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ABSTRACT
As the center of culture, the Balinese language acts as a civilization builder. Building a
civilization is synonymous with building humans, which includes building ethics and aesthetics.
As cultured creatures, humans are very concerned about the development of ethics and aesthetics
properly for the existence of human civilization itself. Balinese language in this case will
accommodate the development of ethics and aesthetics, seen from the Balinese language used as
a means of communication that is polite and polite as well as the existence of aesthetic diction in
social life in society. There are two important things that will be discussed in this paper, namely:
How is the Balinese language in the development of ethical knowledge? and how is the Balinese
language in the development of aesthetic knowledge? Based on a glimpse of the background of
the Balinese language when it is associated with ethics and aesthetics, the results of the discussion
can be presented as described below. (1) Balinese language as a developer of ethical knowledge,
which can be used in social behavior, as seen from the words that have the value of respect;
either to respect the interlocutor or to humiliate the speaker (basa Bali alus singgih, basa Bali
alus sor, basa Bali alus madya, and basa Bali alus mider). (2) Balinese language as a developer
of aesthetic knowledge, which can be used in art, so that human life will be happier because it
can be entertained from the existence of Balinese language that contains beauty (mabebasan
tradition in pesantian, modern Balinese poetry, Balinese songs as a form of musicalization of
Balinese poetry, novels and short stories containing intrinsic and extrinsic beauty values, and
Balinese language in the art of calligraphy/rerajahan).
Keywords: Balinese language, ethics, aesthetics
I. PENDAHULUAN
Sebagai sentral kebudayaan bahasa Bali
berperan sebagai pembangun peradaban.
Membangun peradaban identik dengan
membangun manusia yang di dalamnya
termasuk juga membangun etika dan estetika.
Sebagai makhluk berbudaya, manusia sangat
berkepentingan akan terbangunnya etika dan
estetika dengan baik untuk eksistensi peradaban
manusia itu sendiri. Bahasa Bali dalam hal ini
akan mewadahi pembangunan etika dan
182

estetika tersebut, terlihat dari bahasa Bali yang
digunakan sebagai alat komunikasi yang sopan
dan santun juga adanya diksi-diksi estetik
dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
Berprilaku yang baik sesuai dengan
norma-norma sosial, dalam pembudayaannya
harus diwadahi dengan bahasa. Tanpa adanya
bahasa, sudah tentu prilaku etika sosial tersebut
tidak bisa diketoktularkan kepada individu atau
kelompok sosial lainnya. Prilaku yang baik
sebagai cetusan budaya manusia harus bisa
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digerakkan secara dinamis dengan bahasa.
Prilaku sosial sebagai teks budaya sosial di
masyarakat tentu tidak maksimal
kebermanfaatannya
apabila
tidak
ditumbuhkembangkan dengan bahasa sebagai
wadah pengembangannya. Demikian juga
keindahan, tidak akan bisa berkembang
menjadi budaya manusia untuk mebangun
peradaban apabila tidak diwahanai dengan
bahasa.
Bahasa menunjukkan kepribadian
bangsa, bahasa akan memberikan ciri identitas
bagi seseorang, melalui bahasa akan terbaca
karaterisitik kepribadian seseorang. Sekiranya
tidak salah ungkapan seperti ini, karena dengan
bahasa, apa yang menjadi ciri khas seseorang
akan mudah terbaca. Demikian juga etnis Bali
sebagai penutur bahasa Bali, keramah-tamahan,
keterbukaan, kejujuran, saling menghargai,
toleran, saling menghormati, berbagi, dan
sebagainya akan terlihat dari komunikatif
bertutur sapa dengan bahasa Bali dalam
kehidupan sehari-hari. Diksi bahasa Bali
senantiasa memilih kata yang pantas bahkan
hormat untuk menghargai orang lain, juga katakata untuk rendah hati untuk menghindari
kesombongan diri, sehingga sebagai ciri pribadi
mampu menghormati lawan bicara atau yang
dibicarakan.
II. PEMBAHASAN
2.1 Gambaran Umum Bahasa Bali
Berdasarkan kesejarahan bahasa Bali
yang telah disinggung dalam dimensi temporal
di atas, bahasa Bali Kuno merupakan bahasa
Bali yang tertua di Bali yang banyak ditemukan
pemakaiannya dalam Prasasti 804 Saka (882
Masehi) sampai dengan pemerintahan Raja
Anak Wungsu tahun 904 Saka (1072 Masehi).
Pengaruh kebudayaan Jawa (Hindu) tampak
bertambah kuat pada pemerintahan Anak
Wungsu. Pengaruh itu tampak juga pada bahasa
Prasasti yang bertuliskan bahasa Bali Kuno
kemudian disalin dalam bahasa Jawa Kuno
sehingga pemakaian bahasa Jawa Kuno

