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Hadiah Sastra Rancage merupakan salah satu pilar penting penunjang kehidupan sastra Bali 

modern. Jika tidak ada Hadiah Sastra Rancage, kemungkinan besar sastra Bali modern akan 

lenyap ditelan senyap. Sejak lahirnya sastra Bali modern tahun 1910-an, sejarah sastra ini 

memiliki gap, kesenjangan, atau naik-turun karena sedikitnya karya dan sepinya peminat. 

Perjalanan sastra Bali modern yang terseok-seok itu boleh dikatakan berlangsung sampai tahun 

1980-an. 

 

Syukurlah, sejak 1998 Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage Ajip Rosidi memasukkan sastra 

Bali modern untuk dinilai sebagai penerima hadiah sastra Rancage. Keputusan ini membuat 

kehidupan sastra Bali seperti memasuki babak baru. Penulis-penulis Bali menyambut anugerah 

sastra Rancage lewat karya. Mereka menerbitkan buku-buku sastra seperti kumpulan puisi, 

cerpen, dan novel. Sejak tahun 2000, rata-rata buku sastra Bali modern yang terbit sekitar 

delapan judul. Walau kecil, tetapi buku-buku itu membuat perkembangan sastra Bali modern 

cukup stabil.  

                                                 
1
 Dimuat dalam buku Seperempat Abad Hadiah Sastera Rancagè 1989-2013 suntingan Etti R.S.dkk., (Jakarta: 

Yayasan Kebudayaan Rancage, 2013, pp. 47-58). 
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Setelah 15 tahun diikutkan sebagai penerima hadiah sastra Rancage, sudah ada 20-an sastrawan 

Bali modern yang meraih hadiah sastra Rancage, baik atas buku yang ditulisnya, maupun atas 

jasanya dalam pengembangan bahasa dan sastra Bali.
2
 Mereka dan karya-karya yang diciptakan 

adalah tulang-punggung kehidupan sastra Bali modern. 

 

 

Kisah Tiga Sastra 

 

Kehidupan sastra di Bali bersifat heterogen, terdiri dari paling tidak tiga kategori sastra. 

Ketiganya hidup berdampingan dengan ranah berbeda-beda tetapi secara bersama-sama 

menyemarakkan kehidupan seni sastra di Bali.  

 

Pertama, sastra Indonesia dengan jenis novel, puisi, dan drama. Sastra Indonesia berkembang di 

Bali sejak tahun 1920-an atau 1930-an ditandai dengan terbitnya roman-roman Panji Tisna yang 

diterbitkan oleh Balai Pustaka seperti Sukreni Gadis Bali dan Ni Rawit Ceti Penjual Orang. 

Selain nama Panji Tisna, Bali yang kecil dengan penduduk sangat sedikit (dibandingkan total 

penduduk Indonesia) juga menyumbangkan ke dalam kanon sastra Indonesia beberapa nama 

yaitu Putu Wijaya,  I Gde Aryantha Soethama, Oka Rusmini, dan Cok Sawitri. Beberapa penulis 

Bali mendapat anugerah sastra bergengsi seperti cerpenis Aryantha Soethama dan penyair 

Sindhu Putra mendapat Khatulistiwa Award masing-masing tahun 2006 dan 2008, Cok Sawitri 

mendapat anugerah Dharmawangsa (2010), dan Oka Rusmini menerima anugerah Southeast 

Asia Writers Awad (2012). Peneliti sastra dari Belanda, Will Derks, pernah menulis bahwa Bali 

menjadi salah satu pusat perkembangan sastra Indonesia,
3
 penilaian yang tidak berlebihan bukan 

saja karena prestasi para penulis Bali tetapi memang kehidupan sastra Indonesia di Bali semarak 

sekali.
4
 

 

