sebagai guru seni
lukis di sekolah. Guru juga memiliki kewajiban berkarya, agar anak didiknya
mengetahui kualitas hasil karyanya. Pertanggungjawabannya sebagai
guru seni lukis, dihadirkan dalam pameran pada akhir Nopember 2013 di
Tabanan. Kegiatan menulis lebih terfokus pada sastra Bali sehingga lebih
produktif, sedangkan untuk sastra Indonesia difokuskan pada novel seperti
yang sedang dikerjakan sekarang. Novel ini belum berhasil diselesaikan,
karena masih harus dikembangkan setelah membaca novel trilogi Ahmad
Tohari berjudul “Ronggeng Dukuh Paruk”.
Sastrawan dengan Subjek Inspirasi Liak
Mulai terpacu menulis sastra Bali modern sejak tahun 1999, ketika
Bapak Made Sanggra dengan terbungkuk-bungkuk dan didampingi cucunya
datang ke rumahnya untuk minta naskah. Keharuan muncul, apalagi setelah
naskahnya yang masih dalam bentuk tulisan tangan diterima dengan penuh
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suka cita. Naskah tersebut mayoritas dalam bahasa Bali dan Indonesia
hasil karya tahun 1970, yang selanjutnya diketik sendiri oleh Bapak Made
Sanggra. Tulisannya dalam bahasa Bali khusus untuk yang bertema lokal,
karena pola pikir yang dikembangkan memang harus lokal sehingga tidak
pas jika disajikan dalam bahasa Indonesia. Tema lokal yang ditulis biasanya
berhubungan dengan pura, agama dan adat berhubung sejumlah kata atau
konsep yang ditulis hanya tepat diungkapkan dalam bahasa Bali seperti
bungsil makocok, nenggel dan mekilad. Ungkapan tersebut tidak dikenal
dan sulit dituliskan dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa mengganggu
makna tulisan jika dipaksakan. Tema tulisan yang sifatnya memang tidak
ada berkaitan dengan tradisi lokal, barulah ditulis dalam sastra Indonesia.
Tantanganya menulis dalam bahasa Bali karena ingin berpegang teguh
pada pola kehidupan masyarakat Bali yang tradisional, keharusannya
untuk memperhatikan tingkatan bahasa (sorsinggih) yang digunakan dan
masih hidup subur di lingkungan masyarakat Bali. Oleh karena itu, agar
tidak menimbulkan banyak polemik dan prasangka maka biasanya dipilih
bahasa Bali yang tingkatannya madia agar netral karena berada di tengahtengah.
Karya ceritera pendeknya yang berbahasa Bali, mayoritas bertema
tentang liak. Faktor yang mendorong menulis tema ini, dilatarbelakangi
oleh pemahaman yang berkembang terhadap bentuk makhluk aneh yang
seperti rangda atau wajah tanpa tubuh serta wujud yang tidak pernah
sempurna (tidak utuh) dan suara aneh yang selalu di dengar di rumahnya.
Selain itu, ada keyakinan di dalam dirinya bahwa setiap orang adalah
liak karena memiliki unsur Sad Ripu (enam unsur keburukan manusia)
dianggap sebagai personifikasi liak. Pemahaman yang dilatarbelakangi
oleh nilai filsafat, kata liak dimaknai sebagai singkatan dari linggih aksara
yaitu tempat suatu kata yang perlu dapat perhatian agar bisa memiliki
nilai mulia. Rasa takutnya yang mengintimidasi, jiwa dan batin yang
buruk serta adanya rasa hormat pada setiap kata yang ada pada lontar
modre menyebabkannya perlu disalurkan dalam tulisan agar rasa takut
dan keburukan dirinya hilang tetapi harus mampu untuk memilih tempat
yang mulia bagi setiap kata yang dipilih dipakai pada setiap tulisannya.
Kesadaran tentang hidup harus damai, hanya dapat diwujudkan oleh prilaku
sendiri maka dimanfaatkan untuk mengisi tulisan yang memang harus
selalu dihasilkannya. Sastra bertema liaknya ini justru menjadi penghilang
rasa takut, yang jika sampai titik kulminasinya dapat mengakibatkan stres
sebagai awal mula timbulnya penyakit stroke. Oleh karena itu, karya
sastranya banyak melibatkan karakter liak yang ketika dibacakan dengan
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penuh emosi dapat menimbulkan perasaan lega sehingga tubuh dan pikiran
lepas dari tekanan untuk bisa menikmati kedamaian abadi.
Pembacaan puisi modre “Leak Lanang, Leak Wadon, Leak Kedi”
yang diiringi gamelan dan penari latar berbusana hitam tanggal 29
Nopember 2013 di Bentara Budaya Jalan Bypas Ida Bagus Mantra, membuat
penonton terkesima serta merinding. Ada aliran elektromagnetik menjalar
pada setiap unsur tubuh yang sama, sehingga kengerian seperti hendak
mendekat dan suasana magis mulai mencekam. Buku antologi berjudul
Leak Jagat, kumpulan puisi selama berkiprah di bidang sastra (1973-2013)
diterbitkan oleh Waktoe di Magelang pada Juli 2013. Konsep berkaryanya
lahir dari pemaknaan terhadap “Puisi sebagai ekpresi keindahan batin
yang melekat erat dalam diri sekaligus juga cermin kehidupan.” Proses
berkarya sastra tidak dapat ditentukan oleh waktu, karena tergantung pada
kondisi fisik dan mental sehingga pada situasi tertentu ada kecendrungan
berhasil diselesaikan dengan cepat tetapi seringkali juga membutuhkan
waktu lama bahkan dapat bertahun-tahun. Sebuah karya puisi dapat juga
diselesaikan dalam tempo sehari, tetapi puisi “Leak Lanang, Leak Wadon,
Leak Kedi” baru dapat diselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun. Puisi
modre yang dimaknainya sebagai aksara pingit/wayah/aja were ini menjadi
identitasnya yang utama, berhasil menarik perhatian dunia sehingga
memberinya peluang melakukan pagelaran seni sastra di tingkat lokal dan
nasional bahkan internasional. Negara di luar Indonesia yang sudah pernah
menyaksikan pagelaran puisi modrenya adalah: Singapura, Hongkong,
Malaysia, Afrika Selatan (Johannesburg), Zimbabwe dan sebagainya.
Atas sejumlah prestasi yang dicapainya, maka diperoleh sejumlah
penghargaan. Pada 1979, juara pertama penulisan puisi se-Bali (Pada
Matahari Tumpah Ratap). Tahun 1982, pemenang lomba penulisan puisi
nasional di Yogyakarta (Laut Nafas Purba, Adalah Engkau Indonesiaku).
Tahun 1983, memperoleh ITALART (Associazione Italiana Artistica
Culturale) atau di Indonesia disebut Badan Koordinasi Kesenian dan
Kebudayaan Italia sebagai unsur dari Badan Koordinasi Kesenian Nasional
Indonesia (BKKNI) Bali atau Associazione Artistica Nazionale Indonesia
Bali berkat menekuni sastra Bali dan Indonesia. Tahun 1989, delapan besar
dalam pagelaran sastra di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Tahun
1991, pemenang lomba penulisan puisi pariwisata (Kidung Dewata) oleh
Yayasan Komindo Jakarta. Pada tanggal 17 Juli 1999, juara lomba ceritra
bergambar pada Pesta Kesenian Bali (PKB) XXI. Tahun 2000, memperoleh
Satya Lancana Karya Satya 20 tahun Pemerintah Republik Indonesia saat
Gus Dur menjabat sebagai Presiden dan juara penulisan puisi ‘Adat Lan
60

Tokoh-tokoh Budaya

Agama Ring Pulina Bali’ serta cerpen ‘Gatra Saking Wellington’ maupun
tembang macepat berbahasa Bali ‘Aruh Hari Hara’ oleh Pramastra Bali.
Tahun 2001, juara penulisan esai berbahasa Bali (Bali Sane Bali) oleh
Balai Bahasa Denpasar dan buku kumpulan puisi bahasa Bali yang berjudul
‘Aab (Bali: Eeb) Jagat’ memperoleh penghargaan Sastra Cakepan Sarad.
Tahun 2003, buku kumpulan puisinya berbahasa Bali berjudul ‘Onyah’
menerima hadiah Sastra Rancage dan diberi tugas sebagai Tim Penyusun
Buku Pelajaran Sastra Indonesia tingkat SMP/SMA bersama Taufiq Ismail
dan Sapardi Joko Damono serta sejumlah sastrawan nasional lainnya.
Tahun 2005, menang lomba penulisan puisi (Kupilih Pohon) oleh Balai
Bahasa Denpasar dan mendapat penghargaan Sastra Daerah Berprestasi di
Tabanan. Novel berjudul ‘Ketika Tuhan Menyapaku’, oleh Balai Bahasa
Denpasar diberikan penghargaan Sastra Tantular pada tanggal 26 Oktober
2011. Tahun 2012, buku kumpulan puisi yang berjudul ‘Leak Kota Pala’
berhasil meraih penghargaan Widya Pataka.
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Dua
Tokoh - tokoh Seni Pertunjukan

MADE GERINDEM

Seniman Legong, Pendiri Sekaa Legong Gunung Jati
I Wayan Suharta
Berbicara tentang palegongan, kita diingatkan pada Made Gerindem,
sosok seniman tabuh dan tari yang cukup bersahaja namun tetap memiliki
kharisma. Seniman yang hidup dan berkiprah pada jaman penjajahan
Jepang, banyak disebut-sebut sebagai tokoh seni klasik palegongan. Sebagai
panguruk dan penabuh, Made Gerindem adalah juga penari “Cupak” yang
sukar dicari tandingannya.
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Made Gerindem adalah anak petani, lahir pada tahun 1904, di Banjar
Teges Kanginan, Desa Peliatan, Gianyar. Pada usianya yang relatif muda,
Made Gerindem tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengasah dirinya
belajar tentang legong. Bahkan pada masa remajanya sudah menjadi
anggota sekaa legong di desanya. Keterlibatannya sebagai anggota sekaa
membuat bakat seni dan kemampuannya sebagai penabuh dan menari
mulai dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Untuk meningkatan kemampuan
seninya, Made Gerindem kemudian belajar tari legong dengan panguruk
dan penari legong terkenal dari Desa Bedulu Ni Camplung. Berkat bakat
yang dimilikinya, Made Gerindem dengan mudah dapat menguasai tari
legong yang dipelajari. Kelebihan yang dimiliki, tidak hanya menguasai
tari legong dengan baik, akan tetapi mendalami tabuh legong dengan
sempurna, sehingga membuat nama Made Gerindem semakin dikenal di
kalangan masyarakat pencinta legong.
Pengabdian Made Gerindem yang Berbuah Manis
Dimasa remajanya Made Gerindem tidak pernah berhenti untuk
mencari pengalaman dan mengisi pengetahuannya. Suatu kenangan yang
tidak pernah terlupakan adalah keberhasilan Made Gerindem menjadi
panguruk di Banjar Sala, Pejeng, Gianyar. Keuletan dan ketekunan membina
di banjar tersebut berbuah manis, Made Gerindem berhasil memperistri
warga lokal yang bernama Ni Ketut Lempir. Oleh masyarakat Banjar
Sala, Made Gerindem dianggap berhasil membina dan mengembangkan
legong bersama Sang Ayu Ketut Muklen sebagai penari dan penguruk yang
awalnya berguru kepada Ni Camplung dari Desa Bedulu. Keberhasilannya
menjadikan Banjar Sala sebagai daerah binaannya, adalah langkah awal
untuk memulai kariernya dan mengembangkan legong ke derah-daerah
yang lainnya.
Made Gerindem memiliki dua saudara, I Wayan Pageh dan I Ketut
Gerinding. Perkawinannya dengan Ni Ketut Lempir melahirkan lima
orang anak, yaitu : Ni Wayan Leneng, Ni Wayan Rindu, Ni Made Sala,
Ni Wayan Rarud, dan I Wayan Lantir. Untuk menghidupi istri dan anakanaknya, Made Gerindem harus bekerja keras. Penghasilannya sebagai
panguruk tidak menjamin dapat menghidupi keluarganya, oleh karena itu
Made Gerindem harus rela melakukan pekerjaan sambilan sebagai petani.
Made Gerindem sebagai Pelatih dan Pencipta Seni
Semangat dan jiwa seni yang semakin tumbuh dan berkembang
dalam dirinya membuat Made Gerindem tidak pernah berhenti memberikan
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pembinaan seni. Selama hampir 35 tahun, sebagai panguruk memberikan
pengalaman dan pengetahuannya tentang legong hampir sebagian besar
daerah yang ada di wilayah Gianyar bagian barat, seperti: 1) Banjar Sala,
Desa Pejeng, 2) Banjar Intaran, Desa Pejeng, 3) Banjar Tarukan, Desa Pejeng,
4) Banjar Tengkulak Kelod, Kemenuh, 5) Banjar Kawan, Tampaksiring,
dan 6) Banjar Brasele, Yeh Tengah, Payangan. Sedangkan untuk daerah
Tabanan di Desa Candi Kuning, dan Desa Sepang, Singaraja.
Sangat sulit dibayangkan, bahwa laki-laki yang sederhana ini mampu
menorehkan bakatnya sebagai seniman legong, namanya tetap harum yang
dapat diwarisi sampai sekarang. Beberapa karya ciptanya terutama di bidang
seni karawitan adalah tabuh-tabuh Smara Pagulingan yang sering disajikan
sebagai instrumentalia (tabuh pategak) oleh Sekaa Legong Gunung Jati
dan Sanggar Mandala Giri, seperti : 1) Tabuh Crukcuk Punyah; terinspirasi
dari gending-gending Gender Wayang, 2) Tabuh Angklung; bersumber
dari gending-gending Angklung, dan 3) Pragmen Tari Perang Bubat, karya
bersama dengan Pak Tempo dan Pak Gatri dari Tampaksiring.
Made Gerindem memiliki cara mengajar yang cukup unik. Anakanak yang datang dan mau belajar, sebelum diberi materi ada kewajiban
yang dilakukan, yaitu menggaruk kepala dan mengelus-elus kepala (ngagas
sirah, mecik sirah). Ketika latihan berlangsung, kemungkinan materi sulit
diterima dan agak lama belum dipahami, kadang-kadang diselingi dengan
gurauan dan diberi camilan pepelan. Setelah usai latihan kemungkinan
dapat memenuhi keinginan dan kemauannya, ketika pulangnya tidak
tanggung-tangung memberi hadiah berupa uang.
Setiap menuangkan materi tabuh Made Gerindem sering ngemigmig
(bernyanyi tanpa disadari). Sambil mulutnya berceloteh, tangannya tidak
berhenti melakukan apa yang sedang diucapkan. Made Gerindem yang amat
menekuni bidang keahliannya mempunyai banyak pengalaman sebagai
guru legong, sehingga teknik dan kiat-kiat yang dihasilkan sangat menarik
untuk menumbuhkan niat pada anak-anak untuk belajar. Ngurukin dilakoni
dengan penuh kesungguhan, sayangnya Made Gerindem sangat keras, bagi
anak didiknya yang kurang disiplin, tidak segan-segan memberi hukuman,
seperti kakinya ditendang, badannya dipukul, dan pipinya ditempeleng.
Mengajar tabuh dan mengajar tari adalah dua aktivitas yang selalu
digeluti Made Gerindem dari hari ke hari. Walaupun dengan kesibukan
yang demikian padat, Made Gerindem selalu menyempatkan diri untuk
terus memacu kemampuannya. Kira-kira pada tahun 1920, Raja Peliatan
menciptakan pertunjukan janger, sebagai bentuk sindiran kepada Raja
Gianyar, bahwa Raja Peliatan ada minat untuk mepersunting putri raja.
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Setelah latihan berlangsung lama, ternyata tidak mendapatkan pemain
gender yang cocok dan mampu mengiringi lagu-lagu janger yang sudah
dibuat. Diutuslah I Made Lebah dari Banjar Kalah, agar membawa orang
yang mampu memainkan gender. Sudah lama dicari, ternyata I Made Lebah
mendapatkan informasi, di Teges Kanginan ada pemain gender yang tiada
lain adalah Made Gerindem. Dengan perasaan takut dan gundah Made
Gerindem datang ke puri. Ternyata Made Gerindem bersama pasangannya
I Ketut Gerinding, I Wayan Locong dan I Nyoman Nyampuh mampu
mengiringi lagu-lagu janger sesuai kehendak raja, bahkan hasilnya diluar
dugaan membuat raja sangat senang. Mulai saat itulah Made Gerindem
bersama I Made Lebah mengabdi menjadi penabuh dan panguruk kesenian
di Puri Peliatan.
Made Gerindem Penari Cupak Masyur		
Sebelum terjun mendalami legong, Made Gerindem sempat
mendirikan Sekaa Joged Bumbung yang anggotanya dari warga Banjar
Teges. Untuk melengkapi penyajiannya disertai dramatari dengan lakon
“Cupak Grantang”. Cupak sendiri diperankan oleh Made Gerindem, tidak
tanggung-tanggung Made Gerindem harus berlatih ke Desa Narungan, yang
ketika itu sangat terkenal dengan “Cupak Narungan”. Berkat ketekunan
dan keuletannya, Made Gerindem cepat dikenal dan memang berbakat.
Di atas pentas, kalau sudah menjadi Cupak sangat berbeda dengan Made
Gerindem yang kesehariannya bersahaja. Sedangkan ketika memerankan
tokoh Cupak, ia berubah total dengan ciri karakter yang rakus, yang
sombong, yang seronok, dan sebagainya.
Memerankan tokoh Cupak bagi Made Gerindem telah membuktikan
dirinya berhasil menjadi penari yang pada setiap penampilannya mampu
mengundang decak kagum penonton. Melihat kehebatannya dalam
membawakan tokoh Cupak, banyak orang yang melihat Made Gerindem
bahwa yang diperankan sangat pas, tentu saja disertai dengan kemampuan
tarinya sehingga penonton larut dan terhenyak oleh kekuatan ekspresinya.
Kemampuan Made Gerindem dalam menyatukan gerak dengan ekspresi,
membuat namanya identik dengan Cupak. Oleh karenanya, Joged Bumbung
Banjar Teges menjadi terkenal karena Cupak-nya, yang sering kaupah
sampai ke desa-desa di luar Desa Peliatan.
Celakanya, Made Gerindem terlalu menghayati, mendalami,
menjiwai tokoh Cupak. Karakter Cupak merasuk dalam tingkah laku seharihari. Datang dari pembinaan yang dilakoni kesehariannya, peran sebagai
Cupak dibawa-bawa, sampai di rumah istrinya sering menjadi bulan66
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bulanan. Sedikit terlambat menghidangkan makanan, caratan (kendi) dan
wanci ditendang, layaknya seperti Cupak di atas pangung.
Kiprah Made Gerindem pada Sekaa Legong Gunung Jati
Bagaimana kilas sejarah gamelan Semara Pagulingan yang hingga
sekarang masih diwarisi oleh masyarakat Banjar Teges Kanginan ?
Menurut I Wayan Sudera, gambelan Semara Pagulingan yang ada di Teges
Kanginan merupakan gambelan milik Puri Negara, Batuan, Sukawati atas
pemberian Yang Dipertuan Raja Klungkung kira-kira akhir abad ke-18,
yang bermaksud mengembangkan wilayah kerajaan. Akibat kekalahan Puri
Negara perang melawan Puri Ubud, gambelan tersebut dijarah dan diboyong
ke Peliatan. Peliatan yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Puri
Ubud, kebanyakan berprofesi sebagai seniman, justru akibat kemenangan
itu merupakan kesempatan yang baik untuk mengambil barang-barang
kesenian, seperti gambelan Smara Pagulingan, yang selanjutnya disimpan
di Puri Peliatan. Oleh pihak puri, karena tokoh-tokoh seniman kebanyakan
berada di Teges, maka secara tulus dan sukarela gambelan diberikan kepada
seniman-seniman yang ada di Teges.
Penuturan Made Gerindem yang pernah disampaikan kepada
anaknya I Wayan Lantir, setelah melalui perjalanan yang panjang dengan
rasa pengabdian dan proses perjuangan yang penuh dengan suka dan duka,
pada tahun 1928 di Teges terbentuklah sekaa yang diberi nama “Sekaa
Legong Gunung Jati”. Nama Gunung jati dipergunakan untuk mengabadikan
nama Pura Gunung Jati, pendiriannya diprakarsai oleh Anak Agung Gde
Mandera. Aktivitas sekaa dengan legong-nya terus berkembang dengan
mendatangkan pelatih tari, seperti : Ni Camplung dari Bedulu dan Sang
Ayu Ketut Muklen dari Pejeng. Pelatih tabuh, seperti : I Sereg dan Pak
Lebah dari Br. Kalah, Peliatan dan Pak Lotring dari Kuta, Badung. Biaya
dan segala kebutuhan untuk menunjang kegiatan latihan ditanggung dan
disponsori oleh Walter Spies dan Colin McPhee. Akhirnya, Sekaa Legong
Gunung Jati berkembang pesat, oleh banyak kalangan dianggap satusatunya sekaa yang bermutu, sebagai realisasinya setiap 15 hari sekali,
legong dipentaskan ditempat Colin McPhee di Sayan, Ubud.
Menjelang berkecamuknya perang Dunia II (1941) sampai tahun
1966, gambelan dikembalikan dan disimpan di Puri Peliatan karena siatuasi
keamanan yang kurang menguntungkan. Selama 25 tahun, kegiatan yang
berhubungan dengan ”legong” menjadi vakum dan terhenti sama sekali,
akibat suhu politik yang sedang bergejolak dan tidak menentu.
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Sampai akhir tahun 1968, berkat usaha Made Gerindem, gambelan
kembali diminta dalam keadaan rusak berat. Atas bantuan Tuan John
Coost semua plawah gambelan diperbaiki dan diperbaharui serta dibuat
tambahan instrumen baru berupa satu tungguh trompong. Mulai saat itu
juga gambelan tersebut lebih dikenal dengan nama “ Semara Pagulingan
Teges”.
Mulai awal tahun 1970, atas inisiatif dan kecintaan Made Gerindem,
legong kembali terbentuk yang dengan sukarela dibantu oleh donatur
Dr. Robert E. Bobrown musikolog dari California Institute. Dengan
mendatangkan pelatih tari, seperti : Gusti Raka dari Desa Saba, Sang Ayu
Ketut Muklen dari Pejeng dan Buk Reneng dari Denpasar, serta dengan
guru tabuh, seperti : Gusti Made Geria dari Denpasar, dan Pak Lebah
dari Banjar Kalah. Sehingga pada tahun 1971 berhasil diadakan rekaman
pertama untuk piringan hitam, yang dilakukan oleh California Institute Of
Arts dan Nonesuch Record Broadwy USA, bersamaan dengan tibanya Mrs.
Juli dari Australia yang menyumbangkan dana untuk kebutuhan busana
legong.
Demikian kiprah, dedikasi, dan jasa-jasa Made Gerindem sebagai
“seniman legong” yang telah banyak berkontribusi dalam pelestarian
dan pengembangan tari legong. Dibalik namanya sebagai tokoh legong,
keteladanan yang diwarisi Made Gerindem adalah sikap rendah dirinya.
Sejak kepergiannya tahun 1979 menghadap Yang Maha Kuasa, sosok
Made Gerindem tidak lagi bersama kita, namun semangat sebagai pengabdi
seni tetap berkelanjutan dan diteruswariskan oleh generasi penerusnya.
Bagi kalangan pencinta dan seniman legong, nama Made Gerindem tetap
dikenang, bahkan Made Gerindem telah mewariskan tujuh jenis tari legong
terutama kepada Sekaa Legong Gunung Jati dan Sanggar Mandala Giri
yang didirikan oleh anaknya I Wayan Lantir, seperti : 1) Legong Lasem,
2) Legong Kuntul, 3) Legong Kuntir, 4) Legong Playon, 5) Legong
Smarandhana, 6) Legong Kupu-kupu Carum, dan 7) Legong Jobog.
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I LIMBAK

Penari Baris Sang Legenda Seni Pentas Cak
Kadek Suartaya
Nama I Limbak telah disebut-sebut dalam buku Dance and Drama
in Bali yang terbit pertama kali pada tahun 1938. Oleh penulisnya, Beryl
de Zorte dan Walter Spies, diungkapkan bahwa terciptanya tari kecak
atau cak (selanjutnya disebut cak) tak akan muncul tanpa keterlibatan I
Limbak, seorang penari baris Desa Bedulu. Limbak menjadi figur utama
kemunculan tari cak (Soedarsono, 1999:84). Penampilannya sebagai
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tokoh Kumbakarna dalam pertunjukan cak yang saat itu sering disajikan di
halaman Pura Goa Gajah sangat dikagumi oleh wisatawan yang dikoordinir
Walter Spies. Ekspresi wajahnya yang kuat dan tubuhnya yang kekar begitu
mengesankan dalam membawakan tokoh heroik Negeri Alengka dari cerita
Ramayana. Figur I Limbak identik dengan lakon “Karebut Kumbakarna”,
karya pentas cak pertama Bali.
Berkat raga tari I Limbak pula, cak sebagai seni pertunjukan unik
dari Bali semakin dikenal dunia. Simaklah sebuah film hitam putih yang
mengangkat eksotisme Bali, Die Insel der Damonen (1935), karya seorang
sutradara Jerman, Baron von Plessen, menampilkan sebuah adegan seni
pertunjukan. Tampak puluhan laki-laki bertelanjang dada, duduk melingkar
sembari berceloteh cak cak cak. Nuansa magis api obor menerangi drama
tari epos Ramayana yang dimainkan di tengah lingkaran sempit itu.
Pemeran tokoh Kumbakarna-nya, terlihat sangat menonjol. Limbak yang
masih berusia belasan tahun menjadi daya tarik tersendiri film tersebut.
Dalam film itu, penampilan I Limbak sangat bersahaja. Ia tak
memakai atribut atau busana yang agung layaknya visualisasi rupa
Kumbakarna dalam wayang kulit. Limbak hanya memakai selembar kain
yang dicawatkan. Mukanya dihias dengan tiga titik kapur putih di bagian
keningnya. Sekuntum bunga sepatu merah bertengger di telinga kirinya.
Tapi, dengan badan yang berotot, gerakan yang lugas, dan ekspresi yang
tajam, remaja desa Bedulu, Gianyar, ini seakan mampu menghadirkan
karakter teguh dan perkasa adik Rahwana, Kumbakarna sang patriot..
Cak garapan Limbak di era kolonial itu bertutur tentang tokoh
Kumbakarna yang sangat benci dengan perbuatan kakaknya, Rahwana,
yang menculik Sita, istri Rama. Ketika negerinya, Alengka, diperangi
oleh Rama dengan bala tentara keranya, Kumbakarna maju ke medan laga
namun bukan untuk membela kezaliman Rahwana melainkan demi rakyat
dan tanah airnya. Dalam adegan ketika Kumbakarna gugur dikeroyok
oleh pasukan kera Rama itulah, Limbak menunjukkan totalitasnya sebagai
penari yang hebat.
I Wayan Limbak Sang Legenda Cak
Kiprah I Wayan Limbak melahirkan tari cak terkait erat dengan
seorang pelukis Jerman, Walter Spies, yang tinggal   di Campuan, Ubud,
Kabupaten Gianyar. Speis yang juga seorang musikolog sering berkeliling
Bali untuk melukis kehidupan masyarakat dan pemandangan indah pulau
ini. Suatu hari, dalam sebuah perjalanannya, ia menyaksikan sesuatu yang
unik. Puluhan pria warga Bedulu, Gianyar, disaksikannya sedang duduk
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membuat suatu lingkaran di Pura Goa Gajah. Pada tahun 1930-an itu
masyarakat Bedulu sangat aktif mementaskan tari Sanghyang Jaran yang
merupakan ritual keagamaan demi keselamatan segenap warga setempat.
Dari mulut orang-orang Desa Bedulu itu terdengar lantunan dan
suara cak, cak, cak, mengiringi tari Sanghyang Jaran yang sedang
dipentaskan masyarakat setempat. Ritual tari tolak bala itu rupanya
sangat mengesankan Spies. Sejak itu Walter Spies yang kadang-kadang
disertai teman-teman asingnya sering-sering menonton persembahan
religius magis Sanghyang. Jarak Bedulu dari tempat tinggalnya di
Campuan, Ubud, hanya berjarak sekitar 5 (lima) kilometer. Walter Spies
rupanya tidak sekadar menonton namun sungguh-sungguh mencermati
detail-detail estetik tari penolak bala itu.
Sebagai seorang musikus Walter Spies terpesona dengan orkestrasi
cak, musik vokal yang dikumandangkan pengiring utama tari Sanghyang
Jaran itu. Adalah seorang penari, I Wayan Limbak, yang memimpin koor cak
itu (Bandem, 2004: 221). Penampilan ekspresif I Limbak yang memimpin
cak menarik perhatian Spies. Keesokan harinya Walter Spies membicarakan
gagasannya tersebut dengan anggota sekaa cak dimana I Limbak yang
menjadi dedengkotnya. Spies menyampaikan ide gagasannya menciptakan
seni pertunjukan non ritual yang menggunakan koor cak. Gagasan kreatif
yang diusulkan Walter Spies berjalan dengan mulus. Semua pemain cak
seperti Wayan Limbak, Mangku Dados dan Gusti Geledag menyambut
dengan semangat ide Spies yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat
sebagai pelukis yang akrab dengan tukang gambar setempat. Lebih-lebih
Walter Spies sangat memahami budaya masyarakat Bali. Ia tidak canggungcanggung datang tanpa diundang dalam upacara-upacara adat atau
agama yang diselenggarakan warga desa Bedulu.
Kendatipun anjuran menanggalkan cak menjadi pertunjukan yang
tak terkait dengan tari Sanghyang Jaran datang dari Spies, namun proses
kreatif untuk mewujudkan ide tersebut berlangsung secara kolektif di bawah
komando I Limbak. Misalnya mengenai lakon yang akan dipakai bukan
datang dari Walter Spies tapi diusulkan dan disepakati secara aklamasi
oleh para pemain cak. Secara aklamasi Limbak didaulat memerankan
tokoh gagah berani dari cerita Ramayana itu. Limbak juga dipercaya
membuat koreografi dan aspek musikal koor vokal cak-nya. Namun saat
proses sedang berjalan Walter Spies dengan tekun memberikan masukan
dan koreksi sesuai dengan konsep estetika yang mengetuk imajinasinya.
Sentuhan estetika Spies hadir dalam kerja kreatif itu. Misalnya, dengan jeli
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Spies mengusulkan agar semua pemain mabulet kain sarung yang dililitkan
di pinggang dan memakai topi klangsah (daun kelapa yang dianyam). Spies,
menurut Anak Agung Mande Djelantik (wawancara pada tanggal 6 Juni
tahun 2000) hanya memberikan gagasan umum sedangkan penggarapan
elemen-elemen tan dan musik vokal cak-nya dibuat oleh Limbak dan
kawan-kawan. I Wayan Limbak juga bebas menginterpretasikan gerakgerik karakterisasi tokoh Kumbakarna yang dibawakannya.
Pementasan pertama seni pertunjukan cak yang digarap Walter
Spies bersama Limbak dan kawan-kawan ini ditampilkan di halaman
Pura Goa Gajah yang disaksikan sekitar 20 orang turis. Karena waktu
yang dibatasi, tari cak yang menggunakan seorang dalang (I Geledag) ini,
menyajikan bagian cerita perang Kumbakarna yang dikeroyok ribuan kera
yang dikomandoi oleh Sugriwa. Pemeran Kumbakarna, I Wayan Limbak,
yang dikisahkan dikeroyok ribuan kera tampil dengan selembar kain dan
tanpa tata rias muka.
Sebagai perintis seni pentas turistik di Bali, kelompok tari
caknya Limbak juga mandiri dalam mempersiapkan pertunjukan.
Sebelum menjadi Kumbakarna di panggung, misalnya, Limbak bertugas
merobek karcis di pintu masuk. Sedangkan penari lain menyiapkan kursi
penonton atau membersihkan halaman Goa Gajah yang akan berfungsi
sebagai panggung. Limbak sendiri mengakui bayaran dari turis asinglah yang
mendorong perkembangan tari cak di wilayah Gianyar. “Waktu itu kami
memang perlu uang,“ kenang Limbak (Tempo, 1993:60).
Walter Spies dengan bangga mengajak tamu-tamunya menonton
cak garapan Limbak. Turis-turis pun semakin sering menonton pertujukan
cak di Bedulu. Raja Gianyar saat itu dengan antusias mengundang
grup Cak Limbak untuk menunjukkan kebolehannya di Puri Gianyar.
Raja Karangasem yang ikut diundang untuk menonton pementasan cak
lakon “Karebut Kumbakarna“ itu kurang bisa menerima penari yang
hanya memakai secarik kain mabulet saja (wawancara dengan putra
Raja Karangasem, A. A. Made Djelantik. 4 Desember 2000). Namun
demikian, sejarah seni pertunjukan Bali mencatat, Limbak selain dikenal
sebagai penari bintang telah menjadi legenda kelahiran tari cak itu sendiri.
Kelahiran seni pentas yang kini di kalangan wisatawan dikenal dengan
sebutan “Monkey Dance”, ditegaskan oleh Zoete dan Spies adalah berkat
kontribusi Limbak. Karena itu kiranya tak berlebihan bila dikatakan
bahwasannya I Wayan Limbak adalah sang legenda cak.
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I Wayan Limbak Figur Pengabdi
I Wayan Limbak dilahirkan dari keluarga petani di Banjar Marga
Bingung, Bedulu. Bakat seninya terasah oleh lingkungannya khususnya
pementasan-pementasan seni persembahan di Pura Samuan Tiga yang
hanya beberapa langkah dari rumahnya. Tari baris dipelajarinya di Desa
Batubulan dan Singapadu. Sebagai pemuda yang masyur membawakan tari
baris, Limbak banyak menarik perhatian gadis-gadis di desanya. Tercatat,
Limbak yang hanya tamat sekolah dasar zaman Belanda memiliki tiga istri.
Dari ketiga istrinya ia dikaruniai empat orang keturunan. Hanya, tak ada
satu pun anaknya yang berkecimpung di bidang seni (Wawancara dengan I
Wayan Patra, 63 tahun, putra bungsu I Wayan Limbak, 5 Juli 2014).
Kendati tak mengikuti jejak ayahnya, Patra sangat bangga dengan
dedikasi ayahnya. Bung Karno, ungkapnya, sering mengundang Limbak
membawakan tari baris di Istana Tampak Siring. Sebagai penari cak, pada
tahun 1955, Limbak telah menunjukkan kebolehannya di Cekoslowakia
dan India. Ketulusan dan reputasinya sebagai penari yang sangat dikagumi
oleh pelukis asal Belanda, Bonnet, juga menjadi kebanggaan masyarakat
sedesanya. Penampilan Limbak membawakan tari baris seperti tak pernah
bosan dielu-elukan oleh penonton. Syukur, di usia senjanya, pemerintah
juga mengapresiasi kesenimanan I Wayan Limbak. Ia telah memperoleh
anugrah seni tingkat kabupaten (Wija Kusuma) dan penghargaan seni
tingkat propinsi (Dharma Kusuma).
I Wayan Limbak dikaruniai umur panjang. Pria yang sebagian
besar hidupnya diabdikan pada jagat seni dan bidang keagamaan di Pura
Samuan Tiga ini sempat menyaksikan hasil kreativitasnya menjadi maskot
kepariwisataan Bali. Ia juga melihat bagaimana Sardono W. Kusumo
mereinterpretasikan cak hasil karyanya di Peliatan (1970-an), desa
tetangganya. Baru ketika usianya menginjak seabad lima tahun, 2003, I
Wayan “Kumbakarna” Limbak dipanggil Tuhan. Sebuah wadah menara
mayat yang sederhana, menyangga jasadnya ke kuburan setempat untuk
diaben.
Menguaknya Cak Limbak pada era kolonial itu adalah sebuah
peristiwa budaya yang sangat fenomenal. Sedangkan dari sisi   berkesenian,
bagaimanapun garapan seni pertunjukan yang diimplementasiestetiskan
Limbak merupakan lompatan monumental dan tonggak penting dalam seni
pertunjukan tradisi kita, khususnya bagi seni pentas cak yang kini bagaikan
menjadi identitas Bali, baik dalam pluralitas seni budaya nasional maupun
dalam konteks multikulturalisme nilai-nilai estetik dunia.
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Kesungguhan berkesenian. Ya, kiranya, kesungguhan berkesenianlah
yang menggelorakan Limbak melahirkan tari cak bukan egosentrisme
individu. Agaknya juga, penyerahan diri secara totallah yang membius
Limbak tampil hebat saat memerankan tokoh Kumbakarna atau saat
menyajikan tari baris. Mungkin pula, karena kecintaannya yang menyalanyala dengan jagat senilah yang memberikannya energi dan gairah
hidup panjang, menyaksikan tari cak hasil garapannya dilestarikan dan
dikembangkan generasi masa kini.
Referensi
Bandem, I Made & Fredrik Eugene deBoer. (2004), Kaja dan Kelod: Tarian
Bali dalam Transisi. (Terjemahan : I Made Marlowe Makaradhwaja
Bandem), Badan Penerbit Insitiut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta,
Yogyakarta.
Soedarsono, RM.. (1999), Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata.
Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI), Bandung.
Zoete, Beryl de & Walter Spies. (1973), Dance and Drama in Bali. Oxford
University Press, Kuala Lumpur .
Nara Sumber
1. I Wayan Patra (63 tahun), putra bungsu I Wayan Limbak
2. Anak Agung Made Djelantik, (hasil wawancara tahun 2000).
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I MADE MONOG

Tokoh Tari Arja dari
Banjar Kedaton Sumerta Denpasar
I Nyoman Suteja
I Made Monog adalah seorang tokoh seni pertunjukan klasik Bali
dari Banjar Kedaton Sumerta (Denpasar) yang sudah berkiprah di bidang
tersebut sejak sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan karier I Made
Monog sebagai seniman tari diawalinya dengan ikut sebagai penari Kecak
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dalam Tari Janger di Kedaton di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Tari
Janger tersebut dipentaskan secara rutin untuk keperluan pariwisata waktu
itu dan yang dipentaskan adalah seni berlakon.
Karena keterbatasan jumlah seniman yang ada di desa setempat, sekaa
tersebut pada awalnya memanfaatkan dukungan seniman dari Singapadu,
yaitu Pak Kredek (ayah Prof. Bandem), Pak Griya (ayah Prof. Wayan
Dibia), Pak Kengguh, dan lainnya. Karena para penari dari Singapadu tidak
selalu bisa ikut pentas, sementara pertunjukan harus jalan terus, kemudian
I Made Monog merasa terpanggil untuk bisa berperan lebih besar dalam
kegiatan-kegiatan pentas. Karena itu, di samping melakoni aktivitas rutin
sebagai penari kecak dalam tari Janger Kedaton, dia juga terus berupaya
meningkatkan kemampuan seninya dengan terus-menerus belajar tari Bali
dari para seniornya.
Kemampuan menari Bali ditingkatkannya mulai dari penguasaan
terhadap tari Baris dan tari Penasar (untuk tokoh Arja) yang dipelajarinya
sejak tahun 1940 di bawah asuhan seniman tari terkenal, I Made Kredek
(ayahnya Prof. Made Bandem) dari Desa Singapadu, Kabupaten Gianyar.
Setelah berhasil menguasai kedua tarian tersebut, selanjutnya pada
tahun 1942 dia mulai belajar tari Topeng dari Made Sriada, seorang seniman
tari Topeng dari Desa Gemeh, Denpasar. Rupanya dia merasa sangat cocok
dengan tari Topeng tersebut sehingga dia semakin serius menekuninya
sampai membuat gurunya merasa sangat puas dengan hasil belajarnya itu.
Atas prestasinya itu, gurunya kemudian menurunkan semua kepandaian
seni yang dimilikinya kepada muridnya itu.
I Made Monog tidak berhenti hanya sampai disitu. Dia terus belajar
dan belajar. Pada tahun 1946 dia juga pernah belajar tari Pandung, yaitu
sebuah tari untuk karakter Pandung dalam dramatari Calonarang. Dia
belajar tarian ini dari guru Made Kengguh di Singapadu Gianyar.
Setelah kemampuan seni yang diperolehnya sudah dianggapnya
memadai, maka sambil tetap melakukan pementasan seni sesuai pesanan
masyarakat, sejak tahun 1950 I Made Monog mulai meningkatkan
kiprahnya di bidang seni tari dengan melatih tari Arja di Desa Tanjung
Bungkak dan Desa Abiankapas Denpasar. Berkat usahanya melatih caloncalon penari di kedua desa tersebut, kemudian terbentuklah sekaa tari Arja
Abiankapas dibawah pimpinan Mangku Renda dan Made Bandem.
Atas kecakapan dan keahliannya serta keberhasilannya melatih tari
Arja di kedua desa tersebut, mulailah datang permintaan dari sejumlah
kelompok kesenian agar bersedia mengajar dan membina untuk kelompok
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mereka. I Made Monog kemudian mengajar tari untuk sekaa kesenian
yang ada di beberapa desa, antara lain di Desa Kedonganan, kemudian
Desa Tanjung dan beberapa desa di semenanjung selatan pulau Bali.
Banyak sekaa Arja yang sudah dibinanya secara bergiliran. Mengingatngingat sekaa-sekaa yang telah dibinanya tidaklah begitu penting baginya,
yang penting baginya adalah memberikan seluruh kemampuannya
kepada generasi muda untuk dapat mengembangkan dan kalau mungkin
meningkatkan lagi kreativitas kesenian Bali di masa-masa yang akan
datang. Bahkan dia juga mendapat permintaan untuk mengajar di KOKAR/
SMKI Bali (sekarang, SMK-3 Sukawati, Gianyar) untuk menjadi tenaga
pengajar secara honorer.
Kegiatan lain yang pernah ditekuninya adalah membentuk Grup
Vokal “Trama Murni” yang bertemakan pengarjaan. Grup Vokal Trama
Murni tersebut disiarkan secara rutin di RRI Denpasar sampai akhirnya
dia diangkat menjadi karyawan Keluarga Kesenian Bali di Studio RRI
Denpasar hingga masa pensiunnya sejak tanggal 5 Februari 1999.
I Made Monog yang tinggal di Jalan Drupadi No.1 Denpasar lahir
tahun 1920 di Banjar Kedaton Sumerta Denpasar. Dia adalah putra I Made
Tambun (ayah) dengan Ni Luh Djembung (ibu). Ayahnya sendiri adalah
seorang tokoh seni yang banyak berperan sebagai pengurus Sekaa Janger
Kedaton. Di bawah kepengurusan ayahnya tersebut, Janger Kedaton pernah
mendapat kesempatan pentas di Batavia (sekarang, Jakarta) pada tahun
1929 yang anggotanya diantaranya adalah Ibu Ketut Reneng. Sementara
ibunya, Ni Luh Djembung, pada masa mudanya adalah seorang penari Arja
dari Sekaa Arja Tanjungbungkak.
Pada tahun 1943 kakak laki-laki dari Made Ronong ini kemudian
menikah dengan seorang penari legong Kelandis yang cukup legendaris,
bernama Ni Nyoman Sadri. Kelegendarisannya dapat dicermati dari bukti
bahwa gelungan penari legong yang biasa dikenakan oleh legong Ni
Nyoman Sadri sampai saat ini masih tetap disakralkan dan disimpan di
Pura Jurit Desa Kelandis yang terletak di Jalan Plawa Denpasar.
Dari perkawinannya dengan penari legong itu I Made Monog
mendapatkan enam (6) putra/putri, yaitu: I Gde Sukraka (laki-laki, lahir
1948), Made Budiani (perempuan, lahir tahun 1951), Nyoman Beguh
(laki-laki, lahir tahun 1953), Ketut Cemeng (laki-laki, lahir tahun 1957),
Gde Sumadi (laki-laki, lahir tahun 1961) dan Made Anggari (perempuan,
lahir tahun 1964).
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Salah seorang putranya, yaitu I Gde Sukraka, adalah juga seorang
seniman tari dan sekaligus seniman akademisi alumnus ISI Denpasar
(dulu, ASTI Denpasar) dan Program Pascasarjana UGM. I Gde Sukraka
berprofesi sebagai dosen pengajar tari di Fakultas Seni Pertunjukan Institut
Seni Indonesia Denpasar. Kini suami Ni Ketut Yuliasih ini (Yuliasih juga
seorang dosen tari pada Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia
Denpasar) telah memasuki masa pensiun sejak akhir tahun 2013.
Sebagai seniman yang cukup mumpuni, I Made Monog sering
mendapat penghargaan atas jasa-jasanya di bidang seni. Beberapa dari
penghargaan itu adalah sebagai berikut.
1. Piagam Penghargaan dari Menteri Penerangan Republik Indonesia
atas partisipasinya dalam Pekan Olahraga dan Seni “Sabang Merauke”
tahun 1981 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 22 - 28 Juni
1981.
2. Piagam Penghargaan Dharma Kusuma Madya dalam Bidang Seni Tari
dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 karena telah
membaktikan seni dan pribadinya kepada Bali, masyarakat, bangsa,
dan Negara Indonesia.
3. Piagam Penghargaan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
tertenggal 13 Juli 1991 atas partisipasinya dalam acara “Penampilan
Wajah Seniman Tua Bidang Seni Tari” dalam Pesta Kesenian Bali keXIII tahun 1991.
4. Piagam Penghargaan Kerti Budaya, Penghargaan dalam Bidang
Seni Tari dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tertanggal
20 September 1990, karena telah membaktikan seni dan pribadinya
kepada Kabupaten Badung, bangsa dan Negara Indonesia.
Referensi
Proyek Penggalian/Pemantapan Seni Budaya Klasik Tradisional dan Baru.
(1986/1987), Riwayat Hidup Para Seniman Penerima Penghargaan
Seni Dharma Kusuma dan Dharma Kusuma Madya Tahun
1986/1987. (Halaman 56-57).
Dinas Kebudayaan Propinsi Baerah Tingkat I Bali. (1999), “Penerima
Penghargaan Adhikarya Perintis Kesenian Pertunjukan Wisata
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1999” (halaman 10-11).
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I WAYAN KONOLAN

