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Gedong Kirtya: 
Harapan dan Kenyataan 

Oleh IDG Windhu Sancaya 
 
 

Pengantar 

Anda masih ingat peristiwa 20 dan 21 

Oktober 1999 yang lalu? Gedong Kirtya, 

salah satu peninggalan sejarah yang 

sangat penting, hampir saja menjadi 

sasaran amuk masa! Syukurlah, berkat 

karunia Hyang Widhi Wasa, dan atas 

kesadaran masyarakat setempat, Gedong 

Kirtya luput dari upaya pemusnahan. 

Tetapi Gedong Kirtya tetap saja merana. Seandainya waktu itu Gedong Kirtya ikut 

musnah, tentu kita semua akan sangat menyesalinya. Nah, sebelum penyesalan itu 

datang dan benar-benar terjadi, marilah kita memberikan perhatian yang sungguh-

sungguh terhadap nasib Gedong Kirtya, yang menyimpan kekayaan rohani bangsa 

Indonesia, khususnya Bali yang sangat berharga itu!  Berikut ini kami laporkan 

kondisi Gedong Kirtya kepada Anda. 

 

1. Penyimpanan 

Sebagai sebuah Perpustakaan Lontar, Gedong Kirtya  Singaraja memiliki historis 

khusus. Mengingat pentingnya koleksi tersebut bagi para peneliti dan generasi mendatang, 

penyimpanan lontar secara fisik harus diutamakan.  Karena tanpa dijaga fisiknya secara 

baik,  mustahil dapat menjamah isinya yang begitu sarat akan pelbagai nilai kehidupan 

keseharian. Untuk itu koleksi lontar yang ada di Perpustakaan gedong Kirtya Singaraja, 

sudah seyogyanya ditempatkan pada ruangan khusus. Maksudnya, koleksi lontar berada 

pada ruangan tertutup dan terhindar dari sinar matahari langsung. Karena sinar matahari 

dapat menyebabkan proses pelapukan pada lontar. Singkatnya, faktor lingkungan seputar 

penyimpanan harus dijaga keamanan dan kebersihannya. 
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 Sebaiknya kropak-kropak tempat penyimpanan lontar diletakan setinggi 150-200cm 

pada rak-rak kayu, disesuaikan dengan ukuran tinggi pembaca/peneliti/pengunjung lontar. 

Di samping itu,  bertujuan untuk memudahkan petugas layanan mengambilkan 

pembaca/peneliti lontar jika berniat membaca atau menelitinya. Meja kerja petugas lontar 

sebaiknya terpisah dengan ruang lontar untuk menghindari rasa dingin akibat AC full time. 

 Di samping perlengkapan AC yang full time yang harus ada di ruang lontar, juga 

perlu dilengkapi dengan 

dehumidifier dan 

thermohygrograph/polymeter untuk menjaga keseimbangan kelembaban udara. Pertama-

tama temperatur atau R.H dapat dilihat dan dicatat, sedangkan berikutnya akan secara 

otomatis mencatat dan membentuk grafik di atas kertas pias.  Cara kerja alat ini adalah 

harian atau mingguan dan sewaktu-waktu dapat saja dicek dimana-mana yang 

menggunakan sleng dan Whirl Polymeter. Kedua alat ini bertujuan untuk mengetahui 

Gedong Kirtya tahun 1929 
(kiri) dan Gedong Kirtya tahun 
1999 (bawah). Tidak banyak 
perubahan yang terjadi selama 
70 tahun usianya. Bahkan 
keadaannya cenderung semakin 
buruk. 

Diperlukan suatu upaya 
yang lebih sungguh-
sungguh dan terencana 
untuk mengembangkan 
Gedong Kirtya sebagai 
salah satu pusat 
kebudayaan Bali yang 
memiliki arti penting dan 
strategis, ke depan 



 3

dewpoint (titik embun). Tentunya  di dalam kropak lontar perlu ditaruh silica gel atau bisa 

juga berupa kapur barus (perhatikan agar tidak merusak lontar). Sifat silica gel sangat 

hygroscopis (menyerap uap air) dan dapat dipakai kembali setelah dikeringkan/ dijemur. 