Kedua, sastra Bali yaitu sastra yang ditulis dalam bahasa Bali atau Jawa Kuna dalam bentuk-

bentuk tradisional seperti geguritan, kidung, kakawin. Karena bentuk-bentuknya demikian itulah, 

jenis sastra ini sering disebutkan dengan sastra Bali tradisional. Sastra Bali tradisional ini berasal 

dari tradisi Jawa Kuna yang dianggap mulai berkembang sejak abad ke-10 di Jawa, zaman 

Dharmawangsa Teguh.
5
 Dan sampai satrsa Bali tradisional sekarang memiliki korpus karya yang 

sangat banyak, mulai dari karya yang mendapat inspirasi dari Mahabharata dan Ramayana 

sampai karya baru yang bertema isu-isu kontemporer seperti gunung meletus, silsilah, kisah 

perjalanan, dan bahaya narkoba. Sastra Bali tradisional yang umumnya ditulis dalam aksara Bali 

berhubungan erat dengan adat dan tradisi. Teks sastra Bali tradisional banyak ditembangkan 

untuk mengiringi ritual. Belakangan, penembangan geguritan dan kakawin juga dilakukan di 

                                                 
2
 Nama-nama penerima tertera dalam daftar terlampir. Tiap tahun ada dua nama yang mendapat hadiah sastra 

Rancage, namun selama 15 tahun tidak serta merta menjadi 30 orang, karena satu orang bisa meraih anugerah lebih 

dari sekali, karena karya dan jasanya. I Nyoman Manda, misalnya, mendapat tiga kali: pertama atas jasa dan dua kali 

berikutnya atas karyanya. 
3
 Will Derks, 2002. ‘‘Sastra Pedalaman’ Local and Regional Literary Centres in Indonesia’ in Keith Foulcher dan 

Tony Day (eds) Clearing a space, Postcolonial readings of modern Indonesian literature, pp. 325-48. Leiden: 

KITLV Press. 
4
 I Nyoman Darma Putra, 2011, A Literary Mirror; Balinese Reflections on Modernity and Identity in the Twentieth 

Century. Leiden: KITLV Press. 
5
 IBG Agastia, 1994, Kesusastraan Hindu Indonesia (Sebuah engantar).  Denpasar: Yayasan Dharma Sastra. 



3 

 

radio dan televisi secara interaktif.
6
 Aktivitas di media elektronik ini membuat dimensi modern 

dari sastra Bali tradisional. 

 

Ketiga, sastra Bali modern, yaitu sastra yang ditulis dalam bahasa Bali namun bentuknya modern 

sama dengan bentuk-bentuk sastra Indonesia, seperti puisi, cerpen, novel, dan drama. Karena 

bentuknya modern itulah, sastra Bali ini diberikan nama sastra Bali modern (SBM), sekaligus 

membedakan dengan sastra Bali tradisional (SBT). Dari ketiga kategori sastra yang hidup di Bali 

ini, sastra Bali modern-lah yang masuk dalam seleksi untuk anugerah hadiah sastra Rancage. 

Sastra Bali modern mulai muncul thaun 1910-an dalam bentuk cerita pendek yang termuat dalam 

buku-buku pelajaran sekolah rakyat, digunakan zaman Belanda.
7
 Ada yang ditulis dalam huruf 

Bali, banyak juga yang ditulis dengan huruf Latin. Belakangan, semua sastra Bali modern ditulis 

dalam huruf Latin. Sama dengan sastra Indonesia, sastra Bali modern pun kini muncul di koran 

edisi minggu, walau jumlahnya sangat terbatas dan dengan pembaca terbatas. 

 

 

Paling Minim Peminat 

 

Di antara ketiga kategori sastra di atas, sastra Bali modern yang paling terseok-seok 

perkembangannya dan paling minim peminatnya, sedangkan perkembangan sastra Indonesia dan 

sastra Bali tradisional cukup luas dengan wilayah dan peminat berbeda. Sastra Indonesia modern 

berkembang karena jenis sastra ini merupakan sastra nasional yang memiliki banyak buku yang 

mudah diperoleh dan diajarkan di sekolah-sekolah, sedangkan sastra Bali tradisional memiliki 

sejarah panjang dan berkaitan dengan adat dan agama. Peminat sastra Bali tradisional 

kebanyakan orang dewasa dan tua. Menekuni sastra Bali tradisional identik dengan mengisi diri 

dengan ajaran etika, moral, dan agama. 