menjadi suatu kebiasaan di Bali. Kondisi
seperti itu menyebabkan bahasa Bali Kuno
(khususnya ragam tulis) nyaris tidak terpakai
lagi dan diganti dengan bahasa Jawa Kuno.
Akan tetapi, pemakaian bahasa Bali Kuno
ragam lisan tetap hidup dan berkembang yang
selanjutnya merupakan cikal bakal bahasa Bali
Modern. Dari sudut kesejarahan, penamaan
bahasa Bali Tengahan ini sama sekali
mengetengahi perkembangan bahasa Bali Kuno
ke bahasa Bali Modern. Bahasa Bali Tengahan
(Kawi Bali) merupakan pencampuran leksikal
kata-kata bahasa Jawa (Tengahan) dengan
bahasa Bali pada masa itu. pengaruh ini datang
dari Kerajaan Majapahit ketika Patih Gajah
Mada menguasai Pulau Bali. Bahasa Jawa
Tengahan dan Jawa Baru yang mengenal
adanya sistem unda-usuk mempengaruhi
bahasa Bali (Tengahan dan Baru) sehingga
bahasa Bali juga mengenal adanya sistem sor
singgih atau tingkatan-tingkatan bahasa khusus
bahasa Bali Dataran. Di Bali, bahasa Bali
Tengahan hidup dengan subur dan digunakan
oleh para pengarang dalam berkarya seni sastra.
Terbukti banyaknya karya sastra yang lahir pada
masa itu, seperti kidung, tatwa, kalpa sastra,
kanda, dan babad. Dalam seni pertunjukan,
bahasa Bali Tengahan digunakan dalam seni
pertunjukan topeng, arja, prembon, wayang,
dan sejenisnya.
Basa Bali Kepara (Modern, Baru)
merupakan bahasa Bali yang masih hidup dan
terpakai dalam konteks komunikasi lisan dan
tulis bagi masyarakat Bali sampai sekarang.
Istilah kepara dalam bahasa Bali berarti ketah,
lumrah, biasa yang dalam bahasa Indonesia
bermakna ‘umum’. Bahasa Bali Kepara
(Modern) mengenal dua jenis ejaan, yaitu ejaan
dengan huruf Bali dan huruf latin. Penamaan
bahasa Modern ini karena basa Bali Kepara
itu tetap berkembang pada zaman modern
seperti sekarang ini. Kehidupan dan
perkembangan bahasa Bali Modern yang juga
merupakan sarana dan wahana kehidupan
kebudayaan, agama, dan adat istiadat
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masyarakat etnis Bali yang berkelanjutan dari
zaman ke zaman kerajaan, penjajahan, sampai
zaman kemerdekaan termasuk setelah
kemerdekaan. Bahasa Bali Modern juga
mengenal sistem sor-singgih (terutama bahasa
Bali Dataran) karena mendapat pengaruh dari
Jawa. Pada zaman kerajaan, raja-raja Bali
sering ke Jawa, hubungan Jawa-Bali sangat
rapat sehingga kebudayaan Jawa (Hindu)
sangat besar pengaruhnya terhadap kebudayaan
Bali (Hindu). Pada zaman kerajaan, sistem
pemakaian sor singgih basa Bali sangatlah
tertib ditanamkan pada pelapisan masyarakat
Bali. Kelompok atas dalam pelapisan
masyarakat tradisional di Bali yang disebut
dengan triwangsa jika berkomunikasi kepada
kelompok bawah (sudra, orang kebanyakan)
diperkenankan memakai bahasa Bali ragam
rendah sebaliknya, kelompok bawah (sudra)
jika berkomunikasi kepada kelompok atas
(triwangsa) menggunakan bahasa Bali ragam
tinggi (halus); dalam konteks tulisan ini
diketomi kelompok atas juga mencakup guru,
pejabat, tokoh masyarakat, orang yang
dituakan; juga yang termasuk bawah antara
lain: murid, staf pegawai, masyarakat
kebanyakan (band. Suasta, 2004:5).
2.2 Bahasa Bali dalam Pengembangan
Pengetahuan Etika
Etika tidak hanya berkaitan dengan
prilaku yang nampak pada apa yang dilakukan
oleh seseorang; tetapi etika juga terlihat pada
kesempatan berkomunikasi menggunakan
bahasa. Terkait dengan berbahasa Bali, etika
berkaitan erat dengan penggunaan bahasa Bali
yang sopan; baik dengan bahasa Bali Alus atau
bahasa Bali kapara harus digunakan dengan
baik dan benar sesuai dengan situasi dan
kondisi berbahasa (Suasta, 2005:27). Berkaitan
dengan etika, dalam situasi dan kondisi
berbahasa Bali, dikenal adanya (1) basa Bali
Alus (Alus Singgih, Alus Sor, Alus Madya, Alus
Mider), (2) Basa Bali Kapara, dan basa Bali
Mider (Tinggen, I Nengah. 1986:19). Etika
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berbahasa Bali tersebut dapat dilihat dalam
uraian berikut.
2.2.1 Basa Bali Alus
Basa Bali alus adalah bahasa yang
memiliki nilai rasa untuk menghormati lawan
bicara atau yang dibicarakan. Bahasa Bali alus
digunakan pada situasi tertentu yang bertujuan
untuk memuliakan atau menghormati yang
diajak berbicara, demikian juga orang yang
dibicarakan, walaupun tidak bertemu langsung.
Basa Bali Alus ini ada yang tergolong Basa Bali
Alus Singgih, Basa Bali Alus Sor, Basa Bali
Alus Madya, dan Basa Bali Alus Mider.
2.2.1.1 Basa Bali Alus Singgih
Basa Bali Alus Singgih adalah bahasa
Bali alus yang kata-katanya secara khusus
untuk menghormati orang yang diajak berbicara
atau orang yang dibicarakan. Kosa kata jenis
ini pada umumnya ada bentuk kasar dan ada
bentuk alusnya, contohnya:
1. Digunakan pada saat berdoa, seperti:
· Titiang mapinunas ring Ida Bhatara
Leluhur, dumogi suweca mapaica amerta
‘saya berdoa kepada Ida Bhatara Leluhur,
semoga diberikan kehidupan yang layak’.
· Dumogi Ida Hyang Parama Kawi suweca,
Raman titiang sane sungkan prasida kenak
prasida makarya malih’semoga Tuhan Yang
Maha Esa berkenan memberi anugerah, agar
orang tua saya yang sudah lama sakit bisa
sembuh dan bisa bekerja kembali’.
2. Digunakan pada saat berbicara dengan
pejabat, seperti:
· Bapak Prebekel, banget baktinin titiang, yen
dados tunas titiang galah duene, mangda
prasida ngarauhin karya ngenteg linggih
ring Pura Puseh, malih tigang raina’Bapak
Kepala Desa, yang saya hormati, kalau boleh
saya memohon kesempatan Bapak, agar sudi
kiranya mendatangi undangan saya pada saat
ada upacara ngenteg linggih di Pura Puseh,
lagi tiga hari’.
· Pak Bupati maosang sane dibi daweg
mapaica pangarah-arah, sumangdene
makasami para jana Bali ring sawewengkon
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3.
·

