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ABSTRAK
Aksara Bali adalah aksara kedua bagi tiga juta warga Bali. Akan tetapi jumlah kepustakaan dalam aksara Bali di
dunia komputer sangat langka. Untuk mempopulerkan lagi aksara Bali di kalangan generasi yang akan datang,
diperlukan usaha komputerisasi teks secara lengkap.
Usaha tersebut telah dimulai dengan memasukkan karakter aksara Bali ke dalam standard Unicode versi 5.0. Hal ini
memungkinkan pertukaran data teks aksara Bali secara internasional dan menciptakan landasan bagi perangkat lunak
global yang mempergunakan aksara Bali. Namun masih belum ada font aksara Bali yang memenuhi standard Unicode
baik dari segi penggunaan encoding Unicode maupun pelaksanaan aturan penulisan aksara Bali yang benar secara
visual dan logical. Aksara bali merupakan aksara kompleks sehingga tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk font
biasa. Karenanya tugas akhir ini disusun untuk menciptakan font ‘cerdas’ aksara bali yang dapat memenuhi seluruh
kriteria di atas.
Perangkat lunak yang dibangun dalam tugas akhir ini dinamakan smart font Bali Galang. Smart font Bali Galang
merupakan font TrueType aksara Bali dengan encoding Unicode yang ditambahkan program khusus sehingga mampu
melaksanakan perilaku kompleks aksara Bali dengan tetap mempertahankan kesesuaiannya di dalam memory komputer.
Smart font Bali Galang hanya dapat berfungsi dengan baik dalam aplikasi yang telah terintegrasikan mesin Graphite.
Namun karena sifatnya yang open source, baik smart font Bali Galang maupun aplikasi-aplikasi yang mendukungnya
dapat diperoleh dengan cuma-cuma dan dapat didistribusikan dengan bebas. Pengembangan smart font ini diharapkan
dapat menjadi langkah awal dalam melestarikan aksara Bali yang kini sudah semakin jarang digunakan.
Kata kunci: smart font, aksara Bali, font TrueType, Graphite, Graphite Description Language (GDL), WorldPad, SIL
International.

1. PENDAHULUAN
Aksara Bali saat ini digunakan untuk menulis
bahasa asli dari penduduk Bali yaitu bahasa Bali.
Namun, jumlah kepustakaan dalam aksara Bali di
dunia komputer sangat langka. Aksara Bali memiliki
beberapa sifat umum yang terbawa dari aksara Brahmi
purba, contohnya: aksaranya berdasarkan per-sukukata (konsonan secara alami mendapat akhiran bunyi
vokal /-a/) dan ciri penggunaan virama untuk
mematikan bunyi yang terbawa oleh aksara.
Aksara Bali dapat dikategorikan sebagai aksara
kompleks karena beberapa sebab berikut:
1. Susunan logical dan visual dari karakternya bisa
berbeda (perlu pengaturan ulang).
2. Bentuk dan posisi dari rendering karakter yang
terletak di atas atau di bawah karakter lainnya
sangat bervariasi dan bergantung pada konteks
karakternya.
3. Deretan karakter tertentu sering membentuk
ligature kompleks. Ligature adalah sebuah glyph

(bentuk huruf yang digunakan) yang dapat
merepresentasikan lebih dari satu karakter.
4. Beberapa karakter mungkin memiliki lebih dari
satu bagian glyph yang terpisah (contohnya split
vowel).
Saat ini aksara Bali sudah memiliki kodifikasi
karakter (character set) yang telah disetujui oleh
konsorsium Unicode dan telah dimasukkan dalam
standard Unicode internasional (ISO/IEC 10646).
Kodifikasi
karakter
akan
memungkinkan
dioperasikannya bermacam-macam fungsi pemrosesan
teks seperti: pencarian, pengurutan, penghitungan kata,
dan lain sebagainya. Pencantumannya di dalam
standard Unicode akan memungkinkan penyimpanan
teks aksara Bali ke dalam basis data, jaringan internet,
dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya.
Namun font aksara Bali yang ada saat ini masih
belum sesuai dengan standard Unicode internasional.
Salah satu contohnya adalah proses rendering yang
dilakukan oleh font-font tersebut bersifat visual semata.
Susunan logical-nya di memory masih kacau dan
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banyak tingkah laku kompleks aksara Bali yang tidak
bisa diakomodasikan. Hal ini dikarenakan aksara Bali
sebagai aksara kompleks harus di-render sebagai smart
font.
Smart font adalah font dengan data tambahan yang
mengandung instruksi-instruksi bagaimana pemilihan
dan peletakan glyph dilakukan di layar. Berbeda
dengan sistem encoding font umumnya yang memiliki
pemetaan langsung antara data karakter dengan glyph
dan peletakannya yang mudah berdampingan satu
dengan yang lainnya.
Terdapat tiga teknologi smart font yang populer:
1. Apple Advanced Typography, dikembangkan oleh
Apple [FYN04].
2. OpenType, dikembangkan oleh Microsoft dan
Adobe [FYN04].
3. Graphite, dikembangkan oleh SIL International
[FYN04].
Graphite dipilih sebagai teknologi untuk
mengembangkan aksara Bali karena beberapa alasan.
Pertama, Graphite telah diimplementasikan pada
Microsoft Windows dan sifatnya open-sourced.
Graphite juga dikembangkan untuk menangani
implementasi dari sistem penulisan untuk bahasa
minoritas yang membutuhkan pemrosesan yang tidak
didukung pada pengembangan implementasi bahasa
yang dikenal luas. Kedua, OpenType merupakan
teknologi smart font yang sangat canggih dan sudah
diterima dengan luas namun sifatnya yang tidak opensourced menyebabkan opsi ini menjadi terlalu mahal.
Ketiga, Apple Advanced Typography hanya tersedia
pada Macintosh [COR03].

2. STANDARD UNICODE
Standard Unicode adalah aturan encoding karakter
universal untuk karakter dan teks tertulis. Unicode
mendefinisikan langkah konsisten untuk encoding teks
multi bahasa sehingga memungkinkan pertukaran data
teks secara internasional dan menciptakan landasan
bagi perangkat lunak global [UNI06]. Unicode
menyediakan kapasitas untuk meng-encode seluruh
karakter yang digunakan dalam bahasa tertulis di
seluruh dunia. Jumlah karakter yang bisa di-encoding
mencapai lebih dari satu juta buah karakter. Encoding
karakter Unicode memperlakukan karakter alfabet,
karakter ideografis, dan simbol-simbol dengan sama,
yang berarti mereka dapat digunakan dalam
percampuran apapun.
Standard Unicode menetapkan sebuah nilai
numerik (codepoint) dan sebuah nama untuk setiap
karakternya. Jangkauan integer yang digunakan
sebagai codepoint disebut dengan codespace. Dalam
standard Unicode, codespace terdiri dari integer dari 0
sampai dengan 10FFFF16, menyediakan 1.114.112 buah
codepoint yang dapat digunakan. Ketika merujuk
codepoint dalam standard Unicode, biasanya

menggunakan nilai numeriknya dalam heksadesimal
dengan prefiks “U+” [UNI06].
Aksara Bali telah resmi dimasukkan ke dalam
standard Unicode terbaru yaitu versi 5.0 melalui usaha
yang cukup panjang oleh Yayasan Bali Galang yang
bergerak di bidang kebudayaan khususnya kebudayaan
Bali. Karenanya aksara Bali juga sudah memiliki
codepoint yang dapat digunakan secara internasional.
Aksara Bali memperoleh porsi codespace dari U+1B00
sampai dengan U+1B7F. Selanjutnya dalam tugas
akhir ini akan digunakan codepoint dan nama karakter
aksara Bali yang sesuai dengan Unicode.