Juga perlu diperhatikan saat menaruh koleksi lontar kedalam kropak, hendaknya diurut 

sesuai dengan kekuatan fisik lontar.  Dalam artian lontar yang masih bagus secara fisik 

(berpenakep atau tidak) diletakan paling bawah, baru kemudian lontar yang agak ringan 

atau keadaannya yang mulai melapuk. Ini pun dilakukan jika kropak-kropak tadi 

memungkinkan disimpan lebih dari satu naskah. Tentunya disesuaikan dengan panjang dan 

tebal lontar. 

 Faktor lampu penerang ruang lontar sangat penting juga untuk diperhatikan. 

Setidaknya volume wattnya sedapat mungkin diperkecil agar sinar yang dipancarkan tidak 

begitu menyengat koleksi yang juga berdampak negatif terhadap keselamatan lontar 

sebagaimana halnya sinar langsung matahari. Pengamatan kami setiap berkunjung ke 

perpustakaan Gedong Kirtya Singaraja, pembaca/peneliti  lontar nampak dengan santainya 

merokok di ruang lontar tanpa memperhatikan faktor kenyamanan ruang tersebut. Padahal 

asap rokok di samping berakibat buruk terhadap kesehatan pembaca/ peneliti juga berakibat 

yang sama terhadap koleksi lontar yang kemungkinan besar akan mempercepat proses 

pelapukan. 

Sebanyak 2412 
cakep lontar 
tersimpan di 
Gedong Kirtya. 
Koleksi lontar-
nya cukup pen-
ting dan repre-
sentatif. Para 
Pedanda pun 
mencari lontar ke 
mari. Tapi rak 
penyimpanannya  
kurang ideal. 
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 Di samping koleksi lontar yang telah disimpan di dalam kropak kayu, masih banyak 

naskah salinan atau asli yang masih ditulis di atas kertas.  Naskah-naskah itu menurut 

informasi petugas Gedong Kirtya, diperoleh dari penduduk di seputar Kabupaten Buleleng. 

Hingga kini upaya penyalinan naskah lontar ke lontar baru, terutama yang masih berupa 

naskah kertas sedang dilakukan terus. Tentunya sedapat mungkin mengikuti peraturan yang 

berlaku dalam teori pernaskahan atau seorang penulis lontar minimal berbekal teori tentang 

filologi.  

Selain koleksi lontar, termasuk sejumlah transliterasinya, di Gedong Kirtya juga 

tersimpan koleksi buku langka yang sebagian besar berbahasa Belanda. Buku langka 

tersebut nampak memperihatinkan sehingga sangat perlu diselamatkan sesegera mungkin, 

karena kandungan isinya dapat dijadikan acuan atau referensi dalam menguak misteri isi 

lontar. Untuk itu dianjurkan penyimpanan buku langka tersebut sebaiknya terpisah dengan 

koleksi lontar, diatur sesuai dengan bentuk ruangan. Agar tercipta penyimpanan yang tertib, 

aman, dan teratur dipandang perlu koleksi buku langka tersebut dibungkus dengan kotak 

pelindung. Kotak pelindung yang terbuat dari karton bebas asam bertujuan untuk 

melindungi berbagai pengaruh lingkungan tempat buku langka itu disimpan. Karena tangan 

manusia menganadung zat asam basa yang berpengaruh terhadap proses pelapukan sebuah 

bahan pustaka. Selanjutnya, setelah semuanya terbungkus rapi, lalu sampailah dengan 

Tempat koleksi 
lontar, buku-
buku, benda-
benda bersejarah 
lainnya,  ruang 
pamer (display), 
dan tempat 
bekerja menyalin 
lontar, menjadi 
satu dalam 
ruangan yang 
sama.   
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kegiatan pemberian label. Artinya setiap buku langka yang dibungkus dengan karton bebas 

asam ditempel dengan label sebagaimana tertera pada aslinya dan diselving secara rapi.  

