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RINGKASAN
Dalam usaha mewujudkan visi Centre of Excellent di bidang seni, Institut
Seni Indonesia (ISI) Denpasar selalu mengupayakan langkah-langkah inovatif
yang dapat terealisasi tahun 2020. Untuk itu ISI Denpasar dalam kurun waktu 5
tahun ke depan harus mampu menunjukkan blue print jangka pendek dan jangka
panjang yang merepresentasikan wujud dan peran ISI Denpasar sebagai satusatunya perguruan tinggi seni di Bali. ISI Denpasar boleh dikatakan mewakili
corak budaya Bali secara global, dimana kita dapat menemukan bagian seni dan
budaya Bali melalui keberadaan dua Fakultas yang mengelola seni pertunjukan
(Fakultas Seni Pertunjukan) serta seni rupa dan desain (Fakultas Seni Rupa dan
Desain). Untuk memenuhi standar sebagai pusat kajian dan penciptaan seni sudah
seharusnya ISI Denpasar menyediakan media informasi yang memiliki nilai
edukatif guna memenuhi data kajian dan penciptaan seni yang tidak hanya mampu
menjembatani kebutuhan civitas akademika ISI Denpasar, namun juga dapat
diperuntukkan untuk masyarakat umum baik lokal, nasional bahkan internasional.
Salah satu sarana yang memiliki potensi besar dalam memberikan
informasi edukatif tersebut adalah Pusat Dokumentasi (Pusdok) Seni yang
bertempat di Gedung Lata Mahosadhi ISI Denpasar. Pusdok ISI Denpasar
dinyatakan sebagai satu-satunya museum hidup di dunia, karena tidak hanya
memajang benda-benda seni nusantara, tapi juga benda-benda tersebut dapat
dimainkan. Namun sayang media informasi dalam museum masih berwujud
papan informasi yang tidak mengulas dengan detail informasi karya yang
dipajang, sehingga data yang ada sangat minim. Apabila pusat dokumentasi ISI
Denpasar mampu menjadi media informasi dengan nilai edukatif, tentu akan
sangat memudahkan bagi siapa saja yang memiliki kepentingan untuk menambah
pengetahuan seni dan budaya hanya dengan berkunjung ke museum ISI Denpasar.
Terkait dengan hal inilah maka menarik peneliti untuk mengakaji model media
informasi yang relevan diterapkan di Pusdok ISI Denpasar.
Untuk mewujudkan pusat dokumentasi dengan media informasi edukatif
yang mampu memenuhi kebutuhan pengkajian dan penciptaan seni maka melalui
penelitian akan dihasilkan model media informasi yang dikemas secara digital
dengan salah satu produk yaitu bilingual dokumenter. Bilingual dokumenter
adalah karya film dan foto dokumenter dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris)
yang dapat digunakan sebagai media edukasi untuk memberikan informasi bagi
masyarakat nasional maupun internasional terkait dengan karya seni pertunjukan
serta seni rupa dan desain yang dipajang di pusat dokumentasi ISI Denpasar.
Dari hasil studi yang telah dilaksanakan, telah diperoleh data-data otentik
yang digunakan sebagai informasi akurat yang telah dituangkan dalam delapan
model story line yaitu Gong Kebyar Bali Utara, Angklung Bali Selatan, Tari Oleg
Tamulilingan, Tari Ciwa Nataraja, Lukisan karya Gunarsa, Lukisan karya Wianta,
Karya topeng Barong Bangkal dan topeng Arsa Wijaya karya maestro I Wayan
Tangguh.
Kata kunci: bilingual dokumenter, media informasi, edukatif, museum seni
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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,
Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan kemajuan Penelitian Hibah
Bersaing tahun anggaran 2016 dengan judul “Bilingual Dokumenter Sebagai
Media Informasi Edukatif Guna Mendukung ISI Denpasar Menuju Centre of
Excellence”
.

Penyusunan laporan kemajuan penelitian Hibah Bersaing ini meliputi

laporan tahapan 70 % dari keseluruhan penelitian pada tahun I, dilengkapi dengan
catatan harian penelitian dan laporan penggunaan anggaran penelitian.
Dalam penyusunan laporan kemajuan ini, data yang disampikan meliputi
ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian terkait dengan kebutuhan Pusdok
Seni ISI Denpasar akan adanya media edukasi informatif yang mampu dijadikan
acuan pengetahuan seni bagi pengunjung Pusdom ISI Denpasar. Penulis
menyadari bahwa terkait dengan hasil akhirnya masih jauh dari sempurna
sehingga penulis sangat mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak
sehingga nantinya penulis mampu menghasilkan luaran penelitan yang lebih valid
dan akurat
Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan
kemajuan penelitian Hibah Bersaing Tahun anggaran 2016 dapat terselesaikan.

Agustus, 2016

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemban visi menjadi centre of excellence dalam bidang pengkajian
dan penciptaan seni harus diwujudkan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar
dalam waktu lima tahun ke depan. Sehingga berbagai konsep edukasi yang kreatif,
inovatif mulai digali dan direncanakan dengan matang. ISI Denpasar merupakan
satu-satunya perguruan tinggi seni di Bali, memiliki keunggulan yang tidak
dimiliki oleh perguruan tinggi lain yang ada di Bali. Potensi yang dimiliki ISI
Denpasar dalam bidang seni dan budaya sudah seharusnya dimanfaatkan untuk
terus menjaga dan melestarikan seni dan budaya Bali melalui proses pengkajian
dan penciptaan seni. Sudah menjadi tanggung jawab moral dari ISI Denpasar
sebagai institusi pendidikan untuk menghasilkan sarjana seni yang tangguh dan
mumpuni di bidang seni dan budaya.

Selain, itu ISI Denpasar harus dapat

membuktikan keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat Bali yang memiliki
andil besar untuk menjaga dan melestarikan seni budaya yang tumbuh
berkembang di Bali serta dapat menjawab berbagai tantangan yang menanti tahun
2020.
Tantangan kedepan ISI Denpasar tidak dapat dilepaskan dari keberadaan
ISI Denpasar sebagai Institut Seni yang berkembang dengan visi untuk menjadi
pusat unggulan (centre of excellence) dalam bidang penciptaan, pengkajian, dan
penyaji serta pembina seni di Bali ataupun di seluruh Indonesia bahkan nantinya
mampu untuk menunjukkan eksistensi di kancah Internasional. Sebagai lembaga
pendidikan seni, sudah menjadi tanggung jawab moral bagi ISI untuk memberikan
dan

menghasilkan

pengetahuan

seni

yang

mampu

mendukung

proses

pembelajaran dan kajian seni tidak hanya bagi komponen pelaksana dan peserta
pembelajaran di lingkungan ISI Denpasar, namun tentunya juga diperuntukkan
bagi komponen di luar lingkungan ISI Denpasar. Sebagai perguruan tinggi seni,
ISI Denpasar harus mampu memberikan edukasi di bidang seni dan budaya tidak
hanya untuk civitas akademik di lingkungan ISI Denpasar saja, melainkan juga
untuk masyarakat luas yang memiliki kepentingan untuk memajukan seni dan
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budaya Bali. Proses edukasi yang tepat adalah pembelajaran yang tentunya
dilengkapi dengan informasi tepat guna. Melalui proses pengkajian dan
penciptaan seni menggunakan media informasi edukatif tentunya akan semakin
menyokong eksistensi ISI Denpasar sebagai institusi pergruan tinggi seni untuk
melahirkan seniman-seniman seni yang berkarakter kuat berbasis seni dan budaya
Bali.
Terkait dengan media informasi edukatif dalam proses pengkajian dan
penciptaan seni, ISI Denpasar memiliki pusat dokumentasi (Pusdok) yang dikelola
dalam bentuk museum kecil. Museum ini memajang berbagai benda-benda yang
terkait dengan seni pertunjukan serta seni rupa dan desain yang dikelola di
Gedung Lata Mohosadhi. Benda-benda seni seperti perangkat gamelan berbagai
jenis dan fungsi, perangkat kostum tari, perangkat pertunjukan wayang Bali dan
karya seni rupa berupa lukisan, patung, dan topeng. Benda-benda seni yang
dipajang selain merepresentasikan keberadaan dua fakultas yang ada di ISI
Denpasar, juga merupakan representasi sejarah dan perkembangan seni budaya
Bali pada khususnya. Keberadaan Gedung Lata Mosadhi sebagai pusat
dokumentasi ISI Denpasar difungsikan sebagai tempat pembelajaran bagi
mahasiswa ISI Denpasar untuk pengenalan awal terhadap benda-benda seni yang
akan mereka pelajari selama mereka menjadi mahasiswa ISI Denpasar. Bendabenda yang dipajang di gedung Lata Mahosadhi bukan merupakan bentuk
miniatur dari benda-benda seni yang telah disebutkan di atas, melainkan bendabenda seni yang memang sesuai dengan bentuk nyata benda-benda seni yang
digunakan dalam proses menghasilkan karya seni pertunjukan atau seni rupa.
Sehingga benda-benda seni di pusdok ISI Denpasar dapat digunakan menjadi
media pembelajaran, sehingga museum Pusdok ISI Denpasar sebagai satu-satunya
museum hidup yang ada di dunia.
Namun sayang fungsi pusdok sebagai pusat informasi seni belum bisa
terwujud karena fakta di lapangan memperlihatkan bahwa benda-benda seni yang
dipajang di gedung Latamahosadhi ISI Denpasar belum mampu menyediakan
informasi yang spesifik dan mendalam terkait dengan benda-benda seni yang ada.
Informasi yang ada terbatas pada informasi verbal dalam Bahasa Indonesia
mengenai benda-benda seni yang dipajang. Seperti contoh, pada perangkat
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gamelan Gong Gede, dimana informasi yang kita peroleh di tempat
pemajangannya hanya meliputi nama dan fungsi saja. Akan sangat bermanfaat
jika informasi yang diberikan meliputi sejarah bagaimana Gong Gede mulai
ditemukan dan bagaimana Gong Gede kemudian bisa berkembang, kemudian
disertakan juga informasi mengenai kelompok masyarakat di daerah mana di Bali
yang turut andil dalam pengembangan jenis Gong Gede, sehingga informasi yang
diperoleh akan lebih spesifik dan mendalam.
Minimnya informasi yang ada di pusdok ISI Denpasar ini kemungkinan
disebabkan kurangnya penelitian terkait dengan benda-benda seni yang dipajang
di gedung Lata Mosadhi dan juga disebabkan kurangnya perhatian dari pihak
pengelola Pusdok untuk terus melengkapi informasi yang dibutuhkan. Bahkan jika
kita melihat peningkatan jumlah kunjungan masyarakat luar Bali bahkan luar
negeri untuk mengunjungi ISI Denpasar, sudah seharusnya jika informasi yang
ada dilengkapi dengan bahasa Inggris.
Terkait dengan hal inilah maka menarik peneliti untuk mengkaji model
media informasi yang relevan diterapkan di Pusdok ISI Denpasar. Untuk
mewujudkan pusat dokumentasi dengan media informasi edukatif yang mampu
memenuhi kebutuhan pengkajian dan penciptaan seni maka melalui penelitian
akan dihasilkan model media informasi yang dikemas secara digital dengan salah
satu produk yaitu bilingual dokumenter. Bilingual dokumenter adalah karya film
dan foto dokumenter dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris) yang dapat digunakan
sebagai media edukasi untuk memberikan informasi bagi masyarakat nasional
maupun internasional terkait dengan karya seni pertunjukan serta seni rupa dan
desain yang dipajang di pusat dokumentasi ISI Denpasar. Sehingga model media
informasi edukatif menggunakan dua bahasa (Indonesia-Inggris) ini sangat
mendukung proses pengkajian dan penciptaan seni di ISI Denpasar untuk dapat
mewujudkan ISI menuju centre of excellence.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Dokumenter
Jika ditinjau dari makna kata, dokumenter atau documentary berasal dari
kata document yang menggambarkan kejadian nyata, kehidupan dari seseorang,
suatu periode dalam kurun sejarah, atau sebuah rekaman dari suatu cara hidup
mahluk hidup” (Nalan, 2011: 19). Selain penjelasan diatas, dokumenter juga bisa
didefinisikan sebagai rangkuman perekaman fotografi berdasarkan kejadian nyata
dan akurat (The Random House Dictionary dalam Prakosa, 2008:123). Senada
dengan ini, dokumenter juga sering disebut selalu bersinggungan dengan
dokumen-dokumen faktual berdasarkan kejadian-kejadian nyata” (The Concise
Oxford Dictionary dalam Prakosa, 2008: 123). Dokumenter memiliki fungsi yang
sangat signifikan dalam mendokumentasikan kejadian yang terjadi di masa lalu,
dimana tidak banyak yang mengetahui kejadian tersebut, atau bahkan melupakan
dan atau sengaja dilupakan. Terkadang ada kalanya juga kita tidak terlalu
memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang mungkin kita lupakan, dan
dokumenter yang berperan dalam mendokumentasikan kejadian-kejadian tersebut
yang mampu mengingatkan kita akan semua hal yang kita lewatkan dalam
keseharian kita. Tidak hanya terkait dengan kejadian nyata yang sering terjadi di
sekitar kita yang dapat didokumentasikan dalam dokumenter, ada hal-hal lain
yang dapat dijadikan acuan dalam mendokumentasikan sesuatu, yaitu data dan
fakta. Data dan fakta merupakan materi pendukung yang dapat dijadikan sumber
informasi tentang hal-hal yang ingin kita sampaikan dalam dokumenter yang kita
buat. Semua peristiwa yang dialami manusia sesungguhnya merupakan inspirasi
yang tak akan pernah mati untuk sebuah film dokumenter. Disamping itu,
manusia dan budaya tidak pernah bisa dilepaskan, sebagaimana dikatakan
Barnouw dalam Matsumoto (2004):
“Budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan dan perilaku yang
dimiliki bersama oleh sekelompok orang, yang dikomunikasikan dari satu
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generasi ke generasi berikutnya lewat bahasa atau beberapa sarana
komunikasi lainnya”

Ranah dokumenter yang paling luas bentangannya adalah ranah seni dan
budaya, dimana kesenian merupakan salah satu perwujudan kebudayaan.
Kesenian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat.
Pesona kesenian Indonesia memiliki kekhasan yang yang unik yang memiliki
realist panca indra (apa yang dilihat-didengar-diraba-dirasakan) maupun realitas
nilai-nilai (apa yang terkandung di dalam bentuk seninya, seperti nilai filosofis,
etika dan moral, estetika). Dengan demikian dokumenter seni akan memiliki nilai
edukasi yang tentunya akan sangat berguna untuk mempertahankan dan
melestarikan kesenian di Indonesia.

2.2 Tinjauan Tentang Bilingual
Berdasarkan makna kamus, bilingual (bi·li·ngu·al) dapat diartikan sebagai
suatu kondisi dimana seseorang mampu atau biasa memakai dua bahasa atau dapat
dikondisikan sebagai suatu keadaan dimana yang sesuatu yang yang dua
mengandung dua bahasa (KBBI: 2005:89). Beberapa pendapat terkait dengan
bilingual atau juga disebut dengan kedwibahasaan disampaikan oleh beberapa ahli
bahasa yang berbeda satu sama lain. Bloomfield (1995) menyatakan bahwa
kedwibahasaan adalah keadaan bagi seseorang yang menguasai dua bahas dengan
kadar penguasaan yang sama untuk kedua bahasa tersebut. Sementara Weinreich
(1986) menyatakan bilingual atau kedwibahasaan sebagai suatu kondidi dimana
dua bahasa yang berbeda digunakan oleh seseorang secara bergantian. Sedangkan
Einar Haugen (1996) mengartikan bilingual sebagai kemampuan seseorang untuk
menghasilkan tuturan yang lengkap dan bermakna dalam bahasa lain.
Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait dengan bilingual atau
kedwibahasaan, Jendra (2007: 99) meringkas beberapa teori terkit dengan
bilingual atau kedwibahasaan sebagai berikut:
1) Kedwibahasaan Koordinatif (Coordinative Bilingualism)

5"
"

Kedwibahasaan koordinaif adalah pemakaian dua bahasa atau lebih secara
terpisah. Seorang dwibahasawan koordinatif, ketika memakai bahasa
tertentu tidak menampakkan unusr-unsur dari bahasa lain, sehingga tidak
terjadi percampuran system bahasa.
2) Kedwibahasaan Majemuk (Compound Bilingualism)
Kedwibahasaan majemuk adalah pemakaian dua bahasa atau lebih yang
terpadu. Seseorang dengan kemampuan bilingual majemuk sering
mengacaukan unsur-unsur kedua bahasa (atau lebih) yang dikuasainya.
3) Kedwibahasaan Subordinatif (Subordinative Bilingualism)
Kedwibahasaan subordinatif adalah pemakaian dua bahasa atau lebih oleh
seseorang dwibahasawan dan dalam pemakaiannya itu didominasi oleh
satu bahasa. Dwibahasawan tersebut menggunakan dua tanda lingual,
tetapi hanya satu kesatuan makna yang kelihatan menonjol.
Faktor-faktor

yang

melatarbelakangi

munculnya

bilingual

atau

kedwibahasaan juga dibahas untuk mengetahui seberapa pentingnya suatu
informasi diubah menjadi dua bahasa atau lebih. Jendra (2007:111-112)
menyampaikan beberapa penyebab terjadinya kedwibahasaan, yaitu:
1). Adanya bermacam-macam suku bangsa yang berkumpul menjadi satu yang
membentuk kelompok masyarakat.
2). Kekuatan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik dari pendukung kedua
bahasa dalam suatu kelompok masyarakat multicultural
3). Dari gerak dan kelincahan para penutur kedua bahasa yang ad dalam
kelompok masyarakat tertentu.
Adapun hal sgnifikan yang sangat mempengaruhi proses komunikasi karen dnya
kedwibahasaan atau bilingual adalah ketika dalam melakukan interaksi sosial,
pemahaman satu sama lain akan mudah terjadi karena adanya kesesuaian
pemakaian bahasa dari penutur yang menguasai lebih dari satu bahasa.

2.3 Tinjauan Tentang Media Informasi Edukatif
Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari “medium”,
yang berasal dan Bahasa Latin “medius” yang berarti tengah. Sedangkan dalam
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Bahasa Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang”
sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau
meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima
pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat
digunakan dalam suatu proses penyajian informasi (AECT, 1977:162).
Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal
dengan istilah audio visual aids (alat bantu pandang/dengar). Selanjutnya disebut
instructional materials (materi pembelajaran), dan kini istilah yang lazim
digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media (media
pendidikan atau media pembelajaran). Dalam perkembangannya, sekarang muncul
istilah e-Learning. Huruf “e” merupakan singkatan dari “elektronik”. Artinya
media pembelajaran berupa alat elektronik, meliputi CD Multimedia Interaktif
sebagai bahan ajar offline dan Web sebagai bahan ajar online.
Berikut ini beberapa pendapat para ahli komunikasi atau ahli bahasa
tentang pengertian media yaitu:
1. Orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga
memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterapilan, dan
sikap yang baru, dalam pengertian meliputi buku, guru, dan lingkungan
sekolah (Gerlach dan Ely dalam Ibrahim, 1982:3).
2. Saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara
sumber (pemberi pesan) dengan penerima pesan (Blake dan Horalsen
dalam Latuheru, 1988:11)
3. Komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan
disampaikan kepada pembelajar bisa berupa alat, bahan, dan orang
(Degeng, 1989:142)
4. Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan dan pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat
merangsang pildran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa
sedemikian rupa, sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan
efektif dan efesien sesuai dengan yang diharapkan (Sadiman, dkk., 2002:6)
5. Alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, yang
terdiri antara lain buku, tape-recorder, kaset, video kamera, video
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recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer (Gagne
dan Briggs dalam Arsyad, 2002:4)
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media
pengajaran adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang digunakan dalam
kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi
edukatif antara guru dan anak didik dapat berlangsung secara efektif dan efesien
sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan.
Dari

segi

perkembangan

teknologi,

media

pembelajaran

dapat

dikelompokkan menjadi dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan
pilihan media teknologi mutakhir (Seels & Glasgow dalam Arsyad, 2002:33).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pilihan media tradisional dapat dibedakan menjadi
(1) visual diam yang diproyeksikan, misal proyeksi opaque (tak tembus pandang),
proyeksi overhead, slides, dan filmstrips, (2) visual yang tidak diproyeksikan,
misal gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pemaran, papan info, (3)
penyajian multimedia, misal slide plus suara (tape), multi-image, (4) visual
dinamis yang diproyeksikan, misal film, televisi, video, (5) cetak, misal buku teks,
modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah/berkala, lembaran lepas (handout), (6) permainan, misal teka-teki, simulasi, permainan papan, dan (7) realia,
misal model, specimen (contoh), manipulatif (peta, boneka). Sedangkan pilihan
media teknologi mutakhir dibedakan menjadi (1) media berbasis telekomunikasi,
misal teleconference, kuliah jarak jauh, dan (2) media berbasis mikroprosesor,
misal computer-assistted instruction, permainan komputer, sistem tutor intelejen,
interaktif, hypermedia, dan compact (video) disc.
2.4 Tinjauan Tentang Pusat Dokumentasi ISI Denpasar
Pusat Dokumentasi Seni Lata Mahosadhi adalah unit pelaksana teknis
Institusi Seni Indonesia Denpasar yang berfungsi untuk menunjang kegiatan
akademik penelitian dan pengabdian masyarakat. Pusdok ini menangani koleksi
perangkat keras cabang- cabang seni, guna memperluas dan memeperdalam
pengetahuan civitas akademika dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Tri
Dharma Perguruan Tinggi tersebut, ISI Denpasar mempunyai misi untuk menjadi
pusat pengkajian seni budaya dan berperan untuk menggali, melestarikan serta
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mengembangkan seni budaya. Dipandang dari sudut etimologi, Lata Mahosadhi
terdiri dari dua kata yaitu ‘Lata’ yang berati tumbuh tumbuhan dan Mahosadhi
berarti obat mukjizat. Dengan demikian, Lata Mahosadhi merupakan tumbuh
tumbuhan sebagai obat penawar yang mukzijat. Nama tersebut diangkat dari epos
Ramayana yang menggambarkan kasiat Lata Mahosadhi yang mampu
menyembuhkan Laksamana dari ancaman kematian setelah tertusuk senjata
Rahwana. Hanoman yang diperintahkan Rama untuk mencari tumbuhan obat
tersebut merasa kebingungan untuk memilih diantara tumbuh tumbuhan lainnya.
Maka untuk dapat menyelamatkan jiwa Laksamana, Hanoman memebawa sebuah
gunung kehadapan Rama. Kemudian Rama memisahkan Mahosadhi dari tumbuh
tumbuhan lainnya untuk dipakai menyembuhkan Laksamana. Arti filasafat dari
kata Lata Mahosadhi ini memberikan makna bahwa kemujaraban pusat
dokumentasi seni dalam beragam benda koleksi seni dapat menghilangkan
kesusahan dan kejenuhan bagi pengunjung. Cerita tersebut divisualkan dalam
sebuah relief batu padas yang berdiri di belakang pintu masuk pusat dokumentasi
seni ini. Gedung Lata Mahosadhi berdiri megah diatas tanah berukuran 4000
meter persegi yang dibangun dalam dua lantai oleh arsitek Ida Bagus Tugur, atas
prakarsa ketua STSI, I Made Bandem. Sebagai pusat dokumentasi seni untuk
menggelar berbagai ragam seni budaya bangsa, pada bagian depan bangunan
dilengkapi dengan kanopi berbentuk bajera atau genta besar. Bangunan ini
diresmikan oleh menteri pendidikan dan kebudayan, Prof. Dr. Wardiman
Djoyonegoro pada tanggal 16 juni 1997. Lata Mahosadhi memiliki berbagai
koleksi benda-benda seni yang meliputi beragam jenis gamelan, busana tari,
topeng dan lukisan, sebagai kekhasan dari museum museum lainnya di Indonesia.
Selain itu dibangun sebuah pura taksu, sebuah teather kecil untuk tujuan seminar,
pemintasan film, video dan demonstrasi seni tari.