3. AKSARA BALI
Aksara Bali digunakan untuk menulis bahasa asli
penduduk Bali yaitu bahasa Bali. Aksara Bali berasal
dari aksara Brahmi purba dari India. Karenanya, aksara
Bali memiliki banyak kemiripan dengan aksara-aksara
modern di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang
berasal dari rumpun aksara yang sama. Aksara Bali
pada abad ke-11 banyak memperoleh pengaruh dari
bahasa Kawi atau Jawa kuno. Versi modifikasi aksara
Bali ini digunakan juga untuk menuliskan bahasa
Sasak yang digunakan di Pulau Lombok. Beberapa
kata-kata dalam bahasa Bali meminjam dari bahasa
Sansekerta yang kemudian juga mempengaruhi aksara
Bali. Tulisan Bali tradisional ditulis pada daun pohon
siwalan (sejenis palma), tumpukannya kemudian diikat
dan disebut lontar [UNI06].
Konsonan aksara Bali memiliki suara vokal /–a/
yang melekat. Konsonan yang digabungkan dengan
konsonan berikutnya mengikuti kebiasaan aksara
Brahmi yaitu vokal yang melekat “dibunuh” atau
dihilangkan dengan adeg–adeg (virama) dan konsonan
yang mengikuti ditambahkan di belakangnya [UNI06].
Namun hal ini hanya hanya bisa digunakan pada suku
kata terakhir dari suatu kalimat [TIN94b]. Untuk
menghilangkan vokal yang melekat pada konsonan
yang digabungkan dengan konsonan berikutnya di
tengah kata atau kalimat digunakan gantungan atau
gempelan. Setiap konsonan pada aksara Bali memiliki
bentuk rupa lain yang digunakan untuk mematikan
bunyi vokal konsonan di depannya yang disebut
gantungan atau gempelan. Gantungan dituliskan di
bawah
konsonan
sebelumnya
(menggantung)
sedangkan gempelan dituliskan di samping konsonan
sebelumnya (menempel). Berikutnya, gantungan dan
gempelan ini akan disebut bentuk gabungan konsonan.
Aksara Bali awalnya hanya berjumlah 18 buah
yaitu: ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba,
nga, pa, ja, ya, dan nya [TIN94b]. Karena jumlah
aksaranya yang terbatas sedangkan bahasa Bali terus
berkembang terutama mengambil dari bahasa Jawa
kuno dan Sansekerta, maka aksara Bali kemudian
berkembang menjadi lebih banyak jumlahnya. Menurut
Wayan Simpen, AB dalam bukunya “Pasang Aksara
Bali” (dalam bahasa Indonesia bermakna aturan
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penulisan akksara Bali) dissebutkan bahw
wa jumlah vokkal
sebanyak 144 buah dan konsonan
k
sebaanyak 33 buaah.
Jadi seluruhnnya berjumlahh 47 buah [SIM
M95].
Aksara sw
wara atau vokkal dapat dibaagi lagi menjaadi
aksara hrésw
wa (suara penddek) dan aksarra dírgha (suaara
panjang). Akksara swara teerdiri dari: a, á,
á i, í, u, ú, é, ai,
o, au, r, ŕ, l dan ĺ [SIM
M95]. Aksaraa wianjana attau
konsonan dapat
d
dibagi lagi menurrut fonologinnya
menjadi [TIN
N94b]:
1. Kanthya (Gutturals): ka,
k kha, ga, ghha, nga, ha.
2. Talawya (Palatals): caa, cha, ja, jha, n(y)a, ya, s(h))a.
3. Murdhany
nya (Cerebralss): t(t)a, t(t)haa, d(d)a, d(d)hha,
n(n)a, ra, s(s)a.
4. Dantya (D
Dentals): ta, thha, da, dha, naa, la, sa.
5. Osthya (L
Labials): pa, pha,
p ba, bha, ma,
m wa.
Rupa visual aksara swarra maupun aksara
a
wianjaana
dapat dilihat pada gambar 2-1 dan 2-2 di
d bawah.

Gambar 2-1. Aksara swarra.

Pa
angangge sw
wara tidak bissa berdiri sen
ndiri sehinggaa
peenggunaannyaa menempel pada konsonan (sebagaii
diiakritik). Akibbatnya akan m
mengubah bun
nyi konsonann
seesuai dengann pangangge swara yang
g digunakan..
Daftar lengkapp pangangge swara dapatt dilihat padaa
gaambar 2-3 di bawah
b
ini.

Gam
mbar 2-3. Panngangge swarra.
Pangangge tengenan jjuga tidak dapat
d
berdirii
seendiri. Bisah digunakan seebagai penggaanti konsonann
/h
ha/ (aksara wianjana)
w
yanng telah dim
matikan bunyii
vo
okalnya tanppa menggunnakan viram
ma sehinggaa
beerbunyi /h/. Begitu
B
pula ddengan suran
ng digunakann
seebagai penggaanti konsonan /ra/ berbunyii /r/ dan cecekk
diigunakan sebbagai penggannti konsonan
n /nga/ yangg
beerbunyi /ng/. Adeg-adeg sudah pernah
h disinggungg
seebelumnya merupakan tannda yang digu
unakan untukk
membunuh
m
suuara vokal konsonan di
d depannya..
Keempat
K
panggangge tengennan ini dapatt dilihat padaa
gaambar 2-4 di bawah
b
ini.

Gam
mbar 2-4. Panggangge tengen
nan.

G
Gambar
2-2. Aksara
A
wianjaana.
Aksara-akksara /kha/, /t(t)ha/, /d(dd)ha/, dan /chha/
dalam penuliisan aksara Bali sudah tidaak ada lagi. Dan
D
kalaupun maasih ada makka aksara tersebut disamakkan
dengan wargga aksara yaang bersangkkutan, misalnnya
mengganti /kkha/ dengan /ka/. Sedangkkan /cha/, yaang
saat ini maasih ada hannyalah gantuungan-nya saaja.
Aksara-aksarra dalam gam
mbar 2-2 di atas
a
(khususnnya
aksara /khaa/, /t(t)ha/, /d(d)ha/, dann /cha/) tellah
disesuaikan bentuk glyphh-nya dengann bentuk glyp
yph
aksara Bali yang
y
telah didaaftarkan dalam
m Unicode.
Aksara /jjha/ dan aksaara /ai/ (dalam
m aksara swaara
dírgha) awallnya ditulis daalam bentuk rupa
r
visual yaang
sama dalam berbagai liteeratur Bali yaang ada. Unttuk
membedakann keduanya maka
m
rupa vissual aksara /jhha/
yang terdafttar dalam Unnicode digannti seperti yaang
terlihat pada gambar 2-2.
Selain akksara swara dan wianjanaa, terdapat puula
pangangge swara (sanddangan vokaal), panganggge
tengenan, anngka, dan cecciren pepaosaan (tanda bacca).
Pangangge swara meruppakan tanda vokal
v
dependden
sedangkan akksara swara merupakan
m
vookal independeen.

Bilangan ataau angka dalaam aksara Balii dapat dilihatt
paada gambar 2--5. Aturan pennulisan angka dalam aksaraa
Bali adalah baahwa angka teersebut harus dituliskan dii
an
ntara tanda caarik yang akann dijelaskan dalam
d
cecirenn
peepaosan atau tanda
t
baca.
Ceciren peppaosan yang bbisa dilihat paada gambar 2-6 adalah tanda baca yang diggunakan dalam
m aksara Bali..
Taanda-tanda yaang digunakann yaitu:
1.
1 Carik siki, kedudukannya
k
a sama dengaan koma, baikk
dalam kalim
mat maupun ddalam kakawin
n. Di sampingg
itu dipakai juga
j
untuk meengapit aksarra anceng dann
angka [TIN94a].
2.
2 Carik parreren, dipakaai pada ak
khir kalimat,,
kedudukannnya sama denggan titik [TIN94a].
3.
3 Carik passalinan, dipakai pada penghabisann
karangan, surat,
s
dan laiin-lainnya. Seelain itu jugaa
digunakan sebagai
s
tandaa pergantian tembang
t
padaa
geguritan [T
TIN94a].
4.
4 Panti atau panten,
p
dipakaai pada permu
ulaan menuliss
kalimat atauu karangan [TIN94a].
sebagai tand
5.
5 Pamada, dipergunakan
d
da permulaann
menulis dann atau mengakkhiri kalimat atau
a
karangann
[TIN94a].
6.
6 Carik pasallinan dan carrik agung, dig
gunakan padaa
kekawin-kekkawin untuk pergantian wirama atauu
sarga. Dituulis mengguunakan tandaa baca carikk
pareren daan windu aatau pamada dan winduu
[TIN94a].
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7. Carik paamungkah, fuungsinya samaa dengan tannda
baca titikk dua [TIN94aa].

Gaambar 2-5. Anngka dalam akksara Bali.

