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Namun buku ini bukan buku murung, karena di sana-sini suka cita dan kebanggaan 

manusia Bali tetap deras kita rasakan (Penerbit ‘Basa Basi Bali’, 2002:vi). 

 

Terkadang penulis tidak bisa menghindar dari waktu, sehingga terpaksa kompromi 

dengan mutu (lihat di bawah). 

 

1. Pengantar 

Buku Menitip Mayat di Bali (Buku Kompas, 2016) karya Gde Aryantha Soethama berisi 

69 esai yang membahas berbagai masalah dan tingkah polah orang Bali. Mirip dengan album 

foto atau album lagu-lagu pop, buku ini berisi sekian banyak esai yang merupakan album 

potret budaya dan karakter orang Bali dalam memahami diri sendiri.  

Karena dituturkan oleh orang Bali sendiri, album potret budaya Bali tampak seperti 

menandai ‘arus’ lain dari bait ginada ‘eda ngaden awak bisa/ depang anake ngadanin’ 

(jangan menganggap diri bisa/ biarkan orang lain menilai), terutama baris kedua. Dari 

parateks (blurb) di sampul luar terpantul bahwa ulasan tentang Bali banyak diberikan orang 

luar sehingga ‘seakan mengesampingkan pandangan tuan rumah’. Buku ini diharapkan 

menjadi tulisan yang dapat mengartikulasikan pandangan (kegelisahan) orang Bali. 

Selain topik remeh-temeh, dalam buku ini Aryantha juga mengulas hal yang sensitif atau 

topik-topik yang mewakili kegelisahan masyarakat. Sepintas, siapa pun membaca buku ini 

akan dapat merasakan bahwa Bali penuh dengan persoalan, masalah, dan dilema. Bali bukan 

saja paradise yang memikat turis tetapi juga masyarakat yang penuh dengan benang kusut 

kehidupan. Kesan Bali penuh masalah itu pun diperkuat lagi dengan judul judul buku, 

Menitip Mayat di Bali.  

Meski tampak menyajikan ulasan mengenai kerumitan dan paradoks kehidupan Bali, buku 

ini sama sekali ‘bukan buku murung’. Seperti yang dikutip dalam intro tulisan ini, buku 

                                            
*) Tulisan ini disampaikan dalam acara Acara Pustaka Bentara “Aryantha Soethama: Ketika "Bali" Tiada Lagi”, 

Minggu, 9 April 2017 pukul 19.00 Wita. Terima kasih kepada I Made Sujaya yang sudi mengedit ejaan, 

memberikan omentar, dan saran atas draft awal artikel ini. Makalah ini masih perlu disunting dan 

disempurnakan terus. 
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Aryantha ini dan lima buku serupa lainnya yang diterbitkan sejak 2002 yang saya label 

dengan Seri Oh Bali adalah buku yang enak dibaca dan perlu. Walaupun topik yang dibahas 

serius atau sensitif, potret sederhana atau paradok, cara menghidangkannya yang ringan, 

colek sana colek sini, membuat buku ini menyenangkan untuk dibaca. 

Ulasan ringkas ini mencoba menyimak apakah makna buku ini dalam pemahaman 

terhadap budaya Bali? Bagaimana komentar pembaca? Apakah kekuatan dan kelemahan esai-

esai dalam buku Seri Oh Bali ini?  

Walaupun bertolak dari buku Menitip Mayat di Bali, ulasan juga akan menyinggung lima 

buku serupa karya Aryantha Soethama yang terbit dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. 

Kelima buku itu adalah basa basi bali (2002), Bali is Bali (2003), Bali Tikam Bali (2004), 

bolak balik bali (2006), Jangan Mati di Bali (Buku Kompas, 2011). Empat buku pertama 

diterbitkan Penerbit Buku Arti, ada yang dicetak ulang, dan buku bolak balik bali mendapat 

penghargaan buku nonfiksi terbaik oleh Pusat Bahasa tahun 2006. Dua buku terakhir, Jangan 

Mati di Bali dan Menitip Mayat di Bali diterbitkan Buku Kompas. 

