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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelestarian naskah Lontar Bali 

melalui proses digitalisasi di Puri Kauhan Ubud. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara yang dilakukan di Puri Kauhan Ubud serta dengan 
dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan dan analisis data 

menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, di antaranya yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Puri Kauhan Ubud memiliki 64 cakep naskah 
lontar, naskah lontar diturunkan setiap Saniscara Umanis Wuku Watugunung 

tepatnya saat Hari Raya Saraswati, pada saat itu dilakukannya pelestarian dan 
perawatan naskah lontar di Puri Kauhan Ubud sebagai wujud bhakti kepada 
Bhatara Kawitan karena sudah mewariskan sumber ilmu pengetahuan dalam 
bentuk Naskah Lontar Bali. Pelestarian di Puri Kauhan Ubud dilakukan dengan 

mendigitalisasikan naskah lontar. Proses digitalisasi naskah lontar Puri Kauhan 
Ubud dilakukan oleh Tim Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Gianyar. 
Dilakukannya proses digitalisasi naskah lontar di Puri Kauhan Ubud tujuannya 
agar bentuk fisik asli naskah lontar warisan leluhur keluarga Puri Kauhan Ubud 

dapat dilestarikan dan informasi yang terkandung di dalamnya dapat 
diselamatkan. Seluruh naskah lontar milik Puri Kauhan Ubud di digitalisasi 
namun tidak semua dialihaksara, yang di alih aksara adalah naskah lontar yang 
khas dan unik. Saat ini terdapat 18 naskah lontar digital yang sudah di publish 

pada website khusus Puri Kauhan Ubud. 
 
Kata Kunci: Digitalisasi, Naskah Lontar, Puri Kauhan Ubud   



 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the preservation of the Balinese 

Lontar manuscript through the digitization process at Puri Kauhan Ubud. This 
research uses descriptive qualitative research methods. Data collection 
techniques used observation, interviews conducted at Puri Kauhan Ubud as well 
as with documentation and literature study. Data processing and analysis 

techniques used data analysis models Miles and Huberman, including da ta 
collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results 
showed that Puri Kauhan Ubud has 64 saucy lontar manuscripts, lontar 
manuscripts are handed down every Saniscara Umanis Wuku Watugunung to be 

precise during Saraswati Day, at that time, the preservation and maintenance of 
lontar manuscripts was carried out at Puri Kauhan Ubud as a form of devotion to 
Bhatara Kawitan because it has inherited a source. science in the form of the 
Balinese Lontar Manuscript. The preservation at Puri Kauhan Ubud was carried 

out by digitizing lontar manuscripts. The digitization process of the Puri Kauhan 
Ubud lontar manuscript was carried out by the Bali Language Extension Team, 
Gianyar Regency. The digitization process of the lontar manuscripts  at Puri 
Kauhan Ubud was carried out so that the original physical form of the palm 

manuscripts inherited from the ancestral heritage of the Puri Kauhan Ubud 
family can be preserved and the information contained therein can be saved. All 
of the lontar manuscripts belonging to Puri Kauhan Ubud were digitized, but not 
all were transcribed, what was replaced was a unique and unique lontar script. 

Currently, there are 18 digital lontar manuscripts that have been published on the 
special website of Puri Kauhan Ubud. 
 
Keywords: Digitalization, Lontar Manuscripts, Puri Kauhan Ubud  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pelestarian merupakan proses dalam upaya melindungi bahan pustaka 

terhadap kerusakan dan menjaga bahan pustaka agar tetap utuh. Pelestarian 

bahan pustaka adalah suatu hal yang sangat penting jika didalam bahan 

pustaka tersebut terkandung informasi yang penting. Inti dari pelestarian 

bahan pustaka adalah melestarikan fisik dan informasi asli dari koleksi 

tersebut. Pelestarian bentuk fisik bahan pustaka biasanya dilakukan untuk 

menghemat tempat dan menyimpan data fisik asli dengan mengubah 

bentuknya untuk upaya penyelamatan bahan pustaka fisik asli dari pengguna 

koleksi dengan cara mengalihkan bentuk fisik koleksi. Koleksi bahan 

pustaka meliputi koleksi tercetak dan koleksi non tercetak. Koleksi tercetak 

adalah koleksi yang bentuk fisiknya tercetak, koleksi tercetak seperti buku 

(buku teks, buku rujukan, dan buku fisik) dan terbitan berseri (surat kabar, 

majalah, dan laporan). Koleksi non tercetak adalah koleksi yang bentuk 

fisiknya tidak berbentuk cetak, misalnya berupa rekaman suara, rekaman 

video dan gambar. Selain itu terdapat contoh koleksi tercetak yang dikenal 

sebagai warisan budaya leluhur Bali yaitu koleksi naskah lontar. Koleksi 

naskah lontar sangat rentan rusak dan secara lambat laun akan termakan 

usia. Dalam melestarikan naskah lontar diperlukan cara khusus untuk 

merawat naskah tersebut. 
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Pelestarian budaya bali di era globalisasi saat ini sangatlah penting, 

generasi saat ini dituntut untuk mengikuti teknologi yang berkembang 

semakin cepat. Pelestarian naskah lontar yang di dalamnya terdapat aksara 

dan Bahasa Bali sebagai salah satu bagian dari budaya bali yang saat ini 

tidak dapat diremehkan karena di dalam naskah lontar tertulis hampir semua 

aktifitas masyarakat bali zaman lampau tersaji dan dapat terlacak dari 

catatan lontar. Naskah lontar sangat mudah rusak jika salah dalam 

penggunaannya, maka sedikit peluang bagi masyarakat luas dalam 

memanfaatkan langsung naskah lontar secara fisik. Teknologi pada era 

globalisasi saat ini berkembang dengan cepat dan tentunya dapat 

dimanfaatkan, ada baiknya jika naskah lontar di arsipkan juga dengan 

menggunakan kemajuan teknologi yaitu dengan cara digitalisasi naskah. 

Digitalisasi ialah proses mengubah bentuk dari bentuk tercetak ke bentuk 

non cetak seperti ke dalam bentuk digital. Tujuan digitalisasi naskah lontar  

agar koleksi naskah lontar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan 

fisik naskah lontar tetap lestari. Digitalisasi naskah lontar dilakukan dengan 

cara mengalih mediakan isi naskah lontar ke koleksi media lain 

menggunakan media komputer sebagai tempat penyimpanan. 

Lontar sebagai manuskrip yang terbuat dari daun ental sebagai sarana 

tulis sebelum adanya kertas pada masa lampau. Lontar juga sebagai 

informasi, dokumentasi dan bukti catatan peristiwa-peristiwa penting yang 

terjadi dimasa silam yang sangat penting bagi masyarakat ketahui. Naskah 

lontar merupakan bagian dari manuskrip Indonesia yang menjadi obyek 
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pemajuan kebudayaan disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal 5 Undang-Undang 

Pemajuan Kebudayaan menyebutkan 10 objek pemajuan kebudayaan 

meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan 

tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan 

olahraga tradisional. Naskah lontar berisikan mantra-mantra, pengobatan 

tradisional, ilmu pengetahuan, nyanyian (kakawin, kidung, geguritan), 

sejarah dan mengenai hal lain. Puri Kauhan Ubud menyimpan 64 manuskrip 

lontar yang menjadi saksi sejarah dari Puri Kauhan Ubud dan memuat kilas 

kisah sejarah Ubud, kisah kehidupan sehari-hari masyarakat Ubud dan Bali. 

Puri Kauhan Ubud memiliki warisan budaya leluhur yang sakral dalam 

bentuk naskah lontar, akan tetapi kata sakral bukan berarti tidak boleh di 

baca, Puri Kauhan Ubud mengubah konsep tersebut dengan cara 

mendigitalisasikan naskah lontarnya dan berbagi informasi yang terdapat 

didalam naskah tersebut dengan membuatkan website khusus. 

 Naskah lontar tersebut memiliki usia ratusan tahun dan sangat rentan 

rusak. Perlu cara khusus untuk melestarikan dan merawat naskah lontar, 

agar generasi selanjutnya dapat memanfaatkan naskah lontar tersebut, oleh 

karena itu Puri Kauhan Ubud melakukan pelestarian naskah Lontar Bali 

dalam upaya penyelamatan warisan budaya leluhur agar dapat digunakan 

kembali oleh masyarakat yang memerlukan informasi yang terkandung di 

dalam naskah lontar tersebut dengan berbagai tahapan agar naskah tersebut 

tetap dalam kondisi yang baik.  
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Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, fenomena yang terjadi 

pada naskah lontar adalah mengalami beberapa kerusakan karena naskah 

lontar sudah berusia ratusan tahun. Mengingat lembaran lontar sebagai 

manuskrip yang berasal dari daun palma.yang memiliki resiko mudah rusak 

seperti retak bahkan bisa patah pada saat pemanfaatannya sehingga perlunya 

pelestarian manuskrip lontar yang baik dan dapat diakses oleh masyarakat 

luas tanpa harus melihat fisik dari naskah lontar. Terdapat banyak lontar di 

Puri Kauhan Ubud untuk tetap mempertahankan nilai informasi dan kondisi 

fisik lontar maka pihak Puri Kauhan Ubud melakukan kegiatan digitalisasi. 

Hal ini dilakukan untuk membuat salinan dari lontar yang ada di Puri 

Kauhan Ubud. Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik 

mengambil judul tentang “Digitalisasi Naskah Lontar Bali Studi Kasus: 

Puri Kauhan Ubud”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pelestarian 

Naskah Lontar Bali Melalui Proses Digitalisasi di Puri Kauhan Ubud?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelestarian naskah 

Lontar Bali melalui proses digitalisasi di Puri Kauhan Ubud. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan tentang bagaimana 

pelestarian naskah lontar melalui proses digitalisasi di Puri Kauhan 

Ubud. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagaimana 

pelestarian naskah lontar melalui proses digitalisasi di Puri Kauhan 

Ubud. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti 

dalam penyelesaian penelitian ini, maka peneliti membatasi hanya 

membahas mengenai pelestarian melalui proses digitalisasi dan hasil 

digitalisasi naskah lontar di Puri Kauhan Ubud. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan, penulis dapat memperjelas dan 

mempermudahkan penelitian dalam pembahasan masalah secara sistematis 

pada penulisan Tugas Akhir ini, adapun susunan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab akan membahas pengertian pelestarian 

bahan pustaka, tujuan pelestarian bahan pustaka, 

fungsi pelestarian bahan pustaka, unsur-unsur 

pelestarian, pengertian alih media, tujuan alih media, 

pengertian digitalisasi, tujuan digitalisasi, manfaat 

digitalisasi, tujuan pelestarian manuskrip, fungsi 

pelestarian teks dalam naskah, naskah lontar bali. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini membahas mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, 

penentuan informan, teknik pengumpulan data, 

analisis data, kisi-kisi wawancara. 

BAB IV  PEMBAHASAN  

 Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum 

tentang Puri Kauhan Ubud dan hasil dari penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

 Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil 

dari penelitian sebagai jawaban dari rumusan 

masalah pada bab I dan pada bab ini juga memuat 

saran dari penelitian yang sudah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pelestarian Bahan Pustaka  

2.1.1 Pengertian Pelestarian Bahan Pustaka 

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang bertugas 

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan pustaka untuk 

dimanfaatkan oleh pengguna secara efektif dan efisien. Bahan pustaka agar 

dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu lama perlu dilakukan kegiatan 

pelestarian. Kegiatan pelestarian merupakan suatu upaya mempertahankan 

dan menjaga kualitas bahan pustaka, agar informasi yang terkandung dalam 

bahan pustaka tetap dapat dimanfaatkan.  

Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pelestarian bahan 

pustaka, Rahayuningsih (2007) menyatakan bahwa: 

Sebagai salah satu pengelola informasi, perpustakaan 

bertanggungjawab untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan 

merawat koleksi untuk dimanfaatkan oleh pengguna dalam jangka 

waktu yang secara efektif dan efisien. Untuk itu koleksi perlu dirawat 

dan dilestarikan agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terkandung didalamnya dapat diwariskan ke generasi yang akan 

datang.  

 
Pendapat lain dikemukakan Sutarno NS (2006) yang menyatakan 

bahwa:  

Pelestarian merupakan tugas pokok setiap perpustakaan dimana 

pustakawan mengelola bahan pustaka salah satunya adalah 

pemeliharaan dan perawatan, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga 
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kualitas bahan pustaka agar tetap dapat digunakan secara efektif bagi 

pengguna. 

Pendapat lain dikemukakan Departemen Pendidikan (2004) yang 

menyatakan bahwa pelestarian sebagai suatu usaha untuk menyimpan 

kandungan informasi sebuah perpustakaan dalam bentuk pustaka aslinya 

maupun dengan proses alih media 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa 

pelestarian sebagai suatu upaya untuk mempertahankan kandungan 

informasi pada bahan pustaka agar tidak mengalami kerusakan dan dengan 

melalui proses alih media, informasi tidak mengalami kerusakan sehingga 

dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk generasi selanjutnya. 

2.1.2 Tujuan Pelestarian Bahan Pustaka  

Pelestarian bahan pustaka memiliki tujuan agar bahan pustaka yang 

mengandung informasi penting dan bernilai sangat mahal tidak rusak, maka 

dari itu perlu untuk menjaga bahan pustaka dari kerusakan. Pelestarian  juga 

merupakan suatu kegiatan fisik dalam melestarikan bahan pustaka agar 

dapat dimanfaatkan lebih lama oleh pengguna perpustakaan. 

Sudarsono (2006) menyatakan bahwa tujuan dari pelestarian bahan 

pustaka yaitu untuk melestarikan kandungan informasi bahan pustaka 

dengan cara mentransfer ke media lain dan melestarikan bentuk aslinya 

selengkap mungkin agar dapat digunakan secara optimal. 
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Tujuan dalam kegiatan pelestarian bahan pustaka adalah sebagai berikut: 

1. Menyelamatkan nilai informasi penting yang terkandung dalam bahan 

pustaka  

2. Menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka  

3. Menghindari adanya kendala kekurangan ruang 

4. Meningkatkan proses pencarian atau temu balik informasi 

5. Menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan 

pelestarian bahan pustaka adalah untuk menyelamatkan nilai guna bahan 

pustaka agar nantinya dapat digunakan secara maksimal. 

2.1.3 Fungsi Pelestarian Bahan Pustaka  

Pelestarian bahan pustaka memiliki fungsi untuk menjaga bahan 

pustaka agar tidak mendapat serangan dari serangga atau jamur pada 

ruangan yang lembab dan terhindar dari gangguan orang yang tidak 

bertanggungjawab. Kegiatan pelestarian memiliki tugas untuk menjaga 

kandungan informasi yang ada di dalam bahan pustaka. 

Menurut ahli di bidang pelestarian bahan pustaka, Ibrahim (2013) 

menyatakan bahwa fungsi pelestarian bahan pustaka adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Melindungi 

Bahan pustaka di lindungi dari manusia, serangga, cahaya, 

kelembaban dan bencana alam. 
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2. Fungsi Kesehatan 

Pelestarian yang baik membuat bahan pustaka menjadi bersih bebas 

dari debu, jamur, binatang perusak sehingga pemustaka lebih 

bersemangat dalam memanfaatkan bahan pustaka. Pustakawan dan 

pemustaka akan tetap sehat. 

3. Fungsi Ekonomi 

Melaksanakan pelestarian, bahan pustaka dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama, sehingga dapat menghemat keuangan.  

4. Fungsi Keindahan 

Dengan penataan bahan pustaka, perpustakaan akan terlihat lebih 

indah dan dapat membuat pemustaka menjadi lebih tertarik untuk 

berkunjung. 

5. Fungsi Pengawetan 

Perawatan yang baik menjadikan bahan pustaka lebih awet, bisa lebih 

lama dipakai, dan dihadapkan lebih banyak pemustaka yang dapat 

mempergunakan bahan pustaka tersebut. 

6. Fungsi Pendidikan 

Pemustaka dan pustakawan sendiri harus belajar cara memanfaatkan 

bahan pustaka yang baik. Pustakawan serta pemustaka agar disiplin 

dan menghargai kebersihan dengan tidak membawa makanan dan 

minuman ke dalam perpustakaan karena dapat mengotori bahan 

pustaka maupun ruangan perpustakaan.  
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7. Fungsi Kesabaran 

Merawat bahan pustaka sama halnya dengan merawat orang tua atau 

bayi sehingga harus bersabar. Tanpa kesabaran bagaimana bisa 

pemustaka atau pustakawan memperbaiki bahan pustaka, 

membersihkan kotoran binatang kecil dan kotoran kutu buku dengan 

baik jika tidak dengan rasa sabar. Menghilangkan noda dari bahan 

pustaka memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. 

8. Fungsi Sosial 

Perawatan dan pelestarian bahan pustaka tidak bisa dilakukan oleh 

sendiri. Pustakawan perlu mengajak pemustaka untuk ikut merawat 

bahan pustaka dan perpustakaan. Demi kepentingan dan keawetan 

bahan pustaka, rasa pengorbanan yang tinggi harus diberikan oleh 

setiap orang,  

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi dari 

pelestarian bahan pustaka yaitu melindungi bahan pustaka, menjaga bahan 

pustaka, memperindah bahan pustaka, melatih kesabaran dalam 

melestarikan bahan pustaka. 

2.1.4 Unsur-Unsur Pelestarian 

Pelestarian bahan pustaka merupakan hal yang sangat penting 

tentunya di dalam kegiatan pelestarian terdapat unsur-unsur didalamnya. 

Pelestarian dilakukan pada bahan pustaka dan bahan pustaka merupakan 

modal awal perpustakaan.  



