
 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 112 

 
TOPENG BONDRES, 

KONTINUITAS DAN PERKEMBANGANNYA 
 
 
 

Diah Asmarandani 
Fakultas Senirupa dan Desain, Universitas Trisakti, Jakarta 

diah.asmarandani@gmail.com 
 
 
 

Abstract 
 

The term of globalization started used by 1985, whereas the most interesting  from globalization 
is the human interaction within it, the community, people and nation whom diminish 
geographical boundaries. On the other side, globalization is an inevitable process in human’s 
life. Some consider globalization as a natural process that brought people of the world into each 
other, in one life scheme without geographical, economic, and cultural boundaries. Cultures are 
values posseses by people along with the perceptions from it own minds; it creates arts as an 
outcome from cultural process. Also a tradition inhertied from generations to generations whose 
changes accordingly to time and context. In art, human conciously creates arts related to their 
own life. As an example arts related with human’s ritual, estetics, or show activity. Masquerade 
manifested in face painting or mask. In culture, mask have personal meaning and social 
transformation like changing appearance, hiding, imitate human, god or animal sacred 
dimensions. Balinese used mask as a representative of social stratification whom also known as 
caste. Later on, this stratification issued Bondres or people whom represent balinese lowest 
caste or Waisya, Sudra, wong-cilik, or non-balinese people. Bondres traditional mask have a 
very extreme facial expression, they shows flaws and malformation. As an art object, Bondres 
Mask is very interesting for its expression. Many use them as a souvenir, while its dramatical 
dance evolve gradually become an independent dramatical dance with humor, funny and a very 
unique gesture appeal. The journey of Mask Art are continous among Balinese. This may refers 
to Bondres dramatical dance actually part of every traditional ceremony and spiritual ceremony, 
also as a tourism attraction. Then where are globalization? 
 
Keywords : Globalization, Tradition,  Masquerade, Bondres Mask, Change-continuity.  
 
 
 
 

A.  Pendahuluan 

Jika diamati dengan serius globalisasi memang peristiwa yang sangat mendunia 
dimana batas-batas wilayah bukan lagi menjadi permasalahan, kedekatan manusia 
dengan manusia antar benua sudah tidak lagi menjadi kendala. Hal ini dimungkinkan 
karena teknologi komunikasi sudah sedemikian maju sehingga proses interaksi manusia 
menjadi dipermudahkan. Perkembangan teknologi, dan perekonomian dunia sudah 
menjadi tak terhindarkan dan menjadi bagian dari kehidupan manusia antar bangsa dan 
yang sebenarnya terjadi adalah sebuah proses yang alamiah dan hadir wajar dalam 
tatanan kehidupan manusia. Aktivitas globalisasi banyak diterima sebagai  upaya 
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dominasi barat terhadap dunia timur dalam segala bentuk, misalkan menjamurnya 
minuman Coca-cola, jenis makanan cepat saji seperti Mc Donald, Kentucky (pada saat 
ini banyak menu pada restoran ini yang menyajikan nasi,telur dadar, sup sebagai paket 
menunya), dan juga fashion dengan merk-merk baju/sepatu/tas dan produk-produk lain. 
Sehingga definisi-definisi globalisasi lebih banyak mengungkap tentang spesifikasi dan 
kecenderungan dari aktivitas global yang ada dalam komunitas-komunitas masyarakat, 
seperti yang disusun oleh Jan Aart Scholte bahwa globalisasi dapat terumuskan sebagai:  
 Westernisasi, merupakan bentuk universalisasi dengan menyebarkan pikiran dan 

budaya barat. 
 Universalisasi, dalam hal ini globalisasi digambarkan sebagai penyebaran yang 

bersifat material maupun immaterial ke seluruh dunia, bisa jadi pengalaman pada 
sebuah lokal dapat menjadi pengalaman seluruh dunia. 