 

Minimnya perkembangan dan peminat sastra Bali modern karena berbagai faktor berikut. 

Pertama, kehidupan sastra Bali modern sejak awal kelahirannya mengalami pasang surut yang 

tajam alias terseok-seok. Walaupun sastra Bali modern sudah mulai muncul tahun 1910-an 

dalam bentuk cerita pendek di buku-buku pelajaran sekolah zaman kolonial, perkembangannya 

berikutnya terpenggal-penggal, penuh kesenjangan. Tahun 1931 terbit pertama kali novel atau 

roman pendek sastra Bali modern berjudul Nemoe Karma (Ketemu Jodoh) karya I Wayan 

Gobiah. Selang delapan tahun, tahun 1939, terbit secara bersambung novel Mlancaran ka Sasak 

(Berwisata ke Lombok) karya Gde Srawana (nama pena Wayan Bhadra) di majalah Djatajoe. 

Novel ini dimuat bersambung sampai awal 1940-an, namun baru awal 1970-an diterbitkan dan 

diedarkan secara terbatas.  

 

Antara tahun 1910-an sampai 1940-an tidak ada karya sastra Bali modern berupa puisi yang 

pernah terbit. Kenyataan ini membuat kehadiran sastra Bali modern belum lengkap. Puisi 

berbahasa Bali pertama kali terbit tahun 1959, sebuah sajak karya Suntari Pr berjudul “Basa 

                                                 
6
 I Nyoman Darma Putra, 2009, ‘'Kidung Interaktif' Vocalising and interpreting traditional literature through 

electronic mass media in Bali”, Indonesia and the Malay World, 37:109, pp. 249-276.  
7
 I Nyoman Darma Putra, 2012 [2000], Tonggak Baru Sastra Bali Modern. Denpasar: Pustaka Larasan. 
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Bali” (Bahasa Bali).
8
 Karena begitu minimnya karya sastra Bali modern yang terbit sejak 

sebelum dan awal kemerdekaan, maka peminat dan komunitasnya tidak pernah sungguh-

sungguh terbentuk. Absennya komunitas sastra Bali modern melemahkan minat sastrawan untuk 

menulis karena dianggap tidak ada pembaca. 

 

Kesenjangan kehidupan sastra Bali modern tidak saja terjadi pada era kolonial dan awal 

kemerdekaan Indonesia, tetapi juga berlanjut sampai tahun 1990-an. Setelah terbit puisi Bali 

pertama, tidak ada lagi karya sastra Bali modern yang terbit sampai tahun 1960-an. Kenyataan 

ini membuat sejumlah sarjana, sastrawan, dan budayawan di bawah inisiatif I Gusti Ngurah 

Bagus (waktu itu belum Doktor, belum menjadi guru besar) untuk melaksanakan pertemuan 

untuk pengembangan sastra Bali. Jalan yang ditempuh adalah dengan mengadakan sayembara-

sayembara. Makanya sastra Bali modern pernah dijuluki ‘sastra sayembara’.
9
   

 

Langkah sayembara mampu memotivasi pengarang untuk menulis. Bukan untuk mengejar 

hadiah materi, tetapi karena ‘rasa kebanggaan’. Cerpen “Ketemu ring Tampaksiring” (Bertemu 

di Tampaksiring) karya I Made Sanggra merupakan salah satu cerpen juara sayembara awal 