·

4.
·
·

5.
·

·

Buleleng mangda tragia ri kalaning
pandemi covid ring aab sane mangkin,
mangda sami trepti ngalaksanayang
protokol kesehatan’Bapak Bupati
mengatakan kemarin pada saat beliu
memberikan pengarahan, agar semua
masyarakat sewilayah Buleleng senantiasa
waspada dalam era covid ini, semuanya
diharap disiplin menjalankan protokol
kesehatan’.
Berbicara dengan Guru, contohnya:
Yen Pak Guru ledang, titiang jaga nyelang
buku madaging peplajahan sane wehin Pak
Guru sane dibi’Apabila Pak Guru berkenan,
bolehkan saya minjam buku yang digunakan
dalam pembelajaran kemarin?’.
Titiang jagi ngaturang buku ring Pak Guru,
sane selang titiang sane dibi’saya akan
mengembalikan buku kepada Pak Guru yang
saya pinjam kemarin’.
Berbicara dengan tamu yang baru dikenal,
contohnya:
Nawegang titiang antuk linggih, pesengan
Bapak sira, mawit saking dija’maaf saya
nanya, Bapak siapa, dan berasal dari mana?’.
Ampura, jero ngarereh sira, dados saking
tuni panggihin titiang carat-curut sakadine
wenten sane kabuatan’maaf, Bapak/Ibu/Sdr
mencari siapa, sepertinya ada hal yang
penting belum ketemu?’.
Berbicara dengan Sulinggih, contohnya:
Ratu Sulinggih, titiang mapinunas dewasa
jagi ngawentenang pangabenan raman
titiang sane padem wau pisan’Ratu Pendeta,
saya memohon hari baik untuk upacara
ngaben bagi orang tua saya yang baru saja
meninggal’.
Sapangrauh titiang sane mangkin ke Griya
pedek tang ring Ratu Pandita, jagi nunas
ring Ratu Pandita mangda kayun ngarauhin
sapisanan muput upakara yadnya jagi
kawentenan titiang maling tigang rahina
sane jagi rauh’Datangnya saya ke sini di
Griya menghadap Ratu pandita, bertujuan
memohon kehadiran Ratu Pandita sekalian