Anugerah buku nonfiksi terbaik dan penerbitan oleh Penerbit Buku Kompas menunjukkan 

bahwa buku-buku esai tentang Bali karya Aryantha Soethama ini merupakan bacaan penting 

dan bermutu. Distribusinya yang semula di Bali, meluas secara nasional. Perpustakaan luar 

negeri sudah mengoleksi buku ini, seperti National Library of Australia dan perpustakaan 

University of Leiden. Berkembangnya dunia sosial media membuat buku ini cepat tersebar 

lewat berbagai iklan dan ulasan, termasuk di blog atau komentar singkat di Goodreads. 

2. Buku Bali oleh Bali 

Buku Bali yang terbit dan beredar dalam dunia akademik dan pasar populer banyak sekali. 

Namun, kebanyakan buku-buku itu hasil karya peneliti asing. Munculnya buku tentang Bali 

oleh peneliti asing sudah terjadi sejak zaman kolonial, dan masih terus berlanjut sampai 

sekarang. Ironisnya, buku Bali oleh penulis Bali sangat kurang. Dalam konteks ini, kehadiran 

buku penulis Bali, termasuk karya Aryantha Soethama ini, sangat penting diapresiasi. Paling 

tidak dia bisa hadir mewakili suara Bali mengenai Bali sendiri. Walaupun penulis Bali 

bermunculan dan karyanya mengisi kekosongan buku Bali oleh Bali, jumlahnya masih sangat 

sedikit. 

Ihwal Bali banyak diteliti dan hasilnya diterbitkan ke dalam buku pernah disampaikan 

sarjana Belanda. Dalam tulisannya “The Making of Traditional Bali: Colonial Ethnography 

and Bureaucratic Reproduction” (1994), Henk Schulte Nordholt menulis “the island of Bali is 
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without doubt one of the most densely studied places in the world” (1994:89). Artinya, tak 

perlu diragukan lagi bahwa Bali adalah salah satu tempat di dunia yang sangat banyak dikaji. 

Sampai tahun 1990, ada 1800 buku dan artikel tentang Bali.  

Saya bayangkan, jumlah itu bisa jadi bertambah 10 kali lipat tahun sekarang, termasuk 

tentu saja buku dan artikel yang ditulis cendekiawan nasional dan lokal. Awalnya, memang 

lebih banyak buku, artikel, ulasan mengenai Bali ditulis orang asing, belakangan kian banyak 

terbit pemikiran orang Bali sendiri mengenai masyarakat dan budaya Bali. Buku karya 

Aryantha Soethama ini, dan karyanya yang lain, baik berupa karya sastra, esai, maupun karya 

jurnalistik, merupakan bagian dari dan memang ditonjolkan sebagai suara orang Bali. 

Dalam dunia penelitian dikenal dua istilah, yaitu pendekatan etik dan emik. Pendekatan 

etik artinya ulasan yang menonjolkan pendapat, abstraksi, konsep, atau pandangan-

pandangan peneliti, suara masyarakat lokal yang diteliti kurang diangkat. Peneliti lebih 

menulis apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang diteliti. 

Sebaliknya, pendekatan emik adalah kajian yang membuka diri untuk mengangkat suara atau 

pendapat masyarakat yang diteliti.  

Peneliti yang kurang memahami bahasa masyarakat yang ditelitinya biasanya lebih 

condong melakukan pendekatan etik. Bali memiliki naskah lontar yang banyak, pandangan 

dan pendapat orang Bali tentang sesuatu tertulis di dalamnya. Tidak mungkin berharap 

peneliti yang tidak memahami bahasa Bali atau Jawa Kuna tertarik membaca lontar. Jika 

suara masyarakat diangkat dalam analisis, barulah bisa dikatakan mereka melakukan 

pendekatan emik. Suara orang Bali bisa dicari lewat wawancara, bisa juga lewat bahan 

tertulis seperti karya Aryantha Soethama yang dibahas ini. 

