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ABSTRAK

MAKNA HARI RAYA KUNINGAN PADA UMAT HINDU

DI PURA KHAYANGAN JAGAT KERTHI BUANA

WAYLUNIK BANDARLAMPUNG

Oleh

Agustina Wulandari

Setiap agama yang ada di dunia ini memiliki ajaran yang berbeda-beda
yang mengatur kehidupan manusia berhubungan baik dengan Tuhannya maupun
dengan manusia yang lain. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang
memiliki keanekaragaman suku, budaya dan agama yang terkenal dan banyak
terciptanya tradisi-tradisi unik yang tidak kita temukan.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka peneliti mengangkat sebuah
judul “Makna Hari Raya Kuningan Pada Umat Hindu Di Pura Khayangan Jagat
Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung” dengan merumuskan masalah penelitian
1. Bagaimanakah proses pelaksanaan hari raya Kuningan pada umat Hindu di
Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana 2. Bagaimanakah makna hari raya Kuningan
pada umat Hindu di Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana ?.Penelitian ini bertujuan
1.Menjelaskan proses pelaksanaan hari raya Kunngan pada umat Hindu di Pura
Khayangan Jagat Kerthi Buana 2. Mengetahui makna hari raya Kuningan pada
umat Hindu di Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana.

Untuk memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan hari raya
Kuningan pada umat Hindu dan makna hari raya Kuningan pada umat Hindu di
Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana. Peneliti melakukan wawancara mendalam
dengan informan kunci seperti Pandita Lampung, Ketua PHDI Kota
Bandarlampung, Pinandita/Pemangku Adat, beberapa umat Hindu sendiri.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui
penelitian lapangan dalam bentuk Observasi yang bersifat Non Partisipan guna
mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mendapatkan data yang akurat
oleh umat Hindu di Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik .Wawancara
mendalam kepada Sampel guna menggali informasi terkait penelitian dan
pengumpulan data kegiatan yang dilakukan baik dalam bentuk Foto, maupun
Berkas.Data yang diperoleh selanjutnya masuk ketahap olahdata yang bersifat
Kualitatif, selanjutnya data masuk ke tahap Analisadata, dalam hal ini peneliti
menggunakan analisa bersifat Deskriptif.



Setelah dianalisa kemudian dapat ditarik kesimpulan penelitian bahwa
proses pelaksanaan Hari Raya Kuningan Di Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana
dapat dipahami melalui 3 tahapan, yaitu: tahap persiapan/pembersihan, tahap
pelaksanaan, dan tahap penyineban/penyimpanan. Sedangkan Makna Hari Raya
Kuningan Pada Umat Hindu Di Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana adalah
Mengintropeksi diri dengan memohon Ida Sang Hyang Widhi dengan
menghilangkan hal-hal yang bersifat buruk, salah satunya Sadripu dan mengingat
kembali para leluhur serta mendo’akan baik yang meninggal dan mendo’akan
orang tua yang akan menjadi leluhur.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan beberapa
saran 1.Hendaknya lebih meningkatkan kesadaran diri dengan terus meningkatkan
keyakinan dan menghindari dari hal-hal yang bertentangan dengan agama
2.Hendaknya jangan dipahami hanya sekedar ritualitas belaka, melainkan dimensi
spiritualitas yang mendalam harus diteliti, digali serta diungkapkan dengan
tindakan 3.Hendaknya dapat menghargai praktek ritual Kuningan sebagai salah
satu kekayaan budaya Hindu Indonesia yang perlu dilestarikan.







MOTTO

“Pattram puspam phalam toyam yo me bhaktya prayacchata tad aham bhaktty

upahrtam”

Artinya : “Siapapun dengan penuh rasa bhakti mempersembahkan kepada Ku

Pattram(daun), Puspam(bunga), Phalam(buah-buahan), Toyam(air suci), asalkan

persembahan itu didasarkan atas cinta kasih dan keluar dari hati yang suci, AKU

Terima.”1

1I ketut Wiana, Makna Upacara Yajna Dalam Agama Hindu (Surabaya: Paramita, 2002),
h.41.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “MAKNA HARI RAYA KUNINGAN PADA

UMAT HINDU DI PURA KHAYANGAN JAGAT KERTHI BUANA

WAYLUNIK BANDAR LAMPUNG. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam

memahami dan memperoleh pengertian lebih jelas tentang judul tersebut, maka

dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

Makna adalah pengertian dasar yang di berikan atau yang ada dalam suatu

hal.2 Makna yang dimaksud dalam judul ini adalah arti atau maksud yang

terkandung dalam setiap perlengkapan yang digunakan pada ritual hari raya

Kuningan di dalam ajaran agama Hindu.