12 

 

 

Menurut ahli di bidang pelestarian bahan pustaka, Karmidi (2012)  

menyatakan bahwa unsur-unsur pelestarian bahan pustaka adalah sebagai 

berikut: 

1. Manajemen  

Harus diperhatikan siapa yang bertanggungjawab dalam pelestarian 

bahan pustaka, bagaimana prosedur pelestarian yang harus diikuti, 

pendataan bahan pustaka yang harus diperbaiki, alat dan bahan yang 

diperlukan dan sebagainya. 

2. Tenaga  

Dalam merawat bahan pustaka diperlukannya tenaga yang memiliki 

keahlian atau keterampilan dalam bidang ini. 

3. Laboratorium  

Ruang pelestarian dengan berbagai peralatan yang diperlukan, 

misalnya alat penjilidan, alat laminasi dan sebagainya. 

4. Dana  

Untuk keperluan kegiatan pelestarian dana harus diusahakan dan 

diawasi dengan baik agar kegiatan pelestarian tidak mengalami 

gangguan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Dureau dan Clements (1990) 

menyatakan bahwa unsur-unsur pelestarian yaitu:  

1. Pengelolaan, meliputi kegiatan cara mengelola bahan pustaka agar 

dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dengan baik tanpa mengabaikan 

kelestarian bahan pustaka tersebut. 
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2. Keuangan, meliputi seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk 

kegiatan pelestarian bahan pustaka, sehingga dengan jelas dalam 

mengalokasikan biaya untuk kegiatan pelestarian. Kebutuhan untuk 

kegiatan pelestarian harus direncanakan dengan matang. Sehingga 

dana yang terserap dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Cara penyimpanan, meliputi kegiatan cara memperlakukan bahan 

pustaka dalam pengaturan di tempat penyimpanan. Dimana bahan 

pustaka harus disimpan dan oleh siapa saja yang menyimpan serta 

alat-alat apa yang diperlukan, misalnya alat-alat untuk penjilidan, alat 

angkut berupa kereta dorong dan lain-lain.  

4. Taraf tenaga kerja, yang diperlukan dalam kegiatan pelestarian bahan 

pustaka menyangkut kuantitas dan kulitas, maksudnya berapa banyak 

tenaga kerja yang dibutuhkan dan dengan kualifikasi bidang apa serta 

kemampuannya. Karena kegiatan pelestarian bahan pustaka ini 

bersifat preventif disamping juga kuratif, diperlukan kesadaran dan 

pemahaman dari berbagai pihak, baik dari pustakawan, tenaga 

administrasi dan pengguna perpustakaan.  

5. Kebijaksanaan, akan berkaitan dengan perencanaan keuangan. 

Kebijaksanaan pada tahap awal dilakukan dalam seleksi bahan 

pustaka yaitu memutuskan apakah akan menambahkan koleksi atau 

tidak.  

6. Teknik dan metode yang diterapkan dalam melestarikan bahan-bahan 

pustaka serta informasi yang dikandungnya, perpustakaan tidak harus 
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selamanya melestarikan kandungan informasinya ke dalam bentuk 

fisik yang lain, misalnya dalam bentuk mikro (microfiche/microfilm) 

atau CD-ROM. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa unsur-unsur 

yang terdapat pada kegiatan pelestarian bahan pustaka sangat berperan 

penting dalam kelancaran berjalannya kegiatan pelestarian. 

2.2  Alih Media Bahan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Alih Media 

Alih media merupakan proses dan kegiatan mengalihkan media dari 

bentuk tercetak ke dalam bentuk non tercetak atau kedalam bentuk digital 

tanpa mengurangi informasi yang terkandung di dalamnya dengan media 

catat baru yang lebih efisien. Alih media juga merupakan transformasi 

digital yang dapat menyelamatkan isi informasi dari bahan pustaka. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa alih media adalah mengalih mediakan ke micro film dan media lain 

yang bukan kertas dengan keamanan tinggi seperti misalnya CD-ROM dan 

Worm. 

Pendapat lain dikemukakan Sulistyo Basuki (1991) alih media atau 

alih bentuk merupakan salah satu model usaha pelestarian yang dilakukan 

dengan merubah bentuk atau media informasi dari bentuk kertas (tercetak) 

ke dalam bentuk lain seperti bentuk mikro atau video disk atau bentuk pita 

magnetik lainnya. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa alih 

media bahan pustaka merupakan kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan 

memindahkan informasi dari bentuk tercetak ke bentuk non cetak atau 
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elektronik tanpa mengurangi isi dari informasi dan hasilnya lebih efektif dan 

efisien.  

2.2.2 Tujuan Alih Media 

Tujuan dari kegiatan alih media adalah untuk menjaga nilai informasi 

yang terkandung didalamnya dan menjaga keaslian informasi yang terdapat 

pada bahan pustaka sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu panjang.  

Dureau dan Clements (1990) mengemukakan pendapatnya mengenai 

tujuan alih media, bahwa ada dua tujuan alih media yaitu:  

1. Melestarikan kandungan informasi yang direkam dan melalui proses 

dialihkan media  

2. Melestarikan bentuk fisik asli bahan pustaka dan arsip sehingga dapat 

digunakan dalam bentuk seutuh mungkin 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan alih 

media adalah untuk menjaga dan melestarikan informasi serta bentuk fisik 

bahan pustaka yang dialihkan menjadi media lain. 

2.2.3 Standar Operasional Prosedur Alih Media  

Pada saat ini semua bahan pustaka tercetak,terekam, elektronik, peta, 

lukisan, manuskrip dan sebagainya berpotensi dialih mediakan ke dalam 

fomat digital. Alih media merupakan salah satu upaya pelestarian bahan 

pustaka dengan cara mengubah bentuknya, alih media juga sebagai 

penyelamatan isi informasi bahan pustaka tanpa mengurangi isi dari bentuk 

fisiknya. Dalam proses alih media terdapat standar operasional prosedur 

yang menjadi pedoman terlaksananya kegiatan alih media dengan baik. 
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Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa, 

proses kegiatan alih media digital terbagi kedalam tiga tahapan utama, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tahapan pra digitalisasi (prosedur awal) merupakan tahan persiapan 

sebelum dilaksanakannya proses pengambilan objek digital. Adapun 

kegiatan yang dilakukan yaitu: 

1) Inventarisasi dan seleksi bahan pustaka 

2) Pengecekan kondisi fisik bahan pustaka 

3) Pencatatan metadata file digital 

4) Penentuan format file digital dan pemilihan metode 

pengambilan objek 

2. Tahapan digitalisasi merupakan tindakan pengalihan format suatu 

media ke format digital, yang dimulai dengan proses pengambilan 

objek digital. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu: 

1) Pengambilan objek digital 

2) Proses koreksi/pengeditan objek digital 

3) Konversi file (pembuatan file turunan) 

4) Pengecekan kualitas (quality control) file digital 

3. Tahapan pasca (setelah) digitalisasi, tahapan ini lebih menitik 

beratkan ada bagaimana objek digital ini disajikan serta dapat diakses 

oleh para pemustaka. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu: 

1) Kompilasi file (penyatuan kembali file digital)  
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2) Konversi file format image menjadi format karakter 

(searchable) 

3) Pembuatan flipping book document  

4) Proses upload file digital 

5) Pengemasan multimedia offline  (kemas pada media CD/DVD) 

6) Pembuatan back up file digital  

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa proses 

kegiatan alih media digital terbagi kedalam tiga tahapan utama yang harus 

diikuti agar mendapatkan hasil yang maksimal 

2.2.4 Manfaat Alih Media 

Alih media salah satu upaya dari pelestarian bahan pustaka, alih media 

bermanfaat dalam melestarikan nilai informasi yang terkandung di dalam 

bahan pustaka selain itu alih media menjadikan bahan pustaka lebih mudah 

dikelola dan cepat dalam proses temu kembali. Alih media merupakan suatu 

pelestarian bahan pustaka dengan cara mengubah bentuk informasi dari 

bentuk tercetak kedalam bentuk digital tanpa mengurangi isi informasi. 

Menurut ahli di bidang alih media, Hartinah (2009) menyatakan 

bahwa manfaat alih media yaitu: 

1. Melestarikan nilai informasi yang terkandung  pada dokumen 

2. Meningkatkan akses pada informasi dan pengetahuan yang 

tersembunyi 

3. Mempromosikan sumber daya yang pernah ada seperti sejarah, 

budaya, pengetahuan dan lain sebagainya 
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4. Mempromosikan instansi atau lembaga sumber dokumen. 

Pendapat lain dikemukakan Restinaningsih, menyatakan bahwa 

manfaat alih media yaitu: 

1. Mengamankan isi naskah dari kepunahan agar generasi seterusnya 

tetap mendapatkan informasi dari ilmu-ilmu yang terkandung dari 

naskah tersebut 

2. Mudah digandakan berkali-kali untuk dijadikan cadangan (back up 

data) 

3. Mudah untuk digali informasinya oleh para peneliti jika di upload ke 

sebuah alamat web 

4. Dapat dijadikan sebagai objek promosi terhadap kekayaan bangsa. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa manfaat dari 

alih media yaitu untuk melestarikan dan mengamankan kandungan 

informasi pada bahan pustaka, selain itu informasi mudah disebarluaskan 

jika di upload pada web serta dapat dijadikan media promosi sumber daya 

yang pernah ada. 

2.3  Digitalisasi Bahan Pustaka 

2.3.1 Pengertian Digitalisasi 

Digitalisasi merupakan proses kegiatan mengubah dokumen tercetak 

menjadi dokumen digital. Proses digitalisasi dapat dilakukan pada koleksi 

tercetak seperti foto, naskah kuno, buku, dan lain sebagainya. Digitalisasi 

dilakukan untuk membuat arsip dokumen ke dalam bentuk digital, untuk 

fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. 
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Lee (2001) menyatakan bahwa digitalisasi merupakan suatu proses 

konversi dari media analog menjadi bentuk digital. 

Pendapat lain dikemukakan Mulyadi (2016) yang menyatakan bahwa 

digitalisasi adalah proses konversi bentuk tercetak ke bentuk elektronik 

melalui proses pemindaian (scan) untuk menciptakan halaman elektronik 

yang sesuai dengan penyimpanan, temu kembali informasi, dan transmisi 

komputer. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa 

digitalisasi merupakan proses mengubah bentuk dokumen ke dalam bentuk 

digital sebagai upaya pelestarian bahan pustaka agar mudah ditemu kembali. 

2.3.2 Tujuan Digitalisasi 

Perpustakaan melakukan kegiatan digitalisasi untuk mendigitalkan 

atau mengubah bentuk bahan pustaka agar mudah diakses dari manapun dan 

kapanpun. Tujuan digitalisasi bahan pustaka selain dapat mudah diakses, 

penyimpananya pun tidak menghabiskan ruangan, dan menjaga dari adanya 

bencana. 

Menurut ahli di bidang digitalisasi, Hendrawati (2014) menyatakan 

lebih rinci mengenai tujuan alih media digital adalah sebagai berikut: 

1. Kemudahan akses yang artinya memungkinkan orang ataupun 

pemustaka untuk dapat mengakses informasi tanpa harus datang ke 

perpustakaan dapat diakses secara online. 

2. Layanan jarak jauh (long distance service) artinya pengguna dapat 

menikmati layanan sepuasnya, kapanpun, tanpa dihalangi ruang dan 

waktu. 
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3. Melestarikan serta mempertahankan koleksi-koleksi yang bersifat 

langka artinya koleksi usang dan perlu penanganan, karena bentuk asli 

koleksi yang perlu pelestarian dapat digantikan dengan format 

digitalnya.  

4. Melestarikan khasanah budaya bangsa artinya dengan 

mendokumentasikan naskah-naskah yang ada di nusantara ke dalam 

format digital sebagai kepentingan, penelitian, pendidikan pengguna, 

penerbitan serta program-program pameran. 

5. Membangun komunitas sosial baru yang tersimpan dalam media 

portal Perpustakaan Digital Nasional Indonesia dapat digunakan oleh 

masyarakat yang berbeda termasuk mereka yang menggunakan 

jaringan sosial dan teknologi baru lainnya. 

6. Tujuan pembangunan perpustakaan digital untuk mempromosikan 

pemahaman dan kesadaran antar budaya dalam lingkup nasional yang 

menyediakan sumber belajar, mendorong ketersediaan bahan pustaka 

dan informasi yang mengandung nilai budaya setempat (local content) 

serta mendukung penelitian ilmiah. 

7. Serta memungkinkan kerjasama antar lembaga atau instansi yang 

terkait dalam pemanfaatan sumber informasi bersama (e-resources). 

Pendapat lain dikemukakan Sukmana (2005), menyatakan bahwa 

tujuan digitalisasi sebagai berikut: 

1. Pembuatan arsip dokumen bentuk digital 

2. Membuat salinan dokumen (fungsi fotokopi) 
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3. Pembuatan koleksi digital untuk keperluan perpustakaan digital 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa 

kegiatan digitalisasi memudahkan pengguna dalam mengakses informasi 

dimana pun dan kapan pun tanpa harus datang ke perpustakaan, digitalisasi 

juga dilakukan untuk membuat salinan dokumen sebagai bentuk pelestarian 

dan mengatasi kehilangan informasi jika terjadi sesuatu pada dokumen 

tersebut. 

2.3.3 Manfaat Digitalisasi 

Salah satu cara untuk melestarikan dan memelihara keaslian dari 

bahan pustaka, seperti monograf, terbitan berkala, miniatur, peta, gambar, 

naskah dan alat transmisi lainnya melalui digitalisasi. Digitalisasi 

memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari terutama dalam 

tranformasi informasi. 

Menurut ahli di bidang digitalisasi, Chisenga (2003) menyatakan 

manfaat digitalisasi yaitu sebagai berikut: 

1. Penambahan koleksi yang lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik 

2. Dapat mempecepat akses sehingga informasi yang dibutuhkan dapat 

sesegera mungkin di dimiliki dan di manfaatkan oleh para pengguna 

perpustakaan. 

3. Tentunya dapat dikoneksikan lebih cepat apabila sistem digitalisasi 

digunakan di seluruh area kampus dengan jaringan baik jaringan LAN 

maupun jaringan internet atau apapun itu yang berhubungan untuk 

mendapatkan koneksi sistem digitalisasi tersebut. 
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4. Pengguna dapat mengakses bukan hanya dalam bentuk format tercetak 

tetapi juga bisa mengakses dalam bentuk format suara, gambar, video 

dan masih banyak lagi lainnya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa manfaat 

digitalisasi yaitu dapat mempercepat akses informasi yang dibutuhkan 

pengguna bukan hanya dalam bentuk tercetak tetapi bisa diakses dalam 

bentuk digital. 

2.3.4 Proses Digitalisasi  

Digitalisasi merupakan proses memindahkan informasi dalam bentuk 

tercetak ke dalam bentuk digital. Digitalisasi bahan pustaka melalui tahapan 

atau prosedur dalam pelaksanaannya.  

Menurut ahli di bidang digitalisasi, Arba’I (2010) menyatakan tahapan 

perencanaan digitalisasi yaitu sebagai berikut: 

1. Pra-digitalisasi 

Pra-digitalisasi adalah proses kerja fisik, berupa kegiatan 

mengumpulkan, membongkar, dan menjilid kembali dokumen dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

1) Melakukan seleksi dokumen berupa laporan, disertasi, tesis, 

skripsi dan kertas karya (tugas akhir) terbitan 2000 ke atas 

2) Memastikan dokumen tidak ada yang duplikasi (satu judul satu 

eksemplar) 

3) Melakukan pembongkaran/pemotongan dengan baik dan tidak 

merusak dokumen 
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4) Memeriksa kembali kelengkapan dokumen sebelum 

diserahkan kebagian scanning  

5) Menjilid kembali dokumen yang sudah selesai proses 

scanning, dan selanjutnya di kembalikan ke asal perolehannya 

2. Proses Digitalisasi di Perpustakaan 

Untuk memberikan gambaran riil tentang digitalisasi dokumen local 

content di sebuah perpustakaan berikut ini dijelaskan proses 

digitalisasi yang dilakukan pada perpustakaan. Pada tahap ini telah 

disepakati beberapa hal yang mengacu kepada kebijakan dan 

peraturan (SOP) Proses Digitalisasi Bahan Pustaka) untuk melakukan 

proses digitalisasi adalah sebagai berikut: 

1) Dokumen yang akan di digitalisasi adalah seluruh disertasi, 

tesis, skripsi, dan kertas karya (tugas akhir) 

2) Skripsi, tesis, dan disertasi digital yang dibangun merupakan 

teks penuh (fulltext) mulai dari halaman judul hingga lampiran 

3) Untuk melindungi karya tersebut, dipilih format PDF 

(Portable Document Format) sebagai jenis koleksi digitalnya 

dan untuk melindungi karya tersebut, dipilih PDF jenis 

proteksi yang diterapkan pada koleksi digital ini hanya boleh 

di cetak (print) dan tidak bisa di edit 

4) Untuk tahap awal, ditetapkan bahwa koleksi tersebut dapat 

diakses sebatas abstraknya saja, sedangkan fulltext disimpan 

dalam server 
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3. Kebutuhan SDM  

Seorang staf yang melakukan pra-digitalisasi (pengumpulan, 

pembongkaran, penjilidan kembali) dapat selesainya rata-rata 10 

dokumen perhari, demikian untuk kegiatan pemindaian seorang staf 

juga dapat menyelesaikan rata-rata 10 dokumen perhari. Sedangkan 

untuk kegiatan editing menggunakan seorang staf hanya mampu 

selesainya rata-rata 5 dokumen perhari. 

4. Kebutuhan Teknis (Hardware dan Software)  

 Pendapat lain dikemukakan Pendit (2007), menyatakan bahwa 

proses digitalisasi dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu sebagai berikut: 

1. Scanning, merupakan proses memindai (men-scan) dokumen dalam 

bentuk cetak dan mengubahnya ke dalam bentuk digital. 