Bali memiliki tradisi tulis yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari adanya naskah lontar 

yang berisi tulisan atau gubahan karya sastra. Segala yang tertuang dalam naskah lontar dan 

dalam buku cetakan di era kemudian bukan saja merupakan bukti adanya tradisi menulis di 

Bali tetapi juga adanya suara atau pandangan Bali terhadap suatu keadaan seperti tertuang 

dalam naskah tersebut. Hadirnya buku Seri Oh Bali ini dapat dilihat sebagai bagian dari 

tradisi tulis Bali. Seperti juga lontar yang ada, buku-buku ini juga bisa dianggap sebagai 

korpus sumber penelitian dengan pendekatan emik. Dari sudut ini, saat orang Bali 

mengutarakan tentang dirinya, adalah hal yang positif, tanda hadirnya pemikiran lain dari 

pesan depang anake ngadanin ‘biarkan orang lain yang menilai’. 
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3. Seri Oh Bali 

Buku Menitip Mayat di Bali ini erat kaitannya dengan lima buku serupa yang diterbitkan 

Aryantha dalam 15 tahun terakhir ini. Buku ini dan kelima lainnya bisa dilabeli sebagai buku 

Seri Oh Bali. Inspirasi untuk menyebutkan buku esai Aryantha Soethama sebagai seri ‘Oh 

Bali’ ada dua. Pertama, hadirnya Bab ‘O Bali’, salah satu dari enam bab dalam buku ini. Bab 

‘O Bali’ yang berisi 12 esai itu dipasang pertama. Kedua, ‘O Bali’ adalah sebuah 

rubrik/kolom Bali Post Minggu akhir tahun 1980-an yang memuat tulisan Aryantha 

Soethama. Nama rubrik ini diberikan oleh Aryantha sendiri. Sebagai redaktur pelaksana Bali 

Post Minggu waktu itu, saya menyetujui. Ungkapan ‘O’, sebagai kata seru atau interjection, 

yang artinya sesuai dengan perasaan yang diungkapkan. Sama dengan kata seru lainnya, 

seperti ‘Hey… Wow… aduh..’, ‘O’ artinya bisa ‘kagum, kaget’, ‘sedih’ atau ‘suka’; 

ungkapan perasaan ‘bahagia’ atau ‘sengsara’. Dengan demikian, O Bali bisa dibayangkan 

berisi tulisan mengenai Bali yang ‘mengagumkan’ sekaligus juga ‘mengagetkan’. Memang 

begitulah keadaannya, ‘O Bali’ memotret sisi terang dan gelap Bali sekaligus atau silih-

berganti. Hasil potretnya berupa ‘album potret Bali’dengan segala rupa.  

Saya tidak ingat, apakah ada artikel dari O Bali yang dimuat di Bali Post yang masuk ke 

buku seri Oh Bali ini. Yang jelas, dalam buku Basa Basi Bali ada tulisan berjudul ‘O Bali’ 

(2002:75-76) yang membahas kritis stereotipe orang Bali berwatak baik sehingga jika ada 

tindakan destruktif di Bali biasanya diklaim sebagai ‘bukan dilakukan orang Bali’. Tetapi, 

dalam esai naratif ini, Aryantha Soethama mengingatkan ada tindakan destruktif termasuk 

tragedi 1965 yang dilakukan orang Bali sebagai argumentasi bahwa stereotip itu tidak benar 

sepenuhnya dan watak manusia Bali berubah. Oh. 

Aryantha secara berlanjut menulis kolom semacam Oh Bali, dimuat di rubrik “Samatra” 

(Ungkapan Sepintas) majalah Sarad yang dia kelola dengan Ketut Sumarta, dan kemudian 

rubrik ‘Bolak Balik Bali’ yang kemudian menjadi ‘Nusa ning Nusa’ di Harian Nusa Bali. Di 

beberapa bukunya, Aryantha menyebutkan bahwa esai yang diterbitkan pernah dimuat di 

Sarad dan Nusa Bali. Di mana pun dimuat, esensi isinya tetap sama, yakni mengulas secara 

kritis, serius, kadang jenaka, mengenai berbagai tingkah pola orang Bali.  

Tonggak lahirnya seri ‘Oh Bali’ (pakai ‘h’) adalah dengan terbitnya buku basa basi bali 

(ditulis huruf kecil), diterbitkan Oktober 2002, ketika Bali mencekam kena serangan teroris. 