Seniman Penabuh dan Pelaras Gender Serba Bisa
dari Kayumas Denpasar
I Nyoman Suteja
I Wayan Konolan, yang penampilan sehari-harinya sangat sederhana
ini adalah seorang maestro yang piawai menabuh gender wayang dan ahli
dalam melaras gamelan Bali yang berlaras slendro seperti gamelan gender
wayang itu sendiri, gamelan angklung, gamelan semar pagulingan dan
sejenisnya; namun yang paling banyak digelutinya adalah pelarasan gender
81

wayang. Di samping ahli dalam melaras gamelan-gamelan tersebut, dia
juga piawai dalam mengajarkan gender wayang kepada murid-muridnya,
baik murid lokal Bali maupun murid asing, termasuk kepada anak-anak
dan cucu-cucunya dengan cara yang khas dan mudah diterima.
Sebagai wadah untuk menjalankan profesinya itu, I Wayan Konolan
memiliki sebuah grup gamelan gender yang disebut Sekaa Gender Wayang
Kayumas. Sekaa Gender Wayang ini didirikan pada tahun 1935 bersama
beberapa seniman lainnya, yaitu I Wayan Regeg alias Pan Madri (sekaligus
sebagai pimpinan/kelihan yang pertama), I Wayan Konolan (alias Pan
Weca) sendiri, I Nyoman Geledig (alias Pan Kandra) dan I Made Dana
(alias Pan Jega). Mulai sejak kepengurusan generasi kedua (tahun 1940-an)
I Wayan Konolan mulai menjadi kelihan dengan anggota Nyoman Rena
(alias Pan Ruki), Wayan Regeg (Pan Madri), dan Made Gobyah (alias Pan
Runa). Pada kepengurusan generasi ketiga (mulai tahun 1960) I Wayan
Konolan tetap sebagai kelihan dengan anggota Pan Ruki, Wayan Suweca
(anak pertama I Wayan Konolan) dan Nyoman Sudarna (anaknya nomor
tiga). Kepengurusan generasi ke-4 (sejak tahun 1981) dengan I Wayan
Konolan tetap sebagai kelihan beranggotakan Wayan Suweca, Nyoman
Sudarna, dan Wayan Sujana. Terakhir sejak tahun 2009 (generasi kelima)
barulah kepemimpinannya diserahkan kepada anaknya sendiri, yaitu I
Wayan Suweca dengan anggota Nyoman Sudarna, Wayan Sujana, Gede
Eka Adnyana, Wayan Suwitra, dan Komang Gde Haryana.
Eksistensi Sekaa Gender Wayang Kayumas yang dipimpin oleh I
Wayan Konolan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai
pengiring upacara yadnya (Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya,
Pitra Yadnya, dan Butha Yadnya), pengiring Puja Tri Sandya, pengiring
pembacaan kakawin phalawakya, kegiatan pariwisata, dan pengiring
pertunjukan wayang kulit. Dalam fungsinya sebagai pengiring pertunjukan
wayang kulit, beberapa dalang terkenal sering menggunakan Sekaa Gender
Wayang Kayumas sebagai pengiring pertunjukan mereka, di antaranya,
dalang Wayang Parwa Ida Bagus Ngurah dari Buduk, Kecamatan Mengwi
(Badung) yang hampir selalu memakainya, dalang Wayang Ramayana Ida
Bagus Baskara dari Bongkasa Kecamatan Petang (Badung), dalang Ida
Bagus Bindu dari Kesiman, dalang Ida Bagus Tegal dari Griya Tegal, dan
beberapa dalang lainnya. Dalam aktivitas mengiringi pertunjukan wayang
kulit, sekaa ini sering juga mengajak seniman lain terutama pada saat
mengiringi pertunjukan wayang dengan batel yang memerlukan penabuh
minimal 12 orang (untuk pertunjukan wayang kulit Ramayana, Wayang
Calonarang, dan Wayang Cupak). Di samping itu, sebagai penabuh gender
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wayang, Konolan juga sering mengikuti festival wayang dan sarasehan
wayang Bali bersama tokoh-tokoh pewayangan Bali lainnya.
Dalam perjalanan kariernya sebagai seniman, di samping sebagai
penabuh gender wayang yang terkenal di Denpasar, dia juga dikenal sebagai
guru tabuh. Dia sering mengajar menabuh gender kepada murid-muridnya
baik murid dari sekaa-sekaa yang ada di Bali (lokal) maupun murid dari
mancanegara. Sekaa-sekaa yang pernah diajar oleh Konolan adalah: Sekaa
Banjar Titih (Denpasar), Sekaa Banjar Tatasan (Denpasar), Sekaa Banjar
Sesetan Kaja (Denpasar), Banjar Antab (Denpasar), Banjar Kelandis
(Denpasar), Banjar Yangbatu Taman (Denpasar), Banjar Kayumas Kelod
(Denpasar), Desa Padang Sumbu (Kuta), Banjar Kebonkuri (Denpasar),
Banjar Yangbatu Kangin (Denpasar), Banjar Oongan (Denpasar), Poh
Gading Ubung, dan Banjar Kayumas Kaja merangkap menjadi pimpinan
sekaa.
Warga negara asing yang pernah diajarnya adalah: Andrew Toth
(dari Amerika), Ann Stenberg, Margaret Fabrizo, Rachel Cooper, Lisa
Gold, Evan Zipron, dan Antoni Page.
Seniman ini disamping mempunyai bakat menabuh, juga mempunyai
bakat melaras gamelan. Keahlian ini memerlukan ketajaman pendengaran
dan pengetahuan teknis dari gamelan itu sendiri, keahlian mana memerlukan
ketekunan dan waktu yang cukup lama. Keahlian ini didapatnya dari bapak
Nyoman Kaler, Nyoman Ridet, Wayan Beratha, Jro Pande Amiyeg yang
semua itu merupakan tokoh karawitan di Bali. Disamping ahli melaras
gong, juga ahli dalam melaras angklung dan yang paling dikuasai adalah
melaras gender.
Dalam usaha untuk melestarikan tabuh Bali, dia cukup banyak
jasanya, karena disamping mengajarkan tabuh dia juga menggali tabuhtabuh gender yang sudah tua yang hampir punah dan dilupakan orang,
seperti: Gending Swandewi, Gending Bopong, Gending petangkilan
untuk wayang berkarakter raksasa, dan gending-gending pewayangan
dalang Ida Bagus Buduk, serta sejumlah gending lainnya. Syukurlah
berkat kepiawaian dalam mengajar gender dan dedikasinya yang tinggi
terhadap seni gender wayang, I Made Konolan telah berhasil mewariskan
kembali gending-gending tersebut melalui anak-anaknya yang semuanya
berprofesi sebagai seniman, khususnya seniman gender wayang; dan
lebih bersyukur lagi bahwa anak-anaknya itu telah berhasil menjadi
pelanjut sebagai seniman gender wayang dan mereka telah berhasil pula
mendokumentasikan gending-gending klasik wayang tersebut dengan
bekerjasama dengan rumah produksi Bali Stereo dalam bentuk rekaman
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CD dan telah disebarluaskan kepada masyarakat penggemarnya sebagai
gending-gending klasik wayang khas gaya (style) Kayumas.
Beredarnya gending-gending gender wayang hasil dokumentasi
tersebut telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan
minat generasi muda (Bali) untuk belajar “ngender wayang”. Lebih-lebih
lagi, pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi telah
pula mulai menggalakkan kegiatan menabuh gender melalui perlombaanperlombaan (lewat Pekan Seni Remaja, lomba menabuh gender tingkat
sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, dan lain-lain). Sekarang seni
gender wayang bukan lagi identik dengan kesenian milik orang-orang
tua atau orang-orang desa, tetapi sudah menjadi sesuatu yang diminati
oleh berbagai kalangan (anak-anak, remaja, dan orang dewasa, laki dan
perempuan). Bagi keluarga-keluarga tertentu kepemilikan gender wayang
sudah bisa disejajarkan dengan kepemilikan sebuah piano bagi masyarakat
Barat modern.
Sebagaimana diakui oleh anaknya, yaitu I Wayan Suweca, bahwa
anak-anaknya itu juga berhasil mewarisi cara-cara mengajar gamelan yang
menjadi unggulan I Made Konolan. Hal ini dapat dilihat pada apa yang
mereka terapkan di sanggar-sanggar yang mereka kelola, seperti:
1. I Wayan Suweca, yang sehari-harinya berprofesi sebagai dosen seni
karawitan di ISI Denpasar, telah mengelola sanggar seni yang khusus
mengajarkan gender wayang bernama “Sanggar Genta Semara Jaya”
di Banjar Saraswati Kesiman (Denpasar). Bukan hanya murid-murid
lokal yang belajar bermain gender di sanggar tersebut, tetapi juga
orang asing dari berbagai negara ikut belajar di sana.
2. I Nyoman Sudarna dengan “Sanggar Sekar Mas”-nya di Banjar Kayumas
(Denpasar) yang lebih banyak menangani pelarasan gamelan.
3. Ni Ketut Suryatini yang juga dosen seni karawitan di ISI Denpasar
juga mengelola “Sanggar Seni Gangsa Dewa” di Banjar Bindu Mamal
(Badung), dan
4. I Wayan Sujana juga mengelola sanggar serupa di Desa Renon.
Sebagai seorang maestro seni gender wayang yang sangat
mumpuni, I Wayan Konolan pernah mendapatkan sejumlah penghargaan
baik Penghargaan Dharma Kusuma Madya dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali pada tahun 1985; Penghargaan Kerti Budaya dari Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Badung, Penghargaan Seni dari Radio Republik
Indonesia (RRI) Denpasar sebagai seniman tua; dan, Penghargaan Tingkat
Nasional Dari Perhimpunan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Jakarta.
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Pada tahun 1982 dia mencetuskan program “Merak Ngelo” di TVRI
Stasiun Denpasar, yaitu dua tahun sebelum memasuki masa pensiunnya
sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai koordinator kesenian
Bali dari RRI Denpasar tahun 1984.
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I WAYAN WIJA

SEORANG INOVATOR DAN PELESTARI
WAYANG GAYA SUKAWATI
I Komang Sudirga
Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya
paling kaya di dunia, patut berbangga dan mensyukuri, bahwa salah satu
ragam aset kebudayaannya telah mendapat pengakuan dunia. Hal ini
terbukti dari ditetapkannya wayang oleh United Nation Education and
86

Social Culture Organization (UNESCO) sebagai World Master Piece of
Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 7 Nopember 2003.
Berbicara mengenai seni pedalangan di Bali, perhatian tertuju pada
sebuah desa yang masyarakatnya sangat mencintai seni dan keindahan,
yaitu Sukawati. (suka berarti senang, wati berarti keindahan). Secara
geografis Desa Sukawati terletak di wilayah bagian Barat Kabupaten
Gianyar. Jaraknya kurang lebih 17 Km dari kota Gianyar. Nama Sukawati
telah dikenal masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ketenaran Sukawati
tidak terlepas dari posisinya pada masa lampau sebagai salah satu pusat
kekuasaan (puri) yang mewariskan berbagai genre seni. Selanjutnya
memasuki era pariwisata dengan dikembangkan Sukawati sebagai pasar
seni, maka nama Sukawati semakin terkenal karena memberikan citra dan
kenangan setiap turis yang berkunjung ke Bali.
Wija Lahir dari Lingkungan Dalang
Tak seorang pun menyangkal, bahwa Sukawati merupakan
gudangnya seni pedalangan di Bali. Di desa ini lahir tokoh-tokoh seniman
Dalang yang telah mengharumkan Sukawati dan juga daerah Bali di tingkat
nasional dan internasional. Pewarisan jagat pewayangan ini, khususnya di
Banjar Babakan Sukawati, berlangsung secara turun temurun, dan terkesan
alamiah. Nama-nama Dalang kesohor seperti Pekak Krekek, I Nyoman
Geranyam, I Ketut Brata (Pungit), I Made Rawa, Nyoman Ganjreng, I
Wayan Narta, I Wayan Gablur, I Ketut Madra, I Wayan Wija, dan I Ketut
Agus Parta, yang kini dilanjutkan oleh generasi penerusnya seperti I Wayan
Juanda, I Ketut Sudiana, I Wayan Mardika, dan yang lainnya. Eksistensi
mereka tidak saja mempertahankan iklim pewayangan tradisi Bali klasik,
tetapi juga telah ikut mewarnai dinamika dunia pewayangan Bali masa
kini seperti inovasi-inovasi dengan berbagai gagasan-gagasan barunya.
Salah satu tokoh pembaharu tradisi pewayangan Bali yang namanya telah
tersohor di manca negara adalah I Wayan Wija.
Wija lahir di Banjar Babakan, Sukawati, Gianyar pada tahun 1952.
Ia adalah putra sulung dari pasangan I Wayan Gombloh dan Ni Made Rosi.
Adik kandung Wija bernama Made Dibia, dan Nyoman Candri. Sementara
dari ibu tirinya yang bernama Ni Wayan Puji, Wija memiliki lima orang
saudara, yaitu Ni Wayan Nondri, I Ketut Agus Partha (Klinik),Wayan
Rintin, Made Berati, dan Ni Nyoman Margiani. Darah seni ayahnya benarbenar mengalir pada Wija dan suadara-saudaranya. Nondry (adik lain ibu)
adalah generasi Dalang wanita pertama di Bali yang memenangkan juara
II pada lomba dalang wanita tahun 1983. I Ketut Agus Partha juga adalah
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seniman dalang yang cakap dan terampil menatah wayang, serta piawai
mementaskan wayang Babad.
I Wayan Wija melepas masa lajangnya dengan menyunting seorang
gadis bernama Kristina Jo Melcher, berasal dari Los Angeles (Amerika) pada
tahun 1980. Kristina yang dipersunting Wija adalah seorang Agen Konsul
Amerika di Bali. Dari perkawinannya dikarunia seorang putri bernama
Putu Tantri Samenta Wija kelahiran 1981(kini bersama ibunya) di Amerika.
Karena kesibukan dalam menunaikan tugasnya, Wija lama berpisah dengan
istrinya hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Selang beberapa
lama, Wayan Wija kemudian mempersunting dara berkebangsaan Italia
bernama Antonela De Santis. Dari istrinya yang kedua Wija dikarunia dua
orang putri, yang sulung bernama Lasmini Selene Wiantini (1993) kini
studi di Amerika dan adiknya bernama Parwati kelahiran 2004 masih studi
di Mahatma Gandi Internasional School Denpasar.
Wija ditakdirkan sebagai seniman yang memiliki talenta seni luar
biasa. Bakat seninya dalam seni pewayangan telah tumbuh sejak kecil.
Ketika berumur 11 tahun, Wija sudah mulai belajar ngewayang dari sang
ayah. Selanjutnya ia lebih banyak menjadi tututan alias “ketengkong”,
Wija menyebutnya sebagai asisten dalang-dalang kesohor seperti Pekak
Geranyam dan Pak De Rawa. Pada tahun 1965 ia mulai belajar dengan
seorang guru bernama I Wayan Rajin (seorang guru dan penabuh gender
wayang yang hebat). Wija belajar wayang seperjuangan dengan Nyoman
Ganjreng, Wayan Gablur, Ketut Madra, Ketut Brata (Pungit), bahkan
ia seringkali pentas wayang berdua dengan dalang kesohor, almarhum
Ketut Madra. Kurang lebih tiga minggu dilatih secara intensif Wija sudah
mampu mementaskan wayang parwa. Penabuh gender di balik kesuksesan
Wija adalah Wayan Loceng, Wayan Rajin, dan juga Wayan Sarga. Selain
mementaskan wayang parwa, ia juga kerap mementaskan wayang
Ramayana. Bahkan tahun 1981 ia sempat didaulat sebagai duta Gianyar
dalam festival wayang Ramayana se-Bali.
Wija sebagai Inovator Pewayangan Bali
Sebagai seorang inovator atau pembaharu dalam seni pewayangan
Bali, Wija sangat kaya dengan gagasan dan ide-ide baru yang segar. Hal
ini dapat dilihat dari hasil-hasil eksperimen bentuk-bentuk wayangnya
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yang membuat kagum siapa saja yang sempat menyaksikan. Wija adalah
seorang sosok seniman yang tidak saja ahli memainkan, menggerakkan,
menyuarakan, dan menghidupkan karakter wayang dalam pementasannya
tetapi juga sangat terampil dan piawai dalam mendesain, melukis, serta
memahat wayang. Semua koleksi wayangnya adalah hasil gagasan dan
buah tangannya sendiri. Selain wayang kulit Parwa dan Ramayana, Wija
juga telah menciptakan bentuk-bentuk wayang inovatif yang benar-benar
mencerminkan gaya pakeliran baru. Wayang yang diciptakannya dari yang
berukuran kecil untuk dalang cilik (anak-anak) sehingga wayangnya disebut
wayang anak-anak sampai berukuran besar seperti wayang dinosaurus
sehinga disebut wayang “raksasa”.
Inovasi yang menonjol dilakukan oleh Wija adalah upayanya
untuk memberikan kualitas sajian pertunjukan yang lebih menarik.
Gagasannya dilandasi konsep pemikiran yang lebih realis, yakni mencoba
membuat bayangan gerak yang lebih dinamis. Hal ini dilakukan dengan
memaksimalkan elemen gerak pada setiap tokoh wayangnya. Beberapa
dari tokohnya seperti kera, barong, anoman, burung, dan bentuk binatang
lainnya dapat digerakkan pada bagian mulut, tangan, kaki, mata, sayap,
dan organ tubuh lainnya sehingga penyajiannya lebih menarik, atraktif,
dan komunikatif. Apalagi didukung kualitas bayangan yang lebih hidup
dan berjiwa.
Inovasi Wija diawali dengan menciptakan wayang Tantri tahun
1982, kemudian secara berturut-turut menciptakan Wayang Topeng,
Wayang Arja, Wayang Dinosaurus berukuran besar, Wayang Kaca Sinar
Maya, Wayang Anak-anak (Rare Angon) dan Wayang Bungkling yang
menyerupai jenis Wayang Kampung Sebelah di Jawa. Ketika penulis
menyambangi rumahnya di Banjar Kalah Peliatan Ubud, tampak Wija
sedang sibuk mengerjakan wayang barunya. Di studionya ia juga sempat
mendemonstrasikan kepada penulis bagaimana ia memainkan wayang
kaca yang bisa menggerakkan mata (nyeledet), wayang Dinosaurus tiga
dimensi, termasuk wayang ukuran kecil yang mudah dimainkan oleh anakanak. Selain itu Wija juga memperkenalkan Wayang Bungkling yang masih
dalam proses finishing, wayang Arja, Wayang Topeng dengan kayonan
Sidakaryanya, juga wayang tari jauk, wayang tari baris dan juga wayang
tari legong.
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Gambar 1. Dari kiri ke kanan
Wija mendemonstrasikan Wayang Parwa,
Wayang Tantri untuk anak-anak,
Wayang Dinosaurus, dan wayang Bungkling.

Gambar 2. Wija mendemonstrasikan gerak-gerakan
wayang sekaligus merangkap sebagai penabuh

Motivasi Wija pertama kali membuat Wayang Tantri tercambuk oleh
tantangan yang diberikan oleh Anak-Agung Gde Netra (alm). Ketika suatu
sore hari ia asyik memainkan alat rindik, tiba-tiba Gung Netra nyeletuk
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“yen ne pelajahin Wayan mileh suba ada, buina suba biasa, sing ada ane
lenan pelajahin...?”(“kalau ini dipelajari Wayan dimana-mana sudah ada,
lagipula sudah biasa, apakah tidak ada yang lainnya untuk dipelajari?).
Berdasarkan ungkapan itu Wija kemudian merenung dan teringat akan
cerita-cerita pewayangan dari para tetua sehingga terketuk hatinya untuk
membuat Wayang Tantri.
Dari beberapa sumber diketahui bahwa terobosan Wayang Tantri
pertama kali diperkenalkan seorang mahasiswa Pedalangan ASTI Denpasar
bernama I Made Persib, untuk kepentingan mengikuti Festival Seni Institut
Kesenian Indonesia di Bandung tahun 1981 (Dibia, 2013:179). Ketika itu
Made Persib menampilkan lakon Pedanda Baka atau Cangak Maketu.
Disebut Wayang Tantri karena bentuk, tokoh, dan ceritanya mengambil
kisah dari cerita binatang (fabel). Struktur dramatik pertunjukannya masih
mengikuti struktur pertunjukan wayang tradisional. Ketika Persib telah
menamatkan studinya kreativitasnya tidak dilanjutkan, sehingga Wayang
Tantri yang dirintis Made Persib tidak begitu berkembang. Sementara Wija
yang memiliki daya kreativitas yang tinggi mampu memberikan interpretasi,
sentuhan, dan gagasan yang baru, sehingga pertunjukan Wayang Tantri
menyuguhkan tampilan yang lebih menarik. Di pundak Dalang Wija genre
Wayang Tantri justru mengalami puncak kejayaannya. Sekitar tahun 19831998 Wayang Tantri sempat menjadi raja pasar pewayangan di Bali. Pada
masa jayanya, Wija selama sebulan tidak pernah absen, bahkan untuk
kebutuhan istirahat sekali waktu ia sengaja mencentang kalendernya
seolah-olah jadwal sudah penuh (Wawancara dengan Buda Astra, 8 Juli
2014).
Wija mampu mengembangkan Wayang Tantri yang masih berbasis
pola tradisi dengan sentuhan kreativitas yang luar biasa. Jika bentuk
wayang tradisi pada umumnya utuh dari kepala sampai kaki tanpa ada yang
dipotong-potong, tetapi dalam bentuk wayang inovasi ciptaan Wija organ
tubuhnya terpotong dan disambung menggunakan tali imitasi. Bagianbagian wayang yang sering dipotong adalah kepala, kaki, tangan, sayap,
pinggang, dan mulut. Hal ini dibuat sedemikian rupa agar gerak-gerak
wayang yang akan dimainkan lebih memiliki daya tarik, dan membutuhkan
keterampilan tangan dengan tingkat kesulitan (virtuositas) yang lebih
tinggi. Wija menyatakan bahwa untuk mendapatkan daya estetiknya,
wayang yang diciptakan memerlukan teknik khusus di samping tetikesan
dan gerakan wayang yang lebih matang. Hasil eksplorasi bentuk wayang
Wija dalam beberapa eksperimennya mampu menghasilkan bayangan
dengan efek gerak yang lebih dinamis dan juga bentuk tiga dimensional.
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Anatomi dan bentuk wayang yang merupakan hasil desain baru mampu
mengundang rasa ingin tahu penonton lebih besar.
Punakawan dalam Wayang Tantri juga dikembangkan dari
tradisi budaya Bali yang sarat makna filosofis seperti kanda pat sebagai
simbolisasi nyama catur (saudara empat) diperankan oleh Kembar,Wijil,
Pisangan, dan Pangkur. Simbolisasi nyama catur dapat dicermati melalui
warna yang digunakan seperti merah, hitam, hijau, dan kuning. Hal lainnya
dari segi iringan juga ditawarkan media ungkap dari gamelan gender
rambat berlaras pelog lima nada dipadukan dengan instrumen bebatelan,
kemudian reportoar iringannya ditransfer dari lagu-lagu gender wayang
seperti angkat-angkatan (wawancara dengan Made Bandem, 9 Juli 2014).
Proses penciptaan wayang Tantri Wija memerlukan durasi selama dua
tahun dari tahun 1981 dan dipergelarkan untuk pertama kalinya pada tahun
1982. Selanjutnya tahun 1982 dan 1983 Wija sempat pentas di Amerika
Serikat, Jepang, dan beberapa negara Eropa lainnya.
Inovasi Tiada Henti
I Wayan Wija, sang maestro wayang Tantri, tidak pernah puas dalam
berkarya. Hari-harinya penuh dengan renungan-renungan kreatif. Ideidenya yang kaya dan telah berproses dan mengkristal dari sekian lama
kemudian menggelinding bagaikan bola salju dan mencair mengalir tak
ubahnya air pegunungan. Hal ini terbukti dari hasil karyanya yang telah
memperkaya khasanah jagat seni pewayangan Bali. Tidak hanya Wayang
Tantri tetapi Wija juga mengembangkan Wayang Arja, Wayang Topeng,
Wayang Anak-anak, Wayang Kaca Sinar Maya, dan Wayang Bungkling.
Pembaruan (inovasi) dilakukan bukan saja pada tataran bentuk-bentuk
wayang yang baru melainkan mencakup pula konsep-konsep estetis, sajian
artistik, dan penemuan teknik-teknik garap yang baru.
Setelah berhasil mengembangkan wayang Tantri, mengenai
pembaharuan dalam Wayang Arja secara jujur Wija mengakui bahwa
Wayang Arja telah dikembangkan lebih dulu oleh Dalang Sija, atas insiatif
seniman besar Ketut Rinda setelah melakukan sarasehan wayang tahun
1970-an. Dari hasil pengamatan Wija ia memandang perlu mengembangkan
bentuk dan anatomi Wayang Arja termasuk atributnya agar lebih estetis dan
artistik. Iringannya masih menggunakan ansembel gamelan Geguntangan.
Potensi vokal Wija yang memiliki register (rentang) atau ambitus
(jangkauan) nada sampai dua setengah oktaf merupakan modal utama untuk
menjadi dalang Wayang Arja. Bagaimanapun untuk mendukung pepeson
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dan dialog antar tokoh dalam paarjaan dibutuhkan alunan tembangtembang macapat dengan kualitas modal suara yang keras, nyaring, goloh,
tinggi, halus, dan rendah tergantung pada karakterisasi tokohnya. Wayang
Arja hasil karya Wija juga dikoleksi oleh Dalang Wanita Nyoman Tjandri
yang melanjutkan Wayang Arja tahun 1990-an.
Ada satu alasan kunci yang melandasi pengembangan aspek
fleksibelitas dalam inovasi bentuk-bentuk wayang yang baru. Menurut
Wija didasarkan atas pemikiran bahwa ketika dulu pementasan wayang
masih ketat menggunakan lampu “blencong” maka gerakan sinar lampu
yang ditiup angin secara tidak langsung mampu memberikan efek untuk
menghidupkan gerakan wayang. Tetapi kini dengan berkembangnya
pakeliran yang cenderung menggunakan penerangan dari lampu listrik,
maka kelemahan dalang sangat kentara jika tidak menguasai teknik
menggerakkan wayang dan tetikesan wayang yang benar. Untuk menyiasati
hal tersebut dipandang perlu melakukan inovasi dalam beberapa aspek,
salah satunya melalui upaya membuat wayang yang beberapa organ
tubuhnya dapat digerakkan secara fleksibel seperti Wayang Barong yang
dapat ditarikan secara vertikal (berdiri) maupun horisontal (mendatar). Atau
bentuk wayang binatang, misalnya karakter kera yang seolah-olah dapat
berbicara (wawancara dengan Wayan Wija di Banjar Babakan Sukawati, 9
Juli 2014).
Sementara gagasannya membuat wayang topeng dilatarbelakangi
oleh kesadaran untuk pengayaan khazanah jagat pewayangan Bali.
Sumber lakon tidak terbatas pada Mahabrata dan Ramayana saja, sama
halnya dengan Tantri di dalam padangan Wija masih banyak cara untuk
mengeksplorasi cerita-cerita kuno seperti babad-babad yang perlu
dijadikan sumber inspirasi dalam penciptaan wayang. Bentuk wayang yang
dihasilkan karena tokoh-tokohnya menyerupai dengan pertunjukan topeng,
maka disebut Wayang Topeng. Didasarkan atas lakonnya yang bersumber
dari cerita semi sejarah maka disebut Wayang Babad. Menarik untuk dikaji
walaupun Wija yang memperkenalkan lebih dulu pertunjukan Wayang
Babad (Topeng), akan tetapi adiknya yang bernama I Ketut Agus Partha
alias Klinik (alm) malahan lebih dikenal sebagai tokoh Dalang Wayang
Babad. Sama halnya seperti Wija, Agus Parta (Klinik) juga mempunyai
keahlian dalam membuat Wayang. Klinik sempat mengenyam pengalaman
belajar membuat wayang pada seorang seniman di Bantul, Yogyakarta
yang bernama Sugiyo atas rekomendasi dari Listibiya Provinsi Bali
(Bandem, 8 Juli 2014). Pengalaman yang diperoleh Klinik dalam hal proses
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pembuatan wayang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kemudian
dikembangkan dan kini dilanjutkan oleh generasi penatah wayang di Bali.
Hasil karya inovasi Wija lainnya adalah Wayang Dinosaurus.
Penciptaan wayang dinosaurus terinspirasi dari kehidupan masa purba. Di
samping itu kedua putrinya juga sangat tertarik dengan gambar-gambar
binatang. Gagasannya dalam hal ini adalah menjawab kegelisahan untuk
menambah perbendaharaan wayang tradisi, dengan pengayaan bentuk
wayang dengan ukuran yang lebih besar. Untuk melengkapi koleksi
wayang dinosaurus ini Swasthi Bandem sempat meminjamkan buku yang
dapat memperkaya imajinasi dalam penciptaan wayang jenis ukuran besar
ini. Kini tidak kurang dari 80 jenis wayang dinosaurus telah dikoleksi
dalam kropak wayangnya yang berukuran besar. Wayang-wayang ini tidak
dimainkan secara terpisah, tetapi seringkali overlap dengan pertunjukan
bentuk wayang lainnya yang dipandang dapat saling melengkapi.
Penciptaan Wayang Sinar Maya berbahan kaca, terinspirasi oleh
karya Wayang Larry Read. Wija sangat tertarik dan ingin membuat wayang
kaca yang berbeda. Memang, hasilnya sangat menarik jika dimainkan
dalam sebuah proyektor sinar yang didesain dengan scene-scene khusus
dan mampu menghasilkan gerakan wayang secara tiga dimensi. Wija
mengembangkan wayang kaca ini agar pertunjukannya lebih menarik,
fleksibel bahkan menghasilkan bayangan gerak dengan gerakan mata dapat
nyeledet sekalipun. Menurut Wija, wayang Sinar Maya ini sangat digemari
di luar negeri.
Setelah berhasil membuat wayang Sinar Maya, Wija kemudian
terinspirasi untuk membuat Wayang Anak-Anak. Tujuannya untuk
memberikan wahana pembelajaran wayang yang cocok untuk dunia
anak-anak. Di samping ukurannya yang kecil, praktis dan mudah untuk
dimainkan oleh anak-anak, juga bentuk-bentuk wayangnya yang akrab
di sekitar dunia anak-anak, seperti tokoh Rare Angon dengan binatang
kesayangannya. Wija sangat prihatain dengan upaya memberikan materi
ajar pewayangan yang terlalu serius untuk anak-anak sehingga dirasakan
terlalu berat. Satu hal mendasar dari gagasannya Wija mengatakan sebagai
berikut.
“Bagaimana mengkondisikan generasi muda sejak usia dini agar
lebih mengakrabi dunia wayang dari pada cerita-cerita Harry Poter, Batman,
dan Satria Baja Hitam. Oleh karena itu dipandang perlu dibuatkan media
pewayangan yang sesuai, ceritanya yang ringan, dan dengan demikian
ketika mereka sudah tertarik maka unsur-unsur pendidikan karakter akan
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mudah diselipkan melalui pementasan wayang anak-anak ini (wawancara,
11 Juli 2014 di rumah Banjar Kalah, Peliatan).”
Gagasan ini sangat menarik dan patut dikembangkan oleh pihak-pihak
yang berkompeten, terutama stakeholders sebagai pemangku kepentingan.
Mereka mestinya mengadopsi gagasan mulia ini, dan mencoba untuk
merealisasikan dalam upaya membangun karakter anak bangsa melalui
program wayang masuk sekolahan. Terlebih hal ini telah diwacanakan dan
dihembuskan oleh para pemerhati pendidikan yang mencoba menggunakan
wayang sebagai medianya.
Lain Wayang Anak-Anak, lain pula Wayang Bungkling. Sasaran
Wayang Bungkling adalah untuk pencerdasan rakyat dan kritik sosial.
Wayang ini sedikit lepas dari bentuk wayang tradisi, karena tokoh-tokohnya
mirip atau merepresentasikan stock karakter masyarakat modern yang
multidimensional, multi kultur, dan universal. Kenapa disebut Wayang
Bungkling tentu tokoh Bungkling dalam cerita rakyat Bali tiada lain
adalah seorang yang kritis, cerdas, dan cerdik seperti halnya cerita Pan
Balang Tamak yang unggul dalam hal permainan logika dan bersilat lidah.
Dengan mengambil nama tokoh Bungkling tentu wayang ini diharapkan
mampu menjadi pilar pencerdasan rakyat dalam membangun kesadaran
kritis di tengah-tengah arus deras perubahan sosial yang cenderung
membangun kesadaran palsu (simulakrum). Wayang ini terinspirasi dari
Wayang Kampung Sebelah. Stock karakter yang ditampilkan seperti
seorang bos, pelayan, seorang pegawai berdasi, penjahat berjubah agama
(Pedanda Baka), polisi, dan sebagainya. Sumber lakonnya dapat diangkat
dari tema-tema kehidupan yang muncul dari lingkungan sekitar kita seharihari atau sebagai aktualisasi fenomena masyarakat masa kini. Isu-isu yang
diangkat bisa saja bersumber dari kasus politik, sosial budaya, eksploitasi
lingkungan, kolusi, korupsi, nepotisme, konspirasi kejahatan berdasi,
ketidakadilan, diskriminasi ras, konflik bernuansa suku, ras, agama, dan
antar golongan.
Wija sangat memahami bahwa pertunjukan wayang harus mampu
memuaskan tiga aspek, seperti kenikmatan mata, kenikmatan telinga, dan
kenikmatan batin. Dalam konsepsi Hindu disebut tri premana yakni bayu,
sabda, idep. Pertama, untuk menjawab dan memuaskan kenikmatan mata,
secara visual seorang dalang harus memiliki modal keterampilan dan
mahir dalam hal gerak dan tetikesannya. Modal keterampilan dalam hal
menggerakkan wayang menjadi penting supaya wayang yang dimainkan
tampak hidup, bertenaga (bayu). Kedua, untuk memenuhi kepuasan
Sekar Jagat Bali Jilid II