Gambar 2-6. Ceciren pepaaosan.
dalam standaard
a
Bali dimasukkan
d
Ketika aksara
Unicode veersi 5.0 melalui konsorrsium Unicodde,
aksaranya juuga diperlenggkap dengann simbol-simbbol
berikut:
1. Simbol musik
m
untuk nada:
n
dong, deeng, dung, danng,
dang suraang, ding, daaeng, deung, daing,
d
dan daang
gede.
2. Tanda diakritik untuk simbol musikk: tegeh, endeep,
kempul, kempli, jegoogan, kempul with jegogaan,
kempli wiith jegogan, bende,
b
dan gonng.
3. Simbol musik
m
lainnyaa: dug, dag, tuk, tak, panng,
pung, plaak, pluk, dan ping.
p
Selain ituu dalam standdard Unicodee versi 5.0 juuga
dimasukkan aksara moodifikasi untuuk menuliskkan
bahasa Sasakk sebanyak 7 buah yaitu: kaf,
k khot, tzir, ef,
ve, zal, dan asyura.
a
Jumlah tootal aksara Baali yang telah terdaftar dalaam
standard Unicode versi 5.0
5 sebanyak 121 buah yaang
meliputi seluuruh aksara yaang telah dipapparkan di atass.

diiibaratkan sebbagai font dengan prograam komputerr
keecil di dalamnnya. Mesinnyya adalah peneerjemah yangg
menjalankan
m
program komputer keecil tersebutt
[C
COR03].
Lingkungann aplikasi menyediakan
n rutin-rutinn
lib
brary dengann API sehinggga dapat digu
unakan untukk
me-render
m
tekss aksara komppleks. Rutin-ru
utin ini dalam
m
giilirannya akaan memperguunakan tabel aturan yangg
teerletak di dalam font itu senndiri untuk meengatur ulangg
kaarakter, memeetakan karakteer ke glyph, membuat
m
tandaa
po
osisi dan subbstitusi konteekstual dan glyph
g
lainnyaa
yaang saling berelasi.
b
Kareena tabel-tabeel ini adalahh
baagian dari foont, maka peengembang font
fo memilikii
ko
ontrol maksim
mum terhadaap perilaku pembentukann
gllyph dalam fonnt tadi [FYN004].
Penanganann teks kompuuter melibatk
kan encodingg
daan pemrosesaan. Berikut adalah conto
oh sederhanaa
peenanganan teeks untuk hhuruf latin ‘T’. Ketikaa
peengguna aplikkasi pemrosesan teks meng
getikkan huruff
‘T
T’ lewat keybboard, sistem
m menerima pesan bahwaa
usser menekan sebuah kombbinasi tuts un
ntuk ‘T’ yangg
keemudian di-eencode sebaagai U+0054
4 (codepointt
Unicode
U
untuuk ‘LATIN CAPITAL LETTER
L
T’)..
Aplikasi
A
pemroosesan teks m
menyimpan angka
a
tadi dii
memory dan juuga melemparkkannya ke ap
plikasi displayy
yaang bertangggungjawab unntuk meletak
kkan karakterr
teersebut di layyar. Aplikasi display ini, bisa berupaa
ap
plikasi eksteernal ataupunn bagian dari
d
aplikasii
peemrosesan teks
t
tadi, kemudian menggunakan
m
n
co
odepoint sebaagai indeks uuntuk mencarii gambar ‘T’’
daan kemudian menggambarrkannya ke laayar monitor..
Prroses ini berrlanjut selam
ma pengguna mengetikkann
kaarakter lainnyya. Aplikasi display padaa penanganann
teeks untuk sm
mart font tiddak hanya menggunakan
m
n
co
odepoint untuuk mencari gaambar yang sesuai,
s
namunn
ju
uga mencocokkkannya denggan aturan yang
y
terdapatt
daalam tabel datta smart font. Setelah itu baaru dilakukann
peenggambaran ke layar.

5.. GRAPHITE
4. SMART FONT
Smart fonnt adalah font yang dilengkkapi dengan daata
tambahan yang menggandung innstruksi-instrukksi
bagaimana pemilihan
p
dan peletakan glyyph dilakukann di
layar, alih-allih dikodekann secara langgsung ke dalaam
aplikasi ataau komponenn sistem opperasi. Berbeeda
dengan sistem
m encoding foont umumnya (atau dalam hal
h
ini diistilahkkan “dumb fonnt”) yang mem
miliki pemetaaan
langsung anntara data karakter
k
denggan glyph dan
d
peletakannyaa yang mudahh berdampinggan satu denggan
yang lainnyaa [COR03].
Umumnyya data smart font
f
berbentukk tabel di dalaam
berkas font itu sendiri. Semacam
S
meesin atau drivver
perangkat luunak diperlukaan untuk mem
mbaca tabel dari
d
font dan mennggunakannyaa dengan benar dalam prosses
rendering. Dengan kataa lain, smaart font dappat

Graphite adalah sisteem smart font
f
dengann
keemampuan yang memaadai untuk menanganii
ko
ompleksitas seluruh sisstem penulissan modernn
[C
COR06]. Grraphite mam
mpu menangaani berbagaii
tin
ngkah laku koompleks sistem
m penulisan seeperti:
1.
1 Pembentukaan kontekstuaal.
2.
2 Ligature.
3.
3 Pengaturan ulang.
4.
4 Glyph terpissah.
5.
5 Bidirectionaality.
6.
6 Penumpukaan diakritik.
7.
7 Peletakan kompleks.
k
Arsitektur sistem Grapphite dapat dilihat padaa
gaambar 2-7. Masukan
M
messin Graphite adalah dataa
kaarakter yangg dapat dileengkapi deng
gan propertii
kaarakter dan atau fitur ffont. Keluaraannya adalahh
deeretan glyph yang
y
tersusunn dengan benaar, dilengkapii
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dengan pemetaan antara glyph di layar dengan karakter
yang mendasarinya. Sistem Graphite menyediakan
dukungan terhadap mekanisme editing seperti klik
mouse dan seleksi penyorotan. Sebuah font dapat
diproses dengan sistem Graphite dengan meng-compile
sebuah program yang ditulis dengan Graphite
Description Language (GDL) ke dalam font TrueType
biasa. Hasilnya adalah font TrueType dengan tabel
khusus yang digunakan oleh mesin Graphite [COR06].

Gambar 2-7. Arsitektur sistem Graphite.
Sistem Graphite terdiri dari [COR03]:
1. Bahasa
pemrograman
rule-based
Graphite
Description Language yang bisa digunakan untuk
mendeskripsikan tingkah laku sistem penulisan.
2. Compiler untuk bahasa tadi.
3. Mesin rendering yang dapat berfungsi sebagai
aplikasi pemrosesan teks.
Program Graphite Description Language (GDL)
menggunakan tabel untuk mengorganisasikan aturan
dan penugasan. Tabel diidentifikasikan dengan
menggunakan kode ‘table()’ dan ‘endtable’. Ada enam
jenis tabel yang dideklarasikan dengan feature, glyph,
name, linebreak, substitution, dan positioning. Tabel
feature mendefinisikan fitur-fitur yang tersedia dalam
smart font. Tabel glyph digunakan untuk
mendefinisikan kelas glyph dan menyediakan
informasi tentang glyph-glyph yang akan digunakan
dalam aturan. Tabel name digunakan untuk
memasukkan informasi font seperti nama font,
pembuat, fitur font, dan lain-lain dalam teks
multibahasa dalam berkas GDL yang di-compile. Tabel
linebreak dapat digunakan untuk menyediakan
informasi tentang bagaimana baris sebaiknya dipotong
(linebreaking). Tabel substitution digunakan untuk
mendefinisikan aturan untuk pengaturan, substitusi,
pemasukan dan penghapusan glyph sebelum proses
pengaturan posisi. Tabel positioning berisi aturan
pengaturan posisi glyph di layar. Tabel linebreak,
substitution, dan positioning digunakan dalam proses
rendering.
Tabel-tabel yang mengandung aturan (tabel
linebreak,
substitution,
dan
positioning)
dikelompokkan dalam satu atau lebih pass yang
terurut. Pass diidentifikasikan dengan kode ‘pass()’
dengan parameter angka. Pernyataan ‘endpass’
menghentikan pass. Setiap pass menggunakan deretan
glyph sebagai masukan, memproses isinya, dan
menghasilkan aliran keluaran. Urutan keluaran ini
kemudian menjadi masukan bagi pass berikutnya. Pass
awal mengubah karakter Unicode menjadi glyph. Pass
lainnya menjalankan aturan, melaksanakan pencocokan

pada aliran masukan dan meletakkan hasil pelaksanaan
aturan pada aliran keluaran. Pass terakhir meletakkan
glyph ke posisi final untuk proses rendering.

6. AKSARA
BALI
UNICODE 5.0

DALAM

STANDARD

Melalui proses yang panjang, aksara Bali akhirnya
dapat didaftarkan dalam standard Unicode versi 5.0
pada tahun 2006 melalui konsorsium Unicode. Aksara
Bali memperoleh porsi codepoint dari U+1B00 sampai
dengan U+1B7F dengan total 128 slot dan terisi 121
buah karakter. Detail karakter aksara Bali yang
terdaftar adalah sebagai berikut:
1. 1B00 – 1B04: berbagai lambang.
2. 1B05 – 1B12: vokal independen.
3. 1B13 – 1B33: konsonan.
4. 1B34: lambang (BALINESE SIGN REREKAN).
5. 1B35 – 1B43: tanda vokal dependen.
6. 1B44: lambang (BALINESE ADEG ADEG).
7. 1B45 – 1B4B: konsonan tambahan (aksara
Sasak).
8. 1B50 – 1B59: angka.
9. 1B5A – 1B60: tanda baca.
10. 1B61 – 1B6A: simbol musik untuk nada.
11. 1B6B – 1B73: tanda diakritik untuk simbol
musik.
12. 1B74 – 1B7C: simbol musik lainnya.
Bentuk gabungan konsonan aksara Bali tidak
dimasukkan ke dalam peta karakter Unicode karena
merepresentasikan informasi yang sama dengan
konsonan itu sendiri. Sehingga yang didaftarkan hanya
bentuk konsonan dasarnya saja. Nantinya akan menjadi
tugas smart font untuk secara otomatis mengubah
bentuk glyph konsonan aksara Bali apakah akan
menggunakan bentuk konsonan dasar atau bentuk
gabungannya. Dalam gambar 3-1 berikut ditunjukkan
bentuk dasar dan bentuk gabungan dari konsonan
aksara Bali.