Buku pertama itu, disusul dengan yang berikutnya yaitu Bali is Bali (2003), dan Bali Tikam 

Bali (2004). Tahun 2011, esai dari buku-buku tersebut dipilih dan ditambah dengan esai baru 

diterbitkan oleh Buku Kompas dengan judul Jangan Mati di Bali: Tingkah Polah Negeri 
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Turis. Mungkin karena ditujukan untuk pasar pembaca yang lebih luas, buku ini diberikan 

anak judul, padahal judul utamanya sudah cukup kuat dan menarik. Melihat buku ini laku di 

pasaran, penerbit Buku Kompas kembali menerbitkan esai-esai Aryantha dalam buku Menitip 

Mayat di Bali (2016), tanpa anak judul. Judul buku sudah sangat menarik, dilengkapi dengan 

kartun karya Gun Gun gambar ‘save deposit box’, seperti kotak penyimpanan barang di hotel 

berbintang, yang asosiatif dan surprise. 

Sebelum mendapat perhatian dari Pusat Bahasa dan Kompas, buku seri ‘Oh Bali’ ini 

mendapat perhatian dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Bali. Tahun 

2004, Perpusda Bali mengadakan diskusi buku Bali di Kerta Sabha, halaman belakang rumah 

jabatan Gubernur Bali, Denpasar. Acara tersebut dilaksanakan oleh Bapusipda Bali yang 

memiliki niat mulia menerbitkan buku-buku tentang Bali dalam payung Anugerah Widya 

Pataka, yang masih berlangsung sampai sekarang walau tidak rutin setiap tahun. Dalam 

diskusi itu, kami membedah tiga buku seri Oh Bali, dan sebagaimana bisa diduga, seminar 

melebar ke mana-mana, mulai dari masalah adat, kasepekang (pengucilan), dampak 

pariwisata, dan komersialisasi Bali. 

Usaha untuk menghadirkan Aryantha dalam diskusi itu cukup sulit. Sebagai penulis, 

Aryantha tidak pernah mau menonjol secara fisik, enggan tampil di muka umum. Hobinya 

kerja di balik layar, mirip karakter penyair Umbu Landu Paranggi. Saya berusaha membujuk 

dia agar hadir dalam bedah buku itu. Dia menolak. Walaupun hadir, saat itu dia datang 

terlambat dan duduk di belakang. Sebagai moderator, akhirnya saya mampu mendaulat 

Aryantha untuk berbicara di akhir bedah buku. Saya menduga dia akan berbicara singkat, 

ringkas, padat, tetapi ternyata panjang, komprehensif, dan tentu saja memukau. Vokalnya 

besar, tutur katanya runut. Maklum, dia adalah pemain dan pelatih teater Turangga, milik 

mahasiswa Fakultas Peternakan Unud, era akhir 1970-an. 

Inti yang disampaikan Aryantha saat itu yang saya ingat adalah bahwa saatnya orang 

Bali tampil menulis, merangkum dan mengulas segala pengetahuan dan pengalaman sosial 

budaya Bali. Selama ini, ulasan, buku, artikel, dan pendapat tentang Bali banyak disampaikan 

orang luar, peneliti asing. Alangkah baiknya, katanya, ada tulisan Bali yang ‘otentik’ oleh 

orang Bali.  

Bukti bukunya laku bisa dilihat dari cetak ulang yang berulang, khususnya untuk buku 

yang terbit pertama, basa basi bali. Buku ini sudah dicetak ulang ketiga kalinya tahun 2014. 

Sementara itu, Aryantha terus menulis esai-esai tentang Bali yang dimuat koran lokal Nusa 
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Bali, setiap pekan. Jumlah artikelnya bertambah terus, dan dalam beberapa waktu, pasti siap 

dikumpulkan dalam album potret budaya Bali lainnya dalam Seri Oh Bali.  

Ketertarikan Penerbit Buku Kompas menerbitkan buku ini menunjukkan bahwa esai 

Aryantha Soethama bukan topik lokal untuk pembaca lokal tetapi juga nasional dan global. 

Popularitas Bali sebagai daerah wisata dengan masyarakat yang taat akan tradisi mereka 

membuat apa saja tentang Bali menarik disimak orang. 