 

2. Pelayanan 

Setiap petugas perpustakaan yang sering disebut para pustakawan senantiasa ingin 

memberikan pelayanan prima atau maksimal kepada para pengunjung/pembaca/peneliti. 

Layanan prima itu akan terwujud jika seorang pustakawan mampu secara cepat dan tepat 

menelusur koleksi yang diperlukan. Terkait dengan keberadaan Perpustakaan Lontar 

Gedong Kirtya, maka dipandang perlu disusun daftar inventarisasi lontar terbaru yang 

antara lain memuat: nomor urut, nomor keropak, jenis lontar, nomor lontar, judul lontar, 

tebal, dan sebagainya. Sehingga peneliti/pembaca cukup menuliskan kode tertentu di atas 

bon pinjaman, contoh: 2. Ib. 298. Ini berarti nomor keropaknya 2, jenis lontarnya Ib 

(Mantra), dengan nomor lontar 298. 

Di samping itu sangat perlu dibuatkan katalog lontar koleksi Gedong Kirtya 

Singaraja secara berseri menurut jenis lontar yang ada. Jika pembaca/peneliti lontar 

mengerti tentang perpustakaan, tentunya akan bertanya tentang katalog koleksi 

perpustakaan yang dikunjungi. Karena di dalam Katalog akan tertera secara global tentang 

koleksi yang akan dibaca/diteliti. Ini berarti bahwa keberadaan katalog sangat membantu 

para pembaca/peneliti dalam menelusur koleksi yang dibutuhkan sebagai langkah awal 

penelitiannya.  

Mengumpulkan dan 
menyalin naskah 
lontar milik masya-
rakat meru-pakan 
salah satu pekerjaan 
yang dilakukan 
Gedong Kirtya. 
Sampai kini masih 
banyak teks dan 
naskah yang belum 
disalin lagi ke dalam 
bentuk lontar,  
meskipun bahan itu 
sudah lama 
disiapkan. 
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Gedong Kirtya yang telah terkenal di kawasan manca negara, karena kekhususan 

koleksi yang ada, yakni koleksi lontar terbanyak di Pulau Bali, maka dipandang perlu 

dalam pelayanan menganut sistem tertutup. Maksudnya pembaca/peneliti tidak dapat 

langsung ke ruang penyimpanan lontar, melainkan diambilkan oleh petugas. Pembaca 

cukup menulis kode-kode tertentu pada bon pinjaman sesuai yang tertera atau ditunjuk pada 

daftar inventarisasi dan katalog lontar yang sudah ada. Pustakawan lontar hendaknya 

berlaku ramah dan sopan kepada pembaca atau peneliti dan senantiasa memberikan rasa 

tentram kepada mereka agar bisa konsentrasi selama penelitian berlangsung.  

Kepada para pembaca/peneliti seyogyanya mematuhi segala peraturan baik lisan 

maupun tertulis yang berlaku di Perpustakaan Lontar di Gedong Kirtya Singaraja. Misalnya 

setiap pembaca/peneliti tidak diperkenankan membawa tas dan sarana-sarana lainnya 

seperti gunting, silet, dan sejenisnya yang sifatnya mengancam keutuhan lontar. Sebaiknya 

semua itu ditempatkan pada loker penitipan tas dalam keadaan terkunci. Pembaca/peneliti 

hanya diperbolehkan membawa alat tulis seperti pensil, kertas/buku kosong, dan barang 

berharga lainnya.  

 

3. Pendayagunaan 

Harus diingat bahwasanya lontar tidak boleh difotokopi karena berdampak negatif 

terhadap keutuhan lontar. Untuk mendapatkan kopian (salinan) teks lontar secara cepat, 