6.
·

·

7.
·

·

memimpin upacara yadnya yang akan saya
laksanakan lagi tiga hari yang akan datang’.
Berbicara dengan Pamangku/Pinandita,
contohnya:
Duaning dane Pamangku sampun puput
nganteban banten piodalan duene, ngiring
para pemedek sarengan sami ngaturang
pangubaktian’karena Pamangku sudah
selesai melaksanakan tugas kerohanian
upacara odalan, marilah saudara umat semua
untuk melakukan persembahyangan’.
Niki titiang nguningayang pesengan dane
Pamangku, sane nganteb banten piodalan
sane jagi kawentenang malih kalih sasih
sane jagi rauh’ini saya perkenalkan nama
pinandita yang akan memimpin
persembahyangan lagi dua bulan yang akan
datang’.
Berbicara dengan Tri Wangsa, contohnya:
Gung Aji, dija numbas kain niki, becik pisan
anggen baju seragam kayang karyane buin
duang bulan’Gung Aji di mana membeli
kain ini, cocok sekali dipakai baju seragam
digunakan bersama saat upacara yang akan
diselenggarakan lagi dua bulan’.
Dija okan Dayu Biyang ngaranjing, ampun
sue ten panggihin titiang ring griya, daweg
Ida tamat saking SMA’dimana anak Dayu
Biyang sekolah, sudah lama sekali saya tidak
ketemu beliau, sejak tamat SMA’.

2.2.1.2 Basa Bali Alus Sor
Basa Bali Alus Sor tergolong bahasa
Bali hormat, untuk merendahkan diri apabila
berbicara dengan orang yang patut dihormati.
Basa Bali jenis ini diperuntukkan pada orang
yang berbicara juga untuk menyebut keluarga
pembicara. Beberapa contoh akan diuraikan
dalam paparan berikut.
1. Berbicara dengan Pejabat, contohnya:
· Bapak Kelihan, titiang jagi matur piuning
napike pianak tiang ampun dados ngaruruh
KTP, ipun sampun masekolah ring SMA,
kemanten yusanipun durung 18
tahun?’Bapak
Kelihan,
saya
memberitahukan apakah anak saya sudah
185

VOLUME 3, No.2, SEPTEMBER 2020

·

2.
·

·

3.
·

·

bisa dapat KTP, dia sudah sekolah di SMA,
tapi umurnya belum mencapai 18 tahun’.
Bapat Camat, duaning nyaman titiang
ampun suwe sareng titiang driki, napike
ipun perlu malih ngaruruh kartu KK
mangda munggah sareng titiang
driki?’Bapak Camat, karena saudara saya
sudah lama ikut saya di sini, apakah dia perlu
mencari kartu KK lagi masuk sekalian di
kartu saya?’.
Berbicara dengan Guru, contohnya:
Ring Pak Guru titiang matur, duaning
raman titiang padem sane dibi, dadosne
ngantos mangkin titiang nenten
mrasidayang masekolah’kepada Pak Guru
saya melapor, karena orang tua saya
meninggal kemarin, jadinya sampai
sekarang saya belum bisa sekolah’.
Duaning kalintang tambet pianak titiang,
sering ten mrasidayang masekolah, ri
kalaning pandemi covid sane mangkin,
titiang nunas ring Pak Guru mangda ipun
kawantu kawehin tugas manten’karena
kekurangan anak saya, sering tidak masuk,
pada saat pandemi covid sekarang ini,
sekiranya dia bisa dibantu untuk membuat
tugas saja’.
Berbicara dengan Pandita/Pinandita,
contohnya:
Yen imbangan ring Griya Ratu Pandita,
pondok titiang doh pisan pakantenanne,
minakadi sakadi sebun kedis’apabila
dibandingkan dengan Griya tempat tinggal
Pandita, rumah saya masih terlalu jauh, gak
ubahnya seperti sarang burung saja’.
Duaning kulawarga titiang keni
kesinengkaon, sane dibi raman titiang
sungkan raris padem, titiang nunas ring
dane pamangku mangda ngicen dewasa
sapisanan banten upakara’sehubungan
dengan keluarga saya kena bencana, kemarin
ayah saya sakit terus meninggal, saya mohon
kepada Pinandita untuk memberikan dewasa
sekalian banten untuk upacaranya’.