4. Membaca Seri ‘Oh Bali’  

Cetak ulang, penghargaan buku terbaik 2006 versi Pusat Bahasa, dan penerbit Buku 

Kompas memang menunjukkan buku Seri Oh Bali Aryantha Soethama ini memiliki reputasi. 

Bagaimanakah tanggapan pembaca terhadap buku-buku tersebut? Ada sejumlah komentar 

ringkas di laman Goodreads, situs yang didedikasikan untuk pembaca buku memberikan 

ulasan pendek atau panjang tentang sebuah buku. Goodreads menarik karena memberikan 

kesempatan kepada pembaca untuk memberikan rating pada buku yang dibacanya, dengan 

bintang 1-5. Seri ‘Oh Bali’ turut mendapat komentar di sana, dengan rating rata-rata di atas 3 

bintang; ada juga komentar di blog. 

Seorang istri dalam blognya menulis alasan dan tanggapannya membaca buku  Jangan 

Mati di Bali karya Aryantha. Indri Hapsari, penulis blog tersebut, menyampaikan bahwa yang 

mendorongnya membaca buku Aryantha adalah keinginan untuk mengetahui budaya Bali 

lebih banyak dan dalam; lebih dari sekadar mendengar. Indri bersuamikan orang Bali tetapi 

merasa perlu menambah pengetahuan tentang Bali dengan membaca buku. Buku Aryantha 

menjadi pilihan karena yakin akan isinya, ditulis oleh jurnalis yang senang blusukan, dan 

diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas yang merupakan ‘jaminan mutu’. Indri membuka 

artikelnya seperti ini: 

 

Seakan belum cukup punya suami berdarah Bali, saya perlu menambah wawasan 

tentang perBalian ini dari buku yang ditulis oleh Gde Aryantha Soethama. Berada 

bukan di komunitas Bali, ke Bali untuk liburan doang, yang didengar hanya satu sisi 

saja, maka cara mendapatkan info paling mudah dan semoga akurat, ya melalui 

tulisan Pak Gde yang mantan jurnalis, penulis dan pengusaha percetakan ini. Bukunya 

diterbitkan oleh Kompas, jaminan mutu isi tulisan.1 

 

Indri jelas menempatkan buku ini sebagai sumber ‘instan’ untuk menambah pengetahuan 

tentang, istilahnya, ‘perBalian’. Dia juga memuji isi buku ini sebagai komprehensif karena 

                                            
1 https://indrihapsariw.com/2015/09/27/jangan-mati-di-bali-sebuah-renungan/ 
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menulis banyak hal yang menjadi fenomena di Bali, yang banyak dibahas di Bali. Isinya bisa 

diamini kebenarannya. Selain itu, Indri juga menyebutkan bahwa yang menulis adalah orang 

Bali. Tidak sembarang orang Bali, tetapi seorang jurnalis yang (ternyata) dikenalnya sebagai 

orang yang suka ‘blusukan’. Perlu ditambahkan bahwa selain sebagai jurnalis, Aryantha juga 

seorang cerpenis terkemuka Indonesia. Buktinya, kumpulan cerpennya Mandi Api (Buku 

Kompas, 2006) mendapat anugerah yang sangat prestisius, Khatulistiwa Literary Award 

2006.  

Banyak kawan mengagumi gaya bahasa Aryantha sebagai indah, lugas, jelas, ringkas, 

tetapi Indri memiliki tanggapan lain. Tulisnya: 

 

Mengenai gaya bahasa agak tersendat ya, kurang mengalir. Tapi itu nggak 

mengurangi nilai buku ini kok, tetap asyik untuk dibaca. 

 

Meskipun memberi nilai kurang pada gaya bahasa Aryantha, Indri langsung memberikan 

apologi karena buku ini tetap enak dibaca. Meski menebar kritik, kesan umum Indri tentang 

buku Aryantha Soethama tetaplah ‘manis’.  

Komentar atas buku Jangan Mati di Bali yang lain datang dari Rowena, tak jelas 

identitasnya. Komentar Rowena di laman Goodreads ditulis dalam bahasa Inggris.2 Dia 

melabel buku Aryantha ini sebagai ‘sebuah buku kritik’, dengan menulis:  

 

This is a book of critiques. Critiques on the tourists, but also on the Balinese people. 