2.5 Tinjauan Tentang Alih Bahasa/ Penerjemahan Lintas Budaya
Beberapa literatur khususnya tentang pemahaman lintas budaya (cross
culture understanding) dijadikan acuan dalam penelitian ini, untuk memberikan
hasil yang maksimal dalam pengalihan bahasa sumber/source language (bahasa
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Indonesia) ke bahasa sasaran/ target language (bahasa Inggris) yang akan
digunakan sebagai narasi dalam bilingual documentary yang akan dijadikan media
informasi edukatif. Berikut adalah penjelasan dari beberapa teori terkait dengan
alih bahasa lintas budaya:
Framing and Interpretation (MacLachlan and Reid, 1994). Buku ini menjelaskan tentang pentingnya framing (membingkai) dalam setiap proses interpretasi. Komunikasi tidak akan dapat berlangsung tanpa proses interpretasi, dan
interpretasi tidak akan terjadi tanpa adanya framing. Framing adalah cara untuk
memahami yang selalu ada dalam interpretasi sebuah teks. Buku ini sangat
relevan dengan penelitian ini, karena memberikan tuntunan dalam penerjemahan
tari Bali dan Jawa ke dalam bahasa Inggris. A Methodology For Translation
(Vinay and Darbelnet (in Venuti (ed.) 2000). Buku ini menjelaskan tentang tujuh
prosedur dalam penerjemahan yaitu borrowing, calque, literal translation,
transpotition, modulation, equivalenve, dan adaptation yang kemudian dapat
dikategorikan menjadi dua cara pener-jemahan, yaitu direct atau literal
translation (tiga prosedur pertama) dan oblique translation (sisanya). Buku ini
sangat bermanfaat dalam penelitian ini, untuk menentukan terjemahan yang
paling tepat untuk terminologi benda-benda seni dalam bahasa Bali atau Indonesia
yang diterjemahkan.
The theory and Practice of Translation (Nida and Taber, 1974). Buku ini
membahas tentang terjemahan yang maknanya paling mendekati pesan bahasa
sumber, dan juga dalam hal style (cf. Catford, 1965:20). Teaching Across
Cultures in the University ESL Program (Patricia Byrd, ed., 1986). Learning
Across Cultures (Gary Althen, ed., 1994). Buku ini menjelaskan tentang berbagai
masalah penting dalam komunikasi lintas budaya oleh beberapa ahli pendidikan
internasional. Masalah yang dibahas dalam buku ini sangat signifikan manfaatnya
bagi penelitian ini, karena buku ini sangat relevan dengan pendidikan lintas
budaya (cross culture education).

10"
"

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus terkait dengan penelitian tentang “Bilingual
Dokumenter Sebagai Media Informasi Edukatif Guna Menunjang ISI Denpasar
Menuju Centre of Excellence” meliputi:
1)

Membantu pihak lembaga, yakni ISI Denpasar untuk menghasilkan model
media

informasi

berbentuk

dokumenter

menggunakan

bilingual

(Indonesia- Inggris) yang mengkolaborasikan informasi visual dan verbal
dengan nilai-nilai edukasi sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengkajian
dan penciptaan seni.
2)

Ingin memposisikan lembaga, yakni ISI Denpasar dapat dikenal oleh pihak
luar dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki melalui pembuatan
media informasi edukatif berbentuk bilingual dokumenter yang mudah
dipahami baik untuk civitas akademik ISI Denpasar dan juga masyarakat
local, nasional bahkan internasional yang memiliki kepentingan terhadap
pertumbuhan dan perkembangan seni budaya Bali

3)

Memudahkan lembaga, yakni ISI Denpasar untuk mendokumentasikan
benda-benda seni dalam bentuk dokumenter dengan dua bahasa (bilingual)
sehingga dapat mendukung upaya melestarikan benda-benda seni terkait
dengan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Bali.

4)

Ingin membuka peluang bagi prodi Televisi dan Film ISI Denpasar untuk
mendapatkan citra dan jati diri sebagai prodi yang mampu menghasilkan
karya-karya dokumenter yang tidak hanya memiliki nilai-nilai estetis
tetapi juga menghasilkan karya dengan muatan edukasi untuk turut andil
dalam upaya untuk melestarikan seni dan budaya Bali.

3.2 Urgensi (Keutamaan Penelitian)
Terkait dengan upaya mewujudkan ISI Denpasar menuju centre of
excellence, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua elemen yang ada di
lingkungan ISI Denpasar untuk terus menggali potensi yang kita miliki untuk
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menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sebagai perguruan tinggi yang
memfokuskan diri pada pengkajian dan penciptaan seni, sudah seharusnya hal
utama yang harus diprioritaskan adalah adanya media pembelajaran yang dapat
mendukung terwujudnya visi ISI Denpasar dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
Media informasi edukatif dalam bentuk bilingual dokumenter dirasa perlu untuk
mendukung proses pengkajian dan penciptaan seni yang dilakukan di Gedung
Lata Mahosadhi sebagai pusat dokumentasi seni yang ada di lingkungan ISI
Denpasar. Melalui media informasi edukatif dalam bentuk bilingual dokumenter
kita dapat melihat secara visual bagaimana benda-benda seni yang dipajang di
pusdok seni ISI Denpasar digunakan atau dimainkan sekaligus mendapatkan
informasi secara verbal dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sehingga
dapat meberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam proses pengkajian dan
penciptaan seni.
3.3 Temuan/Inovasi yang Ditargetkan
Temuan/ inovasi yang ingin dihasilkan melalui penelitian ini dijabarkan
sebagai berikut:
1. Pendokumentasian benda-benda seni dalam bentuk bilingual dokumenter
yang nantinya dapat dipergunakan sebagai model media informasi edukatif
sebagai salah satu upaya untuk mendukung ISI Denpasar menuju centre of
excellence tahun 2020
2. Model media informasi edukatif yang menggunakan dua bahasa
(bilingual) yaitu bahasa Indonesia dan Inggris akan memotivasi seluruh
civitas akademik untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam
memahami dan menggunakan bahasa Inggris dalam waktu yang
bersamaan.
3. Lulusan Prodi Film dan Televisi ISI Denpasar nantinya tidak hanya harus
mampu menghasilkan karya dokumenter yang hanya memanfaatkan
kemajuan teknologi semata, tetapi juga harus mampu menggali dan
menampilkan filosofi, nilai dan sejarah seni Bali sehingga dapat
memperkaya variasi dokumenter.
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3.4 Aplikasi Temuan/ Inovasi
Media informasi edukatif dalam bentuk bilingual dokumenter tentunya
bermanfaat terhadap dokumentasi visual dan verbal terkait dengan benda-benda
seni yang dipajang di pusat dokumentasi seni ISI Denpasar. Tidak hanya
diperuntukkan kepada civitas akdemik ISI Denpasar secara khusus, namun juga
untuk masyarakat secara luas. Media informasi edukasi dalam bentuk dokumenter
dengan menggunakan dua bahas (Indonesia dan Inggris) akan memudahkan bagi
siapa saja yang mengunjungi ISI Denpar terlebih untuk pengunjung yang berasal
dari luar negeri.
Apabila semua benda-benda seni yang dipajang di pusat dokumentasi seni ISI
Denpasar nantinya dapat dilengkapi dengan media informasi edukatif dalam
bentuk bilingual dokumenter maka diharapkan nantinya mampu mewujudkan visi
ISI Denpasar sebagai Pusat Unggulan (Centre of Excellence) Seni Budaya, artinya
ISI Denpasar menjadi pusat penciptaan, pengkajian, penyajian, dan pembinaan
seni budaya yang unggul (terbaik, terdepan, terutama).
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BAB IV
METODE PENELITIAN
Penelitian terkait dengan media informasi edukasi dalam bentuk bilingual
dokumenter dalam upaya untuk mendukung ISI Denpasar menuju centre of
excellence ini merupakan penelitian kualitatif dimana subyek penelitian yang
digunakan disesuaikan dengan bentuk asli dari subyek yang dimaksud.
4.1 Subyek Penelitian
Populasi penelitian adalah benda-benda koleksi yang dipajang di Pusdok
ISI Denpasar. Jumlah populasi tersebut adalah 61 koleksi, yang terbagi dalam seni
pertunjukkan dan seni rupa dan desain. Untuk subyek penelitian ini dipilih sampel
yang mewakili gamelan, tari, pedalangan serta seni lukis. Gamelan yang
ditetapkan sebagai sampel adalah mewakili gamelan berlaras pelog yaitu Gong
Kebyar yang berasal dari Bali Utara serta perwakilan gamelan berlaras selendro
yaitu Angklung yang berasal dari Bali Selatan. Sampel untuk tari yaitu tari Oleg
Tamulilingan serta Tari Ciwa Nataraja. Sedangkan sampel untuk seni rupa
ditetapkan adalah lukisan karya Gunarsa dan Wianta serta topeng Barong Bangkal
dan topeng Arsa Wijaya.
Penelitian Tahun I akan difokuskan pada pengumpulan informasi terkait
dengan subyek penelitian dalam bentuk dokumentasi foto dan penyusunan naskah
meliputi sejarah, proses pembuatan terdiri atas alat dan bahan, fungsi, masyarakat
pendukung dan perkembangannya hingga saat ini yang dibuat dalam bentuk narasi
dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris). Pada tahun II merupakan perwujudan
produk model media informasi edukatif dalam bentuk bilingual documenter.
4.2 Metode Pengumpulan Data
4.2.1

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi data primer dan

data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan pengamatan langsung,
pemotretan, perekaman, wawancara dengan pakar dan akademisi seni dan tokoh
masyarakat yang memiliki latar belakang terkait dengan subyek penelitian.
Sedangkan untuk data sekunder diambil melalui studi pustaka yang didukung oleh
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pakar dan akademisi seni yang dihasilkan dalam bentuk buku, hasil seminar,
jurnal ilmiah dan sebagainya.
4.2.2

Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data ada beberapa metode yang dapat

digunakan untuk mendapatkan data yang valid untuk mendukung keabsahan hasil
penelitian.

Adapun metode tersebut dapat dibagi menjadi studi kepustakaan,

wawancara, observasi dan dokumentasi (Sutrisno: 183:139). Berikut adalah
penjelasan dari metode tersebut diatas:
a. Studi Kepustakaan
Metode ini berfungsi untuk memperjelas setiap teoritis ilmiah tentang
studi kasus yang diambil dengan cara mencari dan mempelajari berbagi
jenis referensi bacaan baik itu buku, jurnal, monografi dan sebagainya.
b. Wawancara
Untuk mendapatkan data secra langsung tentang informasi kasus baik
mengenai konsep, filosofi dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus
penelitian dapat dilakukan dengan mewawancarai narasumber-narasumber
yang mengetahui secara pasti terkait subyek atau data yang akan diteliti
c. Observasi
Untuk memperoleh pengalaman detail terhadap kasus yang sedang diteliti
dapat dilakukan melalui metode pengumpulan data dengan jalan
melakukan pengamatan terhadap subyek penelitian secara langsung.
d. Dokumentasi
Data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi merupakan data faktual
sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengumpulan
data dengan menggunakan metode dokumentasi dapat dilakukan dengan
mencatat, merekam atau melalui foto terkait dengan subyek yang diteliti
4.3 Metode Analisis Data
Analisis data merupakan tahapan dimana data yng akan digunakan dalam
penelitian dubah menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah
untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan dan analisis
data dilakukan setelah data yang diperoleh memiliki keterkaitan antara yang satu
dengan yang lainnya. Model analisis data seperti ini dikenal dengan Metode
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Analisis Interaktif

yang merupakan teori yang dikemukakan oleh Miles dan

Huberman (Sutopo, 1996: 85). Rumusan singkat berupa pokok-pokok informasi
penting yang dibuat berdasarkan temuan yang ada di lapangan, yang kemudian
dilanjutkan dengan penyajian data yang dilengkapi dengan sajian gambar bergerak
atau foto. Langkah nerikutnya adalah merumuskan simpulan dari hasil analisis
data. Bila nantinya hasil kesimpulan dirasa belum mampu mewakili hasil
penelitian secara menyeluruh maka pengumpulan data yang lebih terfokus dpat
dilakukan kembali.
4.4 Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana fokus
penelitian adalah penggambaran secara visual dan verbal tentang benda-benda
seni yang ada di pusat dokumentasi seni ISI Denpasar. Penggambaran secara
menyeluruh secara verbal meliputi sejarah, bentuk, fungsi dan masyarakat
pendukung, yang tentunya disertakan dengan gambar dan foto yang merupakan
pelengkap utama untuk nantinya mengahsilkan media informasi edukatif dalam
bentuk dokumenter dengan dua bahasa (Indonesia-Inggris). Hal ini sejalan dengan
pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan
metodologi kualitatif sebagai prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut dengan penelitian
deskriptif-kualitatif karena tidak menggunakan perhitungan dalam menentukan
hasil akhir dari penelitian. Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metode
kualitatif itu sendiri, karena metode kualitatif merupakan prosedur yang
menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan yang diperlukan dari
sumber tertentu yang memiliki latar belakang yang terkait dengan keperluan
penelitian. Hasil yang diperoleh dari informan yang sesuai dengan kebutuhan
penelitian diharapkan mampu memberikan data yang merupakan satu kesatuan
yang utuh sehingga hasil penelitian keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan
secara moral dan bermanfaat bagi masyarakat luas nantinya.
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4.5 Metode Perwujudan
Dalam menghasikan bilingual dokumenter, peneliti membagi metode
perwujudan menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra produksi, tahap produksi dan
tahap pasca produksi. Masing-masing tahapan digambarkan sebagai berikut:
4.5.1

Tahapan Pra Produksi

Tahapan pra produksi merupakan tahapan yang terdiri dari penuangan
ide, menyusun perencanaan, dan mempersiapkan produksi. Tahapan
ini sangat penting karena keberhasilan film dokumenter sangat
ditentukan oleh perencanaan dan persiapan yang baik. Tahapan ini
adalah bagian dari pengumpulan data, analisis data, menterjemahkan
ke dalam Bahasa Inggris, hingga proses penyusunan bilingual naskah.
4.5.2

Tahapan Produksi

Setelah tahapan pra produksi selesai, maka dilanjutkan dengan tahapan
produksi. Dalam tahapan ini sudah masuk dalam proses perwujudan
yaitu pengambilan gambar berdasarkan naskah yang sudah tersusun
pada tahapan para produksi. Dalam tahapan ini sudah tersusun, yaitu
bilingual naskah, time schedule, shooting list, konsep, dan story line.
Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengambilan gambar (shooting).
4.5.3

Tahapan Paska Produksi
Pada tahapan ini adalah proses editing yaitu menyusun, memotong

dan memadukan film/ rekaman menjadi cerita utuh dan lengkap.
Kontinuitas gambar dalam tahapan editing sangat diperlukan untuk
mendapatkan film yang logis, wajar dan baik. Tahapan ini bagian dari
perwujudan bilingual dokumenter yang terbagi lagi menjadi 7 tahapan
yaitu: (1) Capturing adalah proses pemindahan (transfer) gambar dari
kaset video (tape) atau memory card kedalam computer; (2)
Dilanjutkan dengan proses logging merupakan proses mencatat dan
memilih gambar berdasarkan time code yang ada dalam masingmasing kaset berdasarkan script continuity report (catatan time code).
Namun apabila dalam proses perekaman tidak menggunakan kaset,
tapi menggunakan memory card, maka proses logging dengan cara
mengelompokkan gambar dalam satu folder dengan nama tertentu,
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misalnya nama folder berdasarkan tanggal shooting; (3) Tahapan
offline editing merupakan proses pemilihan (selection) dan penyusunan
shot (juxta position) sesuai dengan susunan skenario tanpa menerapkan
efek-efek

tertentu.

Sedangkan

online

editing

adalah

proses

penambahan efek-efek tertentu seperti efek transisi, efek warna, efek
gerak, caption, dan efek-efek lainnya sesuai dengan kebutuhan cerita;
(4) Sound Scoring merupakan tahapan yang lebih memfokuskan pada
proses penataan materi audio seperti ilustrasi musik, atmosfir, dan
sound effect sesuai dengan kebutuhan cerita; (5) Mixing merupakan
tahapan untuk mengatur materi audio mulai dari pengaturan level suara
hingga pengaturan filler ilustrasi musik untuk menekankan kondisi
emosi tertentu; (6) Rendering merupakan penyatuan seluruh format file
yang ada dalam time line menjadi satu kesatuan yang utuh; (7) Dan
Eksport merupakan hasil akhir dari proses editing, yaitu memindahkan
file (transfer) hasil editing kedalam bentuk yang diinginkan baik dalam
bentuk VCD, DVD, maupun kaset video (tape). Tahapan akhir adalah
pengemasan agar hasil film dalam bentuk DVD lebih rapi, maka
dilakukan desain cover untuk dvd cashing.
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Secara ringkas, proses penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan alir
penelitian sebagai berikut:
JUDUL PENELITIAN
Bilingual Dokumenter Sebagai Media Informasi Edukatif
Guna Mendukung ISI Denpasar Menuju Centre of Excellence

Latar Belakang Penelitian

Tujuan

Permasalahan

Sasaran

Pengumpulan Data
Data
Faktual

Data
Aktual

Analisa Data
Sintesis Data
Penulisan Naskah
Penerjemahan ke
Bahasa Inggris

Bilingual Naskah
Tahap
Produksi
i
Tahap
Pasca
Produksi

Proses perwujudan media:
pengambilan gambar video
Editing
Wujud Media: Mastering
bilingual dokumenter

Pemanfaatan Hasil
Penelitian
Bagan 4.1 Alir Penelitian
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Tahap Pra
Produksi

BAB V
HASIL YANG DICAPAI
5.1 Historis Museum Lata Mahosadhi
Pusat Dokumentasi Seni Lata Mahosadhi merupakan salah satu dari 8
unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Institusi Seni Indonesia Denpasar
yang berfungsi untuk menunjang kegiatan akademik penelitian dan
pengabdian masyarakat. UPT. Pusat Dokumentasi Seni ini dikenal dengan
nama Pusdok, mengelola berbagai koleksi perangkat keras cabang- cabang
seni, sehingga disebut sebagai museum Lata Mahosadhi. Museum ini
memiliki berbagai koleksi benda-benda seni yang meliputi beragam jenis
gamelan, busana tari, topeng dan lukisan, sebagai kekhasan dari museum
museum lainnya di Indonesia.
Museum Lata Mahosadhi didirikan pada akhir masa jabatan Prof. Dr. I
Made Bandem yang saat itu sebagai Ketua STSI Denpasar. Rencana
pendirian Museum ini telah masuk dalam RIP STSI (Rencana Induk
Pengembangan) yang berdiri tahun 1988. Latar belakang pendirian museum
ini adalah untuk memetakan ragam musik instrument (gamelan) di Bali dan
Indonesia, karena Bali khusnya sangat kaya dengan gamelan. Pendirian
museum juga untuk mengintegrasikan keseimbangan ilmu antara teori dan
praktek, karena pengembangan keilmuan dari vokasi masa ASTI menjadi
akademis pada masa STSI. Akhirnya gedung Lata Mahosadhi berdiri diatas
tanah berukuran 4000 meter persegi yang dibangun dalam dua lantai oleh
arsitek Ida Bagus Tugur. Sebagai pusat dokumentasi seni untuk menggelar
berbagai ragam seni budaya bangsa, pada bagian depan bangunan dilengkapi
dengan kanopi berbentuk bajera atau genta besar sebagai bimbol memperluas
dan memeperdalam pengetahuan civitas akademika dan masyarakat. Setelah
pembangunan selesai maka gedung Lata Mahosadhi ISI Denpasar diresmikan
oleh menteri pendidikan dan kebudayan, Prof. Dr. Wardiman Djoyonegoro
pada tanggal 16 juni 1997. Awalnya museum Lata Mahosadhi disebut sebagai
museum gamelan karena hanya memajang berupa gemelan-gamelan saja,
namun berkembang koleksi museum memajang topeng, wayang, kostumkostum tari, patung dan koleksi lukisan dari maestro-maestro Bali.
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Gambar 5.1
Denah Museum Lata Mahosadhi Lantai 1 Sebelum Perbaikan
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Gambar 5.2
Denah Museum Lata Mahosadhi Lantai 2 Sebelum Perbaikan
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Dipandang dari sudut etimologi, LATA MAHOSADHI terdiri dari dua
kata yaitu LATA yang berati tumbuh tumbuhan dan MAHOSADHI berarti
obat mukjizat. LATA MAHOSADHI merupakan tumbuh tumbuhan sebagai
obat penawar yang mukzijat. namanya latomahosadhi adalah sebuah obat
yang bisa memberikan kesenangan, keseimbangan hidup, kita bisa mencapai
kemanunggalan dengan tuhan hyang widhi pun harus melalui kesenian
melalui gamelan. Jadi ingin mewujudkan mengejawantahkan fungsi-fungsi
seni lewat gamelan itu. Kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar apabila
kita bisa bermain gamelan, bisa menari dengan bagus, bisa main pedalngan,
bisa melukis dengan hebat, bisa membuat fotografi dengan sempurna demi
kita bisa membuat komunikasi dengan dunia luar. Karena apresiasi dan
pengamalan dengan bidang seni. Jadi kalau kita memahami fungsi-fungsi seni
latomahosadhi ini salah satu diantranya yang akan mendukung secara
material kalau kita ingin mencapai puncak kehidupan keseimbangan dengan
kesenian. Nama tersebut diangkat dari epos Ramayana yang menggambarkan
kasiat Lata Mahosadhi yang mampu menyembuhkan Laksamana dari
ancaman kematian setelah tertusuk senjata Rahwana. Hanoman yang
diperintahkan Rama untuk mencari tumbuhan obat tersebut merasa
kebingungan untuk memilih diantara tumbuh tumbuhan lainnya. Maka untuk
dapat menyelamatkan jiwa Laksamana, Hanoman membawa sebuah gunung
kehadapan Rama. Kemudian Rama memisahkan Mahosadhi dari tumbuh
tumbuhan lainnya untuk dipakai menyembuhkan Laksamana. Arti filasafat
dari kata Lata Mahosadhi ini memberikan makna bahwa kemujaraban pusat
dokumentasi seni dalam beragam benda koleksi seni dapat menghilangkan
kesusahan dan kejenuhan bagi pengunjung. Cerita tersebut divisualkan dalam
sebuah relief batu padas yang berdiri di belakang pintu masuk pusat
dokumentasi seni ini.
Keberadaan UPT. Pusdok ISI Denpasar sebagai wadah pembelajaran
bagi mahasiswa ISI Denpasar dan juga masyarakat umum mendukung
pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi ISI Denpasar yang
mempunyai misi untuk menjadi pusat pengkajian seni budaya dan berperan
untuk menggali, melestarikan serta mengembangkan seni budaya.
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5.2 Koleksi Museum Lata Mahosadhi
Sejak kepemimpinan baru dibawah Dr. I Gede Yudartha, S.SKar., M.Sn yang
diangkat tahun 2016, UPT. Pusdok baru mulai mendata inventarisasi koleksi yang
ada di UPT. Pusdok. Kode inventarisasi dibuat sendiri sebagai data internal,
karena inventarisasi di pusat tidak ditemukan. Dibantu dengan 5 staff yang terdiri
dari tenaga PNS sebanyak 2 orang yaitu pada bagian konservasi dan tenaga
kontrak sebanyak 3 orang pada bagian perawatan, UPT. Pusdok bertanggung
jawab langsung kepada Wakil Rektor I ISI Denpasar. Penambahan staff bagian
perawatan dilakukan pada tahun 2016, yang bertugas memelihara koleksi-koleksi
di Museum Lata Mahosadhi ISI Denpasar. Berikut struktur organisasi UPT.
Pusdok ISI Denpasar:

Gambar 5.3
Struktur Organisasi UPT. Pusdok ISI Denpasar
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Koleksi di museum Lata Mahosadhi terbagi menjadi enam kategori yaitu (1)
Alat musik; (2) Lukisan; (3) Patung; (4) Wayang; (5) Topeng/ tapel; dan (6)
Pakaian tari. Berikut gambaran keenam kategori koleksi Museum Lata
Mahosadhi.
5.2.1

Alat Musik

Jenis alat musik yang dipajang di museum Lata Mahosadhi berjumlah 34
jenis. Berikut data jenis instrument lengkap dengan bahannya yang dikoleksi
Museum Lata Mahosadhi ISI Denpasar.
NO
1.