1970-an. Cerpen ini terkenal sampai sekarang, ikut memperkokoh eksistensi sastra Bali modern, 

bersama sedikti karya lainnya. Usaha-usaha sayembara itu memungkinkan Ngurah Bagus lewat 

lembaga Balai Bahasa menerbitkan beberapa buku bunga rampai karya sastra Bali modern 

seperti Kembang Rampe Kasusatraan Bali (1978), yang memuat puisi, cerpen, dan drama. Buku-

buku ini menjadi korpus yang mendeklarasikan eksistensi sastra Bali modern. Namun, karena 

jumlahnya terbatas, buku-buku itu hanya untuk di kalangan penulis, kaum akademisi, dan 

mahasiswa jurusan bahasa Bali. Mereka tidak sampai ke masyarakat luas. Sekolah-sekolah tidak 

memiliki ruang atau jam pelajaran bahasa daerah yang cukup untuk memperkenalkan sastra Bali 

modern. Hal ini melemahkan penulis untuk berkarya. Mereka lalu menulis sastra Bali tradisional 

atau sastra Indonesia (modern). 

 

Kedua, minimnya dukungan media massa dalam memperkenalkan sastra Bali modern kepada 

masyarakat. Ketika sastrawan, sarjana, dan budayawan mengadakan pertemuan tahun 1969, 

salah satu keputusan yang diambil adalah mengusahakan menerbitkan majalah berbahasa Bali 

atau mendorong media massa yang ada untuk membuka rubrik sastra Bali modern. Mereka 

berhasil melobi surat kabar Suluh Marhaen (nama lama Bali Post) yang kemudian sudi 

membuka rubrik ‘Sabha Sastra’. Rubrik ini memuat puisi, ulasan, dan cerita pendek berbahasa 

Bali. Di luar tradisi sayembara untuk merangsang penulis berkarya, mulai 1969 hadir ruang di 

surat kabar untuk penulis memublikasikan karya. Namun, hal ini hanya berlangsung sekitar dua 

tahun. Program ‘Sabha Sastra’ banyak yang tidak jalan karena ditinggal oleh tokohnya I Gusti 

Ngurah Bagus untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda.  

 

Antara tahun 1970-an dan 1980-an, nasib sastra Bali modern bagaikan kerakap tumbuh di batu, 

hidup segan mati tidak mau. Sesekali terbit buku antologi puisi atau cerpen sastra Bali modern 

dalam bentuk stensilan yang diusahakan oleh pengarang sendiri. Koran Bali Post memuat secara 

                                                 
8
 Sajak ini dimuat dalam majalah Medan Bahasa Basa Bali,  No. 1, Th. I, Maret 1959, p. 30. Nama Suntari Pr. 

bukan nama khas Bali. Nama Bali biasanya ditandai dengan nama awal Wayan,  Made, Nyoman,  Ketut . Apakah 

Suntari Pr ini nama asli atau nama samaran, tidak ada yang mengetahuinya.   
9
 I Wayan Jendra, 1976, ‘Sekilas tentang Puisi Sastra Bali Modern’, Bahasa dan Sastra, Th II, No. 4. Jakarta: Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan bahasa. 
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bersambung novel berbahasa Bali, lalu diterbitkan oleh penerbit lain seperti Tresnane Lebur Ajur 

Satonden Kembang (Cintanya Hancur Lebur sebelum Berkembang) karya Djelantik Santa. 

Sastrawan yang tekun berkarya walau sulit memublikasikan karyanya adalah I Made Sanggra, I 

Ketut Suwidja, dan I Nyoman Manda. Namun, mereka juga menulis karya sastra Indonesia dan 

sastra Bali tradisional. Kelompok penulis muda yang belajar sastra Bali di perguruan tinggi dan 

kalangan journalist juga menunjukkan komitmen untuk menumbuhkan sastra Bali. Mereka 

menerbitkan majalah berbahasa Bali seperti Kulkul, namun hanya bertahan beberapa bulan.  