Critiques on how tourists simply use Bali as their holidays, but give nothing to think 

about how Balinese should live if they want to conserve the land and culture, but also 

to do well in economics. Gde also throw critiques on the Balinese whose culture is so 

rigid, without any flexibility towards westernization. 

 

Rorena menjelaskan pendapatnya dengan menyebutkan bahwa buku Aryantha berisi 

kritik terhadap turis dan kritik terhadap orang Bali sendri. Kritik bagaimana turis 

menggunakan Bali untuk tempat berlibur tanpa berpikir bagaimana sebaiknya orang Bali 

hidup jika mereka ingin melestarikan tanah dan budayanya, dan juga bisa mendapat 

keuntungan yang baik di bidang ekonomi. Kritik untuk orang Bali disampaikan sehubungan 

dengan budaya Bali yang begitu kaku (rigid), tanpa fleksibilitas terhadap orang Barat. 

Rowena yang memberikan empat dari lima bintang atas buku ini, juga melontarkan kritik –

                                            
2 http://www.goodreads.com/book/show/13613342-jangan-mati-di-bali 



 

8 

 
saya pikir cocok juga untuk buku lain Seri Oh Bali—bahwa tidak pernah ada diskusi 

mengenai aspek-aspek budaya yang dijaga dan bagaimana menjaganya.  

Saya sendiri setuju dengan penilaian dari dua pembaca itu. Yang pertama mewakili 

pembaca non-Bali tetapi memiliki hubungan emosional dengan Bali karena suaminya berasal 

dari Bali. Dia memiliki kebutuhan untuk memahami budaya keluarganya. Buku Aryantha 

menjadi semacam sumber pengetahuan tentang Bali baginya, walaupun bukan satu-satunya. 

Yang kedua, adalah orang asing, karena menulis dalam bahasa Inggris dan pandangannya 

diwarnai dengan pandangan Barat. Walaupun sudut pandang pembacaan mereka berbeda, 

keduanya mewakili pendapat yang sama bahwa buku seri ‘Oh Bali’ Aryantha bisa menjadi 

sumber pengetahuan dan titik tolak untuk menggali pengetahuan tentang Bali lebih jauh dan 

komprehensif.  

5. Kekuatan dan Kelemahan  

Buku Menitip Mayat di Bali dan buku seri ‘Oh Bali’ lainnya, tidak bisa dibaca dari 

judulnya. Berbeda dari lazimnya buku, judul bukanlah sebuah representasi dari keseluruhan 

isi. Buku ini sama dengan buku antologi puisi atau cerpen yang judulnya adalah salah satu 

judul dari isi. Kelirulah pembaca berharap bisa mendapat pembahasan yang komperehensif 

mengenai  fenomena Menitip Mayat di Bali dari buku ini. Buku ini berisi 69 esai, dan semua 

topiknya berbeda, tidak berkaitan satu sama lain seperti halnya dalam buku ilmiah atau buku 

teks. Buku ini sama persis dengan album foto, album lagu. 

Daripada membahas satu per satu isi esai, lebih baik menunjukkan kekuatan dan 

kelemahan buku ini yang juga menjadi ciri dari buku Seri Oh Bali lainnya. 

Saya mencoba merumuskan tiga kekuatan buku Seri Oh Bali. 

Pertama, buku ini menyajikan topik yang kaya tentang budaya dan tingkah pola orang 

Bali. Banyaknya topik yang dibahas, seperti kasta, tata nama, poligami, reklamasi, petani 

Bali, orang Bali di rantau, orang Bali pensiun, arsitektur Bali, feodalisme bahasa Bali, Nyepi, 

lawar Bali, dan berat hidup di Bali membuat buku ini menjadi bahan cukup lengkap bagi 

pembaca untuk memahami Bali. Walaupun tidak membahas semua masalah dan fenomena 

budaya Bali, rasanya rasa ingin tahu mengenai apa pun tentang Bali ada dalam buku ini. 