6
ph-nya sama,,
laainnya. Walaaupun bentukk rupa glyp
masing-masing
m
g merepresenntasikan info
ormasi yangg
beerbeda sehinggga memperoleeh codepoint yang
y
berbeda..
Peerbedaannya dengan
d
tanda vokal depend
den, karakter-kaarakter ini beerdiri sendiri dan dapat dib
berikan tandaa
diiakritik. Bebeerapa tanda ddiakritik ditam
mbahkan padaa
kaarakter dasar notasi
n
musik ini untuk men
ngindikasikann
in
nformasi iram
ma (tanda nnada tinggi dan
d
rendah)..
Beberapa
taanda
lainnyya
digunaakan
untukk
mengindikasika
m
an instrumeen alat musik
m
yangg
diigunakan. Tannda-tanda diakkritik ini di-encoding padaa
U+1B6B..U+1B
U
B73. Set sim
mbol musik lainnya yangg
diigunakan untuuk fitur khusuus pertunjukan
n di-encodingg
paada
U+1B
B74..U+1B7C..
Simbol-ssimbol
inii
menyatakan
m
pennggunaan tangan kanan ataau tangan kiri,,
po
osisi tangan terbuka
t
atau tangan tertutu
up, memukull
keendang
“laaki-laki”
(laanang)
ataau
kendangg
“p
perempuan” (wadon), dan keras lembutnyaa
peemukulan.

Gambar 3-1. Konsonan bentuk
b
dasar dan
d gabungann.
Renderingg untuk laambang vokal (panganggge
swara) /u/ dan
d /ú/ menggambil bentukk yang berbeeda
ketika dikom
mbinasikan dengan
d
kelom
mpok konsonnan
tertentu. Battas maksimall untuk kelom
mpok konsonnan
adalah tiga karakter,
k
dim
mana karakter terakhir adallah
/ya/, /wa/, attau /ra/ (kombbinasi ini seriing disebut juuga
dengan istilah ‘tumpuk tiga’). Urutaan aksara Bali
B
tradisional yang
y
diajarkkan di sekolah dasar dan
d
menengah addalah; ha na caa ra ka | da ta sa wa la | ma ga
ba nga | pa ja ya nya. Seddangkan penyyusunan karakkter
dalam tabel kode Unicode mengikutii urutan aksaara
Brahmi.
Kedua karakter U+1B
B5A BALINE
ESE PANTI dan
d
U+1B5B BALINESE
B
P
PAMADA
diggunakan unttuk
memulai babb pada teks. U+1B5D
U
BAL
LINESE CAR
RIK
PAMUNGKA
AH digunakann sebagai tandda baca titik duua.
U+1B5E BA
ALINESE CARIK
C
SIKI dan U+1B5F
BALINESE CARIK PAR
REREN diguunakan sebaggai
tanda baca kooma dan titik..
Teks Bali tradisional ditulis
d
di daunn pohon siwallan
(sejenis palm
ma), tumpukaannya kemuddian diikat dan
d
disebut lonttar. U+1B600 BALINESE
E PAMENEN
NG
digunakan daalam teks lonttar dimana seebuah kata harrus
dipotong pada akhir baris (selalu settelah suku kaata
penuh). Tannda ini tidakk digunakan sebagai tannda
hubung kataa, namun hannya digunakaan sebatas paada
pemotongan baris.
Bali terkeenal dengan warisan
w
musikknya yang kayya.
Beberapa siistem notasi digunakan untuk menuulis
musik. Unntuk mereprresentasikan tangga naada
pentatonis, digunakan
d
suuku kata dingg, dong, danng,
deng, dungg (di-encodinng pada U+
+1B61..U+1B664,
U+1B66), saama seperti ‘do re mi fa so la ti do’ yaang
sudah kita kenal. Simbbol musik yang
y
digunakkan
berdasarkan bentuk tandaa vokal depennden dan simbbol

Aksara Balli juga menyyertakan beb
berapa “huruff
su
uci” yang diisebut simboll modre. Sebagian besarr
hu
uruf-huruf inni dapat disuusun dari beb
berapa unsurr
po
okok termasuuk U+1B01 BALINESE SIGN ULU
U
CANDRA.
CA
Karrakter-karakterr tambahan lainnya,
l
yangg
diikenal digunakan dalam teks, diharapkan untukk
diiusulkan sebaagai tambahann aksara Balii pada waktuu
yaang akan datanng.
Tanda pengggabungan U
U+1B34 BALIINESE SIGN
N
RE
EREKAN (nukkta) digunakaan untuk memp
perluas daftarr
kaarakter untuk bunyi-bunyi asing. Conto
ohnya adalahh
/k
ka/ + rerekann menjadi /xaa/, /ga/ + rereekan menjadii
/γγa/, /ja/ + rerekkan menjadi //za/, /pa/ + rerrekan menjadii
/v
va/, dan lain-llain. Karena kurang jelas karakter apaa
saaja yang dappat diperluas bunyinya daan perubahann
bu
unyinya menjadi apa, makaa penulis beraasumsi bahwaa
reerekan dapat dimasukkan
d
ppada semua ko
onsonan dasarr
daan mengenai perubahan
p
bunnyinya tidak diperhatikan.
d
Tujuh huruuf U+1B45 B
BALINESE LETTER
L
KAF
F
SA
ASAK sampaii dengan U+11B4B BALINE
ESE LETTER
R
AS
SYURA SASA
AK adalah taambahan konssonan bentukk
daasar untuk bahhasa Sasak. B
Bentuk dasar dan
d gabungann
hu
uruf-huruf inii ditunjukkan pada gambaar 3-2 berikutt
in
ni.

3 Konsonann untuk bahasaa Sasak.
Gambar 3-2.
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TR
A
AKSARA
BAL
LI
7. FONT TRUETYPE
Perangkaat lunak yang disusun dalam
m tugas akhir ini
dapat dibagii menjadi duua bagian beesar, yaitu foont
TrueType akksara Bali dann program GDL
G
yang berrisi
aturan penuliisan font TrueeType aksara Bali
B tersebut.

rendering karakter
k
yangg terletak di atas atau dii
bawah karakkter lainnya saangat bervariaasi.
4.
4 Pembentukaan ligature koompleks.

Font TruueType aksaraa Bali yang akan
a
digunakkan
dalam impplementasi Bali Galanng merupakkan
modifikasi font
f
TrueTypee Bali Simbaar versi B yaang
dikembangkaan oleh Bapaak Made Suaatjana. Beberaapa
glyph baru yang
y
tidak teersedia dalam
m font TrueTyype
Bali Simbarr versi B dibbuat sendiri dengan meniru
contoh glyphh dalam tabel karakter
k
Unicode.
Selanjutnnya font aksaara Bali moddifikasi tersebbut
juga ditambbahkan inform
masi attachm
ment point dan
d
nama postsscript untuk setiap glypph yang adda.
Attachment point
p
adalah seebuah titik yanng didefinisikkan
relatif pada garis glyph yang bergunna sebagai tiitik
pandu dalam
m penggabunngan dua buuah glyph aggar
posisinya seesuai satu saama lain. Nama
N
postscrript
adalah namaa yang diberikkan oleh desaainer font unttuk
mengasosiasikan glyph.