95

telinga, maka seorang dalang harus memiliki modal suara (sabda) yang
memadai. Setidaknya mampu membedakan suara masing-masing tokoh
baik berkarakter keras seperti denawa, ditya, raksasa dan pisaca, maupun
tokoh halus seperti Darmawangsa, Arjuna, atau tokoh putri. Demikian pula
keempat tokoh punakwan yang memiliki karakter yang berbeda seperti
Tualen (berat), Merdah (lincah), Delem (angkuh, sombong) dan Sangut
(cerdik), disamping kemerduan suara diperlukan untuk mendukung hal-hal
yang bersifat memperkaya aspek musikalitas seperti tandak dan sesendon.
Ketiga, untuk memenuhi kenikmatan bathin seorang dalang harus memiliki
modal pengetahuan yang luas (idep) sehingga mampu memberikan
kenikmatan estetis, pencerahan nilai moral, nilai-nilai kehidupan yang
filsafati, nilai-nilai hiburan yang menyenangkan, dan juga nilai-nilai
kesabaran yang mengejawantahkan kedamaian universal. Dalam aspek
yang terakhir tampaknya Wija memahami betul, dan hal ini dapat dicermati
dalam setiap ungkapannya yang selalu berorientasi filosofis sehingga tidak
mudah untuk ditangkap maknanya.
Sebagai Sosok yang Sabar dan Optimistis
Satu hal yang sangat ironis dari perkembangan wayang dewasa
ini adalah Sukawati sebagai basis atau sumber inspirasi pengembangan
wayang tradisi di tengah semarak perkembangan teknologi canggih, dewasa
ini justru wayang kulit tradisi, khususnya gaya Sukawati, mengalami
tantangan hebat. Eksistensinya terpinggirkan oleh gelombang arus deras
globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
kini telah menyebar sampai ke pelosok desa. Banyaknya jenis hiburan yang
ditayangkan televisi semakin meminggirkan dan menjauhkan kesenian ini
dari harapan ideal.
Kini wayang kulit gaya Sukawati yang masih hidup adalah wayang
yang masih berfungsi dalam upacara. Dalam tataran ini Wija sebagai
sosok dalang yang dibentuk dari tradisi pakeliran gaya Sukawati yang
masih kuat, tampaknya tidak mau hanyut dan larut dalam keterpurukan
sehingga ia sengaja menarik diri dengan mencoba berinovasi dalam bentuk
yang berbeda. Disamping itu, kesibukan dia sebagai seniman yang sering
diundang memberikan workshop ke berbagai negara juga berpengaruh
terhadap profesinya akhir-akhir ini. Ia tidak bisa fokus untuk membangun
komunitas kreatifnya. Wija maklum kini sulit untuk mengkoordinir
pendukungnya yang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing.
Disadari dalam merealisasikan ide yang muncul Wija memerlukan teman
dan kolega yang mampu diajak mendiskusikan gagasan-gagasan barunya.
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Dia sering merasa kewalahan untuk merespon ide yang begitu besar jika
hanya dipikul dan dibebankan sendirian. Hal seperti ini sering kali menjadi
salah satu faktor penghambatnya dalam hal proses kreatif kolektif.
Di era masyarakat yang dimanjakan dengan berbagai pilihan hiburan,
wayang kulit yang masih bertahan adalah geliat wayang yang mampu
menangkap dan membaca tanda-tanda zaman. Hal ini telah dibuktikan
oleh Wija pada tahun 1980-an sampai 1990-an dan kini muncul generasi
Wayang Cenk Blonk dan Wayang Joblar. Bagi dalang generasi masa kini,
terutama di Sukawati, terasa sangat sulit untuk melakukan perubahan dan
keluar dari pakem yang sudah mengakar kuat. Ketut Buda Astra seorang
pembina tabuh gender wayang yang sering mengiringi pentas dalangdalang Sukawati menyatakan bahwa mereka sangat menyadari bahwa
dalam seni apapun jika ingin tetap eksis seiring perkembangan zaman
mesti dibarengi dengan kreasi dan inovasi, namun tak dipungkiri kuatnya
pakem tradisi telah mempengaruhi emosi pertunjukannya, sehingga apa
yang telah dikreasikan urung dalam pementasan bahkan kembali ditarik
pada akar tradisinya (wawancara, 8 Juli 2014).
Di tengah-tengah keterpurukan dunia pewayangan yang sinar
lampu Blencongnya semakin redup muncul Wayang Cenk Blonk dengan
berbagai inovasi sinar lampunya yang baru mampu membangkitkan spirit
masyarakat Bali untuk mencintai kembali tontonan wayang kulit Bali. Jika
wayang kulit gaya Sukawati masih kuat dengan pakem tradisinya yang
tercermin dari kandungan unsur tatwa, filsafat, penggunaan bahasa Jawa
Kuna dan Sansekerta yang intens oleh tokoh-tokoh utamanya, dimaksudkan
untuk ngewayahang satwa (meningkatkan bobot pertunjukan), sementara
dalam pertunjukan wayang Cenk-Blonk cenderung mengurangi porsi
tersebut dengan mengambil esensi falsafahnya yang diungkapkan melalui
bahasa verbal yang mudah dicerna dan cenderung instan. Demikian
pula peran punakawan pada pakem Wayang Gaya Sukawati cenderung
menyampaikan tutur-tutur dengan bahasa yang santun, pesan-pesan
yang masih terbungkus (mekulit) sehingga untuk memahaminya perlu
perenungan dan kupasan, sementara kemasan pertunjukan wayang CengBlonk menjadikan cerita hanya sebagai bingkai untuk menyampaikan isuisu aktual yang berkembang dan mampu memenuhi selera penonton masa
kini yang cenderung instan dan vulgar.
Ada anggapan sebagian masyarakat yang secara ekstrem menyatakan
sebagai gejala pendangkalan budaya, namun menurut penulis fenomena
seperti ini tidak serta merta dapat diartikan sebagai pendangkalan budaya.
Kita mesti berhati-hati dalam hal ini sebab ungkapan seorang dalang yang
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diartikulasikan secara verbal, vulgar dalam bahasa telanjang memang
ada benarnya. Namun secara pemaknaan tidak mengurangi kandungan
pesan filsafat yang ingin disampaikan. Sebaliknya, Cenk-Blonk justru
mampu menyampaikan inti pesan secara mudah dimengerti oleh penonton
dalam berbagai lapisannya. Justru karena munculnya wayang CengBlonk masyarakat Bali mulai bangkit dan menyukai pertunjukan wayang
kulit. Dalang Nardayana harus diakui mampu menangkap fenomena dari
kecenderungan penonton wayang kulit masa kini dan atas upayanya itu
maka ia mampu berkembang pesat dan meraih puncak popularitasnya.
Artikulasi yang up to date, telanjang, instan, aktual dan kritis bahkan
tatanan kehidupan duniawi dan alam surgawi yang merepresentasikan
tatanan hegemonik oleh Cenk-Blonk didekonstruksi secara pemikiran
kritis postmodern. Realitasnya wacana yang dibangun semakin menyentuh
terhadap dunia kehidupan dewasa ini yang perkembangan kesadaran
masyarakatnya semakin kritis dan melek.
Sebagai seniman dan kreator seni pewayangan, Wija memiliki jiwa
besar dan optimisme yang tinggi. Ketika masyarakat di luar komunitasnya
mengkhawatirkan tentang eksistensi wayang kulit tradisi tinggal menunggu
kehancuran, Wija justru tetap optimis, bahwa suatu saat akan muncul
kembali model-model wayang inovasi baru yang mampu membangkitkan
sentimen wayang lama dengan semangat zaman yang baru. Kita tidak
bisa melawan takdir, ibarat ombak di laut pasang surut akan selalu terjadi.
Sulit rasanya untuk memaksakan tradisi agar tetap dikagumi dan digemari
masyarakat. Ketika yang lama pergi membawa memori, yang datang
mengenang memori masa lalu dan memburu yang baru, maka akan terasa
sulit untuk membendung. Ketika kita tidak kuasa menghadang kehendak
zaman yang perlu disadari adalah bahwa setiap yang baru belum tentu
selalu lebih baik dari apa yang telah kita miliki. Apalagi dihantui oleh
orientasi pemikiran bahwa yang datang dari Barat selalu lebih baik perlu
dikaji secara lebih mendalam. Kita telah memiliki kekayaan yang unik
dan khas penuh makna filosofis yang sekarang tinggal menggali agar
jangan ada pepatah orang tua kandik tikul alih ideh-ideh. Perubahan
adalah yang paling kekal akan tetapi apa yang berubah tidaklah kekal, apa
yang datang pasti akan pergi. Perekayasaan yang perlu dipikirkan adalah
bagaimana kita mampu melakukan tradisionalisasi di era modernisasi dan
melakukan Balinisasi di era Globalisasi, dengan demikian kita tidak akan
termakan oleh jaman tetapi mewaspadai ancaman, dan juga “membaca”
kecenderungan jaman sangatlah penting. Satu hal yang ingin dipertahankan
oleh Wija adalah bahwa bagaimanapun tokoh seorang dalang harus tetap
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menjadi “guru loka” tuntunan dan acuan perilaku bagi masyarakat.
Berinovasi sangat penting, tetapi ada landasan yang jelas, jangan sampai
meninggalkan asas-asas normatifnya seperti landasan filosofis, gerakan
wayang, dan pakemnya.
Obsesi Wija ke depan adalah mendambakan hadirnya museum
wayang yang mampu menjadi agen, pilar penyadaran sosial, sekaligus
sebagai sumber ekonomi kreatif. Pembangunan museum wayang yang
live event ini diharapkan menjadi industri kreatif yang mampu mendukung
daya tarik pariwisata, eksistensinya tidak hanya sebagai penyimpanan
artefak wayang dan dokumentasi hasil-hasil pementasan wayang dari
berbagai genrenya yang pasif tetapi juga secara aktif dapat dilakukan untuk
penyebaran informasi mengenai pengetahuan pewayangan secara lebih
luas. Selain itu dapat dijadikan objek kajian pendidikan karakter anak-anak
serta daya tarik wisata dengan menyediakan demonstrasi pembuatan dan
penatahan wayang, atraksi, workshop, serta pementasan wayang untuk
anak-anak dan dewasa secara bergantian. Hasil tatahan wayang dapat
dikemas dalam bentuk cindera mata yang dapat dijadikan sumber ekonomi
kreatif. Ide besar ini tampaknya memerlukan dukungan dari berbagai pihak
yang memiliki otoritas di bidangnya
Sebagai seniman yang memiliki pengetahuan luas dan
profesionalitas, semasa hidupnya Wija juga pernah didaulat sebagai guru
Seni Pedalangan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Bali
pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Pengalamannya berkesenian
di dunia pewayangan telah diakui secara mendunia, hal ini terbukti dari
pengalamannya beberapa kali melakukan kolaborasi seni dengan seniman
luar negeri seperti dengan Larry Read dalam hal penciptaan Wayang
Listrik, yaitu wayang dengan pola bayangan yang baru, Evan Syporin
dalam hal pementasan wayang dengan menggunakan dua layar dan juga
melibatkan penari yang iringannya menggunakan musik barat. Wija juga
pernah mengikuti Asia Pasific Festival di Vancouver pada tahun 1985.
Pada tahun 1992 dia pentas di India dan melanjutkan perjalanannya ke
Amerika Serikat dimana dia bekerja sama dengan Mabou Mimes Theater
Company. Di sini ia melakukan kolaborasi wayang tradisi dengan cerita
Mahabarantas, dengan menggunakan karakter wayang serangga seperti
semut, tawon, dan serangga lainnya. Wija menggerakkan wayangnya
sementara pengisian suaranya oleh Mabou. Sejak itu nama Wija semakin
terkenal, dan dikenal pula oleh tokoh-tokoh penting di luar negeri. Wija
selanjutnya terbiasa melanglang bhuwana ke manca negara untuk pentas
dan memberikan workshop wayang seperti Amerika, Belanda, Italia,
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Jerman, Jepang, India, dan yang lainnya. Talenta seni yang luar biasa
berakumulasi dengan pengalaman pribadi yang luas dan interaksinya
dengan berbagai seniman dunia, telah memperkaya wawasan pengetahuan
dan keterampilan Wija, sehingga menjadi sumber inspirasi kreatif dalam
setiap gagasan-gagasannya yang baru.
Penghargaan yang telah diraih.
1. Piagam sebagai nara sumber dalam penataran wayang di ASKI
Surakarta, tahun 1980.
2. Sebagai Duta Gianyar dalam Festival Wayang Ramayana Tahun
1981.
3. Penghargaan keikutsertaan dalam Pameran Wayang Kulit 1987.
4. Penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing.
Wardiman Joyonegoro di Jakarta tahun 1996.
5. Penghargaan Wija Kusuma dari pemerintah Kabupaten Gianyar tahun
1998.
6. Piagam Penghargaan sebagai Nara Sumber dalam acara workshop yang
diselenggarakan Sesame Street Indonesia tahun 2006
7. Piagam dari Gubernur Bali atas partisipasinya mengisi acara Pesta
Kesenian Bali tahun 1993
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I PUTU SUMIASA

Ketulusiklasan Seorang Pemain Kendang
Ni Luh Sustiawati
Salah satu seniman karawitan dari Bali Utara yang sangat dikenal
sebagai pemain kendang bernama I Putu Sumiasa, memiliki kepribadian
bersahaja, ketulusiklasan dan semangat berkaryanya tinggi. Dalam
perjalanan hidupnya sebagai empu seni penuh dengan tantangan, ke sana
kemari melatih, pentas dari satu desa ke desa lain melewati sungai, hutan
belantara, karena jaman itu belum ada transportasi seperti sekarang ini.
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Kecintaannya terhadap dunia seni, membawa Sumiasa dalam melaksanakan
swadarma (panggilan hati) sebagai seniman mendapatkan kebahagiaan
yang sulit terungkapkan dengan kata-kata. “Bagaimana ya..., yang
namanya seni di Bali akan berkaitan dengan kehidupan beragama yaitu
ngayah, “nyake maan upah, nyake sing, sing kenapa” (sebagai pengabdi
seni, “dapat bayaran atau tidak, ini tidak jadi masalah bagi saya”). Upah
tergantung keiklasan orang memberikan, ungkap Sumiasa (wawancara, 1
Juli 2014).
Sumiasa dilahirkan dari pasangan I Nyoman Sukandia dan Ni
Wayan Mudani di Desa Kedis Busungbiu Buleleng, 27 September 1931.
Pada tgl 9 Agustus 1957 Sumiasa menyunting gadis pengagumnya, seorang
penari legong dari desa Bubunan Buleleng, yang bekerja sebagai guru
SDN 1 Kedis, yang bernama Ni Nengah Musti. Dari hasil perkawinannya
lahir dua orang putri dan tiga orang putra: Dr. Ni Luh Sustiawati, M.Pd;
Ir. I Made Sudarisma; Ni Nyoman Susmiati, S.Pd; I Ketut Suhandrika,
S.Sn., M.Si dan I Ketut Suparlianta, SSTPar., MM. Sumiasa punya lima
saudara: Drs. I Made Yasa; Ni Nyoman Musiasi; I Ketut Sumiada, Sm.Hk;
Ni Ketut Muliani, dan Drs. I Ketut Budiana, MM. Sumiasa lahir dari
keluarga seniman, ayahnya, I Nyoman Sukandia, seorang seniman tabuh di
Buleleng berjasa dalam pelatihan gending-gending tua dan kekebyaran di
Buleleng, di antaranya melatih tabuh di desa Pakisan; Runuh; Nagesepehe;
Pelapuan; Banyuatis; Kekeran. Di Kabupaten lain Sukandia juga melatih
tabuh, seperti di Desa Besang Klungkung; di Desa Bantiran Tabanan.
Salah satu bukti adanya pelatihan oleh I Nyoman Sukandia adalah sampai
sekarang masih dipakai gending-gending tua dan kekebyaran baik di Desa
Kedis, maupun di Desa Bantiran, Tabanan. Pelatihan dilakukan pada awal
pertumbuhan Gong Kebyar yang pada saat itu jumlah jenis tungguhan yang
digunakan relatif sedikit dibandingkan dengan sekarang (I Putu Sumiasa,
wawancara 1 Juli 2014).
Kenangan di Yogyakarta
Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Sumiasa merantau ke
Yogyakarta guna meneruskan pendidikan formal di Sekolah Menengah
Ekonomi Pertama (SMEP) dan tinggal di daerah Pakualaman. Setelah tiga
tahun di kota Gudeg, Sumiasa melanjutkan studi pada bidang yang sama
pada Sekolah Menengah Ekonomi Atas di Yogyakarta. Di kota perjuangan
ini pula, Sumiasa bertemu tokoh-tokoh seni dari Bali, di antaranya Wayan
Badra (Belaluan Denpasar), Made Kajeng, dan Wayan Kaya (Direktur
Kokar). Mereka sedang studi di Yogyakarta. Kesemuanya bertemu di Jln
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Mawar, di Asrama Bali. Di sana para seniman itu berkumpul guna melakukan
aktivitas kesenian dan setiap hari raya Galungan mereka selalu pentas
bersama. Di kota perjuangan inilah Sumiasa bertemu seniman kondang
dari Jawa yaitu Bapak Tjokrowasito. Sumiasa sering bertandang ke rumah
empu karawitan Jawa itu, sekedar berdiskusi. Berbagai hal meluncur dalam
perbincangan, terutama persoalan nada-nada musik dalam gamelan Jawa
maupun Bali. Begitu pula Sumiasa sering mengadakan latihan karawitan
di pendapa Bapak Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional),
sekaligus menengok adiknya, Ni Nyoman Musiasi, yang juga seorang
penari Bali bersekolah di Taman Siswa. Begitu menamatkan sekolah di
SMEA, Sumiasa langsung ditarik oleh keluarganya kembali ke Bali. “Saya
disuruh pulang karena giliran adik-adik saya yang disekolahkan”, mulai
saat itulah Sumiasa kembali menabuh dari satu desa ke desa lainya bersama
ayah dan sang paman, sembari mengurus tanah peninggalan leluhurnya.
Kecintaan pada Seni dan Olahraga
Semenjak Sekolah Dasar, Sumiasa sudah aktif dari satu desa ke
desa lainnya menabuh bersama ayahnya, I Nyoman Sukandia (alm.), dan
sang paman, I Ketut Merdana (alm). Kemahirannya dalam menabuh juga
diekspresikan dalam mebarung. Awalnya mulai memainkan/memegang
ugal (alat musik tradisional Bali yang menentukan arah irama gamelan),
selanjutnya dipercaya memainkan kendang. Sumiasa mengatakan bahwa
“mabarung, dapat memberi semangat dan dorongan untuk terus berkreasi
dengan menciptakan tabuh dan tari yang baru. Seperti dalam mebarung
Gong Kebyar, Dangin Njung (Buleleng Timur, diwakili desa Jagaraga)
mengeluarkan tari Terunajaya, maka Dauh Njung (Buleleng Barat, yang
diwakili desa Kedis) diciptakan tari Wiranjaya oleh I Ketut Merdana dan
I Putu Sumiasa. “Pokokne asal mekire mabarung, pasti ngae gending
anyar apang sing ada ane nawang tur nengkejutin” (Pokoknya setiap akan
mabarung, pasti membuat gending yang baru supaya tidak ada yang menduga
dan mampu membikin kejutan). Sedapat mungkin gending-gending yang
dibuat Desa Kedis (mewakili Dauh Njung) belum pernah dipentaskan oleh
sekaa-sekaa lainnya. Menurut Sumiasa, desanya merupakan desa yang
cukup diperhitungkan dalam mebarung itu. Pemenang dalam mebarung
itu ditentukan oleh masyarakat sendiri. Jadi tidak ada juri, tandasnya.
Maksudnya pembicaraan masyarakat setelah pentas usai, menunjukkan
siapa pemenangnya? Jawabnya: siapa yang paling banyak dibicarakan
itulah pemenang mebarung itu, karenanya tidak pernah terjadi perkelahian
fisik gara-gara mebarung (wawancara, 4 Juli 2014).
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Sumiasa menuturkan “mengaku tidak bisa lepas dari kehidupan
berkesenian, seminggu saja tidak menabuh, ada yang dirasakan kurang pada
dirinya” (wawancara, 7 Juli 2014). Tumbuhnya jiwa semangat ngayah dan
mebarung “membakar” kegairahan Sumiasa untuk terus mencipta tabuh
dan tari serta belajar dan berguru pada ayah dan pamannya. Hasil ciptaan
tabuh dan tari bersama sang paman (I Ketut Merdana), di antaranya (a)
Tabuh Lelambatan Galang Kangin; (b) Tabuh Kreasi Kebyar Susun; (c)
Tabuh Kreasi Gambang Suling Versi Bali; (c) Tabuh Iringan Tari Merpati;
(d) Tabuh Kreasi Tukang Becak; (e) Tabuh Iringan Fragmen tari Puputan
Margarana; (f) Tabuh Iringan Tari Wiranjaya; (g) Tabuh Iringan Tari
Nelayan; (h) Tabuh Kreasi Hujan Mas. Sedangkan bidang tari di antaranya
tari Wiranjaya, Nelayan, Merpati, Palawakya versi Dauh Njung (Buleleng
Barat), Pragmen Puputan Margarana, Tenun versi Merdana. Bukan hanya
itu, keterampilan memainkan bilah-bilah kuningan dalam satu laras irama
menjadikan dia diangkat sebagai pelatih, maupun pembina sekaa gong di
luar desanya. Di Buleleng dia melatih di Desa Tinggarsari, Busungbiu,
Banyuatis, Tunjuk, Munduk, Umejero, Titab, Bubunan, Runuh, Pacung.
Di Klungkung Sumiasa didaulat sebagai pelatih gong di Desa Kaliakah,
dan Desa Besang Kawan, dan sempat melatih di Desa Datah Karangasem.
Selain menjadi pelatih, Sumiasa juga ditugaskan sebagai tim penilai lomba
Gong Kebyar Dewasa pada PKB 1988 dan 1989. Di samping sebagai
seniman, Sumiasa juga memiliki kegemaran berolahraga, di antaranya
bulutangkis dan sepak bola yang sudah digemari sejak kecil, karena
keluarganya adalah keluarga seniman dan olahraga.
Pengalaman dan Penghargaan
Sumiasa telah mendapat kesempatan melanglang buana. Ia membawa
sekaa gong kebyar Desa Kedis ke Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo,
Cilacap, Madiun, Surabaya, Magetan, Sumatera, hingga ke Pematangsiantar
dan Perapat (Danau Toba) Selain keliling Indonesia, Sumiasa juga
mengikuti misi kesenian Indonesia ke mancanegara, di antaranya ke Uni
Soviet, Philipina, Thailand, Pakistan, Korea Utara, RRC, Jepang, Amerika,
Australia. Sebagai seniman yang berjasa besar dalam pengembangan seni
tabuh, Sumiasa telah menerima tanda penghargaan dari Pemerintah Daerah
Tingkat II Buleleng, berupa Penghargaan Seni Wija Kusuma; Penghargaan
Seni Sebagai Pemain Kendang Terbaik tahun 1995; Penghargaan Sebagai
Seniman Tabuh, tahun 2001 dan Penghargaan Seni Dharma Kusuma tahun
2004 dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
104

Tokoh-tokoh Seni Pertunjukan

Kini di usia uzur (83 tahun/saat buku ini ditulis), Sumiasa masih
memiliki semangat untuk tetap menabuh. Ia juga tidak segan-segan membagi
ilmu dan keahliannya kepada generasi muda dan para seniman dengan
memberikan pelatihan penguasaan tabuh dan tari. Para seniman akademik
dan non akademik silih berganti mendatangi Sumiasa untuk meminta ilmu
dalam teknik makendang, menari serta pengalamannya sebagai seniman,
di antaranya Pande Made Sukerta, Nyoman Chaya, Wayan Suweca Big,
Durpa, Trip, Indra Sadguna, Gde Jineng, para mahasiswa ISI Denpasar
serta sekaa-sekaa gong di lingkungan Kecamatan Busungbiu. Sumiasa
juga pernah memberi workshop tabuh tari Nelayan dan tari Wiranjaya di
ISI Denpasar atas undangan Rektor lSI Denpasar Prof Wayan Rai S, MA.
Dalam menjalani segala jenis aktivitasnya tersebut, Sumiasa
berpegang teguh pada filosofi hidupnya, yaitu bekerja secara ikhlas (ngayah).
Konon menurutnya, jika dibarengi dengan ikhlas, maka ia bisa menjalani
segala aktivitas dengan baik meski saat ini kepekaan pendengarannya telah
berkurang. Beliau senantiasa berharap kepada generasi muda untuk tetap
mempelajari seni tabuh dan tari sesuai dengan aturan-aturan dasar maupun
pakem-pakem yang diwariskan leluhur secara turun termurun. Begitu
pula generasi muda belajar yang sungguh-sungguh, mempelajari gending,
teknik menabuh (nekep gangse, biar tidak melumbar gangsenya).
Referensi
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NI GUSTI AYU RAKA RASMI

Penari Oleg Tambulilingan Pertama
Kesayangan Presiden Sukarno
Ni Made Wiratini
Di kulit depan buku Dancers of Bali (1953) yang ditulis oleh John
Coast terpampang sebuah foto gadis cantik mengenakan gelungan Oleg
Tambulilingan dengan alis yang melengkung tajam. Itulah Ni Gusti Ayu
Raka Rasmi ketika masih muda yang menunjukkan dirinya sebagai penari
pertama untuk membawakan tari Oleg Tambulilingan yang dipercaya
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oleh I Ketut Marya (Mario), sang pencipta tarinya. Proses pelatihan sang
maestro terhadap muridnya juga terlihat di salah satu lembar foto ilustrasi
dari buku tersebut. Di ilustrasi foto lainnya terlihat Ni Gusti Ayu Raka
Rasmi (sebagai condong legong) berfose bersama Presiden Sukarno
dengan dua penari legong seangkatannya di Jakarta. Ketiga foto ini, seperti
yang terlihat di bawah ini,menunjukkan bahwa Ni Gusti Ayu Raka adalah
penari Oleg Tambulilingan yang pertama dan seorang penari legong yang
disayangi oleh Presiden Sukarno.

Wajah Ni Gusti Ayu Raka Rasmi pada cover buku Dancers of Bali
Foto reproduksi dari Dancers of Bali oleh John Coast (1952)

Ni Gusti Ayu Raka Rasmi Sedang dilatih oleh I Ketut Maria (kiri)
Berfose pakaian condong legongdenganPresiden Sukarno di Istana Jakarta (kanan)
Foto reproduksi dari Dancers of Balioleh John Coast (1952)
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Kecantikan dan postur tubuh seorang penari yang pernah menjadi
“bunga” Sekaa Gong Gunung Sari Peliatan, yang lebih akrab dipanggil Ibu
Raka, masih terpancar kuat walaupun dalam usianya sudah berkepala tujuh.
Pancaran taksu Ibu Raka masih tampak dalam beberapa kali penampilannya
pada acara gelar seni oleh para maestro, yang diselenggarakan di Peliatan,
Blahbatuh, Hotel Tanjung Sari, dan lain-lain sekalipun tidak lagi seterang
ketika ia masih mudanya. Penampilan seniman tua, dalam acara pergelaran
Mengenang Sang Guru (September 2007), misalnya, tarian Ibu Raka
ketika membawakan Oleg Tambulilingan masih mengundang decak
kagum dari penonton. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di
belakang panggung, seusai pentas, Ibu Raka meringis karena masalah lutut
yang membuatnya tidak bisa tampil maksimal. Kobaran semangat yang
patut diteladani dari Ibu Raka adalah kecintaannya kepada seni tari dan
fanatismenya terhadap gaya tari Peliatan. Ia termasuk salah seorang penari
senior yang terus bergeming di gaya tari Peliatan yang sudah menjadi darah
dagingnya sejak usia belia.
Di kalangan masyarakat Bali,Ibu Raka adalah sebuah nama yang
tidak asing bagi para pencinta seni pertunjukan, khususnya seni tari. Ia
adalahseorang penari legendaris yang berasal dari Desa Peliatan. Sebagai
penari, hingga kini Ibu Raka masih dilihat sebagai bintang Sekaa Gong
Gunung Sari Peliatan Gianyar yang telah mendunia sejak tahun 1930-an.
Disamping menguasai tari Oleg Tambulilingan, Ibu Raka juga menguasai
tari palegongan gaya Peliatan, khususnya untuk peran condong yang ia
pelajari langsung dari seorang pelatih tari asal desa setempat, Ni Gusti
Biyang Sengog. Dalam menarikan tari legong (legong keraton) Raka
Rasmi berpasangan dengan dua orang penari lagi, yaitu Anak Agung Oka
dan Anak Agung Anom sebagai penari legongnya, yang keduanya juga
sama-sama berasal dari Desa Peliatan. Ibu Raka bersama dua temannya ini,
selalu membawakan tari legong keraton gaya Peliatan yang memakai lakon
Perabu Lasem. Dengan penampilannya menarikan tari legong keraton ini,
mereka menjadi dikenal oleh masyarakat banyak. Ketika menari legong,
bersama kedua temannya ini, Ibu Raka biasanya diiringi oleh Sekaa Gong
Gunung Sari yang telah memiliki reputasi lokal, nasional, dan internasional.
Karena penampilan tari legongnya bersama Sekaa Gong Gunung Sari yang
mengagumkan banyak orang penting, Ibu Raka dan kedua pasangannya
sering diundang pentas dihadapan Presiden Republik Indonesia pada masa
itu, yaitu Presiden Sukarno. Ketika menjadi penari bintang yang sering
dipanggil oleh Presiden Sukarno untuk tampil di istana, yaitu sekitar
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tahun 1953, Ibu Raka baru berumur antara 14-15 tahun. Sayangnya, ketika
usianya menginjak 18 tahun, ketika masih gadis remaja, ia disunting
oleh Anak Agung Gde Djelantik, dari Puri Abiansemal Badung, yang
usianya 12 tahun lebih tua. Dari perkawinannya ini Ibu Raka dikaruniai
empat orang anak; tiga orang putra dan satu orang putri. Keempat putra
pasangan ini adalah Anak Agung Gede Ngurah Wirasila (anak tertua),
Anak Agung Bagus Wirateja, Anak Agung Istri Wirati, dan yang terakhir
(bungsu) Anak Agung Gede Wira (Raka Rasmi, wawancara tanggal 13 Juli
2014). Kini Ibu Raka sudah menjadi nenek, dengan sembilan orang cucu.
Di usia senjanya ini, Ibu Raka lebih sering tinggal di Peliatan bersama
ayahnya untuk mengabdikan diri dalam seni tari. “Usia boleh senja tetapi
semangat tak boleh sirna”, ungkap Ibu Raka yang masih aktif mewariskan
kepiawaiannya dalam tari legong dan oleg tambulilingan kepada generasi
penerusnya. Ibu Raka kini masih aktif mengajar menari di Agung Rai
Museum of Art (ARMA), Sanggar Cudamani, dan Sanggar Kori Agung
Peliatan (Bali Post, 14 Mei 2006).
Menjadi Penari Atas Kemauan Sendiri
Di dalam buku Pragina, Penari, Aktor, dan Pelaku Seni Pertunjukan
Bali, I Wayan Dibia menyebutkan Ibu Raka sebagai pragina legong atau
pragina kakebyaran karena walaupun ia berangkat dari tari palegongan
namun nama Raka Rasmi mekar dalam seni kakebyaran sebagai penari Oleg
Tambulilingan (Dibia, 2004:62). Ungkapan Dibia ini menunjukkan bahwa
Ibu Raka adalah seorang penari yang memiliki dasar tari klasik Bali yang
kuat sehingga ia bisa tumbuh dan berkembang dalam tari kakebyaran.
Ibu Raka, yang lahir tanggal 10 Maret 1939, mengaku bahwa dirinya
sejak kecil berangan-angan menjadi seorang penari Bali. Pertama kali ia
mengenal gerak-gerak tari adalah ketika diajak Anak Agung Gde Mandera
ke rumahnya untuk belajar menari. Pada awalnya Ibu Raka menolaknya
karena merasa malu dan tidak bisa menari. Di samping itu, Ibu Raka pada
saat itu baru berumur sekitar sepuluh tahun, masih senang bermain-main,
dan suka menangkap capung (nyapung) di sawah bersama teman-teman
sebayanya. Namun atas desakan Anak Agung Gde Mandera, Ketua Sekaa
Gong Gunung Sari, akhirnya Ibu Raka mengikuti keinginan ketua sekaa
gong tersebut. Desakan Anak Agung Gde Mandera bukan tanpa alasan.
Ketika itu sekaa gong yang dipimpinnya ingin mencari penari generasi
baru agar aktivitas sekaa gong bisa terus berlanjut.
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Anak Agung Gede Mandera
Foto koleksi: Puri Kaleran Peliatan

Pada awalnya, terjunnya Ibu Raka ke dunia tari idak mendapat
dukungan dari kedua orang tuanya yang ketika itu mengganggap belajar
menari tidak mendatangkan apa-apa selain hanya menghabiskan waktu
dan tenaga. Keinginan kedua orang tuanya adalah agar Ibu Raka bisa tetap
menjaga dan mengasuh adik-adiknya dari pulang sekolah sehingga kedua
orang tuanya bisa bekerja di sawah dengan nyaman. Hal ini dilakukannya
untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, karena pada masa itu
kebanyakan orang tua hidupnya dari bertani dan menginginkan agar anakanaknya bisa membantu bekerja di sawah. Semuanya ini tidak begitu
dihiraukan oleh Ibu Raka.Semenjak diajak latihan menari oleh Anak Agung
Gde Mandera, Ibu Raka tidak perduli dengan larangan orang tuanya, dia
tetap ikut latihan menari. Akhirnya atas campur tangan Anak Agung Gde
Mandera yang bisa meyakinkan kedua orang tuanya, Ibu Raka diijinkan
untuk ikut latihan menari. Bersama dengan Anak Agung Oka dan Anak
Agung Anom, Ibu Raka menjadi pasangan trio legong Peliatan. Trio ini
sangat rajin berlatih di bawah asuhan Anak Agung Gde Mandera. Latihan
tari pada zaman itu dilakukan di halaman rumah Anak Agung Gde Mandera
tanpa gamelan pengiring melainkan hanya “gamelan mulut”. Dengan
menggunakan vokalisasi suara gamelan, Anak Agung Gde Mandera
dengan gesit melatih ketiga penarinya itu. Setelah merasa gerak-gerak tari
legong telah dikuasai oleh Ibu Raka dan pasangan legongnya, Anak Agung
Gde Mandera mulai menggunakan sebuah kendang Bali untuk mengiringi
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latihannya guna mempertegas aksen-aksen gerak yang ada dalam tari
legong yang dilatihnya. Untuk memantapkan pelatihan tari legong kepada
ketiga penarinya ini, beberapa kali Anak Agung Gde Mandera mengundang
ahli legong Bapak Lotring dari Kuta untuk melatihnya. Namun pelatihan
ini tidak begitu lama karena Pak Lotring mengundurkan diri sebagai
pelatih. Kemudian, untuk melanjutkan pelatihan tersebut, Anak Agung
Gde Mandera meminta Gusti Biyang Sengog sebagai pelatih untuk ketiga
calon penari tersebut; Gusti Ayu Raka Rasmi, Anak Agung Oka, dan Anak
Agung Anom. Hasilnya, trio itu kemudian menjadi panari yang mampu dan
cekatan melakukan gerak-gerak tari yang diajarkan, dan begitu lincah dalam
setiap penampilannya. Mereka pentas perdananya adalah ngayah (menari
tanpa diberi imbalan) di Pura Gunung Sari Peliatan. Selanjutnya trio itu
sering pentas di jaba Puri Kaleran, selain ngayah di pura-pura yang ada
di Desa Peliatan maupun di desa-desa sekitarnya. Sejak seringnya muncul
menari di depan masyarakat banyak akhirnya Ibu Raka dan pasangan
trionya sering diundang menari, bukan hanya di desa sekitarnya saja tetapi
sampai jauh ke luar desanya. Tempat-tempat yang pernah didatangi untuk
menunjukkan kebolehannya menari adalah Puri Gianyar, Puri Klungkung,
dan Istana Tampaksiring. Dan yang paling berkesan menurut Ibu Raka
adalah menari dihadapan orang asing yang bernama John Coast, yang
kemudian menjadi salah satu sponsor yang memperkenalkan Ibu Raka dan
sekaa gong Peliatan ini di mata dunia. Ibu Raka sudah banyak mendapat
kesempatan untuk memperkuat misi kesenian Bali bersama Sekaa Gong
Gunung Sari Peliatan, Gianyar melawat ke luar negeri. Negara-negara
yang sudah pernah dikunjungi antara lain Inggris, Brussel, Italy, Jerman,
Perancis, Belgia, Amerika Serikat, dan juga beberapa tempat di Asia
Tenggara.
Pelatih Tari Bali yang Disiplin
Memasuki usia senja, Ibu Raka yang sudah dikenal masyarakat
luas sebagai penari Gong Peliatan, khususnya penari Oleg Tambulilingan,
tidak pernah ragu untuk membagi ilmu dan pengalamannya menari dengan
orang lain. Ibu Raka banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar
menari, baik dari orang-orang Bali sendiri maupun dari luar. Banyak orang
asing yang datang kepadanya untuk belajar menari dan manimba ilmunya
atas kesuksesannya sebagai penari yang terkenal. Ibu Raka yang selalu
serius ketika mengajar, karena ia sangat menginginkan agar anak didiknya
mampu melakukan gerakan-gerakan tari yang dibutuhkan dalam sebuah
tarian dengan bagus dan benar. Tentunya menurut standar tari gaya khas
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Peliatan. Ibu Raka akan marah kalau anak didiknya tidak mengikutinya
dengan benar. Hal ini ia lakukan dan terapkan sesuai dengan pengalamannya
pada saat belajar menari dengan Agung Mandera, Pak Lotring, atau Biyang
Sengog. Satu hal yang tidak bisa ia lupakan adalah ketika mulai belajar
ngagem (dasar pokok untuk posisi di tempat dalam tari Bali) dengan kedua
tangannya diikat ke belakang dan punggungnya ditekan dengan lutut
sang guru agar badannya nampak melengkung dari samping (cengked).
Dengan mempergunakan cara itu Ibu Raka berhasil tampil dengan baik
dan menjadi ciri khas gayanya dalam menari, baik dalam membawakan
tari Oleg Tambulilingan maupun tari palegongan.
Cara mengajar menari seperti inilah, walau terkesan sedikit keras,
yang hingga kini diterapkan oleh Ibu Raka dalam melatih anak-anak
didiknya. Ia sangat ketat dalam mengikuti aturan yang ada dalam membentuk
posisi badan dan gerak-gerak tari yang dibutuhkan dalam tarian. Misalnya,
ngagem, tangan yang di atas harus sejajar pelipis dan tangan yang di
bawah setengah badan (wawancara tanggal 13 Juli 2014). Selanjutnya, Ibu
Raka menambahkan, melakukan gerakan nyeregseg diharuskan mengikuti
suara cengceng, ngumbang mengikuti suara kempluk, dan nyeledet
mengikuti suara kentong dan gong. Begitu disiplin dan ketatnya Ibu Raka
mengajar menari kepada anak-anak didiknya, tidak mengherankan kalau
ia telah berhasil melahirkan penari-penari muda berbakat yang bisa tampil
bagus di atas pentas. Selama melatih, Ibu Raka sesungguhnya bukan saja
mengajarkan menari, melainkan menanamkan sikap disiplin kepada setiap
anak didiknya.
Pandangannya Terhadap Penari Muda Dewasa Ini
Ni Gusti Ayu Raka Rasmi (Ibu Raka) adalah tokoh wanita desa
yang telah banyak berjasa di dalam pelestarian dan pengembangan seni
tari, khususnya tari palegongan dan tari kakebyaran. Menurutnya, tari
palegongan dan kakebyaran masing-masing memiliki ciri khas yang
berbeda, sehingga ia selalu mengingatkannya kepada mereka yang datang
belajar menari atau yang ingin mengetahui tentang kedua bentuk tari
tersebut. Menurut Ibu Raka, tari legong adalah sebuah tarian yang diiringi
oleh gending yang sudah memiliki patokan yang jelas. Dengan kata lain,
gending untuk iringan legong sudah ada struktur bakunya yang terdiri atas
pepeson (bagian awal tarian), pengawak (bagian pokok inti tarian), pengecet
(bagian menjelang akhir tarian), dan pekaad (bagian mengakhiri tarian).
Demikian pula ragam gerak-gerak yang dilakukan dalam tari legong, aksenaksen geraknya hendaknya mengikuti struktur gending yang mengiringi
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tarian tersebut. Penjiwaan dalam membawakan tari ini hendaknya betulbetul menyesuaikan dengan tema tari legong yang dibawakan oleh sang
penari, baik dari segi tabuh gending yang mengiringinya maupun ragam
gerak yang ada dalam tarian tersebut. Misalnya, membawakan tari legong
keraton dengan lakon Prabu Lasem berbeda dengan tari legong kuntul,
yang masing-masing memiliki gerak-gerak tari yang khas. Demikian pula
halnya dengan tari kakebyaran, juga memiliki kekhasan tersendiri seperti
tari oleg tambulilingan, yang diiringi dengan tabuh gending yang memakai
gamelan gong kebyar, yakni salah satu genre yang dimainkan dengan nuansa
dinamis dan energik. Dengan penguasaan dua genre yang berbeda ini, Ibu
Raka Rasmi selalu mengingatkan anak-anak didiknya dalam mengajar
menari bahwa kedua genre ini memiliki karakter tari yang berbeda, baik
tari palegongan ataupun tari kakebyaran. Ia menambahkan, bahwa penari
muda dewasa ini selalu tampil menari hanya melakukan urutan gerak yang
ada dalam tarian yang dibawakan. Mestinya, dalam membawakan sebuah
tarian, sang penari harus tetap ingat dengan prinsip-prinsip tari Bali yang
ada, yaitu agem, tandang, tangkep, dan tangkis. Agem, adalah pose di
tempat yang dilakukan dalam bentuk kanan dan kiri, misalnya, ngelung
kanan atau ngelung kiri. Tandang, adalah gerakan tari yang dilakukan
untuk memenuhi ruangan yang ada, penari tidak bergerak hanya di tempat
saja. Contoh, ngumbang, malpal. Tangkep, adalah ekspresi atau penjiwaan
yang diperlihatkan pada wajah dan gerakan tari yang dilakukan oleh
sang penari agar kelihatan hidup. Contoh, wajah manisdibarengi dengan
gerakan yang lembut dan manis. Tangkis, adalah gerakan peralihan dari
gerakan yang satu ke gerakan yang lainnya. Misalnya, dari gerak ngelung
kanan beralih ke ngelung kiri, demikian sebaliknya. Prinsip-prinsip dasar
inilah yang selalu ditekankan oleh Ibu Raka kepada anak didiknya dengan
harapan kelak mereka akan menjadi penari yang baik. Namun Ia juga
mengakui bahwa pada dewasa ini telah banyak bermunculan penari-penari
yang berbakat, yang tidak terhitung jumlahnya. Dibandingkan pada masa
jayanya Ibu Raka dulu, tidak banyak dapat dijumpai penari yang sehebat
dia.
Demikianlah sekelumit kisah perjalanan hidup berkesenian dari Ni
Gusti Ayu Raka Rasmi yang penuh dengan suka dukanya. Seorang penari
legong dan penari oleg tambulilingan dari Desa Peliatan Gianyar yang
telah membawa namanya ke manca negara. Dari menjadi bunga sekaa
gong (grup kesenian Bali) sampai menjadi penari kesayangan Presiden
Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Sukarno.
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I KETUT SURUNG