Walau tidak semua, buku-buku ini dilengkapi dengan indeks, petunjuk praktis untuk mencari 

topik yang ingin dibaca. 

Kedua, substansi buku ini menguraikan masalah dengan cukup multidimensional, atau 

paling tidak mengkaji dengan pendekatan jurnalitisk, cover both sides. Hampir setiap esai 
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menampilkan gaya pembahasan yang multidimensi, artinya meninjau persoalan lebih dari 

satu sudut, tanpa mesti terjebak dalam pro-kontra. Dia bertolak dari tesis, antitesis, lalu 

sintesis. Dalam sintesis, pesan terkadang jelas, terkadang juga tersembunyi, atau sering 

diserahkan kepada pembaca menyimak. Esai tidak berpretensi memberikan satu jawaban atas 

situasi yang nyatanya memang kompleks, seperti masalah feodalisme, tata nama, soal 

perantau dan pendatang. Dengan menggunakan gaya naratif, tawaran kepada pembaca agar 

menyimpulkan pendapat sendiri terasa lebih tepat. 

Ketiga, buku esai seri ‘Oh Bali’ tersaji dalam tulisan ringkas, rata-rata 11 paragraf, 

sehingga enak dibaca dalam zaman yang serba instan dan segera sekarang ini. Tulisan 

sepanjang dua setengah halaman ideal dibaca dalam era yang serba speedy ini. Tulisan 

bergaya populer ini baik untuk bacaan generasi muda atau orang non-Bali yang tidak ingin 

berkerut-kerut membaca untuk mengetahui secukupnya penampang permukaan budaya Bali. 

Asal-usul esai buku yang semula dimuat di koran merupakan jawaban mengapa esai ini 

pendek-pendek. Membaca buku ini seperti membaca artkel di koran: cepat dan pasti dapat 

intisari, yang objektif atau subjektif atau di antara keduanya. 

Tiga kelemahan dari esai dalam buku Seri Oh Bali in adalah sebagai berikut. 

Pertama, tulisan kurang fokus atau fokusnya terlalu banyak, persis seperti gaya lukisan 

tradisional Bali, gaya Batuan atau Kamasan. Dalam membahas suatu fenomena, penulisnya 

memasukkan apa saja yang dianggapnya relevan, terkait, walau itu sering melemahkan 

koherensi. Atau, demi menjaga koherensi, materi tulisan dicolak-colek dari sana sini. 

Misalnya tulisan tentang ‘Pendeta’ yang membahas masalah lawar bebek, getaran suci bagi 

desa yang dilewati pendeta jalan kaki, sampai dengan pendeta malas joging. Memang tulisan 

diusahakan membahas satu hal, tapi substansi pembahasannya lepas dari fokus. Seperti 

lukisan tradisional atau klasik Bali, walau fokusnya tersebar, tetap memiliki karakter dan 

indah tersimak. 

Kedua, kualitas dan substansi tulisan tidak merata. Ada topik yang dibahas dengan 

rujukan atau referensi yang jelas, ada yang berdasarkan mitos saja, ada yang bertolak dari 

peristiwa yang nyata ada juga yang tanpa dasar, tanpa sumber isu yang kuat. Tulisan tentang 

‘Palinggih’ (2016:148) cukup fokus, tetapi tulisan tentang ‘Tidur Terakhir di Bale Dangin’ 

(2016:145-47) yang berkisah tentang berbagai hal mulai dari rumah tradisional Penglipuran, 

arsitektur, pola menetap, dan bale kematian yang terasa colak-colek sana-sini. Di buku seri 

Seri Oh Bali yang terbit awal, tulisan diisi tahun pembuatan sehingga pembaca bisa meraba 
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konteks penulisan, dalam buku Menitip Mayat di Bali, tidak berisi tahun, seolah pembaca 

disodorkan persoalan yang universal. 

