






BENTARA BUDAYA BALI





Acara Bali 1928: Memorabilia
ini berangkat dari upaya Dr. Edward Herbst, 

yang dengan tekun selama bertahun-tahun 

mengumpulkan aneka koleksi CD dan piringan 

hitam pada masa Bali sekitar tahun 1928 –

dikumpulkan dari berbagai pusat arsip di 

seluruh dunia.



Sedangkan cuplikan-

cuplikan film yang dimuat 

dalam DVD bersumber dari 

film-fim kuna karya 

Colin McPhee, 

Miguel Covarrubias 

dan Rolf de Maré
pada masa tahun 1930-an.



Hasil upaya yang gigih 

tersebut kemudian 

dihadirkan kembali oleh 

STIMIK STIKOM Bali 

dalam lima volume CD dan 

DVD, juga disertai naskah-

naskah hasil penelitian oleh 

Dr. Edward Herbst.



Serangkaian upaya luar biasa dan berharga 

tersebut, STMIK STIKOM Bali 
berkerjasama dengan Bentara Budaya Bali 
mengagendakan seminar terkait memorabilia 

dimaksud, dengan mengundang narasumber-

narasumber pakar internasional seperti, 



A n t h o n y  S e e g a r

I  M a d e  B a n d e m

A l a n  F e i n s t e i n

P u t u F a j a r A r c a n a

E d w a r d  H e r b s t



W a y a n J u n i a r t h a
s e b a g a i M o d e r a t o r



Seminar sehari tersebut akan membahas proses penelitian 

dan pengumpulan materi-materi Bali 1928 dan ihwal 

dokumentasi dan repatriasi sebagai proyek menjaga 

memori sejarah dan estetik sebuah bangsa, khususnya 

peran karya seni – tabuh, tari, tembang dan film 

dokumenter – dalam tercipta dan terjaganya memori 

sejarah dan estetik Bali. 



Akan diulas juga koleksi Bali 1928 sebagai karya seni, 

berikut refleksi pencarian identitas kultural yang terangkum di 
dalam memorabilia tersebut (CD dan DVD).



Koleksi Bali 1928 dimaster ulang dari rekaman-

rekaman bersejarah yang dibuat pada tahun 1928 
(dan kemungkinan pada tahun 1929 juga), 

merupakan bagian koleksi pertama kali serta satu-

satunya tentang karawitan Bali yang pada masa

sebelum Perang Dunia Kedua, direkam dan
diluncurkan secara komersial di Bali



Rekaman-rekaman pilihan
beragam pilihan gamelan 

dan tembang Bali, baik lama 
maupun baru, direkam oleh

Odeon dan Beka serta

dipublikasikan sebgai
piringan hitam 78 rpm pada

tahun 1929.



Sejalan dengan kegiatan seminar, 
pada petang harinya, di tempat

yang sama, akan diadakan
pertunjukan atau pementasan, 

antara lain menghadirkan
Bebondresan, Gender Wayang

Anak-anak, Gamelan 
Geguntangan, Seka Genggong, 

Konser Gamelan, Tembang, 
Tetantrian, dan Kidung



Profi l Narasumber Seminar



A n t h o n y  S e e g e r



Ia dikenal sebagai penulis dari
Why Suyá Sing: A Musical 

Anthropology of an Amazonian 
People, Cambridge University 
Press, 1987 dan co-editor dari

Early Field Recordings: A 
Catalogue of the Cylinder 
Collections at the Indiana 

University Archives of Traditional 
Music. 



Banyak karya tulisnya berfokus pada
keterhubungan isu-isu kebangsaan, kebudayaan

dan hak asasi manusia; ihwal kenyataan dan
tantangan dalam pengarsipan dan kekayaan

intelektual. 



Seeger adalah Produser

Eksekutif semua rekaman yang 
dikeluarkan pada label 

Smithsonian Folkways
antara 1988 dan 2000, total 

sekitar 250 rekaman.



P r o f .  D r .  I  M a d e  B a n d e m



Made Bandem adalah salah satu pemikir kebudayaan Bali 

terpenting pada abad ini. Bandem adalah penari yang mumpuni
serta cendekiawan yang telah melahirkan sejumlah buku babon

tentang seni tari dan karawitan Bali. 



Atas pencapaian dan
dedikasinya, Bandem
telah dianugerahi the 
International UNESCO 
Music Council Award, 
Habibie Award serta
the Koizumi Fumio 

Prize. 



Sembari mengajar di College of the Holy 

Cross (Worcester, US), Bandem kini

sedang mempersiapkan sebuah buku
tentang empu karawitan Bali, 

I Gusti Putu Made Geria.



A l a n  F e i n s t e i n



Ia mempunyai karir panjang dalam bidang filantropi, 
pendidikan, dan kebudayaan di Asia Tenggara melalui

perannnya dalam pelbagai yayasan termasuk Ford Foundation, 
Jakarta (1987-1995); Japan Foundation, Tokyo (1995-2000); 

Toyota Foundation, Tokyo (2000-2003); dan Rockefeller 
Foundation, Bangkok (2003-2008, menjabat sebagai Direktur

Operasional kantor perwakilan Asia selama dua tahun terakhir
pengabdiannya).



Alan paham tata cara

kerjasama institusi antar
negara serta

peranannya dalam upaya-
upaya pemulangan kembali
warisan pusaka Indonesia 

yang tersebar di banyak pusat-
pusat dokumentasi dunia.



P u t u F a j a r A r c a n a



Putu Fajar Arcana adalah redaktur senior harian

Kompas dan salah satu sastrawan utama Indonesia kelahiran
Bali.  Karya-karya beragam dari puisi, cerita pendek, novel, 

hingga kumpulan esai, termasuk Surat Merah untuk Bali (2007), 
yang  berisi narasi kritisnya terhadap perkembangan

pembangunan di tanah kelahirannya. 



Sejumlah karyanya telah
meraih penghargaan, 

termasuk naskah
monolognya pidato yang 
terpilih sebagai satu dari

12 naskah terbaik
lomba Naskah Monolog 

Budaya Anti Korupsi
2004.



E d w a r d  H e r b s t



Edward Herbst adalah peneliti utama dari Proyek Bali 

1928. Sejak 1972 ia berkali-kali mengunjungi Bali dan belajar 

dari sejumlah empu: belajar gender wayang dan palegongan 

dari I Made Gerindem di Teges Kanginan, dramatari klasik Bali 

dari I Nyoman Kakul di Batuan, dan musik vokal dari I Made 

Pasek Tempo di Tampaksiring, Ni Nyoman Candri, Wayan 

Rangkus dan Pande Made Kenyir di Singapadu, serta I Ketut 

Rinda di Blahbatuh. 



Saat ini ia adalah peneliti senior di 
Department of Anthropology, 

Hunter College – City University of 
New York. Hibah Fulbright Senior 
Research Scholar Award 2014-15 

yang disponsori oleh AMINEF dan
didukung oleh RISTEK-DIKTI 

telah membantu Edward Herbst
dalam melaksanakan penelitian
lapangan dan seminar-seminar 

yang berkaitan dengan rekaman-
rekaman bersejarah tahun 1928 ini.



Herbst kembali berada di Bali selama empat bulan pada 

tahun 1992 untuk menyelesaikan penelitian untuk buku 

Voices in Bali: Energies and Perceptions in Vocal Music and 

Dance Theater. Saat ini ia adalah peneliti senior di 

Department of Anthropology, Hunter College – City 

University of New York