KODE

JENIS
INSTRUMENT

INSTRMN/
ISI/01/-

BAHAN

JUMLAH

ASAL

Tanah/
Gerabah

Satu
Bali
Instrtumen

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Minangkab
au

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Bali

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Bali Utara

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Sunda

Instrument
Guangan
2.

INSTRMN/
ISI/02/Talempong

3.

INSTRMN/
ISI/03/Semar
Pagulingan

4.

INSTRMN/
ISI/04/-

Angklung Bali
Utara
5.

INSTRMN/
ISI/05/-

Degung
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6.

INSTRMN/
ISI/06/-

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Bali Utara

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Bali Selatan

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Bali

Bambu

Satu
barung

Bali

Bambu

Satu
barung

Bali

Bambu

Satu
barung

Bali

Bambu

Satu
barung

Bali

Bambu

Dua
Tungguh

Jembrana,
Bali

Gong Kebyar
Bali Utara
7.

INSTRMN/
ISI/07/Gong Kebyar
Bali Selatan

8.

INSTRMN/
ISI/08/-

Gong Gede
9.

INSTRMN/
ISI/09/-

Gong Suling
10.

INSTRMN/
ISI/10/Rindik Joged
Bumbung

11.

INSTRMN/
ISI/11/-

12.

INSTRMN/
ISI/12/-

Rindik 1

Rindik 2
13.

INSTRMN/
ISI/13/Tingklik
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14.

INSTRMN/
ISI/14/-

15.

INSTRMN/
ISI/15/-

Bambu
dan
Kerawang

Satu
barung

Jawa
Tengah

Bambu
dan
Kerawang

Satu
barung

Jawa
Tengah

Gambang 1

Gambang 2
16.

Bali
INSTRMN/
ISI/16/-

Kayu

Satu
Instrumen

Kayu dan
Besi

Satu
barung

Okokan
Bali
17.

INSTRMN/
ISI/17/Slonding

Bali Selatan
18.

INSTRMN/
ISI/18/-

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Bambu

Satu
barung

Angklung Bali
Selatan
19.

INSTRMN/
ISI/19/Bumbang

Bali
20.

INSTRMN/
ISI/20/-

Uyung dan
Batok
kelapa

Satu
Instrumen

Kayu dan
Batu

Tiga
Instrumen

Terompong
Beruk
Bali
21.

INSTRMN/
ISI/21/-

Ketungan/Lesung
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22.

INSTRMN/
ISI/22/-

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Bali

Semara Dana
23.

INSTRMN/
ISI/23/-

Kayu dan
Besi

Satu
barung

Siwa Nada
24.

INSTRMN/
ISI/24/-

Kayu dan
Kulit

Satu
barung

Jawa Timur

Satu
barung

Bali

Satu
barung

Bali

Rebana Jawa
Timur
25.

INSTRMN/
ISI/25/-

Bambu

Tektekan
26.

INSTRMN/
ISI/26/-

Kayu dan
Bambu
Geng-Gong

27.

INSTRMN/
ISI/27/-

Kayu dan
Senar

Dua
Instrumen

Mandolin
28.

INSTRMN/
ISI/28/-

Kayu dan
Besi
Gamelan Paarjan
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Satu
barung

Bali

29.

INSTRMN/
ISI/29/-

Besi

Dua
Instrumen

Bali

Satu
barung

Bali

Satu
barung

Bali

Gong Beri
30.

INSTRMN/
ISI/30/-

Kayu dan
Bambu
Gamelan
Gandrung

31.

INSTRMN/
ISI/31/-

Kayu dan
kerawang
Gong Kebyar
Belaluan

Bali Utara
32.

INSTRMN/
ISI/32/-

Kayu dan
kerawang

Satu
barung

Kayu dan
Kerawang

Satu
barung

Bambu

Satu
barung

Gong Kebyar
Bali Utara 2
Jawa
33.

INSTRMN/
ISI/33/Gamelan Jawa

Bali
34.

INSTRMN/
ISI/34/Jegog

Koleksi instrument pada Museum Lata Mahosadhi ditinjau dari asal
terdiri dari dua bagian yaitu alat musik yang berasal dari Bali dan alat musik
yang berasal dari luar Bali. Jenis alat musik yang berasal dari Bali berjumlah
25 jenis barungan yang dikelompokkan dalam barungan tua, madya dan baru.
Sedangkan gamelan yang berasal dari luar Bali berjumlah 6 yaitu berasal dari
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daerah Sumatra yaitu Talempong, Gamelan Jawa, Sunda, Jawa Timur, alat
musik rebana, gending, kendang belik dari Lombok.
5.2.2

Lukisan
Karya lukisan yang terpajang di Museum Lata Mahosadhi berjumlah 54

buah. Di bawah managemen baru, Kepala UPT. Pusdok sedang menelusuri
status koleksi lukisan apakah diperoleh dari hibah, sumbangan pelukis atau
dibeli. Untuk itu saat ini UPT. Pusdok sedang mendata kejelasan status
tersebut dilengkapi dengan bukti otentik. Data yang diperoleh dari UPT. Pusat
Dokumentasi ISI Denpasar terkait keberadaan lukisan di Museum Lata
Mahosadhi tergambar pada tabel berikut ini:
No
1.

Kode

Rupa/ Nama pelukis

L/ISI/01/
2001

Bahan

Ukuran

Cat minyak di
atas kanvas

140 x
190 cm

Cat minyak di
atas kanvas

12 0x120
cm

Cat minyak di
atas kanvas

100 x 90
cm

Cat minyak di
atas kanvas

130 x
110 cm

Lukisan karya Dewantara.
2.

L/ISI/02/
2000

Lukisan karya R. Christiano.
3.

L/ISI/03/
2001

Lukisan karya Sumaji.
4.

L/ISI/04/
1999

Lukisan Karya Sadu
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5.

L/ISI/05/
1995

Cat minyak di
atas kanvas.

145 x
145 cm

Campuran
beberapa cat di
atas kanvas.

100 x 80
cm

Campuran
beberapa cat
minyak air dan
lain-lain di atas
kanvas.

100 x90
cm

Cat minyak
dalam media
kanvas.

120 x
180 cm

Cat minyak
dalam media
kanvas.

90 x 70
cm

Cat minyak
dalam media
kanvas.

145 x
295 cm

Lukisan Karya Gunarsa.
6.

L/ISI/06/
1999

Lukisan Karya Handiguna.
7.

L/ISI/07/
2001

Lukisan karya Gde Suteja.
8.

L/ISI/08/ -

Lukisan karya: 9.

L/ISI/09/
1991

Lukisankarya Made Kedol
10.

L/ISI/10/
1997

Lukisan karya: -
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11.

L/ISI/11/
2000

Lukisan karya
Sudiarsa.
12.

I

Mixed media
pada kanvas.

130 x
165 cm

Cat minyak
pada media
kanvas.

150 x
100 cm

Cat minyak
pada media
kanvas.

140 x
170 cm

Cat minyak
dalam media
kanvas.

110 x
110 cm

Cat minyak
pada kanvas.

100 x 95
cm

Cat minyak
dalam media
kanvas.

70 x 60
cm

Wyn

L/ISI/12/
2000

Lukisan karya Kt Suwendra.
13.

L/ISI/13/
1998

Lukisan karya Adi Candra.
14.

L/ISI/14/
1998

Lukisan karya 15.

L/ISI/15/
1998

Lukisan karya Ade F
16.

L/ISI/16/
1995

Lukisankarya W Kaye

32"
"

17.

L/ISI/17/ -

Cat minyak di
media kanvas.

125 x
120 cm

Cat minyak di
atas kanvas.

90 x 80
cm

Campuran
beberapa cat
minyak dan cat
air dalam
media kanvas.

110 x 90
cm

Cat minyak
pada media
kanvas.

120 x
100 cm

Cat minyak di
media kanvas.

145 x
100 cm

Cat minyak di
media kanvas.

120 x
110 cm

Lukisan karya Nym Darsana.
18.

L/ISI/18/
2001

Lukisan karya Gede Arta
19.

L/ISI/19/
1999

Lukisan karya Suyana

20.

L/ISI/20/
2000

Lukisan karya I Md
Gumawan.
21.

L/ISI/21/
1997

Lukisan karya Sadu
22.

L/ISI/22/
2000

Lukisan karya Dibusa
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23.

L/ISI/23/
1996

Tinta dalam
media kertas.

70 x 50
cm

Cat minyak
dalam kanvas.

295 x
270 cm

Cat minya di
atas kanvas.

120 x 80
cm

Cat minyak di
atas kanvas.

110 x 80
cm

Campuran
berbagai media
cat dan bahan
lainnya
kedalam media
kanvas.

630 x
245 cm

Campuran cat
minyak, cat air
dan beberapa
bahan lainnya
pada media
kanvas.

140 x
140 cm

Lukisan karya Nym Darsana
24.

L/ISI/24/ -

Lukisan karya Gunarsa
25.

L/ISI/25/
1995

Lukisan karya Adnyana
26.

L/ISI/26/
1998

Lukisan karya Sutama
27.

L/ISI/27/
2001

Lukisan karya Wianta
28.

L/ISI/28/
2001

Lukisan karya Sofian
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29.

L/ISI/29/
2002

Mixed media
pada media
kanvas

165 x
125 cm

Cat minyak
pada kanvas.

150 x
100 cm

Mixed media
pada kanvas.

90 x 80
cm

Mixed media
pada kanvas.

150 x
100 cm

Cat minyak
pada kanvas.

115 x 90
cm

Cat minyak
pada kanvas.

100 x 90
cm

Cat minyak
pada kanvas.

180 x
155 cm

Lukisan karya Kun Adnyana
30.

L/ISI/30/
2001

Lukisan karya Suastama
31.

L/ISI/31/
1999

Lukisan karya Ruta
32.

L/ISI/32/
2001

Lukisan karya Subagia.
33.

L/ISI/33/
1997
Lukisan karya Sukarya.

34.

L/ISI/34/
1999

Lukisan karya Wijaya.
35.

L/ISI/35/
1999
Lukisan karya I. N. Peli
Adnyani
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36.

LT/ISI/36/ -

Cat air pada
kertas.

140 x 65
cm

Kertas tinta
dan cat air.

140 x 65
cm

Mixed media
(campuran dari
berbagai
warrna) pada
kanvas.

200 x
150 cm

Cat minyak
pada kanvas.

110 x 90
cm

Cat minyak
pada kanvas.

120 x
100 cm

Akrilik pada
kanvas.

100 x 90
cm

Lukisan tradisi karya Mandra.
37.

L/ISI/38/ -

Lukisan tradisi karya Mandra.
38.

L/ISI/39/
1997
Lukisan karya Karja.

39.

L/ISI/40/
2001

Lukisan karya Radiasa.
40.

L/ISI/41/
2001

Lukisan karya Mulyadi.
41.

L/ISI/42/
2001

Lukisan karya Wyn Suja.
42.

L/ISI/43/
2000
Cat minyak
pada kanvas.
Lukisan karya De Hery
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120 x
120 cm

43.

L/ISI/44/
2001

Mixed media
(campuran dari
berbagai
warna) pada
kanvas

170 x
100 cm

Cat minyak
pada kanvas.

140 x
120 cm

Akrilik pada
kanvas.

160 x
100 cm

Topeng,
seruling
bamboo,
boneka

190 x
120 cm

Cat minyak
pada kanvas.

155 x
110 cm

Cat Akrilik
pada kanvas.

100 x
100 cm

Lukisan karya I Wyn
Sudarma.
44.

L/ISI/45/
2000

Lukisan karya I Nyoman
Sani.
45.

L/ISI/46/
2001

Lukisan karya I Nyoman
Sani.
46.

L/ISI/47/ -

Lukisan tiga dimensi karya 47.

L/ISI/48/ -

Lukisan karya Ali Suaja.
48.

S/ISI/49/ -

Lukisan karya -
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49.

S/ISI/50/
2005

Tinta pada
kertas.

53 x38
cm

Skecht karya 50.

L/ISI/51/
2001

Cat minyak
pada kanvas.

110 x 95
cm

Mixed media
(campuran dari
beberapa
media cat
minyak dan cat
air) pada
kanvas.

110 x 75
cm

Cat minyak
pada kanvas.

120 x120
x120 cm

Mixed media
(campuran dari
beberapa
media cat
minyak dan cat
air) pada
kanvas.

100 x 90
cm

Cat minyak
pada kanvas.

75 x 65
cm

Lukisan karya Murjaya.
51.

L/ISI/52/
1998

Lukisan karya 52.

L/ISI/53/
1999
Lukisan karya -

53.

L/ISI/54/
1999
Lukisan karya: -

54.

L/ISI/55/
1991

Lukisan karya Sudja.
Dari data di atas dapat dijabarkan bahwa jumlah lukisan
berdasarkan bahannya terbagi dalam 5 jenis bahan yaitu:
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No

Bahan

Jumlah

1.

Cat minyak pada media kanvas

33

2.

Mixed media

14

3.

Tinta pada media kertas

2

4.

Cat air pada media kertas

2

5.

Akrilik pada media kanvas

3

TOTAL

54

Sedangkan koleksi lukisan Museum Lata Mahosadhi berdasarkan tahun
pembuatan lukisan dapat tergambar pada grafik berikut ini:
16"
1991"

14"

1995"

12"

1996"

10"

1997"

8"

1998"
1999"

6"

2000"

4"

2001"

2"

2002"

0"

2005"
Jumlah"lukisan"

Pada grafik dapat dijelaskan bahwa koleksi lukisan pada Museum Lata
Mahosadhi ISI Denpasar secara historis tertera dibuat dari tahun 1991 hingga
tahun 2005. Terdapat 8 lukisan yang belum teridentifikasi oleh petugas tentang
kejelasan tahun dibuatnya lukisan tersebut, serta terdapat 9 lukisan dalam kondisi
perbaikan, terutama pada frame lukisan. Pada setiap lukisan tidak tertera deskripsi
masing-masing lukisan, untuk itu dalam penelitian ini 2 lukisan karya Gunarsa
dan Wianta sebagai model lukisan yang diberikan deskripsi karya lukis.
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5.2.3

Patung

Koleksi patung di Museum Lata Mahosadhi ISI Denpasar merupakan
jumlah yang paling sedikit dibandingkan jenis koleksi lainnya. Jumlah koleksi
patung pada Museum Lata Mahosadhi hanya 1 buah dan yaitu:

5.2.4

No

Kode

1.

UK/ISI/08/ -

Gambar

Bahan
Kayu.

Wayang

Koleksi wayang pada UPT. Pusdok terdiri dari 2 jenis yaitu Wayang
Parwa dan Wayan Ramayana. Namun koleksi wayang saat penelitian ini
dilakukan, koleksi wayang tidak dapat didisplay karena kondisi tempat
wayang masih dalam tahap perbaikan, untuk itu wayang tersebut tersimpan
pada keropak wayang (wadah penyimpanan wayang).
5.2.5

Topeng/ tapel

Jumlah koleksi topeng atau dalam Bahasa Bali disebut tapel berjumlah 26
buah yang keseluruhannya berbahan baku kayu. Berikut gambaran topeng/
tapel yang dikoleksi.
No
1.

Kode

Nama Topeng/ Tapel

Bahan

BRG/ISI/01/-

Rangda
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-

2.
BRG/ISI/02/-

Barong Lembu

3.

BRG/ISI/03/-

Memakai tapel
Lembu ,badannya
dihiasi ornament
dari kulit,
potonganpotonganka
cacermin dan juga
dilengkapi bulubulu.
Kayu

Barong Landung Hitam
dan Putih

Kayu
4.

BRG/ISI/04/-

Kayu"

Barong Macan
5.

BRG/ISI/05/-

Kayu"

Barong Ket
6.

BRG/ISI/06/-

Kayu"

Barong Bangkal
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7.

TPL/ISI/01/-

Kayu"

Tapel/ Topeng Sangut
8.

TPL/ISI/02/-

Kayu"

Tapel/ Topeng Delem
9.

TPL/ISI/03/-

Kayu"

Tapel/ Topeng
Rahwana
10.

TPL/ISI/04/-

Kayu"
Tapel/ Topeng -

11.

TPL/ISI/05/-

Kayu"

Tapel/ Topeng 12.

TPL/ISI/06/-

Kayu"

Tapel/ Topeng Sugriwa
(lama)
13.

TPL/ISI/07/-

Kayu"
Tapel/ Topeng

14.

TPL/ISI/08/-

Kayu"
Tapel/ Topeng Sugriwa
(baru)
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15.

TPL/ISI/09/-

Kayu"

Tapel/ Topeng
Palawaga
16.

TPL/ISI/10/-

Kayu"

Tapel/ Topeng 17.

TPL/ISI/11/-

Kayu"

Tapel/ Topeng
Rahwana
18.

TPL/ISI/12/-

Kayu"

Tapel/ Topeng Patih
Prahastha
19.

TPL/ISI/13/-

Kayu"
Tapel/ Topeng -

20.

TPL/ISI/14/-

Kayu"
Tapel/ Topeng Anoman

21.

TPL/ISI/15/-

Kayu"
Tapel/ Topeng -

22.

TPL/ISI/16/-

Kayu"

Tapel/ Topeng -
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23.

TPL/ISI/17/-

Kayu"

Tapel/ Topeng
Laksamana
24.

TPL/ISI/18/
-

Kayu"

Tapel/ Topeng Rama
25.

TPL/ISI/19/-

Kayu"

Tapel/ Topeng 26.

TPL/ISI/20/-

Kayu"

Tapel/ Topeng Arsa
Wijaya
5.2.6

Pakaian Tari

Koleksi pakaian tari pada UPT. Pusdok ISI Denpasar berjumlah 11 buah, 8
koleksi pakaian dilengkapi patung dengan gerakan khas dari tarian tersebut,
sedangkan 2 jenis lainnya merupakan bagian dari pakaian tari yang disebut
dengan nama gelungan (hiasan di kepala). Gambaran keseluruhan pakaian tari
tersebut sebagai berikut:
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NO
1.

KODE

NAMA PAKAIAN
TARI

P/ISI/01/ -

BAHAN
KOLEKSI
Patung beton dan
satu set pakaian
prada.

Patung Busana Tari
Cendrawasih.
2.

P/ISI/02/ -

Patung beton dan
satu set pakaian
prada.

Patung Busana Tari
Bebancihan.
3.

P/ISI/03/ -

Patung beton dan
satu set pakaian
prada .

Patung Busana Tari
Oleg Tamulilingan.
4.

P/ISI/04/ -

Patung beton dan
satu set pakaian
prada, kain putih
beserta hiasan
bunga emas pada
gelungnya.
Patung Busana Tari
Topeng.

5.

P/ISI/05/ -

Patung beton dan
satu set pakaian
prada, kain putih
beserta hiasan
bunga emas pada
gelungnya.
Patung Busana Tari
Prabu (Pengambuhan).
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6.

P/ISI/06/ -

Patung Busana Tari
Putri (Pengambuhan).

7.

P/ISI/07/ -

Patung beton dan
satu set pakaian
prada, kain putih
beserta hiasan
bunga emas pada
gelungnya.

Patung beton dan
satu set pakaian
Patung Busana Tari
Panji (Pengambuhan).

8.

P/ISI/09/ -

Patung Beton Busana
Tari Kraton.

9.

P/ISI/10/-

Patung Beton Busana
Tari Condong Kraton
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Patung beton dan
satu set pakaian
yang terdiri dari
ukiran simping di
pundak, badung
dileher tutup
dada, baju lengan
panjang, lamak di
dada, gelang
kana, ampokampok di
pinggang, kain
bawahan dengan
bahan ukiran
sertadilengkapi
dengan mahkota
bunga di kepala.
Patung beton dan
satu set pakaian
yang dan ukiran
pada pundak,
badung dileher
tutup dada, baju
lengan panjang,
lamak di dada,
gelang kana,
ampok- ampok di
pinggang, kain
bawahan dengan
bahan ukiran serta
dilengkapi dengan

mahkota bunga di
kepala.
10.

GLG/ISI/01/-

Gelung Desak Rai
11.

GLG/ISI/02/-

Gelung Galuh Liku

5.3 Master Plan Museum Lata Mahosadhi
Museum Lata Mahosadhi, UPT. Pusdok selama berdiri dari tahun 1997
mengalami banyak perubahan baik perubahan bangunan, fungsi bangunan dan
pengelolaannya. Dibawah kepemimpinan Rektor ISI Denpasar, Prof. Dr. I Gede
Arya Sugiatha, S.SKar., M.Hum tahun 2013 ISI Denpasar melahirkan visi yaitu
pada tahun 2020 ISI Denpasar sebagai pusat unggulan (center of excellenct) seni
budaya berbasis kearifan lokal berwawasan universal. Sejalan dengan visi
tersebut, maka UPT. Pusdok juga dikembangkan sesuai fungsinya dan sejalan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu tahun 2013 UPT. Pusdok
dikembangkan tidak hanya sebagai museum tempat pemajangan benda-benda seni
akan tetapi diintegrasikan sebagai pusat pembelajaran seni. Guna mewujudkan
intergasi tersebut maka gedung Lata Mahosadhi tidak hanya memamerkan koleksi
benda-benda seni tetapi juga mengkoleksi dokumentasi foto dan video baik dalam
bentuk hard ware maupun digital (soft copy) yang tergabung dalam UPT.
Arsiparis. Dijadikannya Museum Lata Mahosadhi sebagai pusat pembelajaran
maka UPT. Perpustakaan institut dipindahkan ke gedung Lata Mahosadhi lantai
II. Pada perpustakaan ISI Denpasar tidak hanya mengkoleksi buku-buku dan hasil
penelitian yang tercetak tapi juga dalam bentuk digital. Untuk itu Museum Lata
Mahosadhi sebagai pusat pembelajaran holistik yang lengkap karena lantai 1
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mempelajari hard ware yang terpajang berupa wujud nyata dari benda-benda seni,
lantai 2 sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu-ilmu seni dengan keberadaan
UPT. Perpustakaan serta mempelajari rekam jejak sejarah seni melalui UPT.
Arsiparis yang nantinya dilengkapi dengan bioskop film. Sehingga Gedung Lata
Mahosadhi ISI Denpasar akan dikembangkan sebagai pusat layanan data dan
informasi seni (pusyandis).
Master plan Gedung Lata Mahosadhi ini dirancang tidak hanya untuk
sistem perkuliahan bagi mahasiswa ISI Denpasar, tetapi juga terbuka untuk umum
terutama bagi peneliti-peneliti baik lokal maupun internasional yang ingin
mempelajari seni. Untuk itu dirancang sistem informasi digital yang dapat diakses
secara global dengan menggunakan beberapa bahasa, salah satunya Bahasa
Inggris.
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala UPT. Pusdok ISI
Denpasar menyebutkan bahwa Pusdok sebagai satu-satunya pesat layanan
dokumentasi seni di Bali. Untuk itu pengembangan UPT. Pusdok sangat
dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai wadah
pembelajaran. Guna mendukung capaian tersebut maka diperlukan pembuatan
Sandart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Pusdok, alur dan arah
kunjungan, dan penataan koleksi benda-benda seni.
5.3.1 Master Plan Gedung Lata Mahosadhi
Pengembangan UPT. Pusdok direncanakan secara bertahap. Sejak 4 tahun
terakhir UPT. Pusdok memfokuskan pada perawatan dan perbaikan koleksikoleksi museum. Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan Kepala Unit
Pelayanan Jasa Negara (ULP) yang bertugas merancang fisik infrastruktur di ISI
Denpasar menyebutkan bahwa untuk merancang UPT. Pusdok memerlukan
pemikiran matang karena Pusdok ISI Denpasar merupakan satu-satunya museum
hidup di Indonesia bahkan di dunia. UPT. Pusdok sebagai jantung dari ISI
Denpasar kedepan dirancang kearah digital berbasis komputerisasi. Konten media
informasi pada setiap benda pajang juga dikembangkan untuk memuat informasi
tentang sejarah, cara pembuatannya, dan cara memainkannya. Sebagai sistem
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informasi awal maka front office Pusdok juga akan diubah, dengan dilengkapi
ruang tunggu, loker yang berada pada sisi Timur, sedangkan pada sisi Barat
sebagai ruang kepegawaian UPT Pusdok. Selain itu sirkulasi kunjungan juga akan
diatur.
Dari hasil wawancara dengan narasumber Rektor ISI Denpasar, Prof. Dr. I
Gede Sugiartha, S.Skar., M.Hum, Kepala UPT. Pusdok Seni ISI Denpasar, Dr. I
Gede Yudharta, S.Skar., M.Sn dan juga pejabat ULP ISI sekaligus dosen pada
Prodi Kriya, yaitu I Made Brata, S.Sn., M.Sn dan Dosen Prodi Interior yaitu I
Kadek Pande Artadi, S.Sn., M.Sn, diperoleh beberapa pandangan signifikan yang
sekiranya nanti dapat diterapkan kedepannya di Pusdok ISI Denpasar yang masih
terkait dengan penataan display pajangan. Hal ini tentunya memiliki kaitan yang
erat dengan tujuan pembuatan media edukasi bilingual informatif yang dapat
dimanfaatkan dalam menunjang penataan display pajangan di Pusdok ISI
Denpasar. Berikut adalah beberapa masukan penting dari hasil wawancara dengan
kedua narasumber yang dirangkum dalam bentuk pernyataan:
a. Konsep gedung Latamahosadi dalam artian etimologi mengandung filsafat
3 dunia, alam bawah, tengah dan superior. Adanya simbol kolam secara
niskala berpengaruh pada kelambaban dan logam.
b. Struktur Gedung Pusdok yang terdiri dari 2 lantai akan ditata sesuai
dengan fungsi dan kebutuhan. Disarankan untuk tidak memajang koleksi
di lantai atas, sehingga nantinya akan dibuat ruang seminar yang sekaligus
akan