 

Melihat situasi kehidupan sastra Bali modern, tidak mengherankan orang berkata sastra Bali 

‘mandeg’ atau sudah mati.
10

 Suara-suara pesimistis terhadap eksistensi sastra Bali modern pun 

terus berkumandang. Tahun 1987, misalnya, wartawan (Tempo) Putu Setia dalam bukunya 

Menggugat Bali menegaskan bahwa ‘lonceng kematian sastra Bali dari yang tradisional sampai 

yang modern telah berbunyi nyaring’.
11

 Pernyataan ini tentu saja berlebihan karena kenyataannya 

sastra Bali (tradisional atau modern) tidaklah sungguh telah mati. Memang kalah semarak 

dengan kehidupan cabang seni lainnya seperti tari, gamelan, dan lagu pop Bali. Penilaian 

pesimistik merupakan warning (peringatan) yang membuat para penulis sastra Bali modern 

merasa tertantang. 

 

Dalam krisis demikian, Made Sanggra menerbitkan buku kumpulan puisi Kidung Republik 

(1997) dengan usaha dan biayanya diperoleh dari kemurahan hati sponsor. Kehadiran antologi 

puisi ini tidak serta merta menggeliatkan kehidupan sastra Bali modern, tetapi hanya 

menegaskan bahwa sastra Bali modern belum mati. Novel Sunari  karya I Ketut Rida merupakan 

perkecualian karena diterbitkan oleh penerbit luar yang profesional, yaitu Yayasan Obor, tahun 

1999, yakni 19 tahun sejak ditulis pertama 1980. Walaupun dicetak offset (bukan lagi stensilan 

seperti buku-buku sebelumnya) dan dengan kulit-buku berwarna, dengan harapan menarik hati 

banyak pembeli. Secara umum, buku sastra memang kurang laku, lebih kurang laku lagi adalah 

buku-buku sastra Bali modern. 

 

 

Hadiah Rancage 

 

Tahun 1998 merupakan tahun istimewa bagi eksistensi sastra Bali modern karena saat itulah 

untuk pertama kalinya diikutsertakan oleh sastrawan sekaligus Ketua Yayasan Kebudayaan 

Rancage Ajip Rosidi sebagai penerima Hadiah Sastra Rancage. Untuk melakukan seleksi atau 

nominasi yang layak menerima penghargaan, Ajip Rosidi menunjuk Nyoman Tusthi Eddy, 

seorang guru, sastrawan, dan kritikus. Tusthi Eddy menulis kritik sastra Indonesia, menulis puisi 

Bali modern, dan juga menerbitkan buku sastra Bali modern berjudul Mengenal Sastra Bali Bali 

Modern (Balai Pustaka, 1991). Dia adalah orang yang tepat menjadi juri, membantu Ajip Rosidi 

dalam seleksi penerima Hariah Sastra rancage untuk sastra Bali modern. Dalam konteks ini, 

sastra Bali modern hanya disebutkan dengan Sastra Bali, sedangkan yang dimaksud adalah SBM, 

bukan SBT (sastra Bali tradisional). 

 

Penerima pertama anugerah Rancage untuk buku terbaik tahun 1997 adalah buku puisi Kidung 

Republik karya I Made Sanggra, sedangkan untuk tokoh yang berjasa dalam pengembangan 

                                                 
10

 Putu Setia, 1987, Menggugat Bali . Jakarta: Grafiti. 
11

 Lihat Putu Setia, 1987:126.  
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sastra Bali modern adalah I Nyoman Manda. Ketika tahun seleksi tahun 1997 dilaksanakan, saya 

kira kemungkinan hanya ada satu buku sastra Bali modern yang layak diseleksi. Ini untuk 

menegaskan bahwa tidak banyak ada buku yang diseleksi, walau demikian tetap harus dikatakan 

bahwa sajak-sajak I Made Sanggra dalam antologi Kidung Republik adalah karya puisi yang 

hebat dan walau tidak ada saingan dalam seleksi sungguh buku itu pantas mendapat anugerah. 