Seniman Ngeraweg Ari Tegalcangkring, Jembrana
Ni Made Ruastiti
Nama I Ketut Surung begitu dikenal oleh masyarakat di Kabupaten
Jembrana sebagai seniman alam. Bagaimana mutiara di dalam lumpur,
meskipun belum pernah muncul dan diasah secara profesional nama I
Ketut Surung masih melekat erat dalam beberapa benak tokoh masyarakat
dan generasi muda terutama yang menggeluti bidang seni pertunjukan.
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I Ketut Surung diperkirakan lahir sekitar tahun 1939, ayahnya
bernama Nang Rena dan ibunya Men Rena. Dari sebelas saudara kandung I
ketut Surung anak kelahiran yang kelima. I Ketut Surung merupakan satusatunya anak dari Nang Rena yang memiliki bakat seni. Bakat seni yang
dimiliki oleh I Ketut Surung telah tampak sejak dia masih bersekolah di
sekolah rakyat (SR) yang kini menjadi Sekolah Dasar (SD) di kecamatan
Tegalcangkring Negara. Bakat seni yang dimiliki oleh I Ketut Surung
mulai dirasakan setelah menginjak usia remaja yaitu pada saat bersekolah
di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Negara, Jembrana.
Menari janger sudah sering dilakukan selain itu juga aktif dalam bidang seni
sastra yaitu membuat dan membaca puisi. I Ketut Surung yang tergolong
anak cerdas dan selalu ingin belajar, tidak mau berhenti bersekolah hanya
sampai tingkat SMP tetapi terus pergi ke Denpasar untuk menuntut ilmu
di Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas (SLUA) Saraswati Denpasar.
Meskipun sedang menuntut ilmu di Kota Denpasar I Ketut Surung tidak
pernah berhenti untuk menekuni bidang kesenian. Setiap liburan sekolah
dia selalu pulang ke Tegalcangkring dan bergabung dengan teman-teman
di desa membangun kesenian.
Di bidang kesenian I Ketut Surung tergolong sangat piawai
menciptakan gending jejangeran (lagu-lagu janger). Bakat dan karisma
I Ketut Surung di bidang kesenian menjadikannya sebagai orang yang
dipoercaya oleh teman-teman sebaya di kampung menjadi ketua sekaa
(kelompok) janger “Banjar Baler Bale Agung Tegalcangkring” Jembrana.
Sekaa janger dibawah pimpinan I Ketut Surung sudah terkenal sehingga
sekaa janger tersebut sempat menari melanglang desa di Kabupaten
Jembrana. Sejak saat itu nama I Ketut Surung sudah mulai mencuat sebagai
seniman muda yang mempunyai kreativitas membanggakan.
Setelah menyelesaikan pendidikan di SLUA Saraswati Denpasar,
I Ketut Surung melanjutkan pendidikan di Fakultas Sastra Universitas
Udayana Denpasar. Teman seangkatan dengan I Ketut Surung pada waktu
kuliah di Fakultas Sastra adalah I Gusti Ngurah Bagus (Alm). Meskipun
tidak begitu akrab tapi I Ketut Surung mengenal I Gusti Ngurah Bagus
sebagai Guru Besar di Bidang Sastra dan Budaya. Sebagai anak muda yang
lahir di desa, rasa dan keterikatan terhadap kehidupan di desa tidak mudak
untuk cepat dilupakan. Keinginan untuk selalu berada ditengah-tengah
masyarakat desa selalu mendorong I Ketut Surung untuk kembali ke
kampung halamannya. Terlebih-lebih rasa rindu untuk ikut melakukukan
aktivitas di bidang seni yang sudah ditekuni sejak masih di usia remaja.
Rasa rindu terhadap kampung halaman tempat kelahirannya yang banyak
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menarik I Ketut Surung untuk sering pulang bahkan meninggalkan berbagai
tugas dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Memang dilematis bagi
I Ketut Surung untuk menentukan dua pilihan yang sangat menentukan
masa depannya. Disatu sisi dia mempunyai keterikatan emosional dengan
teman-teman di kampung karena terlenjur membentuk sekaa janger
dibawah pimpinan I Ketut Surung. Di sisi lain I Ketut Surung yang saat
itu telah menjadi mahasiswa harus menyelesaikan kewajibannya sesuai
dengan tutntutan tempat kuliahnya. Semua itu tergantung dari I Ketut
Surung sendiri untuk menentukan pilihannya.
I Ketut Surung memilih tidak melanjutkan studinya sampai selesai
dengan alasan karena diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Jembrana. Pilihan I Ketut Surung juga sekaligus merupakan obat home
sick (penyakit rindu akan kampung halaman). Diterima sebagai pegawai
negeri sipil di kabupten Jembrana dirasakan seperti tinggal di rumah sendiri
meskipun jarak rumah tinggal I Ketut Surung cukup jauh dari kota Negara.
Tetapi meskipun demikian dengan menumpang cikar (gerobak yang ditarik
kerbau) I Ketut Surung bisa lebih sering pulang ke rumahnya.
Rasa capai pulang pergi dari Tegalcangkring ke kota Negara dan
sebaliknya memang tidak pernah menjadikan hambatan bagi I Ketut Surung
untuk kembali melakukan aktivitas kesenian dengan teman-temannya di
bale banjar. Latihan sampai larut malam dan esok paginya pergi ke kota
untuk bekerja tetap dilakukan setiap hari. I Ketut Surung merasa bersyukur
karena selama menjalani aktivitas di dua tempat yang berbeda dan jaraknya
cukup jauh tidak menyebabkan dia menjadi sakit atau bosan sehingga
kedua tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
Sebagai seorang staf di kabupaten Jembrana I Ketut Surung juga
sering dilibatkan dalam pembinaan kesenian di daerah tersebut. Pada waktu
itu beberapa sekaa kesenian desa di Kabupaten Jembrana mulai bangkit.
Kepiawan dan tangan dingin I Ketut Surung mampu melahirkan sekaa
gong kebyar di beberapa desa di kabupaten Jembrana misalnya sekaa gong
kebyar di desa Delod Berawah, di desa Penyaringan, di desa Tegalcangkring
dan di desa lainnya. Mengingat pada waktu itu masyarakat di Kabupaten
Jembrana mengalami krisis di bidang pertanian maka banyak sekaa-sekaa
binaan I Ketut menjadi lesu akibat terbatasnya biaya untuk mendukung
aktivitas berkesenian. Meskipun demikian I Ketut Surung secara pribadi
tidak pernah berhenti untuk memikirkan jalan keluar agar kesenian di
Jembrana tidak menjadi punah. Berbagai aktivitas seni dilakukan meskipun
tanpa adanya dukungan finansial yang memadai. Semangat I Ketut Surung
memang bukan terletak dari hasil finansial yang diperoleh tetapi justru
Sekar Jagat Bali Jilid II

117

semangat itu muncul karena adanya dorongan untuk bisa mengabdikan
diri di desa. Berbagai gagasan ideal di bidang kesenian dapat diwujudkan
menjadi seni hiburan yang mampu menarik minat masyarakat..
Seniman I Ketut Surung meskipun belum pernah membukunya hasil
karya yang monumental di bidang kesenian, namun dia sangat dikenal
sebagai seniman yang ngeraweg (seniman serba bisa). Berbagai bentuk
kersenian rakyat dibangun dan dikembangkan antara lain seni janger, arja,
topeng, musik, mengarang dan membaca puisi. Ketekunan, keuletannya
dan prestasinya di bidang kesenian beberapa penghargaan diperoleh
I Ketut Surung baik dari penmerintah Kabupten Jembrana maupun dari
pemerintah Propinsi Bali. Salah satu penghargaan yang diperoleh yaitu
Penghargaan Darma Kesuma Tingkat I.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Camat Tegalcangkring (sekitar
tahun 70an) I Ketut Surung dipercayai menjabat sebagai ketua Listibya
kabupaten Jembrana. Saat itu kesenian Jegog mulai berkembang di
Kabupaten Jembrana. I Ketut Surung pernah melakukan gagasan untuk
menyatukan konsep kesenian jegog yang didukung oleh masyarakat
muslim dan masyarakat Hindu di Jembrana. Gagasan ini sesungguhnya
mengandung ideologi politis dengan tujuan untuk menyatukan berbagai
ideologi yang berkembang di Jembrana. Kabupaten Jembrana yang dikenal
sebagai daerah yang dihuni oleh masyarakat yang multietnis diharapkan
tetap rukun sebagai daerah yang multikultur.
I Ketut Surung meskipun tidak melakukan praktik politik praktis tetapi
gagasannya ternyata mengandung nilai-nilai yang mampu menyatukan
berbagai bentuk perbedaan di daerah yang multietnia dan rawan konflik.
Prinsip dasar dari pemikiran I Ketut Surung sangat sederhana yaitu dengan
mengajak masyarakat menikmati hiburan yang berbasis kesenian maka
berbagai bentuk konflik dapat berubah menjadi kedamaian. Keinginan
untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai menyebabkan I Ketut
Surung tidak pernah berharap untuk memperoleh penghasilan finansial dari
aktivitas berkesenian meskipun secara ekonomi dia masih tergolong hidup
dalam kodisi yang sangat sederhana.
Pada saat jabatan ketua Listibiya kabupaten Jembrana dijabat
oleh I Ketut Suwentra sekitar tahun 1985, I Ketut Surung diberi jabatan
sebagai ketua bidang penelitian dan pelestarian kesenian. Pada waktu itu
I Ketut Surung mempunyai gagasan untuk melakukan rekonstruksi dan
revitalisasi kesenian-kesenian yang hampir punah di kabupaten Jembrana.
Beberapa temuan yang sangat berharga dapat ditemua dilapangan yaitu
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adanya kesenian Jamintoro di desa Mendoyo; kesenian Swagati di desa
Dewasana; kesenian Jaranan di desa Melaya, dan kesenian Leko di desa
Pendem.
I Ketut Surung mengalami kesulitan untuk membangun dan membina
kesenian yang telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya.
Kegagalan dari usaha pengembangan dan pelestarian kesenian yang sudah
mulai mengalami kepunahan diakibatkan oleh multifaktor. Selain faktor
minat masyarakat sudah mulai beralih dari kesenian klasik ke kesenian
kontemporer, juga faktor dana pembinaan diperlukan sangat besar. Di
kabupaten Jembrana selain pendapatan asli daerahnya sangat rendah juga
alokasi dana ke bidang kesenian masih relatif sangat kecil. Hal itulah yang
menyebabkan banyak kesenian-kesenian tradisional di daerah tidak mampu
bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan.
Memasuki usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil di kabupaten
Jembrana, tidak menyebabkan I Ketut Surung juga pensiun di bidang
kesenian. Justru setelah pensiun I Ketut Surung menjadi lebih semangat
karena banyak waktu yang bisa dimanfaatkan beraktivitas di bidang
kesenian. Dia masih tetap diberikan kepercayaan oleh pemerintah kabupaten
Jembrana untuk membina kesenian daerah khususnya yang diunggulkan
untuk tampil pada Pesta Kesenian Bali. Bersamaan dengan itu I Ketut
Suwentra pemilik sanggar “Suar Agung” juga melibatkan I Ketut Surung
sebagai staf pembinaan kesenian jegog pada sanggar tersebut.
I Ketut Surung ternyata adalah pahlawan kesenian yang tidak
mengenal menyerah meskipun banyak keterbatasan sumber daya yang
dimilikinya. Sebagai seniman yang hanya berpikir bagaimana membangun
dan melestrikan kesenian melupakan bahwa usia terus bertambah dan
penghasilan mulai berkurang bahkan setelah berhenti dari aktivitas
berkesenian roda ekonomipun berhenti tanpa ada jaminan hari tua. Kini
setelah I Ketut Surung berhenti total di bidang kesenian karena kesehatannya
semakin menurun hidup seniman I Ketut Surung semakin memprihatinkan.
Tinggal di rumah kecil fasilitas yang sangat dan tidak memiliki tabungan
hari tua untuk biaya mengobati penyakit yang mulai menggerogotinya.
Mencipkan karya di bidang kesenian Bali khususnya seni tari
dan tabuh memang tidak mungkin bisa berharap untuk dapat mendapat
penghasilan finansial yang banyak tetapi nilai kepuasan dan penghargaan
atas prestasi yang akan bisa diraih. I Ketut Surung memang tidak pernah
berpikir untuk bisa menjadi kaya dari profesinya sebagai seniman tetapi
dorongan rasa pengabdian di bidang seni yang tidak mampu dibendung.
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Harapan I Ketut Surung kedepan agar lahir generasi-generasi muda yang
lebih unggul dan kreatif yang mampu menghasilkan karya seni berkualitas
tinggi yang dapat membanggakan dan sekaligus menjadi identitas daerah.
Semoga jejak I Ketut Surung dapat diteruskan oleh generasi
berikutnya, yang sudah tentu diharapkan lebih mampu menggali,
menciptakan dan melestarikan karya-karya seni yang berkuatas tinggi.
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TJOKORDA OKA TUBLEN

Sebagai Seniman Kreatif Dan Unggul
Ni Made Ruastiti
Tjokorda Oka Tublen adalah seniman yang menguasai berbagai
jenis seni pertunjukan. Selain sebagai pragina (penari) Tjokorda Oka
Tublen juga merupakan seorang seniman andal dalam aktivitas seni pahat
(sangging), khususnya sebagai pembuat tapel barong. Kepintaran beliau
di bidang seni tari menyebabkan beliau mampu untuk menarikan beberapa
tarian tradisional Bali antara lain sebagai penari arja (drama tari). Dari
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drama tari Arja selanjutnya lebih banyak mendalami seni Patopengan dan
pacalonarangan. Jika dalam pertunjukan dramatari topeng, Tjokorda Oka
Tublen biasanya memerankan topeng tua dan topeng dalem (Arsawijaya);
dalam calonarang, pernah yang biasa dibawakannya adalah matah gede
dan rangda (Dibia, 2004).
Tjokorda Oka Tublen lahir pada tahun 1901, di banjar SengguanGianyar, dari pasangan Ida Tjokorda Gede Alit (ayah) dan Ida Tjokorda
Istri Agung (ibu).
Oleh warga masyarakat Singapadu dan sekitarnya beliau lebih akrab
dipanggil “dewa agung”.
Desa kelahirannya, Singapadu, dan Desa Peliatan tempat Tjokorda
Oka banyak melewati masa kecilnya merupakan dua desa di Kabupaten
Gianyar yang memiliki berbagai jenis seni pertunjukan. Tjokorda Oka
mulai terjun ke dalam bidang seni sejak usia remaja secara otodidak karena
tidak memiliki pelatih yang membinanya secara khusus. Kegemaran
beliau menonton orang latihan menari Arja di desanya, menyebabkan
Tjokorda Oka Tublen yang masih remaja dengan cepat bisa memainkan
beberapa peran penting dalam dramatari Arja, seperti; liku, limbur, dan
mantri buduh, serta memainkan tetabuhannya. Setelah menginjak dewasa,
Tjokorda Oka Tublen bergabung dengan Sekaa Barong Banjar SengguanSingapadu dan Sekaa Topeng Panca Singapadu.
Tjokorda Oka Tublen mewarisi darah sangging dari kakeknya yang
bernama Ida Tjokorda Api yang juga seorang pemahat topeng terkenal.
Tjokorda Oka Tublen belajar memahat topeng dengan cara mencontoh hasil
karya leluhur ayahnya yang juga seorang seniman terkenal dengan modal
keberanian. Secara perlahan, Tjokorda Oka Tublen dapat menghasilkan
sejumlah topeng patupengan, rangda, dan sejumlah barong (barong ketet,
barong bangkal, barong landung, baron macan, dan lain-lainnya). Hasil
karya Tjokorda Oka Tublen yang berupa berbagai jenis barong dan rangda
kini tersebar di berbagai desa di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan,
Klungkung, Bangli, dan Denpasar.
Suami dari Ida Tjokorda Istri Oka dan Ni Jero Sebita itu pernah berguru
kepada Anak Agung Gede Raka, alias Anak Agung Aji Pajengan, dari Puri
Sukawati, untuk memperdalam tari-tarian klasik Bali. Kematangannya
dalam menari dan memainkan topeng, dengan postur tubuhnya yang agak
tinggi dan besar, membuat topeng tua dan topeng dalem Arsawijaya yang
dibawakannya dalam drama tari topeng menjadi hidup dan berjiwa serta
penuh wibawa. Para penonton, yang pernah menyaksikan Tjokorda Oka
dalam menarikan topeng tua dan topeng dalem, selalu terpesona oleh
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keagungan dari kedua peran yang dibawakan itu. “topeng tua atau topeng
dalem yang agung,” demikian ungkapan penonton yang sering terdengar.
Komentar yang sama juga muncul tatkala Tjokorda Oka Tublen menarikan
rangda. Diyakini oleh para penonton dan para seniman yang pernah bergaul
dekat dengan Tjokorda Oka Tublen bahwa yang membuat penampilannya
menjadi demikian berwibawa di atas pentas adalah karisma pribadinya
sebagai seniman yang berasal dari keluarga puri.
Di kalangan masyarakat Singapadu dan Gianyar pada umumnya,
Tjokorda Oka Tublen dipandang sebagai seorang pembina yang memiliki
rasa pengabdian yang tinggi dan merupakan figur yang amat disegani
oleh seniman-seniman di daerah tersebut karena kemampuannya dalam
memberikan kritik terhadap penampilan rekan-rekan seprofesinya. Seniman
ini sangat tidak suka dengan pragina-pragina yang tampil sebisanya di
atas pentas, dan untuk itu, Tjokorda Oka Tublen tidak sungkan-sungkan
mencaci bahkan jika perlu “memisuh” (memaki) mereka. Dengan
pelatihan keras seperti ini, Tjokorda Oka Tublen berhasil menjadikan tiga
dari tujuh orang putra putrinya (Tjokorda Istri Rai Partini, Tjokorda Raka
Tisnu, dan Tjokorda Istri Agung) menjadi penari-penari andal yang telah
banyak melintang di panggung-panggung kesenian, baik di Bali maupun
luar daerah dan luar negeri. Dalam seni pahat untuk membuat tapel topeng
dan barong, Tjokorda Oka Tublen telah berhasil membentuk I Wayan
Tangguh, I Gusti Putu Beratha, dan Tjokorda Raka Tisnu menjadi pembuat
topeng dan barong ternama, dan sejumlah lainnya seperti: I Nyoman Juala,
Ida Bagus Nyoman Rai, I Nyoman Cetug, dan I Nyoman Riyok menjadi
sangging-sangging penatah kulit dan juru pulas (pewarna).
Pada sekitar tahun 1930-an, bersama-sama dengan I Wayan Geria, I
Made Kredek, I Made Kengguh, I Monolan, I Wayan Serog, I Tekek, dan
lain-lain, Tjokorda Oka ikut membentuk dramatari Barong Calonarang
sebagai kemasan kesenian wisata yang pertunjukannya pernah direkam ke
dalam sebuah film dokumentasi bertitle The Gods of Bali yang dibuat pada
tahun 1938 oleh Fuller Film Company, dari New Yok, Amerika Serikat.
Pada sekitar tahun 1940-an, Tjokorda Oka Tublen, bersama I Wayan Geria
dan I Made Kredek, menciptakan dramatari Barong Kunti Sraya yang
sampai saat ini masih tetap dipertunjukan sebagai sajian wisata unggulan
di beberapa tempat seperti: Singapadu sendiri, Tegaltamu, Batubulan,
Pejeng, Kesiman. Suwung Kangin, dan sebagainya. Sebagai seorang
seniman, ayah berputra tujuh orang itu, memiliki pergaulan yang sangat
luas dan sering bergabung dengan grup-grup kesenian lain di luar desa
kelahirannya.
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Setelah topeng Panca Singapadu terhenti kegiatannya, pada tahun
1970-an, Tjokorda Oka pernah bergabung dengan grup Topeng Blahbatuh
bersama I Ketut Rinda dan Topeng Batuan bersama I Nyoman Kakul,
sebagai penari topeng tua dan dalem Arsawijaya. Pada tahun-tahun itu
pula, Tjokorda Oka Tublen bergabung dengan Arja Candra Metu RRI
Denpasar sebagai pemain rangda.
Tjokorda Oka Tublen berhasil menbentuk sekaa arja Singapadu
bersama dengan I Made Kredek, I Wayan Griya, I Made Kengguh, dan
kawan-kawan. Dari sekaa inilah nama Singapadu semakin dikenal di
seluruh Bali sehingga memberi inspirasi kelahiran sekaa-sekaa arja di
beberapa desa di Bali. “Dwagung” (sebutan Tjokorda Oka Tublen) tidak
hanya mengajar seni tabuh dan tari di kabupaten Gianyar saja, melainkan
meluas hingga ke Denpasar, Badung, Klungkung, dan Bangli. Saat ini
sekaa arja di Singapadu sudah tidak ada, namun generasi penerus arja
masih bisa diketemukan seperti I Wayan Dibia, I Ketut Kodi, Tjokorda
Raka Tisnu, I Nyoman Candri, Tjokorda Rai Partini, Tjokorda Istri Agung
yang sudah berhasil melestarikan dan mengembangkan drama tari arja.
Tjokorda Oka Tublen selain piawai membuat konsep dan
menciptakan berbagai bentuk kesenian di lingkungan tempat tinggalnya
(Singapadu), beliau juga mempunyai pergaulan yang luas dan mempunyai
banyak sahabat yang mempunyai keahlian di bidang kesenian seperti
A.A.Gede Mandra dari puri Kawan Peliatan. Sebagai seniman yang serba
bisa (menari, menabuh, memahat/mengukir) mendapat kesempatan untuk
ikut dengan rombongan sekaa gong Kebyar Peliatan melawat ke Prancis
dan Belanda pada tahun 1931 dan selanjutnya tahun 1952 berangkat lagi
ke Eropa dan Amerika untuk memperkuat rombongan Legong Peliatan
bersama dengan I Ketut Rinda, I Nyoman Kakul dan I Wayan Serog (Tisnu,
2008: 5)
Atas jasa dan pengabdiannya yang tanpa pamrih di bidang kesenian,
Tjokorda Oka telah memperoleh beberapa penghargaan dari pemerintah
seperti: Wija Kusuma dari Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar pada
tahun 1976; Wijaya Kusuma dari Presiden Republik Indonesia pada
tahun 1977; dan Dharma Kusuma dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Provinsi Bali pada tahun 1983; dan Adhikarya seni dari Gubernur Daerah
rovinsi Bali pada tahun 1998.
Selain berjasa di bidang seni pertunjukan yang telah mampu
mengangkat dan mengharumkan nama desa Singapadu ke Mancanegara,
Tjokorda Oka Tublen juga telah berhasil membuat karya-karya seni
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sungsungan (sakral). Beberapa desa di Bali telah mendapat karya seni
sungsungan dari Tjokorda Oka Tublen antra lain barong sungsungan di
Pura Dalem Celuk, Kabupaten Gianyar, Barong sungsungan di Pura Antapan
Baturiti Tabanan; barong sungsungan di Banjar Sengguan Singapadu,
Gianyar; barong sungsungan di Bongkasa Badung; barong sungsungan
di Pau Klungkung; rangda sungsungan di pura Dalem Guwang Sukawati,
Gianyar; barong landung di Banjar Kebon Singapadu, Gianyar.
Hasil karya seni yang dibuat oleh Tjokorda Oka Tublen setelah
melalui proses upacara ritual yang sakral menjadi sungsungan yang
diyakini mampu melindungi masyarakat dari segala macam gangguan
niskala (tidak nyata). Keyakinan masyarakat tentang kekuatan yang
tersimpan di dalam karya seni sungsungan tersebut selanjutnya dilestarikan
dan dirawat oleh desa masing-masing. Hubungan sosial yang sakral telah
terjalin antara desa yang memiliki karya seni sungsungan hasil karya
Tjokorda Oka Tublen dengan Mrajan Agung Singapadu. Prilaku religius
masyarakat penyungsung (pendukung) karya-karya Tjokorda Raka Tublen
telah berlangsung sejak awal dari proses pembuatan sampai kini.
Kontribusi Tjokorda Oka Tublen di bidang seni religi yang bersifat
monumental dalam bentuk barong dan rangda tergolong cukup banyak.
Karya-karya beliau sampai sekarang masih dikeramatkan di beberapa pura
kahyangan jagat, baik yang berada di sekitar daerah Gianyar mupun di luar
Gianyar. Tjokorda Oka Tublen sebagai keturunan langsung dari Tjokorda
Api diyakini memiliki kekuatan supranatural yang mampu memanggil dan
mentransformasikan kekuatan magis raja hutan banas pati raja ke dalam
barong ket yang disakralkan. Dengan kekuatan magis tersebut masyarakat
meyakini bahwa barong sungsungan bisa menolak bala dan berbagai jenis
penyakit yang sering menganggu masyarakat.
Tjokorda Oka Tublen meninggal akhir Desember 1983, dalam
usia 82 tahun, hanya beberapa bulan setelah penampilannya sebagai
pengendang dalam pagelaran Arja “Old Star” Kabupaten Gianyar, atas
prakarsa Tjokorda Drana, SH Bupati Gianyar ketika itu, di Balai Budaya
Gianyar.
Zaman boleh berubah tetapi kenangan atas jasa dan karya Tjokorda
Oka Tublen tidak pernah hilang dari ingatan masyarakat Bali, khususnya
masyarakat yang menggeluti bidang kesenian. Meskipun era global telah
banyak mempengaruhi masyarakat Bali namun kesenian tradisional Bali
tetap eksis terutama kesenian yang diciptakan oleh seniman profesional
yang mampu menghasilkan karya-karya seni yang berkualitas internasional
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seperti Tjokorda Oka Tublen. Semoga mental karismatik di bidang seni
yang dimiliki oleh Tjokorda Oka Tublen dapat terus mengalir pada
generasi-generasi baru yang lebih kreatif dan lebih unggul.
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JRO MANGKU DALANG I NYOMAN RUGADA
Seniman Wayang Kulit Autodidak
I Nyoman Sedana
Pulau Bali merupakan Pulau Surga atau Pulau Dewata, demikian
kurang lebih pujian wisatawan mancanegara, sehingga setiap akhir
tahun sejumlah media dan televisi akan melaporan bahwa Bali menjadi
destinasi ranking pertama bagi kunjungan wisatawan dunia. Bali menjadi
kebanggaan Negara Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali
khususnya. Memang terkesan berlebihan, tetapi nyatanya setelah terjadi
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Bom Bali I barulah seluruh Indonesia, terutama para pejabat pusat, benarbenar merasakan dampak perubahan ekonomi yang begitu signifikan dari
Bali.
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam berbagai kesempatan
mengatakan bahwa Bali menjadi priotas kunjungan wisata karena seni
dan kebudayaannya. Di satu sisi kita patut berbangga hati, namun di sisi
lain semakin meningkatnya dan cemerlangnya pariwisata di Bali serta
semakin antusiasnya para wisatawan yang mempelajari seni budaya Bali
dan adanya akulturasi budaya luar yang berpengaruh langsung terhadap
budaya lokal, tentu akan menimbulkan kebanggaan sekaligus kekhawatiran
bagi masyarakat Bali, akibat dari arus budaya yang dapat mengancam
kebudayaan lokal di Bali.
Salah seorang seniman Bali, Jro Mangku Dalang I Nyoman Rugada,
termasuk anggota masyarakat yang ikut khawatir akan ancaman pengaruh
kapitaliseme global di Bali, karena yang bersangkutan sangat loyal dengan
budaya Bali, walaupun beliau hidup di tengah keluarga yang sederhana,
pendidikan setingkat Pendidikan Guru Agama (PGA) serta tidak memiliki
pendidikan khusus di bidang seni dan juga tidak ada darah keturunan
seniman dari leluhurnya. Namun karena memiliki tekad yang kuat untuk
berbakti kepada orang tua dan bertujuan untuk melestarikan seni budaya
leluhur agar ajeg maka mulai bulan Juni 1993 beliau terjun ke dunia seni
Pedalangan Wayang Kulit.
Proses pembelajaran seni pedalangan beliau tekuni selama 18 hari
dengan sarana belum lengkap dengan cara membeli sarana wayang kulit
secara bertahap dan juga atas dorongan kuat dari orang tuanya, terutama
anugrah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Akhirnya dengan berbekal keyakinan serta doa orang tua, istri, dan
ketiga anaknya maka pada bulan Agustus 1993 beliau sudah melayani
permintaan masyarakat Buleleng untuk mengadakan pagelaran wayang
kulit. Sekaligus mulai saat itu di wilayah Br. Penataran, Kabupaten
Buleleng muncul seorang Jro Mangku Dalang yang lahir 59 tahun yang
lalu. Beliau sangat dikenal oleh masyarakat Buleleng dengan sebutan Jero
Mangku Dalang I Nyoman Rugada atau Jro Mangku Dalang Penataran.
Selama melakoni dunia seni pedalangan wayang kulit, Jero Mangku
Dalang I Nyoman Rugada mengemban misi khusus dalam pelestarian
seni pewayangan sebagai sarana penting dalam kegiatan upacara yadnya.
Beliau memiliki komitmen penuh dalam mengkombinasikan seni
pewayangan serta upacara yadnya. Lakon atau cerita pewayangan yang
dipentaskan diperoleh dari orang tua dan beberapa lontar misalnya lakon/
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cerita Sudamala, Bima Swarga, Nyapu Leger, Kantong Bolong, Bima Tapa,
Sang Kala, Raden Jaya Wijaya, Dewi Walabawati, Raden Semaraja dan
sebagainya.
Selama perjalanan beliau sebagai seniman Jro Mangku Dalang
banyak tantangan yang pernah Beliau alami. Salah satunya yaitu pada
tanggal 22 Nopember 1998 terjadi musibah kebakaran mobil disaat
beliau akan melakukan pementasan wayang di Jalan Singaraja Bedugul
Km 17, akibatnya seluruh sarana wayang miliknya terbakar habis, namun
Beliau dengan tabah serta sabar untuk memulai lagi dengan membeli
dan mempersiapkan sarana wayang yang baru. Melalui bantuan dari
pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten pada tanggal 16 Desember
1998 sarana wayang kulit sudah lengkap kembali dan beliau sudah siap
kembali melayani masyarakat sampai sekarang.
Banyak orang tidak meyangka beliau adalah seorang seniman dalang
wayang kulit jika kita lihat dari kesehariannya, tetapi persepsi akan berbeda
kalau sudah mendengar suaranya. Beliau berbicara tegas lugas dan humoris,
apalagi selalu didampingi oleh seorang istri yang penuh pengertian yang
bernama Putu Sukiani S.Pd dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Luh Putu
Evi Sri Kusuma Dewi, A.Md; Kadek Yati Fitria Dewi, S.P.d.,M.Pd dan
Komang Agus Rudi Indra Laksmana, S.E.,M.M.
Jro Mangku Dalang Penataran juga mengabdi selama 32 sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan profesi Guru Agama di SMP 1 Sukasada.
Setiap pementasan wayang kulit, beliau sangat vocal menyuarakan
program pemerintahan dan juga peduli terhadap perkembangan situasi di
Buleleng baik di bidang seni, budaya, politik, etika, pendidikan dan tidak
mau terlalu terpengaruh oleh godaan globalisasi. Beliau tetap kosisten
agar tetap ajeg dengan Dresta Kuna. Beliau patut diancungi jempol, karena
selalu rendah hati tetapi selalu siap mengemban tugas jika diperlukan baik
pemerintah daerah maupun masyarakat. Beliau tidak pernah pilih kasih
serta tidak pandang kaya miskin, apakah pejabat ataupun buruh. Dengan
kondisi itulah maka beliau dikenal oleh mayoritas masyarakat Buleleng.
Beliau memilki kreativitas untuk mengadakan Pagelaran Wayang secara
spontanitas guna memberikan pencerahan rohani dan sekaligus menghibur
seperti yang dilakukan misalnya di Desa Sumber Kelampok pada warga
ekstransmigran Timtim, Panti Werda Kaliasem, Lembaga Permasyarakatan
Singaraja, Polres Buleleng dan Polsek Sukasada.
Dalam konteks desa Adat Pakraman, kreativitas beliau lebih
mengagumkan; di samping sebagai pendidik dan dalang, beliau juga aktif
di masyarakat misalnya sebagai Kelian Krama di Pura Dalem Desa Adat
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Buleleng, sebagai Klian Banjar Adat Penataran, Klian Pesaren Pura Dalem
Buleleng, Petajuh Desa Pakraman Buleleng dan sebagai Manggala Upacara
Agama dan juga sebagai pencipta lagu Pop Bali. Salah satu lagunya adalah
berjudul “Ki Barak Panji Sakti” yang sering berkumandang di Singaraja
FM. Pada tahun 1998 beliau mendapat penghargaan di Propinsi Bali
sebagai pemenang Harapan I Penulis Lagu Pop Bali. Pada tahun 2004
beliau memperoleh penghargaan Wijaya Kusuma Tingkat Kabupaten
Buleleng.
Beliau sering ikut kontingen kesenian Buleleng pada Pesta Kesenian
Bali dan promosi pariwisata ke Jakarta sebagai Dalang Sendratari. Beliau
juga pernah menyumbangkan pemikiran melalui buku yang berjudul
“Makna Hari Raya Hindu” dan juga keberadaan Pura Bedugul Buleleng.
Beliau juga berkontribusi dalam penentuan tema relief Ramayana yang
tertera pada tembok rumah jabatan Bupati Buleleng.
Demikianlah sekelumit perjalanan, kreativitas dari seorang seniman
autodidak yaitu Jro Mangku Dalang I Nyoman Rugada. Semoga kepedulian
serta semangatnya menjadi tauladan bagi masyarakat Buleleng khususnya
dan Bali umunya dan sekecil apapun kontribusi yang disumbangkan sangat
dan akan semakin banyak masyarakat yang mau berbuat demi tercapainya
Ajeg Bali dan Ajeg Buleleng.
“Lihat dan kenanglah riwayat masa hidupku, jangan dibaca
riwayatku setelah aku terbujur kaku” (Jro Mangku Dalang I Nyoman
Rugada)
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POTENSI ABU BAKAR SEBAGAI EMPU SENI
Analisis Drama Imaginatif
I Nyoman Sedana
Biografi, kiprah, dan kontribusi Abu Bakar di bidang teater sejak
tahun 1960-an sampai sekarang di Bali dan di luar Bali sudah banyak ditulis
oleh para wartawan koran hingga para akademisi. Kliping-kliping tulisan
yang dipublikasi sejak 2011 dalam Tribun Bali, Radar Bali, Nusa Bali,
Renon, Pos Bali, dan Kompas telah memberi deskripsi yang komprehensif
dan melebihi standar biografi seniman yang diniatkan untuk edisi Sekar
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Jagat jilid dua ini. Kepakaran dan ketegaran sikap teatrikal Abu Bakar
bisa ditelisik melalui artikel berjudul ‘Abu Bakar, Pilar Tradisi Teater di
Bali’ oleh I Nyoman Darma Putra; tetapi dari segi terminologi, yang akan
diberikan kridential formal di perguruan tinggi adalah Maestro Seni, Guru
Besar Seni, dan Empu Seni. Oleh karena itu, untuk menggunakan tanpa
harus mengulangi tulisan mengenai biografi dan karya-karya Abu Bakar
maka versi ini perlu ‘dimajukan’ dari rencana isi Sekar Jagat jilid dua
ini, yakni dengan menyajikan ‘Potensi Abu Bakar sebagai Empu Seni.’
Super objektif Sekar Jagat ke depan kiranya memang untuk menjaring
calon-calon Empu Seni yang kredibel ngempu sivitas ISI Denpasar untuk
menghasilkan karya-karya seni monumental ataupun eksperimental.
Dibandingkan dengan tulisan yang lainnya, versi ini memiliki dua
tujuan yang sangat spesifik: pertama untuk mengajak pembaca berimajinasi
sebagai asset penting dalam membangun teater dan penokohan dramatisnya;
kedua untuk menilai potensi dan capaian idikator seni dari seorang seniman
berdasarkan persyaratan kriteria/persyaratan Empu Seni yang pernah
disusun oleh Forum Guru Besar dan Empu Seni (FGBES) 2009.
Dengan mengkaji potensi seniman berdasarkan kriteria Empu
Seni maka pembaca Sekar Jagat sudah maju satu langkah, tidak lagi
hanya mengenal biografi, melainkan sudah berprediksi logis dan realistis
dengan konteks pelatihan seni yang lebih luas, antara lain mengenai
berapa Empu-kah kiranya ISI Denpasar akan kebahagian Empu Seni?
Bagaimana caranya memotivasi diri kita sendiri dan praktisi seni lainnya
agar dapat memenuhi kriteria sebagai Empu Seni yang diperlukan oleh
Prodi-prodi seni yang ada? Haruskah ‘mengimpor’ Empu Seni dari luar
Bali karena banyak program studi di lingkungan ISI Denpasar belum
kebahagian Empu Seni? apalagi guru besar dengan modal S3-pun
ternyata belum tentu cukup! Untuk diketahui sebagai perbandingan, ISI
Surakarta memiliki lusinan profesor, sedangkan ISI Denpasar hingga
saat ini baru memiliki kurang dari lima perofesor aktif, bahkan Sekolah
Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya belum pernah terwakili
dari sekian kali pertemuan Forum Guru Besar yang sempat penulis hadiri.
Apakah jumlah yang minim ini akan sama juga bagi ISI Denpasar bila
Kemen Ristek Dikti melaksanakan rancangan Kemendiknas yang lampau
untuk mengangkat Empu Seni yang disejajarkan dgn guru besar nanti?
Idealnya setiap program studi perlu sekurang-kurangnya memiliki seorang
Empu Seni dan seorang profesor. Kini ISI Denpasar sudah memiliki dua
belas program studi (Tari, Karawitan, Pedalangan, Sendratarik, Musik,
Krya, SR Murni, Desain Interior, Eksterior, Fesyen, Fotografi, Film dan
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Televisi) maka semestinya juga memiliki minimal dua belas Empu Seni
dan dua belas profesor; setelah itu dipenuhi akan lebih cocok mengklaim
diri sebagai pusat unggulan. Bila doktornya terhambat naik ke jenjang
guru besar oleh karena kurangnya kemampuan publikasi dan presentasi
internasional di luar negeri yang dipakai Dikti sebagai stardar unggul,
maka apa kiranya yang bakalan berpotensi menghambat seniman-seniman
kita untuk diangkat menjadi Empu Seni Nasional? Terus yang terpenting
adalah bagaimana mengantisipasi kelangkaan Empu Seni dari sekarang?
Inilah kiranya tujuan besar dari tulisan yang kecil ini.
Tokoh Dramatis Imaginatif
Pak Abu sebabagaimana beliau biasa disapa, bukan hanya namanya
bernuansa teatrikal, tetapi juga dari segi visual penampilan kesehariannya:
Mata dan raut wajah muka yang menyimpan selaksa peristiwa dramatis;
jenggot, kumis dan rambut panjang terurai yang sebagiannya telah
memutih mempresentasikan pengalamannya yang terakumulasi sebagai
arsip anekdot-anekdot teatrikal perjuangannya lebih dari setengah abad,
lengkap dan persis memenuhi image seorang Empu.
Untuk pentas dramatari ataupun sendratari pak Abu bahkan mungkin
tidak harus memakai make-up dan wig-wig rambut lagi jika di casting
dalam peranan tokoh-tokoh dramatis superior seperti Bhagawan Wisrawa
yang cerdas memaparkan Ajian Sastrajendra Hayuningrat, sehingga Dewi
Sokasih yang masih muda belia perawan tingting sampai jatuh cinta lengket
mohon diperistri oleh Bhagawan Wisrawa, padahal umurnya mungkin
ratusan tahun lebih tua. Meski penulis masih menunggu momentum untuk
menyutradarai dan berkoreografi, terbayang tanjakan intenstitas dramanya
bila Pak Abu berperan sebagai Wisrawa harus lingak linguk gugup berucapucap kepada Dewi Sokasih bahwa tujuan sesungguhnya ia ikut kompetisi
memenangkan sayembara Dewi Sokasih hanya untuk putra kesayangannya
Pangeran Danaraja (juga bernama Danapati, Kubera, Wisrawana, dll)
yang berhak atas tahta Alengka. Klimaksnya ketika penjelasan Pak Abu /
Wisrawa tidak dimengerti oleh Dewi Sokasih lantaran sudah terbius asmara
hayuningrat sehingga ngotot harus diperistri. Keadaan menjadi gawat dan
fatal ketika Pangeran Danaraja datang melihat sejumlah kejanggalan di
antara ayahnya dan wanita cantik yang mestinya diperistri. Dengan multi
kesalahpahaman di antara mereka bertiga itu mendorong Danaraja bertindak
kalaf dan kilaf menghabisi mereka berdua secara sadis. Darah bercampur
embrio Sokasih dengan sperma Wisrawa mengalir serta mengendap-endap
menjadi empat kelompok di dalam hutan. Konon karena Wisrawa salah
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seorang bakta kesayangan Dewa Siwa sehingga Dewa Brahma dengan
cepat menghidupkan semua unsur baik sayang sekali termasuk unsur
buruknya sehingga menjelma menjadi Rawana, Kumbakarna, Wibisana,
dan Surpanaka. Menatap wajah dan foto pak Abu penulis dapat mendeteksi
dan mengidentifikasi potensinya dengan estetika kontemplatif dramatis
semua unsur sifat dan anekdot-anekdot itu.
Ketika penulis temui pak Abu dan berbincang-bincang di rumahnya,
imaginasi penulis bahkan langsung pada tokoh sastrawan visioner,
legendaries, dan historis sekaliber Empu Tantular yang tengah berkidung
kedamaian dunia, mengenai visinya tentang pemimpin humanis sejati
anti korupsi dan kekerasan yang mampu mengintegrasikan kawan dengan
semua lawan, bahkan mengasihi musuh sebagaimana tokoh Sutasoma. Di
zaman modern sekarang ini tentu banyak yang mengangap bahwa tidak
zamannya lagi pemimpin tanpa senjata, tetapi nyatanya Mahatma Gandhi
berhasil mengusir Penjajah Inggris dari India hanya dengan tindakan cerdas
mengamalkan Swadesi, Styagraha, dan Ahimsa tanpa bedil dan bom.
Dengan reka-rekaan prematur kiranya akan lebih produktif jika para
mahasiswa/i dan dosen dari program studi Sendratasik digembleng oleh
ketangguhan pak Abu untuk ngempu, ngemong, momong, dan menularkan
keteguhan sikap prilaku teatrikal-kulturalnya. Dengan menularkan
ketangguhan berpeluh keringat menghasilkan teater maka tidak akan ada
persoalan lagi bagi insan teater setidak-tidaknya pada Prodi Sendratasik
mengenai sukses ataupun gagal, berhasil ataupun tidak, popular ataupun
marginal, dipuji ataupun dicaci, tetap setia menunaikan kewajiban
(sesungguhnya tidak hanya bidang teatrikal) yang membangun profesi
dan jati diri seseorang. Komitmen ini sesuai dengan Bhagawadgita yang
memastikan bahwa orang yang lebih banyak memiliki deposito kewajiban/
swadarma akan lebih handal bekalnya dikemudian hari daripada yang
memiliki deposito uang yang berpotensi diselidiki PPATK bahkan bisa
diusut KPK, Kejagung, ataupun Bareskrim.
Masih dengan rasa estetis, konsep teatrikal, dan metode artistik
sesuai hemat penulis, pak Abu kurang tepat memerankan tokoh-tokoh
Pandawa ataupun Korawa, baik tokoh manis maupun tokoh keras, kecuali
Rsi Bisma, atau Rsi Bagaspati/Detya Kala Darma, mertuanya Narakusuma/
Prabu Salya; atau dengan potensi skitsofrenik (schizophrenia) mungkin
yang lebih tepat adalah Naga Raja Rsi Korawiya yang berjasa kepada para
Dewa, sehingga dihadiahi istri bidadari yang melahirkan Dewi Ulupuy; ini
yang kemudian pada masa pubernya naksir Arjuna setengah mati. Kita bisa
tanya pak Abu apakah beliau sependapat dengan Naga Raja Rsi Korawiya
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yang merestui obsesi putrinya lebih memilih dari pada dipilih cowok? Rsi
ini bahkan merestui cucunya Irawan yang baru menginjak belasan tahun
untuk berperang demi kejayaan ayahnya, Pandawa. Sekiranya ada yang
menganggap ini hanya sekedar angan-angan fiktif immaginasi penulis,
ilmuwan Albert Einstein memang banyak dikutip ketika menyatakan
‘imajinasi lebih penting daripada ilmu’ imagination is more important than
knowledge.
Potensi Empu Seni dengan Kriteria FGBES
Prediksi yang logis realistis untuk menghasilkan Empu Seni
memang tidak cukup dari imajinasi dan reka-rekaan prematur seperti di
atas, melainkan harus merujuk pada kriteria/persyaratan Empu Seni yang
sudah diringkas dalam Pengantar Edisi Jilid dua di depan. Dari delapan
persyaratan umum dan khusus itu satu persatu sekarang dicoba-aplikasikan
dan disandingkan dengan kompetensi yang telah dicapai oleh seniman
Bali, dalam hal ini pak Abu Bakar.
Syarat Umum:
1. Memiliki kelakuan baik yang layak ditelad masyarakat
2. Warga Negara Indonesia
3. Umur minimal 50 tahun atau dengan kajian rekomendasi khusus
FGBES
4. Mampu mengkomunikasikan keahliannya secara verbal/tulisan/karya
1.
2.
3.
4.