 Internasionalisasi, globalisasi dimaknai sebagai hubungan internasional yang mana 
masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya, namun terjadi 
ketergantungan dalam hubungan tersebut, 

 

Selain terjadi dalam bidang teknologi dan ekonomi, globalisasi juga mendekat 
dalam kelompok budaya; yang dimaksud dalam hal ini dengan budaya (kebudayaan) 
khususnya tentang nilai-nilai (values) yang hidup dan hadir dalam sebuah komunitas 
atau warga masyarakat ataupun persepsi-persepsi yang hidup dalam alam pikiran 
warga masyarakat budaya yang dapat memunculkan perilaku dan identitas dari sebuah 
komunitas atau warga masyarakat. Budaya merupakan sebuah cara hidup yang 
berkembang dan dimiliki oleh sebuah komunitas dan selalu diwariskan secara terus 
menerus dan sedikit banyak akan terjadi perubahan atau perkembangan yang 
disesuaikan dengan kegiatan, keperluan serta ruang dan waktu yang hadir dalam 
kehidupan sebuah komunitas, Koentjaraningrat mengatakan bahwa budaya adalah pola 
hidup yang menghasilkan rasa, karya dan cipta yang dilandasi oleh akal dan budi, 
sehingga setiap perubahan akan selalu berlandaskan pada pengalaman-pengalaman, 
kepandaian dan keilmuan yang hidup pada masyarakat.  

‘… manusia itu hidup dalam perspektif kebudayaan … hakikat kebudayaan sebagai 
pernyataan khas manusiawi dan sekaligus memberi bentuk kepada manusia: 
manusia mencipta dan dicipta oleh kebudayaan’ (Toety Heraty, 1984: 25) 

Dengan demikian mencipta dan dicipta karena hidup dalam suatu kebudayaan 
yang ternyata tidak pernah berhenti bergulir dan berkembang serta menghasilkan 
pengalaman (persepsi-persepsi) yang dapat digunakan untuk membuat perkembangan 
pada aspek-aspek kebudayaan berdasarkan pada inti identitas warga kebudayaan sesuai 
dengan dengan ruang dan waktu yang berlaku. Menurut Socrates manusia lebih 
dicirikan pada kebaruan aktivitas dan fungsi pemikirannya yang berproses dan 
dimengerti dari monolog intelektual (pemikir individual) diubah menjadi sebuah dialog, 
artinya manusia berpikir dengan cara dialogis atau dialektis dengan dialihkan atau 
dikomunikasikan kepada orang lain (Ernest Cassirer, 1987: 10). Dengan demikian 
proses keberlanjutan dan pengembangan bentuk-bentuk kebudayaan dimungkin karena 
sudah menjadi kodrat manusia. 

Globalisasi sebagai sebuah gejala yang dapat (saja) mempengaruhi hampir 
semua elemen yang hidup dalam masyarakat termasuk diantaranya aspek/bentuk 
budaya, hal ini dimungkinkan karena berkembangnya teknologi komunikasi yang 
semakin canggih dan terjadinya percepatan-percepatan yang menyebabkan berkem-
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bangnya pertukaran kebudayaan internasional, hadirnya prinsip multibudaya, interaksi 
budaya antar negara, banyaknya migrasi dari satu negara ke negara lain, dan yang 
paling utama adalah berkembangnya turisme dan pariwisata. Namun terdapat juga 
komunitas atau warga budaya yang cenderung etnosentrik, yang mana nilai-nilai 
budaya sendiri dianggap lebih baik dan mempunyai kekhususan/keunggulan atau 
sebagai identitas budaya yang sangat berbeda dengan budaya lain sehingga nilai-nilai/ 
system nilai dan aturan yang hidup dalam kebudayaan pada sebuah komunitas atau 
warga budaya (etnik) menjadi sesuatu yang dominan dan harus dipertahankan. Etnik 
dapat dikelaskan melalui perbedaan budaya, adat, dan nilai-nilai yang hidup dalam 
sebuah komunitas atau warga budaya (ras/bangsa) sesuai dengan kosmologi yang 
terbentuk, dan etnisiti lebih meninjau kepada wujud kebudayaan, atau sub budaya yang 
memiliki satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Salah satu dari isi 
kebudayaan adalah seni atau kesenian yang dapat diartikan sebagai ekspresi dari 
kreativitas manusia yang mengandung nilai rasa, nilai keindahan dan nilai fungsi juga 
memiliki  nilai bentuk dan simbolisme sesuai dengan ketentuan nilai-nilai budaya yang 
dimiliki oleh etnis tertentu.  