dimanfaatkan

sebagai

ruang

pemutaran

film

yang

harus

disempurnakan dengan kelengakapan sesuai dengan standar yang lazim
diterapkan pada ruang pemutaran film.
c. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Dirjen Dikti sebelumnya ditemukan
kerusakan pada gedung Pusdok yang paling krusial adalah kerusakan pada
atap plafon. Untuk anggaran perbaikan sendiri sebenarnya telah diajukan
dan jika memungkinkan harus sudah diselesaikan proses perbaikannya
pada tahun 2016.
d. Lantai 1 akan mendapatkan perombakan secara keseluruhan dimana pihak
ULP ISI Denpasar sudah mengajukan usulan untuk konsultan untuk
penataan dan perawatan ruangan sesuai dengan anggaran yang sudah ada.
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Jika dapat disesuaikan dengan rencana yang telah dirancang, maka
diharapkan 2017 mengusulkan membeli barang dan pemanfaatkan ruangan
untuk penataan koleksi yang lebih maksimal.
e. Sebagai museum seni, Pusdok diharapkan mampu untuk memiliki bank
informasi benda koleksi yang akurat sehingga Pusdok harus memiliki
arsiparis, dimana semua data benda koleksi seni harus simpan dengan baik
di arsiparis. Dengan pemusatan informasi koleksi benda seni yang
disimpan di arsiparis, maka pengguna yang memerlukan segala jenis
informasi terkait dengan koleksi benda seni yang ada di Pusdok ISI
Denpasar akan dengan mudah mengakses dan memanfaatkan informasi
yang mereka butuhkan.
f. Penataan setiap objek seni yang ada di pusdok akan dibatasi kaca agar
koleksi lebih mewah dan lebih terjamin kebersihan dan keamanannya
didukung dengan dokumen foto proses koleksi tersebut. Sesuai dengan
konsep awal yang juga dicetuskan oleh Prof. Dr. Drs. I Made Bandem,
M.Sn bahwa akan sangat memungkinkan jika setiap koleksi benda seni
yang ada di Pusdok akan memiliki media visual sekaligus media edukasi
bilingual yang memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pengunjung
Pusdok terkait dengan koleksi benda seni yang ingin mereka ketahui.
g. Sirkulasi akan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian kiri dan kanan,
dengan konsep penataan ruang mengarah pada luwan (atas) ke teben
(bawah), dari jenis gamelan koleksi tua ke muda, salah satunya jenis gong
yang tertua adalah barat gong kebyar.
h. Penataan setiap koleksi seni yang ada di Pusdok ISI Denpasar akan
disesuaikan dengan konsep asta kosala-kosali (konsep traditional Bali
terkait dengan penataan bangun ruang). Untuk koleksi lukisan, nantinya
akan dirancang bentuk galeri yang mampu digunakan untuk memajang
karya lukisan dengan baik.
i. Ditinjau dari pespektif desain interior, Pusdok ISI Denpasar harus ditata
dengan pendekatan fungsional, dimana Pusdok jika dilihat fungsinya
sebagai museum harus diberdayakan untuk mempublikasikan koleksi
benda yang dipajang di dalamnya.
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j. Unsur lainnya yang tidak kalah pentingnya selain unsur fungsi adalah
unsur informatif dan edukasi. Hal tersebut tentunya akan sangat
mendukung fungsi museum sebagai sebagai pusat informasi dan sebagai
pusat pembelajaran seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat, tidak
hanya kalangan akademisi, tapi juga masyarakat tingkat TK hingga
perguruan tinggi mampu menyerak isi dari museum tersebut.
k. Dalam hal penataan pemajangan koleksi seni diharapkan agar dirancang
dengan konsep alur pemajangan yang lebih bercerita. Hal ini harus
dilakukan untuk menghindari penataan yang konservatif yang dapat
menimbulkan rasa monoton dan kebosanan untuk pengunjung Pusdok.
Dengan menghindari konsep penataan pemajangan yang monoton,
pengunjung tidak akan merasakan mekalui jalur sirkulasi yang panjang
tetapi setiap tahapan tertentu akan memberikan pembaharuan informasi
dan edukasi untuk setiap koleksi benda seni di Pusdok sehingga
pengunjung merasa nyaman. Dengan kenyamanan yang dirasakan oleh
pengunjung diharapkan mampu menunjang keberadaan Pusdok sebagai
museum interaktif, dimana pengunjung akan diberikan untuk memainkan
beberapa gamelan atau koleksi benda seni lainnya. Hal ini tentunya akan
memberikan identitas baru pada Pusdok ISI Denpasar, sebagai museum
‘hidup’ yang dapat memfasilitasi pengunjung untuk lebih mengenal
koleksi benda seni yang dipajang didalamnya.
l. Khususnya untuk pemajangan koleksi gamelan di Pusdok, ditemukan fakta
bahwa gamelan atau instrument di museum ini, tidak mewakili gamelan
tersebut ketika jenis gamelan tersebut dimainkan atau dipentaskan di
panggung. Ketika dimainkan atau dipentaskan di panggung, gamelan
memiliki peranan, keagungan dan kehebatan yang sangat luar biasa
perannya, namun jika diamati dalam penataan di Pusdok, kolesi gamelan
yang dimaksud seakan-akan tidak memiliki kesamaan nilai dibandingkan
dengan ketika gamelan iti dipentaskan di panggung. Meskipun sebagai
benda koleksi yang dipajang di Pusdok, seharusnya koleksi gamelan
tersebut harus mampu dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu
untuk rancangan Pusdok kedepannya harus dipikirkan bagaimana untuk
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menampilkan

gamelan

menjadi

lebih

informatif

dan

mampu

menghidupkan nilai-nilai gamelan sesuai dengan ketika gamelan itu
dipentaskan diatas panggung. Contoh; jika gamelan itu dimainkan dengan
cara dipukul atau ditiup, maka informasi tentang bagaimana cara
memainkannya harus diberikan dengan jelas, sehingga pengunjung Pusdok
akan mendapatkan ilmu yang akurat dan mengenal dengan lebih baik
koleks benda seni yang dipajang di dalam Pusdok ISI Denpasar.
m. Strategi perencanaan tata letak mengikuti beberapa pola-pola yang harus
dipertimbangkan. Diawali dengan proses klasifikasi koleksi benda seni
yang didasarkan pada jenis kelas benda seni seperti misalnya jenis kelas
seni (seni pertunjukan atau seni rupa dan desain) dan jenis kelompok seni
(gamelan (tradisional/ modern, tari, wayang, topeng, kriya, lukis, dll),
sejarah

material/bahan,

proses

pembuatan,

kelompok

masyarakat

pengguna/pengerajin, dll.
n. Gambaran umum desain tidak terlepas dengan konsep awal yang
dirancang dengan mengayomi filosofi tradisional Bali, seperti mandara
giri, gunung, lautan, sehingga unsur air tetap dipertimbangkan hanya
nantinya diletakan dalam tatanan berbeda. Untuk penataan gamelan
misalnya, akan dirancang untuk ditata dalam areal yang lebih tinggi
posisinya bukan hanya diletakkan begitu saja di lantai.

Model lantai

dibawah areal penataan gamelan akan ditampilan dalam warnan yang
berbeda untuk memberikan nilai keagungan pada gamelan tersebut, selain
juga untuk memberikan tanda laur kunjungan pagi pengunjung Pusdok.
Pada dinding dimana koleksi benda seni, seperti gamelan itu dipajang akan
dilengkapi dengan karya fotografi yang dilengkapi dengan keteranganketerangan, sehingga pada tampilan visual yang berupa foto akan
memajang poster-poster terkait dengan produk-produk yang terpajang.
Contoh gamelan gong gede, disana akan terlihat ilustrasi dan keterangan
keterangan yang menciptakan gamelan tersebut, proses pembuatannya,
dari pengecoran hingga gamelan ini dipakai masyarakat bali. Dalam
konsep informatif ini diharapkan bahwa pengunjung akan dapat
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mengetahui bagaimana suara gamelan tersebut melalui ilustrasi audio
visual.
o. Konsep penataan yang sebaiknya diterapkan untuk beberapa kategori
gamelan yang disakralkan sebaiknya dilakukan dengan cara dipajang
dalam partisi yang diselimuti kaca, sehingga apresiasi terhadap kesakralan
koleksi gemalan itu akan selalu dapat dijaga dan diwariskan sepanjang
waktu.
p. Penataan koleksi benda seni di Pusdok tentunya harus disesuaikan dengan
suhu dan tingkat kelembaban dalam ruangan. Dan salah satu konsep
yangharus diperhatikan untuk menjaga suhu ruang dan tingkat kelembaban
adalah tata cahaya dalam ruangan. Dengan sistem pencahayaan yang baik,
selain untuk mengangkat nilai artisti dari setiap koleksi benda seni yang
ada di Pusdok, tata cahaya dalam ruangan tentunya akan mempengaruhi
sejauh mana koleksi benda yang dipajang di Pusok dapat terawat dengan
baik dan tahan akan faktor suhu dan kelembaban dalam ruangan.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara tersebut, maka
peneliti memiliki kesamaan pandangan terkait dengan penataan koleksi benda seni
yang dipajang di Pusdok ISI Denpasar. Hal ini terkait dengan kebutuhan akan
media visual yang memiliki nilai edukasi dan informasi yang dapat memenuhi
kebutuhan pengetahuan pengunjung Pusdok terkait dengan benda seni. Terlebih
dengan eksistensi ISI Denpasar yang jauh dikenal oleh pihak luar saat ini, maka
kebutuhan akan keberadaan media informasi dan edukasi dengan dua bahasa
(Indonesia-Inggris) tentunya akan sangat diperlukan. Dari pemikiran tersebut,
kiranya langkah awal yang harus diwujudkan adalah adanya rancangan verbal dan
visual yang mendukung model media informasi dan edukasi dengan konsep
bilingual.

Konsep dasar model media informasi dan edukasi ini akan

digambarkan pada pokok bahasan selanjutnya dalam bentuk story line dokumenter
yang mewakili 8 model yang telah ditentukan sebelumnya dilengkapi dengan
beberapa data visual dan verbal.
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5.3.3 Rancangan Media Informasi Museum Lata Mahosadhi
Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Yudi Kurniawan, ST
tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi yang bekerja di perusahaan PT.
Indotech Infrastruktur Solusi sebuah perusahaan yang bergerak dibidang inovasi
teknologi di Surabaya menyebutkan bahwa perkembangan dunia teknologi
informasi atau lebih umumnya disebut “IT” telah membawa manusia kepada
suatu era yang sangat mengutamakan kecepatan dan ketepatan dari beragam
informasi yang ingin disampaikan kepada penerima informasi. Disamping itu
pula kemajuan IT ini telah mengubah metode penyampaian informasi secara
konvensional menjadi ke era informasi yang berbasiskan teknologi mutahir, salah
satunya adalah memungkinkan interaksi antara pengguna dan penyedia informasi.
Pada akhirnya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap teknologi terkini
sehingga terbangun jembatan antara pengguna informasi yang ada dalam generasi
“IT” dengan informasi yang terasa “jadul” apabila ditampilkan secara
konvensional.
Salah satu konsep yang bisa digunakan untuk merealisasikan visi ISI
Denpasar sebagai pusat unggulan dengan menjadikan koleksi UPT. Pusdok
terintegrasi dengan unit lain dan berbasis digital adalah dengan menggunakan
display informasi. Secara umum display informasi adalah tampilan yang
menjelaskan suatu gagasan, himbauan, media iklan dan lain sebagainya baik
dalam bentuk visual berupa tulisan, gambar , video maupun gabungan dari unsurunsur tersebut. Media konvensional yang sering kita lihat contohnya adalah poster
penyuluhan, spanduk iklan produk, baliho, videotron dan banyak lainnya. Metode
seperti ini memberikan informasi yang dibatasi oleh lebar media tampilan
sehingga ada kesan semakin besar tampilan akan semakin bagus. Ini akan menjadi
masalah jika informasi yang ditampilkan berjumlah banyak tentunya akan
menghabiskan ruangan display yang lebar dan belum tentu dapat dibaca
semuanya.
Perkembangan dunia audio visual memungkinkan display informasi
ditampilkan secara lebih menarik melalui layar televisi baik berupa video, running
text, gambar dan multi media lainnya. Jadi dengan lebar media penyampaian

54"
"

seukuran kotak televisi memudahkan berbagai informasi ditampilkan dengan
batasan yang hampir tidak terbatas. Pertanyaan yang muncul adalah ketika
penerima informasi ingin mengulang informasi yg sudah disampaikan atau ingin
melakukan skip atau loncat terhadap isi video. Disinilah muncul gagasan inovasi
display informasi interaktif. Interaksi yang ingin dicapai oleh display ini terhadap
pengguna adalah memberikan kesan “app based” atau dalam bahasa sederhananya
memiliki kemudahan sepertinya perangkat telepon pintar. Display informasi
interaktif yang akan menampilkan interaksi antara pengguna informasi dengan
penyedia informasi sehingga dapat tercapai tujuan awal yaitu tersampaikannya
pesan yang ingin disampaikan dengan metode yang cepat, tepat dan tentunya
mutahir. Berikut konsep display informasi interaktif oleh PT Indotech Infratruktur
Solusi:

Gambar 5.4
Desain perangkat display informasi interaktif
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PERANCANGAN(SOFTWARE(DISPLAY(
"

"
Ilustrasi)penggunan)display)interaktif)
)

Software yang akan dirancang memiliki dua bagian yaitu:
1.

SERVER

Sisi server memiliki fungsi utama yaitu:
6
6
6
6
2.

Sebagai server konten multimedia.
Sebagai server untuk menyimpan dan menjalankan script yang akan
digunakan oleh display.
Berfungsi untuk melakukan update konten, monitoring, statistik dan error
handling dari system display
Server dapat diakses dari luar (internet / cloud) dan untuk fungsi lainnya.
Display client

6
6

Sebagai tampilan informasi yang interaktif kepada pengguna.
Tampilan multimedia berupa gabungan teks, gambar serta audio-video.
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(

Gambar 5.5
Contoh display secara detail(
(

Keterangan:
1.
2.
3.
4.

Informasi visual berupa gambar, audio, video atau gabungannya.
Teks yang menampilkan keterangan terhadap gambar.
Tombol navigasi yang berupa tombol sentuh yang dapat dipilih pengguna.
Teks berjalan sebagai informasi kegiatan atau informasi menarik lainnya.
Berdasarkan konsep display informasi interaktif di atas maka pemetaan

media informasi dari 8 model tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yang
tergambar pada table berikut ini:
NO
NAMA MODEL INFORMASI
1.
Gong Kebyar Bali Utara

2.

Angklung Bali Selatan

3.

Tari Oleg Tambulilingan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTERFACE
Sejarah
Bentuk
Fungsi
Proses pembuatan
Pertunjukkan
Sejarah
Bentuk
Fungsi
Proses pembuatan
Pertunjukkan
Sejarah
Bentuk
Fungsi

4.

Tari Siwa Nataraja

5.

Topeng Arsa Wijaya

6.

Barong Bangkal

7.

Lukisan Karya Gunarsa

8.

Lukisan Karya Winata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proses pembuatan
Pertunjukkan
Sejarah
Bentuk
Fungsi
Proses pembuatan
Pertunjukkan
Profil Pencipta
Bentuk
Fungsi
Proses pembuatan
Pertunjukkan
Profile Pencipta
Bentuk
Fungsi
Proses pembuatan
Pertunjukkan
Profile
Bentuk/
gaya
lukisan
Deskripsi lukisan
Profile
Bentuk/
gaya
lukisan
Deskripsi lukisan

5.4 Story Line Dokumenter untuk 8 Model Media Informasi dan Edukasi
Pada Koleksi Benda Seni Museum Lata Mahosadhi Dengan Konsep Dua
Bahasa (Bilingual; Indonesia-Inggris)
Dari 127 koleksi benda seni yang dipajang di UPT. Pusdok ISI Denpasar,
hanya 8 sampel yang digunakan sebagai model media informasi bilingual
dokumenter dalam penelitian ini. Adapun 8 sampel tersebut terdiri dari kategori
alat musik traditional Bali yang mengambil sampel berdasarkan wilayah yaitu
Gong Kebyar Bali Utara dan Angklung Bali Selatan. Kategori tari mengambil
sampel yaitu Tari Oleg Tambulilingan dan Tari Siwa Nataraja. Kategori lukisan
mengambil sampel lukisan karya Gunarsa dan lukisan karya Wianta sedangkan
untuk kategori topeng/ tapeng mengambil sampel topeng Barong Bangkalan dan
Topeng Arsa Wijaya karya seniman topeng Bali Alm. Bapak I Wayan Tangguh.
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Berikut akan beberapa sampel dengan kelengkapan data yang diperoleh pada
tahapan 70% dari proses penelitian ini. Beberapa sampel yang telah dipilih
tergambar dalam bentuk story line untuk rancangan awal dokumenter bilingual
untuk beberapa model media edukasi informatif bilingual yang merupakan fokus
penelitian, yaitu:
5.4.1

Story Line Gong Kebyar Bali Utara Sebagai Media Informasi Edukasi
Bilingual Dokumenter

Gong Kebyar Bali Utara

Sumber Foto Dok. Peneliti dan Pusdok ISI Dps

VIDEO
•

AUDIO

Sejarah
Gambar Pulau Bali Gamelan

History
gong

kebyar

menurut

motion khusus ke Sukerta (2009) adalah seni musik
Utara tradisional Bali dalam sejarahnya

Bali
(Buleleng)
•

Motion

lahir di Bali Utara pada periode 1910foto-foto 1930. Gong Kebyar terdiri dari dua

lama ketika gamelan kata yaitu gong dan kebyar. Kata
Gong
dimainkan

Kebyar gong berarti barungan gamelan yang
terdiri atas berbagai jenis tungguhan
yang menggunakan laras pelog. Kata
kebyar atau sering disebut ngebyar
merupakan satu teknis tabuhan yang
berntuk tabuhan dengan tempo cepat
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dan tidak ajeg (ritmis) serta volume
yang keras.
•

CU:

Pande ---------------Statement----------------

Prof.

Made Sukerta
•

Suasana

peneliti Prof. Pande menambahkan kelahiran

mewawancarai Prof. Gong
Foto-foto
kondisi
Barungan

Chaya

dan Kerajaan Buleleng ingin melepaskan
Buleleng diri dari kekuasaan kerajaan pusat di

dan daerah sekitar
•

menurut

disebabkan empat faktor yaitu (1)

pande
•

Kebyar

Kelungkung sehingga mendapatkan

gong kebebasan;

(2)

Raja-Raja

Bali

pacek khas Buleleng menentang penjajahan Belanda; (3)
Buleleng paling banyak mendapat
pengaruh dari pemerintah kolonial;
(4) Aspek geografis daerah Buleleng
yang relatif panas dari daerah lain
sehingga terdapat lahan-lahan yang
tandus. Faktor ekternal tersebut yaitu
kekuatan alam sekitar cukup memberi
pengaruh terhadap corak kehidupan
seni

yang

dihasilkan.

Sehingga

melahirkan bentuk ekspresi yang
menunjukkan sifat keras, cepat, tajam,
mungkin juga “kasar”, dinamis yang
tercermin dalam Gong Kebyar. Prof.
Pande

menyampaikan

bahwa

terciptanya Gong Kebyar tidak hanya
disebabkan oleh faktor ekternal di
atas tetapi juga faktor internal yaitu
kreativitas,

keberanian,

dan

kebutuhan estetik seniman-seniman
Buleleng untuk menciptakan sesuatu
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yang baru.
Terbentuknya barungan Gong Kebyar
diawali dengan mengubah jenis-jenis
tungguhan

gangsa

tertentu.

Sekeha

melakukan

dari

barungan

gong

yang

ini

adalah

perubahan

Sekeha gong Desa Ringdikit dan Desa
Bubunan. Perubahan yang dilakukan
adalah penambahan bilah pada jenis
tungguhannya gangsa. Pada awalnya
jenis

tungguhan

gangsa

jongkok

menggunakan lima bilah, kemudian
berkembang menjadi 9 bilah hingga
10 bilah (2 oktaf).
•

Suasana

peneliti Sementara Prof. Rai tenaga ahli

wawancara dengan dibidang Karawitan menambahkan
munculnya Gong Kebyar diawali

Prof. Rai
•

Rekonstruksi visual dengan

kebanggaan

berkompetisi

dengan mengambil (competitive pride) masyarakat Bali
Gong Kebyar Bali Utara.

Jiwa

berkompetisi

inilah

Utara dibuat hitam menjadi roh lahirnya Gong Kebyar.
Kompetisi gong kebyar biasanya

putih

muncul saat upacara-upacara besar
seperti

ngaben

yang

salah

satu

puncaknya adalah gong mebarung.
•

CU:

Prof.

Dr.

I ---------------Statement----------------

Wayan Rai S., MA
•

Gong Kebyar yang Prof.

Rai

menambahkan

dari

dimainkan di daerah Buleleng, Gong Kebyar berkembang
ke Tabanan ke Desa Bantiran saat

lain
•

Gong kebyar saat sekeha diupah tampil upacara ngaben.
digunakan

untuk Dinamika

Gong
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Kebyar

mengiringi
tarian

tari- menginspirasi seniman asal Tabanan I
Ketut Mario untuk menciptakan tari
Kebyar

Duduk

atau

Kebyar

Terompong. Kemudian Gong Kebyar
menyebar keseluruh Bali dengan
lahirnya

banyak

tokoh-tokoh

kekebyaran.
VIDEO
•

AUDIO

Bentuk
Gong Kebyar Bali Menurut Prof. Rai Gamelan Gong
Utara
dimainkan

saat Kebyar Bali Utara memiliki ciri yang
khas dibandingkan Gong Kebyar
wilayah lainnya, yaitu gong pacek.
Gong pacek digambarkan bahwa
bilah pada Gong Kebyar Buleleng
tidak

digantung,

bilah

hanya

ditancapkan atau pacek dalam Bahasa
Bali. Sehingga berpengaruh terhadap
suara yang dihasilkan yaitu rengnya
kurang dibandingkan bilang yang
digantung, namun keuntungan gong
pacek ini bisa bermain cepat karena
teknik tekep lebih mudah. Sementara
Prof. Pande menyebutkan ciri umum
barungan gamelan Gong Kebyar Bali
Utara adalah menggunakan tiga jenis
tungguhan kendang, menggunakan
satu sampai emapat pangkon cengceng

kecek,

menggunakan

jenis

tungguhan gangsa guru dan adanya
tetabuhan tunggal.
Bentuk tungguhan gamelan Gong
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Kebyar Bali Utara terbagi menjadi 6
kelompok yang tergambar pada table
berikut ini:
•

Grafis 6 kelompok Kelompok

tungguhan

bantang

gending:

tungguhan

Kerangka lagu atau gending yang
masih polos (tanpa variasi)
•

Tungguhan

kenyur Tungguhan Kenyur:

dimainkan oleh satu Bilah
orang""

pada

tungguhan

kenyur

beragam ada yang menggunakan lima
dan tujuh bilah susunan nada. Nada
pada lima bilah adalah ding, dong,
deng,

dung,

dang.