 

Ketika Ajip Rosidi memasukkan sastra Bali modern ke dalam seleksi penerima hadiah sastra 

Rancage, eksistensi sastra Bali modern sunyi senyap atau sayup-sayup. Perkembangannya sangat 

sporadis, kedengaran hanya di kalangan dosen dan mahasiswa bahasa Bali dan sejumlah kecil 

peminat. I Gusti Ngurah Bagus berkali-kali mendorong penelitian dan publikasi tentang sastra 

Bali modern, tetapi tidak juga berhasil menggenjot sastra Bali modern ke luar dari dunia sayup-

sayup. Pada tahun-tahun awal pemberian hadiah sastra Rancage untuk sastra Bali, jumlah buku 

yang terbit sedikit sekali. Barulah, setelah tahun 2000, jumlah buku yang terbit per tahun 

meningkat, antara 5 judul sampai 17. Kalau dirata-ratakan dalam 10 tahun terakhir, ada sekitar 8 

buku sastra Bali terbit per tahun. Tentu saja jumlah ini masih kecil, tetapi bisa dibayangkan 

bahwa angka itu akan sangat jauh kecil jika rangsangan dari Rancage tidak ada sama sekali. 

 

Untuk seleksi penerima hadiah mulai tahun keempat dipercayakan kepada saya, sampai 

sekarang. Kepercayaan untuk saya itu datang ketika saya sedang dalam proses penerbitan buku 

sejarah sastra Bali modern yang terbit tahun 2000.  

 

Arti penting hadiah sastra Rancage terhadap kehidupan sastra Bali modern bisa dirumuskan 

dalam beberapa point. Pertama, hadiah sastra Rancage ini memberikan motivasi penulis untuk 

berkarya, baik bagi penulis ‘tua’ maupun ‘pendatang baru’. Motivasi menulis untuk mendapat 

hadiah sastra tidak harus dilihat secara negatif apalagi sastra Bali modern memiliki predikat 

masa lalu sebagai ‘sastra sayembara’. Mencipta untuk mengikuti sebuah sayembara merupakan 

hal positif bagi penulis untuk menghasilkan karya terbaiknya. Bagi pembaca, hadirnya karya 

yang baik adalah hal yang ideal.  

 

Kedua, hadiah sastra Rancage telah mendorong pencinta sastra Bali modern untuk memberikan 

perhatian lebih serius tentang eksistensi sastranya. Ada semacam rasa ‘malu’ bagaimana bisa 

sastra Bali diberikan penghargaan oleh ‘orang luar’,  maksudnya Yayasan Kebudayaan Rancage. 

Hal ini dibuktikan dengan berusaha menerbitkan majalah sastra seperti Kulkul, Canang Sari, 

Buratwangi, dan majalah Satua (Cerita) sebagai jalan mengembangkan kehidupan sastra Bali 

modern. Kehadiran media massa ini disambut para penulis dengan mengirimkan karangannya, 

tetapi dianggap belum mampu menyemarakkan kehidupan sastra Bali modern karena 

sirkulasinya terbatas, dan beberapa malah berumur pendek alias mati muda. 

 

Ketiga, mendorong komunitas sastra Bali modern untuk kembali melobi surat kabar terbesar di 

Bali, dalam hal ini Bali Post, untuk menerbitkan edisi khusus atau suplemen berbahasa Bali 

sebagai media untuk memublikasikan dan mendekatkan sastra Bali modern ke masyarakat luas. 

Usaha ini berhasil, buktinya sejah Agustus 2006, Bali Post edisi Minggu, hadir dengan suplemen 

Bali Orti. Suplemen ini terdiri dari 8 halaman, memuat feature, cerita bersambung, puisi, cerpen, 

profil, dan esei sastra. Kalau dulu rubrik “Sabha Sastra” di Suluh Marhaen hanya setengah 

halaman, kini lebih luas ruangannya. Bali Orti inilah yang kini merupakan satu-satunya media 

massa yang menjadi pilar penting kehidupan sastra Bali modern, koran lainnya seperti Nusa Bali 
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tidak memberikan ruang sastra Bali. Penulis-penulis muda memublikasikan cerpennya di Bali 

Orti dan kemudian menerbitkan antologi cerpen dengan karya lainnya untuk kemudian diajukan 

dalam nominasi hadiah sastra Rancage. 