2. Editing, merupakan proses mengolah berkas PDF di dalam komputer 

dengan cara memberikan password, watermark, catatan kaki, daftar 

isi, hyperlink, dan sebagainya. 

3. Uploading, merupakan proses pengisian (input) metadata dan meng 

upload berkas dokumen tersebut ke dalam digital library. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa digitalisasi bahan 

pustaka melalui tahapan perencanaan digitalisasi seperti pra-digitalisasi, 

proses digitalisasi, kebutuhan SDM, kebutuhan teknis. Pada proses 

digitalisasi melalui 3 kegiatan seperti scanning, editing, uploading. Proses 

ini sangat penting dan cukup memerlukan ketelitian untuk mendapatkan 

hasil digitalisasi yang baik. 
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2.4 Manuskrip 

Manuskrip yang berasal dari Bahasa latin manu scriptus, yang 

merupakan tulisan tangan seseorang pada masa lampau yang didalamnya 

banyak sekali memuat informasi mengenai sejarah kehidupan sosial, 

ekonomi, hukum, adat, keagamaan pada masa manuskrip ditulis. Manuskrip 

atau naskah merupakan salah satu warisan budaya leluhur bangsa atau dapat 

juga disebut sebagai warisan nenek moyang yang diturunkan secara turun 

temurun sejak dulu sampai sekarang ini.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa naskah lontar di 

artikan sebagai karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan 

seseorang sebagai karya asli, bahan-bahan berita siap untuk diset. Karangan 

yang ditulis tangan ini memiliki nilai informasi yang bersejarah dan 

memiliki usia ratusan tahun.  

Pendapat lain dikemukakan Primadesi (2010) bahwa naskah kuno atau 

manuskrip merupakan dokumen dari berbagai macam jenis yang ditulis 

tangan tetapi lebih mengkhususkan kepada bentuk yang asli sebelum 

dicetak. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa manuskrip 

merupakan dokumen yang masih ditulis dengan tangan dan mempunyai 

nilai penting untuk diteliti isinya.  

2.4.1 Tujuan Pelestarian Manuskrip 

Manuskrip perlu dilestarikan agar dapat di manfaatkan oleh pengguna 

dan manuskrip yang mengandung informasi penting di dalamnya tidak 
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hilang begitu saja. Pelestarian manuskrip salah satu upaya untuk menjaga 

dan melestarian informasi yang terkandung didalam manuskrip itu sendiri 

karena manuskrip sebagai warisan nusantara. 

Martoatmodjo (1993) mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan 

pelestarian manuskrip yaitu: 

Mengusahakan agar naskah kuno tetap awet sehingga bisa 

dimanfaatkan lebih lama dan tidak cepat mengalami kerusakan, koleksi atau 

bahan pustaka yang kondisinya baik dan dirawat dapat memberikan daya 

tarik pemustaka untuk memanfaatkan bahan pustaka tersebut. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari 

pelestarian manuskrip adalah untuk menyelamatkan nilai informasi dari 

dokumen tersebut agar tidak punah dan bisa digunakan diwaktu yang akan 

mendatang. 

2.4.2 Fungsi Pelestarian Teks Dalam Naskah 

Pelestarian teks dalam naskah perlu dilakukan untuk melestarikan dan 

menyimpan teks tersebut agar dapat dimanfaatkan dimasa mendatang. 

Informasi yang terkandung didalam naskah tersebut perlu dijaga agar dapat 

dibaca oleh generasi mendatang. 

Purnomo (2010) mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi 

pelestarian teks dalam naskah yaitu: 

Pelestarian teks dalam naskah merupakan suatu upaya melestarikan 

teks-teks yang terkandung di dalamnya melalui pembuatan salinan (backup) 

dalam media lain, sehingga paling tidak kandungan isi naskah itu tetap 

dapat dilestarikan meskipun seandainya fisik naskahnya musnah akibat 

rusak dan bencana. Beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu: 
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1. Digitalisasi naskah atau dokumen dapat menggunakan jenis alat 

kamera dan mesin scanner. 

2. Disalin ulang merupakan suatu upaya yang dilakukan agar isi 

informasi dalam suatu informasi dapat diselamatkan dan informasi 

yang terkandung dapat diakses walaupun keadaan fisiknya telah rusak 

atau hilang. 

3. Dialih aksarakan dengan dialih aksarakannya naskah diharapkan 

orang yang tidak bisa membaca naskah dalam aksara arab dan aksara 

jawa masih dapat mengakses dan membaca suatu naskah. 

4. Diterjemahkan, penerjemah suatu naskah diperlukan agar orang atau 

pencari informasi bisa mempelajari suatu naskah walau tidak dapat 

membaca aksara dan sastra yang tertulis pada suatu naskah. 

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa fungsi pelestarian teks 

dalam naskah adalah menyalin teks yang terdapat didalam naskah atau 

dialih bentuk seperti disalin, di digitalisasi dan di terjemahkan agar isi 

kandungan yang terdapat di dalam teks naskah tetap utuh dan masih bisa 

dipergunakan di masa mendatang. 

2.5 Naskah Lontar Bali 

Naskah lontar merupakan naskah kuno yang saat ini dapat disebut 

dengan manuskrip. Naskah lontar merupakan warisan budaya leluhur yang 

berharga dan sangat penting karena didalam naskah tersebut terdapat ilmu 

pengetahuan dan catatan sejarah jaman dahulu. Lontar merupakan sarana 

tulis pada zaman lampau di Bali sebelum adanya kertas. Lontar yang 
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menjadi sarana tulis memang diambil dari daun pohon lontar. Di Bali 

dikenal dengan nama daun ental.  

Naskah Lontar Bali terbuat dari daun pohon palma yang digunakan 

sebagai media menulis pada jamannya. Lontar yang terdapat di Bali 

menggunakan Bahasa Bali dan Aksara Bali. Isi yang terkandung dalam 

Lontar Bali adalah tentang mantra-mantra, pengetahuan, pengobatan 

tradisional, nyanyian (kakawin dan kidung), sejarah, cerita-cerita tentang 

keagamaan, dan mengenai hal lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Bali berpedoman pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam 

lontar tersebut. Naskah Lontar Bali merupakan suatu dokumen dalam 

bentuk tulis tangan dengan bidang tulis memanjang yang biasanya memiliki 

ukuran 3 x 40 cm dan di tulis dari kiri ke kanan. 

Ida Pedanda Gede Tembau dalam (Bagus 1983) menyatakan bahwa 

alat tulis yang dipergunakan menulis (menyalin lontar) yaitu pengrupak atau 

pengutik atau pisau berujung runcing, pengririkan atau pelobang, 

pemlagbag atau alat pemasung, tepesan. 

Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengelompokan jenis 

naskah lontar, Freiderich dan Van Eck dalam (Soedarsono, 1985) membagi 

menjadi 6 (enam) klasifikasi lontar yaitu: 

1. Weda: weda, mantra, kalpasastra 

2. Agama: palakerta, sasana, niti 

3. Wariga: wariga, tutur, kanda, usada 

4. Itihasa: parwa, kakawin, kidung, geguritan 
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5. Babad: pamancanggah, usana, uwug 

6. Tantri: tantri, satwa 

Pendapat lain dikemukakan Th Pigeaud (1967), menyatakan bahwa: 

Pengelompokan terhadap naskah-naskah Jawa Kuno (yang juga dapat 

diberlakukan terhadap lontar-lontar Bali) di bedakan atas 5 (lima) jenis 

dengan sub bawahan yaitu: 

1. Agama dan etika 

1) Weda, mantra dan puja 

2) Kalpasastra 

3) Tutur 

4) Sasana 

5) Niti 

2. Sastra 

1) Parwa 

2) Kakawin 

3) Kidung 

4) Geguritan dan parikan 

5) Satua 

3. Sejarah dan mitologi 

1) Babad 

2) Pamancangah 

3) Usana 

4) Prasasti 
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4.  Pengobatan dan penyembuhan  

1) Usada 

2) Budha kecapi 

5. Pengetahuan lain 

1) Astakosali/astakosala 

2) Asta bhumi 

3) Swakarma 

4) wiswakarma 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ginting (2007) menyatakan bahwa 

jenis-jenis Naskah Lontar Bali yaitu:  

1. Weda lontar (Holy Books), written in Sanskrit, Old Javanese and 

Balinese. 

1) Mantra, incantations originating from Java and Bali 

2)  Kalpasastra, lontar dealing with religious rituals 

2. Agama lontar – religious rules, laws, regulations, ethics and morals 

1) Palakerta, dealing with rules and regulations. These can also be 

found in the books of Dharmasastra, Kerta Sima, and Awig-awig 

(written and unwritten customary village laws) 

2) Sasana, guidelines for ethics and morals 

3) Niti, dealing with juridical systems 

3. Wariga lontar (astronomy and astrology) 

1) Wariga, dealing with astronomy and astrology 

2) Tutur and Upadesa, dealing with spiritual science of the universe 
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3) Kanda, dealing with language, mythology, architecture, and other 

special subjects 

4. Usada lontar (homeopathy and healing) -Usada deals with 

homeopathy and healing, such as Bodhakcapi, Dalem, Kuda, and 

others 

5. Itihasa lontar (epics) 

1) Parwa, epics in prose form 

2) Kakawin, epics based on old Indian rhythms 

3) Kindung, literature in Balinese, composed with a macepat rhythm, 

e.g. Sinom and Pangkur 

6. Babad lontar (history and genealogy) 

1) Pamancangah, dealing with genealogy 

2) Stories with a historical aspect, such as Panji Wijaya Krama and  

Rangga-Lawe, covering the period of the Majapahit Kingdom up 

to the rebellion of Rangga-Lawe 

3) Stories of the falling of the Kingdoms in song form, such as Rusak 

Buleleng 

7. Tantri lontar (stories and notes) 

1) Tantra Kamandala, stories from ancient Indian literature, written 

in Sanskrit 

2) Satua Pengatihan Bali, stories containing Tantric influences or 

indigenuous Balinese. 

3) Surat Pengeling-eling, notes written by Royalty and scholars 
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8. Lelampahan lontar (performing arts) -Stories from the performing 

arts, such as Gambuh, Arja, etc. 

9. Prasi lontar (illustrated lontar)-The illustrations on these lontar are 

deried from wayang (shadow puppet plays). The wayang drawings on 

these lontars can be classified into five groups, based on the stories 

they tell: 

1) Kekawin, Ramayana, Bharata Yuddha, Bomakawya, 

Arjunawiwawa, a.o. 

2) Stories from ‘Kekawin’ take the classical form, which is called 

Wayang Purba in Northern Bali, stories derived from ‘Kidung’ 

take the Wayang Panji form, and stories from ‘Parwa’ take the 

Wayang Parba form 

3) Kidung, Jayendria, Damputi-Lelangan, Tantri, Brama 

Pasangupati, a.o. 

4) Parwa-parwa, such as Adiparwa 

5) Cerita Tantri, telling the story of King Asmaryadapala’s 

experiences with Dyah Tantri. 

6) Animal Fables 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diterjemahkan sebagai berikut: 

1.   Weda lontar (Kitab Suci), ditulis dalam bahasa Sansekerta, Jawa 

Kuno, dan Bali. 

1)      Mantra, mantra yang berasal dari Jawa dan Bali 

2)      Kalpasastra, lontar yang berhubungan dengan ritual keagamaan 
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2.   Agama lontar - aturan agama, hukum, peraturan, etika dan moral 

1)     Palakerta, berurusan dengan aturan dan regulasi. Ini juga dapat 

ditemukan dalam buku Dharmasastra, Kerta Sima, dan Awig-

awig (hukum desa adat tertulis dan tidak tertulis) 

2)      Sasana, pedoman etika dan moral 

3)      Niti, berurusan dengan sistem yuridis 

3.   Wariga lontar (astronomi dan astrologi) 

1)      Wariga, berurusan dengan astronomi dan astrologi 

2)     Tutur dan Upadesa, berurusan dengan ilmu spiritual alam semesta 

3)   Kanda, berurusan dengan bahasa, mitologi, arsitektur, dan mata   

pelajaran khusus lainnya 

4.   Usada lontar (pengobatan alternatif dan penyembuhan) -Usada 

berhubungan dengan pengobatan alternatif dan penyembuhan, seperti 

Bodhakcapi, Dalem, Kuda, dan lain-lain 

5.   Itihasa lontar (epos) 

1)      Parwa, epos dalam bentuk prosa 

2)      Kakawin, epos berdasarkan irama India kuno 

3)   Kindung, sastra dalam bahasa Bali, disusun dengan irama 

macepat, misalnya Sinom dan Pangkur 

6.      Babad lontar (sejarah dan silsilah) 

1)      Pamancangah, berurusan dengan silsilah 
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2)   Cerita dengan aspek sejarah, seperti Panji Wijaya Krama dan 

Rangga-Lawe, meliputi masa Kerajaan Majapahit hingga 

pemberontakan Rangga-Lawe 

3)   Kisah runtuhnya Kerajaan dalam bentuk lagu, seperti Rusak 

Buleleng 

7.      Tantri lontar (cerita dan catatan) 

1)   Tantra Kamandala, cerita dari sastra India kuno, ditulis dalam 

bahasa Sanskerta 

2)    Satua Pengatihan Bali, cerita yang mengandung pengaruh Tantra 

atau pribumi Bali. 

3)    Surat Pengeling-eling, catatan yang ditulis oleh Royalti dan ulama 

8.    Lelampahan lontar - Cerita dari seni pertunjukan, seperti Gambuh, 

Arja, dll 

9.    Prasi lontar (lontar bergambar) -Gambar pada lontar ini diturunkan 

dari wayang. Gambar wayang pada lontar ini dapat diklasifikasikan 

menjadi lima kelompok, berdasarkan cerita yang mereka ceritakan: 

1) Kekawin, Ramayana, Bharata Yuddha, Bomakawya, 

Arjunawiwawa. 

2) Cerita dari 'Kekawin' mengambil bentuk klasik, yang disebut 

Wayang Purba di Bali Utara, cerita yang berasal dari 'Kidung' 

mengambil bentuk Wayang Panji, dan cerita dari 'Parwa' 

mengambil bentuk Wayang Parba. 
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3)  Kidung, Jayendria, Damputi-Lelangan, Tantri, Brama 

Pasangupati. 

4)     Parwa-parwa, seperti Adiparwa 

5) Cerita Tantri, menceritakan pengalaman Prabu Asmaryadapala 

dengan Dyah Tantri. 

6)     Fabel Hewan 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Naskah Lontar 

Bali sama-sama menganut sistem generik yang diperjelas dengan pembagian 

yang lebih spesifik.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Metodologi deskriptif kualitatif merupakan 

metodologi yang digunakan dalam penelitian dengan mendeskripsikan suatu 

objek atau fenomena yang terjadi. Mendeskripsikan metodologi penelitian 

ini merupakan menggambarkan kejadian tersebut atau fenomena yang 

terjadi. 

Penelitian kualitatif deskriptif menurut Satori (2013) merupakan 

penelitian yang menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif 

berisi kutipan-kutipan dan data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk 

memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap 

apa yang disajikan peneliti.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa metodologi 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang 

keadaan dan gejala yang terjadi di perpustakaan tersebut dengan 

menghasilkan data atau informasi yang tertulis atau lisan dari informan.  

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dari penelitian ini di Puri Kauhan Ubud, Jalan Raya Ubud 

No. 35, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Website: 

https://purikauhanubud.org/. Pada bulan 01 Februari sampai dengan bulan 

01 Maret 2021. 

 

https://purikauhanubud.org/
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3.3  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data 

yang diperoleh berasal dari sumbernya langsung atau sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan data-data 

yang peneliti butuhkan. Dalam mencari sumber data peneliti menggunakan 

alat bantu rekam dalam mewawancarai informan. Dalam mengumpulkan 

data-data, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud 

2. Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Gianyar  

3. Petugas Perpustakaan Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana  

Selain sumber data primer, dalam mengumpulkan sumber data peneliti 

juga menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan 

kebalikan dari data primer yaitu sumber data yang di dapatkan tidak secara 

langsung, melainkan melalui sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, dan 

kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sehingga 

data tersebut menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian. Sumber 

data sekunder merupakan data yang di dapatkan sebagai pendukung dari 

data primer. 

3.4 Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi subyek penting dalam 

memberikan data atau informasi yang terkait dengan penelitian adalah 

informan. Informan dalam suatu penelitian mempermudah peneliti dalam 
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mencari hasil dari apa yang ditelitinya dengan cara mewawancarai informan 

maka data-data yang dibutuhkan untuk penelitian dapat dikumpulkan. 

Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan narasumber yaitu: 

Tabel 3.1 Informan  

No Informan Jabatan Keterangan 

1 Anak Agung Gde 

Ngurah Ari Dwipayana 

 

Ketua Yayasan Puri 

Kauhan Ubud 

Dipilih karena 

merupakan orang yang 

bertanggungjawab dalam 

memberikan tugas 

pelestarian, perawatan 

dan digitalisasi naskah 

Lontar Bali di Puri 

Kauhan Ubud 

2 Ida Bagus Oka 

Manobhawa 

 

Koordinator 

Penyuluh Bahasa 

Bali Kabupaten 

Gianyar 

Dipilih karena 

merupakan orang yang 

melakukan konservasi 

naskah Lontar Bali di 

Puri Kauhan Ubud dan 

terlibat langsung dalam 

digitalisasi naskah 

Lontar Bali di Puri 

Kauhan Ubud 
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3 I Made Agus A. Hadi 

Sutresna 

 

Petugas 

Perpustakaan Pusat 

Kajian Lontar 

Universitas Udayana 

Dipilih karena 

merupakan orang yang 

mengetahui dan 

memahami cara 

pelestarian dan 

digitalisasi naskah lontar 

dan pernah mengakses 

website Puri Kauhan 

Ubud 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa penentuan 

informan dalam penelitian kualitatif dapat ditentukan dengan mencari 

informan tersebut sesuai kriteria, yang mengetahui informasi-informasi 

yang sedang peneliti perlukan dalam penelitiannya.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan 

peneliti dalam penelitiannya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2013) pengumpulan data “diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau 

triangulasi”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Observasi 
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Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan suatu penelitian. Menurut Margono dalam Satori (2013) 

observasi “pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian”. Observasi dalam penelitian ini 

melakukan pengamatan secara langsung dan datang ke Puri Kauhan 

Ubud untuk mendapat data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik yang 

dilakukan secara tatap muka dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian. Menurut Sudjana dalam Satori (2013) wawancara 

“proses pengumpulan data atau informasi dengan bertatap muka antara 

pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya (interviewee)”.  

Pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini dengan 

mewawancarai Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Penyuluh Bahasa 

Bali dan Akademisi. 

3.  Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2013) dokumetasi “catatan peristiwa yang sudah 

berlalu”. Dalam teknik pengumpulan data dengan melakukan 

dokumentasi merupakan kegiatan penelitian yang mendapatkan data-

data yang ada di Puri Kauhan Ubud baik berupa foto atau gambar 

tentang keadaan atau gambaran mengenai naskah lontar Puri Kauhan 

Ubud. Dengan melakukan teknik dokumentasi maka peneliti memiliki 

bukti kuat dari hasil penelitian yang dilakukannya. 
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4. Studi Pustaka 

Teknik yang terakhir adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data atau 

informasi yang sesuai dengan penelitian. Bahan pustaka yang digunakan 

dalam hasil studi pustaka seperti buku, artikel, skripsi, dan jurnal yang 

dapat dijadikan sumber informasi didalam penelitian. 

3.6 Analisis Data  

Analisis data merupakan data-data yang telah dikumpulkan, yang 

selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis agar hasil akhirnya 

menjadi suatu perkembangan pengetahuan yang baru. Dalam penelitian ini 

analisis data yang digunakan adalah deskriptif kulitatif. 

Menurut Sugiyono (2013) analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun data tersebut secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.  

 Berdasarkan kutipan di atas dapat di simpulkan analisis data 

merupakan proses penyusunan data yang di dapat dari hasil wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif 

dan interpretative yaitu metode yang memberikan pengertian atau 

memberikan gambaran yang sebenarnya dari suatu gejala, keadaan atau 

situasi tertentu dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013) dalam 

proses analisis data kualitatif ada beberapa tahapan yang harus 

dilaksanakan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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1. Reduksi data 

Mereduksi berarti merangkum. Proses pemilahan atau memilih hal-hal 

pokok dan yang penting kemudian dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian Data 

Setelah dilaksanakannya kegiatan reduksi data langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data. Data yang disajikan adalah dalam bentuk table 

dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif. 

3. Penarikan kesimpulan 

Setelah semua data dipaparkan, permasalahan yang menjadi objek 

penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulannya yang 

merupakan hasil dari penelitian ini. 

 Dalam menganalisis data kualitatif terdapat beberapa tahapan atau 

komponen yang dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Satori 

(2013) tahapan atau komponen dalam analisis data penelitian kualitatif 

terlihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Data  

(Sumber: Miles dan Huberman 1992) 
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3.7 Kisi-kisi Wawancara 

Kisi-kisi wawancara sebagai pedoman wawancara penulis, sebelum penulis 

menanyakan pertanyaan kepada informan. Kisi-kisi wawancara penulis buat 

agar pertanyaan focus pada permasalahan yang ingin penulis tanyakan 

kepada informan. Adapun kisi-kisi wawancara penulis sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara 

No Komponen Sub Komponen 

1.  Informasi awal naskah lontar 

a. Keberadaan lontar 

b. Jumlah lontar 

c. Kondisi lontar 

d. Jenis lontar 

2.  Pelestarian naskah lontar 

a. Awal pelestarian  

b. Proses pelestarian  

c. Alasan pelestarian  

3.  Digitalisasi naskah lontar 

a. Awal digitalisasi 

b. Proses digitalisasi 

c. Tujuan digitalisasi 

d. Hasil digitalisasi 
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Puri Kauhan Ubud 

4.1.1 Sejarah Puri Kauhan Ubud 

  Cikal bakal keluarga Puri Kauhan Ubud muncul pertama kali dalam 

kisah konflik politik internal dalam Kerajaan Klungkung antara Raja 

Klungkung IV Dewa Agung Sakti dengan saudara kandungnya sendiri 

Dewa Agung Panji. 

  Keluarga Puri Kauhan Ubud berasal dari Klungkung yang bernama 

Tjokorda Gde Oka Gelgel. Tjokorda Gde Oka Gelgel adalah bagian dari 

keluarga besar Raja Klungkung IV, Dewa Agung Sakti yang ditugaskan 

sebagai uger-uger saksi, yaitu semacam duta yang bertugas menyaksikan 

kesetiaan Raja Mengwi terhadap Kerajaan Klungkung.  Tjokorda Gde Oka 

Gelgel adalah anak dari saudara kandung Dewa Agung Sakti bernama Dewa 

Agung Sakti. Kedua saudara ini berseteru, sampai kemudian seorang putra  

Dewa Agung Sakti bernama Dewa Agung Putra yang berkedudukan di 

Kusamba menyerang Dewa Agung Panji sekaligus membakar rumahnya di 

Puri Denpasar Klungkung. Dewa Agung Panji melarikan diri ke desa 

Tulikup bersama dengan seorang anak dan adik perempuannya. 

  Anak dari Dewa Agung Panji yang bernama Tjokorda Gde Oka 

Gelgel tidak bisa ikut serta dalam pelarian itu karena sudah berstatus 

sebagai anak angkat Ide Maharaja yang mangkat di Tirta, Gelgel. Tjokorda 

Gde Oka Gelgel yang kemudian ditugaskan oleh I Dewa Agung Sakti untuk 
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menjadi uger-uger saksi di Kerajaan Mengwi. Adanya penugasan ini 

diawali oleh kedatangan Raja Mengwi yang bernama I Gusti Putu Agung ke 

Klungkung dan meminta kesediaan Dewa Agung Sakti untuk mengirimkan 

salah seorang keluarganya ke Mengwi untuk menyaksikan kesetiaannya 

kepada Kerajaan Klungkung. Permintaan itu dipenuhi oleh I Dewa Agung 

Sakti, maka sejak itu Tjokorda Gde Oka Gelgel tinggal di Mengwi. Setelah 

cukup lama tinggal di Mengwi Tjokorda Gde Oka Gelgel berkeluarga dan 

berputra Tjokorda Gde Rai, kemudian Tjokorda Gde Rai berkeluarga dan 

berputra Tjokorda Oka Dogdeg dan Tjokorda Ketut Rai. Tjokorda Ketut Rai 

memiliki anak yang bernama Anak Agung GdeOka Krebek. 

  Tjokorda Ketut Rai mengajak anaknya itu dan beberapa orang anggota 

keluarganya mengungsi ke Ubud setelah Kerajaan Mengwi dikalahkan oleh 

pasukan koalisi Badung dan Tabanan. Sebagai orang keturunan Dalem 

Gelgel, semestinya Tjokorda Ketut Rai memilih menyelamatkan diri ke 

Klungkung yang masih merupakan kerajaan berpengaruh di Bali. Namun 

Tjokorda Ketut Rai justru memilih bergabung dengan Punggawa Ubud, 

Tjokorda Gde Soekawati merupakan seorang panglima perang yang selalu 

menggagalkan ambisi Dewa Agung Klungkung menguasai Gianyar. 

  Pada saat di Ubud, Tjokorda Ketut Rai bersama dengan keluarganya 

tinggal di sebuah rumah, yang kini bernama Puri Kauhan Ubud. Rumah itu 

di bangun di atas lahan kosong pemberian Tjokorda Gde Soekawati. Seiring 

perjalanan waktu peran Tjokorda Ketut Rai dalam sejarah Ubud berlalu, 

digantikan oleh anaknya yang bernama Anak Agung Gde Oka Krebek.  
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  Anak Agung Gde Oka Krebek membuat keluarga Puri Kauhan Ubud 

semakin berpengaruh bagi sejarah Bali. Anak Agung Gde Oka Krebek 

adalah sastrawan, Jaksa Ubud, juru Bahasa, pengurus keuangan Punggawa 

Ubud dan utusan politik. Anak Agung Gde Oka Krebek terlibat dalam 

berbagai kegiatan politik Tjokorda Gde Soekawati, sehingga ikut 

menyaksikan perseteruan antara berbagai kerajaan di Bali sampai dengan 

berubahnya status Gianyar dari kerajaan merdeka menjadi negeri proktetorat 

Belanda yang kedua di Bali setelah Karangasem. 

  Anak Agung Gde Oka Krebek mewarisi lontar-lontar mulai dari 

babad, tutur, kakawin, usadha dan sebagainya. Pada masanya, Anak Agung 

Gde Oka Krebek menyusun semacam katalog lontar yang dimiliki oleh Puri 

dan Grya di sekitar Ubud. Buku catatan katalog lontar itu berjudul Wastan 

Rontal Padrewyan Ida Dane, Para Ska Sarapustaka Swang-Swang.    

  Kisah dari Anak Agung Gde Oka Krebek tercatat baik dalam lontar-

lontar yang berumur ratusan tahun. Puri yang berdiri 200 tahun silam ini 

menyimpan catatan-catatan sejarah dalam bentuk lembaran lontar yang 

berisi sejarah keluarga, sejarah masyarakat Ubud dan Bali. Sejarah tersebut, 

bertahun-tahun lamanya tersimpan dalam keropak  lontar di sudut kompleks 

Puri Kauhan Ubud. 
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4.1.2 Visi dan Misi Puri Kauhan Ubud  

1. Visi Puri Kauhan Ubud 

“Terwujudnya Puri Kauhan Ubud yang maju, berbudaya dan 

Jagadhita sesuai dengan bhisama Bethara Kawitan Ida Tjokorda 

Gde Oka Gelgel” 

2. Misi Puri Kauhan Ubud  

1. Merawat, melestarikan dan memajukan warisan prahyangan, 

palemahan dan budaya tradisi di Puri Kauhan Ubud 

2. Membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter 

dan berbudaya 

3. Mengembangkan nilai-nilai budaya adiluhur yang hidup di 

lingkungan keluarga seperti etika, tata karma menyamabraya, 

segilik seguluk, selunglung sebayantaka 

4. Memajukan kualitas hidup dan kesejahteraan sentana Ida 

Tjokorda Gde Oka Gelgel, braya-wangi dan masyarakat 

4.1.3 Susunan Organ Yayasan Puri Kauhan Ubud 

Nama 

Organ 

Yayasan Jabatan 

Anak Agung Bagus Ari Brahmanta Pembina Ketua 
Anak Agung Gde Ngurah Ari 

Dwipayana Pengurus Ketua 

Anak Agung Gde Aribudi Pengurus Sekretaris 

Anak Agung Gede Oka Suastika Pengurus Bendahara 

Anak Agung Gde Ariawan Pengawas Ketua 

Tabel 4.1 Susunan Organ Yayasan Puri Kauhan Ubud 

(Sumber: Dokumentasi Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud) 
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4.2 Koleksi Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud  

Koleksi naskah lontar Puri Kauhan Ubud merupakan warisan dari 

leluhur keluarga Puri. Naskah lontar Puri sudah berumur ratusan tahun. 

Naskah lontar ini berisi sejarah keluarga dan sejarah masyarakat Ubud dan 

Bali. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa Puri Kauhan Ubud menyimpan sebanyak 64 

cakep naskah lontar. Hal ini berdasarkan petikan wawancara di bawah ini: 

“Kami memiliki 64 cakep lontar yang tersimpan di Puri Kauhan 

Ubud tentu saja lontar-lontar itu adalah lontar yang sangat utuh 

dalam sebuah keropak. Ada lontar yang memang di dalam cakepan, 

tetapi juga ada lontar-lontar yang kecil-kecil terpisah dan kami sudah 

buatkan dalam bentuk penapes” 

 

Gambar 4.1 Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

(Sumber: Instagram Puri Kauhan Ubud) 
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Gambar 4.2 Proses Pembuatan Penapes 

(Sumber: Webinar Perpusnas 1 Data Naskah Digital Nusantara) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa lontar yang tersimpan di 

Puri Kauhan Ubud sebanyak 64 cakep lontar dengan kondisi naskah lontar 

yang sangat utuh dan di simpan di dalam sebuah keropak. Terdapat lontar-

lontar kecil yang tidak dalam cakepan dibuatkan dalam bentuk penapes. 

4.2.1 Jenis-jenis Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud  

Naskah lontar memiliki jenis-jenis yang beragam secara umum mulai 

dari wariga, usada, itihasa, babad, tantri, lelampahan dan lontar prasi jenis 

ini ditentukan tergantung dengan informasi yang termuat di dalam naskah 

lontar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa lontar Puri Kauhan Ubud memiliki jenis yang 

beragam. Hal ini berdasarkan petikan wawancara di bawah ini: 

“Jadi lontar-lontar yang ada di Puri itu mempunyai tema yang 

beragam mulai dari babad, tutur kemudian juga ada juga tema 

usadha dan juga lontar-lontar lain yang memang, kakawin begitu 

yang judul-judulnya bervariasi dan kami sudah melakukan 

katalogisasi terkait dengan lontar-lontar tersebut” 
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Penjelasan yang sama mengenai jenis-jenis naskah lontar Puri Kauhan 

Ubud. Hal ini juga dikuatkan melalui data dari wawancara berdasarkan 

petikan wawancara di bawah ini: 

“Untuk koleksi lontar yang ada di Puri Kauhan Ubud itu terdiri dari 

berbagai macam jenis dari yang bergendre kekawin kemudian ada 

wariga kemudian ada tutur kemudian ada usadha dan ada beberapa 

lontar yang mendominasi sih banyak lontar-lontar tutur namun ada 

beberapa lontar yang termasuk kedalam lontar-lontar tentang ilmu 

kebahasaan itu sendiri” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa lontar yang dimiliki oleh 

Puri Kauhan Ubud memiliki jenis yang beragaram seperti babad, tutur, 

usadha, kakawin, wariga dan sebagainya. Naskah lontar milik Puri Kauhan 

Ubud sudah di katalogisasi. 

4.3 Pelestarian Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud  

Pelestarian naskah lontar merupakan suatu usaha untuk melindungi 

naskah lontar serta informasi yang terdapat di dalamnya dari kerusakan dan 

melestarikan warisan budaya leluhur bali melalui naskah lontar yang 

memiliki nilai yang sakral.  

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2014 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah 

Kuno Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa pelestarian adalah kegiatan 

melindungi, memelihara dan mengawetkan atau memproduksi naskah agar 

terjaga fisik dan kandungan informasinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa pelestarian naskah lontar adalah sebagai bentuk 
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wujud bakti bagi para leluhur Puri Kauhan Ubud. Hal ini berdasarkan 

petikan wawancara di bawah ini: 

“Ya kami tentu ini sebagai bagian dari wujud bakti kami bagi para 

leluhur, ya apa namanya Bhatara Kawitan kami yang sudah 

mewariskan harta karun yang luar biasa, bukan hanya dalam bentuk 

pusaka keris, tetapi kami juga memiliki sumber ilmu pengetahuan kita 

sebut dengan lontar. Kita kewajibannya adalah sebagai penerus 

berbakti untuk mewarisi, merawat ini tetapi tidak sekedar merawat, 

kami ingin mengetahui dan kemudian memanfaatkan seluruh sumber 

pengetahuan itu untuk kepentingan keluarga dan juga masyarakat 

Bali dan juga pada alam semesta. Jadi kira-kira ini harus memiliki 

kontribusi pada seluruh umat manusia begitu, kira-kira itu yang 

membuat motivasi kami merawat lontar” 

Penjelasan yang sama mengenai pelestarian naskah lontar Puri 

Kauhan Ubud. Hal ini juga dikuatkan melalui data dari wawancara 

berdasarkan petikan wawancara di bawah ini: 

“Nah untuk alasan dilakukannya pelestarian dan perawatan naskah 

lontar itu tentunya yang menjadi latar belakang disini tentunya 

adalah pihak keluarga memang menginginkan bahwasannya agar 

terjaganya kelestarian daripada naskah lontar tersebut sebagai 

sebuah warisan keluarga Puri Kauhan Ubud” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pelestarian naskah lontar 

di Puri Kauhan Ubud dilakukan untuk sebuah wujud bakti kepada leluhur 

dan sebuah kewajiban bagi generasi penerus Puri Kauhan Ubud untuk 

merawat naskah lontar yang telah diwariskan, agar kedepannya naskah 
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lontar dapat dimanfaatkan secara menyeluruh untuk kepentingan keluarga 

dan masyarakat luas. 

4.3.1 Kerusakan Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

Naskah Lontar Bali merupakan suatu dokumen dalam bentuk tulis 

tangan yang di tulis di atas daun ental sehingga dalam merawat naskah 

lontar tersebut dibutuhkan perhatian khusus karena sifat fisik dari naskah 

lontar sangat rentan rusak, terlebih lagi jika naskah lontar tersebut sudah 

berusia ratusan tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa beberapa naskah lontar pada Puri Kauhan Ubud  

mengalami beberapa kerusakan. Hal ini berdasarkan petikan wawancara di 

bawah ini: 

“Kerusakan-kerusakan yang ada pada lontar yang tersimpan di Puri 

Kauhan tersebut tentunya yang pertama ada beberapa lontar yang 

memang tidak memiliki penapes atau penakep sehingga lontar 

tersebut akan kemungkinan besar untuk patah. Kemudian ada 

beberapa lontar yang memang termakan serangga nah untuk usia 

daripada lontar yang tersimpan di Puri Kauhan Ubud itu saya 

perkirakan itu berumur sekitar seratus tahun karena disana banyak 

lontar tercantum nama Anak Agung Gede Oka yang tidak lain adalah 

kakek daripada Bapak Ari Dwipayana” 

 

Gambar 4.3 Kondisi Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 
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(Sumber: https://purikauhanubud.org/lontar-33-panca-aksara/)  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa kerusakan naskah lontar 

yang terjadi di Puri Kauhan Ubud karena ada beberapa naskah lontar tidak 

memiliki penapes atau penakep dan termakan serangga. Usia naskah lontar 

yang dimiliki Puri Kauhan Ubud di perkirakan seratus tahun karena  

tercantum nama kakek dari Bapak Ari Dwipayana. 