Sedangkan

tungguhan kenyur menggunakan 7
nada adalah dang, ding, dong, deng,
dung, dang, ding. Tungguhan kenyur
dimainkan oleh seorang penabuh
dengan menggunakan penggul yang
terbuat dari kayu. Dalam barungan
gamelan Gong Kebyar digunakan 2
tungguh

kenyur

ngumbang-ngisep

dengan
dan

sistem

mempunyai

ukuran sama. Tungguhan kenyur
mempunyai

fungsi

menyajikan

bantang gending dan memberikan
tekanan pada kalimat-kalimat lagu
yang

mempunyai

tekanan

ringan

maupun berat.
•

Tungguhan

Tungguhan Penyacah:

penyacah dimainkan Tungguhan penyacah di Buleleng
oleh satu orang""

sering disebut sebagai sunari nada
juga

yang

menyebutnya

63"
"

jublag.

Jumlah

bilah

dalam

tungguhan

penyacah beragam yaitu lima hingga
delapan bilah. Nada pada lima bilah
adalah ding, dong, deng, dung, dang.
Sedangkan

tungguhan

kenyur

menggunakan 8 nada adalah dung,
dang, ding, dong, deng, dung, dang,
ding.

Tungguhan

penyacah

lebih

dominan menyajikan bantang gending
daripada memberikan tekanan pada
kalimat-kalimat

lagu

pesu-mulih.

Dalam menyajikan gending gegebug
tungguhan penyacah relative lebih
kerap daripada gegebug tungguhan
kenyur.
•

Grafis 6 kelompok Kelompok tungguhan penandan:
tungguhan"

Kelompok

yang

memimpin

atau

menentukan sajian gending.
•

Tungguhan

Tungguhan Terompong:

terompong

Menggunakan bentuk pencon endep.

dimainkan oleh tiga Tungguhan

terompong

pada

sampai empat orang umumnya menggunakan 10 pencon,
penabuh

namun ada juga yang menggunakan
11 pencon sebagai kebutuhan estetik.
Tungguhan terompong pada museum
lata Mahosadhi menggunakan 10
pencon susunan nada yakni dang,
ding, dong, deng, dung, dang, ding,
dong,

deng,

dung.

Dalam

satu

barungan Gong Kebyar terdapat satu
tungguhan

terompong

yang

dimainkan oleh seorang penabuh.
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Apabila menyajikan gending-gending
khusus dalam upacara Dewa Yadnya,
tungguhan terompong dimainkan oleh
tiga sampai empat orang. Tungguhan
terompong

tugasnya

menekankan

pada

lebih

melodi

yang

menyajikan bagian gending kawitan,
sebagai penghubung gending dan
menggarap

gending

dengan

pola

tabuhan yang menggunakan variasi
atau wilet. Tungguhan terompong
selain menuntun dalam melodi juga
menentukan tempo.
•

Tiga

jenis Tungguhan kendang:

tungguhan kendang Barungan gamelana gong kebyar Bali
dimainkan

secara Utara menggunakan 3 jenis kendang

bergantian"

yaitu kendang cedugan, gupekan, dan
krumpungan. Ketiga kendang tersebut
dibedakan atas suara, ukuran dan
teknik

gegebugnya.

Tungguhan

kendang mempunyai fungsi sangat
dominan yaitu menentukan tempo,
menyajikan

gending

kawitan,

memberikan aba-aba keras lirihnya
tetabuhan, cepat lambatnya sajian
gending dan memberikan aba0aba
muali dan selesainya sajian gending.
Sesuai

dengan

fungsinya

maka

tungguhan kendang diletakkan pada
bagian depan atau ditempat yang
dapat dilihat oleh seluruh penabuh
Gong Kebyar.
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•

Tungguhan

gangsa Tungguhan gangsa guru:

guru dimainkan oleh Dalam
satu orang"penabuh"

barungan

Kebyar

gamelan

digunakan

gangsa

guru

2

tungguhan

dengan

ngumbang-ngisep.

Dua

Gong
sistem

tungguhan

gangsa guru diletakkan pada bagian
depan dan bagian belakang dengan
cara

berjajar.

diletakkan

Tungguhan

pada

bagian

yang
depan

berfungsi menyajikan bagian kending
kawitan, mengatur jalannya gending,
menggarap gending dengan berbagai
ragam variasi, dan memberikan abaaba pada bagian gending tertentu
seperti kebyar. Sedangkan tungguhan
gangsa guru yang diletakkan bagian
belakang berfungsi mengimbangi pola
tetabuhan

gangsa

guru

yang

tungguhan

yang

diletakkan di depan.
•

Tungguhan

kentuk Tungguhan Ketuk:

dimainkan oleh satu Salah
orang penabuh"

satu

menggunakan pancon dengan tugas
utamanya meneruskan tempo yang
telah

ditentukan

oleh

tungguhan

gangsa guru dan kendang, yang
kemudian
seluruh

menjadi
jenis

panutan

tungguhan

bagi
yang

digunakan.
•

Tungguhan bebende Tungguhan Bebende:
dimainkan oleh satu Merupakan tungguhan pencon yang
orang penabuh"

berbentuk

pesek

dimainkan

oleh

seorang penabuh. Menekankan pada
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permainan ritme dengan berbagai
variasi daripada sebagai pemberi
tekanan kalimat lagu.
•

Grafis 6 kelompok Kelompok Tungguhan Pepayasan:
tungguhan"

Kelompok

yang

secara

umum

berfungsi menggarap atau menyajikan
gending

dengan

berbagai

menggunakan

variasi,

diantaranya

menggunakan pola-pola tabuhan yang
dapat mewujudkan jalinan.
•

Tungguhan

Tungguhan Barangan:

barangan dimainkan Tungguhan

yang

menggunakan

oleh empat orang pencon endep, yang menggunakan 12
penabuh"

pencon dengan susunan nada deng,
dung, dang, ding, dong, deng, dung,
dang,

ding,

dong,

deng,

dung.

Tungguhan barangan dimainkan oleh
emapat

orang

penabuh.

Dalam

tungguhan barangan terdapat dua
bumber suara yang digunakan untuk
menyajikan gending yaitu sumber
suara dari bagian lambe (di bawah
bagian pencon) dan bersumber dari
pencon.
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Susunan Penempatan

Grafis layout

•

13"

Placement’s organization

13"

12"

11"

7"

7"

6"

6"

10"

5"

5"

3"

5"

5"

3"

4"

4"

6
4"

4"

8"

9"

2"
1"

14"

1"

14"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

14"

Kendang(
Terompong(
Giying(
Pemade(
Kantil(
Jublag(
Jegog(
Ceng(ceng(Kecek(
Kajar(
Reong(
Bende(
Kempul(
Gong(
Suling(
Sumber Lay out Pusdok ISI Dps
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14"

VIDEO
•

AUDIO

Fungsi
Fuction
Grafis fungsi gong Fungsi Gong Kebyar Bali Utara
untuk umumnya terkait 2 hal yaitu untuk

kebyar

memenuhi kebutuhan masyarakat dan

kebutuhan

dan untuk kesenian. Di dalam masyarakat

masyarakat

Gong Kebyar memiliki fungsi yang

fungsi kesenian
•

Gong Kebyar Bali sangat

penting

dalam

kehidupan

saat sosial, hiburan maupun upacara adat-

Utara
dimainkan

untuk istiadat. Untuk hiburan gong Kebyar
Bali Utara dapat untuk mengiringi

hiburan

jenis tari Arja, Drama Gong, Primbon
dan lain sebagainya.
•

CU:

Prof.

Pande ---------------Statement----------------

Made Sukerta
•

Gong Kebyar Bali Prof. Rai menambahkan bahwa Gong
Utara

saat Kebyar Bali Utara yang memiliki

mengiringi

tari kekhasan bilah pacek maka rengnya
lebih

kekebyaran
•

Gong kebyar Bali dengan
Selatan

cepat

hilang

bilah

dibandingkan

gantung,

sehingga

saat Gamelan Gong Kebyar Bali Utara

mengiringi

lebih berfungsi untuk mengiringi tari-

palegongan

tari

kekebyaran

dibandingkan

pelegongan.
•

CU:

Prof.

Dr.

I ---------------Statement----------------

Wayan Rai S., MA
•

Gong kebyar saat Selain itu hampir setiap upacara di
mengiringi upacara Bali tidak terlepas dari peran gamelan
agama

Gong

Kebyar

pelengkap

sebagai

upacara

sarana
misalnya

mengiringi tari sakral, maupun jenis
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tarian wali dan balih-balihan. Karena
gong kebyar memiliki multi fungsi
maka gong kebyar menjadi sumber
inspirasi

karya

demikian

baru.

Gong

Dengan

Kebyar

telah

berfungsi sebagai pembaharu dan
pelanjut tradisi. Dalam berkesenian,
maka

lewat

seniman

Gong

kita

Kebyar

telah

para

berhasil

menciptakan gending-gending baru
yang lepas dari tradisi yang sudah
ada.
VIDEO
•

Proses Pembuatan Gong Kebyar
pembuatan
gamelan
Establish shot lokasi Konon
pembuatan

Proses

secara

turun-temurun

yang bermula dari keterampilan leluhurnya

Bahan
digunakan

•

Gong merupakan suatu pekerjaan yang
diwarisi

Kebyar
•

AUDIO

dalam mengolah kerajinan logam

pembuatan berupa

Gong Kebyar

kerajinan

perunggu,

dan

diperkirakan sudah diwarisi mulai
pada

abad

ke

14-16

Masehi.

Meskipun belum diketahui secara
pasti tentang jenis produksi yang
dihasilkan pada masa itu apakah
sudah melakukan pembuatan gamelan
atau hanya sebagai penghasil barangbarang produksi rumah tangga saja,
namun yang pasti pada waktu itu para
leluhurmempergunakan

bahan

perunggu atau krawang sebagai bahan
baku

kerajinannya.

Perkiraan
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ini

dikuatkan dengan suatu penemuan
benda arkeologi yang berupa: dua
buah

tungku

peleburan

dan

pembakaran logam, butiran perunggu,
sisa-sisa

arang,

tarak

perunggu,

kereweng

atau

musa,

serpihan-

serpihan logam yang didapat dalam
galian

tanah

dengan

kedalaman

sekitar sepuluh meter di bawah tanah,
di Jaba Pura Dalem Silaparang Desa
Tihingan.
•

CU:

Pande ---------------Statement----------------

(Pembuat)

Gong

Kebyar Buleleng
•

Proses

pembuatan Keterampilan

Gong

Kebyar pengaruh

tersebut
dan

melahirkan

perkembangan

hingga gong kebyar kerajinan perunggu di Desa Tihingan
siap dimainkan

sebagai satu daerah pusat kerajinan
gamelan Bali dan memiliki kualitas
produksi yang bermutu, sehingga bisa
dijadikan suatu pusat pengembangan
teknik-teknik keterampilan kerajinan
gamelan. Kegiatan produksi gamelan
ini

dijadikan

sebagai

mata

pencaharian utama bagi sebagian
besar

penduduknya.

Sehubungan

dengan hal tersebut di Desa Tihingan
hingga

sekarang

ini

masih

memproduksi beragam jenis gamelan
Bali seperti: gamelan Gong Gede,
Gong Kebyar, Semarandhana atau
Samaradana, Baleganjur, Angklung,
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Semar Pegulingan dan jenis gamelan
Bali lainnya yang memakai bahan
krawang atau perunggu.
VIDEO
•

AUDIO

Pementasan Gong Kebyar
Gong Kebyar Bali -Atmosphere sound Gong Kebyar-

-Atmosphere sound Gong

Utara

Kebyar-

memainkan

salah satu reportoar
gending

5.4.2

Story Line Gamelan Angklung Bali Selatan Sebagai Media Informasi
Edukasi Bilingual Dokumenter

Gamelan Angklung Bali Selatan

Sumber Foto Dok. Peneliti dan Pusdok ISI Dps

VIDEO

AUDIO
Sejarah

•

Gambar Pulau Bali
motion khusus ke
Bali Selatan

•

Motion
lama

History

Gamelan Angklung adalah gamelan
berlaras slendro, tergolong barungan
madya yang dibentuk oleh instrumen

foto-foto
ketika

angklung dimainkan

berbilah dan pencon dari krawang,
kadang-kadang ditambah angklung
bambu kocok (yang berukuran kecil).
Dibentuk oleh alat-alat gamelan yang
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relatif kecil dan ringan (sehingga
mudah dimainkan sambil berprosesi).
Angklung menurut Kaler dalam buku
Tetabuhan Bali I Pande Made Sukerta
berasal
“Lung”.

dari

kata

Angka

bilangan

“Angka”
artinya

sedangkan

dan

sebuah
“lung”

merupakan Bahasa Bali artinya patah.
Angklung artinya angka yang patah,
diantara

Sembilan

angka

yang

bentuknya patah-patah adalah angka
empat,

jenis

menggunakan

barangan
tungguhan

yang
gangsa

empat bilah disebut angklung. Selain
itu menurut Almarhum I Nyoman
Rembang angklung berasal dari kata
“a”,

“ng”

dan

“luhung”

yang

digabung menjadi “angluhung yang
artinya menjadi bertambah bagus atau
bertambah indah.
•

CU:

Prof.

Pande

---------------Statement----------------

Made Sukerta
•

Angklung

Bali

Utara

Bali

dan

Selatan

saat

Di Bali Selatan gamelan ini hanya
mempergunakan 4 nada sedangkan di
Bali Utara mempergunakan 5 nada.

dimainkan
•

CU:

Prof.

Dr.

I

---------------Statement----------------

Wayan Rai S., MA
•

Angklung

Bali

Selatan

saat

dimainkan

Angklung merupakan bentuk gamelan
tertua di Bali, yang kemunculannya
masih dalam tahap penelitian untuk
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dapat

membuktikan

Angklung

di

lahirnya

Bali.

diperlukan

Untuk

penelitian

multidisiplin

dari

untuk

mengungkapkan

itu
dapat

secara

jelas

kelahiran dari angklung.
VIDEO

AUDIO
Bentuk

•

Grafis

jumlah

tungguhan gamelan
angklung
Selatan

Bali

Jumlah tungguhan yang digunakan
pada

gamelan

Angklung

adalah

Sembilan yaitu kendang, jegogan atau
jublag,

riyong/

barangan,

gangse

pemade, gangsa kantil, kempul, ceng•

ceng ricik, suling dan klenang.
Tungguhan kendang Sepasang kendang lanang dan wadon:
saat dimainkan oleh Kendang angklung, biasanya kalau
penabuh

untuk mengiringi upacara kematian
kendang angklung yang digunakan
adalah kendang yang berukuran kecil
karena lagu yang dimainkan adalah
lagu yang bersifat sedih tetapi dalam
angklung

kebyar

menggunakan

biasanya

kendang

yang

ukurannya lebih besar karena bentuk
lagunya lebih bersemangat dan juga
berbentuk kekebyaran. Instrument ini
dimainkan

oleh

penabuh.

Kalau

kendang

berukuran

memainkannya
bagian

2

kecil

lebih

cara

memukul

kanan
besar
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orang

menggunakan

hanya

samping

diameternya

(dua)

yang
atau

mukaknya

saja,

tetapi

kalau

menggunakan kendang besar cara
memainkannya menggunakan 2(dua)
tangan

dengan

samping
•

memukul

kendang

bagian

dengan

motif

pukulan seperti gegilak.
Tungguhan jegogan Dua tungguh jegogan atau Jublag:
atau

jublag

dimainkan
penabuh

saat Jublag angklung adalah instrument
oleh yang juga mempunyai 4 (empat) bilah
nada yang terdiri dari nada (ndeng,
ndung, ndang, nding) tetapi nadanya
lebih rendah dengan gaya selendro.
Jublag ini berfungsi sebagai penandan
dalam gending angklung itu sendiri.
Insterument ini menggunakan alat
pukul panggul tetapi ukurannya lebih
besar

dan

dibawah

panggul

itu

menggunakan karet agar suara jublag
terdengar lebih merdu.
•

Tungguhan riyong/ Stungguh Riyong/ barangan:
barangan atau jublag Reong angklung adalah instrument
saat dimainkan oleh yang berpencon dengan gaya nada
penabuh

selendro

dan

dimainkan

oleh

4(empat) orang pemain atau penabuh.
Instrument ini menggunakan alat
pukul panggul, tetapi panggul itu di
lilit dengan benang dengan tujuan
agar suara reong tersebut bisa lebih
merdu.
•

Tungguhan

gangsa Enam tungguh Gangse Pemade:

pemade

saat Gangsa

angklung

adalah

dimainkan

oleh instrument yang mempunyai 4(empat)
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suatu

penabuh

bilah

nada

yang

terdiri

dari

(neng,ndung,ndang, nding) dengan
gaya nada selendro. Salah satu gangsa
angklung

biasanya bisa

berfungsi

sebagai

langsung

pengugal

atau

pemimpin dalam barungan angklung
itu. Instrument gangsa ini biasanya
menggunakan alat pukul panggul atau
juga

panggul

gender.

Cara

memainkannya adalah satu nada di
pukul

kemudian

ditutup

sesuai

dengan irama yang dinginkan.
•

Tungguhan

gangsa Enam Tungguh Gangse Kantil:

kantil

saat Kantialan angklung adalah instrument

dimainkan

oleh yang mempunyai 4(empat) bilah nada

penabuh

yang terdiri darinada (ndeng, ndung,
ndang, nding) tetapi dengan nada
lebih tinggi dengan gaya selendro.
Kantilan berfungsi sebagai pemanis
dalam

permainan

atau gending

angklung tersebut. Instrument ini juga
menggunakan alat pukul panggul atau
juga menggunakan panggul gender.
•

Tungguhan kempul Setungguh kempul:
saat dimainkan oleh Kempur angklung merupakan suatu
penabuh

alat untuk menunjukkan lagu itu
sudah habis, tetapi kalau angklung
kebyar biasanya menggunakan gong,
karena

jenis

lagunya

berbentuk

kekebyaran.

•

Tungguhan

ceng- Sepangkong ceng-ceng ricik:
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ceng

ricik

dimainkan

saat

Instrument kecek menjadi bagian dari

oleh barungan Gamelan angklung tersebut

penabuh
•

Tungguhan

suling Dua tungguh suling:

saat dimainkan oleh

Instrument suling menjadi bagian

penabuh

dari barungan Gamelan angklung
tersebut

•

Tungguhan klenang Setungguh klenang:
saat dimainkan oleh Tawa-tawa angklung merupakan alat
sebagai tempo yang membawa lagu

penabuh

itu cepat atau pelan.

•

Grafis

lay

out Susunan Penempatan

Gamelan Angklung
Bali Selatan
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Placement’s Organization

"

9"

8"

6"

5"

4"

7"

5"

5"

5"

4"

4"

4"

1"

2"

3"

1. Kendang"
2. Klenang"
3. Ceng6ceng"
4. Gangsa"Pemade"
5. Kantil"
6. Reyong"
7. Jublag"
8. Kempur"
9. Tawa6tawa"
Sumber Lay Out Pusdok ISI Dps

VIDEO
•

Gamelan
Bali

AUDIO

Fungsi
angklung Gamelan

memiliki

saat peranan yang sangat penting sejak

Selatan

dimainkan

Angklung

untuk jaman dahulu sampai pada sekarang,

kegiatan upacara

dalam kegiatan keagamaan Hindu di
Bali. Gamelan Angklung mamiliki
fungsi,

yaitu

sebagai

Upacara

Dewa

sebagai

pegiring

Yadnya.

Yadnya

maupun

Upacara

Kehadiran
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pengiring
Pitra

Gamelan

7"

Angklung

dalam

upacara

dapat

memberikan kesan magis indah dan
sakral yang berpengaruh terhadap
aktifitas sosial budaya masyarakat
Bali.

Meskipun

dipergunakan

juga

dalam

fungsinya
mengiringi

upacara

Dewa

Yadnya,

adapula

batasan-batasan

namun
tentang

dipergunakannya barungan ini dalam
mengiringi upacara Dewa Yadnya,
yaitu

hanya

dalam

mementaskan

gending-gending lelambatan misalnya
Tabuh gilak, tabuh cerucuk punyah,
tabuh galangkangin, dan dapat juga
untuk

mengiringi

tarian

topeng, baris dan rejang.

Jenis-jenis

gending Angklung ada bermacammacam,

menurut

fungsi

dan

kegunaannya.
•

CU:

Prof.

Dr.

I ---------------Statement----------------

Wayan Rai S., MA
•

Gamelan Angklung Ptof. Rai menambahkan gamelan
dimainkan
upacara ngaben

saat Angklung yang melankolis umumnya
difingsikan untuk upacara ngaben
namun di tempat tertentu Angklung di
mainkan

di

pura

karena

juga

bergfungsi untuk ngayah. Dibeberapa
daerah dipakai mengganti fungsi gong
gede untuk mengiringi upacara Dewa
Yadnya. Fungsi gamelan Angklung
sangat tergatung pada Desa Kala
Patra dan Desa Mawacara yang ada di
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Bali. Namun pada umumnya Gamelan
Angklung di Bali Selatan berfungsi
untuk upacara ngaben (kematian).
VIDEO
•

•

AUDIO

Establish shot lokasi

Proses Pembuatan
Instrumen (tungguhan)

pembuatan

berbilah dan pencon dari krawang,

Angklung

kadang-kadang ditambah angklung
yang bambu kocok (yang berukuran kecil).

Bahan

Dibentuk oleh alat-alat gamelan yang

digunakan
•

Proses

The Making Process
Angklung

pembuatan relatif kecil dan ringan (sehingga

gamelan Angklung
CU:

mudah dimainkan sambil berprosesi).

Pande ---------------Statement----------------

(Pembuat) Gamelan
Angklung
Proses

pembuatan

gamelan Angklung
hingga

gamelan

Angklung

siap

dimainkan

untuk

mengiringi upacara
VIDEO

AUDIO
Pementasan Gamelan Angklung
Bali Selatan

•

Gamelan Angklugn -Atmosphere

sound

Selatan Angklung-

Bali
memainkan
satu

Gamelan Angklung-

salah
reportoar

gending
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Gamelan -Atmosphere

sound

5.4.3

Story Line Tari Oleh Tamulilingan Sebagai Media Informasi Edukasi
Bilingual Dokumenter

Tari Oleg Tamulilingan

Sumber Foto Dok. Peneliti ISI Dps

VIDEO

AUDIO
Sejarah

•

Gambar Pulau Bali
motion khusus ke
Kabupaten Tabanan

•

Motion

foto-foto

lama I Ketut Mario
•

Tari

Oleg

Tamulilingan

History

Tari Oleg Tamulilingan diciptakan
oleh I Ketut Mario dari Tabanan pada
tahun 1952. Tari Oleg Tamulilingan
menceritakan tentang kehidupan 2
ekor kumbang jantan dan betina yang
sedang mengisap madu di taman
bunga. Kedua ekor kumbang terbang
dengan riangnya dari satu bunga ke
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bunga lain. Hal ini menggambarkan
suasana romantis. Tema tarian ini
adalah percintaan. Oleg dapat berarti
gerakan

yang

sedangkan

lemah

gemulai,

tambulilingan

berarti

kumbang pengisap madu bunga. Tari
Oleg

Tambulilingan

melukiskan

gerak-gerik seekor kumbang, yang
sedang bermain-main dan bermesramesraan dengan sekuntum bunga di
sebuah taman.
•

CU: Prof. I Made

---------------Statement----------------

Bandem
•

CU: Prof. I Wayan

---------------Statement----------------

Dibia
VIDEO
•

Beauty

shot

AUDIO
Bentuk
tari ----Illustrasi music gamelan oleg-----

Oleg
•

CU: Prof. I Made ---------------Statement---------------Bandem

•

CU: Prof. I Wayan ---------------Statement---------------Dibia

•

Grafis Dasar Tari Gerak Dasar Tari

Dance’s Basic Movement

Oleg Tamulilingan
•

Latihan Tari Oleg

1.