Apakah globalisasi seni budaya sudah berproses dalam budaya etnis khusunya 
Bali? Banyak seni dan budaya etnis yang berkembang-berproses untuk menyesuaikan 
kepentingan-kepentingan yang hadir pada komunitas atau masyarakat pendukungnya, 
seperti kegiatan ritual keagamaan dan adat, edukasi, dan pertunjukan atau hiburan, telah 
terjadi perkembangan dari sakral ke profan/ sekuler/ kontemporer. Yang sebenarnya 
kesenian tersebut telah dimiliki manusia sebagai sebuah Tradisi, yaitu kebiasaan yang 
merupakan bagian dari kehidupan suatu komunitas atau warga budaya yang sifatnya 
turun temurun dan dilakukan terus menerus serta sedikit banyak berubah atau 
berkembang sesuai dengan konteks kewilayahan, ruang dan waktunya; dan yang paling 
mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi 
secara lisan dan non lisan serta sebagai sebuah kegiatan rutin-terus menerus. Kesenian 
dan kebudayaan Bali dalam kegiatannya merupakan bagian dari proses tradisi, dan seni 
yang semula sakral digunakan untuk menyampaikan tentang kepercayaan, ajaran yang 
berkaitan dengan agama- adat, dan kemudian seni kepercayaan/agama dan adat 
berkembang untuk menyampaikan aturan atau pedoman kehidupan bermasyarakat, 
selanjutnya seni juga digunakan untuk mengungkapkan gagasan rasa-keindahan-
hiburan, sehingga ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai bentuk yang bermakna 
sebagai simbol. Jika dipahami melalui makna , bentuk ataupun symbol dapat diartikan 
sebagai identitas, yang menurut Koento Wibisono identitas merupakan manifestasi 
nilai-nilai budaya (ciri-ciri) yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu 
komunitas atau warga budaya, dan dengan ke khas an budaya suatu bangsa akan 
berbeda dengan bangsa lain dalam siklus kehidupannya.  

B.  Budaya dan kesenian Topeng Bondres Bali 

Topeng dalam bahasa Bali disebut ‘tapel’ yang berarti ‘tutup atau penutup’ yang 
kegunaan praktisnya untuk menutupi wajah sebenarnya ketika memerankan satu tokoh 
atau karakter, tafsiran lebih lanjut akan menimbulkan banyak makna. Topeng dapat 
dipahami sebagai media menyembunyikan perasaan, menyembunyikan identitas asli, 
menjaga citra dan sikap terhadap satu situasi, menunjukan sikap atau tabiat. Secara 
mendasar topeng adalah benda yang mewakili bentuk atau rupa wajah manusia atau 
mahluk sebagai ‘potret’ (Mack, 1996: 9) definisi ini hampir sama dengan definisi 
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“…mask is persona, and its function was to define the category of the person potrayed 
…’’ (Hamlyn, 1992: 151) seni topeng juga mengandung makna transformasi personal 
dan transformasi sosial seperti mengubah penampilan, bersembunyi, bayangan atau 
cadar yang menutupi kepribadian manusia yang sesungguhnya (Toeti Heraty,1984-10). 
Topeng dapat diartikulasikan pada manusia atau ’aku-wajah’ dan atau kepala manusia, 
transformasi tentang kepala atau wajah sebagai simbol kekuatan paling besar dari daya 
hidup manusia, namun dapat juga sebagai transformasi dari kepala atau wajah binatang 
garuda, kuda, singa atau ular/naga yang dipercaya mempunyai kekuatan magis/ 
supranatural; dalam budaya-kehidupan bangsa Yunani ditemukan kata ’persona’ atau 
‘prosophon’ yang artinya menutupi wajah atau menyembunyikan wajah sehingga dapat 
diartikan sebagai topeng dan persona yang mempunyai muatan konsep ‘Human 
Dignity’ (hakikat manusia) manusia yang mempunyai martabat, atau manusia yang 
mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial (manusia sebagai mahluk sosial) 
seperti moral/etika, berpikir, dan akal-budi yang cenderung sebagai nilai yang abstrak. 
Menurut Edy Sedyawati topeng merupakan ekspresi simbolis untuk menyalurkan 
kesan/tanggapan atas alam beserta sifat-sifatnya, atas konsep budaya tertentu melalui 
bentukan visual yang bergaya grostek (seram, dahsyat, menakutkan/seram dan 
menjijikan/lucu). Dan semua bentuk, ekspresi, dan keberadaan topeng merupakan cara 
pengungkapan dan pemahamnan terhadap kehidupan manusia dan eksistensi manusia 
dengan alam (Suseno, 1991: 196). 