Syarat Khusus:
Prestasi seni (Artistic accomplishment)
Popularitas seni/legitimasi masyarakat (Social recognition)
Pengakuan/legitimasi akademik (Academic justification)
Rekomendasi FGBES (Official Recommendation)

Dari syarat umum pertama bahwa Empu Seni harus memiliki
kelakuan baik yang layak ditelad masyarakat. Penulis yakin pak Abu secara
umum dapat penuhi persyaratan yang penting ini, meskipun baru sejauh
yang terdeteksi yang penulis ketahui, kiranya para seniman pada umumnya
tidak perlu khawatir akan laporan masyarakat dan bahkan investigasi
aparat penegak hukum. Syarat kedua pastilah syarat yang paling mudah
dipenuhi oleh semua kandidat Empu Seni kita karena memang ditakdirkan
hidup sebagai warga negara Indonesia. Demikian juga persyaratan umur
yang ketiga bahwa Empu Seni minimal berumur 50 tahun sudah dipenuhi
tanpa perlu kajian/rekomendasi khusus FGBES. Dari catatan yang ada Abu
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Bakar telah melakukan kegiatan teater saja sudah mencapai lima dekade,
1960-an – 2010-an.
Syarat keempat, harus mampu mengkomunikasikan keahliannya
secara verbal/tulisan/karya; inipun jelas terpenuhi dari kenyataan
beliau menyutradari, berakting langsung memerankan tokoh dramatis,
dan sudah mememberikan workshop diberbagai tempat. Dari proses
produksi hingga keberhasilan produk akhir teater itu sendiri memang
selalu melibatkan kegiatan komunikasi, baik secara verbal maupun non
verbal, entah melalui simbul, ikon, serta imij semiotik apa saja. Apalagi
bila senimannya mengadopsi etos Pedalangan, pasti ada juga komunikasi
khusuk dengan spirit-spirit atas serta bawah yang tidak terlihat mata dan
kamera, tetapi dapat dirasakan hadir dan tidaknya energi spiritul itu. Dari
persyaratan komunikasi Abu Bakar jelas tidak ada masalah, mengingat
yang bersangkutan memang seorang aktor, penulis naskah, menyutradarai,
melacak dan menggali potensi para kandidat aktor sampai dengan
memberikan theatrical recharging pada dramawan senior.
Selanjutnya, dari persyaratan khusus pertama, capaian prestasi
seni (Artistic accomplishment) seseorang memang harus terukur dengan
dokumen-dokumen pendukung yang layak diterima (acceptable).
Indikator-indikator ini dapat berupa piagam, skrip pertunjukan/pakem,
rekaman audio/video, atau media/produk aslinya. Kecuali disusupi
konspirasi yang acapkali di Indonesia melawan sistem kompetisi yang
sehat, Tim penilai dan pihak berwajib terkait nanti harus menggunakan
dokumen-dokumen tersebut sebagai alat ukur akuntabilitas. MOHON ini
diperhatikan oleh semua seniman praktisi Bali: mengoleksi, menyusun,
dan mengajukan dokumen-dokumen inilah yang penulis temukan paling
lemah. Dari ribuan seniman yang memenuhi syarat untuk dinilai, tidak
mungkin pemerintah bisa menggangkat mereka semua sebagai Empu Seni.
Meskipun meraka memang betul-betul berkarya dengan hasil yang bagus,
paling banyak sekitar puluhan yang terseleksi dan bisa dianggakat karena
akan diberikan tunjangan yang sejajar dengan guru besar. Foto-foto copy
yang sejujurnyapun berdasarkan pengalaman loncat jabatan dari Lektor ke
Profesor pernah dan memang pantas diragukan oleh Tim Penilai Angka
Kredit Dikti mengenai jumlah publikasinya sebelum dikirimkan buku/
jurnal aslinya. Tanpa cukup dokumen pendukung maka semua pihak bisa
menjadi ragu, baik seniman yang diusulkan maupun Prodi atau Senat yang
boleh mengusulkan Empu Seni, ataupun Tim Penilai yang disodorkan
usulan dokumen meragukan. Para seniman seperti pencipta Drama Gong,
Wayang Arja, Wayang Tantri, Wayang Babad, dan lain-lain yang pernah
136

Tokoh-tokoh Seni Pertunjukan

penulis himbau agar mengajukan usulan hak cipta/paten, sampai sekarang
belum tampak mengajukan, tetapi sudah tampak terang benderang sikap
ogahnya sambil berkelit dan bergumam ‘ah lek atie’ (ah malu rasa/
hatinya). Di sisi lain, orang yang sejujurnya mengakui karyanya sendiri,
bisa dianggap congak. Nanti kalau hak cipta seniman kita diklaim oleh
negara lain seperti Malaysia, sebagaimana sempat diributkan dulu secara
luas, apakah akan merespon dengan ‘ah lek atie’ juga?
Artikel ini jelas mengharapkan pak Abu Bakar dan seniman kreatif
lainnya bisa membebaskan diri dari dua penyakit ‘ogah-ogahan’ dan
‘meremehkan kejujuran’ itu. Langkah selanjutnya agar seniman yang baru
mulai, maupun yang sedang dan telah berkarya perlu mengumpulkan,
mengatur secara kronologis, dan bilamana dirasa cukup agar segera
mengajukan usulan pertimbangan kepada institusi/lembaga terkait, seperti
Senat dan Prodi atau KemenHum&Ham, dll.
Prestasi seni Abu Bakar tentu tidak perlu diragukan karena dari
kliping-kiping tulisan yang ada menyebutkan bahwa yang bersangkutan
“pernah melakukan pentas keliling beberapa kota di Jawa (1980-an) dan
menyutradari pementasan di Singapura (1990-an) dengan berbagai pujian,
namun sebagian besar kreativitasnya berteater terjadi di Bali.” Syarat
khusus kedua bahwa Empu Seni harus memiliki popularitas /legitimasi
seni yang dikenal oleh masyarakatnya (social recognition), kiranya sudah
banyak yang memiliki termasuk pak Abu. Bukan saja masyarakat lokal
yang telah mengenal para seniman kita tetapi juga banyak masyarakat
asing di luar negeri, baik untuk pagelaran/pameran, menyutradarai, ataupun
mengajar di perguruan tinggi luar negeri dalam durasi mingguan hingga
tahunan. Selain indikator dokumen-dokumen tersebut di atas, undangan
resmi, brosur, booklet, synopsis, dan program notes semua bisa dipakai
memenuhi komponenen persyarakatan ini.
Syarat khusus ketiga menghendaki agar seniman memiliki pengakuan/
legitimasi akademik (Academic justification). Sebagaimana dibahas dalam
rapat-rapat FGBES, arti persyaratan ini bukannya mengharuskan seniman
memiliki gelar akademik, melainkan agar karya-karnya sudah masuk
menjadi kesadaran/wacana akademik. Oleh karena itu, bila senimannya
membiasakan diri untuk terbuka pada seni tiap mahasiswa/peneliti/penulis
hingga karya dan kesenimanannya dibahas sebagaima kalah, paper,
skripsi, tesis, disertasi, dan buku, maka itulah wujud jastifikasi pengakuan
akademik itu.
Syarat khusus Empu Seni yang terakhir adalah adanya rekomendasi
resmi dari FGBES (Official Recommendation). Rancangan design
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mekanisme boleh bersumber dari manapun, baik individu, pejabat, ataupun
masyarakat; tetapi proses formal data administrasinya diharapkan mulai
dari usulan pertama yang bisa dibahas dari Prodi agar selajutnya mendapat
pertimbangan dan persetujuan Senat. Dengan salah satu tupoksinya
untuk merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan lembaga,
Senat Fakultas bisa menjaring beberapa nama seniman untuk diusulkan
sebagai kandidat Empu Seni kepada Senat Institut. Ketua Senat institute
akan melanjutkan usulan itu ke Dikti dengan tembusan ke FGBES. Bila
ada tembusan usulan dari perguruan tinggi manapun di Indoensia FGBES
akan menjadwalkan agenda pembahasaannya. Pembahasan ini akan
menghasilkan rekomendasi FGBES kepada Dikti mengenai kepakaran
kandidat bersangkutan. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi dan kajian Tim
Hukum Kementrian (dulu Kemdiknas/bud atau kini KemenRistek&Dikti)
Menteri bisa mengangkan seniman bersangkutan sebagai Empu pada Prodi
tertentu.
Referensi
I Nyoman Darma Putra. “Abu Bakar, Pilar Tradisi Teater di Bali.”
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IDA BAGUS JELANTIK PURWA

Pencetus Lukisan Prasi di Sidemen Karangasem
I Gede Mugi Raharja
Desa Sidemen yang berada di kawasan pegunungan, terletak di
wilayah Kabupaten Karangasem. Desa ini lebih mudah dicari dari desa
Satria dan Paksebali, yang ada di timur Sungai Unda, Klungkung. Sama
halnya dengan desa-desa lain di pegunungan, potensi desa Sidemen lebih
banyak di bidang pertanian. Akan tetapi, di kawasan Abian Kangin Sukaton
Sidemen, terdapat sekelompok seniman lukis prasi, yang tinggal di
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kompleks rumah keluarga brahmana, yang di Bali disebut geria. Kekhasan
seni lukis prasi adalah berupa karya lukisan di atas lembaran-lebaran
daun lontar yang disusun menjadi satu kesatuan, layaknya selembar kain
kanvas.
Di Geria Ulah, Ida Bagus (I.B.) Jelantik Purwa, seniman yang
mengembangkan seni lukis prasi, tinggal bersama keluarga besarnya.
Bersama saudara-saudaranya, I.B. Jelantik Purwa mengembangkan
keterampilan melukis prasi, kemudian memasarkannya ke luar desa
Sidemen, sehingga seni lukis prasi dikenal di seluruh Bali. Tak ada yang
mengajarinya melukis prasi. Namun, bakat menoreh daun lontar dengan
pisau khusus (pengrupak), sudah diwarisi dari ayahnya, Ida Bagus Made
Oka.
Dari Kamasan Pindah ke Sidemen
Bakat seni I.B Jelantik Purwa dapat diperkirakan, menurun dari
leluhurnya yang dulu berasal dari Desa Kamasan. Leluhurnya dahulu
tinggal di Geria Pelige desa Kamasan (Klungkung). Pada masa Kerajaan
Klungkung, leluhurnya sudah menetap di Abian Kangin Sukaton, wilayah
desa Sidemen (Karangasem). Oleh karena itu, kemungkinan leluhur I.B.
Jelantik Purwa pindah dari Kamasan ke Sidemen ketika Kerajaan Gelgel
mulai surut, setelah wafatnya Raja (Dalem) Waturenggong (1458–1550).
Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Gelgel mencapai
puncak keemasannya. Pada masa itu, Kerajaan Gelgel yang semula
berada di bawah naungan panji-panji Majapahit, berani menyatakan diri
sebagai pelanjut kebesaran Majapahit di Bali, setelah Kerajaan Majapahit
mengalami keruntuhan pada tahun 1521 (Sidemen, dkk., 1983: 29).
Pada masa Kerajaan Gelgel yang dipimpin oleh Dalem
Waturenggong, kehidupan seni budaya Bali mengalami masa keemasan.
Pada saat itulah, desa Kamasan merupakan sebuah kampung seniman, di
mana seniman-senimannya ditugaskan untuk melayani keperluan Kerajaan
Gelgel, khususnya di bidang seni rupa. Menurut Covarrubias (1989: 180181), produk seni Bali bukanlah seni Jawa yang ditanamkan di Bali, tetapi
seni yang sejajar, yang dibuat bahkan lebih baru dengan penambahan
unsur-unsur dekoratif dari China.
Desa Kamasan ternyata sudah ada sejak zaman Bali kuno. Dalam
prasasti Raja Anak Wungsu tahun Saka 994 (1027 M), disebutkan nama
Kamasan yang berarti benih cinta kasih, oleh karena itu, diharapkan
setiap kelahiran di desa Kamasan adalah orang-orang yang berprestasi,
indah dan cantik (Monografi Desa Kamasan, 1987: 9). Itulah sebabnya,
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sejak zaman Bali kuno, Kamasan sudah menjadi kampung seniman. Di
desa inilah lahir tokoh besar Sangging Modara, nama kehormatan untuk
I Gde Mersadi (1771-1830), yang diberikan oleh Raja Klungkung Dewa
Agung Made (1771-1825), setelah berhasil melukis tokoh Patih Modara
yang diinterpretasi dari Lontar Bomantaka (Raharja: 1992: 11). Dari desa
Kamasan yang sudah terkenal dari masa Bali kuno sampai pada masa
Kerajaan Gelgel inilah, leluhur I.B Jelantik Purwa pindah ke Abian Kangin
Sukaton di Sidemen, kemudian mendirikan Geria Ulah. Kemungkinan
bakat-bakat seni I.B. Jelantik Purwa menurun dari leluhurnya, yang lama
tinggal di kampung seni desa Kamasan.
Mengembangkan Lukisan Prasi
I.B. Jelantik Purwa lahir pada tahun 1952. Pada masa kecil ia sering
membayangkan tokoh-tokoh dari dunia pewayangan yang didengar dari
ayahnya, Ida Bagus Made Oka. Ayahnya memang memiliki keterampilan
menulis di atas daun lontar. Buku (cakepan) lontar yang diwariskan oleh
leluhurnya, bahkan bagian depannya diisi goresan wajah tokoh-tokoh
dalam cerita yang termuat pada lontar tersebut. Kisah-kisah tentang tokohtokoh pewayangan misalnya, sering diceriterakan oleh ayahnya sebelum
tidur, sehingga tokoh-tokoh itulah yang dibayangkan sebelum tidur. Saat
bangun tidur, timbullah dorongan kuat untuk memvisualkan tokoh-tokoh
pewayangan tersebut dalam bentuk goresan di atas tanah atau gambar
pada selembar kertas. Untuk mengecek kecocokan tokohnya, I.B. Jelantik
Purwa melihat lontar keluarga yang bersifat profan, yang bisa dibaca atau
dibuka setiap saat.
I.B. Jelantik Purwa kemudian terus berusaha melatih diri
menggambar tokoh-tokoh wayang atau tokoh-tokoh lain dalam lontar yang
telah dibaca dan didengar dari ayahnya. Pada usia 12 tahun, I.B. Jelantik
Purwa mulai serius mencoba melukis di atas daun lontar, yang kemudian
disebut sebagai seni lukis prasi. Hal itu dilakukan bersama Ida Bagus Mas
(adik), saudaranya yang lain, Ida Bagus Jelantik dan Ida Bagus Ngurah
yang tinggal di Geria Sangapit. Pada tahap awal proses melukis prasi,
mereka belajar bersama-sama menggambar wayang dan pepohonan di atas
daun lontar. Setelah berhasil menguasai objek tersebut, pada perkembangan
berikutnya mereka mencoba membuat dekorasi puri sesuai dengan ceritera
yang dibaca pada kisah Sutasoma, Ramayana, Mahabrata dan dari teks
sastra lainnya.
Pada dekade 1960-an mereka telah berhasil membuat karya lukisan
prasi. Upaya memasarkan hasil karyanya pun mulai dilakukan, di wilayah
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desanya sendiri dan juga mencoba memasarkan ke toko seni (artshop)
di Klungkung, selanjutnya, pada tahun 1968 mulai dilakukan pemasaran
ke desa Tenganan (Karangasem). Pemasaran ini dilakukan melalui
pengepul, yang ditangani oleh pak Gelgel dan Mudita. Pemasaran prasi ke
Tenganan, menyurut pada tahun 1999, karena di Tenganan sudah ada yang
mengembangkan seni prasi. Pemasaran ke desa wisata Ubud, juga pernah
dilakukan pada tahun 1975. Saat ini pemasarannya tidak tentu, karena lebih
sering mengerjakan pesanan. Setelah dilakukan pembinaan oleh Institut
Seni Indonesia Denpasar, khususnya Fakultas Seni Rupa dan Desain,
didukung instansi terkait, kini dibentuk kelompok pekerja seni prasi, Asta
Karya yang beranggotakan 14 orang. Saudara-saudara I.B. Jelantik Purwa
tidak semua bisa mengembangkan seni lukis prasi sampai saat ini, I.B.
Jelantik meninggal dunia pada 1980-an dan I.B. Mas meninggal dunia
pada tahun 1990-an. Sebenarnya I.B. Mas selain memiliki kemampuan
melukis dan membuat prasi, ia juga memiliki kemampuan di bidang sastra,
ketrampilan menganyam, menari topeng, dan menjadi dalang. Sayang,
saudara-saudaranya sudah meninggal dunia lebih dahulu.

I.B. Jelantik Purwa dan Karyanya Lukisan prasi
Dewi Saraswati (Foto Dokumentasi Penulis)

Proses Pembuatan Prasi
Sebelum menuangkan ide pada selembar daun lontar, daun lontar
(pucuk) dibeli di desa Culik (kemudian diproses sendiri). Bahan mentah
lontar terlebih dahulu direndam di air selama tiga hari lalu dijemur,
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selanjutnya direndam lagi dan direbus. Proses ini memakan waktu hampir
sebulan, agar daun lontar tidak kaku dan mudah rapuh.
Setelah lembaran daun lontar lemas, barulah diukur panjang lontar
yang akan dipotong, sesuai dengan dimensi lukisan prasi yang akan dibuat.
Lembaran-lembaran daun lontar yang akan diberi lukisan, disusun dari
atas ke bawah. Di bagian tepi atas dan tepi bawahnya diberi kayu. Kayu
pada tepi-tepi daun lontar inilah yang yang dipakai mengukur panjang
daun lontar yang akan dipotong. Daun-daun lontar yang sudah dipotong,
kemudian dijepit atau dipres menggunakan kayu yang akan digunakan
untuk tepi-tepi daun lontar prasi. Proses pengepresan terakhir ini dilakukan
beberapa hari. Setelah proses pengepresan, daun lontar disusun dan ditata
sesuai dengan dimensi prasi yang akan dibuat.
Proses selanjutnya adalah pembuatan sket dengan pensil, untuk
melukiskan tokoh yang akan dilukis di atas daun lontar dan unsur
dekorasinya. Ide yang sudah direncanakan, kemudian segera dibuat sketnya
di atas daun lontar. Sket inilah yang kemudian ditoreh dengan pengrupak,
pisau khusus untuk menoreh daun lontar. Proses penorehan ini dilakukan
secara berulang, dari proses torehan tipis sampai torehan yang agak dalam
(apabila membuat lukisan cepat). Biasanya lukisan prasi dapat diselesaikan
dalam waktu 28 hari atau lebih kurang sebulan.
Kini lontar yang sudah siap pakai dapat dibeli di Klungkung. Bahan
mentah lontar yang dulu biasa dibeli di desa Culik, tidak dilakukan lagi oleh
karena tempat membelinya terlalu jauh dan proses pengolahannya memakan
waktu lama, apalagi kini produk seni prasi agak surut pemasarannya. Hal
inilah yang menjadi pertimbangan I.B. Jelantik Purwa agar bisa langsung
diproses, sehingga tidak terlalu banyak merugi.
Meskipun saudara-saudaranya yang diajak mengawali pembuatan
seni lukis prasi sudah tiada, I.B. Jelantik Purwa sampai saat ini masih tetap
bersemangat mengembangkan seni lukis prasi. Putra-putranya yang tertarik
dengan seni prasi sudah mulai dibina secara bertahap. Bersama Kelompok
Asta Karya, I.B. Jelantik Purwa bertekad melestarikan dan mengembangkan
pembuatan seni lukis prasi di desa Sidemen, Karangasem.
Referensi
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IDA BAGUS MADE TOGOG
Tokoh Pelukis Gaya Batuan
I Gede Mugi Raharja
Ida Bagus Made (I.B.M.) Togog adalah tokoh seniman lukis dari
desa Batuan, dengan masa produktif lebih kurang 55 tahun. Ia termasuk
tokoh seniman lukis yang mempunyai andil dalam pengembangan gaya
lukisan khas dari desa Batuan. Kalangan akademisi di Bali merumuskan,
bahwa kekhasan seni lukis gaya Batuan terletak pada ciri perspektif
yang sederhana. Objek yang dekat dengan mata, divisualisasikan pada
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bagian bawah bidang lukis, kemudian objek yang makin jauh dari mata
divisualisasikan bersusun ke atas bidang lukis, sehingga perspektifnya
kelihatan tersusun dari bawah ke atas. Warna-warna yang digunakan tidak
menyolok, kebanyakan hitam dan putih. Garis-garis pada lukisan terlihat
jelas dan mendetail. Kemudian, yang diangkat sebagai tema lukisan adalah
ceritera-ceritera rakyat yang popular dan kehidupan sehari-hari (Purnata,
1976/ 1977: 23).
Menurut pengamat seni Agus Dermawan (2012: 2), gaya seni lukis
di desa Batuan berkembang dari seni lukis klasik Bali, yang menekankan
teknik hitam putih (sigar mangsi). Karya yang semula dibuat di atas kertas,
kemudian dikembangkan ke atas kanvas putih, dengan medium tinta Cina.
Setelah memanfaatkan medium warna, warna yang digunakan adalah hijau
kelam dan merah tua kecoklatan (kuasi maroon) dengan latar belakang
gelap. Pemilihan warna ini terinspirasi dari kebiasaan melihat rumput,
lumut, tanah atau bata bangunan Bali. Pesona gaya lukisan desa Batuan,
pada 1930-1950-an sempat menyedot perhatian pelukis di Pantai Sanur.
I.B.M. Togog adalah salah seorang dari seniman lukis Batuan yang muncul
pada 1930-an.
Menemukan Jati Diri
Setelah menempuh sejumlah pendidikan non formal, I.B.M. Togog
tertarik untuk melukis dalam gaya Kamasan (Klungkung), dengan tema
yang diangkat dari buku lontar tua. Sekitar 1933, ia diundang ke rumah
Rudolf Bonnet di Campuan, Ubud. Bonnet menyarankan kepadanya agar
ia membuat ilustrasi yang bersumber dari buku-buku lontar sebagai dasar,
kemudian melukisnya pada lembaran kertas yang besar. Setelah beberapa
kali berkunjung ke rumah Bonnet, ia kemudian bertemu dengan Walter
Spies dan melihat kemampuannya melukis. Berkat saran dari Bonnet dan
masukan-masukan dari Spies, I.B.M. Togog berhasil menemukan jati
dirinya dan mampu mengembangkan lukisan dengan gaya khas, hasil
interpretasi dari teks pada lontar yang dibacanya. Tema yang diangkat dari
lontar pada umumnya ceritera Mahabharata (Hohn, 1997: 60-61).
Pada tahun 1950 I.B.M. Togog menyempurnakan gaya lukisannya
menjadi gaya dalam melukisnya di kemudian hari. Ekspresi pada objek
lukisannya sangat menonjol, kemudian diperkuat garis kontur hitam,
sehingga lukisan menjadi tambah menarik. Hal yang dilakukan ini
sebenarnya merupakan penyempurnaan teknik menggambarkan adegan
dalam suatu lukisan yang telah dilakukan oleh seniman lukis Bali pada
umumnya. I.B.M. Togog kemudian mengadopsi anatomi manusia ke dalam
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lukisannya, seperti yang diajarkan Bonnet dan memperkenalkan kehidupan
sehari-hari sebagai tema lukisan.

Sebuah Lukisan Ida Bagus Made Togog
(Koleksi Museum Seni Batuan)

Pelanjut dan Pendokumentasian
Gaya lukisan I.B.M. Togog yang dilajutkan oleh keturunannya, turut
memberikan andil bagi perkembangan gaya lukisan khas di desa Batuan.
Dari dua orang istri yang disuntingnya, I.B.M. Togog dikaruniai sembilan
orang anak, dan beberapa di antaranya telah mewarisi kemampuannya, salah
satunya, yang bernama Ida Bagus Putu Gede. Cucunya yang bernama Ida
Bagus Ketut Karmia, juga memiliki kemampuan melukis wayang, menari
gambuh dan topeng. Menurut penuturan Ida Ayu Putu Gambar, salah
seorang putri I.B.M. Togog, ayahnya tidak pernah mengenyam pendidikan
formal. Beliau belajar melukis sendiri, dengan menginterpretasi teks lontar.
Dulu, ayahnya sering dimintai tolong untuk melukis oleh masyarakat desa
Batuan. Ayahnya tidak pernah meminta upah, tetapi malah diberi beras.
Suatu saat ayahnya pernah minta tolong dirinya untuk membantu memberi
warna dasar pada lukisan atau mencampur warna, akan tetapi takaran
masing-masing warna ditulis ayahnya terlebih dahulu, barulah dia berani
mencampur warna yang diminta sang ayah. Ida Bagus Ketut (I.B.K.)
Panda, putra ke-4 I.B.M. Togog, juga telah mampu mengembangkan gaya
melukis ayahnya, skan tetapi sedikit berbeda dengan cara mewarna sang
ayah. Menurut I.B.K. Panda, kalau ayahnya mewarnai lukisan sampai
empat lapis dan sangat detail, hal itu terlalu rumit baginya, sehingga ia
mengembangkan gaya sang ayah sesuai dengan kemampuannya.
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Berdasarkan penuturan I.B.K. Panda, terungkap juga bahwa lukisan
ayahnya selain dibeli oleh Tuan Bonnet, juga pernah dibeli oleh Tuan
Woworuntu dan Tuan Pandy di Sanur, serta Tuan Bayung yang tinggal
di Bangli. Sebelum membeli lukisan ayahnya, tuan Bayung biasanya
memberi masukan-masukan tentang teori menggambar dan mewarna.
Apabila ke Bangli menemui tuan Bayung, ayahnya berangkat dari rumah
pukul 04.00 pagi, yang ditempuhnya dengan berjalan kaki, dan tiba di
Bangli sekitar pukul 14.00 siang. Beliau tiba kembali di rumah sekitar
pukul 10.00 malam. Menurut I.B.K. Panda, orang-orang asing yang ingin
membeli lukisan ayahnya, sering memberi bahan warna dan memberi tahu
cara mencampurnya. Orang asing terakhir yang ingin membeli lukisan
ayahnya adalah Prof. Albert Leman dari Swiss. Ia memberi warna buatan
Jerman. Sayang, ayahnya sudah dipanggil Tuhan pada tahun 1989, saat
sedang membuat karya permintaan Prof. Albert Leman. Karya I.B.M.
Togog yang tidak tuntas tersebut diberi judul Paksi Baka.
Dalam buku Profil Seniman Gianyar (1996: 209-210), diungkapkan
juga bahwa di usia senja I.B.M. Togog masih sempat berkarya dan selalu
memandangi karyanya dalam waktu cukup lama. Seniman yang pernah
menjadi anggota Pita Maha ini telah mengikuti sejumlah pameran, seperti
di Art Centre Denpasar, Sari Pasific Hotel Jakarta, dan Pasar Seni Ancol
Jakarta. Selain itu, karyanya juga pernah dipamerkan di Jepang dan
beberapa negara di Eropa. Sejumlah karyanya pun menjadi koleksi beberapa
museum di dalam maupun di luar negeri. Menyadari gaya seni lukis desa
Batuan memiliki kekhasan dan memiliki andil pada perkembangan seni
lukis di Bali, maka Dewa Gede Sahadewa, seorang tokoh seni desa Batuan,
mendirikan Museum Seni Batuan untuk mendokumentasikan lukisanlukisan gaya Batuan yang berkualitas. Museum ini telah diresmikan (soft
opening) oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika pada tanggal 14 Juni
2014.
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IDA BAGUS MADE WIDJA

Melukis Presiden di Tengah Gaya Batuan
I Gede Mugi Raharja
Di antara pelukis Bali yang dikoleksi karyanya oleh Presiden Sukarno,
nampaknya hanya Ida Bagus Made (I.B.M.) Widja yang mendapat pesanan
spesial dari Presiden Sukarno. Hal ini dikarenakan ia diminta melukiskan
suasana penyambutan rakyat Bali terhadap kunjungan Presiden Sukarno
ke Bali, dengan gaya lukis khas dari desa Batuan.
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Pria kelahiran 1922 di desa Batuan ini, pada mulanya tidak dikenal
sebagai pelukis. Selain sebagai petani dan kadang-kadang sebagai tukang
bangunan, kegiatan sehari-hari I.B.M. Widja adalah berjualan daun base
(sirih) sebagai sarana banten (persembahan suci) kepada Tuhan dan
bathara-bathari pelindung kehidupan. Selain berjualan daun sirih, ia juga
berjualan cabai ke pasar Badung di Denpasar dan berjualan kayu bakar
ke desa Ketewel, Sukawati. Untuk mempermudah melakukan kegiatan
berjualan, sarana transportasi yang digunakan adalah cikar, kereta yang
ditarik kuda. Akibat kurang istirahat setelah berjualan, akhirnya I.B.M.
Widja jatuh sakit dan tidak ingin berjualan lagi.
Menurut penuturan I.B. Ketut Panda, putra pelukis Ida Bagus
Made (I.B.M.) Togog, suatu hari I.B.M. Widja pernah melihat ayahnya
berbelanja cukup banyak. Widja pun menebak, pasti ayahnya punya uang
banyak. Sebagai sahabat yang tinggal di satu lingkungan (banjar) di desa
Batuan, ayahnya pun menjelaskan bahwa ia baru menjual lukisan kepada
orang asing. I.B.M. Widja kemudian mengunjungi ayahnya saat melukis.
Setelah menanyakan sumber inspirasi dan material untuk melukis,
I.B.M. Widja tertarik untuk mengikuti jejak I.B.M. Togog untuk melukis.
Menurut Klaus D. Hohn (1997: 70), I.B.M. Widja mulai melukis pada
tahun 1933. Ia berhubungan baik dengan I N. Patera, yang membantu
menjualkan lukisannya dan membantunya di bidang pendanaan. Patera
juga membantunya setiap ia melukis.
Bakat terpendam I.B.M. Widja pun bangkit. Menurut penuturan
Ida Bagus Putu Cakra, putra I.B.M. Widja, ayahnya memiliki bakat di
bidang seni rupa, menurun dari kakeknya, Ida Bagus Kompyang Sana.
Ayah dari I.B.M. Widja, di masa lalu adalah ahli metatah wayang kulit
dan wariga, yaitu pengetahuan tradisional menentukan baik-buruknya hari
untuk melakukan kegiatan berdasarkan astronomi. Meskipun tidak pernah
mengenyam pendidikan formal, I.B.M. Widja mampu mengembangkan
kemampuan melukisnya, dengan tema ceritera rakyat dan ceritera dari
lontar-lontar yang tertulis dengan huruf Bali.
Menurut beberapa pengamat seni, suami Ida Ayu Putu Sawi, saat
melukis dinilai sangat teliti dan rapi, serta tidak pernah tergesa-gesa.
Karyanya yang tertuang di kanvas adalah kontur yang lembut, penuh
keyakinan dan sangat tajam. Baginya, lukisan adalah kehidupannya yang
sangat pribadi (Profil Seniman Gianyar, 1996: 211-212).
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Belajar pada Rudolf Bonnet
Setelah meninggalnya I Nyoman Patera, sahabat yang banyak
membantu I.B.M. Widja saat melukis dan memasarkan lukisannya,
kelompok seniman Pita Maha di Ubud mengambil alih pemasaran
lukisan I.B.M. Widja. Pada 1935, seniman Belanda Rudolf Bonnet, yang
memprakarsai berdirinya Pita Maha, mengundang I.B.M. Widja ke Ubud
dan memperkenalkan tentang seni, khususnya pengantar seni rupa di
Eropa. Dalam perkembangannya, pada 1937 sudah terlihat adanya gradasi
perspektif pada lukisan I.B.M. Widja, tanpa melepaskan tema tradisinya
(Hohn, 1997: 70).
Setelah membuat lukisan dengan bayangan hitam secara berlapis
(nyawi), I.B.M. Widja kemudian mulai mengikuti tren melukis dengan
warna. Antara 1935-1936, I.B.M. Widja mencoba warna krayon dan
menggunakan tinta gambar, sedangkan cat air susah diperoleh. Walter
Spies dan R. Bonnet, yang sering berkunjung ke rumahnya di Batuan dan
pernah mengajak wisatawan, pernah memberi warna merk Rembrant, agar
lukisan I.B.M. Widja tidak selalu berwarna hitam-putih. Apabila lukisannya
tidak dijual ke Pita Maha, I.B.M. Widja menjualnya kepada Tuan Be (Tuan
Ikan), seorang pengusaha asing yang tinggal di Sanur dan memiliki galeri
seni. Sebagian lagi lukisannya yang akan dijual, dibawa dari Sanur ke Bali
Hotel Denpasar dengan berjalan kaki.
Pesanan Presiden Sukarno
Menurut penuturan Ida Bagus (I.B.) Putu Cakra, putra I.B.M. Widja,
Presiden Sukarno pernah memarahi ayahnya saat melakukan kunjungan ke
Bali karena telah menjual lukisan bertema melasti kepada Walter Spies.
Lukisan melasti, sebuah prosesi religi menuju laut sebelum Hari Raya
Nyepi, memang sudah dipesan oleh Tuan Spies. Bahkan, sebelum lukisan
jadi sudah dibawakan bingkai. Lukisan melasti tersebut dibeli Tuan Spies
dengan harga Rp. 500. 000. Tanpa sepengetahuan I.B. Cakra, ternyata
Presiden Sukarno telah mengetahui lukisan ayahnya yang bertema melasti
dan berminat membelinya. Bahkan, dengan rasa kesal, Presiden Sukarno
akan mencari Tuan Spies. Ayahya kemudian meredakan kekesalan Presiden
Sukarno dengan memberi penjelasan, bahwa lukisan melasti memang
sudah dipesan Tuan Spies sejak lama. Tuan Spies pun sudah memberikan
masukan-masukan kepadanya tentang lukisan melasti, sehingga lukisan
tersebut tak mungkin dijual ke orang lain. Setelah memberi sedikit
penjelasan, kekesalan Presiden Sukarno pun mereda. Ayahnya berjanji
akan membuatkan lukisan khusus dan Presiden Sukarno menyetujui.
152

Tokoh-tokoh Seni Rupa

I.B.M.Widja segera membuat lukisan yang diberi judul Sambutan
Rakyat Bali kepada Presiden Sukarno, dengan gaya lukisan khas desa
Batuan. Ketika lukisannya setengah jadi, Presiden Sukarno melakukan
kunjungan ke Bali. Lukisan yang sudah dijanjikan I.B. Widja pun dicek
Presiden Sukarno. Setelah melihat keseluruhan lukisan, Presiden Sukarno
mengkritik visualisasi rambut barong dalam lukisan yang sudah dibuat.
Presiden Sukarno menginginkan rambut barong dibuat ikal, bukan sosoh.
Setelah mendapat masukan dari Presiden Sukarno, perbaikan lukisan
kemudian segera dikebut sampai selesai. Seminggu sebelum presiden
mengambil lukisan ke rumah I.B. Widja di Banjar Geria Siwa desa Batuan,
surat resmi telah dikirim Presiden Sukarno melalui Klian Banjar. Sebagai
langkah persiapan menyambut kedatangan presiden sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan, keluarga I.B. Widja pun terpaksa meminjam kursi
ke tetangga. Ajudan presiden pun ikut mengecek persiapannya. Saat
Presiden Sukarno datang mengambil lukisannya, presiden menyatakan
akan memasukkan lukisan tersebut ke dalam buku koleksi lukisan presiden.
Uang lelah akan dikirim menyusul, bersamaan dengan pengiriman buku
koleksi lukisan presiden. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya buku
koleksi lukisan Presiden Sukarno itupun terbit pada tahun 1956, akan tetapi
I.B.M. Widja cukup lama baru bisa melihat lukisannya di buku koleksi
lukisan Presiden Sukarno tersebut. Hal tersebut disebabkan buku yang
ditunggu-tunggu dititipkan lewat pelukis A.A. Sobrat di Ubud. Setelah
buku koleksi lukisan presiden dilihat-lihat, ternyata uang lelah pembuatan
lukisan diselipkan pada halaman yang berisi lukisan I.B. Made Widja (lihat
gambar).

Lukisan I.B. Made Widja: Sambutan Rakyat Bali Kepada Presiden Sukarno;
Inzet: Presiden dan Wakil Presiden RI di tengah lukisan bergaya Batuan
(Foto: Reproduksi dari Lukisan-Lukisan Koleksi Presiden Sukarno, 1956)

Pada akhir 1989, kekuatan fisik I.B.M. Widja mulai menurun.
Meskipun demikian, ia tetap berusaha berkarya di atas papan lukisnya.
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Sebelum berulang tahun ke-80, pada bulan Agustus tahun 1992, pelukis
senior I.B.M. Widja menghembuskan nafas terakhirnya. Atas jasanya
dalam pengembangan seni lukis gaya Batuan, beberapa penghargaan telah
diterimanya. Perhargaan Seni diterimanya pada 1978 dari ASRI Yogyakarta,
Perhargaan Wijaya Kusuma dan Dharma Kusuma diterimanya pada
tahun 1982 dari Pemerintah Daerah Bali. Pada tahun 1985, memperoleh
penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudaraan RI, dan pada
tahun 1990 memperoleh Penghargaan Seni dari Institut Seni Indonesia
Yogyakarta.
Bakat melukis I.B.M. Widja rupanya menurun kepada putranya, yaitu
I.B. Putu Cakra. Meskipun tidak persis sama dengan gaya sang ayah, I.B.
Cakra tetap berkarya di bidang seni lukis. Selain itu, beliau sering diminta
masyarakat Desa Batuan untuk nyikut karang (mengukur lahan untuk
rumah). Generasi berikutnya, cucu I.B.M. Widja yang bernama I.B. Putu
Padma, juga memiliki bakat melukis. I.B. Padma yang sempat mengenyam
pendidikan Sekolah Menengah Seni Rupa di Denpasar, mengembangkan
gaya lukis Batuan dengan warna-warna kontemporer, agar lukisan lebih
berwarna-warni dan sesuai dengan budaya masa kini.
Referensi
Anonim. 1996. Profil Seniman Gianyar. Gianyar: Humas Kabupaten
Daerah Tingkat II Gianyar.
Dullah. 1956. Lukisan-Lukisan Koleksi (Dr. Hc.) Ir. Sukarno, Edisi I.
Peking: Pustaka Kesenian Rakyat.
Hohn, Klaus D. 1997. The Art of Bali Reflections of Faith The History of
Painting in Batuan 1834-1994. Netherlands: Picture Publisher.