2.2.1.3 Basa Bali Alus Madya
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Basa Bali Alus Madya merupakan
bahasa Bali hormat, walaupun dalam bentuk
yang sederhana, walaupun sederhana tapi buka
tergolong basa kasar, karena masih dalam
konteks untuk menghormati lawan bicara
maupun orang yang dibicarakan. Kadang
sepintas terlihat seperti basa Bali Kapara, tapi
apabila dicermati, jelas ada spesifikasi yang
menunjukkan bahasa tersebut adalah tergolong
hormat. Dalam paparan berikut ini dapat dilihat
sebagai berikut.
1. Berbicara dengan anak masih bayi (dalam
budaya Bali, anak masih bayi harus
dihormati karena dianggap kedewandewan’ibarat sebagai dewa’, contohnya:
· Dadi uli tuniang nangis ne, ulesne kuangan
sirep ne’kenapa dari tadi nagis, mungkin
kurang tidur ini’.
· Suba sore kene, nak cenik dadi konden
baanga ngajeng, nyan bisa gelem anake
cerik’sudah sore gini kok anak ini belum
dikasi makan, bisa-bisa nanti anak ini bisa
jatuh sakit’.
2. Berbicara dengan orang tua/ayah ibu,
contohnya:
· Memen tiang nu madaar, driki malu antiang
nggeh, jebos gen mriki pun ragane’ibu saya
masih makan, di sini dulu tunggu, sebentar
saja dia akan datang ke sini’.
· Bapa masare malu nggih, uli tuni Bapa ten
ngoyongan raga, makejang gegaene
ambila’ayah silakan istirahat tidur dulu, dari
tadi kelihatannya sibuk terus banyak
mengambil pekerjaan’.
3. Berbicara terkait dengan hal yang tabu,
contohnya:
· Uyut gati meonge jumah, ulesne kal matai
meonge ne’ribut seklai kucing yang ada di
rumah, sepertinya kucing itu akan
melahirkan anak’.
· Due di Pulaki patuh cara ane di Pura
Uluwatu, ngarusuhin gati, makejang
bantene krosakanga’monyet yang ada di
Pulaki sama saja dengan yang ada di Pura
Uluwatu, nakal sekali, semua banten untuk
sembahyang diacak-acak’.
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· Jani lebihan petanine rugi, padine telah
uyaka teken jro ketut, magenep suba
anggona nyemprot mranane, kewala jro
ketut sumingkin brangasan cara pasukan
wenara’sekarang kebanyakan petani merugi,
padinya dihabisi tikus, sudah berbagai upaya
digunakan menyemprot hama tersebut,
tetapi tikus-tikus itu malahan semakin
beringasan bagaikan pasukan wenara saja’.
2.2.1.4 Basa Bali Alus Mider
Basa Bali Alus Mider juga tergolong
bahasa hormat, tetapi apabila dibandingkan
dengan basa Bali alus singgih dan basa Bali
alus sor sedikit beda. Kalau basa Bali alus
singgih dan basa Bali alus sor memiliki bentuk
lebih dari satu bentuk alus, berbeda dengan basa
Bali alus mider yang memiliki bentuk alus
hanya satu, karena hanya satu sehingga bisa
digunakan untuk memuliakan orang yang patut
dimuliakan atau juga bisa digunakan untuk
merendahkan diri pembicara pada saat
berbicara dengan orang yang dimuliakan. Basa
Bali alus mider mutlak harus digunakan pada
saat berbicara dalam situasi hormat kepada
yang diajak berbicara atau yang dibicarakan.
Beberapa contoh akan dipaparkan dalam uraian
berikut.
1. Berbicara dengan Pejabat, contohnya:
· Bapak Prebekel, yen kayun jagi numbas
ayam, ngiring matitip ring titiang,
mumpung tiang taler jagi ke pasas taler jagi
numbas ayam’Bapak Prebekel, kalau akan
membeli ayam, mari nitip saja sama saya,
kebetulan saya juga akan ke pasar juga akan
membeli ayam’.
· Bapak Presiden sering pisan nyinahang
indik Indonesia mautsaha swasembada
beras, mangda para jana Indonesia prasida
gemah ripah loh jinawi’Bapak Presiden
sering menegaskan bahwa Indonesia
berusaha agar swasembada beras, sehingga
rakyat Indonesia bisa mencapai
kesejahteraan’.
2. Berbicara dengan Pendeta/Pinandita,
contohnya:

· Kocap Ida Pandita kayun ngajengang ulam,
kemanten ulam bebek kayun, ane pastika
pisan ulam sane nenten kayun ajenga olih
Ida Pandita nggih punika ulam banteng,
duaning sampun ketah pinaka uger-uger
ring Sang Diksita’katanya Pandita tidak
berkenan makan daging, tetapi daging bebek
berkenan, yang pasti daging sapi sudah pasti
Pandita tidak berkenan, karena memang
ketentuan seorang diksita seperti itu’.
· Bapak Gubernur rauh ke Buleleng kairing
olih Muspida, taler makeh para petani taler
rauh, duaning jagi maosang indik
simantri’Bapak Gubernur datang ke
Buleleng, ikut juga hadir para muspida, juga
datamg diundang para petani berkaitan
dengan simantri’.
2.3 Bahasa Bali dalam Pengembangan
Estetika
Pada sub pembahasan 2.2 di depan
sudah dijelaskan bahasa Bali sangat berkaitan
dengan upaya pembentukan prilaku beretika
melalui beraktivitas berbahasa sesuai dengan
situasi dan kondisi; kapan berbahasa dalam
konteks berdoa kepada Tuhan, berbicara
dengan pejabat, orang tua, golongan lebih
tinggi, kapan pembicara harus merendahkan
diri sebagai rasa hormat kepada yang diajak
berbicara dan sebagainya, semua sudah ada
sistem berbahasa Bali sesuai dengan anggahungguhing basa Bali.
Bahasa Bali tidak semata berkaitan
dengan etika, bahasa Bali juga berhubungan
dengan masalah estetika (keindahan).
Sebagaimana diketahui bahwa keindahan
adalah tidak terpisahkan dengan peradaban
manusia. Banyak hal yang berkaitan dengan
estetika memerlukan bahasa Bali untuk
membentuk eksistensinya seperti: menulis puisi
(baik tradisional maupun modern seperti: puisi
Bali modern, lagu pop Bali yang pada
prinsipnya adalah musikalisasi puisi Bali,
geguritan dalam bentuk berbagai pupuh (pupuh
pucung, ginada, sinom, pangkur, dangdang
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gula, smarandana, ginanti, mabebasan melalui
pesantian, dan sebagainya).
Dalam menulis prosa (baik prosa lama
maupun modern) peranan bahasa Bali dalam
konteks estetika juga sangat penting. Walaupun
dalam brntuk karangan bebas tidak berirama
seperti puisi, tetapi tanpa bahasa Bali menata
estetikanya tulisan tersebut akan kekurangan
nilainya. Beberapa bentuk tulisan berbentuk
prosa yang bereksistensi estetik sebagai berikut:
satua Bali (seperti: Siap Selem, Tuung Kuning,
Men Tiwas teken Men Sugih, Crukcuk Kuning,
I Belog, Pan Angklung Gadang, Ni Bawang
teken Ni Kesuna, Doglagan, Meng Kuuk, dan
sebagainya). Juga prosa dalam bentuk novel
dan cerpen, secara estetik juga sangat ditunjang
oelh eksistensi bahasa Bali (seperti: Matemu
di Rumah Sakit (cerpen), Lan Jani (cerpen),
Buah Sumagane Kuning-Kuning (cerpen),
Malancaran ka Sasak (novel), Nemu Karma
(novel), Tresnane Lebur Ajung Satonden
Kembang (novel), dan sebagainya). Lebih
lanjut bahasa Bali dalam pengembangan
estetika akan dipaparkan dalam uraian berikut.
2.3.1 Bahasa Bali dalam Penulisan Puisi
Puisi merupakan bentuk karangan yang
diikat oleh adanya rima/irama. Juga kata-kata
yang digunakan dalam penulisan puisi dipilih
sesuai dengan keindahan yang diharapkan oleh
penulisnya, pilihan kata ini biasa disebut
dengan diksi. Puisi Bali dibedakan menjadi dua
jenis yakni puisi Bali tradisional dan puisi Bali
modern. Puisi Bali tradisional ditulis mengikuti
ketentuan padalingsa dalam beberapa jenis
pupuh. Sedang puisi Bali modern diikat oleh
rima/irama; bahkan beberapa di antaranya
sudah dimusikalisasikan menjadi beberapa
jenis lagu pop atau dangdut.
2.3.1.1 Puisi Bali Modern
Puisi Bali modern sudah banyak
dikerjakan oleh para sastrawan Bali melalui
kegiatan sayembara mengarang puisi. Pelajaran
bahasa Bali di sekolah pun; baik SD, SMP,
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maupun SMA/SMK pada bidang kesusastraan