Hari raya disebut juga dengan hari yang dirayakan untuk memperingati

sesuatu.3 Sedangkan Kuningan adalah hari raya umat Hindu Dharma 2 minggu

setelah hari raya Galungan (yang dirayakan setiap 210 hari sekali / sekali tiap 6

bulan menurut penanggalan Bali).4 Hari raya Kuningan adalah hari raya yang

diperingati oleh umat Hindu dan dilakukan pada hari ke-10 setelah hari raya

Galungan pada tiap enam bulan sekali sesuai dengan penanggalan Bali. Hari raya

dalam agama Hindu selalu melakukan beberapa upacara keagamaan termasuk hari

2Peter Salim dan Yeny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern
English Press, 1991), h. 916.

3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 1991), Edisi Kedua h. 341.

4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Ke Empat, h. 758.



raya Kuningan. Upacara ini termasuk apa yang disebut dalam ajaran Hindu

dengan istilah Dewa Yadnya.

Umat artinya adalah para penganut/pemeluk atau pengikut suatu agama.5

Sedangkan Hindu adalah agama yang berkitab suci Weda atau kebudayaan yang

berdasarkan agama Hindu.6 Maka umat Hindu adalah para penganut agama yang

berkitab suci Weda serta sangat kental terhadap kebudayaan. Hindu merupakan

masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana

dalam praktiknya dapat dicapai melalui perantara Dewa yang perwujudan Tuhan

tersebut dinamakan Trimurti. Umat Hindu yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah umat Hindu yang ada di kota Bandarlampung.

Pura adalah sebuah tempat peribadatan umat Hindu. Pura adalah suatu

tempat atau bangunan yang telah disucikan melalui proses upacara penyucian,

atau suatu tempat yang diyakini telah suci secara alami.7 Pura Khayangan Jagat

Kerthi Buana sering disebut dengan Pura Kerthi Buana atau Pura Waylunik. Pura

ini merupakan Pura yang terletak di Jalan By pass Soekarno-Hatta wilayah

Kelurahan Waylunik, Kecamatan Panjang, Bandarlampung dengan kode pos

35244. Pura inilah yang akan menjadi objek penelitian atau mengambil data yang

peneliti perlukan.

Dari penegasan judul diatas, maka yang dimaksud judul ini adalah suatu

penelitian yang bermaksud untuk mengetahui proses pelaksanaan hari raya

5Op.Cit. h. 1101.
6Ibid. h. 353.
7Gede Rudia Adiputra, Pengetahuan Dasar Agama hindu (PT. Pustaka Mitra Jaya,

Jakarta, 2003),  h. 77.



Kuningan dan makna hari raya Kuningan pada umat Hindu yang dilakukan di

Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana, Waylunik Bandarlampung.

B. Alasan Memilih Judul

Penelitian ini memiliki alasan-alasan dalam memilih judul, adapun

alasannya sebagai berikut:

1. Setiap agama yang ada di dunia ini memiliki ajaran agama yang berbeda-

beda yang mengatur kehidupan manusia berhubungan baik dengan

Tuhannya maupun dengan manusia yang lain. Demikian dalam agama

Hindu mempunyai banyak hari raya atau ritual keagamaan. Hari raya

Kuningan ini salah satu ritual yang sangat berpengaruh pada umat Hindu

dikarenakan ritual ini dianggap sebagai hari suci yang bertujuan untuk

selalu ingat terhadap leluhur dan Mahadewa. Melihat hal tersebut, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitianritual hari raya Kuningan.

2. Hari raya Kuningan ini berbeda dari hari raya yang lainnya. Karena hari

raya Kuningan ini adalah rangkaian dari hari raya Galungan. Hari yang ke-

10 setelah hari raya Galungan yang dilakukan pada setiap 6 bulan sekali

menurut penanggalan Bali. Peneliti juga ingin memperkenalkan ajaran

agama Hindu yang memiliki banyak tradisi yang memiliki makna

tersendiri bagi umatnya. Sehingga peneliti ingin mengkaji proses

pelaksanaannya serta makna yang terkandung di dalam upacara tersebut.