Dengan demikian seni topeng dapat dipahami sebagai salah satu kebiasaan atau 
kecenderungan atau upaya manusia untuk men-simbolisasi-kan sesuatu yang bermakna 
dalam kehidupannya. Salah satu tokoh yang banyak menulis tentang kekhususan 
manusia adalah Ernest Cassirer (1979: 27) menyebutkan kecenderungan manusia 
sebagai animal symbolicuum. Sedangkan Levinas mengungkapkan bahwa seluruh 
eksistensi manusia terakumulasi dalam wajah yang menuntut sikap etis (tanggung 
Jawab etis) dari orang lain yang melihatnya. (sumber tulisan draft disertasi Diah 
Asmarandani). 

Uraian tentang topeng Bondres sebagai bagian dari dramatari topeng tradisional 
Bali yang terkait dengan kegiatan ritual keagamaan, upacara adat Hindu-Bali adalah 
juga sebuah kegiatan budaya, kesenian dan tari, dimana seluruh kegiatan-kegiatan 
tersebut berikut tatanan lain juga saling terkait melekat secara turun temurun dalam 
kehidupan masyarakat Hindu-Bali. Seperti halnya dengan pemikiran Koentjaraningrat 
budaya-kesenian-tari yang ada dalam masyarakat Hindu Bali dapat dibagi menjadi tiga 
wujud yaitu mentifak yang berkaitan dengan pemikiran dan falsafah dasar kebudayaan, 
sosiofak berkaitan dengan perilaku dan merupakan penerapan nyata dari mentifak 
dalam kehidupan sebuah masyarakat/komunitas, selanjutnya artefak merupakan hasil 
nyata-karya-bentuk dari sebuah kebudayaan yang berbentuk tarian, musik tradisional, 
lagu dan karya seni tradisional (cinderamata). Semua wujud kebudayaan akan saling 
terkait dalam kesatuan budaya yang akan terus berjalan dan hidup dengan cara 
diwariskan, hidup dari generasi ke generasi, khususnya dalam masyarakat Hindu Bali.  

Kehidupan adat dan budaya Bali tidak dapat dihindarkan dengan situasi 
modernisasi, globalisasi dan kehidupan internasional sebagai konsekwensi dari sosiofak 
masyarakat Bali dengan dunia internasional, terutama kegiatan pariwisata yang banyak 
pengaruhnya terhadap kegiatan budaya dan kesenian di Bali. Sektor pariwisata Bali 
memang sangat menarik jika dibandingkan dengan tujuan wisata lainnya di Indonesia, 
daya tarik yang sangat Bali yang dapat menyedot wisatawan dan devisa bagi pulau Bali. 
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Tradisi dan Identitas Bali dalam kehidupan budaya dan ‘seni dunia’ sangat kuat, artinya 
dalam situasi globalisasi yang sangat modern dan internasional, identitas Bali yang utuh 
justru menjadi daya tarik dunia wisata.  