Tidak semua 
pekerjaan 
menyalin 
lontar untuk 
koleksi 
Gedong 
Kirtya 
dikerjakan 
oleh stafnya. 
Banyak 
anggota 
manyarakat 
yang ikut 
dilibatkan. 
Cara itu perlu 
dipertahankan
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dapat ditempuh dengan cara mikrofilm. Dan untuk membacanya diperlukan alat 

microreader. Sedangkan untuk mendapatkan hasil printing atau kopi terbaca, teks lontar 

bisa direkam dengan alat microfice. Dan untuk mendapatkan hasil printing yang baik dan 

jelas dibaca, dipandang perlu diadakan kegiatan konservasi dalam artian pembersihan 

semua debu atau kotoran yang melekat pada lontar. Kemudian dilanjutkan dengan 

penghitaman kembali lontar yang aksaranya nampak kurang jelas. Bahan yang terbaik 

untuk menhitamkan adalah buah kemiri (Bali: tingkih) yang dibakar. Dengan sendirinya 

buah kemiri tersebut telah mengeluarkan minyak sehingga tidak perlu mencampur dengan 

minyak lain. Dan minyak yang keluar dari kemiri tersebut dapat dipakai sarana pengawet 

teks lontar.  

Di pihak lain ada mengatakan bahwa kemiri bakar sebelum dipakai menghitamkan 

lontar dilumatkan sampai halus, kemudian dicampur dengan minyak tanah atau ada juga 

mencampur dengan minyak sereh. Namun minyak sereh sangat boros, karena terjadi 

penguapan yang demikian cepat. Yang terpenting dalam memperoleh kemiri bakar yang 

terbaik adalah tergantung cara membakarnya. Kemiri yang telah dikupas kulitnya 

(tempurungnya) tidak boleh langsung dibakar di atas api. Hendaknya ditaruh di atas 

beranga yang di bawahnya terdapat bara api. Setelah kemiri tersebut menghitam dan 

ternyata setelah dicoba ditusuk terasa gampang, membuktikan kemiri tersebut telah dapat 

Koleksi-koleksi 
lontar, 
bagaimana pun 
berharga nilai 
yang 
terkandung di 
dalamnya, bila 
tidak pernah 
dibaca, 
diapresiasikan, 
dikaji dan 
digali 
maknanya 
secara 
mendalam, 
semuanya tak 
berguna 
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dipakai menghitamkan lontar secara baik karena telah mengeluarkan minyak. Atau bisa 

juga dilumatkan hingga halus dan nampak menyatu dengan minyakny, sehingga kalihatan 

seperti tinta tradisional yang bersifat sangat pekat. Ada juga yang mengatakan bahwa buah 

nagasari dengan proses yang sama dengan kemiri bakar, dapat juga dipakai menghitamkan 

lontar. Namun tidak sebaik kemiri. Karena menurut pengalaman sejumlah konservator 

lontar tradisional mengatakan bahwa buah nagasari bakar mengakibatkan warna kehijau-

hijauan pada teks lontar.  

Upaya pentransliterasian ke huruf Latin dan penerjemahan ke Bahasa Indonesia atau 

bahasa asing dari sejumlah lontar sangat perlu dilakukan. Tentunya lontar yang 

ditransliterasi dipilih secara selektif yang dari segi isinya sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Tata cara transliterasi seyogyanya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku 

dengan lontar, yakni yang lumrah disebut ejaan Purwa Dresta. Diharapkan para 

transliterator secara konsekuen menggunakan tanda-tanda diakritis ke dalam huruf latin 

sebagaimana tersurat dalam kebanyakan teks lontar (huruf Bali, ejaan Purwa Dresta). Hal 

ini bertujuan jika seseorang ingin mengembalikan ke wujud aslinya dapat dilakukan secara 

cepat dan tepat tanpa membingungkan para pembaca.  

Demikian juga dalam usaha penerjemahan  teks lontar. Sedapat mungkin tidak 

terlalu jauh melenceng dari makna yang terkandung dalam lontar. Di sini para penerjemah 

dituntut secara ilmiah memahami bahasa lontar. Setelah fase-fase ini dilakukan, tibalah 

saatnya untuk mengkaji isinya. Apakah ia mengandung nilai pendidikan, agama, sosial, 

budaya, dan lain sebagainya. Ini tergantung cara pandang para peneliti dalam mengangkat 

lontarsebagai objek penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Tulisan ini dibuat akhir tahun 1999 