154

Tokoh-tokoh Seni Rupa

I KETUT MUJA

Seniman patung surialis yang berguru pada alam
I Wayan Mudana
I Ketut Muja dilahirkan di Br. Mukti, Desa Singapadu, pada tanggal
31 Desember 1944 dari seorang undagi I Nyoman Doblogan dan Ni Made
Rekin. Ia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Kendatipun Desa
Singapadu dikenal di seantero Bali hingga dunia internasional dengan
seni pertunjukannya seperti Drama Tari Arja, Wayang, Topeng, Janger,
Tarian Barong dan Calonarang, namun I Ketut Muja tidak memilih
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hidupnya sebagai penari atau penabuh seperti banyak dilakukan anak-anak
sebayanya. Ia justru mempunyai cita-cita mulia terhadap tanah kelahirannya
di Singapadu yaitu memperkaya keberadaan kesenian Singapadu selain
seni pertunjukan yang sudah termashyur itu. Keinginannya agar ada
yang mengenal desanya di bidang seni rupa khususnya seni patung. Guna
mewujudkan cita-citanya, setelah tamat sekolah dasar tahun 1954, I Ketut
Muja mengawali karirnya dengan belajar membuat topeng tradisi pada I
Wayan Tangguh yang sedesa dengannya. Selama kurang lebih empat tahun
berguru mendalami pembuatan topeng, akhirnya ia mampu mewujudkan
beranekaragam bentuk topeng tradisi Bali.
Selepas berguru pada I Wayan Tangguh, Muja berkeinginan untuk
memperkaya ilmu seni topengnya dengan harapan bisa membuat bentukbentuk figur yang utuh. Kebetulan tempat tinggal I Wayan tangguh tidak
jauh dari rumahnya yang hanya menyeberang jalan. Dari belajar membuat
topeng ia mendapatkan cara-cara membuat ekpresi muka dari bentuk
muka memanisan, dedelingan, karakter aeng, dan bebondresan. Bentuk
muka topeng memanisan berkarakter bagus dan jegeg, sedangkan bentuk
muka “pengelembar” merupakan bentuk topeng dedelingan dengan mata
agak besar (nelik) yang sering disebut topeng keras. Bentuk muka “aeng”
biasanya diterapkan pada bentuk muka raksasa yang dapat memberikan
ekpresi seram dan menakutkan. Bentuk muka “bebondresan”, merupakan
bentuk “rerenggan” yang artinya sarat dengan pemikiran kontemplasi
dengan cara merusak struktur bentuk diganti dengan bentuk baru yang
dapat menghibur serta mengundang tawa. Penampilan bentuk muka dalam
karya seni patung merupakan hal yang terpenting. Kalau kita melihat karya
seni patung yang pertama kali dilihat adalah mukanya. Dari penghayatan
terhadap muka akan diketahui ekspresi apa yang dipesankan oleh patung
tersebut. Tampaknya dari pemahaman terhadap kebebasan berekspresi
inilah Ketut Muja sadar bahwa kebebasan itu sebetulnya tantangan kreatif
yang harus dicari, dilatih, ditekuni, dan terus bersemangat.
Perjalanan Kreatif Seniman I Ketut Muja
Untuk menambah pengetahuannya tentang seni patung Muja
melakukan pengembaraan di daerah Kabupaten Badung dengan belajar
membuat patung Realis Naturalis kepada I Made Rondin di Desa Pahang
Penatih dan kepada I Wayan Komplit di Desa Bualu Nusa Dua. Berkat
dua guru patung itulah Muja memahami tentang proporsi, anatomi, dan
komposisi di dalam mewujudkan patung-patung Realis-Naturalis. yang
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menarik, usai mengenyam ilmu seni patung dari gurunya itu, ilmu-ilmu
patung tersebut Muja bagikan pula pada kakak tertuanya I Wayan Pugeg.
Hal itu cukup beralasan, karena kakaknya kala itu sudah berkeluarga dan
sudah memiliki istri dan anak, rasanya tak mungkin bepergian jauh untuk
belajar. Maka Muja-lah mengembara mencari ilmu untuk kehidupan,
akhirnya dua saudara ini bersama-sama menekuni pembuatan patung
sekaligus awal mula adanya tukang patung kayu di Desa Singapadu.
I Ketut Muja, dengan ilmu seni rupa yang dimiliki baik topeng
maupun patung kian menambah semangatnya dalam mewujudkan citacitanya sebagai pematung sejatinya. Dengan dasar pijakan itu, Muja
sendiri terus berjuang tanpa mengenal lelah untuk seni patung. Sejak tahun
1964 I Ketut Muja telah menjatuhkan pilihan hidupnya sebagai pematung.
Patung-patung yang dikerjakan sesuai dengan yang dipelajari yaitu patung
Realis-Naturalis. Tema-tema diangkat dari kehidupan sehari-hari seperti
seorang nelayan, orang memancing, orang menangkap babi, penari, orang
mengupas kelapa dengan berbahan batang kayu atau kayu balok. Aktivitas
I Ketut Muja semakin bergairah setelah temannya I Wayan Tama tertarik
untuk mempelajari seni patung bersama-sama padanya. Selain itu, dua
pemuda asal Desa Batuan I Wayan Macong dan I Made Lita merupakan
murid-murid yang berguru pada Muja dalam pembuatan patung-patung
Realis-Naturalis.
Setelah sebelumnya berkarya dengan tema-tema kehidupan seharihari, sekitar tahun 1970-an, dengan daya kreativitas yang tak pernah
berhenti, karya-karya Muja bergeser menjadi patung-patung pewayangan
dengan tema Ramayana-Mahabarata dengan menampilkan figur RealisNaturalis yang dilengkapi atribut dan ornamen tertentu yang disesuaikan
dengan tokoh-tokoh pewayangan. Lahirlah kemudian karya-karya I Ketut
Muja semacam Darmawangsa ke Sorga, Bagavad Gita dan Rahwana Sita
yang terbuat dari akar-akar kayu. Namun yang paling menonjol adalah
patung “Hanoman”-nya. Patung Hanoman temuan Muja merupakan
gabungan dari topeng tradisi gaya patung Realis-Naturalis dan dekoratif
dengan pahatan-pahatan yang rumit dan sangat detail. Kemudian patung
Hanoman ciptaan I Ketut Muja dikenal pula dengan patung “Hanoman
Singapadu”. Salah satu karya patung Hanoman karyanya dapat kita lihat
pada koleksi di Taman Budaya Bali yang berjudul “Hanoman Pasah”.
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Patung Hanoman Pasah Pertama Karya I Ketut Muja Tahun 1979
Dokumen dari Katalogus Kontemplasi I Ketut Muja

Kepiawaian I Ketut Muja dalam mengolah figur-figur pewayangan
dari akar-akar kayu, rupanya menjadi inspirasi anak-anak muda sedesanya untuk mengikuti jejaknya sebagai pematung dan berguru pada
I Ketut Muja, di antaranya I Nyoman Darwa, I Wayan Warsa, I Wayan
Widia, I Made Karta, dan I Wayan Jasah asal desa Batubulan. Kepiawaian
I Ketut Muja membuat patung Hanoman nampaknya sampai terdengar
oleh petinggi-petinggi di negeri ini kala itu. Salah satunya adalah Bapak
Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri sempat berkunjung ke rumahnya
di Banjar Mukti Singapadu, Sukawati, Gianyar, Bali. Beliau memesan
patung Hanoman secara berkelanjutan tanpa ada batas waktu yang akan
dijadikan cenderamata Indonesia untuk negara-negara sahabat Indonesia.
Suatu ketika Bapak Adam Malik meminta sebulan harus ada dua patung
Hanoman, namun sayang, Muja tak sanggup terus-terusan membuat patung
Hanoman karena terbentur dengan bahan kayu. Menurut Muja, tidak
sembarang bahan kayu dapat dijadikan karya Hanoman. Akhirnya I Ketut
Muja hanya bisa membuatkan tiga patung Hanoman saja. Lewat Bapak
Adam Malik, 3 patung Hanoman I Ketut Muja tersebut sudah dihadiahkan
untuk kepentingan negara kepada Presiden Philipina, Bapak Ferdinand
Marcos, Raja Malaysia, Tengku Abdul Rachman dan Mr. Henry Kissinger,
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.
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Dari banyaknya pesanan yang sama, membuat I Ketut Muja menjadi
bosan dan jenuh berkarya seni. Untuk melampiaskan kejenuhannya itu ia
memancing dan berkebun anggrek. Dari berkebun anggrek itu ia pernah
menggantungkan hidup keluarganya. Karena sadar anak-anaknya masih
sekolah, sedang membutuhkan biaya, anak-anaknya juga ikut mematung
ia melanjutkan perjalanannya sebagai pematung. Perjalanan kesenimanan
Ketut Muja terus mengalami pasang surut, tetapi ide-idenya terus mengalir,
sangat haus terhadap tantangan. Medium-medium yang tidak lazim
digunakan dengan alasan tertentu mereka coba mengolahnya sehingga
lahir karya-karya yang sangat luar biasa. Teman-temannya di lingkungan
Singapadu sering bertanya-tanya untuk apa bahan-bahan yang tidak berguna
itu. Baginya, ketika membuat karya seni keseriusan merupakan suatu hal
yang sangat penting melebihi dari yang lain. Karya seni itu akan menjadi
seni ketika ada yang memberikan apresiasi berupa penilaian (open mind),
ketika ide-ide mereka berhasil diwujudkan dalam bentuk karya seni. Ketut
Muja sebenarnya membuka diri untuk karya-karyanya diberikan apresiasi
oleh para penikmat seni, oleh sebab itu setiap ada undangan pameran ia
selalu menyertakan karya-karya mereka untuk dipajang dengan harapan
untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Untuk menyalurkan ide
kreatifnya, Muja selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai bahan
sebagai tantangan (risk) untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dalam
mencari inspirasi, Muja sering duduk berjam-jam merenung sambil
mengamati akar-akar kayu yang dijumpai di alam sekelilingnya. Tahun
2000 Muja berkesempatan mencari kayu ke-Singaraja. Pada saat itulah
ia ketemu kayu fosil yang berumur ribuan tahun. Fosil ini memiliki serat
yang sangat bagus, warna sangat bagus, tetapi sangat keras, lebih keras
dari batu. Mengamati bongkahan fosil-fosil yang memiliki urat-urat yang
disembunyikan merupakan tantangan tersendiri, menggugah semangatnya
untuk menaklukan kekerasan benda tersebut. Dengan sabar dan tekun
Muja mengamati sambil merenung, mempertimbangkan bentuk-bentuk
yang dapat diungkap dari medium yang sudah ada. Pekerjaan merenung ini
sangat menguras tenaga dan pikiran (energi). Tidak jarang ketika ia bekerja
secara keras menguras pikiran dikatakan sebagai orang gila, komat-kamit,
cacag-cicig, serta tidak mau diganggu. Karena bentuk fosil sangat keras
serta belum ditemukan alat yang pas untuk memahat, maka diusahakan
setiap pahatan menjadi sangat efektif, tidak ada detail sehingga tidak
mencerminkan kedinamisan dan lebih banyak bermain pada bentuk yang
bersifat minimalis.
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Binatang Kesiangan, Kayu Fosil 2000
Dokumen: Katalogus Pameran Kontemplasi I Ketut Muja di Galeri Sembilan

Waktu terus berjalan, kreativitas I Ketut Muja terus bergerak dari
patung Realis-Naturalis, pewayangan dan tahun 1990-an karya-karya
Muja berkembang lagi menjadi patung-patung kekinian yang cenderung
Sur-Realis yang merupakan gabungan dunia skala (nyata) dan dunia
niskala (tak nyata) dengan menghadirkan ekspresi wajah yang cukup unik,
filosofis dan penuh arti yang bersumber pada kitab-kitab suci agama Hindu.
Karyanya yang berjudul: Manusia Hanyut Di Embun Malam (2003), Lepas
Dari Mulut Buaya Jatuh ke Mulut Singa (1998), kini disimpanan Daetz
Museum Jerman. Menurut Mr. Peter Daetz, karya-karya I Ketut Muja sangat
impresif yang mengekspresikan perasaan, kepekaan dan juga filsafat dari
kehidupan dan kepercayaan. Karya-karya I Ketut Muja sangat luar bisa
dan menghasilkan karya seni yang menakjubkan. I Ketut Muja benar-benar
seorang “Master” dalam mengkombinasikan ketiga unsur tersebut, tambah
pemilik Daetz Museum itu. I Ketut Muja, sosok sederhana yang tidak ingin
terlalu dikenal meskipun karya-karya patungnya cukup fenomenal. Muja
mampu mengukir jiwanya, bebas, liar bahkan tak mengenal genre dalam
memberi taksu untuk setiap guratan kayu-kayunya, tambah Johan Bachir
salah satu kolektornya asal Jakarta. Saya merasa beruntung walaupun
hanya sebentar pernah mengenalnya dan melihat karya-karyanya yang lahir
dari suatu pemberontakan dan pergulatan batin di tengah-tengah kepungan
hasil karya patung-patung komersial.
Proses berkarya bagi Ketut Muja, ketika melihat kayu atau bongkaran
akar pohon teronggok di pinggir jalan, bila ada getaran di dalam hatinya
dirasakan, maka Ketut Muja akan berhenti sejenak dan memandang ke
arah kayu tadi. Itu menandakan bahwa antara dirinya dan kayu itu ada
jodoh dan iapun berusaha untuk mendapatkan kayu tadi. Setelah kayu
diperoleh dan dibawa pulang, Muja tidak langsung menggarapnya,
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terlebih dahulu kayu itu diletakkan pada suatu tempat dimana ia sering
berlalu lalang. Setiap kali melintasi kayu itu, Muja selalu memandanginya,
sampai kemudian ia rasakan dari kayu itu muncul bayang-bayang dimana
kayu itu sudah berwujud patung. Setelah sampai pada tahapan itu barulah
Muja mengangkut kayu itu ke ruang kerjanya dan mulai bekerja. Proses
penyelesaian sebuah patung tidak bisa ditentukan dengan pasti, bisa lama
dan kadang-kadang bisa cepat.
Di sisi lain seperti seniman Bali pada umumnya yang hidup
bermasyarakat, I Ketut Muja sering dimintai masyarakat untuk ngayah
dalam pembuatan pratima untuk kepentingan pura di berbagai tempat di
Bali. Seperti membuat pratima di Pura Kahyangan Tiga Desa Yang-Batu
Denpasar, Kahyangan Tiga Desa Kambangan Tabanan, membuat pratima
di Pura Klocing Ubud, membuat pratima di Pura Dadia untuk keluarga
dari Banjarangkan Klungkung, membuat pratima untuk Pura Dadia di
Jembrana dan membuat pratima (bersama Sangging Singapadu) untuk Pura
Kahyangan Tiga Desa Adat Kebon Singapadu, terlibat dalam pembuatan
sarad atau palagembel dalam rangka upacara Eka Dasa Ludra di Pura
Besakih bersama undagi se desa Singapadu, membuat patung Garuda untuk
rumah bale dangin, patung garuda milik rumah Prof. I Made Bandem dan
I Wayan Dana (Banjar Seseh) adalah hasil karya I Ketut Muja. Membuat
patung apit lawang di Puri Singapadu dan di Pura Melanting Banjar Mukti,
serta ketika ada upacara pelebon di Puri Singapadu atau upacara Ngaben
di lingkungan desanya, iapun sering dimintai untuk pembuatan patulangan
berbentuk lembu, singa maupun wadah.
Pengalaman Pameran
Sepanjang karir berkeseniannya, I Ketut Muja sudah melakukan
pameran tunggal sebanyak 3 kali. Diawali dari tahun 1997 pameran tunggal
“Shindu Resya Muka” di Taman Budaya Bali, 2002 pameran tunggal
“Kontemplasi” di Gallery Sembilan Ubud dan 2003 pameran tunggal
“Ngunda Bayu” di Santrian Gallery Sanur. Sementara untuk pameran
bersama sudah banyak dilakukan beberapa di antaranya yang terpenting
baik lokal, nasional maupun internasional. Tahun 1992 mewakili seniman
Gianyar untuk work shop pada Anjungan Indonesia di Expo Sevilla, Spanyol,
tahun 1993 mengikuti Pameran Pekan Wayang Nasional di Jakarta, tahun
1996 membuat properti pertunjukan “Dewi Sri” dalam rangka Utsawa
Dharma Gita tingkat nasional di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tahun
2002 mewakili Indonesia dalam rangka work shop dan simposium seni
pahat se dunia dan Daetz Museum Jerman, tahun 2005 mengikuti Pameran
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Patung di Suntec City Singapura, Pameran Bali Binneall, Pameran Jakarta
Fair tahun 1975 dan 1976 serta pameran dalam rangka perhelatan Pesta
Kesenian Bali dari tahun 1979 hingga 2012 dan banyak pameran bersama
lainnya.
Di sisi yang lain, apresiasi terhadap karya-karya Muja cukup
membanggakan para pecinta seni di tanah air maupun mancanegara.
Selain karya Muja tersimpan di Daetz Museum Jerman dan Taman Budaya
Bali, karya-karya Muja telah dikoleksi oleh Mosa Museum Belgia, Park
Paradisio Belgia, Latta Mahosadi Museum Denpasar, Museum Oei Hong
Djien, Busan Indonesia Centre Korea dan Museum Purna Bhakti Pertiwi
TMII Jakarta. Sementara karya-karya Muja yang dikoleksi oleh perorangan
di antaranya oleh Ibu Inten Soeweno (mantan Menteri Sosial), Bapak
Suwarjono Suryaningrat (mantan Menteri Kesehatan), Bapak Ali Murtopo
(mantan Menteri Penerangan), Bapak Dr. Peter Sumbung (mantan Wakil
BKKBN), Prof. Riris K. Sarumpaet (Jakarta), Hanifah Komala (Jakarta),
Dr. Law (Jakarta), Bapak Hendrik (Jakarta), Bapak Fetrus (Jakarta), Widono
Salim (Jakarta), Bapak Ida Bagus Mantra (mantan Gubernur Bali), Prof. I
Made Bandem (Bali), Prof. I Wayan Dibia (Bali), Ida Bagus Somia (Bali),
Handy Saputra (Bali), Mr. Joe Dixon (USA), Prof. Mantle Hood (USA),
Robert De Haas (Belanda), Dr. Manfred Wurm (Jerman), Hans Oldou Krull
(Denmark), Mr. Hou Da Ming (China), Mr. Amano (Jepang), Mr. Patrick
Gisseling (Singapura), Mr. R. Clausius (Jerman).
Totalitas perjuangan berkesenian seorang I Ketut Muja dibidang
seni patung mendapat apresiasi dan perhatian dari pemerintah Bali dengan
dianugerahkan penghargaan seni “Dharma Kusuma” oleh Gubernur Bali
pada tanggal 14 Agustus 2014 lalu, penghargaan seni “Wija Kusuma”
oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun 2005. Sedang penghargaan
yang lain adalah penghargaan Appreciation Award dari BJ Habibie
tahun 1992. Penghargaan dari Senawangi tahun 1993, penghargaan Citra
Abadi Pembangunan Bangsa tahun 1999, penghargaan “Puspa Seni” dari
Kelompok Biasa Bali tahun 2005, Juara Harapan I Patung Naturalis seBali tahun 1971 serta puluhan penghargaan partisipasi dalam berbagai
ajang pameran yang diikutinya.
Penghargaan tersebut merupakan cerminan I Ketut Muja mampu
berkomunikasi dengan tanda-tanda yang terdapat pada medium yang siap
dijadikan bentuk karya seni. Urat-urat akar kayu yang dijadikan medium
dibaca satu persatu dengan teliti, seolah-olah urat itu diajak berkomunikasi
apa peruntukannya sebenarnya. I Made Djana,Sn, anaknya yang mengikuti
jejak ayahnya sebagai pematung tidak mengerti bahasa isyarat yang
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dilakukan orang tuanya, tetapi setelah menjadi bentuk visual baru ia sadar
bahwa ayahnya melakukan transformasi nilai-nilai estetik untuk diterapkan
pada akar kayu sebagai medium.
Karya-karya yang dipatungkan dari akar kayu digambarkan sebagai
bentuk keseimbangan kosmos antara microcosmoss dan macrocosmoss.
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan ketika ingin mewujudkan karya
tidak lepas dari pertimbangan medium yaitu bahan patung itu sendiri yang
diambil dari kayu yang secara alam sudah terbentuk cuma memerlukan
sentuhan-sentuhan estetik, pengorganisasian, mempertegas, bentuk-bentuk
yang sudah disajikan oleh alam menjadi lebih nyata. Serat-serat kayu,
mata kayu, kelapukan, yang terdapat pada bagian-bagian kayu merupakan
ornamen-ornamen yang masih murni yang ditampilkan dari alam yang
memerlukan sentuhan-sentuhan artistik. Dalam berkomunikasi dengan
alam, tidak jarang Muja melakukan langkah-langkah pengamatan secara
langsung pada penggalian akar-akar kayu yang diangkat dari tempatnya.
Sebagai seniman otodidak, dalam masa waktu 20 tahun terakhir ini ia
merasa tertantang sehingga membulatkan tekadnya untuk melakukan
inovasi dan kreativitas secara total tanpa memikirkan hal-hal yang lain
selain berkarya seni hingga ia jatuh sakit dan meninggal tanggal 20 Oktober
2014. Selamat Jalan, I Ketu Muja, semoga amal baikmu di mercapada
dapat menghantarkanmu menuju Sorga Loka.
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I KETUT MUMBUL

Seniman Naturalistik yang banyak memberi
pencerahan pada seni Patung di Silakarang,
Singapadu Kaler, Gianyar Bali
I Wayan Mudana
I Ketut Mumbul (alm) adalah seorang seniman otodidak yang lahir
di Desa Silakarang, Singapadu Kaler, Gianyar tahun 1918 dari seorang ibu
bernama Ni Wayan Rati (alm) dan dibesarkan oleh bapak dari I Wayan
Sadra (alm). Pendidikannya tidak tamat dari Sekolah Rakyat tapi atas
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kegigihannya untuk memperdalam ilmu yang berkaitan dengan sastra,
agama, adat, budaya dan seni menjadikan ia sebagai seniman yang sangat
mempuni. Dalam perjalanan hidupnya ia memiliki dua istri yaitu; dari istri
1 (pertama) bernama Ni Ketut Senen (alm). Semenjak itu ia ngarangan
menempati karang baru, melepaskan diri dari rumah asalnya. Dari
perkawinan itu dikarunia 4 (empat) anak meninggal satu, yaitu; I Wayan
Rame (alm), I Nyoman Mardika, dan Ni Ketut Wastri (alm). Sedangkan
dari istri kedua bernama Ni Ketut Sitri dikaruniai 2 (dua) Ni Wayan Soka
dan I Made Darmika. Semenjak kawin dengan istri keduanya, lagi ia pindah
tempat membuat rumah baru dan hidup menetap bersama istri keduanya
sampai akhir hidupnya. Diantara kedua anaknya yang masih hidup tinggal
Nyoman Mardika yang melanjutkan profesinya sebagai pemahat.
Belajar Memahat dengan Pahat Tiying Ampel
Latar belakang kelahirannya yang sangat rumit mengantarkan ia
menjadi lebih dewasa dari anak-anak seusia sebayanya. Bakat seninya
sudah nampak semenjak ia masih kecil, berumur sekitar 10 th, waktu itu ia
masih melalung (tidak mengenakan sehelai pakaian). Ia belajar memahat
dengan memanfaatkan sanggahnya (tempat suci) dengan menggunakan
pahat yang terbuat dari tiying ampel (bambu) dibentuk disesuaikan dengan
kebutuhan. Meskipun terbentur oleh peralatan yang serba terbatas, niatnya
untuk menafsirkan suatu bentuk ukiran ke dalam seni pahat tidak dapat
dihalangi. Pada awalnya ia mencokan pahatnya pada bagian yang dianggap
gampang dengan motif paling sederhana. Setelah dirasakan cocok ia dapat
menguasai dan yakin akan peralatan dan kemampuannya, dengan tekad
bulat Ketut Mumbul kecil melanjutkan pekerjaannya memahat pada
bidang-bidang yang lebih sukar.
Sebagai pemahat pemula yang memiliki obsesi tinggi pada saat itu,
ia selalu merasa ditantang untuk dapat mewujudkan sesuatu yang lebih bila
dibandingkan dengan teman-temannya. Ia tidak pernah belajar memahat
secara langsung pada siapapun, hanya berdasarkan atas meniru seni ukiran
dan seni patung yang berada di Pura Puseh dan Pura Desa yang lebih
dulu ada dikerjakan oleh sangging berasal dari Desa Guwang, Banjar
Ketewel Gianyar. Pada waktu itu di Silakarang sudah ada sangging yang
lebih dulu bergelut dalam seni ukir seperti: I Ketut Sore, Wayan Lampias,
Tedun, Legud, Ketut Rangkin, kaki Rinting, dll. Berangkat dari kemauan
yang begitu keras dan ditunjang dengan bakatnya yang sangat tinggi untuk
menjadi seorang seniman sehingga ia cepat dapat memahat dengan baik
dan hasilnya banyak dikagumi masyarakat.
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Peranan kedua orang tuanya yang tidak ingin tahu akan keinginan
anaknya tidak menjadikan dirinya menjadi patah semangat, justru menjadi
sebaliknya. Secara berlahan-lahan tetapi pasti ia menekuni seni sebagai
obsesinya, tidak disadari menjadilah ia figur dari seniman muda yang
penuh dengan bakat alam yang sangat terampil dengan hasil karya yang
mencengangkan. Beranjak dari kemampuannya memainkan pahat dengan
motif-motif pepatran dan kekarangan ia mencoba melirik beberapa jenis
patung yang ia sukai sebagai guru, kemudian secara diam-diam mencobanya
sendiri dirumahnya. Berkat ketekunan dan bakat yang dimiliki dalam waktu
yang tidak begitu lama ia dapat mewujudkan sebuah patung yang saat itu
sudah dianggap memiliki kualitas sangat baik.

Pahatan dari Tiying Ampel, dengan motif Karang Naga

Pahatan dari Tiying Ampel, dengan motif Karang Daun

Sebagai seniman muda pada saat itu namanya cepat dikenal oleh
para seniornya sebab orang-orang yang dapat memahat dan mematung
jumlahnya sangat terbatas. Pada suatu saat oleh Made Sore, salah satu
pemahat yang paling senior kebetulan merupakan tetangganya ia mulai
diajak memahat di Pura Desa Sayan, Ulun Uma (Penarungan), Pura Dalem
Lambing (Bindu) dan banyak lagi tempat-tempat yang pernah ia ukir.
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Karena keadaan pada saat itu khususnya yang berhubungan dengan pangan
sangat sulit, sebagai imbalannya dalam bekerja ia hanya mendapatkan
sesuap nasi. Lama kelamaan, sebagai orang yang tidak pernah merasa
puas dalam menggali ilmu, khususnya dalam bidang seni pahat dari tahun
ke tahun ia selalu berusaha meningkatkan ilmunya. Pada suatu saat ia
diajak oleh Made Sore untuk memahat di Griya Srawa (Gianyar), Ketut
Mumbul tetap merupakan pemahat yang paling kecil kalau dibandingkan
dengan kawan-kawannya seperti: Legud, Tuges, Rangkin, dan lain-lain.
Semua seniman tersebut di atas kini sudah almarhum. Dari hasil karyanya
pada saat itu ia sudah dapat dibayar seharga 200 uang kepeng setiap kali
pulang kampung (1 bulan sekali). Meskipun ia merupakan seniman yang
paling kecil tetapi sangat disayangi oleh “Pedanda Griya Srawa” karena ia
merupakan pemahat yang paling pintar.
Berita tentang kemampuan seniman-seniman ukir Br. Silakarang
sudah bergaung semakin jauh. Pada suatu saat, atas perantara Griya
Srawa, Made Sore dan kawan-kawan disuruh memahat di “Griya Wanayu”
Ketut Mumbul juga ikut dalam rombongan itu dan kemampuannya sudah
diketahui selain mengukir juga pintar membuat patung. Untuk menghargai
kemampuannya itu teman-temannya dikasi imbalan 200 kepeng, tetapi ia
sendiri dikasi imbalan sebanyak 400 kepeng. Adanya perbedaan dalam
memberikan imbalan antara seniman satu dengan yang lain akhirnya
diketahui oleh para seniornya. Pada saat pulangnya uang yang 400 kepeng
itu diminta Ketut Mumbul hanya diberi 100 kepeng dan sisanya dibagibagikan. Sebagai orang yang paling kecil ia tidak dapat berbuat banyak
selain mengalah. Atas kejadian tersebut cepat diketahui oleh Ida Pedanda,
karena pekerjaan masih sedikit tukang-tukang yang lain diberhentikan ia
sendiri disuruh melanjutkan ngukir balai gede. Setelah ukiran balai gede
dapat dirampungkan, dipulangnya ia dikasi imbalan sebanyak 1000 kepeng
pis bolong dan a rangsukan pakaian yang terdiri dari baju, kain, saput, dan
udeng.
Semenjak memahat di Griya Wanayu nama Ketut Mumbul semakin
dikenal oleh kalangan pengagum seni pahat dan seni patung. Semenjak itu
pula ia tidak lagi berstatus sebagai anak buah tetapi langsung menerima
pesanan yang terus mengalir. Begitu banyak tempat suci, perumahan dan
taman yang ia hiasi dengan seni pahat dan begitu jumlah patung yang telah
diselesaikan. Khusus mengenai kehidupannya sebagai pematung tidak
dapat diketahui secara pasti, semenjak kapan ia membuat patung. Yang jelas
antara mematung dengan memahat berjalan secara bersamaan dan tidak
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dapat dipungkiri, awal dari prosesnya ia belajar dimulai dari mengukir.
Dengan demikian Ketut Mumbul selain dikenal sebagai pemahat ia lebih
dikenal sebagai pematung.
Pada suatu saat di Jero Saba, ia dapat menunjukan kemampuannya
dalam berolah seni patung. Banyak dari seniman-seniman daerah lain
seperti Guwang, Ketewel, Badung yang bekerja disana, tetapi Anak Agung
Saba tidak merasa puas akan wujud patungnya, maka disuruhlah Ketut
Mumbul ke Jero untuk memperbaiki patung-patung yang sudah ada yang
pada saat itu ia disertai oleh temannya I Jigreg. Melihat dari wujud patung
setelah dirubah, Agung Saba betul-betul merasa puas atas perbaikan itu.
Sebagai imbalannya tukang yang berasal dari daerah lain diberi imbalan
100 pis bolong dan ia sendiri diberi imbalan 300 pis bolong.
Kini seniman Ketut Mumbul tidak muda lagi, umurnya kini sudah
mendekati kepala 9, banyak dari murid-muridnya menekuni keahlian yang
pernah ia miliki tetapi dari sekian banyak muridnya itu belum ada yang
dapat menandingi karya-karya patungnya sampai saat ini, sungguh sangat
mengagumkan. Ketajaman dan penghayatannya terhadap karya-karya
ukiran yang masih bergelut dengan tradisi khususnya dalam seni pahat
dikembangkan kedalam seni patung yang berbentuk naturalistik. Dengan
kemampuan penguasaan terhadap teknik-teknik yang berhubungan dengan
anatomi manusia, Ketut Mumbul banyak menerima pesanan patungpatung naturalis yang ditempatkan di gereja-gereja seperti patung Yesus,
Maria, Yosep dll. Salah satu diantaranya adalah patung Yesus yang di salib
ditempatkan di Gereja yang berlokasi di Jalan Kepundung Denpasar.

Patung Karya I Ketut Mumbul di
Sanggah Kemulan Pemugeran Br Silakarang
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I Ketut Mumbul sebagai Tokoh Seniman Naturalistik yang Memberi
Pencerahan pada Seni Patung di Silakarang.
Seni ukir dan seni patung yang berkembang di Silakarang adalah
merupakan karya tradisi yang sangat terikat terhadap pakem serta aturan yang
sifatnya mengikat dan baku. Difungsikan sebagai persembahan, dikerjakan
secara kolektif dan komunal yang dikemas dalam bentuk ngayah sehingga
karya yang dihasilkan sebagai karya bersama/anonim, tidak ada karyakarya yang diklain sebagai karya pribadi. Tempat-tempat yang dijadikan
sebagai obyek untuk ngayah adalah Pura, Puri, Griya, dll. Oleh sebab itu
tidak banyak orang yang mau belajar tentang seni ukir maupun seni patung
karena dianggap tidak dapat menghasilkan, hanya sebagai hobi. Dalam
perkembangannya seni ukir dan seni patung di Silakarang mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Kebutuhan masyarakat terhadap ukirukiran dan seni patung yang terbuat dari batu padas menjadi sangat tinggi.
Sehingga, ukir-ukiran dan patung sudah mulai dikomersilkan untuk
dijadikan sebagai tempat untuk menggantungkan kehidupan keluarga. Pada
umumnya pekerjaan penduduk adalah bertani, tukang gergaji kayu, dan
mencari batu padas. Oleh karena sangat terbatasnya lahan pertanian dan
kebutuhan untuk mempertahankan hidup sehingga banyak dari warga yang
pekerjaannya sebagai petani, tukang gergaji kayu, beralih untuk menekuni
seni ukir dan seni patung.
Sebagai seniman muda pada saat itu sudah dikenal tentang
kemampuan dan kepintarannya dalam seni ukir dan seni patung sehingga
banyak dari warga masyarakat yang mau menimba ilmu dari mereka,
diantaranya: I Nyoman Narsa, Koyo, I Wayan Rabeg, Riyin (alm) I Wayan
Tangguh (Br. Mukti), Nang Sucaya, I Wayan Muka, Wayan Suta, Kantor
dll. Pada dasarnya hampir sebagian besar generasi dalam perkembangan
seni ukir dan seni patung adalah merupakan mantan anak didiknya baik
langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak muridnya sebagian
besar sudah meninggal dunia, tinggal I Nyoman Narsa dan I Wayan Rabeg,
I Wayan Tangguh yang kondisi fisiknya sudah lelah.
Menurut Mumbul, Narsa merupakan sosok muridnya yang paling
terampil dalam memahat, kerjanya bersih, cepung, sehingga sangat
disegani oleh teman-teman sebayanya. Ketika disuruh mayasan togog
oleh Mumbul, Narsa selalu disuruh untuk menghias dibagian depan,
dari hiasan gelung, betitis, kalung, bapang, ampok-ampok, kancut dst.
Setelah bisa mandiri ia mengembangkan seni ukir kayu kemudian mebel
berukir sehingga disebut sebagai pelopor dalam pengembangan mebel
berukir. Sedangkan Rabeg biasanya ditempatkan pada bagian pinggir dan
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belakang. Meskipun demikian kedua muridnya ini memiliki kemampuan
yang berimbang. Setelah bisa mandiri ia mengembangkan seni relief (out
Relief), sempat diundang ke Amerika Serikat karena berhasil merakit candi
secara konokdaun, yang dirakit di Bali. Mereka tidak menguasai anatomi
secara baik.
Diantara sekian banyak muridnya Pan Sucaya dan Mukalah yang
berhasil mendapatkan ilmu tentang seni ukir dan mematung secara lengkap.
Pan Sucaya dan Muka selain sangat cakap dalam membuat hiasan, ornamen,
relief, patung, yang bernuansa tradisi juga sangat cakap dalam membuat
patung-patung naturalis. Penguasaan tentang anatomi, draperi, betulbetul dikuasai. Muka merupakan murid terkecil dan murid kesayangan
dari Ketut Mumbul, sehingga ketika ia tidak memiliki cukup waktu untuk
mengerjakan patung-patung yang harus dikerjakan secara naturalis, dengan
senang hati pekerjaan itu akan dikerjakan oleh Pan Sucaya atau oleh Muka.
Tetapi sayang keterampilan yang dimiliki oleh Pan Sucaya dan Muka tidak
ada dilanjutkan oleh anak-anaknya. Dari sekian generasi yang ditinggalkan
oleh para seniornya hanya melahirkan I Nyoman Mardika yang masih
bertahan, itupun sudah jarang bekerja secara serius.
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I NYOMAN NARSA

Seniman Ukir Kreatif Veteran Pejuang
I Kt. Suteja
Sebuah Banjar Silakarang yang terletak di Desa Singapadu Kaler,
Sukawati, Gianyar, hidup seorang seniman bernama I Nyoman Narsa
lahir pada tahun 1925, yang memiliki keahlian dibidang seni ukir nan
berkualitas. Sosok yang mencerminkan seniman pekerja keras dan kreatif
pada masa jayanya. Usianya telah menginjak 89 tahun, tetapi masih
nampak energik sampai saat ini, namun pendengarannya agak berkurang.
171

I Nyoman Narsa terlahir dari pasangan suami-istri I Wayan Pendut dengan
Ni Sembah, memperoleh pendidikan SR (Sekolah Rakyat) 3 (tiga) tahun.
Telah diketahui bahwa dari sejak dahulu komunitas masyarakat di Banjar
Silakarang sebagai tukang ukir, bahkan 90% dari jumlah penduduknya
mengukir paras (batu padas) maupun kayu. Oleh karena itu, I Nyoman
Narsa telah menekuni seni ukir dari sejak kecil, sebab pekerjaan mengukir
dianggap sebagai pergaulan dan transmisi kebudayaan dibidang seni ukir
secara alami. Awalnya dia bersama teman-teman sepermainan belajar
mengukir paras (batu padas) secara kolektif, dan kemudian dia mencoba
menekuni secara serius, akhirnya menjadi seniman yang handal dibidang
seni ukir. Pekerjaan ini menjadi suatu budaya dalam mengisi kehidupan
sehari-harinya, serta mampu berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kemampuan mengukir I Nyoman Narsa dianggap cukup bagus,
dan sudah berani menyanggupi pekerjaan mengukir ke luar desa. Pertama
kali I Nyoman Narsa melakoni pekerjaan ngukir ke luar desanya, yaitu
di Pura Desa Tulikup, Gianyar mengukir pelinggih, dan candi bentar.
Kemudian berlanjut ke Paibon Tangkas Kori Agung di Desa Kamasan,
Gelgel, Klungkung, dan begitu seterusnya mengembara mengukir dari
desa ke desa di seluruh Bali.
Veteran Pejuang Kemerdekaan
Setelah Republik Indonesia merdeka tahun 1945, datanglah pasukan
Nica yang berkeinginan untuk kembali menjajah bangsa Indonesia. Saat itu
I Nyoman Narsa merasa dituntut dan berkewajiban untuk membela Negara
dan menegakan kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa ini. Hasratnya
untuk membela negara, kemudian dia memilih menjadi Veteran Pejuang
Kemerdekaan bersama teman-temannya dari Desa Sukawati. Dalam situasi
berjuang, tentunya pekerjaan mengukir tidak bisa dilakukannya, apalagi I
Nyoman Narsa menjadi komandan pasukan, hampir setiap saat bepergian
mengadakan pertemuan, mengatur strategi dalam upaya mempertahankan
kemerdekaan dari rongrongan Nica. Nasib malang menimpa I Nyoman
Narsa tertangkap di Desa Kengetan, dan dimasukan ke dalam peti mati,
selanjutnya di bawa ke Kota Gianyar. Selama 5 (lima) hari dia tidak di
keluarkan dari peti mati, dan tidak diberi makan. Peristiwa ini di kabarkan
ke Banjar Silakarang, bahwa I Nyoman Narsa sudah mati di dalam peti,
karena berani menentang penjajahan Nica. Para Nica sambil mengacungacungkan bedil ke kepala masyarakat, menyuruh seluruh masyarakat
Silakarang nyembah (mencakupkan kedua tangan di atas kepala) untuk
kematian I Nyoman Narsa. Masyarakat Silakarang disuruh oleh Nica untuk
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mengambil mayat I Nyoman Narsa di Kota Gianyar yang ada di dalam peti,
untuk dibawa pulang ke Banjar Silakarang. Sungguh keajaiban yang terjadi,
ketika peti dibuka ternyata I Nyoman Narsa masih hidup, namun keadaannya
lemas dan linglung. Secara perlahan, keadaan I Nyoman Narsa berangsurangsur pulih, dan sehat kembali seperti sediakala. Peristiwa inilah yang
tidak pernah terlupakan oleh I Nyoman Narsa, yang merupakan pertaruhan
nyawa dalam sebuah idealis bangsa mempertahankan kemerdekaannya.
Beralih menekuni dibidang seni ukir
Setelah mengalami pahit-getirnya sebagai pejuang kemerdekaan,
keiklasanya sebagai bukti bela negara, sehingga kemerdekaan Indonesia
ajeg sampai sekarang. Negara Indonesia telah kondusif dan aman, maka I
Nyoman Narsa kembali menekuni seni ukir sebagai profesionalnya. Secara
perlahan-lahan naluri kesenimanannya berkembang, mampu menyajikan
karya-karya yang estetis dan berkualitas. Perjalanan kariernya berkembang
sesuai perkembangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
Sekitar tahun 1948 I Nyoman Narsa mengakhiri masa lajangnya, dengan
mengawini Ni Wayan Rumbit yang melahirkan 9 (sembilan) putra-putri.
Dari kesembilan anaknya, dia telah memperoleh 22 (dua puluh dua) cucu,
dan semua anak laki-lakinya mengikuti jejak I Nyoman Narsa, kecuali
I Wayan Sika dan I Wayan Darmika memilih sebagai seniman pelukis.
Konsistensi I Nyoman Narsa meniti profesi pada seni ukir membuahkan
hasil. Berkat ketekunannya mencari identitas karya, sehingga hasil
karyanya mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat. Rupanya
dia dikenal sebagai pengerajin seni ukir yang memadukan bentuk, fungsi,
dan unsur-unsur keindahan yang serasi dan berkualitas.