Ketiga, tulisan pendek yang menjadi kekuatan sekaligus menjadi kemahan. Seperti 

dikeluhan Indri Hapsari, banyak esai berakhir sebelum tulisan memberikan ulasan yang 

cukup. Mungkin kelemahan ini terjadi karena penulisan yang terburu, dikejar tenggat surat 

kabar. Kenyataannya, tulisan-tulisan dalam buku ini cukup pendek dengan sekitar 11 

paragraf. Bagi penulis kawakan sekali pun, menulis berbagai topik dalam waktu terburu, 

tidak mungkin bisa melakukan perenungan dan pengkajian yang sama rata dan dalamnya. Ini 

memang takdir dari tulisan yang dibuat untuk kolom koran mingguan. Terkadang penulis 

tidak bisa menghindar dari waktu, sehingga terpaksa kompromi dengan mutu. 

6. Penutup: Dari ‘Oh Bali’ menjadi ‘Balipedia’ 

Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa ulasan mengenai aspek kebudayaan Bali 

dalam buku Seri Oh Bali berisi kajian yang merupakan persoalan-persoalan yang dihadapi 

orang Bali dan stereotipe atas orang dan budaya Bali yang tidak selamanya berbasis realitas. 

Dalam membahas kritis dan memberikan sudut pandang lain atas stereotip Bali, Aryantha 

Soethama menyajikannya dengan ringan dan riang, sehingga buku yang banyak mengulas isu 

sensitif dan kompleks tidak ahdi menjadi ‘buku murung’. Membaca buku Seri Oh Bali seperti 

melihat album-album foto Bali, yang memberikan keriangan daripada kemurungan, meski di 

dalamnya tertulis masalah yang tidak ada solusinya.  

Esai dalam buku ini pada akhirnya bisa diterima sebagai ‘Balipedia’, yaitu sumber 

pengetahuan tentang Bali yang ditulis secara ringkas-ringkas. Apa yang ditulis Aryantha 

Soethama dalam Seri Oh Bali ini bukanlah hal yang pertama. Sebelumnya, dalam bentuk 

yang mirip, telah terbit seri buku karya I Gusti Ketut Kaler berjudul Butir-butir Tercecer 

tentang Adat Bali, seri 1 terbit 1982, berarti 20 tahun sebelum terbitnya buku basa basi bali 

(2002), buku pertama Seri Oh Bali. Kedua buku ini membahas aspek budaya Bali di tengah 

perubahan yang dahsyat. Bedanya, kalau buku Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali bersifat 

eksposisi dan deskripsi, buku seri ‘Oh Bali’ hadir dalam bentuk tulisan perpaduan narasi dan 

argumentasi. Namun demikian, keduanya bisa dimasukkan ke dalam genre ‘Balipedia’, 

karena hadir sebagai sumber ringkas pengetahuan tentang Bali. 

Penulis Bali lain yang juga menulis dan menerbitkan buku kolom dari koran adalah 

Putu Setia dan Putu Wijaya. Putu Setia yang terkenal akan buku Menggugat Bali (1987), 

belakangan menerbitkan buku kolom Mendebat Bali; catatan perjalanan budaya Bali hingga 

bom Kuta (Pustaka Manik Geni, 2002) yang juga berasal dari kolom di Bali Post. Beda 
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dengan buku Aryantha yang rasa naratif lebih kental, buku Putu Setia, seperti juga sudah 

tercermin dari judulnya, terasa lebih argumentatif. Buku Goro-goro (Pustaka Grafiti, 2002) 

Putu Wijaya yang merupakan kolom di tabloid Tokoh, ditulis dengan gaya naratif penuh, 

sebuah persoalan dibahas lewat dialog seperti cerpen. Hanya saja isinya lebih luas, bukan 

sepenuhnya album Bali.  

Apresiasi tinggi patut disampaikan kepada Aryantha Soethama yang sudah mencatat, 

memberikan pandangan serta argumentasi mengenai berbagai masalah Bali dalam seri 

bukunya. Jika generasi muda nanti tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca sumber 

atau teks khusus tentang budaya Bali, maka buku Seri Oh Bali yang ditulis dengan gaya 

populer ini bisa menjadi bacaan ‘alternatif utama’ bagi mereka yang ingin mengenal berbagai 

aspek budaya dan tingkah pola orang Bali dengan cepat. Dengan menggunakan gaya colak-

colek sana-sini, Seri Oh Bali ini mampu memberikan sejumlah dekonstruksi atas berbagai 

stereotipe karakter orang dan budaya Bali. 

 