Tamulilingan

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mungkah lawang: gerakan
membuka tarian
Tapak sirang pada
Agem kanan dan agem kiri
Luk nerudut
Nyeleog
Nyelimput
Ngelog
Ngelog kanan dan kiri
Luk ngelimat
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•

Grafis Alur Tari

•

Latihan Tari Oleg
Tamulilingan

10. Nyujang berdua
11. Ngelog pinggang"
Alur Tari

Dance’s Flow

Penari keluar

Sudut kanan agem

kanan

Sudut kiri agem

kiri Nyeleog

Metimpuh. Penari pria

keluar bejalan mayog. Penari putri
keluar
mungkah

metimpuh dengan gerakan
lawang

diulang

2x

Kedua penari bergerak ulap-ulap dan
bertemuan muka

berhadap-

hadapan diulang 2x dengan komposisi
berlawanan. Penari wanita nyeregseg
ngider, penari pria jongkok sambil
menarikan kipas berakhir dengan
pengipuk

diulang

4x

Gerakan mearas-aras (pengipuk) ke
dua penari, sama-

sama agem

kanan gerakan diulang 2x dengan
posisi

berlawanan. Akhir tari

kedua penari menghadap ke depan.
Penari wanita

nyakup bawa

sedangkan penari pria agem kanan
kancut.
Kostum Penari

•
•

Close up masingmasing kostum

Dancer’s Costumes

• Gelungan berupa Destar untuk
penari laki-laki, dan gelung bunga
untuk penari perempuan
• Badong
• Tutup Dada
• Gelangkana
• Sabuk Prada
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• Ampok-ampok
• Kain prada
VIDEO

AUDIO
Pementasan Tari Oleg
Tamulilingan

•

Oleg -Atmosphere

Tari
Tamulilingan

5.4.4

sound

Oleg

Tamulilingan-

Story Line Tari Ciwa Nataraja Sebagai Media Informasi Edukasi
Bilingual Dokumenter

Tari Ciwa Nataraja

84"
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Tari

Sumber Foto Dok. Peneliti ISI Dps

VIDEO

AUDIO
Sejarah

•

Establish shot ISI
Denpasar

•

Motion
lama

History

Karya cipta N.L.N Swasthi Bandem
(Garapan tari dan tata busana) dan I

foto-foto
ketika

Ciwa

tari

Nataraja

ditarikan

Nyoman Windha (Penata Iringan)
yang diatur pada Permendiknas No. 8
Tahun 2006 Tanggal 1 Februari 2006
Bab III Tentang Identitas, pasal 12
yang

menyatakan

bahwa

ISI

Denpasar memiliki tari kebesaran
yang disebut Ciwa Nataraja.
•

CU: Prof. I Made
Bandem
STSI

saat

---------------Statement----------------

(Ketua
tarian

tersebut diciptakan)
•

Tari Ciwa Nataraja

Tari Ciwa Nataraja menggambarkan
manifestasi

Ciwa

sebagai

penari

tertinggi yang menciptakan dunia
lewat tari, Sebagai dewanya penari,
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Ciwa Nataraja secara terus menerus
menari sehingga terciptanya ritme dan
keteraturan dalam kosmos. Pancaran
86nergy suci Ciwa, kemudian bersatu
dan terciptalah alam semesta beserta
isinya.
•

CU: N.L.N Swasthi
Bandem

---------------Statement----------------

(Pencipta

tari dan tata busana)
•

CU:

I

Nyoman

Windha

(Penata

---------------Statement----------------

Iringan)
•

CU: Penari pertama

---------------Statement----------------

Tari Ciwa Nataraja
•

Siwanataraja Tari

Tari

Kebesaran

Ciwa

hanya

hanya dipergunakan pada upacara akademik

saat

saat atau upacara lainnya yang meliputi:

dipentaskan

a. Pengesahan mahasiswa baru;

hari-hari penting

b. Wisuda;
c. Dies natalis;
d. Pengukuhan guru besar;
e.

Pemberian

gelar

doktor

kehormatan; dan
f. Pemberian tanda penghargaan dan

upacara khusus lainnya.
•

CU:

Prof.

Gede

Dr.

I ---------------Statement----------------

Arya

Sugiartha, S.SKar.,
M.Hum (Rektor ISI
Denpasar)
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VIDEO

AUDIO
Dance’s Basic Movement

Gerak Dasar Tari

CU:

N.L.N

Swasthi ---------------Statement----------------

Bandem (Pencipta tari
dan tata busana)
VIDEO

AUDIO
Dance’s Flow

Alur Tari

CU:

N.L.N

Swasthi ---------------Statement----------------

Bandem (Pencipta tari
dan tata busana)
•

Establish shot ISI
Denpasar

•

Motion
lama

(sembilan) orang penari, seorang
foto-foto

ketika

Ciwa

Tarian Ciwa Nataraja ditarikan oleh 9

tari

Nataraja

ditarikan

berperan sebagai Ciwa, sedangkan 8
(delapan)

orang

merupakan
energi

penari

simbol

suci

dari

Ciwa.

lainnya
pancaran

Tarian

Ciwa

Nataraja merupakan perpaduan antara
elemen-elemen

tari

Bali

dengan

elemen-elemen tari bharata natyam,
yang menyatu tidak terpisahkan.
AUDIO

VIDEO

Dancer’s Custome

Kostum Penari

CU:

N.L.N

Swasthi ---------------Statement----------------

Bandem (Pencipta tari
dan tata busana)
VIDEO

AUDIO
Pementasan Tari Ciwa Nataraja

•

Tari Ciwa Nataraja

-Atmosphere

sound

Nataraja-

Ciwa -Atmosphere

sound

Nataraja Dance-

87"
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Tari

Ciwa

5.4.5

Story Line Lukisan Karya Gunarsa Sebagai Media Informasi Edukasi
Bilingual Dokumenter

Lukisan Karya Gunarsa

Sumber Dok. Pusdok ISI Dps

VIDEO
•

AUDIO
Profil Gunarsa
Kota --------- Suara Gunarsa Matembang----

Suasana
Kelungkung

•

Rumah

Tampak

Depan Gunarsa
•

Gunarsa di Studio Profil Gunarsa
sedang melukis

•

CU peralatan lukis
dan suasana studio

•

CU: Gunarsa

•

Suasana

---------------Statement----------------

Gunarsa

bersama keluarga
CU: Istri dan Anak ---------------Statement---------------Gunarsa
•

Proses menciptakan
karya lukis

•

Gambaran

aliran

lukisan
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Gunarsa’s Profile

•

---------------Statement----------------

CU: Gunarsa

Karya-karya

lukisan

Gunarsa
Prestasi Gunarsa
2 Karya Gunarsa di
Museum

Lata

Mahosadhi
VIDEO

AUDIO
Deskripsi Lukisan Penari

•

Gunarsa Judul
Penari
sedang melukis
Tahun
1999
Bahan
Cat minyak di atas kanvas
Ukuran
145 x 145 cm
Aliran
Ekspresionisme
Suasana

5.4.6

Story Line Lukisan Karya Wianta Sebagai Media Informasi Edukasi
Bilingual Dokumenter

Lukisan Karya Wianta

Sumber Dok. Pusdok ISI Dps

89"
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Title
Dancers
Year
1999
Material
Oil Paint on Canvas
Size
145 x 145 cm
Style
Expressionism

VIDEO
•

AUDIO
Profil Wianta
Desa --------- Illustrasi musik------

Suasana
tempat

tinggal

Wianta
•

Rumah

Tampak

Depan Wianta
•

Data video Wianta Profil Wianta
di

Studio

sedang

melukis
•

CU peralatan lukis
dan suasana studio

•

CU: Wianta

•

Suasana

---------------Statement---------------Wianta

bersama keluarga
•

Foto-foto

CU: Istri dan Anak ---------------Statement---------------Wianta
•

Proses menciptakan
karya lukis

•

Gambaran

aliran

lukisan
•

---------------Statement----------------

CU: Wianta

Karya-karya

lukisan

Wianta
Prestasi Wianta
1

Karya

Museum

Wianta

di
Lata

Mahosadhi
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Wianta’s Profile

VIDEO

AUDIO
Deskripsi Lukisan Wianta

•

dan Judul
Tahun
1999
Bahan
Campuran berbagai media cat dan
bahan lainnya kedalam media kanvas
Ukuran

Wianta
lukisannya

Aliran
Dekoratif

5.4.7

Title
Year
1999
Material
Mix Media on Canvas
Size
145 x 145 cm
Style
Decorative

Story Line Topeng Barong Bangkalan Sebagai Media Informasi
Edukasi Bilingual Dokumenter

Topeng Barong Bangkal

VIDEO
•

Suasana

AUDIO
Profil I Wayan Tangguh
Desa --------- Illustrasi musik------

Singapadu
•

Rumah Tampak I
Wayan Tangguh

•

Motion foto-foto I Almarhum I Wayan Tangguh adalah
Wayan Tangguh

seorang empu pembuat topeng Bali
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I Wayan Tangguh’s Profile

•

Suasana

I

Ketut asal

Banjar

Mukti,

Singapadu,

Kodi anak keempat I Sukawati, Gianyar. Menurut putra
Wayan

Tangguh keempat beliau I Ketut Kodi yang

sedang

membuat sebagai dosen Jurusan Pedalangan di
ISI

topeng

Denpasar,

beliau

lahir

dari

keluarga yang tidak mampu. Diusia
yang masih sangat belia sekitar 10
tahun beliau membantu pekerjaan di
Puri Singapadu khususnya mengukir
kulit sapi untuk perhiasan barong dan
rangda.

Disananya

langsung

beliau

dengan

belajar

tokoh

Puri

Singapadu, Ida Cokorda Oka Tublen
sudah

dikenal

sebagai

seniman

pembuat barong dan rangda yang
dikagumi

masyarakat

luas.

Saat

dewasa I Wayan Tangguh bekerja
sebagai petani, karena di lingkungan
desa Singapadu banyak seniman ukir,
selain beliau masih setia mengabdi
dan berguru pada Ida Cokorda Oka
Tublen di Puri Singapadu, beliau
tertarik

belajar

mengukir

paras,

membuat patung (togog) dan belajar
melukis.
•

CU: I Ketut Kodi

•

Foto

•

---------------Statement------------------

keluarga

I Hingga usia sekitar 20 tahun beliau

Wayan Tangguh

memutuskan untuk menikah, masalah

Keseharain keluarga kemiskinan menjadikan pernikahan
I Wayan Tanggung

pertama I Wayan Tangguh gagal.
Hingga akhirnya pada pernikahan
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ketiga dengan Sukri beliau dikaruniai
6 anak yaitu I Wayan Sukarya,
Nyoman Sudiri, Ketut Kodi, Nengah
Suwendra, Sudiarka dan Nyoman
Sumarni. I Ketut Kodi menuturkan
bahwa ayahnya menurunkan ilmu
dengan cara yang menyenangkan.
Beliau mengajak bermain topeng, ikut
bekerja

membuat

topeng,

sambil

bercerita suka duka diselingi humor.
Sehingga menurut I Ketut Kodi
sebagai salah satu penerus beliau
merasa

sangat

membuat

topeng

senang

belajar

dan

belajar

berkesenian dengan beliau. Apalagi
guru beliau Ida Cokorda Oka Tublen
mengijinkan

anak-anak

I

Wayan

Tangguh bermain di Puri.
Sekitar tahun 1980 keluarga salah
satu Puri meminta I Wayan Tangguh
membuat

lembu

untuk

upacara

ngaben. Untuk pertama kalinya beliau
dibayar sebagai seorang seniman,
namun beliau tidak mau kegiatan
sosial diukur dengan materi karena
beliau menyadari bahwa saat ngayah
membuat
dibantu

lembu
oleh

beliau

roh-roh,

percaya
sehingga

pekerjaannya dapat diselesaikan lebih
awal dan selalu tepat waktu.
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•

CU: I Ketut Kodi

•

Karya-karya
Wayan

---------------Statement-----------------I Setelah berkeluarga, Ida Cokorda Oka

Tangguh Tublen memintanya Wayan Tangguh

yang digunakan di untuk
berbagai tempat
•

Termasuk
museum
Mahosadhi
Denpasar

mandiri

dirumahnya

dan

bekerja

sendiri.

Tanpa

di melupakan jasa-jasa sang guru beliau
Lata bekerja mandiri sebagai pembuat
ISI topeng.

Karyanya

berupa tapel-

tapel untuk kebutuhan tari topeng
banyak diminati oleh para penari
topeng Bali. Para pemesannya merasa
puas,

disebabkan tapel-tapel karya

Tangguh

memancarkan taksu dan

memberikan

stimulus

saat

menarikannya. Kerendahan hati I
Tangguh dalam kiprahnya sebagai
pembuat

topeng

membuatnya

semakin dikagumi dan kepercayaan
masyarakat pun direngkuhnya.
Tidak sedikit barong dan rangda
sakral sungsungan komunitas

desa

telah dikerjakannya. Termasuk juga
karya rangda yang ada pada jaman
Pimpinan ASTI, Prof. Mertha Sutedja
sekitar tahun 1970, kini menjadi
sungsungan di Pura Nareswari ISI
Denpasar.
Kesungguhan

Wayan

Tangguh

sebagai seniman pembuat topeng
membuatnya

dikenal
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hingga

ke

mancanegara. Karya-karyanya pun
telah tersebar di Amerika, Jepang,
Italia, Taiwan, Australia, Inggris,
Prancis,

Denmark,

dan

Jerman.

Seniman topeng Bali dan dalam
negeri

pun

tak

ketinggalan

mengkoleksi topeng karya I Tangguh,
diantaranya I Wayan Dibia, I Made
Bandem, NLN Swasthi Bandem, Fino
Confessa,

termasuk

Museum

Latamahosadi ISI Denpasar

tahun

1995 mulai mengkoleksi topengtopeng wayang wong, barong bangkal
dan barong ketet.
•

CU: I Ketut Kodi ---------------Statement-----------------(pesan

untuk

keluarga)
VIDEO

AUDIO
Bentuk karya (Barong Bangkal)
I Wayan Tangguh

•

•

Courtesy of TVRI Karya tapel I Wayan Tangguh sangat
(proses

membuat terkenal memancarkan taksu. Dalam

topeng)

proses penciptaan tapel beliau selalu

Hasil karya topeng I ingat pesan guru Cokorda Oka Tublen
Wayan Tangguh

yaitu sebagai seorang pembuat topeng
harus bisa menari, maka beliau
belajar menari pada penari terkenal
I Wayan Sadeg di Batuan dan penari
topeng I Ketut Rinda di Blahbatuh.
Pemahaman dan pengetahuan tari
sangat
membuat

membantu

beliau

dalam

topeng,

karena

dalam

95"
"

menciptakan

topeng

konsentrasi

memerlukan

pikiran

menghayal

dan

dengan

berimajinasi

saat

topeng tersebut ditarikan. Untuk itu
dengan

konsentrasi

menghayalkan

karakter topeng saat membuat topeng
maka karya topeng tersebut memiliki
taksu dan memiliki karakter seperti
hidup.

Sehingga

mengasah

untuk

lebih

kepiawaiannya

dalam

menciptakan

topeng,

I

Wayan

Tangguh selalu belajar dari tariannya
dan

rajin

sebagai

menonton

pementasan

pengalaman

hidupnya.

Menurut I Ketut Kodi salah satu putra
almarhum, Topeng karya ayahnya
memiliki

kekhasan

dibandingkan
karakter

yang

wajah

tersendiri
lain,

yaitu

topeng

yang

diciptakan tidak lepas dari wajah
ayahnya sendiri yang sangat tampan
dan proporsional sehingga topeng
karya cipta beliau dipengaruhi oleh
ketampananya.
•

CU: I Ketut Kodi

•

Proses

---------------Statement------------------

pengerjaan Selain

tapel
sungsungan
tapel lepas

itu

sebelum

mengerjakan

untuk pesanan biasanya beliau bertanya
dan siapa yang akan memakainya dan
juga dengan telaten ditanyakannya
latar belakangan pembelajaran tari si
pemakai

agar

sesuai

penggunanya.
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dengan

Sedangkan mengerjakan barong dan
rangda

yang

berkaitan

dengan

religiusitas masyarakat ini, I Tangguh
menjalaninya

dengan

tulus

bakti

melalui proses spiritual yang suntuk.
•

CU: I Ketut Kodi

---------------Statement-----------------Proses pembuatannya barong Bangkal

•

diawali

dengan

pemilihan

kayu.

Terdapat banyak pilihan kayu untuk
membuat tapel di Bali yaitu kayu
Kepah, Kepuh, Pule, Bentaro, Jepun
dan lain sebagainya, namun beliau
dalam berkarya tapel menggunakan
kayu Pule. Menurut beliau kayu Pule
sangat

tepat

digunakan

untuk

membuat tapel karena kayu tersebut
ringan,

selain

pewarnaan

itu

kayu

pada
pule

proses
memiliki

karakter lebih baik dalam meresap
warna. Alasan yang terpenting karena
golongan kayu Pule memiliki spirit di
Bali yang berkaitan dengan mitos
perjalanan Dewi Durga, sehingga
taksu

dari

tapel

diyakini

dapat

terpancar.
Proses

pembuatan

membutuhkan

waktu

topeng
2

minggu.

Pertama-tama kayu dipotong persegi
empat. Selanjutnya dibuat cecalonan
atau bakal dari bentuk topeng, apabila
tapel wajah maka bentuk kayu dikenal
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dengan nama tetaluhan karena bentuk
seperti telor. Tahap berikutnya adalah
ngatekung. Tahapan ini sudah terlihat
bentuk bakal proporsi topeng seperti
mulut,

hidung,

sebagainya.

mata

dan

Dilanjutkan

lain

dengan

proses ngalusang atau menghaluskan
topeng dengan amplas. Tahapan akhir
adalah

pewarnaan.

Warna

untuk

Barong Bangkal yang ada di Museum
Lata Mahosadhi menggunakan warna
Bali. Warna Bali adalah warna yang
dibuat sendiri dari bahan-bahan alam.
Seperti warna putih menggunakan
bahan

dari

tulang

atau

tanduk

Menjangan yang dibakar kemudian
dihaluskan
Setelah

dengan
halus

dicampurkan
direkatkan

batu

kramik.

bubuk
dengan

dengan

tersebut
air

dan

bahan

yang

dikenal dengan nama kripik ancur
diperkirakan

produk

Jogja

yang

sekarang sudah sulit diperoleh. Proses
membuat satu warna membutuhkan
waktu

setengah

hari.

Kemudian

dilanjutkan dengan membuat warnawarna Bali lain yaitu warna hitam
dari arang minyak kelapa, warna
coklat dari batu namanya pere, kuning
dari batu atal, warna biru dari
dedaunan yang diolah dikenal dengan
nama muruh, warna orange untuk
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mata berasal dari batu gunung berapi,
dan warna merah dari produk gencu
yang diperkirakan produk Cina.
Setelah

semua

warna

yang

dibutuhkan untuk topeng terkumpul
maka

dilanjutkan

dengan

proses

pewarnaan. Proses pelapisan untuk
satu

warna

warna

membutuhkan

waktu sampai 50 kali pelapisan.
VIDEO

AUDIO
Deskripsi Barong Bangkal
karya I Wayan Tangguh

•

Barong Bangkal di Bangkal merupakan babi jantan yang
Museum

Lata sudah tua direpresentasikan dalam
wujud Barong Bangkal. Barong ini

Mahosadhi
•

Barong Bangkal saat dikaitkan dengan cerita Bawi Srenggi
yaitu kisah perebutan Dewi Sri dari

dipentaskan

dua raksana bersaudara yang salah
satu namanya namanya Bawi Srenggi.
Bawi Srenggi merupakan perwujudan
Dewa Wisnu sebagai awatara dalam
wujud

babi.

Barong

Bangkal

merupakan salah satu dari bendabenda yang disakralkan sebagai alat
pemersatu

untuk

mengayomi

masyarakat.
---------------Statement------------------

•

CU: I Ketut Kodi

•

Barong Bangkal di Barong Bangkal yang terpajang di
Museum
Mahosadhi

•

Lata Museum

Lata

Mahosadhi

ini

merupakan gambaran keagungan dari

Barong Bangkal saat wujud topeng dimana topeng sudah
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dipentaskan

menampilkan garis-garis ornament
ukiran dengan prada salah satunya
pada alis yang diberi warna emas.
Badan Barong Bangkal dibungkus
dengan kulit sapi yang ditambahkan
unsur

kain

beludru.

Bulu

yang

digunakan pada bagian dahi Barong
Bangkal menggunakan bulu babi
bangkung asli. Bulu babi bangkung
ini sekarang sulit diperoleh karena
sulit mendapatkan babi Bali.
VIDEO

AUDIO
Pementasan Barong Bangkal

•

Barong Bangkal

5.4.8

-Atmosphere sound Barong Bangkal-

Story Line Topeng Asra Wijaya Sebagai Media Informasi Edukasi
Bilingual Dokumenter

Topeng Arsa Wijaya

Sumber Dok. Pusdok ISI Dps
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VIDEO
•

AUDIO
I Wayan Tangguh’s Profile

Profil I Wayan Tangguh
Desa --------- Illustrasi musik------

Suasana
Singapadu

•

Rumah Tampak I
Wayan Tangguh

•

Motion foto-foto I Almarhum I Wayan Tangguh adalah
Wayan Tangguh

•

Suasana

I

seorang empu pembuat topeng Bali

Ketut asal

Banjar

Mukti,

Singapadu,

Kodi anak keempat I Sukawati, Gianyar. Menurut putra
Wayan

Tangguh keempat beliau I Ketut Kodi yang

sedang

membuat sebagai dosen Jurusan Pedalangan di

topeng

ISI

Denpasar,

beliau

lahir

dari

keluarga yang tidak mampu. Diusia
yang masih sangat belia sekitar 10
tahun beliau membantu pekerjaan di
Puri Singapadu khususnya mengukir
kulit sapi untuk perhiasan barong dan
rangda.

Disananya

langsung

beliau

dengan

belajar

tokoh

Puri

Singapadu, Ida Cokorda Oka Tublen
sudah

dikenal

sebagai

seniman

pembuat barong dan rangda yang
dikagumi

masyarakat

luas.