4.3.2 Proses Pelestarian Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

Kepercayaan Umat Hindu di Bali pada Hari Raya Saraswati yaitu hari 

peringatan turunnya ilmu pengetahuan yang dirayakan setiap enam bulan 

sekali. Buku dan lontar merupakan media dari pemujaan saat Hari Raya 

Saraswati karena buku dan lontar sebagai lambang tempat dari penyimpanan 

ilmu pengetahuan. Oleh karena itu masyarakat Hindu pada hari itu 

menurunkan buku, lontar dan pustaka suci lainnya untuk diberi 

persembahan banten Saraswati sebagai wujud bakti kepada Sang Hyang Aji 

Saraswati sebagai manifestasi Tuhan sebagai penciptan dan pemelihara 

ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa naskah lontar yang berada Puri Kauhan Ubud 

diturunkan dari tempat penyimpanan pada Hari Raya Saraswati. Hal ini 

berdasarkan petikan wawancara di bawah ini: 

“Jadi kami di keluarga memiliki tradisi seperti halnya masyarakat 

Bali, setiap Saniscara Umanis Wuku Watugunung kami melakukan 

upacara Saraswati memuja Sang Hyang Aji Saraswati  dan pada saat 

https://purikauhanubud.org/lontar-33-panca-aksara/
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itu lontar-lontar yang ada di Puri itu di turunkan kemudian juga 

dilakukan sebuah upaya pembersihan, nah selama itu memang ada 

proses penyimpanan di sebuah tempat di lemari yang khusus di miliki 

dan pada tahun 2017 kami memasukkan ke dalam suatu keropak 

dalam satu tempat yang memang secara khusus kami buatkan. Selain 

itu memang kami melakukan pembersihan lontar secara reguler dulu 

kami lakukan dengan cara merawat dengan kemiri begitu dan itu di 

bersihkan. Kemudian pada tahun 2017 adik -adik dari Penyuluh 

Bahasa Bali ikut melakukan perawatan dan itu merupakan standar 

konservasi lontar yang sudah dimiliki oleh adik -adik Penyuluh 

Bahasa Bali”  

 

Gambar 4.4 Prosesi Upacara Memohon Ijin Kepada Leluhur 

Untuk Pelestarian Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud  

(Sumber: Instagram Puri Kauhan Ubud) 
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Selain itu naskah lontar di Puri Kauhan Ubud sebelum melakukan 

proses digitalisasi naskah telah di rawat oleh Penyuluh Bahasa Bali 

Kabupaten Gianyar. Hal ini berdasarkan petikan wawancara di bawah ini: 

“Nah sebelum dilaksanakannya proses digitalisasi naskah lontar 

tentunya lontar-lontar yang tersimpan di Puri Kauhan Ubud itu telah 

dirawat ataupun di konservasi oleh Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten 

Gianyar. Karena sebelumnya, sebelum dilaksanakan perawatan 

tersebut naskah tersebut memang jarang dibuka dan ketika 

pelaksanaan daripada perawatan tersebut ada beberapa obat yang 

digunakan seperti halnya cairan ekstrak sereh yang di campur dengan 

alcohol yang berkadar di atas 96%, obat tersebut digunakan untuk 

mengawetkan daripada naskah lontar itu agar nantinya tidak 

termakan oleh rayap maupun serangga pengerat lainnya. Nah proses 

pembersihan tersebut dilaksanakan di Puri Kauhan Ubud oleh tim 

Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Gianyar” 

 

Gambar 4.5 Pembersihan Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud oleh 

Tim Penyuluh Bahasa Bali Kab. Gianyar 
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(Sumber: Instagram Puri Kauhan Ubud) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pada Saniscara Umanis 

Wuku Watugunung yaitu tepatnya saat Hari Raya Saraswati naskah lontar di 

Puri Kauhan Ubud diturukan untuk pembersihan dan pada tahun 2017 di 

masukkan ke dalam keropak . Sebelumnya Puri Kauhan Ubud melakukan 

pembersihan naskah lontar dengan cara merawat menggunakan kemiri. 

Kemudian pada tahun 2017 Tim Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Gianyar 

ikut melakukan perawatan naskah lontar milik Puri Kauhan Ubud dengan 

standar konservasi yang dimiliki. Perawatan yang dilakukan oleh Tim 

Penyuluh Bahasa Bali menggunakan ekstrak sereh yang tercampur dengan 

di alcohol berkadar di atas 96% tujuannya agar naskah lontar terhindar dari 

serangga dan hama. 

4.3.3 Manfaat Setelah Melakukan Pelestarian Naskah Lontar Puri Kauhan 

Ubud 

Melakukan suatu kegiatan tentunya terdapat maanfat yang dapat 

dirasakan. Pelestarian naskah lontar bali dilakukan untuk melestarikan dan 

menyimpan teks tersebut agar dapat dimanfaatkan dimasa mendatang. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa manfaat yang dirasakan setelah melakukan 

pelestarian naskah lontar Puri Kauhan Ubud adalah keluarga dapat ikut 

merawat dan melestarikan warisan dari para leluhur. Hal ini berdasarkan 

petikan wawancara di bawah ini: 
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“Iya, tentu manfaatnya adalah kami bisa ikut merawat dan 

melestarikan warisan yang dimiliki oleh para leluhur kami itu satu 

merawat itu adalah suatu kewajiban dari para keturunan pewaris 

Puri, selain itu tentunya tidak cukup dengan merawat, kami juga 

berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi isi lontar tersebut 

sehingga betul-betul diketahui oleh warga Puri. Oleh karena itu kami 

menginisiasi program untuk alih aksara dan kemudian kedepan 

kemungkinan kami teruskan ke alih bahasa dan ada diskusi rembug 

sastra yang terkait dengan lontar-lontar yang dimiliki oleh Puri” 

 

Gambar 4.6 Naskah Lontar Digital dengan Alih Aksara 

(Sumber: https://purikauhanubud.org/pustaka-lontar/)  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa merawat naskah lontar 

saja tidak cukup dan berupaya untuk mengetahui isi dari naskah lontar 

dengan program alih aksara dan kemungkinan ke alih bahasa dan adanya 

diskusi terkait naskah-naskah lontar yang dimiliki Puri Kauhan Ubud 

sehingga warga Puri dapat mengetahui isi naskah lontar yang dimiliki. 

 

 

https://purikauhanubud.org/pustaka-lontar/
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4.4 Faktor Pendorong Digitalisasi Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

Digitalisasi naskah lontar bali sebagai upaya bentuk penyelamatan 

warisan budaya bali yang harus dijaga dan dilestarikan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa digitalisasi dilakukan agar pengetahuan yang 

terdapat di dalam naskah lontar tidak hilang begitu saja dan dapat disimpan 

dalam database. Hal ini berdasarkan petikan wawancara di bawah ini: 

“Nah digitalisasi itu adalah suatu cara kami supaya, satu sumber 

pengetahuan yang terumuskan atau tertuliskan dalam lontar itu bisa 

lebih abadi  dengan cara mendigitalisasi semua tersimpan semuanya 

didalam apa namanya di database yang kita miliki dan suatu saat 

kemudian kami bisa melakukan hal-hal berikut itu alih aksara 

kemudian alih Bahasa sehingga bisa diketahui secara luas oleh 

masyarakat apalagi kita tau sekarang di era digital, kita tau bahwa 

anak-anak muda kita lebih apa, melek pada digital begitu kita sebut 

sebagai digital native sehingga dengan cara digitalisasi ini kita 

harapkan bukan hanya merawat sumber pengetahuan tetapi juga bisa 

berbagi sumber pengetahuan itu kepada orang lain ya tentu saja kita 

harapkan lebih bermanfaat bagi kemanusiaan juga bagi 

kesejahteraan hidup bersama kita” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa faktor pendorong Puri 

Kauhan Ubud melakukan pelestarian dalam bentuk digitalisasi untuk 

merawat naskah lontar sebagai pengetahuan dengan menjaga naskah fisik 
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serta isi pengetahuan naskah lontar. Pelestarian melalui digitalisasi naskah 

lontar dan selanjutnya melalui proses alih aksara dan alih Bahasa yang 

disimpan dalam database. Puri Kauhan Ubud mengikuti perkembangan 

teknologi dengan berbagi sumber pengetahuan dengan cara digitalisasi 

naskah lontar yang dapat diakses secara luas dan dapat bermanfaat bagi 

kesejahteraan hidup bersama. 

4.5 Digitalisasi Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

Digitalisasi merupakan sebuah proses alih media cetak ke dalam 

media digital. Hal ini dilakukan untuk menjaga koleksi-koleksi langka 

seperti naskah lontar. Naskah lontar yang memiliki usia ratusan tahun 

mudah sekali rapuh dan digitalisasi dapat dilakukan pada naskah lontar 

sebagai upaya penyelamatan isi yang terkandung di dalam naskah lontar 

tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa Puri Kauhan Ubud memiliki 64 cakep lontar 

dan semua naskah lontar melalui proses digitalisasi, namun naskah lontar 

yang dialih aksara hanya naskah yang dianggap unik dank has dari Puri 

Kauhan Ubud. Hal ini berdasarkan petikan wawancara, di bawah ini: 

 “Yang kita digitalisasi semua lontar  tetapi yang di alih aksarakan 

adalah lontar-lontar yang khas ya, unik dari Puri Kauhan Ubud dan 

itu kami ekspos gitu sebagai bentuk preview yang 18 lontar” 
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Proses digitalisasi naskah lontar bali di Puri Kauhan Ubud masih 

dengan perangkat sederhana. Hal ini berdasarkan petikan wawancara, di 

bawah ini: 

 “Nah untuk pelestarian naskah lontar khususnya dalam proses 

digitalisasi yang dilakukan di Puri Kauhan Ubud nah perangkat-

perangkat yang digunakan tentunya disini masih sangat sederhana 

sekali yaitu dengan menggunakan kamera kemudian ada lampu-

lampu penunjang sebagai pencahayaan daripada lontar tersebut saat 

melaksanakan proses digitalisasi” 

 

Gambar 4.7 Proses Digitalisasi Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

(Sumber: Webinar Perpusnas 1 Data Naskah Digital Nusantara) 
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Gambar 4.8 Proses Pelestarian Naskah Lontar Puri Kauhan 

Ubud Dalam Bentuk Digitalisasi 

(Sumber: Webinar Perpusnas 1 Data Naskah Digital Nusantara) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa semua lontar yang 

dimiliki Puri di digitalisasi, hanya lontar yang di anggap unik dan khas Puri 

Kauhan Ubud saja yang di alih aksara. Proses digitalisasi naskah lontar Puri 

Kauhan Ubud yaitu sebagai berikut: 

1. Sebelumnya naskah lontar yang didigitalisasi dibersihkan terlebih 

dahulu agar gambar yang dihasilkan baik. 

2. Setelah dikonservasi naskah lontar dikatalogisasi 

3. Selanjutnya proses pengambilan gambar dengan mempersiapkan 

alat-alat digitalisasi naskah lontar seperti kamera SLR, tripod, kain 

berwarna hitam sebagai dasar pengambilan gambar naskah lontar, 

kode naskah lontar dan lampu tambahan sebagai penerangan. 

4. Selanjutnya naskah lontar dibuka dari penapesnya dan diletakan di 

atas kain berwarna hitam dengan diberi kode dalam posisi datar 

pada meja. 
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5. Kemudian pengambilan gambar naskah lontar menggunakan 

kamera SLR 

6. Setelah itu data naskah lontar disimpan pada database dan 

dilakukannya editing seperti alih aksara, untuk alih Bahasa belum 

dilakukan masih dalam upaya alih bahasa 

7.  Naskah lontar yang sudah melalui proses editing, dan di publish 

pada website Purikauhanubud.org 

4.6 Naskah Lontar Pada Website Puri Kauhan Ubud 

Keluarga besar Puri Kauhan Ubud telah membuka website 

https://purikauhanubud.org/ untuk merawat kembali sejarah dan warisan 

leluhur agar yang diwariskan tidak berakhir dalam satu generasi. Warisan 

leluhur bisa terus berkembang dan membuatnya tetap hidup. Pengetahuan 

ini tidak hanya tersedia untuk keluarga, tetapi juga dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat. Dalam era yang berubah dengan cepat, teknologi saat 

ini merupakan faktor pendorong perubahan zaman dan Puri Kauhan Ubud 

melakukannya dengan cara mendigitalkan naskah lontar hingga publish ke 

website. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa website secara khusus dibuatkan agar 

masyarakat luas lebih mengenal Puri Kauhan Ubud dan sejarah yang telah 

terjadi. Hal ini berdasarkan petikan wawancara, di bawah ini: 

“Jadi website itu kami memang khusus buatkan untuk Puri Kauhan 

Ubud tentang Puri Kauhan Ubud sehingga orang bisa mengetahui 

secara lebih dalam mengenai Puri Kauhan Ubud bisa mulai dari 

https://purikauhanubud.org/
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sejarah Puri kemudian lontar yang dimiliki Puri yang ketiga juga 

mengenai catatan-catatan terkait dengan Puri dan Ubud dan juga 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di rekam melalui video maupun 

berita itu bisa terekspos, teraktual di dalam website Puri” 

 

Gambar 4.9 Tampilan Awal Website Puri Kauhan Ubud 

(Sumber: https://purikauhanubud.org/)  

Salah satunya yang terdapat pada website tersebut adalah laman 

Pustaka Lontar. Setelah melewati proses digitalisasi, naskah lontar 

tersimpan dalam bentuk database dan di publish pada website 

https://purikauhanubud.org/  hal ini dilakukan agar masyarakat luas 

mengetahui koleksi naskah lontar yang di miliki Puri Kauhan Ubud namun 

tidak semua naskah lontar milik Puri Kauhan Ubud di publish pada website. 

Hal ini berdasarkan petikan wawancara, di bawah ini: 

“Yang kami fokuskan dan sampai saat ini ada sekitar 18 lontar yang 

sudah di ekspos di website sebagai preview, walaupun kami, dalam 

preview itu tentu orang akan bisa mengetahui apa saja yang dimiliki 

tetapi kalau dia ingin mengetahui lebih jauh tentang lontar itu bisa 

meminta kepada kami untuk mengirimkan digitalisasi. Tentu ini ada 

suatu hak keluarga untuk menentukan kepada siapa dia berbagi tapi 

https://purikauhanubud.org/
https://purikauhanubud.org/
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intinya adalah kami bisa mengekspos lontar-lontar yang kira-kira 

unik dan menjadi khas Puri Kauhan Ubud” 

 

 

Gambar 4.10 Naskah Lontar Digital Puri Kauhan Ubud 

(Sumber: https://purikauhanubud.org/pustaka-lontar/) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa website khusus 

dibuatkan untuk mem-publish sejarah Puri Kauhan Ubud, naskah lontar 

yang dimiliki Puri Kauhan Ubud, catatan-catatan Puri Kauhan Ubud, dan 

Ubud serta peristiwa maupun berita kegiatan Puri Kauhan Ubud. Pada 

laman pustaka lontar, naskah lontar yang di ekspos berjumlah 18 naskah dan 

terdapat preview dari naskah lontar tersebut, jika ingin mengetahui isi 

naskah lontar lebih jauh dapat memintanya formulir yang tersedia pada 

website. 

4.7 Manfaat Setelah Melakukan Digitalisasi dan Publikasi Naskah Lontar 

Puri Kauhan Ubud 

Proses digitalisasi dilakukan agar mampu memberikan manfaat pada 

naskah lontar yang ada di Puri Kauhan Ubud. Manfaat yang diharapkan 

https://purikauhanubud.org/pustaka-lontar/
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tidak untuk pihak keluarga Puri saja, namun juga bermanfaat untuk 

masyarakat luas. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa inisiatif Puri Kauhan Ubud dalam 

mendigitalisasikan naskah lontar dapat dilakukan oleh keluarga-keluarga 

lain. Hal ini berdasarkan petikan wawancara, di bawah ini: 

“Jadi intinya sebenarnya manfaatnya adalah kami baru pada tahap 

supaya inisiatif yang dilakukan Puri bisa di ikuti oleh keluarga-

keluarga lain sehingga lontar-lontar di keluarga lain bisa dirawat 

bisa dikonservasi tidak harus rusak di makan ngengat begitu, itu 

langkah penting supaya virus dalam tanda kutip virus inisiatif ini bisa 

tesebar di berbagai tempat. Langkah berikutnya adalah mendorong 

digitalisasi dan ketiga baru kita bisa bicara soal publikasi dan 

pemanfaatannya untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan 

maupun kepentingan masyarakat” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa Puri Kauhan Ubud 

mengharapkan langkahnya dalam mendigitalisasikan naskah lontar dapat 

diikuti oleh keluarga lain, agar naskah lontar yang terdapat diberbagai 

tempat dapat dilakukan konservasi sebelum rusak parah dimakan ngengat. 

Setelah konservasi dilakukan selnjutnya dapat melakukan tahap digitalisasi 

dan terakhir publikasi agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan dan kepentingan masyarakat. 