Tradisi budaya topeng didalam masyarakat Hindu-Bali hingga kini masih 
menggunakan semua bentuk topeng yang ada untuk kegiatan upacara keagamaan atau 
upacara adat atau ritual-ritual tertentu. Topeng Bondres sebagai salah satu tokoh dalam 
dramatari , bukan sekedar benda yang menggambarkan physiognomi atau ekspresi  
topeng atau wajah manusia yang ekstrim, topeng Bondres pada mulanya merupakan 
salah satu tokoh dalam dramatari topeng Bali yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan 
upacara adat, ritual keagamaan dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Bondres 
dalam bahasa Bali dapat diartikan rakyat atau dapat pula diartikan sebagai punakawan 
atau sebagai abdi dalem, dalam sistem tatanan kemasyarakatan Bali (topeng) Bondres 
merupakan personifikasi dari kasta yang paling bawah yang disebut dengan Sudra (atau 
Jaba untuk non Bali), artinya dalam sebuah  dramatari topeng Bali juga terdapat tokoh 
lain yang sesuai dengan tatanan kasta yang ada seperti tokoh topeng Keras dan topeng 
Tua, Penasar (Kelihan yang lebih tua, Cenikan yang lebih muda), Patih (prime 
minister) dan Ratu (Dalem atau Raja) serta Bondres (rakyat). Dalam membawakan 
lakon/babad/cerita babad dalam dramatari topeng Bali para penari menggunakan topeng 
bungkulan (menutup seluruh muka penari) dan topeng sibakan (topeng separuh) yang 
menutup sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup 
bagian dahi dan hidung; dengan demikian yang menggunakan topeng bungkulan 
(topeng penuh) tidak dapat melakukan dialog (wicara) dan yang menggunakan topeng 
sibakan dapat berdialog dalam bahasa Kawi dan Bali. Hampir keseluruhan tokoh 
Bondres menggunakan topeng yang sibakan atau topeng separuh sehingga dapat 
melakukan dialog (topeng wicara), namun kelebihan dari Bondres adalah dapat 
melakukan dialog diluar pakem/wanda dari pementasan sebuah dramatari, artinya dapat 
berdialog dengan menggunakan bahasa popular seperti bahasa sehari-hari, bahkan 
bahasa asing selain bahasa Bali, kadang dalam bentuk lawakan/banyolan, sehingga 
penonton atau audience dapat mengerti semua dialog atau maksud/isi dari suatu upacara 
diadakan. (tokoh Bondres mempunyai tugas untuk menterjemahkan bahasa Bali atau 
Kawi yang diucapkan Pedande/ pendeta atau kalimat-kalimat dari Penasar, bahkan 
menterjemahkan gesture dari  Raja-Ratu / Dalem ). 

Dalam suatu dramatari tradisional Bali tokoh Bondres ada beberapa tokoh dan 
masing-masing mempunyai ekspresi tersendiri, ada tokoh Bondres yang bernama Pasek 
Bandesa atau Bondres Tua, Bondres Perempuan Nyoman Semariani, Nyai Sekar, 
Bondres Cungih bondres cacat pada bagian hidung dan bibir, Bondres Kete yang tidak 
memiliki hidung dan bibir, Bondres Pemabok, Bondres Ngantuk dan lainnya tergantung 
koleksi seniman. Secara keseluruhan topeng Bondres sekalipun pekerjaannya mbanyol 
mereka tetap menggunakan pakaian lengkap dramatari topeng sama dengan tokoh lain 
hanya saja ditambah dengan asesori-asesori tertentu. Dramatari topeng tradisional Bali 
ada yang disebut dengan Topeng Pajegan yang dibawakan oleh satu orang penari yang 
memborong (majeg) semua peran atau tokoh topeng, dengan cara melakukan 
penggantian topeng, dan biasanya topeng Pajegan ditampilkan untuk kepetingan 
upacara (topeng Wali atau Bebali atau sakral). Sedangkan topeng Panca tergolong 
dalam topeng profan atau sekuler atau Balih-balihan , cara penampilan yang berbeda 
karena setiap karakter diperankn oleh empat sampai lima orang atau lebih yang berperan 
sesuai dengan tokoh atau karakter topeng termasuk topeng Bondres, dan pertunjukan ini 
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akan menjadi sakral jika muncul Topeng Sidhakarya. Berikutnya adalah dramatari 
topeng Prembon adalah dramatari yang sifatnya sekuler atau bisa juga kontemporer, 
prembon berarti ‘imbuh’ atau tambah, artinya, dramatari ini menambah jenis tokoh atau 
karakter lain yang juga menggunakan topeng dan non topeng, namun tidak menghilang-
kan karakter topeng Bondres. Dengan berjalannya waktu, fenomena dalam kesenian 
Bali muncul Bebondresan sebagai ‘topeng selingan’ ke ‘topeng lawak’ yang 
mengutamakan dagelan/banyolan/ lawak/lelucon, dalam selingan ini bebondresan masih 
tampil dengan dasar lakon atau cerita utuh dari pokok dramatari topengnya. Namun 
belakangan kepopuleran bebondresan menjadikan kesenian topeng ini terpisah dari 
dramatari topeng sebelumnya dan menjadi seni lawak khas Bali, meski tetap menjadi 
bagian selingan dari dramatari-dramatari yang hadir sebelumnya.  