AKU KOMPL
LEKS AKSAR
RA BALI
8. PERILA
Aksara-akksara Asia yaang berasal dari
d aksara Arrab
dan Brahmi dapat dikkategorikan sebagai aksaara
kompleks kaarena beberapaa sebab berikuut:
1. Susunan logical dan visual dari karakternya
k
bisa
berbeda (perlu
(
pengatuuran ulang).
2. Teks Araab dibaca darii kanan ke kirri, namun anggka
dibaca daari kiri ke kaanan (memerllukan renderiing
dua arah)).
3. Bentuk dan
d
posisi daari renderingg karakter yaang
terletak di
d atas atau di bawah karakter
k
lainnnya
sangat bervariasi
b
dann bergantungg pada konteeks
karakternnya (memerlukkan substitusi dan pengaturran
glyph yanng bergantungg pada kontekss).
4. Deretan karakter teertentu serinng membenttuk
ligature kompleks (memerlukan substitusi dan
d
komposissi banyak glypph ke satu glypph baru).
5. Beberapaa karakter mungkin
m
mem
miliki lebih dari
d
satu bagiaan glyph yangg terpisah.
Karena aksara
a
Bali senndiri merupakkan turunan dari
d
aksara Brahm
mi dan memilliki sebagian besar
b
ciri aksaara
kompleks di atas maka daapat dipastikaan bahwa aksaara
Bali merupaakan aksara kompleks.
k
Perrilaku kompleeks
yang dimilikki oleh aksaara Bali sehiingga menunntut
rendering koompleks pula di antaranyaa adalah sebaggai
berikut:
1. Memerluukan pengatuuran ulang dan
d
pemisahhan
karakter. Beberapa karakter
k
munngkin memilliki
lebih darii satu bagian glyph
g
yang terrpisah.
2. Peletakann diakritik yang berbedda-beda sesuuai
dengan konteks aksaraa yang diikutinnya.
3. Pemilihann glyph yang
y
disesuuaikan denggan
kontekstuual aksaranyaa. Bentuk dan
d
posisi dari
d

Gambar 3-3.
3 Perilaku kkompleks aksaara Bali.
Gambar 3-3.A
3
mempperlihatkan tiga aksaraa
BALINESE LETTER
L
BA)..
wianjana /ba/ (U+1B29 B
Aksara
A
kedua memperolehh panganggee swara /e//
(U
U+1B3E BA
ALINESE VO
OWEL SIGN
N TALING))
seehingga beruubah menjadii /be/. Menu
urut ‘Pasangg
Akksara Bali’, taling dileetakkan di sebelah kirii
ko
onsonan sehhingga rupaa visualnya seolah-olahh
menunjukkan
m
b
bahwa
taling dditulis terlebih
h dahulu baruu
keemudian akksara /ba/. Padahal ta
aling dituliss
beelakangan yaang kemudiann mengubah bunyi aksaraa
perilaku kom
/b
ba/. Hal ini menunjukkan
m
mpleks aksaraa
Bali yang meemerlukan ppengaturan ullang. Aksaraa
keetiga memperroleh panganngge swara /o/
/ (U+1B400
BA
ALINESE VOWEL
V
SIG
GN TALING
G TEDUNG))
seehingga berubbah bunyi mennjadi /bo/. Menurut
M
aturann
peenulisan aksarra Bali, talingg tedung dituliskan terpisah..
Saatu bagian mengapit
m
di kiiri konsonan (taling), dann
saatu bagian laagi mengapit sebelah kan
nan konsonann
(teedung). Hal ini memperliihatkan perilaaku komplekss
ak
ksara Bali yang memerlukan pem
misahan dann
peengaturan ulanng karakter. S
Selain itu taling tedung jugaa
menjadi
m
contohh karakter yanng memiliki leebih dari satuu
gllyph.
Gambar 3-33.B dan 3-3.C memperlihatk
kan peletakann
diiakritik yang berbeda-bedda sesuai den
ngan kontekss
ak
ksaranya. Padda gambar IIII-1.B terdap
pat dua buahh
ak
ksara wianjanna /da/ (U+1B24 BALINE
ESE LETTER
R
DA).
DA Aksara peertama mempeeroleh pangan
ngge swara /i//
(U
U+1B36 BALIINESE VOW
WEL SIGN UL
LU) sehinggaa
beerbunyi /di/. Aksara keddua mempero
oleh ulu dann
pa
angangge tenngenan yang berbunyi /n
ng/ (U+1B022
BA
ALINESE SIG
GN CECEK) sehingga berrbunyi /ding/..
Ulu
U pada aksarra /da/ pertam
ma terletak tep
pat di tengah-teengah sedangkkan ulu pada aksara /da/ kedua
k
sedikitt
teergeser oleh ceecek.
Pada gambbar 3-3.C teerdapat dua buah aksaraa
wianjana /da/ pula. Aksaara pertama memperolehh
pa
angangge swaara /ae/ (U+1B42 BALINE
NESE VOWEL
L
SIIGN PEPET) sehingga berrbunyi /dae/ (seperti
(
bunyii
/d
de/ pada kataa ‘derap’). A
Aksara kedua memperolehh
peepet dan panngangge tenggenan yang berbunyi /r//
(U
U+1B03 BAL
LINESE SIG
GN SURANG
G) sehinggaa
beerbunyi /daer//. Pepet pada aaksara /da/ perrtama terletakk
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tepat di tenggah-tengah seedangkan peppet pada aksaara
/da/ kedua bukan
b
hanya tergeser olehh surang, tetaapi
juga menjaddi lebih pipihh agar lebar keduanya tiddak
melebihi lebaar aksara /da/ itu sendiri.
Gambar 3-3.D
3
menunjjukkan berbaggai bentuk glyp
yph
dari gantunngan aksara wianjana /ra/ (U+1B22D
BALINESE LETTER
L
RA) yang dinamaakan juga cakkra
atau guung. Bentuk glyphh cakra pada aksara pertam
ma
yang berbuunyi /krya/ merupakan ligature yaang
pembentukannnya bisa dilihat
d
pada gambar 3-3.E.
Bentuk glyphh cakra pada aksara keduaa yang berbunnyi
/kra/ lebarnyya tidak selebbar bentuk gly
lyph cakra paada
aksara ketigaa yang berbuunyi /skra/. Selain itu, ujuung
glyph cakra kedua menem
mpel pada akksara di atasnnya
sedangkan ujung
u
glyph cakra ketigaa naik sehinggga
sejajar dengaan aksara di atasnya.
a
Hal inni menunjukkkan
perilaku koompleks akssara Bali pada
p
sebagiian
karakternya yang memerllukan pemilihhan glyph yaang
disesuaikan dengan
d
kontekkstual aksarannya.
Gambar terakhir 3-3.E menunnjukkan prosses
pembentukann beberapa ligature
l
yangg terdapat paada
aksara Bali. Ketika aksarra /na/ (U+1B
B26 BALINES
ESE
LETTER NA)
NA diikuti oleh
o
panganggge swara /á/
(U+1B35 BA
ALINESE VOWEL SIGN TEDUNG)
T
maaka
otomatis glypph keduanya diganti dengaan glyph tungggal
yang berbedda. Begitu pula dengann aksara-aksaara
berikutnya paada gambar 3-3.E.
Penulisann teks aksara Bali tidak seeperti penulissan
aksara Romaan dimana pennulisannya meenggantung paada
baseline alihh-alih “duduk”” pada baselinne. Hal ini dappat
dilihat pada gambar
g
3-4 beerikut ini.

Gamb
mbar 3-4. Penulisan teks aksaara Bali.
Selain ituu, aturan penuulisan aksara Bali
B yang cukkup
rumit adalahh tidak adanya jarak atau spasi antar kaata
dalam kalimaat maupun anttar kalimat. Namun
N
aturan ini
tidak mutlaak dimana pengguna
p
aksara Bali bisa
memilih unttuk memakai spasi atau tiidak. Umumnnya
buku pelajarran aksara Baali di sekolah dasar memakkai
aturan penuulisan aksara Bali dengann menggunakkan
jarak spasi antar kata untuk
u
mempeermudah prosses
belajar menggajar.
Namun hal
h ini juga tidak mudahh karena aturran
penulisan akksara Bali yaang kompleks menyebabkkan
hubungan anntar kata tidak selalu dapat diberi
d
jarak attau
spasi kosongg. Contohnya dapat dilihat pada gambar 34. Kalimat dalam
d
aksara Bali
B tersebut berbunyi “Buudi

beermain bola.””. Pengguna aksara Bali memutuskann
spasi antar kkata. Hal ini dapat dilihatt
menggunakan
m
paada jarak antaara kata pertam
ma dan kedua. Namun spasii
tid
dak mungkin untuk digunaakan antara kaata kedua dann
keetiga karenaa konsonan terakhir /na/ (U+1B266
BA
ALINESE LE
ETTER NA) dalam kata “bermain””
diigantung dengan konsonaan pertama /b
ba/ (U+1B299
BA
ALINESE LE
ETTER BA) dalam kata “bola” (atauu
daalam hal ini /bbo/).