Ukiran Panel Karya I Nyoman Narsa
Foto: I Nyoman Laba (2014)
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Kursi ukir Karya I Nyoman Narsa
Foto: I Nyoman Laba (2014)

Konsep perpaduan karya I Nyoman Narsa mencerminkan
kecerdasannya untuk menyikapi kebutuhan pasar. Dia memilih salah
satu karya yang mampu mengangkat nilai ekonomis, maka dipilihlah
produk kursi inovatif sebagai komoditas karya. Konsep merancang
bentuk karya seperti kursi makan, bentuk kursi masih pada bentuk
klasik, tetapi alas duduknya diganti dengan spon dilapisi kain beludru
berwana yang menarik. Nampaknya fungsi dari kursi lebih menarik bila
di tempatkan di ruang makan, dan memiliki nilai yang tinggi. Sedangkan
unsur-unsur nilai keindahan yang dipergunakan dalam karya kursinya
adalah patra punggel (jenis ukiran). Patra Punggel merupakan ornamen
ukiran Bali yang sangat unik dan ciri khas dari ukiran Bali. Kejelian I
Nyoman Narsa memilih patra punggel sebagai identitas karya yang unik,
sehingga betul-betul khas dan berkualitas. Bahan-bahan dari kayu jati
pilihan dan berkualitas, pengerjaannya agak lama, maka menghasilkan
karya yang mengagumkan. Seluruh karyanya yang merupakan perpaduan
bentuk dan fungsi mengandung ciri khas patra punggel, membawa
namanya melambung dikenal dikalangan pejabat pemerintahan Provinsi
Bali. Perkisaran dari tahun 1980-an, mulai dari Gubernur Bali Prof. Dr. Ida
Bagus Mantra, karya-karyanya dikenal dan dipajang di kantor gubernuran.
Melalui perantara diperkenalkannya karya-karyanya oleh para pejabat
pemerintah, kursinya laku laris dikalangan pejabat, bahkan mantan Wakil
Presiden Republik Indonesi Adam malik datang ke rumahnya berkenan
memesan karyanya. Begitu juga para Duta Besar Negara sahabat banyak
yang memesan kursinya yang dikirim ke negaranya masing-masing.
Ketenaran kualitas dan keindahan karyanya, menyebabkan I Nyoman
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Narsa mempekerjakan buruh tukang kayu dan tukang ukir sampai 50 (lima
puluh) orang. Hikmah dari menekuni profesi menghasilkan pahala yang
berlimpah, begitulah rasanya I Nyoman Narsa mensyukuri keadaannya saat
itu, dan tidak henti-hentinya dia memohon agar diberikan umur panjang.
I Nyoman Narsa tidak hanya berkutat pada memproduksi karya-karya
ekonomis saja, tetapi dia juga menerima murid yang ingin belajar mengukir
di rumahnya secara cuma-cuma, baik murid yang magang dari sekolah
tertentu maupun masyarakat biasa. Menurut penuturan salah satu anaknya
yaitu I Wayan Punarbawa mengatakan; bahwa ketika bapaknya masih
tenar, sampai 15 (limabelas) orang masyarakat dari Pujungan, Banyuatis,
Tinggarsari, Desa Pupuan, Kabupaten Tabanan yang belajar menempa
ilmu ngukir dari I Nyoman Narsa. Seolah-olah karyanya ditransformasi
ke desa tersebut, baik ciri khas maupun kualitasnya. I Wayan Punarbawa
sendiri sebagai tukang ukir mengikuti jejak ayahnya, tetapi dia memilih
menjadi tukang ukir paras, kalau mengukir kayu seperti bapaknya, bahan
baku kayu yang sangat mahal, pengerjaannya sangat lama, sehingga biaya
produksi tidak sesuai dengan hasil penjualan karya. Disamping itu pula,
sekarang kerajinan ukir kayu di Bali sudah dirambah oleh pasaran dari
Jepara, Jawa Tengah, yang bisa menjual karyanya lebih murah dari karya
khas anak Bali. Makanya tidak mengherankan, apabila ada pesanan ukir
kayu yang memiliki ciri khas I Nyoman Narsa, banyak yang mencari tukang
ukir dari Pujungan, Banyuatis, Tinggarsari, Desa Pupuan, Kabupaten
Tabanan, bahkan bila perlu bahan-bahan kayunya dikirim dari Silakarang
dibawa ke desa tersebut. Ini menunjukan suatu masalah bisnis dalam
dunia global, jangan-jangan persaingan harga mengakibatkan kualitas
karya menurun dan pengalihan ciri khas karya. Hal ini penting di atasi,
bila ingin melestarikan suatu karya yang adiluhung, sangat memungkinkan
untuk pengkaderisasian dan konsisten. Namun untuk mengatasi pasar yang
menengah ke bawah alias murah-meriah, seniman harus bisa menyikapinya
atau ikut memproduksi karya-karya yang sedang populer saat ini, yang
bisa menghasilkan uang untuk kelangsungan hidup.
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MANGKU MURA

Rohaniawan, Pelukis Wayang Kamasan yang
Konsisten dan Penuh Kesederhanaan
I Kt. Suteja
Mangku Mura, begitu masyarakat sekitar Desa Kamasan menyebut
beliu sebagai seorang pelukis wayang kamasan yang memiliki kualitas
karya berbobot, dan patut diperbincangkan dalam seni lukis klasik Bali.
Mangku Mura diperkirakan lahir pada tahun 1905 di Banjar Siku, Desa
Kamasan, Klungkung, dan meninggal pada tahun 1999, dari pasangan
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suami-istri Made Kepet dengan Wayan Roni, yang melahirkan I Wayan
Mura (Mangku Mura), Ni Made Sebek Tambun, Ni Nyoman Randat, Ketut
Regig, dan Wayan Tedun. Dari 5 (lima) bersaudara, hanya Wayan Mura
memiliki nasib yang paling mujur, kerena dapat mengenyam pendidikan
Sekolah Rakyat selama 3 tahun, tamat sekolahpun pada usianya 16 tahun.
Saat itu, yaitu pada jaman penjajahan Belanda, yang merupakan aktivitas
yang sangat langka bagi masyarakat pedesaan, sebab kemiskinan menjadi
kesenjangan bagi masyarakat priyayi dengan petani. Seandainya Wayan
Mura melanjutkan pendidikannya saat itu hanya lagi 2 (dua) tahun, berarti
dia menyelesaikan pendidikan di klas 5 (lima). Hanya disertai dengan masa
pengabdian selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka dia akan diangkat
menjadi priyayi (sebutan umum bagi pegawai pemerintah saat itu).
Kedudukan priyayi saat itu sangat tinggi, baik dari segi sosial ekonomi,
kemasyarakatan, maupun status sosialnya. Namun rupanya jalan hidup
Wayan Mura tidak tertuju pada hal tersebut, justru mengikuti kehendak
orang tuannya untuk membantu keberlangsungan hidup keluarga, dia
menjadi buruh pengangkut padi. Di samping itu, dia belajar memande
(sebagai pekerja tukang emas dan perak) selama 2 (dua) tahun. Kalau
memande, dia harus mampu menyediakan bahan baku emas dan perak,
sedangkan dia adalah keluarga yang kurang mampu untuk menyiapkan
bahan baku alias kekurangan modal, oleh karena itu dia kembali lagi
menjadi buruh pengangkut padi bersama ayahda.
Belajar Melukis Wayang Kamasan
Suatu ketika, Wayan Mura bersama orang tuanya mengangkut padi
ke rumah Pekak Lui di Banjar Sangging, Desa Kamasan, Klungkung. Dari
obrolan iseng orang tua Wayan Mura dengan Pekak Lui, yang menitipkan
dan memohon agar berkenan mengajarkan Wayan Mura melukis wayang
kamasan. Hal itupun disanggupi oleh Pekak Lui. Perjalanan profesional
seni lukis klasik Wayan Mura adalah ditempa oleh Pekak Lui, yang berawal
dari belajar membuat sketsa wayang. Biasanya seorang murid, tahap awal
proses belajar menggambar wayang melalui menggambar berbagai tokoh
pewayangan pada selembar kertas, tetapi Wayan Mura mengambil jalan
pintas, dengan membuat sketsa wayang pada selembar kain, sebagaimana
layaknya pelukis yang sudah biasa menggambar wayang. Cara ini ternyata
mampu dia kerjakan dengan baik, karena usaha yang cukup berani untuk
belajar secara cepat dan menumbuhkan sikap yang tidak canggungcanggung dalam proses berikutnya. Dalam waktu yang relatif singkat,
Wayan Mura akhirnya berhasil menunjukan kemampuan membuat sketsa
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wayang, karena dimotivasi oleh bakat yang terpendam sebagai calon pelukis.
Berkat ketekunan dan kualitas Wayan Mura melukis wayang, membuat
Pekak Lui meyakini kemampuannya. Kepercayaanpun dilimpahkan kepada
Wayan Mura, setiap ada pesanan melukis wayang kamasan pada Pekak
Lui, dia dipercayai sebagai pembuat sketsa. Proses belajar dan bekerja
melukis wayang kamasan di tempat Pekak Lui dia jalani sangat singkat,
karena tumbuh semangat dan keyakinannya untuk mendalami pelajaran
karakterisasi dan artistik berbagai tokoh pewayangan.
Mematri Beberapa Kekhasan Guru, Guna Mencari Identitas Karya
Setelah dipahami oleh Wayan Mura, bahwa dalam seni lukis wayang
kamasan, setiap guru memiliki karakter, artistik, dan kekhasan pada teknis
melukis wayang. Pemahaman inilah yang membuat Wayan Mura mencari
metode pembelajaran yang tepat guna meningkatkan kualitas karyanya.
Dari hasil pengamatan, Wayan Mura telah mempunyai pilihan untuk belajar
dari beberapa guru yang dianggap memiliki keahlian masing-masing, oleh
kerena itu dia bersikeras belajar di Banjar Sangging dengan beberapa guru
seperti: 1). Belajar menggambar muka aeng (seram, angker, menakutkan)
dengan Bapak I Wayan Kayun. 2) Belajar menggambar muka memanisan
(karakter lembut, tampan) dengan Bapak I Nyoman Dogol. 3) Belajar
menggambar jejeleg/kekuwub (proporsi) dengan Bapak Lenged. 4) Belajar
menggambar galuh (karakter wanita) dengan Bapak I Wayan Ngales.

Pemurtian Lukisan karya Mangku Mura
Foto oleh: I Nyoman Laba (2014)
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Ditempa keempat guru tersebut di atas, menjadikan karya lukisan
Wayan Mura lebih berkarakter dan menampakan ciri khas tersendiri.
Apalagi mendapat pembinaan dari Bapak I Wayan Ngales, karya-karyanya
makin mantap dan terarah. Berkenaan dengan proses pembelajarannya,
selanjutnya dia magang dengan Bapak I Wayan Ngales, karena kualitas
karyanya bagus, dia dipercayai sebagai tukang ngereka (tukang sketsa).
Jadi semua lukisan wayang kamasan yang dipesan orang di tempat I Wayan
Ngales, sketsanya dibuat oleh Wayan Mura, sehingga pesanan membanjir
dan penghasilannyapun makin bertambah.
Berkat hasil melukis wayang kamasan, dia tidak pernah merasakan
kehabisan uang, seolah-olah uang selalu datang terus menerus tanpa sadar
bahwa pekerjaan akan mengalami pasang-surut. Sejalan dengan gairah
mudanya saat itu, hidup berfoya-foya. Disakunya selalu terselip pulpen, dan
rokok cap “Double” tidak pernah putus-putusnya diisap, metajen (sabungan
ayam) kegemarannya. Dengan penampilan seperti itu, merupakan simbol
status orang modern, terpandang, dan mempunyai gengsi yang tinggi. Wayan
Mura sangat bangga akan kemampuan dan keberhasilannya, terlebih lagi
uang terus mengalir. Namun disela-sela kegelamoran hidupnya, ternyata
Wayan Mura sangat cerdas membagi waktunya. Dari pagi bekerja melukis,
sore hari metajen, dan pada malam hari belajar pesantian (kelompok belajar
nembang Bali). Di tempat pesantian inilah dia belajar membaca aksara
Bali, memperkaya cerita-cerita, dan filosofi kehidupan yang dituangkan ke
dalam lukisannya. Suatu metode pembelajaran yang praktis antara belajar
dengan berbagai guru, belajar pesantian dapat melengkapi kemampuan
teknis dan makna atau filososfi dalam lukisannya.
Diangkat sebagai “pemangku”
Mempunyai ketrampilan melukis, masih perjaka, memiliki pekerjaan,
dan kemampuan membaca aksara Bali merupakan sosok yang sangat langka
pada saat itu, lebih-lebih Wayan Mura mempunyai status berpendidikan.
Hingga pada suatu ketika, Wayan Mura ditunjuk oleh keluarga menjadi
pemangku di Paibon Tangkas Kori Agung. Pemangku adalah ulama yang
mengabdi pada suatu Kahyangan, Paibon, Dadia, maupun Merajan/
Sanggah, atau penyelenggara agama yang bertindak sebagai perantara
secara vertikal. Pada umumnya status sebagai pemangku sering dihindari
oleh seseorang, karena hidup pemangku, baik langsung maupun tidak akan
terbatas kebebasannya untuk bertindak. Secara moral dia terikat untuk
selalu berbuat kebajikan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan
tanpa pamrih. Namun entah kenapa, Wayan Mura yang sebelumnya
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biasa hidup berfoya-foya, menyatakan “ya” ketika dijadikan pemangku
oleh keluarga. Setelah mewinten (penyucian), maka sahlah status Wayan
Mura menjadi pemangku. Selanjutnya masyarakat menyebut namanya
“Pemangku Wayan Mura”, lama-kelamaan disebut dengan nama “Mangku
Mura” sebagai satu kosakata yang utuh, seolah-olah merupakan satu nama
yang tidak terpisahkan. Untuk mendalami kehidupan sebagai pemangku,
Mangku Mura berguru nabe (belajar mengenai hal-hal kepemangkuan) pada
Mangku Sukiya, sampai akhirnya beliau menyelesaikan pelajaran upacara
keagamaan yang mesti akan dilaksanakannya. Secara otomatis kesenangan
berpoya-poya dan metajen beliau tinggalkan, kemudian berkonsentrasi
pada status kepemangkuaan serta menekuni sebagai pelukis wayang
kamasan. Dari sinilah nama Mangku Mura dikenang sampai sekarang,
karena beliau adalah seorang yang memiliki kemampuan spiritual, pelukis
yang handal, konsisten pada tindakannya, dan hidup penuh kesederhanaan
serta mengayomi masyarakat.
Perkiraan pada tahun 1947 Mangku Mura mengawini seorang
gadis yang bernama Nengah Mireg, dan pada tahun 1948 melahirkan
anak pertamanya bernama Wayan Sungkrig, selanjutnya Nyoman
Darma, Nengah Latra, Nyoman Kondra, Ketut Darmi, Nengah Muriati,
dan Nyoman Muriani, mereka sesungguhnya bersaudarakan 12 orang,
namun yang masih hidup hanyalah 7 orang. Nengah Muriati adalah satusatunya putri Mangku Mura yang meneruskan bakatnya secara formal,
dengan melanjutkan pendidikan ke Program Studi Seni Rupa dan Desain
Universitas Udayana Denpasar, memilih bidang seni lukis. Putra-putri
yang lainnya, walaupun tidak melanjutkan pendidikan seninya, namun
mereka rata-rata mampu melukis wayang kamasan nimimal pada proses
pewarnaan.
Konsisten dan penuh kesederhanaan
Di Desa Kamasan, dimana proses pengerjaan lukisan yang dilakukan
secara kolektif, secara tidak langsung menumbuhkan kerjasama dan
transmisi nilai-nilai kebudayaan, pendidikan dan lain-lainnya. Terlebih
para seniman senior seperti Mangku Mura dipandang sebagai pribadi yang
satya wacana (taat), karismatik, dan penuh kesederhanaan, memiliki status
sosial relatif lebih tinggi dari masyarakat secara umum. Pengalaman menjadi
pemangku dari sejak muda, memberikan nilai lebih pada lingkungannya,
pendapat-pendapatnya sering dipergunakan sebagai panutan yang sejalan
dengan bidang keagamaan, khususnya di Banjar Siku. Kadang-kadang
masyarakat meminta pendapatnya untuk menyelesaikan suatu masalah, hal
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ini secara tidak langsung menempatkan posisi Mangku Mura berperanan
sebagai pencetus ide, pelopor, dan sekaligus sebagai stabilisator dalam
masyarakat. Pergaulan sehari-hari, Mangku Mura dikenal sebagai figur
yang tegas, tegar, dan teguh dalam pendapatnya, bila diyakini mempunyai
nilai kebenaran.
Suatu kejadian yang paling mengesankan bagi keluarga Mangku
Mura maupun masyarakat sekitarnya, yaitu ketika pada tahun 1973 ada
sesungsungan (benda keramat) Barong Landung di Pura Desa Banjar Siku
yang telah lapuk atau keadaan fisik barong tersebut tidak utuh. Melihat
keadaan seperti itu, munculah inisiatif Mangku Mura untuk merestorasinya,
namun apa tanggapan masyarakat?. Justru tidak menyetujui, karena siapa
yang berani mengutak-atik benda keramat itu akan menemui ajalnya atau
kehidupannya menderita. Karena keyakinan Mangku Mura untuk berbuat
yang lebih baik, maka beliau menghadap Raja di Puri Klungkung untuk
memohon pendapat mengenai Barong, Raja menyetujui rencana restorasi
Mangku Mura, dan bahkan Raja siap menyumbangkan kedua Prerai
(topeng) tersebut. Namun pendapat Mangku Mura berbeda, beliau hanya
memohon restu restorasi dari Raja, apabila prerainya diganti, berarti
keaslian dan kesakralannya akan hilang. Oleh karena itu, Mangku Mura
bersikeras memohon kepada Raja untuk tetap menggunakan prerai yang
asli, dengan cara memperbaiki prerai agar utuh kembali. Mangku Mura
memohon kepada Raja agar bersedia mapaice (memberikan) pengganti
keempat tangan dari Barong Landung yang telah rusak tersebut. Rencana
mangku Mura berjalan sesuai dengan rencana dan keyakinannya, akhirnya
Barong Landung tersebut lestari sampai sekarang.

Barong Landung yang di restorasi oleh Mangku Mura.
Foto oleh: I Nyoman Laba (2014)
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Menurut penuturan Nengah Muriati, beberapa tahun setelah Barong
Landung tersebut selesai direstorasi dan kembali menjadi sungsungan
masyarakat setempat, ada kejadian yang aneh di rumahnya. Ketika itu
Mangku Mura memperbaiki bale daje (rumah di sebelah utara), tidak
disangka diketemukan sebuah bentuk tangan dari kayu yang merupakan
salah-satu bagian dari tangan Barong Landung Jro Gede di atas lambang
(stelan kayu atap rumah) rumahnya. Pada hal waktu merestorasi Barong
Landung tersebut, keempat tangan yang rusak itu telah dibakar oleh
masyarakat, tetapi saat membongkar rumahnya diketemukan potongan
tangan tersebut masih utuh. Berkaitan dengan kejadian penemuan tangan
tersebut, pada suatu malam Mangku Mura bermimpi, dicari oleh kedua
Barong Landung tersebut sembari berkata “ngaturan suksma ring pidabdab
Mangku Mura, yen ten kenten sinah gelah nenten kari nyeneng ring Pura
Desa” (berterimakasih kepada Mangku Mura yang telah berjasa merestorasi,
sehingga masih bisa eksis sampai sekarang). Berdasarkan kejadian itu,
Mangku Mura segera membuat pelinggih di rumahnya, ngelinggihang
(berstanakan) dan nyungsung (memuliakan) tangan tersebut di rumahnya
sampai sekarang. Suatu sikap, keyakinan, dan tindakan konsisten Mangku
Mura yang menumbuhkan nilai kebenaran secara sekala maupun niskala.
Pada tahun 1960, Mangku Mura dipercayai untuk merestorasi Kertha
Gosa dan Taman Gili, dari sinilah tumbuh semangatnya untuk menekuni
seni lukis kamasan sebagai profesionalnya. Baru kemudian pada tahun
1970-an, mampu eksis berkarya dan dapat menghidupi keluarganya melalui
hasil seni lukis. Mangku Mura telah memamerkan beberapa lukisannya,
baik di dalam maupun di luar negeri yang meliputi, Klungkung, Denpasar,
Yogyakarta, Jakarta, Australia, Singapura, Hongkong, Inggris, Jerman
Barat, Italia, Amerika, dan lain-lainnya, serta piagam penghargaan dari
Pemerintah Provinsi Bali. Karya-karyanya telah dikoleksi oleh berbagai
kolektor, museum, dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri. Namun dibalik ketenaran nama Mangku Mura,
kehidupan pelukis tersebut amat bersahaja yang penuh kesederhanaan,
tidak berbeda jauh dengan masyarakat lingkungannya, dan sama sekali
tidak mencerminkan kepribadian yang menonjol. Ada kejadian yang sangat
mengesankan bagi penulis. Bahwa foto lukisan di atas yang penulis pajang
sebagai salah satu hasil karya lukisan Mangku Mura berjudul Pemurtian,
pernah dipinjam pada tahun 1973 oleh seorang kolektor dari Amerika
bernama David, dan baru dikembalikan pada tahun 2013 kepada keluarga
Mangku Mura. Lukisan tersebut dilukis di atas papan dengan menggunakan
warna tradisional Bali, dan masih utuh serta tidak menampakan pelunturan
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warna. Sedangkan bahan pewarna tradisonal tersebut tidak diproduksi lagi,
oleh karena itu lukisan itu memiliki nilai kualitas dan nominal yang sangat
tinggi sebagai hasil karya seniman lawas.
Referensi
Suwito. 1990. Laporan Penelitian: Biografi Mangku Mura, Pelukis Senior
Wayang Kamasan dan Karyanya. Denpasar: Universitas Udayana.
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ANAK AGUNG GEDE BAGUS ARDANA

Sosok Pelukis Hanoman dan Pejuang Kemerdekaan
I Ketut Murdana
Anak Agung Gede Ardana seorang Pelukis Modern dan pejuang
kemerdekaan mengusir penjajahan Belanda kelahiran Puri Kilian,
lingkungan Puri Agung Bangli. Lahir pada tahun 1931, sebagai putra ke
empat dari enam bersaudara pasangan seorang ayah yang kala itu menjabat
sebagai Punggawa Bangli, yaitu: Anak Agung Anom Putra dan Ibunya
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bernama Anak Agung Biyang Made Rai. Adapun saudara-saudaranya yang
lain adalah: 1) Anak Agung Gede Ngurah, 2) Anak Agung Gede Mudita
(Kapten Anak Agung Mudita, Pahlawan Nasional), 3) Anak Agung Ayu
Manik, 5) Anak Agung Ayu Supraba dan 6) AnakAgung Gede Rai. Anak
Agung Gede Bagus Ardana menampakkan bakat menggambarnya sejak
kecil, senang corat coret di dinding maupun di lantai, halaman rumah dan
suka mendengarkan cerita pewayangan dari ayahnya, seorang sastrawan.
Pada tahun 1939 dalam usia delapan tahun, Ardana kecil mengikuti
pendidikan di HIS Silo Dharma di Klungkung, yaitu sekolah yang
didirikan pada jaman Belanda. Tidak semua anak-anak saat itu memperoleh
kesempatan belajar, oleh karena itu kesempatan itu dimanfaatkan sebaikbaiknya, sehingga semua pelajaran yang diikuti saat itu memperoleh nilai
delapan. Di antara semua pelajaran yang sangat menonjol adalah menulis
halus dan menggambar. Ketika itu guru kelas mengajar semua pelajaran,
walaupun demikian Ardana mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang
diajarkan oleh guru kelasnya. Kemudian dilanjutkan latihan di rumah
dengan sungguh-sungguh, sebagai seorang putra bangsawan tentu memiliki
waktu luang yang lebih banyak dari pada anak-anak di pedesaan.
Ketika itu bahan-bahan untuk menggambar masih sangat terbatas,
namun tidak menyusutkan semangatnya menggambar. Dengan latar
belakang sebagai seorang anak Punggawa beberapa lukisan hitam putih
mempergunakan konte di atas kertas dihasilkan, salah satu lukisan
menggambarkan sosok keteladan Patih Gajah Mada yang belum selesai dan
dipasang di dinding rumahnya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal
17 Agustus 1945 pembenahan pendidikan dilakukan pemerintah dan
masyarakat. Pada Tahun 1947, Anak Agung Bagus Ardana masuk Sekolah
Rakya (SR). Melalui sekolah rakyat bakat menggambarnya mulai ditempa
lagi. Berkali-kali kesempatan mengikuti lomba-lomba menggambar,
membuat Ardana semakin bersemangat untuk mengembangkan bakatnya.
Ornamen-ornamen hiasan Puri dan Pura yang selalu disaksikan di
sekitar rumahnya menjadi teman akrab dan menjadi perpustakaan hidup
yang dilihat sambil lalu-lalang memberinya ispirasi bahkan selalu tampil
kembali sebagai obyek dalam karya-karyanya. Sebagai seorang anak
Punggawa yang juga seorang sastrawan itu memiliki kegemaran menonton
wayang kulit, Hanoman si kera putih abdi Rama menjadi tokoh idolanya.
Apabila melihat Hanoman semangatnya hidupnya bangkit menteladani
pengabdiannya, oleh karena itu seringkali menjadi obyek-obyek lukisan
dalam berbagai ekspresi sesuai cerita. Ekspresi tokoh Hanoman yang
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sangat dinamis dikombinasikan dengan bentuk-bentuk pendukung lainnya
seperti; Naga, Singa, Garuda, Boma serta ornamen-ornamen Bali lainnya.

Hanuman Duta

Pada tahun 1957 dalam suatu acara Rudolf Bonnet, seorang pelukis
Belanda yang tinggal di Ubud, berkunjung ke Puri Bangli. Ketika itulah
Rudolf Bonnet melihat lukisan Ardana dan bertanya kepada Punggawa,
kemudian Punggawa memperkenalkannya kepada Rudolf Bonnet. Melalui
perkenalan itu Rudolf Bonnet mengarahkan bakat dan kemampuannya,
agar lukisan-lukisan itu harus dikerjakan secara sungguh-sungguh dan
selesai dengan baik. Memperoleh bimbingan itu membangkitkan semangat
baru bagi Ardana untuk terus melukis dan meningkatkan kemampuannya.
Setelah itu ia mulai melukis di atas kanvas dan menggunakan warna-warna
buatan luar negeri seperti warna Rembrant, Winsor, tallens, Greco dan
lain-lainnya, namun warna yang paling disukai sesuai dengan karakteristik
lukisannya adalah warna Rembrant. Tema-tema lukisannya lebih banyak
menggambarkan kisah-kisah pengambdian Hanoman, antara lain; Hanoman
Duta, Wug Alengka yang dilukiskannya dalam berbagai versi adegan yang
mengagumkan. Karakteristik lukisannya menampilkan warna-warna cerah
dan didukung oleh kepiawaian dan ketelitiannya memainkan kuas membuat
karakter dan ekspresi Hanoman seolah-olah tampak hidup. Didukung oleh
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keterampilan membuat detail bulu yang sangat rapi, segar, dan berirama
memperkuat daya hidup gerak dan ekpresi wajah Hanoman itu sendiri.
Detail ukiran yang dipandu dengan arsitektur Bali menunjukkan suasana
yang amat agung, sebagai inspirasi yang direfleksikan dari suasana kerajaan
dimana ia dibesarkan. Oleh karena kegetolannya melukiskan idolanya itu
sekarang Ardana dikenal sebagai pelukis Hanoman dari Bangli.

Hanuman Duta

Disamping tokoh Hanoman yang menjadi idolanya, pelukis berkaca
mata yang berjenggot putih panjang ini juga melukis obyek cerita lainnya,
yaitu Rama memburu kijang emas, Dewi Sitha diculik oleh Rahwana, tokoh
Gajah Mada dan lain-lainnya yang dibuat dalam berbagai versi adegan.
Akibat bakat dan kepiawaiannya itu Ardana menunjukkan karakter dan
identitas diri yang sangat kuat yang berbeda dengan pelukis-pelukis modern
lainnya di Bali maupun di Indonesia. Lukisanya telah banyak dikoleksi
oleh beberapa kolektor Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya yang
dapat disaksikan menjadi koleksi Taman Budaya (Art Centre, Denpasar).
Sebagai seorang pelukis kakek yang menurunkan bakat seninya pada ke
14 putra-putrinya, seringkali mengikuti kegiatan pameran, baik pameran
tunggal maupun kelompok, antara lain dalam rangka Pesta Kesenian Bali,
pameran bertajuk Taksu Bali di Bali Cliff pada tahun 2001 dan 2002.
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Sri Rama Memanah Kijang Emas

Melalui kegiatan melukis dan pameran itu Anak Agung Bagus
Ardana semakin dikenal oleh kalangan pecinta seni lokal, nasional maupun
internasional. Bakat seni dan kepiawaiannya ini tidak dimiliki sendiri,
namun Gung Kak Lingsir yang memiliki lima istri, empat belas putra dan
putri, dua puluh lima cucu dan lima kompiang ini, senang berbagi dan
banyak mendidik dan membina bakat seni anak-anak muda di Bangli.
Sampai saat beberapa pelukis berbakat lahir dari asuhannya, antara lain;
I Nengah Dipta, I Wayan Badra, I Nyoman Cakra, dan Anak Agung Gede
Padmanaba yang karya-karyanya sudah dikenal oleh kalangan pencinta
seni dunia. Dan puluhan murid-muridnya yang lain banyak yang menekuni
seni-seni terapan, seperti mengukir, membuat topeng, tukang prada dan
lain sebagainya. Walaupun sekarang usianya sudah menginjak delapan
puluh tiga tahun ingatannya masih segar, bicaranya lancar tentang berbagai
peristiwa, apalagi saat-saat mengenang masa mudanya yang tampan, ketika
menaklukkan hati lima orang gadis pujaannya, wah senyum terbuka lebarlebar sambil berseloroh, itulah bukti ketampanan dan kejantanan di masa
lalu. Ketika ditanya bagaimana caranya membagi kasih kepada kelima
istrinya agar hidup rukun, waah itulah manajemen dijawabnya dengan
tertawa riang mengenang masa lalunya. Sekarang Gung Pekak Lingsir ini
tinggal bersama dua orang istri yang menemani masa-masa tuanya dan tiga
istri yang lainnya telah meninggal.
Disamping sebagai pelukis yang tidak terpengaruh oleh
komersialisasi, Ardana sebagai seorang anak Punggawa dan adik kandung
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Kapten Mudita, ketika masih muda ikut aktif dalam perjuangan melawan
penjajahan Belanda. Ketika itu Ardana muda menjadi koordinator Barisan
Banteng mengangkat bambu runcing bersama kakaknya. Akibat semangat
nasionalismenya menggelora memperjuangkan kemerdekaan akibat
keberaniannya ia ditangkap dan dijadikan tahanan rumah oleh pemerintah
Belanda.
Setelah kemerdekaan perjuangan membangun desa dilanjutkan dan
dijadikan kepala desa selama empat tahun (1952-1956). Selanjutnya akibat
kepercayaan masyarakat terhadap pengabdiannya mengantarkan dirinya
menjadi anggota DPRD Bangli pada tauhun 1968. Selain sebagai anggota
DPRD juga dipercaya sebagai Ketua BPLA Kecamatan Bangli selama dua
periode (1979-1987). Jabatan penting lainnya yang pernah diduduki yaitu
sebagai Pimpinan Sasana Budaya Bangli selama sebelas tahun (19801981). Selanjutnya kembali dipercaya menjadi ketua BPPLA Kabupaten
Bangli selama dua belas tahun (1987-1999). Kemudian dipercaya
kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangli periode 1987-1992.
Sekarang masih tetap dipercaya sebagai Wakil Ketua Parisada Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli dan Ketua Markas Ranting
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kecamatan Bangli yang telah
diembannya sejak tahun 1968.
Diusia senja seperti sekarang ini Anak Agung Gede Bagus Ardana
Si Kakek Jenggot ini masih tampil aktif ngayah di pura, ketika penulis
menemuinya sedang berada di pura bersama anggota masyarakat lainnya
sedang memperbaiki pura. Kegiatan mengabdikan diri terhadap seni dalam
wujud persembahan adalah mulas atau ngodakin (mewarnai) pratima,
barong, rangda, tapel dan sarana upacara lainnya, menjadikan Si Kakek
Jenggot ini bersemangat dan seolah-olah memperoleh berkat tamba (obat)
bagi kesehatan rohani dan jasmaninya.
Melalui ketokohan ini Anak Agung Bagus Ardana memperoleh
segudang penghargaan, dari pemerinta kabupaten Bangli dan Pemerintah
Daerah Bali, salah satunya dalam bidang seni yaitu Penghargaan Seni
Dharma Kusuma oleh Gubernur Propinsi Bali, pada tahun 2002.
Sumber Data.
Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2002., Penghargaan Dharma Kusuma
Wawancara, tanggal 19 Juli 2002. Di Puri Kilian Bangli, pukul 10.30 wita
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ANAK AGUNG GEDE DHARMA AGUNG
Seniman Topeng
“Berkarya Sebagai Yadnya”
I Ketut Murdana
Anak Agung Gede Dharma Agung sosok seorang seniman topeng
yang sangat sederhana dan bersahaja, lahir pada tanggal 12 Agustus 1952
dari pasangan almarhum Anak Agung Gede Putra (tahun 1927) dengan
Anak Agung Ayu Oka (1932), di Puri Soka Bangli. Ayahnya seorang pemain
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Drama Gong Puri Bangli yang dikenal sebagai tokoh Punakawan yang
sangat lucu, membuat Drama Gong ini cukup di kenal di Bangli, Gianyar,
Klungkung, Karangasem, dan juga Badung Era tahun 1962 sampai tahun
1977 mementaskan judul Babad Tirta Harum di Sasana Budaya Bangli.
Darah seni drama yang mengalir dari ayahnya, dan darah seni topeng yang
mengalir dari Sang Kompyang (ayah dari Kakeknya) yaitu: Dewa Agung
Gede Putu, seorang seniman topeng yang sangat mumpuni pada masanya.
Aliran darah seni yang demikian deras mengalir dari Sang Kompyang dan
Sang Ayah, membuat Gung De Dharma kecil tangannya selalu “gudip”atau
aktif dan kreatif. Letupan-letupan daya imajinasi seninya selalu bergerak
memerlukan ruang ekspresi, dan menggerakkan langkahnya menemui para
seniman topeng di daerah Bangli untuk dijadikan guru agar bisa mengasah
kemampuannya. Adapun tokoh-tokoh seniman topeng yang dijadikan
guru adalah Anak Agung Oka Hartawan berasal dari Puri Kawan Bangli,
Anak Agung Made Oka dari Puri Kawan Bangli, dan Sangging Giler dari
banjar Sangging Bangli. Disamping itu beliau juga berguru “mata”, artinya
berguru melalui melihat karya-karya topeng warisan leluhur, dalam wujud
topeng simbolis atau tapakan Ida Bhatara yang demikian banyak ada di
sekitar lingkungannya. Menyaksikan peninggalan itu dan didukung oleh
jiwa pengabdian yang tinggi (ngayah), menteladani leluhurnya, menjadikan
Gung De Dharma semakin kaya wawasan berkeseniannya. Kekuatan ini
dapat memicu dan membentuk kepribadian yang kuat dan selalu semangat
mengembangkan bakat dan ketrampilannya berkarya.
Gung De Dharma Kecil menamatkan pendidikan di Sekolah
Dasar Negeri Nomer 1 Bangli pada tahun 1968. Kemudian melanjutkan
pendidikan di SMP. Negeri 1 Bangli dan tamat pada tahun 1971 dan
selanjutnya menyelesaikan pendidikan di KPAA Singaraja di Bangli pada
tahun 1982. Setelah menamatkan pendidikan diangkat menjadi pegawai
negeri sipil pada tahun 1978. Selama mengenyam pendidikan Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah, itulah Gung De Dharma kecil mendapatkan
pendidikan melalui guru-guru kesenian yang dapat menumbuhkan bakat
serta wawasan berkeseniannya. Mengawali penuangan bakat seninya,
Gung De Dharma kecil berbekal topeng-topeng warisan yang sudah tidak
terpakai, dijadikan contoh sekaligus guru yang menginspirasi bakatnya.
Menurut pandangannya ketika melihat topeng-topeng itu secara lebih
seksama, dalam perasaannya terbayang karakter-karakter wajah tertentu
yang seolah-olah berdialog yang mengarahkan gerak tangannya memahat,
rautan pisau pengutik, pulasan warna serta isian ornamen lainnya.
Menurutnya proses itu bagaikan dialog antara obyek dengan perasaanya
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yang dapat menghidupkan karakter wajah-wajah topeng yang dibuatnya.
Wajah-wajah topeng itu bagaikan anaknya sendiri yang terkadang
memanggilnya untuk diselesaikan, sehingga seringkali sontak terbangun
dari tidur dan bekerja. Dibalik itu pula bila menyaksikan topeng-topeng
warisan itu seolah-olah muncul bayangan seniman yang membuatnya.
Merasakan bayangan itu Gung De Dharma merasa larut dalam pengalaman
estetis dan pengalaman spiritual yang kemudian menyatakan berguru
melalui karya-karya itu. Kekuatan spiritual dan kesadaran inilah menjadi
landasannya untuk berkarya terus menerus hingga kini, yang dimaknai
sebagai yadnya dalam hidupnya. Barangkali inilah cara Gung De Dharma
yang sekarang disebut Gung Aji Mangku karena dijadikan Pemangku di
Merajannya, berkarya untuk mencapai Yoga.
Melalui keyakinan itu Gung Aji Mangku, bapak dari Anak Agung
Istri Erni Sulistyantini, Anak Agung Istri Erna Dwidyantini dan Anak Agung
Gede Bagus Ernantha ini, terus berkarya untuk kepentingan masyarakat.
Karya-karyanya yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan telah
banyak tersebar di masyarakat sebagai wujud pengabdiannya, dalam
wujud topeng dewa-dewi, arca-arca, topeng Jero Gede, Rangda, Barong
Ket, Celuluk, Telek dan lain sebagainya. Karya-karya topeng Panca dan
kreasi-kreasi topeng lainnya banyak dikoleksi oleh kolektor manca negara,
antara lain oleh Kolektor Michael Nakoneczny, Singapura dan karyanya
juga menjadi koleksi Clark Gallery, Jerman beberapa kolektor topeng
Indonesia dan karya-karyanya banyak dipakai oleh penari topeng di Bali.
Sampai saat ini Gung Aji Mangku yang pensiunan Pegawai Negeri
Sipil ini terus berkarya, salah satu karyanya yang cukup menghebohkan
masyarakat yaitu karya Barong Ket, Tapakan Ida bhatara di Pura Taman
Sari, Banjar Pacung, Desa Bitera, Gianyar. Pada tahun 2004 karya
persembahannya mendapat perhatian sungguh-sunggguh oleh pengempon
pura dan masyarakat sekitarnya, yang membuat nama Gung Aji Mangku
sangat dihormati. Walaupun demikian Gung Aji Mangku bersikap biasabiasa saja dan selalu rendah hati, karena hal itu dimaknai dan diyakini
sebagai anugrah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya juga Gung
Aji Mangku ngayah membuat Barong Landung di Desa Belong Peliatan
juga menjadi sungsungan yang sangat disakralkan menjadi perhatian
dan kepercayaan masyarakat setempat. Sekarang Gung Aji Mangku
menciptakan tiga Rangda yang sangat berbeda dengan Rangda-Rangda
yang ada di daerah Gianyar sedang dipajang di ruang kerjanya. Diantara
tiga Rangda itu satu Rangda memiliki getaran magis yang sangat kuat,
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yang dapat dirasakan bagi para tokoh seniman maupun tokoh masyarakat
yang datang ke ruang kerjanya.

Foto : Anak Agung Gede Dharma Agung Saat
Menerima Penghargaan

Melalui ketekunannya berkarya Gung Aji Mangku telah mengikuti
kegiatan pameran dan demonstrasi, hingga bisa memperoleh penghargaan
yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional antara lain sebagai
berikut:
1. Piagam Penghargaan Sebagai seniman Topeng, saat mengikuti pameran
topeng se-Bali di Desa mas Ubud, Gianyar yang dilaksanakan oleh
Kanwil Peridustrian Propinsi Bali, tanggal 16 juni 1981, yang dibuka
oleh bapak Dirjen Perindustrian Kecil, dan Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Bali, saat itu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra.
2. Pada tahun 1984 bersama beberapa pengerajin berkesempatan ikut
menyambut kedatangan menteri-menteri Pendidikan se-Asia di
Gedung Sasana Budaya “Giri Kusuma” Kabupaten Bangli, melalui
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pameran dan demontrasi pembuatan karya masing-masing. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indinesia saat itu adalah Prof.
Dr. Daud Yusuf.
3. Pada Tahun 1986 ikut serta dalam pameran kerajinan tangan di Sasana
Budaya Singaraja, yang dilaksanakan oleh Kanwil Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali yang berlangsung selama
tujuh (7) hari.
4. Pada tahun 1987 sebagai Duta Kabupaten Bangli dalam lomba
Kerajinan Topeng Pesta Kesenian Bali, untuk kategori Topeng Arsa
Wijaya, Patih dan Bondres. Memperoleh prestasi masuk nominasi
lima besar.
5. Pada tahun 1988 memperoleh Piagam Penghargaan dari Gubernur
Bali dan Piagam Penghargaan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bangli, saat itu dipercaya kembali sebagai Duta Kabupaten Bangli
dalam Lomba Kerajinan Topeng dalam Pesta Kesenian Bali, dalam
kategori Topeng Jro Gde da Jro Luh, Barong Ket, dan Rangda. Saat itu
berhasil meraih prestasi sebagai juara II, Topeng Jro Gde dan Jro Luh
dalam waktu bersamaan.
6. Pada tanggal 18-31 Maret 1989 mengikuti pameran Jenis-Jenis Topeng
Bali di Taman Budaya Denpasar.
7. Pada tahun 1991 dari Bupati Bangli, saat mengikuti pameran
Kerajinan selama tujuh (7) hari yang diselenggarakan oleh Dinas
Pariwisata Daerah Tingkat II Bangli di kawasan Penelokan, dalam
acara menyambut Tahun Kunjungan Wisata yang dibuka oleh Bpak
Bupati Bangli. Acara itu sempat ditinjau oleh bapak Gubernur saat itu,
Prof. dr. Ida Bagus Oka dan DR Sutan Takdir Alisyahbana
8. Pada Tahun 1994 memperoleh Piagam Penghargaan dari Bupati
Bangli, atas terpilih karyanya dalam pameran, kerajinan di Virginia
Amerika Serikat yang berlangsung tanggal 25 Juli sampai dengan 5
Agustus 1994.
9. Pada tahun 2006 memperoleh Piagam Penghargaan dari panitia
Pameran dengan thema “Bangli in Bali”saat mengikuti pameran karya
seni lukis, Patung, Topeng, dan lain-lainnya yang diselenggarakan di
Gallery Jimbaran, Kuta Bali selama satu (1) bulan.
10. Memperoleh Piagam Penghargaan “Wija Kusuma Maha Bhakti” dari
pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2007 atas dedikasinya dalam
bidan seni topeng.
11. Pada tahun 2007, mengikuti pameran yang dimotori oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam
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rangka Promosi Museum Gunung Api Batur yang diselenggarakan di
Tokyo Jepang.
Disamping kegiatan-kegiatan tersebut di atas Anak Agung Gede
Dharma alias Gung Aji Mangku karena telah dipercaya menjadi Jero
Mangku di salah satu Pura Keluarga Puri. Beliau sangat senang berbagi
pengetahuan seninya kepada masyarakat siapa saja membutuhkan, terutama
bagi generasi muda yang ingin menekuni seni topeng.

Foto : Anak Agung Gede Dhrma Agung Saat Ngayah
Menurunkan Bhawa Warisan Leluhurnya

Darah seninya juga menurun kepada putra-putrinya, yang sangat
mencintai seni tari, seni lukis, seni karawitan, seni topeng dan lain-lainnya.
Namun darah seninya juga mengalir pada adiknya yaitu Drs Agung Gde
Atmaja Putra yang sangat mencintai seni topeng dan juga piawai menari
Topeng. Sekarang adik kandungnya Drs. Anak Agung Gede Bagus,
sekarang mengikuti darah seni sang kakak, dan mulai membuat karya
Rangda pertama yang cukup mengesankan. Hal ini menjadi kebahagiaan
tersendiri bagi Gung Aji, bagaikan tamba mautama karena sanak
keluarganya mencitai seni dan dapat mengabdi untuk masyarakat. Beliau
selalu bersyukur dan bahagia karena diberkati bakat seni, yang sangat
bermanfaat untuk menghaluskan jiwa guna mencapai kedekatan diri dengan
Sang Pencipta. Bagi Gung Aji Mangku berkesenian adalah “Ngayah”.
Melalui orang-orang yang menyaksikan dan mencintai karyanya, Gung Aji
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Mangku merasa bahagia dan sangat dekat dengan orang-orang, walaupun
baru dikenal bagaikan sudah akrab sejak lama. Baginya juga merasakan
dengan berkarya seni adalah wujud penghalusan jiwa untuk menemukan
persaudaraan yang sesungguhnya (tattwam asi).