juga ada sub pelajaran puisi. Secara estetika,
puisi Bali juga ada unsur keindahan, yang
terlihat dari irama dalam pembacaannya dan
diksi (pilihan kata untuk mendukung keindahan
rasa tersebut). Berikut ini ada beberapa contoh
puisi yang sudah ada ontologinya antara lain:
Margarana, Puyung, ogoh-ogoh, Besakih, Bali,
dan sebagainya.
2.3.1.2 Puisi Bali Tradisional
Puisi Bali tradisional merupakan
karangan terikat yang diikat oleh rima yang
disebut dengan pada lingsa. Berkaitan dengan
padalingsa, puisi Bali tradisional dibedakan
dalam beberapa jenis pupuh seperti: ginada,
pangkur, sinor, ginanti, dangdang gula, pucung,
dan sebagainya. Puisi Bali tradisional seperti
ini biasa juga disebut dengan geguritan;
masyarakat Bali mengenal ada beberapa jenis
geguritan antara lain: Geguritan Tamtam,
Geguritan Cangak, Geguritan Basur, Geguritan
Jayaprana, dan sebagainya. Selain padalingsa,
dalam sastra Bali juga dikenal sekar agung,
yakni sastra kekawin yang diikat oleh guru lagu,
yang dalam kegiatan pesantian ada konsep
malajah sambilang magending, yang jelas
estetikanya
dalam
bentuk
seni
mababasan’membaca disertai penerjemahan
dari bahasa Bali, Bali Kawi, kawi ke dalam
bahasa Indonesia atau bahasa Bali’ (Suasta,
2005:32). Di bawah ini dapat dicontohkan
beberapa jenis geguritan yang dimaksud: Pupuh
Ginada, Pupuh Sinom, Pupuh Pangkur, Pupuh
Pucung, Pupuh Smarandana, Pupuh Ginanti,
Pupuh Dangdang Gula, dan sebagainya.
2.3.1.3 Musikalisasi Puisi Bali
Tidak terlalu jauh beda dengan puisi
Bali tradisional yang sama-sama diikat oleh
irama. Kalau pada puisi Bali tradisional
keindahannya terlihat dari padalingsa
sebagaimana jenis pupuh yang ada, sedang pada
puisi Bali modern yang dimusikalisasikan
dalam bentuk beberapa jenis lagu pop yang
dipopulerkan oleh beberapa penyanyi Bali yang
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terkenal di antaranya: A.A Made Cakra, Ketut
Bimbo, Yong Sagita, A.A Raka Sidan, Dek
Ulik, Panji Kuning, dan sebagainya. Beberapa
lagu Bali yang dimaksudkan antara lain sebagai
berikut: Kusir Dokar: A.A Rai Cakra, Bungan
Sandat: Ketut Bimbo, Bubu Bolong:
Widiwidana, Sesapi Putih: Widi Widana, dan
sebagainya.
2.3.2 Bahasa Bali dalam Prosa
Prosa merupkan karangan bebas,
walaupun sama-sama fiksi sama dengan puisi,
tetapi prosa tidak diikat dengan irama
sebagaimana puisi. Keindahan prosa terlihat
pada unsur instrinsiknya. Walaupun pada unsur
ekstrinsiknya juga terlihat unsur estetikanya,
tetapi tidak sedominan unsur intrinsiknya. Pada
unsur ekstrinsiknya bisa dilihat dalam bentuk
alur penceritaannya, insiden, penokohan, dan
setting, walaupun dalam narasinya tetap ada
permainan diksi untuk mendukung keindahan
penceritaannya. Dalam prosa Bali dibedakan
menjadi dua jenis yakni prosa Bali tradisional
dan prosa Bali Modern. Prosa Bali tradisional
adalah satua Bali (dongeng Bali), sedang pada
prosa Bali modern jenisnya adalah cerpen dan
novel. Tentang satua Bali, cerpen, dan novel
akan diuraikan dalam paparan berikut ini.
2.3.2.1 Satua Bali
Satua Bali identik dengan dongeng,
cerita rekaan yang menceritakan tentang
binatang, dewa-dewi, manusia, tumbuhan, dan
tokoh lainnya yang pada umumnya bisa
berbicara sebagaimana layaknya manusia.
Unsur estetika satua Bali terutama terlihat pada
penceritaannya yang memukau pembaca atau
pendengar. Di samping satua Bali mengandung
nilai pendidikan, religius, toleransi, hukum
karma, dan sebagainya, juga kisahnya sangat
menarik perhatian pembaca karena
mengandung kisah yang estetik dan
mempersona. Ada beberapa contoh satua Bali
antara lain sebagai berikut: Pan Balang Tamak,
Men Tiwas teken Men Sugih, Ni Tuung Kuning,