 

 

Stabil Sejak Rancage 

 

Merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis dan tokoh yang mendapat hadiah sastra Rancage. 

Mereka terus menulis, tiap tahun menerbitkan buku puisi atau cerpen atau novel sehingga 

menambah terus kuantitas dan kualitas korpus sastra Bali modern. Penambahan korpus itu juga 

terjadi lewat publikasi karya di Bali Orti. Boleh dikatakan bahwa dalam sepuluh terakhir ini 

kehidupan sastra Bali modern cukup stabil, tidak lagi ada gap panjang, kosong karya, seperti 

tahun 1930-an, 1940-an, atau 1970-an.  

 

Sistem pemerintahan otonomi daerah telah menimbulkan semangat baru bagi daerha-daerah 

untuk mengembangkan atau mengajarkan bahasa daerah di sekolah-sekolah. Hal ini 

menimbulkan peluang kerja baru bagi guru bahasa dan sastra daerah. Di Bali hal ini nyata sekali. 

Dulu hanya Universitas Udayana yang membuka jurusan bahasa dan sastra Bali, sejak otonomi 

daerah, jurusan itu ditawarkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi, seperti Universitas 

Dwijendra, IKIP PGRI Bali, dan Institut Hidnu Dharma (IHD). Dulu jumlah mahasiswa yang 

belajar sastra dan bahasa Bali sangat kecil, pernah jumlah mahasiswa baru yang masuk di bawah 

sepuluh. Kini, peminatnya banyak sekali, dengan harapan setelah kuliah, mereka bisa menjadi 

guru bahasa dan sastra Bali.  

 

Banyaknya mahasiswa membuat buku karya sastra Bali modern mendapat perhatian misalnya 

sebagai bahan analisis untuk menulis skripsi. Perkembangan lainnya, mahasiswa program 

pascasarjana juga mulai banyak, termasuk yang memilih dan menjadikan sastra Bali modern 

untuk objek penelitian. Apresiasi dan analisis atas karya ini membuat penulis buku sastra Bali 

seperti mendapat perhatian. Mereka merasa ada gunanya menulis, dan akhirnya terus menulis 

sesuai dengan laju kreativitas masing-masing. Kian banyak buku yang menjadi korpus sastra 

Bali modern, yang menjadi body of knowledge tentang apa pun yang diungkapkan terutama 

ihwal perubahan sosial budaya dan politik di Bali. 

 

Semangat mempelajari sastra Bali kini dibayang-bayangi oleh kabut Kurikulum 2013 yang 

menghapuskan pelajaran bahasa daerah. Dalam kurikulum baru, pelajaran bahasa daerah 

digabungkan ke dalam mata pelajaran budaya lokal, termasuk di dalamnya kesenian dan 

keterampilan. Gejala ini dibayangkan akan mengurangi kebutuhan akan guru bahasa Bali 

sehingga mungkin nanti jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Bali untuk menjadi guru akan 

berkurang juga. Dampak nyatanya masih harus ditunggu karena di beberapa daerah seperti Bali 

dan Jawa Barat, ada keinginan untuk tetap mengajarkan bahasa daerah dalam kuantitas waktu 

dan kualitas pengajaran seperti dulu, bahkan lebih, sehingga kebutuhan guru bahasa Bali tetap 

tinggi. 

 

Terlepas dari gejala tersebut, sebagai penutup artikel pendek ini, bisa ditegaskan bahwa sejak 

pemberian hadiah sastra Rancage, kehidupan sastra Bali modern cukup stabil. Semoga 

rangsangan Rancage bisa diteruskan karena memang bermanfaat sebagai pilar penyanggah. 



8 

 

Selain itu, rangsangan serupa dari Bali sendiri tentu juga sangat diperlukan dalam berbagai 

bentuk untuk membuat kehidupan sastra Bali modern mendekati semaraknya sastra Indonesia 

atau sastra Bali tradisional. Sebagai karya seni, sastra Bali modern pun terbukti mampu 

menawarkan nilai-nilai moral, keindahan, dan wacana sosial budaya yang nikmat dan pantas 

disimak.*** 

 

 

 

Daftar Peraih Rancage untuk sastra Bali, 1998-2013 

 

No Tahun Buku terbaik/ karya pengarang Tokoh berjasa 

1.  2012 Sentana (Anak), novel I Made 

Sugianto. 