Foto : Anak Agung Gede Dharma Agung Saat Menjadi Salah Satu Pemenang
Dalam Lomba Topeng Dalem Tingkat Propinsi

Foto : Beberapa Karya Topeng
Anak Agung Gede Dharma Agung
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I GUSTI KETUT KOBOT
Ni Made Rinu
I Gusti Ketut Kobot lahir pada tahun 1917 di Banjar Pengosekan
Desa Mas,Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dari perkawinan I Gusti
Nyoman Sinug dengan Ni Gusti Putu Jenger. Pendidikannya hanya sampai
kelas tiga Vervoleg School (SD tiga tahun). Rupanya jenjang pendidikan
yang dicapai tidaklah menjadi penentu dalam perjalanan hidup selanjutnya,
tetapi hanya sebagai sarana penunjang bakat alami yang sangat besar pada
dirinya. Sejak umur tiga belas tahun bakat menggambar itu telah tampak
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dan sangat menonjol pada dirinya, Oleh karena itu ia diajak oleh Tjokorda
Gambir berasal dari puri Peliatan untuk dididik melukis. Kemampuan
menggambarnya berkembang pesat, akibat ketekunannya mengikuti
arahan Tjokorda Gambir. Kesempatan untuk menempa bakatnya itu
dimanfatkan sebaik-baiknya, sehingga menjadi seorang pelukis cilik yang
berbakat besar, dan kecekatan teknis mengagumkan. Mengawali pekerjaan
menggambar dimulai menggambar di atas kain dengan menorehkan prada,
yang digunakan untuk menghias Parba Bale Adat Bali. Kondisi kehidupan
masyarakat saat itu kebanyakan petani bahkan banyak petani penggarap,
sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memesan gambar
atau lukisan. Hal ini mengakibatkan Kobot kecil merasa jenuh dan tidak
kuat menghadapi situasi seperti itu, akhirnya pada tahun 1935 ia mohon
diri dari Puri Peliatan dan mencari kehidupan sendiri. Mulai saat itu ia
belajar mandiri dan mulai melukis di atas kain kanvas di rumahnya di Desa
Pengosekan. Selanjutnya melukis menjadi kegiatan utamanya sehari-hari,
disamping mengikuti kegiatan adat istiadat sebagai anggota masyarakat.
Sebagai Tokoh Seniman Yang Berpengaruh
Akibat ketekunannya bertahun-tahun I Gusti Ketut Kobot
menghasilkan karya lukisan yang semakin berkualitas dan berbobot,
sehingga karya-karyanya semakin banyak dikenal dan dikoleksi oleh
orang-orang asing. Selanjutnya ia mengangkat tiga orang anak muda
untuk dididik melukis antara lain : I Wayan Gedot, I Dewa Putu Sugi, dan
I Gusti Made Baret. Akibat ketekunannya mendidik anak-anak muda di
desanya akhirnya bertemu dengan Rudolf Bonnet pada tahun 1936. Saat
itu Rudolf Bonnet telah mengamati dan menyaksikan bakat anak-anak di
Bali, ia sangat menaruh perhatian besar untuk meneruskan perkembangan
seni budaya Bali. Upaya itu diawali dengan mendirikan kursus melukis
yang bertempat di jaba tengah (halaman tengah) Puri Agung Peliatan,
Ubud. Memperhatikan kemampuan yang dimiliki I Gusti Ketut Kobot,
maka saat itu pula Rudolf Bonnet meminta kesediaannya mengajar dan
menjadi pengurusnya. Kursus tersebut diikuti oleh Tjokorda Ngurah
Mayun, I Gusti Putu Raka, I Gusti Putu Arka, I Gusti Made K.Warji, I Ketut
Kelenus, I Wayan Barwa, I Wayan Turun, I Wayan Durus, dan I Wayan
Sabeh, semua pelukis tersebut berasal dari Desa Peliatan. Selanjutnya dari
Banjar Pengosekan bergabung A.A. Gede Oka, dari Desa Lod Tunduh
A.A. Made Mandra dan I Made Cuk dari Desa Pejeng, dan A.A. Gede
Ngurah (Arthanegara dkk,1981/1982:2). Saat itu pula I Gusti Ketut Kobot
mengajar seni lukis gaya Ubud kepada murid-muridnya. Sekarang murid198
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muridnya itu semuanya menjadi pelukis terkenal dan sebagian besar sudah
almarhum.
Karya-karya I Gusti Ketut Kobot lebih banyak mengembangkan
bentuk pewayangan dibandingkan dengan tema-tema kehidupan seharihari. Menurut I Gusti Ketut Kobot bahwa melalui penggabaran tema-tema
pewayangan, bisa mencerminkan tokoh-tokoh yang dapat diselami sifat
dan tabiatnya, sesuai dengan falsafah hidup ajaran agama Hindu. Sebagai
seorang pelukis Kobot sangat mencintai karya, bagaimana anak-anaknya
sendiri, oleh karena itu ia tidak menjual atau memajang karya-karyanya
di sembarang tempat, bahkan ia tidak pernah memajang karyanya di art
shop (Winaya, 2002:124). Lukisannya saat ini dapat dilihat di Museum
Ratna Warta Ubud, Museum Neka, Museum Agung Rai, Museum Rudana,
Taman Budaya, pada koleksi Bung Karno, dan pada kolektor-kolektor
yang ada di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 1951 I Gusti Ketut
Kobot mengikuti pameran di Sydney Australia yang disponsori Guild Of
Australia Artist. Pameran-pameran lain sering diikuti oleh I Gusti Ketut
Kobot baik di dalam maupun di luar negeri yang sekaligus mangangkat
namanya menjadi pelukis terkenal di dunia.
Dari perkawinannya dengan Ni Ketut Tumpuk (Jero Ketut Tumpuk)
lahirlah Ni Gusti Putu Bek, Ni Gusti Nyoman Karti, dan Ni Gusti Ketut
Nyeri. I Gusti Kobot sekeluarga menetap di Banjar Pengosekan, Desa Mas,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan meninggal pada tahun 1999.
Atas jasa-jasanya melestarikan seni budaya Bali dalam bidang seni lukis,
maka pada tahun 1981 I Gusti Ketut Kobot mendapat penghargaan dari
pemerintah daerah Propinsi Bali berupa tanda penghargaan Seni Dharma
Kesuma (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988/1989:5).
Konsep Berkarya
I Gusti Ketut Kobot yang memeluk Agama Hindu, sehingga lukisanlukisan yang dibuat berdasarkan keyakinan terhadap Sang Hyang Widhi
Wasa. Keyakinan ini juga ditunjang tulisan Suara Swami Viwekananda
yang mengemukakan bahwa Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa) menciptakan
manusia berdasarkan bentuk dirinya, tetapi sama pula benarnya manusia
menciptakan simbol Tuhan yang selaras dengan bentuk diri manusia itu
sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa Sang Hyang Widhi
Wasa berada di luar dan di dalam diri yang mengatasi pikiran manusia.
Beliau selalu dikejar-kejar di luar diri sehingga dapat ditemukan bahwa
beliau adalah hati dari hati manusia itu sendiri. Konsep melukis I Gusti
Kobot ini berdasarkan kehidupan agama Hindu yang merupakan sumber
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dari aneka aspek kehidupan, gerak kehidupan, dan inspirasi kehidupan.
Aspek kehidupan manusia dan mahluk hidup tersebut tertuang dalam kitab
suci Weda. Tujuan akhir dari agama Hindu Moksartham Jagathita Ya Ca Iti
Dharma, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dunia dan moksa. Pandangan
I Gusti Ketut Kobot ini mengandung dua aspek yaitu kesejahteraan lahir
dan bathin. Atas dasar keyakinan itu bahwa lukisan tradisional tersebut
merupakan pernyataan hidup yang dituangkan dalam pola-pola, tematik
pewayangan sebagai upaya pengenalan berbagai sifat dan watak manusia
melalui ungkapan keindahan garis-garis lembut dan warna kelam padat,
penuh variasi. Lukisan itu dipajang pada parba, patung arca pratima atau
pralingga yang diciptakan tanpa keterpaksaan dan merupakan keutuhan
dari totalitas pernyataan hidup.
Corak Lukisannya
Corak dapat diartikan dengan gaya atau style dalam seni lukis berarti
aliran tertentu yang khas atau khusus yang dikembangkan oleh seniman.
Corak lukisan I Gusti Ketut Kobot klasik tradisional yang mengungkapkan
norma, rasa, estetika, perupaan yang mengandung tema, ide, komposisi,
proporsi, garis, bentuk, anatomi, warna, tekstur, bahan, peralatan kerja,
dan teknik pengerjaannya. Pengungkapan norma etika pada lukisan
merupakan sifat dasar yang berlaku selama dapat dipertahankan dari sifat
kritis (Magnis,1975:13). Norma dalam lukisan I Gusti Ketut Kobot dapat
dilihat dalam dua segi yaitu: norma atau aturan dalam perwujudan bentuk
karya seni lukis itu sendiri dan norma isi atau norma yang dapat disisipkan
kepada masyarakat penikmatnya.
Norma-norma perwujudan bentuk dalam karya I Gusti Ketut Kobot
tampak jelas dalam pengungkapan tema yakni: unsur garis, bentuk, warna,
tekstur, dan unsur-unsur pendukung lainnya seperti: komposisi, proporsi, dan
keseimbangan. Hal ini merupakan kaidah pokok yang telah lama menyusup
dalam karya ciptaan seniman I Gusti Ketut Kobot yang dilandasi falsafah
agama Hindu, sehingga dapat melahirkan konsep-konsep tertentu. Konsep
tersebut antara lain: rwa bineda, tri datu, catur warna, panca warna (panca
dathu), dan konsep pengider-ider. Konsep keseimbangan dalam lukisan I
Gusti Ketut Kobot mementingkan keseimbangan formal yang didukung
komposisi simetris yang dapat memberi sugesti ketenangan. Komposisi
yang membangun keseimbangan ini sangat menonjol kegunaannya, karena
banyak diprioritaskan untuk kepentingan agama.Tema yang diambil yaitu:
Ramayana, Mahabharata, Sutasoma, tetapi yang paling banyak digarap
adalah Mahabharata dan Ramayana. Setelah kena pengaruh Barat komposisi
200

Tokoh-tokoh Seni Rupa

karya-karyanya juga berkembang lebih dinamis namun tetap menampilkan
suasana tenang, yang diakibatkan keteraturan bentuk, warna yang kelam
pekat dan penuh variasi. Ketika dilihat sekilas bahwa warna-warna itu
tampak seolah-olah satu warna, tetapi bila diperhatikan secara lebih dekat
dan sungguh-sungguh aneka warna tersaji secara harmoni (polycromatik)
yang sangat mengesankan.
Lukisan-lukisan I Gusti Ketut Kobot yang indah pada awalnya dibuat
atas dasar permintaan masyarakat desa, raja, atau pembesar setempat yang
selalu berkaitan dengan upacara adat dan keagamaan. Dengan demikian
tujuannya untuk mengabdi dalam upacara keagamaan yang dilandasi
sikap tanpa pamerih. I Gusti Ketut Kobot bekerja sungguh-sungguh untuk
menghasilkan karya yang indah dan berkualitas. I Gusti Ketut Kobot, merasa
sangat bangga bila hasil karyanya mampu memperlihatkan keindahan,
keharmonisan, dan dan intensitas kerapiannya, sebagai keunggulan yang
ditawarkan sehingga masyarakat bisa mengaguminya. Dengan demikian
apa yang dianggap memenuhi nilai estetik adalah suatu yang rapi, utuh
tanpa cacat, bersih, halus, harmonis, dan berbobot berdasarkan intensitas
kerja yang tertur, sesuai dengan keagungan tema ceritera pewayangan yang
dilukisnya. Dengan cara pandang kerja seperti itu, merefleksikan betapa
kuatnya nilai-nilai spiritual yang memotivasi gerak setip goresan karyakaryanya, sehingga tampak hidup dan berkarakter.
Akibat dari keunggulan corak dan kesungguhan kerja I Gusti Ketut
Kobot, membuat Walter Spies sangat mengagumi bahkan puluhan kali
mengirim surat kepada ibunya di Jerman. Dalam suratnya tiada hentihentinya memuji sebagai ungkapan rasa kagumnya terhadap karya seni
lukis tradisional yang dicapai oleh I Gusti Ketut Kobot. Decak kagum ini
juga memberi semangat tersendiri bagi Walter Spies untuk mendorong
terus agar seniman Bali selalu membangun corak yang baru. Hal ini
pula mendorong lahirnya pelukis-pelukis muda yang kena imbas dari
kualitas karya-karya I Gusti Ketut Kobot, dan juga mampu memberikan
dukungan terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Bahkan sampai
sekarang ada kelompok pelukis di desa Pengosekan yang menamakan
diri Pengosekan Community Of Artis, sebagai upaya untuk bersama-sama
mempertahankan dan mengembangkan seni lukis dalam percaturan seni
rupa Bali dalam khasanah seni rupa Indonesia dan dunia Internasional.
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I Gusti Ketut Kobot

Karya I Gusti Ketut Kobot
Judul : Ramayana
Tahun: 1960
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Karya I Gusti Ketut Kobot
Judul :Karna Tanding
Tahun : 1989
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I KETUT BUDIANA
Ni Made Rinu
I Ketut Budiana lahir di Banjar Padang Tegal Ubud Gianyar pada
tahun 1950. Bakat seninya memang muncul sejak kecil, yang mendorongnya
ia ingin belajar melukis dan mematung dari lingkungan sekitar, dan orang
tuanya seorang undagi kepercayaan Puri Ubud yang sangat terkenal. Bakat
alami yang dialiri darah seni orang tua dan kakeknya itu, bisa berkembang
subur di lingkungan sekitarnya yang dikenal sebagai kampung seniman.
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Beliau melanjutkan pendidikan di Sekolah Seni Rupa Indoneia (SSRI)
Denpasar di Ubud tamat tahun 1972, kemudian setelah menamatkan
pendidikan, diangkat menjadi guru di almamaternya. Sambil mengajar
ia selalu melukis dan melaksanakan kegiatan pameran, serta selalu aktif
dalam kegiatan seni masyarakat, dalam membuat bade, petulangan,
pratima, arca dan lain-lainnya. Tidak terhitung banyaknya kegiatan
pameran dan kegiatan seni rupa telah dijalaninya sejak tahun 1974 di Bali,
di Jakarta, Bandung, Yogyakarya dan beberapa kota lainnya di Indonesia,
dan di berbagai kota di luar negeri. Kehadiran Rudolf Bonnet sebagai
pendorong proses kreatifnya mamberikan arti yang sangat penting dalam
upaya mengembangkan karier kesenimanannya. Melalui kegiatan pameran
itu ia semakin dikenal oleh kalangan pengamat seni, kolektor, dan juga
para pelukis terkenal dunia. Hubungan baik itu seringkali membuahkan
kerja sama dalam proses kreatif untuk menghasilkan karya-karya inovatif
kolaboratif. I Ketut Budiana bertempat tinggal di Jalan Jembawan nomer:
25, Padangtegal, Ubud, Gianyar, Bali. Pada tahun 1970 an ia merupakan
pelukis termuda dari kelompok pelukis Ubud pada tahun 1981.
Proses Kreatif
Landasan proses kreatif I Ketut Budiana, diawali dengan proses
belajar dengan cara mengamati karya-karya pelukis senior yang berada
di lingkungan sekitarnya. Kekagumannya dengan karya-karya pelukis
I Gusti Ketut Kobot, walaupun ia tidak pernah berguru secara langsung.
Namun melalui pengamatan yang cermat dan cerdas (meguru mata), ia
mampu meresapi dan mengeksresikan kembali menjadi “sesuatu yang
baru bagi dirinya”. Arsiran-arsiran yang demikian pekat, kelam, halus
dan berenergi pada karya Kobot menjadi titik tolak orientasi teknis yang
mampu mengantarkan piranti-piranti teknis bagi karya-karya Budiana.
Kekagumannya pula dengan kerya-karya pelukis I Gusti Made Deblog
yang sangat cermat dalam teknis, arsiran yang amat detail dengan intensitas
tinggi, menjadikan obyak dan momen estetis bagi karya-karyanya.
Transformasi teknis dari kedua pelukis itu melalui saringan imajinasi kreatif
bagi Budiana menjadikan individual skill yang mengagumkan dan bahkan
sampai sekarang selalu diasah secara sungguh-sungguh melalui berbagai
sajian obyek-obyek lukisannya. Akibat kualitas tatanan indrawi karya-karya
Budiana, sampai saat ini banyak menelorkan inspirasi baru, bagi para perupa
bukan saja para pelukis, tetapi juga pematung dan kriya seni. Kesadaran
indrawi yang mengalir menjadi kesadaran kreatif menjadikan Budiana
selalu menghormati gurunya. Walaupun ia tidak belajar secara langsung
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kepada para tokoh besar seniman Pita Maha itu, tetapi melalui sajian karyakarya dalam pameran maupun koleksi museum (teks indrawi), tentu saja
hal itu baginya merupakan wujud berguru “teladan”, dalam bahasa Bali
disebut meguru mate atau kecerdasan yang lahir dari pengamatan. Tentu
saja melalui kecerdasan pengamatan dan kesadaran kreatif itu tercurah ke
dalam bahasa estetis. Melalui cara seperti itu ia seolah-olah mengingatkan
generasi muda agar jangan sampai lupa menghormati gurunya. Baginya
guru adalah sifat kemahakuasaan Tuhan yang mengalir, untuk menuntun
manusia ke jalan yang lebih baik, bermartabat menuju tujuan hidup yang
sesungguhnya. Melalui keyakinan itu ia dapat merasakan pengetahuan
keindahan dan seni (wujud Dewi Saraswati), yang selalu mengalirkan
pengetahuan seni dan keindahan, yang membuka ruang imajinasi, gagasangagasan seni yang cemerlang menggetarkan jiwanya. Melalui kesadaran
itu berkesenian bagi Budiana adalah swadharma atau kewajiban yang
dimaknai sebagai kerja bagaikan air mengalir terus menerus tiada henti
memberi kehidupan pada semua ciptaannya. Baginya melukis adalah
proses kretif yang mensejahterakan jiwa dalam kehidupan. Pandangan
ini meningatkan kita pada sifat-sifat kemahakuasaan yang mengalir
dalam diri yang disebut dengan kalyanasundaram yaitu Penguasa Agung
yang mengendalikan semua keinginan manusia untuk berbuat sesuatu
yang mensejahterakan. Sundaram adalah wajah yang penuh gaya tarik
dan menggetarkan hati dari setiap ciptaannya yang berpusat di tengahtengah wajah. Kalyanasundaram memainkan peran semua wajah-wajah
dalam wujud panca indra, selera, dan pikiran dengan tujuan memberikan
kesejahteraan melalui daya tarik keindahan maksimal kepada semua
makhluk. Ketika seni lukis tersaji dalam ruang pameran atau dimana saja,
dengan keindahan wujudnya senantiasa memberikan kenikmatan estetis
dan selanjutnya membawa seseorang memasuki nilai-nilai esensial yang
tersurat atau tersirat di dalamnya.
Kesadaran terhadap persoalan itu bagi Budiana melukis adalah;
melalui seni mengenal tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Pandangan
dan kesadaran ini melahirkan sikap hidup bahwa berkesenian adalah
swadharma, sebagai upaya menyalurkan bakat yang mengalir dalam
dirinya. Bakat itu adalah “berkat” yang senantiasa wajib dikembangkan dan
diberdayakan agar mampu memberi daya hidup jasmani menuju kesadaran
rohani menuju tujuan hidup yang sesungguhnya. Kesadaran itu selalu
dipelihara dan diperjuangkan melalui “hidup adalah kerja”, oleh karena itu
bekerja adalah untuk mencapai sesuatu yang baru sehingga misteri dunia
semakin terbuka. Apabila seorang seniman mampu membuka sesuatu yang
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baru maka semakin bermaknalah hidup itu. Cara pandang dan landasan
berpikir seperti itu menggerakkan proses kreatif yang memasuki segenap
unsur dalam raga dan jiwa, menjadikan eksresi yang mampu menembus
ikatan-ikatan material dan belenggu ikatan sosial yang seringkali menjadi
penghalang proses kreatif. Hal ini amat disadari bahwa ikatan itulah mesti
dilewati bila ingin menemukan kemurnian dalam menemukan momen
estetis membangun imajinasi kreatif.
Melakukan Swadharma atau kewajiban tidak semata-mata
menempatkan material sebagai tujuan utama, tetapi memaknai kerja
sebagai pencapaian kualitas. Hal ini maksudnya adalah melalui seni mampu
menembus batas realitas duniawi menuju realitas absolut yang oleh Plato
disebut dunia atas yang mendamaikan. Ketika seseorang bisa menghargai
persoalan imaji-imaji dan kualitas indrawinya itu adalah wujud komunikasi
rasa, imaji-imaji bahkan intuisi yang membangkitkan “sesuatu” dan
akhirnya seseorang dengan bangga memboyong lukisan itu ke rumahnya,
gallerynya, museumnya dan seterusnya. Bila seseorang telah mencapai
kualitas kerja murni maka rejeki akan datang dengan sendirinya. Oleh
karena itulah Budiana ingin selalu berbuat, berkarya, mencari sesuatu yang
baru. Baginya menemukan sesuatu yang baru adalah proses kehidupan,
oleh karenanya hidup sangat berharga harus diberi makna dengan kerja
keras untuk mencapai kejayaan.
Bagi Budiana untuk mencapai kejayaan sebagai tujuan hidup,
bukanlah perjuangan mudah, ia melalui perjuangan yang sangat panjang
dengan berbagai rintangan, godaan, jatuh bangun, beban tanggung jawab
pribadi dan keluarga selalu datang silih berganti menghadang cita-cita
berkesenian. Di tengah-tengah semua rintangan itu ia selalu berusaha sekuat
tenaga berjuang mencari dan berupaya menemukan, apa yang disebut
hidup sejati. Realitas menunjukkan bahwa tidak bisa dihindari bahwa dua
hal yang saling berlawanan (rwa bhineda) selalu hadir menantang, dalam
wujud kegelisahan dan kesenangan. Dua hal yang saling bertentangan
dan pertemuan kedua unsur itu adalah obyek renungannya menjadi
sumber inspirasi dalam penciptaan karya seni lukis, patung maupun karya
seni lainnya yang selalu digelutinya. Di dalam proses berkarya inilah
Budiana menemukan hal-hal baru yang selalu menjadi bahan renungan
untuk proses kerja selanjutnya. Renungan itu terkadang melampaui batas
kesadaran teknis, yang terkadang muncul menjadi bentuk-bentuk aneh
yang terkadang mengagetkat bahkan bisa menakutkan, mengerikan, bahkan
juga lucu dan di luar nalar. Memaknai proses ini dianggapnya sebagai
gerak energi yang bangit secara spontan dari dalam dirinya, membuka
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realitas baru menghadap jagat raya kosmik mikrokosmos ibunya sendiri.
Akankah wajah-wajah baru akan diberkati energi baru dan dibawa pergi
kemana oleh energi kosmik Ibunya sendiri itulah yang diperjuangkan
dengan gigih, sebagai wujud kepasrahannya. Terkadang pula Budiana
mencoba mengolah pergulatan energi baik dan buruk yang berkecamuk
dalam dirinya, ia selalu berupaya “menjinakkan keganasan persoalan
hidup” yang terkadang mengerikan itu, dengan energi kreatif dan bahasa
estetis menjadi wujud indrawi yang amat tematik. Wujudnya terkadang
amat mencengangkan, karena memang ia selalu berada pada ruang misteri.
Dengan cara seperti ia berupaya terus menjinakkan keganasan hidup
menjadi ekspresi estetik yang bernuansa mistis dan magis. Karyanya yang
amat mengagumkan publik tahun 1970an. Lompatan kreatif Budiana saat
itu, melampaui tradisi berpikir konvensional bagi para pelukis Bali saat itu.
Syukur saja lompatan kreatif itu bisa disaksikan dan diapresiasi tinggi oleh
Rudolf Bonnet, menjadikan Budiana bersinar dipermukaan pelukis muda
Bali saat itu. Tidak seperti di dunia seni rupa Barat, bisa menggemparkan
dunia kesenirupaan, karena respon positif dari masyarakat, pengusaha,
ilmuwan, Foundatin-foundation dan pemerintah mendukungnya dengan
energi dan publikasi yang memadai.
Pengalaman Pameran
Menggelar pameran tunggal sejak tahun 1999 di ARMA Museum,
Ubud, tahun 2000 pameran tunggal di Kazaki Gallery, Melbourne,
Australia, tahun 2003 pameran tunggal di Tokyo Station Gallery, Japan.
Tahun 2008 pameran tunggal di Marzuki Art Museum, Japan, dan juga
menggelar pameran tunggal di Setagaya Art Museum, Japan. Budiana juga
telah mengikuti berbagai pameran bersama di berbagai negara diantaranya:
tahun 1980 pameran lukisan di Jerman. Tahun 1985 mengikuti dan
menjadi koordinator pameran di Fokuoka Jepang. Tahun 1976 berpameran
di Tropen Museum Amsterdam, Holand. Tahun 1992 pameran lukisan di
U.S.A. (The World Presiden Organitation, Washington D C, U.S.A). Tahun
2005 berpameran di Sunjin Gallery Singapore. Tahun 2007 mengikuti
International Painting Festival di Uijain Madyaprades India. Yang paling
Istimewa tahun 2014 pameran di tiga tempat yaitu di Bantara Bali, Bentara
Budaya, Jakarta, dan Bantara Budaya Yogyakarta dan pameran lain yang
tidak kalah pentingnya dalam perjalanan karier berkeseniannya.
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I Ketut Budiana

Karya I Ketut Budiana
Judul: Gelombang Asmara
Tahun : 2010
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Judul: Alam Lain (Gaib)
Tahun : 2002

Judul : Grandfathers and grandchildrens
Tahun : 2000
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Judul: Mother’s Milk
Tahun : 1997

Referensi
Dharsono (Sony Kartika)., 2007, Estetika, Rekayasa Sains, Bandung
Kam, Garret., 2002, Suteja Neka dan Museum Neka, Yayasan Dharma
Seni Museum Neka, Ubud, Bali, Indonesia.
Sachari, Agus., 2002, Estetika, Makna, Simbol dan Daya, ITB
Schie, G.Van., 2008, Hubungan Manusia dengan Misteri Segala Misteri,
Rahasia di Balik Kehidupan, Fidei, Press, Jakarta.
Sarah and Michael Paterson., 1999, MuseumPuri Lukisan, Yayasan Rathna
Warta Ubud
Rinu, Ni Made., 1984, Mengenal Dua Pelukis Tradisional Bali, Program
Studi Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana.
_____________., 2004, Pengaruh Lukisan I Gusti Ketot Kobot Terhadap
Perkembangan Seni Lukis Ubud (Tesis), Program Pasca Sarjana
Universitas Udayana Denpasar.
Sriyoga Parta, I Wayan, 2014, COSMOS (Katalog), Yayasan Kryasta Guna,
Ubud Bali
Sekar Jagat Bali Jilid II

211

_____________., 2015, Seni Rupa Bali Sebagai Aset Pusaka Budaya,
Pemerintah Kabupaten Gianyar.

212

Tokoh-tokoh Seni Rupa

BIODATA PARA PENULIS
Dr. Ni Made Wiratini, SST., MA., lahir di Denpasar pada tahun 1950,
adalah pengajar pada Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan,
Institut Seni Indonesia Denpasar. Ia menyelesaikan studi S2 Arts di bidang
Etnologi Tari (1991) pada University of California, Los Angeles, dan gelar
Doktor pada Program Pascasarjana, Kajian Budaya, Universitas Udayana
(2005). Penekun seni pegambuhan dan palegongan, Made Wiratini telah
menulis beberapa artikel dan buku. Selama berkecimpung di bidang seni, ia
pernah mengikuti misi kesenian Bali ke beberapa daerah di Indonesia, dan
kunjungan ke beberapa negara di Asia dan Eropa, Australia, dan Amerika
Serikat.
Drs. I Made Subrata, M.Si., lahir 11 Pebruari 1952 di Padangtegal, Ubud,
Gianyar adalah dosen PSSRD Unud dan sekarang dosen Jurusan Seni
Rupa Murni, Minat Seni Lukis, FSRD Institut Seni Indonesia Denpasar.
Pendidikan S1 Jurusan Seni Rupa, Fakultas Teknik, Unud Denpasar (19721980); pendidikan S2 di Program Magister Kajian Budaya Pascasarjana
Unud Denpasar (2000-2002). Berbagai jabatan pernah dipangkunya yakni
sebagai Dekan PSSRD Unud dan sekarang menjabat sebagai Pembantu
Rektor III Institut Seni Indonesia Denpasar. Selain sebagai pendidik
juga sebagai praktisi seni lukis yang aktif melakukan pameran kelompok
maupun tunggal bertaraf, lokal, nasional, maupun internasional.
Dr. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg, lahir di Tabanan tahun 1954, adalah
dosen Program Studi Desain Interior, FSRD, Insitut Seni Indonesia
Denpasar. Ia menyelesaikan pendidikan S2 bidang ilmu Ergomomi
(2011) dan pendidikan S3 Ergonomi (2011) keduanya di Pascasarjana,
Universitas Udayana Denpasar. Jabatan yang pernah diembannya yakni
sebagai Pembantu Ketua III PSSRD UNUD (1990-1997) dan sekarang
Kepala LP2M Institut Seni Indonesia Denpasar. Sebagai seorang dosen, ia
aktif melakukan penelitian dan mengikuti seminar baik di dalam maupun
luar negeri.
Drs. I Ketut Murdana, M.Sn., lahir 31 Desember 1957 di Banjar Pacung,
Bitera, Gianyar, Gianyar. Pendidikan pada Program Pascasarjana Institut
Teknologi Bandung (2001), kini sedang menempuh Program Doktor Ilmu
Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia di Denpasar. Tahun
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1989-1998 menjabat sebagai Ketua Jurusan Seni Rupa STSI Denpasar.
Tahun 2001-2003 diangkat menjadi Pembantu Ketua I STSI Denpasar.
Tahun 2003 sampai saat ini menjabat sebagai Pembatu Rektor I Institut
Seni Indonesia Denpasar. Sebagai praktisi seni ia sering melakukan
pameran kelompok maupun tunggal yang bertaraf, lokal, nasional maupun
internasional. Pameran terakhir tahun 2013 dilakukan di Universty Western
Australia. Sering melakukan penelitian, menulis artikel, menjadi pembicara,
mengikuti seminar dan kegiatan seni lainnya. Sekarang menjadi penulis di
Tabloid mingguan Bali Age dalam rubrik ’Tutur Kejernihan, Melalui Seni
dan Spiritual’.
Dra. Ni Made Rinu., M.Si. lahir di Ubud, Gianyar, pada tanggal 24 Pebruari
1957. Suami Drs. I Ketut Murdana M.Sn. mantan PR I ISI Denpasar dan
sekarang sebagai penasehat rektor, anak Putu Wahyuning Sri Purnami
sedang menempuh kuliah di progran pasca sarjana ISI Denpasar. Alamat Jln.
Siulan Gang Nusa Indah IV/4 Denpasar Bali. Menyelesaikan pendidikan
di SD.N.3 Ubud,Gianyar pada tahun 1970 dengan predikat bintang pelajar
SMP.N.Ubud tahun 1973, SMSR. Denpasar tahun 1977 dengan predikat
siswa teladan PSSRD. Universitas Udayana tahun 1984. Diangkat sebagai
dosen P.S.S.R.D .UNUD. Tahun 1986 dan tahun 1988 sebagai dosen teladan
I PSSRD UNUD, dan sebagai dosen teladan II UNUD. Pendidikan terakhir
Program Pasca Sarjana (Kajian Budaya), bidang Estetika UNUD tahun
2004. Sejak tahun 1997-2004 menjabat sebagai Pembantu Ketua II PSSRD
UNUD. Tahun 2004-2008 menjabat sebagai pembantu Dekan II FSRD ISI
Denpasar. Tahun 2008-2009 diangkat sebagai Pejabat Dekan FSRD ISI
Denpasar. Tahun 2009-2013 menjabat sebagai Dekan FSRD ISI Denpasar
dan kini masih menjabat sebagai Dekan FSRD ISI Denpasar. Kegiatan
dalam bidang seni sering melakukan pameran bersama yang bertarap
lokal, nasional, maupun internasional (di Australia, Amerika, Jepang,
China, Thailand, Malaisya, dan pameran yang terakhir pada bulan Oktober
2015 dilakukan di Jepang. Sering melakukan penelitian/membuat karya
monumental, mengikuti seminar, pemakalah, dan kegiatan seni lainnya.
Sering juga mengikuti organisasi profesi antara lain: Ikatan Seni Wati Bali
(ISWALI) bidang seni Rupa tahun 1990-1995, Ikatan Sarjana Seni Rupa
Indonesia (ISSRI) tahun 1990-1995, Pendiri Sanggar Seni Lukis Sidik Jari
Denpasar tahun 1995-2011, dan sebagai pembina di Ashram Vrata Wijaya
Denpasar bidang sosial dan spiritual tahun 2008 sampai sekarang.
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Prof. Dr. Drs. I Nym. Artayasa., M, Kes. lahiran di Banjar Semaja, Antosari,
Tabanan, 24 Maret 1964. Menyelesaikan seluruh jenjang pendidikannya di
Denpasar, termasuk S1 di Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain
Universitas Udayana. Setelah itu melanjutkan magister pada program
Pascasarjana Ergonomi Fisiologi-Kerja Universitas Udayana, serta jenjang
S3 memperdalam ergonomi di Program Pascasarjana Ilmu Kedokteran
Universitas Udayana. Prestasinya tidak hanya di tingkat nasional, namun
juga berkiprah di tingkat internasional antara lain tampil sebagai pembicara
dalam kegiatan seminar. Berbicara dalam seminar international kerja
sama ISI denpasar dengan Songkhla Rajabat University Thailand, “The
International Seminar Agriculture Ergonomics Development Converence
(AEDeC 2007) Kuala Lumpur, Malaysia. Suami dari Trianti Cahya Otiana
itu dalam dunia akademis selain mengajar Program Studi Desain Interior
Jurusan Desain FSRD ISI Denpasar juga aktif di Program Pascasarjana
Ergonomi F-Kerja dan Program Doktor Ergonomi di Universitas Udayana.
Selain itu juga pernah menjadi desainer interior pada beberapa kontraktor
dan konsultan di Kota Denpasar, serta menyelesaikan proyek arsitektur,
interior dan pertamanan secara mandiri di beberapa lokasi.
Dr. Drs. I Nyoman Sutedja, M.Hum., lahir di Bangli tahun 1958, adalah
dosen pada Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni
Indonesia Denpasar. Ia menyelesaikan studi S2 (1998), dan pendidikan S3
(2007) keduanya dari Universitas Udayana, Denpasar. Sebagai seorang dosen,
Nyoman Sutedja sangat aktif meneliti dan melakukan pengabdian kepada
masyarakat. Beberapa tulisannya pernah di muat di Jurnal Seni Budaya Mudra,
Institut Seni Indonesia Denpasar.
I Wayan Suharta, SSKar., M.Si. lahir di Ubud, tanggal 30 Juli 1963.
Memiliki bakat seni yang cukup kental terutama seni karawitan,
sudah tampak sejak duduk di bangku Sekolah Dasar. Karena bakat dan
kecintaannya pada seni karawitan, setelah tamat SMA pada tahun 1982
melanjutkan studi pada ASTI Denpasar dengan gelar Seniman Tingkat
Sarjana Muda diraihnya pada tahun 1986. Seniman Setingkat Sarjana (S1)
diraihnya ketika ASTI berubah status menjadi STSI pada tahun 1989, dan
diangkat sebagai staf pengajar di almamaternya. Pada bulan Agustus 2003,
mendapat kesempatan mengikuti Program Pascasarjana (S2) Program
Studi Kajian Budaya di Universitas Udayana Denpasar. Gelar Magister
Sains (M.Si.) diraihnya pada bulan Oktober 2005 dengan predikat Cum
laude. Sebagai duta bangsa, sering mengikuti misi kesenian Bali keluar
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negeri dan tour ke beberapa negara di Asia, Amerika, dan Eropa. Selain
aktif mengajar dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Seni Pertunjukan,
kini masih aktif sebagai praktisi dan peneliti.
Dr. Ni Luh Sustiawati, M.Pd., lahir di Kedis, Buleleng tahun 1959,
adalah dosen pengajar Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan
Musik (Sendratasik), Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia
Denpasar. Ia menyelesaikan pendidikan S2 (2002) dan pendidikan S3
(2008), di bidang Manajemen Pendidikan pada Universitas Negeri Malang.
Luh Sustiawati telah menulis sejumlah artikel yang berkaitan dengan
pelaksanaan pendidikan seni baik secara formal maupun informal.
Dr. Drs. I Gede Mugi Raharja, M.Sn, Lahir di Mataram, 5 Juli 1963,
adalah dosen pengajar Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain,
Institut Seni Indonesia Denpasar. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan
Seni Rupa Fakultas Teknik/Program Studi Seni Rupa dan Desain Universitas
Udayana (1988); S2 Program Studi Desain Program Pascasarjana
Institut Teknologi Bandung; S3 Program Studi Kajian Budaya Program
Pascasarjana Universitas Udayana. Selain aktif mengajar, juga menulis
artikel di beberapa jurnal dan peneliti.
I Kadek Suartaya
Lahir di Desa Sukawati, Gianyar, Bali, 3 Desember 1960. Sejak belia
sudah menggeluti kesenian, sebagai pelukis, pemain drama, penari dan
penabuh gamelan. Pendidikan S1-nya dalam bidang seni karawitan
diselesaikannya di STSI Denpasar pada tahun 1988. Pada 1991 ia diangkat
sebagai dosen di almamaternya itu. Pendidikan S2-nya dalam bidang
Kajian Budaya ditempuh di Universitas Udayana, Bali, dan tamat pada
tahun 2001. Sejak mahasiswa sudah aktif menulis di media massa.
Beberapa artikelnya sempat mendapat penghargaan tingkat regional dan
nasional. Selain mengajar, ia juga sempat menjadi sekretaris redaksi jurnal
Mudra yang diterbitkan STSI (sekarang ISI) Denpasar dan menjadi ketua
redaksi jurnal Bheri milik Jurusan Karawitan Perguruan tinggi seni itu.
Sebagai praktisi dan pengamat seni, Kadek Suartaya telah mengunjungi
Spanyol (1992), Jerman, Belgia, Luxsemburg (1994), Jepang (1997, 2003,
2004, 2005, dan 2006), Swiss (2000), Peru (2002), Malaysia (2007),
India (2008), Rusia (2010), Australia (2012) dan Tiongkok (2013).
Suartaya dikenal sebagai peneliti seni budaya dan produktif menulis
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esai dan kritik seni di Kompas, Gatra, The Jakarta Post, Koran Tempo,
dan Bali Post.
Dr. I Ketut Suteja, SST., M.Si., lahir di Denpasar tahun 1961, adalah dosen
pada Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia
Denpasar. Ia menyelesaikan studi S2 (2002), dan pendidikan S3 (2012),
keduanya dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebagai seniman, ia telah
tampil di beberapa daerah di Indonesia, dan beberapa negara di Asia dan Eropa,
Inggris, Amerika Latin, Australia, dan Amerika Serikat. Sebagai pencipta, Ketut
Suteja telah menciptakan sejumlah karya tari klasik dan kontemporer.
Dr. Ni Made Ruastiti, SST., MSi., lahir di Denpasar pada tanggal
22 Maret 1965 adalah staf pengajar di Fakultas Seni Pertunjukan, ISI
Denpasar. Pendidikan STSI Denpasar bidang Seni Tari (1990), Pendidikan
S2 (1999-2001) dan pendidikan S3 (2004-2008) ditempuh pada Program
Studi Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana Denpasar. Selain
aktif mengajar di Fakultas Seni Pertunjukan, Ruastiti juga sibuk sebagai
pengamat dan peneliti tentang seni pertunjukan.
Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum., lahir di Karangasem pada tahun
1967, adalah dosen pada Program Studi Seni Karawitan, FSP, Institut
Seni Indonesia Denpasar. Menyelesaikan pendidikan S2 (2001) UGM
Yogyakarta, dan pendidikan S3 bidang Kajian Budaya di Universitas
Udayana Denpasar (2012). Selama berkecimpung di bidang seni, ia pernah
mengikuti misi kesenian Bali ke berbagai daerah di Indonesia, serta tour ke
beberapa negara di Eropa dan Asia. Selain menekuni seni tabuh, Komang
Sudirga juga aktif dalam pesantian.
Dr. Drs. I Wayan Mudana, M.Si., lahir di Silakarang pada tahun 10
September 1963, adalah Dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain, ISI
Denpasar. Pendidikan S1-nya dalam bidang Seni Lukis di PSSRD UNUD
diselesaikan pada tahun 1991. Pada tahun 2008 mengikuti pendidikan S2
dalam bidang Kajian Pariwisata Universitas Udayana. Dan pada tahun
2015 mengikuti pendidikan S3 di jurusan Kajian Budaya Universitas
Udayana. Selain menjadi dosen, ia juga aktif di organisasi Himpunan
Seniman Gianyar dan pernah mengikuti berbagai simposium dan seminar.
Selain itu, ia juga pernah mendapat beberapa penghargaan dari Dinas
Kebudayaan Provinsi Bali dan dari STSI Denpasar.
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