4.8 Sumber Daya Manusia Digitalisasi Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

Sumber Daya Manusia yang melakukan digitalisasi naskah lontar 

harus memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidang ini. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa Puri Kauhan Ubud melakukan digitalisasi 

bersama tim Penyuluh Bahasa Bali dan Hanacaraka Society. Hal ini 

berdasarkan petikan wawancara, di bawah ini: 

“Jadi proses digitalisasi dibuatkan tim yang dipimpin oleh Sugi 

Lanus, Ida Bagus Sudharma, Ida Bagus Oka Manobhawa, Citra Wati, 

Asta saya kira itu adalah beberapa nama yang awalnya memang dari 

Hanacaraka Society dan juga para Penyuluh Bahasa Bali mereka 

adalah penggerak dalam proses konservasi lontar dan juga pada saat 

digitalisasi sedangkan untuk menggunggah saya punya tim sendiri 

untuk menjaga website Puri Kauhan Ubud dan semua itu tim yang 

bergerak untuk melakukan digitalisasi dan juga pada proses 

mengunggahnya di website” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa proses konservasi dan 

digitalisasi dilakukan oleh tim Penyuluh Bahasa Bali dan Hanacaraka 

Society. Untuk publikasi hasil digitalisasi ke website, Puri Kauhan Ubud 

memiliki tim tersendiri agar terjaganya website Puri. 

4.9 Anggaran Biaya Pelestarian Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

Dalam menjalankan suatu kegiatan tentu meliputi seberapa besar 

anggaran yang dibutuhkan untuk pelestarian naskah lontar, sehingga 

dengan jelas dalam mengalokasikan biaya untuk kegiatan tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa Puri Kauhan Ubud memperoleh dana untuk 
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melakukan pelestarian dari donasi keluarga Puri. Hal ini berdasarkan 

petikan wawancara, di bawah ini: 

“Jadi intinya kami membangun Yayasan Puri Kauhan Ubud yang 

secara khusus kemudian berupaya untuk melestarikan aset-aset 

budaya yang dimiliki oleh Puri termasuk lontar, tentu kami 

melakukan semua hal itu dengan cara gotong royong begitu, tentu 

semangat yang penting sekali kita sebut sebagai Punia dari semua 

semeton untuk ikut berkontribusi dalam merawat semua pusaka yang 

dimiliki oleh Puri Kauhan Ubud termasuk juga lontar. Jadi donasi itu 

penting sekali itu kami gunakan untuk, baik itu dari sisi perawatan 

dari sisi digitalisasi maupun pembentukan website” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa keluarga Puri Kauhan 

Ubud saling bergotong royong dalam membangun Puri dan untuk 

melestarian aset budaya yang dimiliki dengan melakukan punia dan punia 

tersebut digunakan untuk perawatan, digitalisasi dan pembentukan website 

Puri Kauhan Ubud, semua keluarga ikut berkontribusi dalam merawat dan 

menjaga warisan leluhur. 

4.10 Standar Operasional Prosedur (SOP) Digitalisasi Naskah Lontar Puri 

Kauhan Ubud 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu alur atau cara 

kerja yang sudah ter-standarisasi dan sebagai suatu petunjuk untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan hasil kerja yang efektif dan efisien. 

Standar Operasional Prosedur wajib dimiliki oleh instansi dan organisasi 
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sebagai suatu panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian 

yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa Standar Operasional Prosedur dalam proses 

digitalisasi dengan menggunakan perangkat sederhana. Hal ini berdasarkan 

petikan wawancara, di bawah ini: 

“Untuk standar operasional prosedur dalam digitalisasi yang 

dilakukan di Puri Kauhan Ubud tentunya disini hal yang terpenting 

disini adalah bagaimana lontar tersebut setelah di digitalisasi 

memiliki apa, umur yang lebih panjang ketimbang lontar yang masih 

tersimpan pada teks tersebut karena standar yang kita gunakan pada 

saat itu sudah masih termasuk sederhana sekali karena hmhm… 

piranti yang kita gunakan juga masih standar itu hanya dengan 

hmhm… satu kamera digital kemudian dengan beberapa lampu 

penerang untuk memberikan pencahayaan kepada lontar-lontar 

tersebut” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa standar digitalisasi 

naskah lontar di Puri Kauhan Ubud dilakukan dengan sederhana dan 

menggunakan piranti yang sederhana yaitu, kamera digital dan lampu 

penerang.  
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4.11 Hambatan Pelestarian Naskah Lontar Puri Kauhan Ubud 

Suatu kegiatan yang dilakukan sebuah instansi atau organisasi tidak 

luput dari suatu hambatan dalam menjalani kegiatan. Hambatan tersebut 

dapat menghambat kegiatan yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Puri Kauhan 

Ubud, diperoleh data bahwa tidak ada hambatan berat dalam pelestarian 

naskah lontar Puri Kauhan Ubud. Hal ini berdasarkan petikan wawancara, di 

bawah ini: 

“Saya kita tidak ada hambatan berat, ini adalah salah satu inisiatif 

yang didukung oleh keluarga Puri dan tidak ada hambatan sama 

sekali, kami mengekspos pernah launching website semua keluarga 

datang dan saya kira para Penyuluh Bahasa Bali juga pasti akan 

terbantu dengan langkah publikasi yang kami lakukan di Puri Kauhan 

Ubud dan temen-temen mendapatkan support penuh dari Puri 

Kauhan Ubud untuk bekerja melakukan konservasi dan pemajua n 

kebudayaan Bali termasuk di dalamnya lontar” 

Dalam proses digitalisasi terdapat kendala pada perangkat yang 

digunakan. Hal ini berdasarkan petikan wawancara, di bawah ini: 

“Nah hambatan tentunya dalam segala proses tentunya ada kendala 

atau hambatan yang terpenting sekali di sini adalah kendalanya 

adalah kendala pada perangkat yang kita gunakan untuk 

melaksanakan proses digitalisasi tersebut yang seharusnya dalam 

proses digitalisasi menggunakan kamera yang memang memiliki 

ketajaman pewarnaan apa pencahayaan tentunya. Kendala- kendala 

disini adalah bagaimana kita mampu untuk meningkatkan hm… 



70 

 

 

kamera, kualitas kamera untuk mendapatkan hasil gambar yang baik 

sehingga ada hm… apa namanya ketajaman gambar untuk 

mempermudah proses pembacaan setelah dilaksanakannya hm… 

proses digitalisasi tersebut” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa hambatan yang terjadi 

pada saat proses digitalisasi naskah lontar yaitu pada perangkat yang 

digunakan seperti kamera, kualitas kamera yang digunakan mempengaruhi 

hasil digitalisasi naskah lontar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara yang dilakukan di Puri Kauhan 

Ubud serta dengan dokumentasi dan studi pustaka tentang Digitalisasi 

Naskah Lontar Bali dapat disimpulkan bahwa Anak Agung Gde Oka 

Krebek mewarisi lontar-lontar mulai dari babad, tutur, kakawin, usadha  dan 

sebagainya. Puri Kauhan Ubud menyimpan 64 cakep naskah lontar yang di 

simpan dalam sebuah keropak , naskah lontar milik Puri Kauhan Ubud tetap 

dijaga dan dirawat. Pelestarian naskah lontar Puri Kauhan Ubud merupakan 

sebuah kewajiban generasi penerus Puri Kauhan Ubud yang dilakukan 

sebagai wujud bhakti kepada para leluhur atau Bhatara Kawitan untuk 

merawat naskah lontar yang telah diwariskan. Namun tidak hanya merawat 

naskah lontar saja, Puri Kauhan Ubud berupaya untuk mengetahui 

kandungan isi informasi yang di dalam naskah lontar dengan alih aksara. 

Naskah lontar Puri Kauhan Ubud berusia ratusan tahun, terdapat beberapa 

naskah lontar termakan serangga. Naskah lontar diturunkan saat Hari Raya 

Saraswati dan dilakukan pembersihan secara reguler dan pada tahun 2017 

Penyuluh Bahasa Bali melakukan perawatan dengan menggunakan standar 

konservasi yang ada, agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh 

serangga. Penyuluh Bahasa Bali menggunakan ekstrak sereh, yang 

dicampur dengan alkohol berkadar di atas 96%.  
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Puri Kauhan Ubud melakukan pelestarian dalam bentuk digitalisasi 

untuk merawat naskah lontar sebagai pengetahuan dengan menjaga naskah 

fisik serta isi pengetahuan naskah lontar. Proses digitalisasi naskah lontar 

Puri Kauhan Ubud yaitu pertama dengan membersihkan naskah lontar 

sebelum dilakukan digitalisasi agar gambar yang dihasilkan lebih jelas, 

selanjutnya naskah lontar di buka dari penapesnya dan di letakkan di atas 

kain berwarna hitam dan diberi kode, dengan menggunakan perangkat-

perangkat sederhana seperti kamera dan lampu penunjang. Pada tahun 2019 

Puri Kauhan Ubud me-launching website Purikauhanubud.org yang 

dibuatkan khusus untuk mempublish sejarah Puri Kauhan Ubud, naskah 

lontar yang dimiliki Puri Kauhan Ubud, catatan-catatan Puri Kauhan Ubud, 

dan Ubud serta peristiwa maupun berita kegiatan Puri Kauhan Ubud. Pada 

laman pustaka lontar, naskah lontar yang di ekspos berjumlah 18 naskah dan 

terdapat preview dari naskah lontar tersebut, jika ingin mengetahui isi 

naskah lontar lebih jauh dapat memintanya formulir yang tersedia pada 

website. Standar Operasional Prosedur (SOP) digitalisasi naskah lontar di 

Puri Kauhan Ubud dilakukan dengan sederhana dan menggunakan piranti 

yang sederhana yaitu, kamera digital dan lampu penerang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian di atas, 

penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam melakukan digitalisasi naskah lontar bali. Penyuluh 

Bahasa Bali tidak menggunakan Pedoman Digitalisasi Perpustakaan 
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Nasional RI namun kegiatan digitalisasi naskah lontar sudah berjalan 

dengan baik sehingga perlu ditingkatkan dalam menjalankan kegiatan 

digitalisasi naskah lontar selanjutnya. 

Dalam kebijakan digitalisasi, prosedur kerja digitalisasi perlu disusun 

secara tertulis berdasarkan Pedoman Perpustakaan Nasional RI terdapat 

kualitas gambar untuk manuskrip dan standar pengambilan gambar 

menggunakan perangkat digitalisasi yang sudah ditentukan hal ini dapat 

dijadikan panduan untuk digitalisasi selanjutnya.  
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LAMPIRAN



 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

 

Hasil Transkrip Wawancara 

Informan  : Anak Agung Ngurah Ari Dwipayana 

Jabatan  : Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud  

Hari dan Tanggal : Sabtu, 20 Maret 2021 

Tempat : Secara daring via Whatsapp 

P: 

Berdasarkan obsevasi saya di website purikauhanubud.org bahwa awal 

mulanya Puri memiliki lontar dikarenakan dahulu pada saat Anak 

Agung Gde Oka Krebek menjabat sebagai jaksa di Ubud. Apakah benar 

seperti itu ? Mohon dijelaskan 

I:  

Jawaban saya bahwa lontar yang merupakan warisan yang diberikan 

pada kami keluarga Puri Kauhan Ubud itu adalah warisan dari para 

leluhur kami. Jadi leluhur Puri Kauhan Ubud awal mulanya adalah 

Cokorda Gde Oka Gelgel beliau adalah putra dari Ida Dewa Agung 

Panji Raja Puri Klungkung yang mana beliau diutus oleh Ida Dewa 

Agung Putra untuk menjadi saksi dan istilahnya pajeg di kerajaan 

Mengwi sebagai upasaksi dari bakti Raja Mengwi kepada Ida Dewa 

Agung Klungkung, karena kita tahu pada saat itu Mengwi berada di 

bawah perlindungan Proktetorat dari Kerajaan Klungkung sehingga 

waktu itu I Gusti Putu Agung sebagai Raja Mengwi meminta pada Ida 

Dewa Agung Klungkung untuk mengutus salah seorang putra-putra 



 

 

 

 

beliau menjadi saksi dari Puri Klungkung di Kerajaan Mengwi, oleh 

karena itu Ida Dewa Agung Putra mengutus boleh dikatan misan beliau 

untuk menjadi saksi di Kerjaan Mengwi. Akhirnya beliau bertempat 

tinggal di Mengwi dalam beberapa tahun itu beliau berputra Ida 

Cokorda Oka kemudian Ida Cokorda Oka itu juga berputra 2 yaitu Ida 

Cokorda Oka Dogdeg dan Ida Cokorda Ketut Rai, Ida Cokorda Ketut 

Rai inilah yang kemudian mendirikan Puri Kauhan Ubud, kemudian Ida 

Cokorda Ketut Rai berpindah ke Puri Kauhan Ubud ini berputra Ida 

Anak Agung Gede Oka Krebek, nah warisan lontar yang kami miliki di 

Puri Kauhan Ubud adalah warisan dari para leluhur kami dari yang 

sudah saya jelaskan tadi. 

P: 

Lalu berapa jumlah naskah lontar yang ada di Puri sampai saat ini ? 

Mohon dijelaskan 

I: 

Kami memiliki 64 cakep lontar yang tersimpan di Puri Kauhan Ubud 

tentu saja lontar-lontar itu adalah lontar yang sangat utuh dalam sebuah 

keropak. Ada lontar yang memang di dalam cakepan, tetapi juga ada 

lontar-lontar yang kecil-kecil terpisah dan kami sudah buatkan dalam 

bentuk penapes  

P: 

Salah satu lontar dengan judul Dharma Pancani Dharma Sridanta yang 

ditulis pada tahun 1683 yang bisa dikatakan berusia lebih dari 300 

tahun, dengan kondisi fisik lontar yang masih bagus dan jelas dapat 

dibaca. Bagaimana cara Puri Kauhan menyimpan serta merawat lontar-



 

 

 

 

lontar yang sudah berusia ratusan tahun ini agar tidak rusak dan rapuh ? 

Mohon dijelaskan 

I: 

Jadi kami di keluarga memiliki tradisi seperti halnya seperti masyarakat 

Bali, setiap Saniscara Umanis Wuku Watugunung kami melakukan 

upacara Saraswati memuja Sang Hyang Aji Saraswati  dan pada saat itu 

lontar-lontar yang ada di Puri itu di turunkan kemudian juga dilakukan 

sebuah upaya pembersihan, nah selama itu memang ada proses 

penyimpanan di sebuah tempat di lemari yang khusus di miliki dan pada 

tahun 2017 kami memasukkan ke dalam suatu keropak dalam satu 

tempat yang memang secara khusus kami buatkan. Selain itu memang 

kami melakukan pembersihan lontar secara reguler dulu kami lakukan 

dengan cara merawat dengan kemiri begitu dan itu di bersihkan 

kemudian pada tahun 2017 adik-adik dari Penyuluh Bahasa Bali ikut 

melakukan perawatan dan itu merupakan standar konservasi lontar yang 

sudah dimiliki oleh adik-adik Penyuluh Bahasa Bali dan saya kira ya 

kami sekeluarga selain menyimpan di tempat yang sangat aman begitu 

dan juga di perhatikan mengenai suhu dan lain-lain dan juga ada upaya 

untuk membersihkan rutin daun-daun lontar yang dimiliki. 

P: 

Berdasarkan observasi saya di Puri dijelaskan bahwa seluruh lontar 

disimpan di Puri pada tempat khusus,bisa dijelaskan jenis lontar yang 

ada di Puri ? Mohon dijelaskan 

I: Jadi lontar-lontar yang ada di Puri itu mempunyai tema yang beragam 



 

 

 

 

mulai dari babad, tutur kemudian juga ada juga tema usadha dan juga 

lontar-lontar lain yang memang, kakawin begitu yang judul-judulnya 

bervariasi dan kami sudah melakukan katalogisasi terkait dengan lontar-

lontar tersebut 

P: 

Sejak kapan pelestarian dan perawatan naskah lontar ini mulai 

dilakukan dan seberapa sering dilakukan? Mohon dijelaskan 

I: 

Kami mempunyai tradisi yang rutin setiap 6 (enam) bulan kami 

turunkan lontar, ada perawatan melihat dari sisi fisik lontarnya tetapi 

perawatan khusus memang kami secara reguler dilakukan tentu dengan 

mengundang orang yang ahli di bidangnya termasuk para Penyuluh 

Bahasa Bali tahun 2017 setelah kami ekspos secara khusus perawatan 

yang dilakukan oleh para Penyuluh Bahasa Bali dan saya kira ini 

merupakan salah satu cara kami supaya betul-betul lontar ini di rawat 

dan kemudian juga apa yang kami lakukan bisa ditiru di tempat lain. 

P: 

Apakah ada maanfaat yang dirasakan setelah melakukan pelestarian dan 

perawatan naskah lontar ? Mohon dijelaskan 

I:  

Iya, tentu manfaatnya adalah kami bisa ikut merawat dan melestarikan 

warisan yang dimiliki oleh para leluhur kami itu satu merawat itu adalah 

suatu kewajiban dari para keturunan pewaris Puri, selain itu tentunya 

tidak cukup dengan merawat, kami juga berupaya untuk mengetahui apa 

yang menjadi isi lontar tersebut sehingga betul-betul diketahui oleh 

warga Puri. Oleh karena itu kami menginisiasi program untuk alih 



 

 

 

 

aksara dan kemudian kedepan kemungkinan kami teruskan ke alih 

bahasa dan ada diskusi rembug sastra yang terkait dengan lontar-lontar 

yang dimilIki oleh Puri. 

P: 

Apa alasan dilakukannya pelestarian dan perawatan naskah lontar di 

Puri Kauhan Ubud ?  