Keberlanjutan dan perkembangan dramatari topeng (Bondres) sedemikian rupa 
berjalan seiring dengan proses yang ada dalam kegiatan rutin dari masyarakat 
pendukungnya, dimungkinkan berkembang karena pengelola seni dan budaya topeng 
Bali khususnya Bondres adalah kelompok warga budaya tersebut. Faktor pengalaman, 
kreativitas dan intelektual atau Kuntjoroningrat menyebutnya sebagai akal-budi lah 
yang menjadi upaya utamanya, ditunjang dengan pemahaman tentang ruang dan waktu 
yang hadir dalam kehidupan. Aktivitas pariwisata Bali yang sangat meningkat turut 
menjadi aspek proses perkembangan dramatari/seni pertunjukan topeng Bondres, yang 
melibatkan aksi masyarakat pendukungnya, ruang dan waktu, seniman dengan gesture 
gerak dan tutur dan yang terpenting audience / penonton. 

C.  Kesimpulan  

Pergeseran bentuk, simbol dan fungsi topeng Bondres merupakan sebuah proses 
perwarisan yang sifatnya turun temurun, dan terjadi dalam masyarakat pendukungnya 
sebagai pelaku kesenian. Pergeseran bentuk, simbol dan fungsi topeng Bondres tetap 
mempertahankan identitas budaya Bali yang menjadi ikon, simbol atau tanda bagi 
masyarakat Bali yang secara konteks tidak dapat adopsi oleh bangsa lain atau dialihkan 
dalam kegiatan globalisasi.  

Dalam peristiwa atau kegiatan seni-budaya di manapun, gelombang globalisasi 
tidak dapat diadaptasi begitu saja mengingat tembok tradisi dan nilai-nilai budaya yang 
hidup pada masyarakat pendukungnya, khususnya tradisi dramatari topeng Bondres 
tidak dimiliki oleh komunitas lain dimanapun. Masyarakat budaya Bali sudah menyusun 
sistem, fungsi, bentuk dan struktur dalam menyajikan dramatari topeng Bondres ke 
dalam jenis dramatari topeng Pajegan, topeng Panca, topeng Prembon dan Bebondresan.  

Dengan demikian gerakan globalisasi sebagai gerakan universalisasi ataupun 
westernisasi tidak dimungkinkan untuk masyarakat yang memiliki asset kesenian 
budaya yang sangat kuat tradisi dan identitasnya. Identitas budaya Bali merupakan daya 
tarik wisatawan untuk datang, dengan demikian globalisasi hanya mendekat pada 
bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang teknologi-informasi. 
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Lampiran 
 
1. Bondres tradisional karya I Wayan Tangguh 
 

       
             Bondres Kete                           Bondres Bongol                            Bondres Kete    
 
 

        
         Bondres Perempuan                  Bondres Perempuan                 Bondres Perempuan Tua 
         Nyoman Semariani 
 
2. Bebondresan (desain baru) 
 

    

              Bondres Cungih                               Seni Pertunjukan Bondres (bebondresan) 
(sumber gambar bali.www.com) 
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      Bondres Perempuan dgn penampilan baru                     Sumber gambar www.Fotografi.net  
              (sumber gambar UNHI masks) 
 
 

 
Sumber gambar: www.flickriver.com 
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