Gambar 3-44. Contoh kalimat dalam ak
ksara Bali
mempergunaakan spasi.
Sebelumnyaa telah diisebutkan bahwa huruff
onsonan aksaara Bali dan ttambahan kon
nsonan untukk
ko
baahasa Sasak memiliki
m
dua bentuk yaitu bentuk dasarr
daan bentuk gaabungan. Hall ini menimb
bulkan suatuu
peermasalahan baru,
b
yaitu m
mengenai pem
milihan bentukk
ko
onsonan yangg ingin dipergunakan. Conttohnya adalahh
membedakan
m
p
penulisan
katta ‘sri’ dan ‘sari’. Keduaa
kaata memiliki huruf penyussun yang sam
ma, yaitu /sa//
(U
U+1B32 BAL
LINESE LET
TTER SA), /rra/ (U+1B2D
D
BA
ALINESE LET
TTER RA), daan /i/ (U+1B3
36 BALINESE
E
VOWEL
VO
SIGN ULU). Perbeddaan keduany
ya adalah kataa
‘ssri’ menggunaakan huruf /rra/ bentuk gaabungan (dann
mematikan
m
bunnyi /a/ pada hhuruf /sa/) sedangkan kataa
‘ssari’ mengguunakan hurruf /ra/ beentuk dasar..
Peermasalahannyya adalah baggaimana mekanisme untukk
mengetahui
m
baahwa penggunna ingin men
nuliskan kataa
‘ssri’ dengan huuruf /ra/ bentukk gabungan daan bukan kataa
‘ssari’ dengan huuruf /ra/ bentuuk dasar.
Hal ini daapat diselesaiikan dengan solusi yangg
cu
ukup sederhanna. Aksara tuurunan dari ak
ksara Brahmii
memiliki
m
satu karakter khuusus yang beerguna untukk
membunuh
m
bunnyi vokal /a/ yang mengik
kuti konsonann
yaang disebut virama.
v
Dalam
m aksara Balli, virama inii
ad
dalah karaktter adeg-adeeg (U+1B44 BALINESE
E
AD
DEG-ADEG). Jadi, mekkanisme unttuk memilihh
peenulisan huruuf konsonan bentuk gabu
ungan adalahh
deengan menulliskan karaktter adeg-adeeg di antaraa
ko
onsonan yangg ingin dimatiikan bunyi /aa/-nya dengann
ko
onsonan yangg ingin dituliss dalam bentu
uk gabungan..
Sm
mart font akann menerima kkombinasi karrakter ini dann
melaksanakan
m
aturan untukk menghilang
gkan karakterr
ad
deg-adeg (karrena adeg-addeg tidak bolleh ditulis dii
teengah kata menurut
m
‘Pasang Aksara
a Bali’) dann
mengubah
m
koonsonan yanng mengikutii adeg-adegg
deengan bentuk gabungannyaa. Sehingga dalam
d
contohh
dii atas, kata ‘sri’ tidak tterdiri dari tiga karakterr
peenyusun nam
mun empat kaarakter, ditam
mbah karakterr
ad
deg-adeg. Lebbih jelasnya ddapat dilihat pada ilustrasii
dii gambar 3-5.
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dengan karakter yang mendasarinya (logical).
Untuk setiap ligature, memungkinkan untuk
menyatakan wilayah persegi terpisah yang sesuai
dengan karakter-karakter yang mendasarinya.
Memilih karakter tersebut akan menyorot wilayah
yang sesuai dan begitu pula sebaliknya.

Gambar 3-5. Mekanisme pemilihan bentuk konsonan.
Perilaku-perilaku ini secara alami menempatkan
batasan-batasan pada pendesain font karena glyph
harus cocok dengan analisis perilaku pembentukan
aksara yang ditentukan pada saat aplikasi ditulis atau
sewaktu mendesain encoding. Seringkali analisis hanya
cocok digunakan pada bentuk atau gaya dari satu
aksara. Karenanya digunakan teknologi smart font.

9. KAPABILITAS
GRAPHITE
RENDERING AKSARA BALI

UNTUK

Kapabilitas Graphite dalam aksara kompleks
menentukan perilaku kompleks aksara Bali apa saja
yang bisa dimplementasikan nantinya dalam smart font
yang akan dibuat. Berikut adalah perilaku kompleks
aksara Bali yang akan dapat diimplementasikan:
1. Pembentukan kontekstual (contextual shaping).
Pembentukan kontekstual berarti pemilihan glyph
untuk karakter yang diberikan dipengaruhi oleh
karakter yang bertetangga dengan dirinya.
Karenanya untuk karakter yang sama tidak dapat
diasumsikan akan dapat di-render dengan glyph
yang sama dalam dua situasi yang berbeda.
2. Korespondensi kompleks karakter ke glyph.
Dalam memilih glyph untuk merepresentasikan
karakter,
Graphite
mengijinkan
kombinasi
pemetaan satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke
satu, dan banyak ke banyak. Contohnya adalah
U+1B40 BALINESE VOWEL SIGN TALING
TEDUNG yang merupakan pemetaan satu ke dua.
3. Pengaturan posisi (positioning).
Glyph yang di-render dapat diatur posisinya baik
secara vertikal maupun horisontal sehingga hasil
keluaran rendering-nya tampak sama sekali
berbeda dari apa yang dihasilkan oleh “dumb font”
dengan hanya metriks dasar dan tabel kerning.
Situasi umum dimana hal ini diperlukan adalah
untuk menciptakan tumpukan diakritik atau untuk
meletakkan diakritik pada lokasi yang berbeda-beda
yang tidak kentara pada berbagai glyph dasar.
4. Ligature.
Dalam Graphite, istilah ligature tidak hanya berarti
me-render rangkaian karakter dengan satu glyph,
namun juga berarti asosiasi antara elemen visual

5. Pengaturan ulang (reordering) dan pemisahan
(splitting).
Glyph aksara Bali dapat ditampilkan dalam susunan
yang berbeda dari susunan karakter yang
mendasarinya (logical-nya). Perilaku ini cukup
umum untuk aksara-aksara dari daerah Asia Selatan
dan Asia Tenggara, dimana beberapa vokal dirender sebelum konsonan yang mendahuluinya.
Karakter U+1B40 BALINESE VOWEL SIGN
TALING TEDUNG terpisah menjadi dua glyph dan
di-render pada kedua sisi konsonan yang
mendahuluinya. Konsonan dan vokal yang
berasosiasi dengannya dapat dipandang sebagai
satu bagian, dan terkadang bisa dianggap tidak baik
untuk memilih atau mengubah elemen bagian
secara terpisah.
6. Kursor terpisah (split insertion bars).
Kursor terpisah ini berguna ketika rangkaian glyph
tidak mengikuti susunan linier horisontal yang ketat
yang mematuhi urutan karakter yang bersesuaian.
7. Pemotongan baris.
Graphite dapat menjadi mesin pemotongan baris
untuk aksara yang perilaku pemotongan barisnya
dapat dijabarkan dalam aturan. Graphite me-render
sebuah paragraf per satu baris, mengisi baris
sepenuh mungkin dan memotong baris di lokasi
yang dianggap paling baik oleh font. Mesin
Graphite akan mencoba memilih pemotongan yang
paling diinginkan, dari yang paling ideal ke kurang
ideal sampai menemukan porsi teks yang cukup
atau memutuskan bahwa tidak ada teks yang akan
cukup bahkan pada kondisi pemotongan yang tidak
ideal sekalipun.
8. Jusifikasi teks.
Justifikasi teks meliputi pengaturan lebar baris dari
teks agar mengisi secara tepat ruang yang tersedia.

10. ATURAN PENULISAN AKSARA BALI YANG
DIIMPLEMENTASIKAN
Aturan-aturan penulisan aksara Bali yang akan
diimplementasikan dalam perangkat lunak nantinya
diambil dari dua literatur utama untuk aksara Bali yaitu
buku karangan I Nengah Tinggen yang berjudul
“Celah-Celah Kunci Pasang Aksara Bali” dan
“Pedoman Perubahan Ejaan Bahasa Bali dengan Huruf
Latin dan Huruf Bali”. Aturan-aturan tersebut adalah
sebagai berikut ini:
1. Konsonan bentuk dasar yang mengikuti adegadeg (U+1B44 BALINESE ADEG-ADEG) diubah
menjadi bentuk gabungannya dan adeg-adeg
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dihilangkan, baik untuk konsonan yang langsung
mengikuti adeg-adeg ataupun yang dipisahkan
oleh spasi (bukan satu kata). Proses ini sering
diistilahkan ‘konsonan dibunuh’ yang berarti
dihilangkan bunyi vokal /-a/-nya [TIN94b].
2.

9.

Konsonan U+1B26 BALINESE LETTER NA yang
dibunuh dan diikuti konsonan U+1B1D
BALINESE LETTER TA LATIK atau U+1B25
BALINESE LETTER DA MADU diganti dengan
U+1B21 BALINESE LETTER NA RAMBAT.
Aturan ini hanya berlaku dalam satu kata.
Contohnya adalah kata 'Kanta' dan 'Pandu'
[TIN94a].

Sebagian besar konsonan memiliki bentuk
gabungan yang terletak di bawah karakter (dalam
hal ini konsonan) sebelumnya. Jika hal ini
dilakukan dua kali maka akan terjadi tumpuk tiga.
Contohnya dalam kata 'taMBLang'. Hal ini harus
dihindari. Karenanya, jika terjadi kondisi ini
konsonan bentuk gabungan pertama diubah lagi
menjadi konsonan dasar dan adeg-adeg (U+1B44
BALINESE ADEG-ADEG), kemudian konsonan
kedua dan ketiga mengikuti aturan yang biasa.
Sama dengan di atas, spasi bersifat opsional (tidak
mempengaruhi) [TIN94b].