Saat

dewasa I Wayan Tangguh bekerja
sebagai petani, karena di lingkungan
desa Singapadu banyak seniman ukir,
selain beliau masih setia mengabdi
dan berguru pada Ida Cokorda Oka
Tublen di Puri Singapadu, beliau
tertarik

belajar

mengukir

paras,

membuat patung (togog) dan belajar
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melukis.
•

CU: I Ketut Kodi

•

Foto

•

---------------Statement------------------

keluarga

I Hingga usia sekitar 20 tahun beliau

Wayan Tangguh

memutuskan untuk menikah, masalah

Keseharain keluarga kemiskinan menjadikan pernikahan
I Wayan Tanggung

pertama I Wayan Tangguh gagal.
Hingga akhirnya pada pernikahan
ketiga dengan Sukri beliau dikaruniai
6 anak yaitu I Wayan Sukarya,
Nyoman Sudiri, Ketut Kodi, Nengah
Suwendra, Sudiarka dan Nyoman
Sumarni. I Ketut Kodi menuturkan
bahwa ayahnya menurunkan ilmu
dengan cara yang menyenangkan.
Beliau mengajak bermain topeng, ikut
bekerja

membuat

topeng,

sambil

bercerita suka duka diselingi humor.
Sehingga menurut I Ketut Kodi
sebagai salah satu penerus beliau
merasa

sangat

membuat

topeng

senang

belajar

dan

belajar

berkesenian dengan beliau. Apalagi
guru beliau Ida Cokorda Oka Tublen
mengijinkan

anak-anak

I

Wayan

Tangguh bermain di Puri.
Sekitar tahun 1980 keluarga salah
satu Puri meminta I Wayan Tangguh
membuat

lembu

untuk

upacara

ngaben. Untuk pertama kalinya beliau
dibayar sebagai seorang seniman,
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namun beliau tidak mau kegiatan
sosial diukur dengan materi karena
beliau menyadari bahwa saat ngayah
membuat
dibantu

lembu
oleh

beliau

roh-roh,

percaya
sehingga

pekerjaannya dapat diselesaikan lebih
awal dan selalu tepat waktu.
•

CU: I Ketut Kodi

•

Karya-karya
Wayan

---------------Statement-----------------I Setelah berkeluarga, Ida Cokorda Oka

Tangguh Tublen memintanya Wayan Tangguh

yang digunakan di untuk
berbagai tempat
•

Termasuk
museum
Mahosadhi
Denpasar

mandiri

dirumahnya

dan

bekerja

sendiri.

Tanpa

di melupakan jasa-jasa sang guru beliau
Lata bekerja mandiri sebagai pembuat
ISI topeng.

Karyanya

berupa tapel-

tapel untuk kebutuhan tari topeng
banyak diminati oleh para penari
topeng Bali. Para pemesannya merasa
puas,

disebabkan tapel-tapel karya

Tangguh
memberikan

memancarkan taksu dan
stimulus

saat

menarikannya. Kerendahan hati I
Tangguh dalam kiprahnya sebagai
pembuat

topeng

membuatnya

semakin dikagumi dan kepercayaan
masyarakat pun direngkuhnya.
Tidak sedikit barong dan rangda
sakral sungsungan komunitas

desa

telah dikerjakannya. Termasuk juga
karya rangda yang ada pada jaman
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Pimpinan ASTI, Prof. Mertha Sutedja
sekitar tahun 1970, kini menjadi
sungsungan di Pura Nareswari ISI
Denpasar.
Kesungguhan

Wayan

Tangguh

sebagai seniman pembuat topeng
membuatnya

dikenal

hingga

ke

mancanegara. Karya-karyanya pun
telah tersebar di Amerika, Jepang,
Italia, Taiwan, Australia, Inggris,
Prancis,

Denmark,

dan

Jerman.

Seniman topeng Bali dan dalam
negeri

pun

tak

ketinggalan

mengkoleksi topeng karya I Tangguh,
diantaranya I Wayan Dibia, I Made
Bandem, NLN Swasthi Bandem, Fino
Confessa,

termasuk

Museum

Latamahosadi ISI Denpasar

tahun

1995 mulai mengkoleksi topengtopeng wayang wong, barong bangkal
dan barong ketet.
•

CU: I Ketut Kodi ---------------Statement-----------------(pesan

untuk

keluarga)
VIDEO

AUDIO
Bentuk karya (Tapel Arsa Wijaya)
I Wayan Tangguh

•

•

Courtesy of TVRI Karya tapel I Wayan Tangguh sangat
(proses

membuat terkenal memancarkan taksu. Dalam

topeng)

proses penciptaan tapel beliau selalu

Hasil karya topeng I ingat pesan guru Cokorda Oka Tublen
Wayan Tangguh

yaitu sebagai seorang pembuat topeng
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harus bisa menari, maka beliau
belajar menari pada penari terkenal
I Wayan Sadeg di Batuan dan penari
topeng I Ketut Rinda di Blahbatuh.
Pemahaman dan pengetahuan tari
sangat

membantu

beliau

dalam

topeng,

karena

dalam

membuat

menciptakan

topeng

konsentrasi

memerlukan

pikiran

menghayal

dan

dengan

berimajinasi

saat

topeng tersebut ditarikan. Untuk itu
dengan

konsentrasi

menghayalkan

karakter topeng saat membuat topeng
maka karya topeng tersebut memiliki
taksu dan memiliki karakter seperti
hidup.

Sehingga

mengasah

untuk

lebih

kepiawaiannya

dalam

menciptakan

topeng,

I

Wayan

Tangguh selalu belajar dari tariannya
dan

rajin

sebagai

menonton

pementasan

pengalaman

hidupnya.

Menurut I Ketut Kodi salah satu putra
almarhum, Topeng karya ayahnya
memiliki

kekhasan

dibandingkan
karakter

yang

wajah

tersendiri
lain,

yaitu

topeng

yang

diciptakan tidak lepas dari wajah
ayahnya sendiri yang sangat tampan
dan proporsional sehingga topeng
karya cipta beliau dipengaruhi oleh
ketampananya.
•

CU: I Ketut Kodi

---------------Statement------------------
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•

Proses

pengerjaan Selain

tapel
sungsungan

itu

sebelum

mengerjakan

untuk pesanan biasanya beliau bertanya
dan siapa yang akan memakainya dan

tapel lepas

juga dengan telaten ditanyakannya
latar belakangan pembelajaran tari si
pemakai

agar

sesuai

dengan

penggunanya.
Sedangkan mengerjakan barong dan
rangda

yang

berkaitan

dengan

religiusitas masyarakat ini, I Tangguh
menjalaninya

dengan

tulus

bakti

melalui proses spiritual yang suntuk.
•

CU: I Ketut Kodi

---------------Statement------------------

VIDEO

AUDIO
Deskripsi Topeng Arsa Wijaya
karya I Wayan Tangguh

Topeng Arsa Wijaya atau Topeng

•

Dalem adalah tarian topeng yang
masuk dalam klasifikasi karakter
topeng halus. Topeng Arsa Wijaya
menggambarkan Raja Majapahit yang
pertama

bernama

Raden

Wijaya.

Digunakannya tokoh Raden Wijaya
dalam lakon-lakon topeng di Bali
kemungkinan
adanya

untuk

benturan

menghindari

ketersinggungan

dengan tokoh-tokoh raja di Bali. Asal
mula lakon ini lahir Denpasar, dimana
pada saat itu sudah dikenal penaripenari topeng panca bernama Ida
Buda atau jaman Ida Purwa penari
yang terkenal di Denpasar yang
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mengambil kisah awal berdirinya
kerajaan Majapahit.
Bentuk karakter topeng Arsa Wijaya
menggambarkan raja yang memiliki
karakter halus. Ciri-ciri topeng Arsa
Wijaya

memiliki

warna

putih,

matanya agak sayu (sipit), bibir
manis, dan kumis lancip. Terdapat
tanda di antara ujung alis yang
disebut Cuda Manik sebagai simbul
mata ketiga yang harus dimiliki
seorang

raja.

Cuda

Manik

juga

digunakan sebagai simbol wibawa
seorang raja.
Topeng Dalem biasanya tampil dalam
pementasan

Topeng

Pajegan

Sidakarya, karena dalam budaya Bali
tidak selamanya dalam pementasan
Topeng

Pajegan

berisi

Topeng

Sidakarya. Pada jaman dahulu ,jika
pementasan topeng Pajegan pasti
terdapat topeng Sidakarya.
Dalam proses pembuatan Topeng
Arsa Wijaya ini, I Wayan Tangguh
terlebih dahulu berguru ke semua
seniman yang ada di Bali. Sekalipun
tidak berguru secara langsung, beliau
belajar topeng melalui karya topeng
seniman-seniman terkenal di Bali.
Dari

hasil

pengamatan

berbagai

seniman terkenal di Bali, beliau
mensinergikan

gaya-gaya
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para

seniman menjadi gayanya sendiri.
Topeng Arsa Wijaya karya I Wayan
Tangguh memiliki identitas yaitu
bentuk topeng tidak begitu besar dan
cenderung

memiliki

wajah

tidak

begitu tua. Berbeda dengan karakter
topeng karya guru-guru beliau yang
cenderung tua, untuk mencerminkan
sosok

pemimpin

yang

dewasa.

Namun beliau menggambarkan Raja
Arsa Wijaya sebagai raja muda.
Menurut beliau karakter raja muda
dinilai lebih menarik.

Data yang dijabarkan berdasarkan hasil pengolahan dalam laporan
kemajuan 70 persen sebagaimana dijelaskan diatas, akan diolah lebih seksama dan
akurat untuk nantinya dapat diterjemahkan dan dijadikan hasil akhir sebagai
naskah dalam bilingual dokumenter. Hasil dari pembuatan bilingual dokumenter
yang akan dihasilkan merupakan kolaborasi visual dan verbal terkait dengan 2
model koleksi karya seni yang dipajang di Pusdok ISI, masing-masing
merepresentasikan bidang pertunjukan dan seni rupa. Media edukasi informatif
yang dihasilkan dalam bentuk bilingual dokumenter yang menjadi tujuan akhir
penelitian ini, diharapkan mampu menjadi acuan pembelajaran seni bagi khalayak
luas demi kemajuan dunia seni kedepannya.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Berdasarkan capaian pemerolehan, pengolahan, analisis dan penyajian data
pada tahapan laporan kemajuan penelitian pada tahun pertama yang telah
dilaksanakan, masih ditemukan beberapa informasi yang harus dilengkapi untuk
menjadikan hasil penelitian menjadi lebih akurat dan informatif. Adapun tahapan
berikutnya yang akan dilaksanakan dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Kelengkapan Data
Adapun kelengkapan data yang harus dilengkapi meliputi data primer dan
sekunder terkait dengan topik penelitian pada beberapa sampel yang
digunakan sebagai objek pembuatan media edukasi informatif bilingual.
Kelengkapan data ini akan dilakukan berdasarkan penelusuran studi
pustaka dan juga akan diperkuat dari hasil wawancara dari tokoh-tokoh
seniman terkait.
2. Proses Penerjemahan
Proses penerjemahan data tulis yang nantinya akan digunakan untuk
melengkapi data visual akan terlebih dahulu dianalisis sesuai dengan
kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam media edukasi ini, menginta
nantinya data tulis ini akan dipergunakan sebagai naskah dokumenter
untuk tampilan visual yang akan dibuat pada tahun kedua. Penerjemahan
data tulis yang telah dirangkum dalam laporan kemajuan ini juga harus
menyesuaikan dari bahasa sumber dengan bahasa target sehingga hasil
terjemahan akan mampu menghasilkan bahasa yang informatif dan
komunikatif.
3. Proses Editing Penerjemahan
Proses penerjemahan dari bahasa sumber yaitu Bahasa Indonesia, menjadi
bahasa target, yaitu Bahasa Inggris, tidak semata-mata merupakan proses
untuk mendapatkan padanan kata saja, melainkan juga hasil penerjemahan
harus menjadi bahasa yang mudah dipahami baik oleh pengguna bahasa
sumber dan juga pengguna dari bahasa target
4. Partisipasi Dalam Seminar Nasional
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Draft artikel terkait dengan topik pembahasan pada penelitian ini akan
dikirimkan dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh
ISI Denpasar pada bulan Oktober tahun 2016.
5. Pembuatan Draft Buku Ajar
Rancangan buku ajar yang akan direalisasikan dari hasil penelitian ini
adalah buku ajar terkait dengan mata kuliah Penulisan Skrip Film and
Mata Kuliah Dokumenter. Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu
memberikan gambaran kepada mahasiswa Prodi Film dan Televisi,
khususnya di lingkungan ISI Denpasar terkiat dengan proses penggalian
ide, penguatan konsep, penyusunan peta pikir, penelitian, observasi
lapangan, penyusunan naskah dan implementasinya dalam proses produksi
sekaligus proses akhir produksi dalam pembuatan film dokumenter.
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BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan
Terkait dengan pembuatan media edukasi informatif dengan konsep
bilingual (dua bahasa; Indonesia-Inggris) yang dikolaboraikan dengan tampilan
visual dalam dokumenter, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk
menghasilkan media yang komunikatif, bisa tersampaikan dan dimengerti oleh
berbagai kalangan yang akan mengakses media ini. Adapun komponen penting
yang diperhatikan pada tahun pertama penelitian ini dapat dijelaskan sebagai
meliputi:
a. Ide dan Konsep
Ide untuk menghasilkan suatu media informasi yang memiliki nilai
edukasi tentunya dihasilkan dari beberapa tahapan yang tidak mudah. Ide
yang mendasari penelitian ini merupakan tantangan yang sudah
seharusnya menjadi tanggung jawab bagi seluruh komponen ISI Denpasar
dengan aset Pusdok sebagai satu-satunya museum seni yang memiliki
potensi untuk dijadikan museum ‘hidup”. Dan untuk mewujudkan hal
tersebut tentunya proses lain yang harus dilakukan adalah studi lapangan
yang diharapkan mampu memberikan data-data otentik sehingga nantinya
mampu dijadikan informasi akurat dalam menyusun naskah yang
menggabungkan antara informasi lisan dan visual yang akan ditampilan
dalam bentuk dokumenter.
b. Media edukasi informatif bilingual yang menampilan kekuatan visual dan
verba harus dihasilkan dengan menggabungkan data-data akurat sehingga
hasilnya nanti mampu memberikan pengetahuan seni yang akurat dan
dapat dipertanggungkan.
c. Komponen informasi yang diberikan dalam media edukasi informatif
bilingual dengan konsep dokumenter ini harus disajikan dengan
komunikatif dan mempu memenuhi rasa ingin tahu dari pengunjung yang
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mengunjungi Pusdok ISI Denpasar, sehingga visi ISI Denpasar sebagai
center of excellent dapat dibangun sedikit demi sedikit dari sekarang.
7.2 Saran
a. Dengan keterbatasan waktu dalam menyelesaikan penelitian maka
diharapkan kedepannya akan berlanjut jenis penelitian yang sejenis untuk
lebih memperluas ruang lingkup penelitian melebihi dari 8 sampel yang
diambil pada penelitian ini.
b. Kerjasama dari seluruh komponen civitas ISI Denpasar akan sangat
membantu baik dalam hal pengumpulan, pengolahan dan analisis data,
karena nantinya hasil dari penelitian ini akan digunakan demi kebaikan ISI
Denpasar sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Seni yang ada di Bali
c.

Hendaknya

pada

pelaku

mendokumentasikan

segala

seni
proses

mulai
yang

membiasakan
dilewati

diri

dalam

untuk
tahapan

menghasilkan suatu karya seni, sehingga nantinya generasi selanjutnya
akan mendapatkan warisan pengetahuan seni yang memiliki nilai
keabsahan dan otentik.
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Abstrak
Media edukasi yang memiliki nilai informasi dan komunikasi merupakan
sarana pembelajaran yang amat diperlukan dewasa ini. ISI Denpasar yang
memiliki Pusat Dokuemntasi Seni dan sekaligus sebagai penggerak dalam hal
pembelajaran seni harus memikirkan media edukasi yang tepat guna dan sasaran.
Media edukasi seni akan membantu proses pembelajaran seni sehingga berbagai
lapisan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan informasi seni yang ingin mereka
peroleh. Dengan perancangan media edukasi seni dalam bentuk film dokumenter,
diharapkan mampu memberikan jawaban yang akurat terkait dengan koleksi
benda seni yang ada di Pusdok Seni ISI Denpasar. Dengan mengkolaborasikan
teori terkait dan analisis berdasarkan metode deskriptif-kualitatif, maka hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa informasi dalam bentuk verbal dan visual
merupakan elemen penting yang harus saling mendukung konsep yang ingin
digambarkan dalam media edukasi dalam bentuk film dokumenter.
Kata Kunci: Media Edukasi, Film Dokumenter Pusdok Seni ISI Denpasar
Pendahuluan
ISI Denpasar merupakan satu-satunya perguruan tinggi seni di Bali,
memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain yang ada di
Bali. Potensi yang dimiliki ISI Denpasar dalam bidang seni dan budaya sudah
seharusnya dimanfaatkan untuk terus menjaga dan melestarikan seni dan budaya
Bali melalui proses pengkajian dan penciptaan seni. Proses edukasi yang tepat
adalah pembelajaran yang tentunya dilengkapi dengan informasi tepat guna.
Melalui proses pengkajian dan penciptaan seni menggunakan media informasi
edukatif tentunya akan semakin menyokong eksistensi ISI Denpasar sebagai
institusi pergruan tinggi seni untuk melahirkan seniman-seniman seni yang
berkarakter kuat berbasis seni dan budaya Bali.
Terkait dengan media informasi edukatif dalam proses pengkajian dan
penciptaan seni, ISI Denpasar memiliki pusat dokumentasi (Pusdok) yang dikelola
dalam bentuk museum kecil. Museum ini memajang berbagai benda-benda yang
terkait dengan seni pertunjukan serta seni rupa dan desain yang dikelola di
Gedung Lata Mohosadhi. Benda-benda seni seperti perangkat gamelan berbagai
jenis dan fungsi, perangkat kostum tari, perangkat pertunjukan wayang Bali dan
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karya seni rupa berupa lukisan, patung, dan topeng. Benda-benda seni yang
dipajang selain merepresentasikan keberadaan dua fakultas yang ada di ISI
Denpasar, juga merupakan representasi sejarah dan perkembangan seni budaya
Bali pada khususnya. Keberadaan Gedung Lata Mosadhi sebagai pusat
dokumentasi ISI Denpasar difungsikan sebagai tempat pembelajaran bagi
mahasiswa ISI Denpasar untuk pengenalan awal terhadap benda-benda seni yang
akan mereka pelajari selama mereka menjadi mahasiswa ISI Denpasar. Bendabenda yang dipajang di gedung Lata Mahosadhi bukan merupakan bentuk
miniatur dari benda-benda seni yang telah disebutkan di atas, melainkan bendabenda seni yang memang sesuai dengan bentuk nyata benda-benda seni yang
digunakan dalam proses menghasilkan karya seni pertunjukan atau seni rupa.
Sehingga benda-benda seni di pusdok ISI Denpasar dapat digunakan menjadi
media pembelajaran, sehingga museum Pusdok ISI Denpasar sebagai satu-satunya
museum hidup yang ada di dunia.
Terkait dengan hal inilah maka menarik peneliti untuk mengkaji model
media informasi yang relevan diterapkan di Pusdok ISI Denpasar. Untuk
mewujudkan pusat dokumentasi dengan media informasi edukatif yang mampu
memenuhi kebutuhan pengkajian dan penciptaan seni maka melalui penelitian
akan dihasilkan rancangan story line media edukasi dalm bentuk film dokumenter.
Film dokumenter adalah karya film dan foto dokumenter yang dapat digunakan
sebagai media edukasi untuk memberikan informasi bagi masyarakat terkait
dengan karya seni pertunjukan serta seni rupa dan desain yang dipajang di pusat
dokumentasi ISI Denpasar. Sehingga nantinya edukasi ini dapat dimanfatkan
dalam mendukung proses pengkajian dan penciptaan seni di ISI Denpasar.
Metode Penelitian
Populasi penelitian adalah benda-benda koleksi yang dipajang di Pusdok
ISI Denpasar. Jumlah populasi tersebut adalah 61 koleksi, yang terbagi dalam seni
pertunjukkan dan seni rupa dan desain. Untuk subyek penelitian ini dipilih sampel
yang mewakili gamelan, tari, seni lukis dan topeng. Sumber data dalam penelitian
diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
berdasarkan pengamatan langsung, pemotretan, perekaman, wawancara dengan
pakar dan akademisi seni dan tokoh masyarakat yang memiliki latar belakang
terkait dengan subyek penelitian. Sedangkan untuk data sekunder diambil melalui
studi pustaka yang didukung oleh pakar dan akademisi seni yang dihasilkan dalam
bentuk buku, hasil seminar, jurnal ilmiah dan sebagainya.
Dalam proses pengumpulan data ada beberapa metode yang dapat
digunakan untuk mendapatkan data yang valid untuk mendukung keabsahan hasil
penelitian. Adapun metode tersebut dapat dibagi menjadi studi kepustakaan,
wawancara, observasi dan dokumentasi (Sutrisno: 183:139). Dalam penelitian
kualitatif, proses pengumpulan dan analisis data dilakukan setelah data yang
diperoleh memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Model
analisis data seperti ini dikenal dengan Metode Analisis Interaktif yang
merupakan teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sutopo, 1996: 85).
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dimana fokus
penelitian adalah penggambaran secara visual dan verbal tentang benda-benda
seni yang ada di pusat dokumentasi seni ISI Denpasar. Dalam menghasikan
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dokumenter, peneliti membagi metode perwujudan menjadi tiga tahapan yaitu
tahap pra produksi, tahap produksi dan tahap pasca produksi.
Hasil Pembahasan
1. Koleksi Museum Lata Mahosadhi
Sejak kepemimpinan baru dibawa Dr. I Gede Yudartha yang diangkat tahun
2015, UPT. Pusdok baru mulai mendata inventarisasi koleksi yang ada di UPT.
Pusdok. Kode inventarisasi dibuat sendiri sebagai data internal, karena
inventarisasi di pusat tidak ditemukan. Koleksi di museum Lata Mahosadhi
terbagi menjadi enam kategori yaitu (1) Alat musik; (2) Lukisan; (3) Patung; (4)
Wayang; (5) Topeng/ tapel; dan (6) Pakaian tari. Berikut gambaran keenam
kategori koleksi Museum Lata Mahosadhi.
a. Jenis alat musik yang dipajang di museum Lata Mahosadhi berjumlah 34
jenis. Koleksi instrument pada Museum Lata Mahosadhi ditinjau dari asal
terdiri dari dua bagian yaitu alat musik yang berasal dari Bali dan alat
musik yang berasal dari luar Bali. Jenis alat musik yang berasal dari Bali
berjumlah 25 jenis barungan yang dikelompokkan dalam barungan tua,
madya dan baru. Sedangkan gamelan yang berasal dari luar Bali berjumlah
6 yaitu berasal dari daerah Sumatra yaitu Talempong, Gamelan Jawa,
Sunda, Jawa Timur, alat musik rebana, gending, kendang belik dari
Lombok.
b. Karya lukisan yang terpajang di Museum Lata Mahosadhi berjumlah 54
buah. Di bawah management baru, Kepala UPT. Pusdok sedang
menelusuri status koleksi lukisan apakah diperoleh dari hibah, sumbangan
pelukis atau dibeli. Untuk itu saat ini UPT. Pusdok sedang mendata
kejelasan status tersebut dilengkapi dengan bukti otentik. Data yang
diperoleh dari UPT. Dari data di atas dapat dijabarkan bahwa jumlah
lukisan berdasarkan bahannya terbagi dalam 5 jenis bahan yaitu cat
minyak pada media kanvas, mixed media, tinta pada media kertas, cat air
pada media kertas dan akrilik pada media kanvas. koleksi lukisan pada
Museum Lata Mahosadhi ISI Denpasar secara historis tertera dibuat dari
tahun 1991 hingga tahun 2005. Terdapat 8 lukisan yang belum
teridentifikasi oleh petugas tentang kejelasan tahun dibuatnya lukisan
tersebut, serta terdapat 15 lukisan dalam kondisi perbaikan, terutama pada
frame lukisan. Pada setiap lukisan tidak tertera deskripsi masing-masing
lukisan, untuk itu dalam penelitian ini 2 lukisan karya Gunarsa dan Wianta
sebagai model lukisan yang diberikan deskripsi karya lukis.
c. Koleksi patung di Museum Lata Mahosadhi ISI Denpasar merupakan
jumlah yang paling sedikit dibandingkan jenis koleksi lainnya. Jumlah
koleksi patung pada Museum Lata Mahosadhi hanya 1 buah yang terbuat
dari kayu.
d. Koleksi wayang pada UPT. Pusdok terdiri dari 2 jenis yaitu Wayang
Parwa dan Wayan Ramayana. Namun koleksi wayang saat penelitian ini
dilakukan, koleksi wayang tidak dapat didisplay karena kondisi tempat
wayang masih dalam tahap perbaikan, untuk itu wayang tersebut
tersimpan pada keropak wayang (wadah penyimpanan wayang).
e. Jumlah koleksi topeng atau dalam Bahasa Bali disebut tapel berjumlah 26
buah yang keseluruhannya berbahan baku kayu.
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f. Koleksi pakaian tari pada UPT. Pusdok ISI Denpasar berjumlah 11 buah, 8
koleksi pakaian dilengkapi patung dengan gerakan khas dari tarian
tersebut, sedangkan 2 jenis lainnya merupakan bagian dari pakaian tari
yang disebut dengan nama gelungan (hiasan di kepala).
2. Naskah Outline dan Story Line Dokumenter Untuk Media Edukasi Pada
Koleksi Benda Seni Museum Lata Mahosadhi Dalam Bentuk Film
Dokumenter
Dari 127 koleksi benda seni yang dipajang di UPT. Pusdok ISI Denpasar,
hanya 4 sampel yang digunakan sebagai model media informasi bilingual
dokumenter dalam penelitian ini. Adapun sampel tersebut terdiri dari kategori
alat musik traditional Bali yang mengambil sampel berdasarkan wilayah yaitu
Gong Kebyar Bali Utara, Tari Oleg Tambulilingan, lukisan mengambil sampel
lukisan karya Gunarsa, dan topeng Barong Bangkalan. Berikut akan dijelaskan
proses perancangan dari bentuk outline hingga menjadi storyline pada sampel
yang nantinya dapat diterapkan pada bentuk film dokumenter.
a. Jika dalam proses pengumpulan data, belum dapat digambarkan secara
keseluruhan maka rancangan awal yang dapat dibentuk sebagai acuan story
line dapat digambarkan sebagai berikut:
Topeng Barong Bangkal (Barong Bangkal Mask)
Nama Topeng
Profil Pembuat
Tahun
Bahan
Ukuran
Proses Pembuatan
Nilai Historis
Deskripsi Karya
Pada story line diatas, hanya memuat premis-premis khusus yang akan
dijadikan acuan untuk mengumpulkan data lanjutan, sehingga memudahkan
penulis untuk menyusun data menjadi lebih akurat.
b. Pada tahapan lanjutan, pada saat terkumpul beberapa data pendukung dari
model benda seni yang akan dijadikan media edukasi, maka perancangan
story line dapat dirancang sebagai berikut:
Lukisan Karya Gunarsa