I: 

Ya kami tentu ini sebagai bagian dari wujud bakti kami bagi para 

leluhur, ya apa namanya Bhatara Kawitan kami yang sudah mewariskan 

harta karun yang luar biasa, bukan hanya dalam bentuk pusaka keris, 

tetapi kami juga memiliki sumber ilmu pengetahuan kita sebut dengan 

lontar. Kita kewajibannya adalah sebagai penerus berbakti untuk 

mewarisi, merawat ini tetapi tidak sekedar merawat, kami ingin 

mengetahui dan kemudian memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan 

itu untuk kepentingan keluarga dan juga masyarakat Bali dan juga pada 

alam semesta. Jadi kira-kira ini harus memiliki kontribusi pada seluruh 

umat manusia begitu, kira-kira itu yang membuat motivasi kami 

merawat lontar. 

P:  

Apakah ada anggaran khusus dalam melakukan pelestarian dan 

perawatan naskah lontar yang ada di Puri, dari mana asal anggaran 

tersebut ? Mohon dijelaskan 

I:  
Jadi intinya kami membangun Yayasan Puri Kauhan Ubud yang secara 

khusus kemudian berupaya untuk melestarikan aset-aset budaya yang 



 

 

 

 

dimiliki oleh Puri termasuk lontar, tentu kami melakukan semua hal itu 

dengan cara gotong royong begitu, tentu semangat yang penting sekali 

kita sebut sebagai Punia dari semua semeton untuk ikut berkontribusi 

dalam merawat semua pusaka yang dimiliki oleh Puri Kauhan Ubud 

termasuk juga lontar. Jadi donasi itu penting sekali itu kami gunakan 

untuk, baik itu dari sisi perawatan dari sisi digitalisasi maupun 

pembentukan website. 

P: 

Apa yang menjadi factor pendorong Puri Kauhan Ubud melakukan 

pelestarian naskah lontar  dalam bentuk digitalisasi ? Mohon dijelaskan 

I: 

Nah digitalisasi itu adalah suatu cara kami supaya, satu sumber 

pengetahuan yang terumuskan atau tertuliskan dalam lontar itu bisa 

lebih abadi lebih bisa kita apa namanya kita jaga terus menerus teksnya, 

kalo kita tau adalah mungkin saja ada kerapuhan-kerapuhan juga 

didalam naskah manuskrip didalam bentuk lontar, tapi kita dengan cara 

mendigitalisasi semua tersimpan semuanya didalam apa namanya di 

database yang kita miliki dan suatu saat kemudian kami bisa melakukan 

hal-hal berikut itu alih aksara bagaimana menyalin naskah di lontar itu 

ke dalam teks yang alih aksara yang kita lakukan kemudian alih Bahasa 

sehingga bisa diketahui secara luas oleh masyarakat apalagi kita tau 

sekarang di era digital, kita tau bahwa anak-anak muda kita lebih apa, 

melek pada digital begitu kita sebut sebagai digital native sehingga 

dengan cara digitalisasi ini kita harapkan bukan hanya merawat sumber 



 

 

 

 

pengetahuan tetapi juga bisa berbagi sumber pengetahuan itu kepada 

orang lain ya tentu saja kita harapkan lebih bermanfaat bagi 

kemanusiaan juga bagi kesejahteraan hidup bersama kita. 

P: 

Berdasarkan observasi saya di website Balipost bahwa Puri Kauhan 

Ubud menjadi pelopor pertama di Bali yang memiliki lontar digital yang 

dapat diakses secara online dalam website purikauhanubud.org, apa 

yang membuat Puri terinspirasi mendigitalisasikan naskah lontar  ? 

Mohon dijelaskan 

I:  

Jadi intinya digitalisasi saya yakin bukan pertama ya, banyak sekali 

yang melakukan terutama oleh pemerintah dan yayasan-yayasan lain 

tetapi yang kami lakukan sebenarnya adalah memperkuat proses apa, 

pelestarian melalui keluarga, karena kami melihat keluarga itu sangat 

penting artinya didalam proses konservasi dan pembentuk kebudayaan. 

Oleh karena itu kami mempelopori sebenarnya proses konservasi di 

lingkup keluarga, karena kami tau bahwa keluarga di Bali sangat 

banyak sekali yang memiliki lontar itu harus di dorong agar dilakukan 

proses konservasi. Tetapi tidak berhenti pada konservasi kita 

mendorong supaya ada pemajuan kebudayaan melalui digitalisasi 

sehingga apa yang dimiliki oleh masing-masing keluarga itu diketahui 

oleh keluarga yang lain dan bahkan menjadi satu simpul nasional di 

nusantara kita tau naskah-naskah kuno yang kita miliki itu seperti apa. 

Tentu kedaulatan untuk menentukan apakah berbagi kepada orang lain 



 

 

 

 

itu masih di tangan keluarga, jadi apakah mau mengshare atau 

mempublikasikan orang lain itu kedaulatnnya masih di keluarga, tetapi 

kami ingin mendorong keluarga-keluarga lebih terbuka untuk 

konservasi dan kemudian melakukan digitalisasi sehingga kita bisa 

memperkaya sebenarnya, banyak sekali pengetahuan tentang budaya 

Bali yang sebenarnya tersimpam di dalam manuskrip-manuskrip itu. 

Nah ini saya kira memotivasi kami, kami ingin mendorong ini juga 

dilakukan oleh keluarga-keluarga yang lain. 

P: 

Siapakah yang mempunyai ide untuk diadakannya digitalisasi naskah 

lontar Puri Kauhan Ubud ? Mohon dijelaskan 

I: 

Nah saya kira ini ide bersama dari keluarga, terutama saya sendiri dan 

kakak-kakak saya berupaya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik 

bukan hanya sekedar merawat tetapi kita melakukan digitalisasi. Saya 

kira ini suatu langkah yang sebenarnya juga dilakukan oleh 

Perpustakaan Nasional dan tempat lain supaya betul-betul menjadi 

sebuah database Nasional mengenai manuskrip Nusantara 

P: 

Apakah semua koleksi naskah lontar di Puri di digitalisasikan ? Jika 

tidak, mohon dijelaskan dan sertakan alasannya  

I: 

Tidak semua di digitalisasi, Karena kami tau dari semua lontar itu ada 

lontar-lontar yang sifatnya umum, yang dimiliki oleh banyak keluarga 

oleh beberapa tempat lain. Seperti kakawin gitukan dan kitab-kitab 



 

 

 

 

itihasa, itukan banyak sekali dimiliki orang lain sehingga tidak perlu 

kami lakukan digitalisasi karena sudah dilakukan di tempat lain. Kami 

focus pada lontar-lontar yang menurut kami unik begitu yang unik dan 

menjadi khas dari Puri Kauhan Ubud, itu yang kami fokuskan dan 

sampai saat ini ada sekitar 18 lontar yang sudah di ekspos di website 

sebagai preview, walaupun kami, dalam preview itu tentu orang akan 

bisa mengetahui apa saja yang dimiliki tetapi kalau dia ingin 

mengetahui lebih jauh tentang lontar itu bisa meminta kepada kami 

untuk mengirimkan digitalisasi. Tentu ini ada suatu hak keluarga untuk 

menentukan kepada siapa dia berbagi tapi intinya adalah kami bisa 

mengekspos lontar-lontar yang kira-kira unik dan menjadi khas Puri 

Kauhan Ubud. 

P: 

Apakah semua naskah lontar yang di digitaliasasikan di alihaksara ? 

Mohon dijelaskan 

I: 

Yang di digitalisasi tidak semua dialih aksara, jadi kita alih aksarakan 

hanya pada lontar-lontar yang khas. Yang kita digitalisasi semua lontar, 

ya tadi saya mungkin konfius soal alih, digitalisasi semua lontar tetapi 

yang di alih aksarakan adalah lontar-lontar yang khas ya, unik dari Puri 

Kauhan Ubud dan itu kami ekspos gitu sebagai bentuk preview yang 18 

lontar . 

P: Sejak kapan digitalisasi naskah lontar di lakukan di Puri dan memakan 



 

 

 

 

waktu hingga berapa lama ? Mohon dijelaskan 

I:  

Digitalisasi sejak tahun 2017 kami lakukan setelah konservasi, 

pembersihan kami lakukan digitalisasi lontar-lontar melalui tim yang 

dipimpin oleh Sugi Lanus kemudian Ida Bagus Sudharma, Ida Bagus 

Oka Manobhawa, kemudian Citra Wati itu melakukan proses 

digitalisasi untuk merekam semua lontar yang kami miliki dalam 

bentuk digital dan kemudian setelah itu mereka juga mempunyai tim 

untuk melakukan alih aksara lontar-lontar beberapa lontar yang kami 

pilih. 

P: 

Kemudian apa tujuan dari digitalisai naskah lontar Puri ? Mohon 

dijelaskan 

I: 

Digitalisasi jelas tadi sudah saya sampaikan untuk merawat membuat 

lontar sebagai sumber pengetahuan itu tetep bisa kami jaga bukan 

hanya secara fisik tetapi isi pengetahuannya kontennya itu kami bisa 

ketahui, kita rawat kita jaga kita lestarikan melalui digitalisasi. Tentu 

setelah itu ada proses berikutnya kita sebut alih aksara dan alih Bahasa 

P: 

Setelah di digitalisasi naskah lontar di unggah ke website, siapa yang 

memiliki ide untuk membuatkan lontar digital tersebut website khusus 

serta apa alasan Puri membuatkan website khusus ? Mohon dijelaskan 

I: 

Jadi website itu kami memang khusus buatkan untuk Puri Kauhan Ubud 

tentang Puri Kauhan Ubud sehingga orang bisa mengetahui secara lebih 



 

 

 

 

dalam mengenai Puri Kauhan Ubud bisa mulai dari sejarah Puri 

kemudian lontar yang dimiliki Puri yang ketiga juga mengenai catatan-

catatan terkait dengan Puri dan Ubud dan juga peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di rekam melalui video maupun berita itu bisa terekspos  

teraktual di dalam website Puri. Ini adalah ide-ide saya sendiri untuk 

supaya kegiatan Puri bisa diketahui secara lebih luas kami juga punya 

kanal-kanal media social kami punya Instagram Puri Kauhan Ubud 

kemudian punya youtube Puri Kauhan Ubud TV dan kami juga punya 

facebook grup ya khusus untuk Puri Kauhan Ubud sehingga semakin 

banyak orang mengetahui aktivitas dan keluarga Puri juga bisa berbagi 

juga tentang aktivitas yang dijalankan oleh Puri Kauhan Ubud sehingga 

upaya untuk menghormati, menjaga dan memajukan Puri itu betul-betul 

warisan budaya Puri itu betul-betul menjadi kesadaran bersama 

terutama oleh pewaris-pewarisnya Puri Kauhan Ubud. 

P:  

Lalu apakah semua koleksi lontar di unggah ke website ? Mohon 

dijelaskan 

I: 

Tidak semua koleksi lontar di unggah, saya sebutkan tadi hanya 18 

preview lontar yang previewnya ada di website Puri Kauhan dan itu 

orang kalau pingin tau lebih jauh bisa menghubungi keluarga Puri 

Kauhan Ubud 

P: 
Siapa yang melakukan proses digitalisasi hingga mengunggah pada 

website Puri, apakah ada kerjasama dengan pihak tertentu? Mohon 



 

 

 

 

dijelaskan 

I:  

Jadi proses digitalisasi dibuatkan tim yang dipimpin oleh Sugi Lanus, 

Ida Bagus Sudharma, Ida Bagus Oka Manobhawa, Citra Wati, Asta 

saya kira itu adalah beberapa nama yang awalnya memang dari 

Hanacaraka Society dan juga para Penyuluh Bahasa Bali mereka adalah 

penggerak dalam proses konservasi lontar dan juga pada saat 

digitalisasi sedangkan untuk menggunggah saya punya tim sendiri 

untuk menjaga website Puri Kauhan Ubud dan semua itu tim yang 

bergerak untuk melakukan digitalisasi dan juga pada proses 

mengunggahnya di website. 

P: 

Apakah ada anggaran khusus dari Pemerintah terkait digitalisasi dan 

pembuatan website Puri ? Mohon dijelaskan 

I:  

Tidak, tidak ada anggaran khusus dari Pemerintah hanya anggaran yang 

berupaya diambil dari keluarga. Jadi donasi, punia dari anggota 

keluarga Puri untuk melakukan proses konservasi dan digitalisasi karena 

kami tau ini adalah satu hal yang harus kami lakukan, kewajiban dari 

keluarga untuk merawatnya dan kedepan mungkin saja karena inisiatif 

seperti ini membutuhkan suatu energy, kami tidak akan bergerak karena 

hanya untuk Puri Kauhan Ubud tetapi kami akan berupaya dari Yayasan 

Puri Kauhan Ubud untuk melakukan hal yang sama ditempat lain 

apabila ada keluarga yang ingin dilakukan konservasi melakukan 

digitalisasi nanti kami yang akan bergerak juga membantu tentu ini akan 



 

 

 

 

kami pikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan support pembiayaan 

untuk membantu keluarga-keluarga lain, Puri-Puri lain, Griya lain untuk 

melakukan yang sama. 

P: 

Apa sudah banyak yang mengetahui website Puri dan meminta ijin 

naskah lontar digital secara penuh ? Mohon dijelaskan 

I:  

Nah ini sudah ada beberapa permintaan untuk kepentingan riset dan 

juga untuk tentu banyak juga yang bisa, sudah melihat website Puri 

Kauhan Ubud kami sudah melakukan MoU dengan Sekolah Tinggi 

Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja untuk melakukan kerjasama di 

bidang riset dan juga pengabdian masyarakat, saya kira ini adalah 

langkah-langkah supaya banyak orang melakukan riset penelitian terkait 

lontar-lontar yang dimiliki oleh Puri Kauhan Ubud. 

P:  

Apa upaya ataupun cara yang dilakukan Puri agar lontar digital tersebut 

dimanfaatkan dan diketahui masyarakat luas ? Mohon dijelaskan 

I:  

Jadi kami melakukan ekspose dan menyebarluaskan gagasan mengenai 

pelestarian dan juga pemajuan kebudayaan lontar ini melalui berbagai 

forum termasuk webinar kemudian ekspos diskusi yang terkait dengan 

ini saya kira banyak kami lakukan dan kami juga berinisiatif 

mendiskusikan ini dengan berbagai pihak termasuk mendorong 

Perpustakaan Nasional untuk melakukan menjadi simpul bagi 

manuskrip nusantara yang disimpan di keluarga-keluarga. Jadi cara 



 

 

 

 

kami adalah mengekspos ini kemudian juga melakukan networking 

dengan berbagai pihak baik itu kampus entah Sekolah Tinggi Agama 

Hindu Negeri, Universitas Gusti Bagus Sugriwa, kemudian juga ada  

juga kami berdiskusi banyak dengan Perpustakaan Nasional. 

P: 

Apakah ada manfaat yang dirasakan ketika lontar di Puri melalui tahap 

digitalisasi kemudian di posting ke website Puri ? Mohon dijelaskan 

I:  

Jadi intinya sebenarnya manfaatnya adalah kami baru pada tahap 

supaya inisiatif yang dilakukan Puri bisa di ikuti oleh keluarga-keluarga 

lain sehingga lontar-lontar di keluarga lain bisa dirawat bisa 

dikonservasi tidak harus rusak di makan ngengat begitu, itu langkah 

penting supaya virus dalam tanda kutip virus inisiatif ini bisa tesebar di 

berbagai tempat. Langkah berikutnya adalah mendorong digitalisasi dan 

ketiga baru kita bisa bicara soal publikasi dan pemanfaatannya untuk 

kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan 

masyarakat. 

P:  

Apakah terjadi hambatan saat melakukan pelestarian, perawatan, 

digitalisasi dan publikasi naskah lontar ? Mohon dijelaskan 

I:  

Saya kita tidak ada hambatan berat, ini adalah salah satu inisiatif yang 

didukung oleh keluarga Puri dan tidak ada hambatan sama sekali kami 

mengekspos pernah launching website semua keluarga datang dan saya 

kira para Penyuluh Bahasa Bali juga pasti akan terbantu dengan langkah 



 

 

 

 

publikasi yang kami lakukan di Puri Kauhan Ubud dan temen-temen 

mendapatkan support penuh dari Puri Kauhan Ubud untuk bekerja 

melakukan konservasi dan pemajuan kebudayaan Bali termasuk di 

dalamnya lontar. Saya kira itu pertanyaan dan juga jawaban yang sudah 

diberikan semoga bermanfaat. 

 

 



 

 

 

 

 

Hasil Transkrip Wawancara 

Informan  : Ida Bagus Oka Manobhawa  

 Jabatan  : Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Gianyar 

Hari dan Tanggal : Minggu, 21 Maret 2021 

Tempat : Secara daring via Whatsapp 

 

P:  

Berdasarkan observasi saya di Puri Kauhan Ubud mengenai pelestarian 

dan perawatan naskah yang ada di Puri, dinyatakan bahwa naskah lontar 

yang akan di digitalisasi sebelumnya akan melalui tahap pembersihan 

naskah terlebih dahulu agar hasil dari digitalisasi lebih jelas. Mohon 

dijelaskan bagaimana proses dari pembersihan naskah lontar tersebut. 

I: 

Om Swastyastu Selamat Sore, saya akan menjawab panduan wawancara 

yang saudara kirim mengenai tentang Digitalisasi Naskah Lontar Bali: 

Studi Kasus Di Puri Kauhan Ubud. Nah sebelum dilaksanakannya proses 

digitalisasi naskah lontar tentunya lontar-lontar yang tersimpan di Puri 

Kauhan Ubud itu telah dirawat ataupun di konservasi oleh Penyuluh 

Bahasa Bali Kabupaten Gianyar. Karena sebelumnya, sebelum 

dilaksanakan perawatan tersebut naskah tersebut memang jarang dibuka 

dan ketika pelaksanaan daripada perawatan tersebut ada beberapa obat 

yang digunakan seperti halnya cairan ekstrak sereh yang di campur dengan 

alcohol yang berkadar di atas 96%, obat tersebut digunakan untuk 



 

 

 

 

mengawetkan daripada naskah lontar itu agar nantinya tidak termakan oleh 

rayap maupun serangga pengerat lainnya. Nah proses pembersihan tersebut 

dilaksanakan di Puri Kauhan Ubud oleh tim Penyuluh Bahasa Bali 

Kabupaten Gianyar. 