10. Konsonan U+1B32 BALINESE LETTER SA yang
dibunuh dan diikuti konsonan U+1B1D
BALINESE LETTER TA LATIK, U+1B21
BALINESE LETTER NA RAMBAT, U+1B13
BALINESE LETTER KA, atau U+1B27
BALINESE LETTER PA diganti dengan U+1B31
BALINESE LETTER SA SAPA. Aturan ini hanya
berlaku dalam satu kata. Contohnya adalah kata
'Dusta' dan 'Kresna' [TIN94a].

3.

Khusus konsonan bentuk gabungan yang
mendatar (gempelan) jika diikuti oleh adeg-adeg
(U+1B44 BALINESE ADEG-ADEG) dan
konsonan (dan otomatis konsonan berubah
menjadi bentuk gabungan) tidak akan membentuk
tumpuk tiga sehingga dapat ditulis apa adanya.
Spasi bersifat opsional [TIN94b].

11. Konsonan U+1B26 BALINESE LETTER NA yang
dibunuh dan diikuti konsonan U+1B18
BALINESE LETTER CA atau U+1B1A
BALINESE LETTER JA diganti dengan U+1B1C
BALINESE LETTER NYA. Aturan ini hanya
berlaku dalam satu kata. Contohnya adalah kata
'Panca’ yang berubah menjadi ‘Panyca' [TIN94a].

4.

Hanya tiga konsonan /ya/ (U+1B2C BALINESE
LETTER YA), /ra/ (U+1B2D BALINESE LETTER
RA), dan /wa/ (U+1B2F BALINESE LETTER WA)
yang boleh melakukan tumpuk tiga dimana
konsonan /ya/, /ra/, dan /wa/ menjadi konsonan
ketiga [TIN94a].

12. Konsonan U+1B26 BALINESE LETTER NA yang
mengikuti konsonan U+1B2D BALINESE
LETTER RA atau U+1B03 BALINESE SIGN
SURANG diganti dengan U+1B21 BALINESE
LETTER NA RAMBAT. Aturan ini hanya berlaku
dalam satu kata. Contohnya adalah kata 'Karna'
dan 'Rana' [TIN94a].

5.

Diakritik U+1B3E BALINESE VOWEL SIGN
TALING dan U+1B3F BALINESE VOWEL SIGN
TALING REPA yang ditulis mengikuti konsonan,
peletakannya di layar justru terbalik yaitu ditulis
sebelum konsonan tadi.

6.

7.

8.

Konsonan U+1B32 BALINESE LETTER SA yang
dibunuh dan diikuti konsonan U+1B18
BALINESE LETTER CA atau U+1B30 BALINESE
LETTER SA SAGA diganti dengan U+1B30
BALINESE LETTER SA SAGA. Aturan ini hanya
berlaku dalam satu kata. Contohnya adalah kata
'Pascad' dan 'Pascima' [TIN94a].
Konsonan U+1B24 BALINESE LETTER DA yang
dibunuh dan diikuti konsonan U+1B1C
BALINESE LETTER NYA diganti dengan
U+1B1A BALINESE LETTER JA. Aturan ini
hanya berlaku dalam satu kata. Contohnya adalah
kata 'Pradnyan’ yang berubah menjadi ‘Prajnyan'
[TIN94a].
Konsonan U+1B32 BALINESE LETTER SA yang
mengikuti konsonan U+1B13 BALINESE
LETTER KA yang dibunuh, diganti dengan
U+1B31 BALINESE LETTER SA SAPA. Aturan
ini hanya berlaku dalam satu kata. Contohnya
adalah kata 'Taksi' dan 'Paksa' [TIN94a].

13. Konsonan U+1B32 BALINESE LETTER SA yang
mengikuti konsonan U+1B2D BALINESE
LETTER RA atau U+1B03 BALINESE SIGN
SURANG diganti dengan U+1B31 BALINESE
LETTER SA SAPA. Aturan ini hanya berlaku
dalam satu kata. Contohnya adalah kata 'Warsa'
dan 'Rasa' [TIN94a].
14. Konsonan U+1B2D BALINESE LETTER RA dan
U+1B2E BALINESE LETTER LA yang diubah
bunyi vokalnya oleh U+1B42 BALINESE
VOWEL SIGN PEPET diganti dengan U+1B0B
BALINESE LETTER RA REPA dan U+1B0D
BALINESE LETTER LA LENGA [TIN94a].
15. Konsonan U+1B2D BALINESE LETTER RA
bentuk gabungan yang diikuti oleh konsonan
U+1B2C BALINESE LETTER YA bentuk
gabungan (tumpuk tiga) diganti dengan bentuk
ligature gabungan keduanya.
16. Konsonan U+1B17 BALINESE LETTER NGA
yang dibunuh diganti dengan U+1B02 BALINESE
SIGN CECEK [TIN94a].
17. Konsonan U+1B33 BALINESE LETTER HA yang
dibunuh diganti dengan U+1B04 BALINESE
SIGN BISAH [TIN94a].
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18. Diakritik U+1B02 BALINESE SIGN CECEK,
U+1B03 BALINESE SIGN SURANG, dan
U+1B04 BALINESE SIGN BISAH yang diikuti
oleh konsonan U+1B33 BALINESE LETTER HA
berubah menjadi konsonan U+1B17 BALINESE
LETTER NGA, U+1B2D BALINESE LETTER RA,
dan U+1B33 BALINESE LETTER HA. Aturan ini
hanya berlaku dalam satu kata. (Aturan tengenan
majalan) [TIN94a].
19. Sebagian besar konsonan jika diikuti oleh
U+1B35 BALINESE VOWEL SIGN TEDUNG
berubah menjadi bentuk ligature kombinasi
keduanya.

11. DESKRIPSI UMUM PERANGKAT LUNAK
Perangkat lunak yang disusun dalam tugas akhir ini
adalah sebuah smart font aksara Bali yang diberi nama
smart font Bali Galang. Nama smart font “Bali
Galang” itu sendiri diambil dari nama yayasan nirlaba
yang atas dedikasi dan usahanya berhasil memasukkan
aksara Bali dalam standard internasional Unicode versi
5.0. Bali Galang dalam bahasa Bali juga berarti Bali
Terang.
Smart font Bali Galang adalah font cerdas yang
mampu mengakomodasikan perilaku kompleks aksara
Bali (yang tergolong aksara kompleks). Bali Galang
merupakan font TrueType aksara Bali yang
ditambahkan program berupa data tabel aturan
penulisan aksara Bali dalam Graphite Description
Language (GDL). Font TrueType tersebut digabungkan
dengan program GDL melalui sebuah compiler
Graphite yang sudah tersedia. Lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar 4-1 berikut.

Gambar 4-1. Arsitektur smart font Bali Galang.
Smart font ini nantinya tidak bisa digunakan pada
seluruh aplikasi pemrosesan teks yang ada. Program
GDL yang tertanam pada smart font hanya dapat
dibaca oleh mesin khusus tertentu. Aplikasi yang sudah
mendukung Graphite adalah aplikasi WorldPad,
OpenOffice versi 3.0, dan versi Graphite-enabled dari
browser Firefox dan email client Thunderbird. Smart
font Bali Galang jika digunakan oleh aplikasi
pemrosesan teks biasa akan menjadi “dumb” font atau

font TrueType biasa tanpa bisa me-render perilaku
khusus aksara Bali.
Smart font Bali Galang dikembangkan dengan
tujuan untuk menciptakan font aksara Bali yang dapat
mendukung perilaku kompleks aksara Bali serta dapat
digunakan secara luas karena menggunakan encoding
karakter
internasional
Unicode.
Selain
itu,
pengembangan smart font ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal dalam melestarikan aksara Bali yang kini
sudah
semakin
jarang
digunakan.
Dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi diharapkan
smart font ini akan dapat merangkul generasi muda
untuk menggunakannya sehingga aksara Bali tidak
ditinggalkan.
Bahasa pemrograman yang digunakan dalam
pengembangan smart font Bali Galang adalah Graphite
Description Language dengan Graphite Compiler versi
2.4. Kakas yang digunakan dalam pembangunan font
TrueType aksara Bali adalah FontLab Studio versi 5.
Untuk pengujian visual font digunakan kakas SIL
FieldWorks WorldPad versi 2.8. Selain itu juga
digunakan perangkat lunak lainnya seperti PSPad
Editor untuk pengembangan kode program serta
Microsoft Keyboard Layout Creator versi 1.4 untuk
pembuatan keyboard driver sementara untuk keperluan
pengujian.