I Nyoman Suprapta (penggubah 

geguritan; pembina kelompok tembang 

tradisional) 

2.  2011 Metèk Bintang (Menghitung 

Bintang), buku cerpen Komang 

Adnyana. 

 

I Made Sugianto (penerbit buku sastra 

Bali modern) 

3.  2010 Leak Pemoroan (Lèak Pemoroan), 

buku cerpen I Wayan Sadha.  

 

Agung Wiyat S. Ardhi (sastrawan, 

pembina bahasa dan sastra tradisional 

Bali) 

4.  2009 Somah (Istri/Suami), buku puisi  

I Nyoman Tusthi Eddy. 

I Nengah Tinggen (penulis cerita 

berbahasa Bali, pengisi program bahasa 

Bali RRI Singaraja) 

5.  2008 Depang Tiang Bajang Kayang-

kayang (Biarkan saya Lajang 

Selamanya) novel  

I Nyoman Manda. 

I Made Suatjana (penemu Bali Simbar, 

yaitu aksara Bali dalam aplikasi 

computer). 

6.  2007 Gede Ombak Gede Angin (Besar 

Ombak, Besar Angin), buku 

cerpen I Made Suarsa. 

Ida Bagus Dharmasuta (Kepala Balai 

Bahasa Denpasar, pembantu penerbitan 

sejumlah buku dan majalah sastra Bali) 

7.  2006 Buduh Nglawang (Orang Gila 

Menari-nari) buku cerpen karya  

Ida Bagus Wayan Widiasa 

Keniten.  

Drs. Ida Bagus Gdé Agastia (penyair, 

kritikus sastra Bali tradisional dan 

modern). 

8.  2005 Ang Ah lan Ah Ang , kumpulan 

puisi  

I Made Suarsa. 

Drs. Made Taro (penyair sastra Bali 

modern dan penulis buku dongeng Bali) 

9.  2004 Coffee Shop (Warung Kopi), buku 

puisi  

I Dewa Gde Windhu Sancaya. 

Nyoman Tusthi Eddy (penyair dan 

kritikus untuk sastra Bali). 

10.  2003 Bunga Gadung Ulung Abancang 

(Bunga Gadung Gugur Setangkai), 

novel I Nyoman Manda. 

I Gusti Putu Bawa Samar Gantang 
(penyair dan penulis cerpen bahasa Bali, 

guru). 

11.  2002 Sembalun Rinjani (Sembalun 

Rinjani), novel Djelantik Santha. 

IDK Raka Kusuma (penyair, cerpenis, 

dan pengelola majalah bahasa dna sastra 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=I_Made_Suarsa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jelantik_Santha&action=edit&redlink=1
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Bali, Buratwangi). 

12.  2001 Gending Girang Sisi Pakerisan 

(Nyanyian Riang di Tepi Kali 

Pakerisan), buku sajak dan naskah 

drama gong Agung Wiyat A. 

Ardhi.  

I Ketut Suwija ( penyair, penulis dan 

penerjemah sastra tradisional Bali). 

13.  2000 Sunari (Sunari), novel I Ketut 

Rida. 

I Gdé Dharna (penyair, penulis naskah 

drama berbahasa Bali, pencipta lagu 

Bali). 

14.  1999 Lekad Tumpek Wayang (Lahir 

pada Hari Tumpak Wayang), 

kumpulan cerpen  

I Komang Berata. 

Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus 
(pembina, penerbit buku-buku sastra 

Bali). 

15.  1998 Kidung Republik (Kidung 

Republik), buku puisi I Madé 

Sanggra. 

I Nyoman Manda (sastrawan Bali 

modern, pengelola majalah sastra Bali 

Canang Sari). 
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