P: 

Apa alasan dilakukannya pelestarian dan perawatan naskah lontar di Puri 

Kauhan Ubud ? 

I: 

Nah untuk alasan dilakukannya pelestarian dan perawatan naskah lontar itu 

tentunya yang menjadi latar belakang disini tentunya adalah pihak keluarga 

memang menginginkan bahwasannya agar terjaganya kelestarian daripada 

naskah lontar tersebut sebagai sebuah warisan keluarga Puri Kauhan Ubud.  

P: 

Tentunya dalam pelestarian dan perawatan naskah lontar pasti terdapat 

kendala maupun hambatan yang terjadi. Silahkan dijelaskan. 

I: 

Nah untuk kendala dalam pelaksanaan pelestarian dan perawatan naskah 

lontar ini sebenarnya dari awal adanya Penyuluh Bahasa Bali kita pertama 

kita sudah melaksanakan pendataan dari rumah kerumah barangsiapa yang 

memiliki naskah lontar yang tentunya dalam hal ini ada kendala yang kita 

alami yaitu belum terbukanya masyarakat pemilik lontar yang mana 

nantinya lontar tersebut akan kita rawat karena masih terjadi suatu 

ketakutan dalam diri pemilik lontar tersebut seandainya lontarnya diambil 

maupun isi dari lontar tersebut diambil oleh orang yang melaksanakan 

perawatan naskah itu kemudian yang menjadi hambatan lain tentunya 

adalah bagaimana Penyuluh mampu untuk memberikan pemahaman 



 

 

 

 

kepada pemilik lontar untuk nantinya pemilik lontar tersebut mau atau 

memberikan ijin untuk melaksanakan perawatan kepada teks-teks lontar 

yang tersimpan di masing-masing rumah. 

P: 

Salah satu bentuk dari pelestarian naskah lontar yang ada di Puri Kauhan 

Ubud dengan cara mendigitalisasikan naskah lontar,apa saja perangkat 

yang di perlukan dan bagaimana proses digitalisasinya? Mohon dijelaskan. 

I: 

Nah untuk pelestarian naskah lontar khususnya dalam proses digitalisasi 

yang dilakukan di Puri Kauhan Ubud nah perangkat-perangkat yang 

digunakan tentunya disini masih sangat sederhana sekali yaitu dengan 

menggunakan kamera kemudian ada lampu-lampu penunjang sebagai 

pencahayaan daripada lontar tersebut saat melaksanakan proses digitalisasi  

P:  

Setelah melalui proses digitalisasi naskah di transkrip dan di terjemahkan, 

bisa dijelaskan tahapannya. 

I: 

Setelah dilaksanakan digitalisasi naskah tersebut, sudah ada 30 naskah 

yang telah di transkrip yang nantinya memang akan dialih bahasakan 

sehingga pihak keluarga sendiri mampu untuk memahami apa isi naskah 

lontar yang tersimpan di keluarga tersebut  

P: 

Naskah lontar yang di miliki Puri berusia berabad-abad tentunya kondisi 

fisik lontar mudah sekali rusak, lalu bagaimana proses digitalisasi ini 

dilakukan ketika naskah lontar rusak ? 

I: Dari naskah-naskah yang tersimpan di Puri Kauhan Ubud dari sekian 



 

 

 

 

banyak naskah ada memang beberapa naskah yang tidak di digitalisasi 

terutama naskah-naskah yang berbentuk kakawin karena sebagaimana kita 

ketahui bahwa teks-teks kekawin tersebut sudah ada yang diterbitkan 

sehingga sekiranya naskah-naskah tersebut tidak begitu apa yaa tidak 

begitu penting sekali untuk di digitalisasi namun pada akhirnya, semua 

naskah tersebut telah terdigitalisasi. Nah dalam proses digitalisasi tentunya 

ada beberapa naskah yang sudah berumur tentunya disini harus memang 

kehati-hatian serta ketelitian kita sebagai pelaksana didalam proses 

digitalisasi tersebut sehingga dengan adanya proses digitalisasi tersebut, 

naskah tersebut tidak mengalami kerusakan lagi artinya yang terpenting 

ketika kita melaksanakan proses digitalisasi pada teks-teks yang sudah 

berumur tentunya disini harus ada ketelitian dan kehati-hatian  

P:  

Berdasarkan observasi saya di website Puri bahwa salah satu lontar di Puri 

Kauhan Ubud dengan judul Panca Aksara mengalami kerusakan akibat 

kerapuhan dan ancaman serangga dan berhasil diselamatkan dari 

kerusakan total, bagaimana cara dan penangangan yang dilakukan pada 

lontar tersebut ? Mohon dijelaskan  

I:  

Khusus untuk teks panca aksara yang mengalami kerusakan akibat 

kerapuhan disini kami dan tim ketika melaksanakan digitalisasi dari pada 

naskah tersebut memang benar-benar hati-hati dan memang teliti sekali 

sehingga nantinya lontar yang berjudul panca aksara ini dimana yang 

kondisinya sudah memprihatinkan akhirnya dengan apa dengan ketelitian 



 

 

 

 

dan kehati-hatian juga dapat kami digitalisasi walaupun ada beberapa 

memang bagian lontar yang sudah berlubang didalamnya itu kami tidak 

dapat selamatkan, karena lubang-lubang tersebut memang agak sulit kita 

temukan perca-perca daripada potongan-potongan lontar yang berlubang 

tersebut 

P:  

Lalu seperti apa kerusakan yang terjadi pada lontar di Puri dan berapa usia 

lontar yang paling lama ?  

I: 

Kerusakan-kerusakan yang ada pada lontar yang tersimpan di Puri Kauhan 

tersebut tentunya yang pertama ada beberapa lontar yang memang tidak 

memiliki penapes atau penakep sehingga lontar tersebut akan kemungkinan 

besar untuk patah. Kemudian ada beberapa lontar yang memang termakan 

serangga nah untuk usia daripada lontar yang tersimpan di Puri Kauhan 

Ubud itu saya perkirakan itu berumur sekitar serratus tahun karena disana 

banyak lontar tercantum nama Anak Agung Gede Oka yang tidak lain 

adalah kakek daripada Bapak Ari Dwipayana 

P: 

Naskah lontar apa saja yang dimiliki oleh Puri , apakah ada naskah yang 

tidak di digitalisasi ? Jika ada dan diperkenankan mohon untuk dijelaskan. 

I: 

Untuk koleksi lontar yang ada di Puri Kauhan Ubud itu terdiri dari 

berbagai macam jenis dari yang bergendre kekawin kemudian ada wariga 

kemudian ada tutur kemudian ada usadha dan ada beberapa lontar yang 

mendominasi sih banyak lontar-lontar tutur namun ada beberapa lontar 



 

 

 

 

yang termasuk kedalam lontar-lontar tentang ilmu kebahasaan itu sendiri  

P: 

Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur dalam digitalisasi naskah 

lontar ? 

I: 

Untuk standar operasional prosedur dalam digitalisasi yang dilakukan di 

Puri Kauhan Ubud tentunya disini hal yang terpenting disini adalah 

bagaimana lontar tersebut setelah di digitalisasi memiliki apa, umur yang 

lebih panjang ketimbang lontar yang masih tersimpan pada teks tersebut 

karena standar yang kita gunakan pada saat itu sudah masih termasuk 

sederhana sekali karena hmhm… piranti yang kita gunakan juga masih 

standar itu hanya dengan hmhm… satu kamera digital kemudian dengan 

beberapa lampu penerang untuk memberikan pencahayaan kepada lontar-

lontar tersebut 

P: Apa keuntungannya dari adanya digitalisasi naskah lontar ini ? 

I: 

Nah keuntungan dari adanya digitalisasi lontar itu tentunya harapan 

daripada pemilik lontar tentunya untuk memperpanjang usia hidup lontar 

tersebut karena kalau kita cermati di dalam daun lontar itu memiliki umur 

yang tidak begitu panjang terlebih lagi dengan cara penyimpanan yang 

kurang baik akan mempercepat proses kerapuhan dari pada daun lontar 

sehingga dengan adanya di digitalisasi setelah adanya file digital itu bisa 

akan tersimpan di berbagai macam media penyimpanan kemudian juga 

dengan adanya digitalisasi ini akan lebih mudah dibaca karena tidak tidak 



 

 

 

 

lagi harus membaca teks asli yang berupa lontar namun telah dapat kita 

baca lewat media computer itu akan lebih gampang untuk kita membaca di 

berbagai tempat  

P: Lalu apa hambatan dalam digitalisasi naskah lontar ? 

I: 

Nah hambatan tentunya dalam segala proses tentunya ada kendala atau 

hambatan yang terpenting sekali di sini adalah kendalanya adalah kendala 

pada perangkat yang kita gunakan untuk melaksanakan proses digitalisasi 

tersebut yang seharusnya dalam proses digitalisasi menggunakan kamera 

yang memang memiliki ketajaman pewarnaan apa pencahayaan tentunya. 

Kendala- kendala disini adalah bagaimana kita mampu untuk 

meningkatkan hm… kamera, kualitas kamera untuk mendapatkan hasil 

gambar yang baik sehingga ada hm…  apa namanya ketajaman gambar 

untuk mempermudah proses pembacaan setelah dilaksanakannya hm… 

proses digitalisasi tersebut. Kanggiang a monto manten suksma… 

 

 



 

 

 

 

 

Hasil Transkrip Wawancara 

Informan  : I Made Agus A. Hadi Sutresna, S.S 

Jabatan  : Petugas Perpustakaan Pusat Kajian Lontar Universitas 

Udayana   

Hari dan Tanggal : Kamis, 18 Maret 2021 

 Tempat : Perpustakaan Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana   

P: Bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya digitalisasi naskah lontar saat 

ini ? 

I: Tanggapan saya ya cukup bagus ya, jadi salah satu cara untuk e… 

mendokumentasikan hm… warisan budaya dari Bali jadi sebagian besar 

karya-karya sastra dulu ketika belum maraknya penggunaan kertas dan 

buku kan memang di lontar kalau di Bali. Jadi salah satu cara merekam 

ilmu pengetahuan dulu kan semua di tulis di lontar kalau sekarang untuk 

mempertahankan bentuk sepertinya akan agak susah karena setiap bentuk 

benda pasti memiliki masa umurnya masing-masing jadi kalau digitalisasi 

merupakan suatu hal yang positif ya dilakukan untuk mempertahankan isi 

bukan bentuk lagi ya. Jadi dari bentuk yang fisik menjadi digital itu sangat 

penting dilakukan. 

P: Terus apa manfaat yang dirasakan setelah lontar ini melewati proses 

digitalisasi Pak ? 



 

 

 

 

I: Manfaat bagi lontarnya atau manfaat bagi kitanya ? 

P: Manfaat bagi lontar dan untuk Bapak 

I: Kalau manfaat dari lontarnya jadinya hm… isinya jadi terekam gitu, jadi 

ketika suatu saat misalnya ada suatu hal lontar sudah rusak dan lain 

sebagainya tapi sempat digitalisasi suatu saat nanti hm… orang masih bisa 

melihat fisiknya walaupun secara digital jadikan mungkin ada yang sudah 

alih aksara sudah ada yang alih Bahasa tetapi ada beberapa orang yang 

ingin melihat. Sebenarnya fisiknya dulu seperti apasih, apakah benar isinya 

seperti itu, jadi ada beberapa orang yang sudah mendigitalisasikan orang 

kan bisa melihat. Jadi secara keuntungannya bagi lontarnya ya mereka 

bertahan secara isi. Terus kalau manfaat bagi kita mempermudah, jadi 

ketika sudah di digitalisasi ada beberapa web yang sudah menyediakan 

digitalisasi lontar sebenarnya seperti archive kalau gak salah. Jadi 

keuntungan bagi beberapa masyarakat adalah ketika kita seperti pandemic 

lah kita bilang sekarang, mobilitas orang menjadi kurang untuk kemana-

mana. Jadi karena sudah ada fasilitas web yang sudah menyediakan 

digitalisai lontar mempermudah mereka untuk mencari informasi-informasi 

tanpa harus keluar walaupun jaraknya jauh. 

P: Apa harapan Bapak kedepannya untuk naskah lontar ini  

I: Harapan tyang kedepannya, sebenarnya harapan tyang ya lebih banyak e… 

akademis atau masyarakat umum yang konsen ke lontar itu lebih meneliti 



 

 

 

 

isinya jadi orang-orang ini atau para-para akademisi ini lebih e… menggali 

isi dari apa sih lontar itu. Lebih membuat jurnal dan kajian-kajian tertentu 

terkait lontar itu bukan hanya membaca, hanya ada lontar membaca gitu, 

tapi tidak membuat kajiannya gitu. Jadi kajian ini bermanfaat untuk 

masyarakat lebih luas jadinya, tidak semua orang bisa membaca lontar, 

tidak semua orang juga sempat membaca lontar, ketika bisa membaca 

kajiannya kan lebih baik, oh ini lontar tentang usada apa sih isi usada ini 

berarti sudah ada yang mengkaji, isinya ya kita menyimpulkan apa sih 

sebenarnya lontar ini dari pada hanya membaca terus menyalin ataupun di 

publish sebenarnya hasil Salinan aksaranya tidak semua orang juga 

mengerti. Saya mengharapkan sih ada banyak akademisi untuk konsen di 

lontar itu untuk membuat kajian-kajian secara jurnal seperti itu sih. Terus 

untuk kebertahanan saya rasa di Bali lontar masih cukup eksis ya untuk 

penulisnya penulis-penulis lontar kan masih banyak dan di sastra bali 

masih aktif dalam menulis dan saya kira lontar akan tetap bertahan  

P: Apa ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk digitalisasi di sini Pak 

? 

I:  Secara tertulis sebenarnya belum ada yang membuat prosedur tentang 

digitalisasi lontar sebenarnya ya kalau tidak salah ya. Karena 

mendigitalisasi lontar itu sudah lama ada tetapi tren nya itu di dua ribu 

belasan lah. Belum ada yang berani membuat buku atau penelitian tentang 

bagaimana digitalisasi lontar yang tepat sama seperti konservasi lontar 



 

 

 

 

sebenarnya banyak versi di masyarakat harus menggunakan air boleh 

apakah dengan menggunakan abu banyak hal yang digunakan. Akhirnya 

kami konservasi lontar sudah sempat mengadakan penelitian jadi apa yang 

terbaik digunakan walaupun itu belum sempurna karena perlu 

menggandeng beberapa peneliti. Nah kalau digitalisasi belum ada 

sebenarnya secara tertulis dan penelitian belum ada bagaimana SOPnya 

atau yang terbaik untuk melakukan digitalisasi tapi yang kami lakukan 

yang pasti hmhm yang pertama kameranya harus full frame jadi kalau 

kameranya masih satu titik ketika memfoto ada bagian yang blur jadi kita 

menggunakan kamera full frame agar semuanya terlihat jelas seperti itu 

contoh-contohnya, terus hmhm… menggunakan lampu LED untuk 

penerangannya, dasar fotonya harus hitam agar lebih jelas seperti itu. Jadi 

kalau di archive putih kalau gak salah buat dasarnya lumayan susah di 

lihat. Jadi kalau di tanya gimana sih tata cara digitalisasi yang tepat itu 

masih meraba-raba lah belum ada yang pasti. Tapi setidaknya setelah 

digitalisasi terus bisa di baca dengan baik di media di computer maupun 

dimanapun kami rasa itu sudah cukup dan tidak blur ya, kalau blur kan 

tidak bisa di baca. Jadi ya kamera, lampu dan dasar itu aja sih sejauh ini 

yang kami masih pertahankan. 

P: Jadi sebelum proses digitalisasi itu kan di bersihkan dan setelah itu di foto 

dan di edit, apa hanya segitu saja pak tahapannya ? 

I: Iya, seperti itu jadi setelah dibersihkan, dikonservasi hmhm… diambil 



 

 

 

 

fotonya setelah diambil fotonya proses editing atau biasanya seperti kami 

2018 kalau tidak salah ada proyek dengan Gianyar lontar yang ada di 

masyarakat. Itu proses terakhirnya sampai di bawa ke DVD.  Itu proses 

terakhirnya request dari pemerintahan Gianyar. Tergantung dari kami 

biasanya kami taruh di harddisk begitu karena belum sampai kemana-mana 

akhirnya. Atau suatu saat nanti di buatkan web  

P:  Untuk digitalisasi alat-alatnya untuk apa saja Pak ? 

I:  Alatnya yang pasti kamera, kedua yaitu lampu untuk penerangan, yang 

ketiga itu laptop untuk pengontrol kamera dari laptop, yang ke empat itu 

tripod yang kelima itu label nomor yang 1a, 1b yang tadi , terus tv ini kita 

gunakan untuk saling melihat, jadi kami melihat yang menempatkan ini, 

kita lihat nya sudah lurus atau tidak seperti itu saja sih, itu optional untuk 

televisi kalau yang lain itu harus, kalau televisi optional untuk 

mempermudah kerja. 

P: Kalau klasifikasi lontar itu biasanya berdasarkan apanya Pak ? 

I: Berdasarkan isi  

P: Untuk katalognya seperti apa ? 

I: Ada 2 katalog disini, ada 2 versi katalog, katalog yang lontar nya memang 

milik sastra atau FIB dan katalog dari Universitas Udayana. Kalau yang 

dari Universitas Udayana di kelompokan berdasarkan klasifikasi jenisnya, 



 

 

 

 

kalau yang disini berdasarkan abjad atau alfabetis  

 

 

 