Siap Selem, Doglagan, I Belog, Macan teken
Kambing, dan sebagainya.
2.3.2.2 Novel dan Cerpen
Bentuk estetika bahasa Bali juga terlihat
dalam karya sastra novel dan cerpen. Novel dan
cerpen secara prinsipil hampir sama, hanya
novel penceritaannya lebih panjang, sedang
cerpen lebih pendek. Kalau pada novel
penceritaan pada sang tokoh lebih komplit,
diceritakan lebih detil dari kecil sampai dewasa,
tetapi pada cerpen penceritaan sang tokoh
hanya dipragmentasi begitu saja. Bahasa Bali
juga banyak menghasilkan karya estetik dalam
bentuk novel dan cerpen antara lain sebagai
berikut: Novel Nemu Karma (novel), Novel
Tresnane Lebur Ajur Satonden Kembang
(novel), Sunari (novel), Lan Jani (novel),
Matemu di Tampak Siring (cerpen), dengan
tokoh utama: Ni Sari (cerpen), Buah Sumagane
Kuning-Kuning (cerpen).
2.3.3 Bahasa Bali dalam Seni Kaligrafi/
Rerajahan
Bahasa Bali berkaitan dengan aksara
Bali, khususnya aksara modre umum
digunakan untuk menulis rerajahan yang
digunakan sebagai pelengkap sarana prasarana
keagamaan Hindu seperti: rerajahan yang
digunakan dalam caru Rsi Gana, ulap-ulap
mlaspas rumah/tempat suci, kajang pada
upacara ngaben, dan sebagainya (Band.
Suweta, 2012:17). Rerajahan jenis ini juga
sering digunakan untuk ekspresi keindahan
yang disebut dengan seni kaligrafi. Di bawah
ini diberikan beberapa contoh aksara Bali yang
digunakan dalam pembuatan rerajahan/seni
kaligrafi.
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baik untuk menghormati lawan bicara atau
untuk merendahkan diri si pembicara (basa
Bali alus singgih, basa Bali alus sor, basa
Bali alus madya, dan basa Bali alur mider).
2. Bahasa Bali sebagai pengembang
pengetahuan estetika, yang dapat digunakan
dalam berkesenian, agar hidup manusia
lebih berbahagia karena dapat terhibur dari
eksistensi bahasa Bali yang mengandung
keindahan (tradisi mabebasan dalam
pesantian, puisi Bali modern, lagu-lagu Bali
sebagai bentuk musikalisasi puisi Bali, novel
dan cerpen yang mengandung nilai
keindahan secara instrinsik maupun
ekstrinsik, dan bahasa Bali dalam seni
kaligrafi/rerajahan).
DAFTAR PUSTAKA

III. PENUTUP
Berdasarkan uraian di depan yang
berkaitan dengan pembahasan tentang
bagaimana bahasa Bali berkaitan etika dan
estetika, secara singkat dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Bahasa Bali sebagai pengembang
pengetahuan etika, yang dapat digunakan
dalam berprilaku sosial, yang terlihat dari
adanya kata-kata yang bernilai rasa hormat;
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