Sumber Dok. Pusdok ISI Dps
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Judul
Tahun
Bahan
Ukuran
Aliran

Penari
1999
Cat Minyak di atas kanvas
145x145
Ekspresionisme

Pada rancangan story line tahap ini, kita dapat melihat bahwa
premis-premis khusus yang ada di kolom bagian kiri, sudah dilengkapi
dengan data baik berupa foto ataupun data tulis yang mendukung data
visualnya.
c. Perancangan tahap ketika dapat dibuat menjadi lebih jelas, karena data
yang sudah dikumpulkan dianggap sudah mewakili premis-premis yang
kita buat, contoh akan dijelaskan sebagai berikut:
Tari Oleg Tamulilingan (Oleh Tamulilingan Dance)

Sumber Dok. Peneliti
Sejarah
Tari Oleg Tamulilingan diciptakan oleh I Ketut Mario dari Tabanan pada
tahun 1952. Tari Oleg Tamulilingan menceritakan tentang kehidupan 2
ekor kumbang jantan dan betina yang sedang mengisap madu di taman
bunga. Kedua ekor kumbang terbang dengan riangnya dari satu bunga ke
bunga lain. Hal ini menggambarkan suasana romantis. Tema tarian ini
adalah percintaan. Oleg dapat berarti gerakan yang lemah gemulai,
sedangkan tambulilingan berarti kumbang pengisap madu bunga. Tari
Oleg Tambulilingan melukiskan gerak-gerik seekor kumbang, yang
sedang bermain-main dan bermesra-mesraan dengan sekuntum bunga di
sebuah taman.
Gerak Dasar Tari
Mungkah lawang : gerakan membuka tarian, Tapak sirang pada, Agem
kanan dan agem kiri, Luk nerudut, Nyeleog, Nyelimput, Ngelog, Ngelog
kanan dan kiri, Luk ngelimat, Nyujang berdua, Ngelog pinggang"
Alur Tari
Penari keluar, Sudut kanan agem kanan , Sudut kiri agem kiri Nyeleog
Metimpuh. Penari pria keluar bejalan mayog. Penari putri keluar
metimpuh dengan gerakan mungkah lawang diulang 2x Kedua penari
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bergerak ulap-ulap dan bertemuan muka berhadap-hadapan diulang 2x
dengan komposisi berlawanan. Penari wanita nyeregseg ngider, penari
pria jongkok sambil menarikan kipas berakhir dengan pengipuk diulang
4x, Gerakan mearas-aras ( pengipuk ) ke dua penari, sama-sama agem
kanan gerakan diulang 2x dengan posisi berlawanan. Akhir tari kedua
penari menghadap ke depan. Penari wanita nyakup bawa sedangkan
penari pria agem kanan kancut.
Kostum Penari
Gelungan berupa Destar untuk penari laki-laki, dan gelung bunga untuk
penari perempuan Badong Tutup Dada Gelangkana Sabuk Prada Ampok
ampok Kain prada
d. Untuk penyusunan storyline yang paling memungkinkan untuk langsung
digarap ke dalam bentuk film dokumenter adalah jika informasi tulis yang
diperoleh sudah mampu menggambarkan secara jelas data-data visual yang
akan ditampilkan dalam film dokumenter. Contoh:

Gong Kebyar Bali Utara

Sumber Foto Dok. Peneliti dan Pusdok ISI Dps

VIDEO
•

Gambar
Bali

AUDIO
Sejarah
History
Pulau Gamelan gong kebyar menurut Sukerta

motion (2009) adalah seni musik tradisional Bali

khusus ke Bali dalam sejarahnya lahir di Bali Utara
Utara (Buleleng)
•

pada periode 1910-1930. Gong Kebyar

Motion foto-foto terdiri dari dua kata yaitu gong dan
lama

ketika kebyar. Kata gong berarti barungan

gamelan

Gong gamelan yang terdiri atas berbagai jenis
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Kebyar

tungguhan yang menggunakan laras

dimainkan

pelog. Kata kebyar atau sering disebut
ngebyar merupakan satu teknis tabuhan
yang berntuk tabuhan dengan tempo
cepat dan tidak ajeg (ritmis) serta
volume yang keras.

•

CU: Prof. Pande ---------------Statement---------------Made Sukerta

•

•

Suasana

peneliti Prof. Pande menambahkan kelahiran

mewawancarai

Gong Kebyar menurut Chaya disebabkan

Prof. pande

empat faktor yaitu (1) Kerajaan Buleleng

Foto-foto

dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan

kondisi Buleleng kerajaan pusat di Kelungkung sehingga
dan daerah sekitar
•

mendapatkan kebebasan; (2) Raja-Raja

Barungan

gong Bali menentang penjajahan Belanda; (3)

pacek

khas Buleleng paling banyak mendapat
pengaruh dari pemerintah kolonial; (4)

Buleleng

Aspek geografis daerah Buleleng yang
relatif panas dari daerah lain sehingga
terdapat lahan-lahan yang tandus. Faktor
ekternal tersebut yaitu kekuatan alam
sekitar

cukup

memberi

pengaruh

terhadap corak kehidupan seni yang
dihasilkan. Sehingga melahirkan bentuk
ekspresi yang menunjukkan sifat keras,
cepat, tajam, mungkin juga “kasar”,
dinamis yang tercermin dalam Gong
Kebyar. Prof. Pande menyampaikan
bahwa terciptanya Gong Kebyar tidak
hanya disebabkan oleh faktor ekternal di
atas tetapi juga faktor internal yaitu
kreativitas, keberanian, dan kebutuhan

120"
"

estetik seniman-seniman Buleleng untuk
menciptakan sesuatu yang baru.
Terbentuknya barungan Gong Kebyar
diawali dengan mengubah jenis-jenis
tungguhan gangsa dari barungan tertentu.
Sekeha gong yang melakukan perubahan
ini adalah Sekeha gong Desa Ringdikit
dan Desa Bubunan. Perubahan yang
dilakukan adalah penambahan bilah pada
jenis

tungguhannya

gangsa.

Pada

awalnya jenis tungguhan gangsa jongkok
menggunakan

lima

bilah,

kemudian

berkembang menjadi 9 bilah hingga 10
bilah (2 oktaf).
•

•

•

•

•

•

Sementara Prof. Rai tenaga ahli dibidang
Karawitan menambahkan munculnya
Gong
Kebyar
diawali
dengan
kebanggaan berkompetisi (competitive
pride) masyarakat Bali Utara. Jiwa
berkompetisi inilah menjadi roh lahirnya
Gong Kebyar. Kompetisi gong kebyar
biasanya muncul saat upacara-upacara
besar seperti ngaben yang salah satu
puncaknya adalah gong mebarung.
CU: Prof. Dr. I ---------------Statement---------------Wayan Rai S.,
MA
Gong
Kebyar Prof. Rai menambahkan dari Buleleng,
yang dimainkan Gong Kebyar berkembang ke Tabanan
ke Desa Bantiran saat sekeha diupah
di daerah lain
Gong kebyar saat tampil upacara ngaben. Dinamika Gong
digunakan untuk Kebyar menginspirasi seniman asal
mengiringi tari- Tabanan I Ketut Mario untuk
menciptakan tari Kebyar Duduk atau
tarian
Kebyar Terompong. Kemudian Gong
Kebyar menyebar keseluruh Bali dengan
lahirnya
banyak
tokoh-tokoh
kekebyaran.
VIDEO
AUDIO
Bentuk
Gong Kebyar Bali Menurut Prof. Rai Gamelan Gong
Suasana peneliti
wawancara
dengan Prof. Rai
Rekonstruksi
visual
dengan
mengambil Gong
Kebyar Bali Utara
dibuat hitam putih
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Utara
dimainkan

•

•

saat Kebyar Bali Utara memiliki ciri yang
khas dibandingkan Gong Kebyar
wilayah lainnya, yaitu gong pacek. Gong
pacek digambarkan bahwa bilah pada
Gong Kebyar Buleleng tidak digantung,
bilah hanya ditancapkan atau pacek
dalam
Bahasa
Bali.
Sehingga
berpengaruh terhadap suara yang
dihasilkan yaitu rengnya kurang
dibandingkan bilang yang digantung,
namun keuntungan gong pacek ini bisa
bermain cepat karena teknik tekep lebih
mudah.
Sementara
Prof.
Pande
menyebutkan ciri umum barungan
gamelan Gong Kebyar Bali Utara adalah
menggunakan tiga jenis tungguhan
kendang, menggunakan satu sampai
emapat pangkon ceng-ceng kecek,
menggunakan jenis tungguhan gangsa
guru dan adanya tetabuhan tunggal.
Bentuk tungguhan gamelan Gong
Kebyar Bali Utara terbagi menjadi 6
kelompok yang tergambar pada table
berikut ini:
tungguhan
bantang
Grafis
6 Kelompok
gending:
kelompok
Kerangka lagu atau gending yang masih
tungguhan
polos (tanpa variasi)
Tungguhan
Tungguhan Kenyur:
kenyur dimainkan Bilah pada tungguhan kenyur beragam
oleh satu orang""
ada yang menggunakan lima dan tujuh
bilah susunan nada. Nada pada lima
bilah adalah ding, dong, deng, dung,
dang. Sedangkan tungguhan kenyur
menggunakan 7 nada adalah dang, ding,
dong, deng, dung, dang, ding.
Tungguhan kenyur dimainkan oleh
seorang penabuh dengan menggunakan
penggul yang terbuat dari kayu. Dalam
barungan gamelan Gong Kebyar
digunakan 2 tungguh kenyur dengan
sistem
ngumbang-ngisep
dan
mempunyai ukuran sama. Tungguhan
kenyur mempunyai fungsi menyajikan
bantang gending dan memberikan
tekanan pada kalimat-kalimat lagu yang
mempunyai tekanan ringan maupun
berat.
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Tungguhan
penyacah
dimainkan
satu orang""

•

Grafis
kelompok

Tungguhan Penyacah:
Tungguhan penyacah di Buleleng sering
oleh disebut sebagai sunari da nada juga yang
menyebutnya jublag. Jumlah bilah dalam
tungguhan penyacah beragam yaitu lima
hingga delapan bilah. Nada pada lima
bilah adalah ding, dong, deng, dung,
dang. Sedangkan tungguhan kenyur
menggunakan 8 nada adalah dung, dang,
ding, dong, deng, dung, dang, ding.
Tungguhan penyacah lebih dominan
menyajikan bantang gending daripada
memberikan tekanan pada kalimatkalimat lagu pesu-mulih. Dalam
menyajikan gending gegebug tungguhan
penyacah relative lebih kerap daripada
gegebug tungguhan kenyur.
6 Kelompok tungguhan penandan:
Kelompok yang memimpin atau
menentukan sajian gending.

tungguhan"
•
•

•

Tungguhan Terompong:
Menggunakan bentuk pencon endep.
Tungguhan
Tungguhan terompong pada umumnya
terompong
dimainkan oleh menggunakan 10 pencon, namun ada
tiga sampai empat juga yang menggunakan 11 pencon
sebagai kebutuhan estetik. Tungguhan
orang penabuh
terompong pada museum lata Mahosadhi
menggunakan 10 pencon susunan nada
yakni dang, ding, dong, deng, dung,
dang, ding, dong, deng, dung. Dalam
satu barungan Gong Kebyar terdapat satu
tungguhan terompong yang dimainkan
oleh
seorang
penabuh.
Apabila
menyajikan gending-gending khusus
dalam upacara Dewa Yadnya, tungguhan
terompong dimainkan oleh tiga sampai
empat orang. Tungguhan terompong
tugasnya lebih menekankan pada melodi
yang menyajikan bagian gending
kawitan, sebagai penghubung gending
dan menggarap gending dengan pola
tabuhan yang menggunakan variasi atau
wilet. Tungguhan terompong selain
menuntun
dalam
melodi
juga
menentukan tempo.
Tiga
jenis Tungguhan kendang:
tungguhan
Barungan gamelana gong kebyar Bali
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kendang
Utara menggunakan 3 jenis kendang
dimainkan secara yaitu kendang cedugan, gupekan, dan
bergantian"
krumpungan. Ketiga kendang tersebut
dibedakan atas suara, ukuran dan teknik
gegebugnya.
Tungguhan
kendang
mempunyai fungsi sangat dominan yaitu
menentukan tempo, menyajikan gending
kawitan, memberikan aba-aba keras
lirihnya tetabuhan, cepat lambatnya
sajian gending dan memberikan aba0aba
muali dan selesainya sajian gending.
Sesuai
dengan
fungsinya
maka
tungguhan kendang diletakkan pada
bagian depan atau ditempat yang dapat
dilihat oleh seluruh penabuh Gong
Kebyar.
Tungguhan
Tungguhan gangsa guru:
gangsa
guru Dalam barungan gamelan Gong Kebyar
dimainkan oleh digunakan 2 tungguhan gangsa guru
satu
orang" dengan sistem ngumbang-ngisep. Dua
penabuh"
tungguhan gangsa guru diletakkan pada
bagian depan dan bagian belakang
dengan cara berjajar. Tungguhan yang
diletakkan pada bagian depan berfungsi
menyajikan bagian kending kawitan,
mengatur jalannya gending, menggarap
gending dengan berbagai ragam variasi,
dan memberikan aba-aba pada bagian
gending
tertentu
seperti
kebyar.
Sedangkan tungguhan gangsa guru yang
diletakkan bagian belakang berfungsi
mengimbangi pola tetabuhan gangsa
guru yang diletakkan di depan.
Tungguhan
Tungguhan Ketuk:
kentuk dimainkan Salah
satu
tungguhan
yang
oleh satu orang menggunakan pancon dengan tugas
penabuh"
utamanya meneruskan tempo yang telah
ditentukan oleh tungguhan gangsa guru
dan kendang, yang kemudian menjadi
panutan bagi seluruh jenis tungguhan
yang digunakan.
Tungguhan
Tungguhan Bebende:
bebende
Merupakan tungguhan pencon yang
dimainkan oleh berbentuk pesek dimainkan oleh seorang
satu
orang penabuh. Menekankan pada permainan
penabuh"
ritme dengan berbagai variasi daripada
sebagai pemberi tekanan kalimat lagu.
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Grafis
kelompok
tungguhan"

6 Kelompok Tungguhan Pepayasan:
Kelompok yang secara umum berfungsi
menggarap atau menyajikan gending
dengan menggunakan berbagai variasi,
diantaranya menggunakan pola-pola
tabuhan yang dapat mewujudkan jalinan.
Tungguhan
Tungguhan Barangan:
barangan
Tungguhan yang menggunakan pencon
dimainkan oleh endep, yang menggunakan 12 pencon
empat
orang dengan susunan nada deng, dung, dang,
penabuh"
ding, dong, deng, dung, dang, ding,
dong, deng, dung. Tungguhan barangan
dimainkan oleh emapat orang penabuh.
Dalam tungguhan barangan terdapat dua
bumber suara yang digunakan untuk
menyajikan gending yaitu sumber suara
dari bagian lambe (di bawah bagian
pencon) dan bersumber dari pencon.

Grafis layout

Susunan Penempatan

Placement’s
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n
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Fungsi Gong Kebyar Bali Utara
umumnya terkait 2 hal yaitu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan
untuk kesenian. Di dalam masyarakat
Gong Kebyar memiliki fungsi yang
sangat penting dalam kehidupan sosial,
hiburan maupun upacara adat-istiadat.
Untuk hiburan gong Kebyar Bali Utara
dapat untuk mengiringi jenis tari Arja,
Drama Gong, Primbon dan lain
sebagainya.
CU: Prof. Pande ---------------Statement---------------Made Sukerta
Gong Kebyar Bali Prof. Rai menambahkan bahwa Gong
Utara
saat Kebyar Bali Utara yang memiliki
mengiringi
tari kekhasan bilah pacek maka rengnya
lebih cepat hilang dibandingkan dengan
kekebyaran
Gong kebyar Bali bilah gantung, sehingga Gamelan Gong
Selatan
saat Kebyar Bali Utara lebih berfungsi untuk
mengiringi
tari-tari
kekebyaran
mengiringi
dibandingkan
pelegongan.
palegongan
CU: Prof. Dr. I ---------------Statement---------------Wayan Rai S.,
MA
Gong kebyar saat Selain itu hampir setiap upacara di Bali
tidak terlepas dari peran gamelan Gong
mengiringi
Kebyar sebagai sarana pelengkap
upacara agama
upacara misalnya mengiringi tari sakral,
maupun jenis tarian wali dan balihbalihan. Karena gong kebyar memiliki
multi fungsi maka gong kebyar menjadi
sumber inspirasi karya baru. Dengan
demikian Gong Kebyar telah berfungsi
sebagai pembaharu dan pelanjut tradisi.
Dalam berkesenian, maka lewat Gong
Kebyar para seniman kita telah berhasil
menciptakan gending-gending baru yang
lepas dari tradisi yang sudah ada.
VIDEO
AUDIO
Proses Pembuatan Gong Kebyar
Establish
shot Konon pembuatan gamelan merupakan
lokasi pembuatan suatu pekerjaan yang diwarisi secara
turun-temurun bermula dari keterampilan
Gong Kebyar
Bahan
yang leluhurnya dalam mengolah kerajinan
logam berupa kerajinan perunggu, dan
digunakan
Proses pembuatan diperkirakan sudah diwarisi mulai pada
abad ke 14-16 Masehi. Meskipun belum
Gong Kebyar
diketahui secara pasti tentang jenis
Grafis
fungsi
gong
kebyar
untuk kebutuhan
masyarakat dan
fungsi kesenian
Gong Kebyar Bali
Utara
saat
dimainkan untuk
hiburan
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produksi yang dihasilkan pada masa itu
apakah sudah melakukan pembuatan
gamelan atau hanya sebagai penghasil
barang-barang produksi rumah tangga
saja, namun yang pasti pada waktu itu
para leluhurmempergunakan bahan
perunggu atau krawang sebagai bahan
baku kerajinannya. Perkiraan ini
dikuatkan dengan suatu penemuan benda
arkeologi yang berupa: dua buah tungku
peleburan dan pembakaran logam,
butiran perunggu, sisa-sisa arang, tarak
perunggu,
kereweng
atau
musa,
serpihan-serpihan logam yang didapat
dalam galian tanah dengan kedalaman
sekitar sepuluh meter di bawah tanah, di
Jaba Pura Dalem Silaparang Desa
Tihingan.
CU:
Pande ---------------Statement---------------(Pembuat) Gong
Kebyar Buleleng
tersebut
melahirkan
Proses pembuatan Keterampilan
Gong
Kebyar pengaruh dan perkembangan kerajinan
hingga
gong perunggu di Desa Tihingan sebagai satu
kebyar
siap daerah pusat kerajinan gamelan Bali dan
memiliki kualitas produksi yang
dimainkan
bermutu, sehingga bisa dijadikan suatu
pusat
pengembangan
teknik-teknik
keterampilan
kerajinan
gamelan.
Kegiatan produksi gamelan ini dijadikan
sebagai mata pencaharian utama bagi
sebagian
besar
penduduknya.
Sehubungan dengan hal tersebut di Desa
Tihingan hingga sekarang ini masih
memproduksi beragam jenis gamelan
Bali seperti: gamelan Gong Gede, Gong
Kebyar,
Semarandhana
atau
Samaradana, Baleganjur, Angklung,
Semar Pegulingan dan jenis gamelan
Bali lainnya yang memakai bahan
krawang atau perunggu.
VIDEO
AUDIO
Pementasan Gong Kebyar
Gong Kebyar Bali -Atmosphere sound Gong KebyarUtara memainkan
salah
satu
reportoar gending
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Simpulan dan Saran
a. Simpulan
Terkait dengan pembuatan media edukasi seni yang dikolaboraikan
dengan tampilan visual dalam dokumenter, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan untuk menghasilkan media yang komunikatif, bisa tersampaikan dan
dimengerti oleh berbagai kalangan yang akan mengakses media ini. Adapun
komponen penting yang harus diperhatikan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Ide dan Konsep
Ide untuk menghasilkan suatu media informasi yang memiliki nilai
edukasi tentunya dihasilkan dari beberapa tahapan yang tidak mudah. Ide
yang mendasari penelitian ini merupakan tantangan yang sudah
seharusnya menjadi tanggung jawab bagi seluruh komponen ISI Denpasar
dengan aset Pusdok sebagai satu-satunya museum seni yang memiliki
potensi untuk dijadikan museum ‘hidup”. Dan untuk mewujudkan hal
tersebut tentunya proses lain yang harus dilakukan adalah studi lapangan
yang diharapkan mampu memberikan data-data otentik sehingga nantinya
mampu dijadikan informasi akurat dalam menyusun naskah yang
menggabungkan antara informasi lisan dan visual yang akan ditampilan
dalam bentuk dokumenter.
2. Media edukasi seni dalam bentuk yang menampilan kekuatan visual dan
verba harus dihasilkan dengan menggabungkan data-data akurat sehingga
hasilnya nanti mampu memberikan pengetahuan seni yang akurat dan
dapat dipertanggungkan.
3. Komponen informasi yang diberikan dalam media edukasi dengan konsep
dokumenter ini harus disajikan dengan komunikatif dan mempu memenuhi
rasa ingin tahu dari pengunjung yang mengunjungi Pusdok ISI Denpasar,
sehingga visi ISI Denpasar sebagai center of excellent dapat dibangun
sedikit demi sedikit dari sekarang.
b. Saran
1. Kerjasama dari seluruh komponen civitas ISI Denpasar akan sangat
membantu baik dalam hal pengumpulan, pengolahan dan analisis data
dalam penyusunan storyline media edukasi seni dalam bentuk film
dokumenter karena manfaat yang dihasilkan akan digunakan demi kebaikan
ISI Denpasar sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Seni yang ada di Bali
2. Hendaknya pada pelaku seni mulai membiasakan diri untuk
mendokumentasikan segala proses yang dilewati dalam tahapan
menghasilkan suatu karya seni, sehingga nantinya generasi selanjutnya akan
mendapatkan warisan pengetahuan seni yang memiliki nilai keabsahan dan
otentik.
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