12. PENGUJIAN
Pengujian terhadap perangkat lunak smart font Bali
Galang bertujuan untuk:
1. Mengetahui kinerja smart font Bali Galang pada
aplikasi pemrosesan teks WorldPad.
2. Mengetahui kesesuaian asosiasi antara karakter
aksara Bali yang ditampilkan di layar dengan
karakter yang mendasarinya di dalam memory.
3. Mengetahui kebenaran smart font Bali Galang
dalam mengakomodasikan tingkah laku kompleks
aksara Bali.
4. Mengetahui kesesuaian karakter smart font Bali
Galang dengan standard Unicode versi 5.0.
5. Mengetahui kinerja smart font Bali Galang pada
aplikasi pemrosesan teks yang tidak mendukung
Graphite.
Pengujian smart font Bali Galang dilakukan dengan
menggunakan kakas SIL FieldWorks WorldPad versi
2.8. Kakas ini merupakan aplikasi pemrosesan teks
yang mampu membaca program GDL yang tertanam
dalam smart font sehingga mampu menjalankan smart
font dengan baik. Selain itu aplikasi ini juga mampu
membangkitkan berkas catatan proses yang dikerjakan
di memory ketika smart font dijalankan. Berkas inilah
yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan
pengujian.
Untuk keperluan pengujian juga diperlukan
keyboard driver dengan layout keyboard yang mampu
memasukkan karakter Unicode aksara Bali ke memory.
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Berikut ini adalah analisis dari seluruh hasil
pengujian yang telah dilakukan:
1. Kasus uji untuk mengukur kinerja smart font Bali
Galang pada aplikasi pemrosesan teks WorldPad.
Hasil uji menunjukkan bahwa smart font Bali
Galang telah memenuhi spesifikasi kebutuhan
perangkat lunak yang telah dipaparkan. Hal ini
dibuktikan dengan keberhasilan smart font Bali
Galang untuk dibuka dalam aplikasi WorldPad,
menampilkan karakter dalam berbagai ukuran font,
dan mampu menjalankan fitur pemilihan spasi
dalam aplikasi WorldPad.

terlihat bagaimana perilaku smart font Bali Galang
tanpa program GDL dan betapa besarnya peranan
aturan yang didefinisikan dalam program GDL
dalam membentuk font aksara Bali yang sesuai
dengan aturan penulisan aksara Bali.
Gambar 12-1 berikut memperlihatkan contoh
tampilan smart font Bali Galang dalam aplikasi
WorldPad dalam berbagai ukuran font.

2. Kasus uji untuk mengukur kesesuaian asosiasi
antara karakter smart font Bali Galang yang
ditampilkan di layar dengan karakter yang
mendasarinya di dalam memory.
Hasil uji juga menunjukkan bahwa smart font Bali
Galang telah memenuhi spesifikasi kebutuhan
perangkat lunak yang telah dipaparkan. Smart font
Bali Galang mampu menjaga konsistensi asosiasi
antara karakter-karakter yang ditampilkan pada
layar dengan karakter yang tersimpan dalam
memory. Karakter yang ditampilkan di layar
memiliki susunan yang sesuai dengan aturan
penulisan aksara Bali tanpa harus kehilangan
kesesuaian secara logical di memory. Karakterkarakter yang diposisikan di atas, bawah, ataupun
sebelah kiri karakter sebelumnya tidak merusak
susunan karakternya di memory.
3. Kasus uji untuk mengukur kebenaran smart font
Bali Galang dalam mengakomodasikan tingkah
laku kompleks aksara Bali.
Seluruh aturan penulisan aksara Bali yang
didefinisikan dapat dilaksanakan dengan baik.
Kapabilitas Graphite dalam mendukung perilaku
kompleks aksara kompleks ternyata dapat
digunakan
secara
sangat
baik
dalam
mengimplementasikan aturan-aturan penulisan
aksara Bali.
4. Kasus uji untuk mengukur kesesuaian karakter
smart font Bali Galang dengan standard Unicode
internasional versi 5.0.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah
kompatibilitas smart font Bali Galang dengan
standard
Unicode
internasional.
Dengan
mengaplikasikan kode Unicode bahkan semenjak
mulai mendesain font TrueType aksara Bali mampu
menjamin smart font Bali Galang sesuai dengan
standard
Unicode.
Hasilnya,
pengujian
menunjukkan bahwa karakter-karakter dalam smart
font Bali Galang menggunakan kode Unicode
dengan benar.
5. Kasus uji untuk mengukur kinerja smart font Bali
Galang pada aplikasi pemrosesan teks yang tidak
mendukung Graphite.
Hasil uji menunjukkan perbedaan penggunaan
smart font Bali Galang pada aplikasi yang
mendukung Graphite dan tidak. Di sini dapat

Gambar 12-1. Smart font Bali Galang dalam aplikasi
WorldPad.

13. KESIMPULAN
Kesimpulan
yang
dapat
diambil
setelah
mengerjakan tugas akhir ini adalah:
1. Teknologi smart font dari Graphite mampu
mendukung tingkah laku kompleks aksara Bali
sehingga dapat melaksanakan aturan penulisan
aksara Bali yang benar menurut ‘Pasang Aksara
Bali’.
2. Smart font Bali Galang hanya dapat berjalan
dengan baik dalam aplikasi yang mendukung
Graphite, atau dengan kata lain aplikasi yang
terintegrasikan mesin Graphite. Jika smart font Bali
Galang digunakan dalam aplikasi yang tidak
mendukung Graphite maka smart font Bali Galang
akan kehilangan ‘kecerdasannya’ dan bertingkah
laku seperti font biasa.
3. Porsi karakter aksara Bali yang didaftarkan ke
dalam standard Unicode internasional versi 5.0
cukup lengkap sehingga sanggup mendukung
variasi penulisan aksara Bali dengan baik.
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14. SARAN
Beberapa saran untuk pengembangan tugas akhir
ini antara lain:
1. Pendefinisian aturan-aturan mengenai penggunaan
huruf suci (simbol modre), notasi musik dan simbol
musik lainnya serta konsonan tambahan untuk
bahasa Sasak dapat melengkapi keterbatasan smart
font Bali Galang saat ini.
2. Aturan penulisan aksara Bali yang didefinisikan
dalam smart font Bali Galang sudah cukup lengkap
dan dapat digunakan dalam berbagai variasi
penulisan aksara Bali. Namun tidak menutup
kemungkinan masih ada aturan penulisan aksara
Bali yang terlupa ataupun tidak tercantum dalam
literatur yang digunakan selama pengembangan
smart font Bali Galang. Karenanya jika dirasa perlu
dapat dilakukan penambahan aturan-aturan
penulisan aksara Bali dalam pengembangan smart
font Bali Galang berikutnya.
3. Glyph yang tersedia dalam smart font Bali Galang
masih dapat ditambahkan lagi jumlahnya untuk
mendukung variasi penulisan aksara Bali.
4. Bentuk font aksara Bali tidak terbatas hanya pada
gaya yang digunakan dalam font TrueType Bali
Galang ataupun Bali Simbar. Dapat dilakukan
pengembangan gaya bentuk lainnya seperti bentuk
modern, bentuk alternatif, ataupun kreasi kreatif
lainnya yang kemudian tetap dapat ditambahkan
fungsi cerdas menjadi smart font.
5. Tugas akhir ini melakukan pengujian smart font
Bali Galang dalam aplikasi pemrosesan teks
WorldPad. Namun penggunaan smart font Bali
Galang tidak terbatas pada aplikasi ini saja. Ke
depannya diharapkan smart font Bali Galang juga
dapat diujikan kinerjanya dalam web browser
Mozilla Firefox, email client Mozilla Thunderbird,
dan aplikasi pemrosesan teks Open Office.
6. SIL International yang merupakan pengembang
Graphite dan Graphite Description Language juga
menyediakan
Graphite
API
untuk
diimplementasikan dalam aplikasi pemrosesan teks.
Hal ini memungkinkan pengembangan dukungan
terhadap aksara Bali berikutnya seperti aplikasi
pemrosesan teks khusus aksara Bali yang memiliki
fungsi dictionary, thesaurus, fungsi pencarian,
fungsi pengurutan, fungsi penghitungan kata, dan
lain sebagainya.
7. Teknologi smart font Graphite dapat pula
diimplementasikan dalam aksara-aksara daerah
lainnya di Indonesia selain aksara Bali seperti
aksara Jawa, aksara Bugis, dan aksara Sunda.
8. Keyboard driver yang digunakan dalam pengujian
smart font Bali Galang dipetakan menurut
keinginan penulis. Tidak ada kaidah-kaidah yang
perlu ditaati dalam mendefinisikan keyboard driver

sehingga keyboard driver ini tidak bersifat
mengikat
dan
setiap
pengguna
dapat
mendefinisikan pemetaan keyboard driver menurut
kenyamanannya sendiri.
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