3. Adanya data yang tersedia mengenai judul pada penelitian tersebut dan

sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti masalah yang peneliti



tulis serta terdapat relevansinya dengan Jurusan Studi Agama-Agama

Fakultas Ushuluddin.

4. Peneliti memilih Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana ini karena Pura pusat

provinsi Lampung dan Pura tersebut dekat dengan lokasi tempat tinggal

peneliti, sehingga dapat mempermudah dan memperoleh data-data yang

dibutuhkan peneliti dalam mencari informasi yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dikaji.

C. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari ajaran

agama yang dapat diterapkan tanpa paksaan dan pengaruh orang lain karena

agama sebagai sumber kekuatan untuk manusia dalam masyarakat. Setiap agama

membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup, bukan saja

antarmanusia, tetapi juga antar sesama mahluk Tuhan penghuni semesta ini.8

Agama menjadi sarana memenuhi kebutuhan hidup, terutama tempat

berlabuh dari berbagai masalah, merupakan sesuatu yang dapat memberikan

ketenangan dalam menjalani kehidupan. Agama adalah keterkaitan antara doktrin

dan realitas sosial yang ada pada manusia, baik sebagai individu maupun

masyarakat.9

8Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 169.
9Sudarman, Ilmu Perbandingan Agama: Sejarah Kelahiran dan Perkembangannya

(Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 7.



Agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat

disamping unsur-unsur yang lain, seperti kesenian, bahasa, sistem mata

pencaharian dan sistem-sistem organisasi sosial.10 Seperti halnya dalam agama

Hindu yang memiliki sistem religi/kepercayaan yang sudah mengalami adanya

kontak budaya atau akulturasi yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan

baru tetapi tidak melenyapkan kepribadian kebudayaan sendiri.

Agama Hindu adalah agama yang mempunyai usia terpanjang merupakan

agama yang pertama dikenal oleh manusia. Agama Hindu adalah agama yang

telah melahirkan kebudayaan yang sangat kompleks dibidang astronomi, ilmu

pertanian, filsafat dan ilmu-ilmu lainnya.11 Agama Hindu merupakan salah satu

agama yang menyatu dengan kebudayan suku bangsa, sehingga agama Hindu

melebur dengan kebudayaan lokal yang menghasilkan bentuk pemujaan yang

berbeda-beda.

Oleh karena itu, masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia tidak diterima

seperti apa adanya tetapi diolah dan disesuaikan dengan budaya yang dimiliki

penduduk Indonesia, sehingga budaya tersebut berpadu dengan kebudayaan asli

Indonesiia menjadi bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia Hindu. Untuk itu

agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan yang dianut oleh

10Dadang Kahmad, Op.Cit. h. 14
11I Wayan Tama,“Hukum Hindu”(On-Line),tersedia di: http://hukumhindu.blog.com/inti-

sari-agama-hindu/ (28 februari 2016)



masyarakat India, dari upacara serta hari raya yang dilaksanakan umat Hindu Bali

berbeda dengan umat Hindu di India.12

Kebudayaan yang hidup pada suatu masyarakat, pada dasarnya merupakan

gambaran dari pola pikir, tingkah laku dan nilai yang dianut oleh masyarakat yang

bersangkutan.13 Oleh karena itu, kita harus mengetahui kearifan budaya daerah

lebih jelas lagi, agar kita bisa terus melestarikan budaya-budaya daerah di

Indonesia agar tidak hilang oleh perkembangan zaman.

Budaya daerah Bali, tentunya sangatlah banyak yang kita ketahui. Begitu

pula dengan kearifan budaya yang sampai sekarang masih terus dilakukan oleh

masyarakat Bali. Seperti budaya seni, agama, upacara-upacara adat (upacara

nyepi, siwaratri, galungan, kuningan, dll) dan budaya lainnya.

Upacara/ritual disebut juga dengan ritus yang dilakukan dengan tujuan

untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan, serta

menolak balak karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia. Ritual

memperlihatkan tatanan atas simbol-simbol yang diobjekkan, simbol-simbol ini

mengungkapkan perilaku dan perasaan, serta membentuk disposisi pribadi dari

para pemuja mengikuti modelnya masing-masing.14 Ritual atau upacara

keagamaan dalam agama Hindu meliputi upacara persembahyangan, hal ini

merupakan penerapan ajaran agama dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan

melalui pemujaan, dan di dalam kitab Suci Weda disebut dengan Upasana (duduk

12Muslimin, Pengantar Hinduisme (Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan
Lampung, 2012), h. 20.

13Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Bandung: Alfabeta, 2011),  h. 31.
14 Maria Susai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 174.



dekat Tuhan).15 Adapun Ritual atau upacara keagamaan dalam Agama Hindu

tidak dapat dipisahkan dengan Susila/etika dan Tatwa/filsafat didalamnya.

Sehingga pelaksanaan ritual dilaksanakan dengan sakral dan sifatnya suci.

Selain upacara keagamaan adapula hari raya keagamaan bagi pemeluk

Hindu umumnya dihitung berdasarkan saka dan weweran/pawukon.16 Maka

perayaan hari raya keagamaan bagi agama Hindu adalah termasuk bagian upacara

ritual. Sehingga pelaksanaan ritual dilaksanakan dengan sakral dan

persembahyangan hari raya Kuningan ini adalah salah satu dari jenis upacara

keagamaan yang dilaksanakan rutin setiap 210 hari.

Adapun kegiatan hari raya Kuningan yang selama ini dilaksanakan oleh

umat Hindu yaitu untuk memohon keselamatan dan menghaturkan terima kasih

kepada Sang Hyang Widhi Wasa dengan dilukiskan dalam banten/sesajen yang

dipersembahkan ke hadapan-Nya dalam bentuk upacara/ritual. Seperti yang telah

dijelaskan diatas bahwa hari raya Kuningan merupakan rangkaian perayaan hari

raya Galungan yang dilakukan hari ke-10.17

Seluruh umat Hindu dari berbagai kabupaten yang ada di Lampung untuk

melakukan hari raya Kuningan hanya di Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana.

Karena Pura ini lebih di kenal dengan Pura Pusat atau Pura Provinsi. Akan tetapi

peneliti lebih memfokuskan kepada umat Hindu yang ada di kota Bandarlampung

15Harun Hadiwijoyono, Agama Hindu dan Buddha (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), h.
155.

16 I Nyoman Suda Supartha, Pendidikan Agama Hindu (Bandung : Ganeca Exact 1991),
Cet-1, h. 62.

17Ida Bagus Putu Mambal, (Pinandita), wawancara dengan peneliti, Pura Khayangan
Jagat Kerthi Buana, 22 Februari 2016.



tersebut. Menuju Pura ini membutuhkan ± 30 menit perjalanan menggunakan

kendaraan roda empat atau roda dua dari Pusat Kota Bandar Lampung.18

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Makna Hari Raya Kuningan Pada Umat Hindu di Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung” dengan cara peneliti

ingin menggali lebih dalam bagaimana proses upacara hari raya Kuningan dan

bagaimana makna hari raya Kuningan pada umat di Pura Khayangan Jagat Kerthi

Buana Waylunik Bandarlampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan hari raya Kuningan pada umat Hindu di

Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung?

2. Bagaimanakah makna hari raya Kuningan pada umat Hindu di Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada

rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

18Survey/pra riset di Pura Kerthi Buana, Waylunik Bandar lampung, 19 februari 2016.



1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan hari raya Kuningan pada umat

Hindu di Pura Khayangan Jagar Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung.

2. Untuk mengetahui makna hari raya Kuningan pada umat Hindu di Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan sabagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori

yang selama ini sudah dipelajari serta diharapkan dapat memperkaya

kajian ilmu antropologi agama.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi bagi

peneliti dan masyarakat agama untuk saling menghargai berbagai macam

ekspresi keagamaan yang bersentuhan dengan tradisi atau kebudayaandan

dapat menjadi masukan wacana keilmuan bagi mahasiswa/i UIN Raden

Intan Lampung yang ada di Fakultas Ushuluddin khususnya pada prodi

Studi Agama-Agama.

3. Adanya penelitian ini juga dapat terjawabnya persoalan proses

pelaksanaan hari raya Kuningan dan makna hari raya Kuningan pada hari

ke-10 umat Hindu kota Bandarlampung di Pura Khayangan Jagat Kerthi

Buana Waylunik Bandarlampung.



G. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang

memiliki tema serupa tentang ritual keagamaan, yaitu skripsi yang berjudul:

1. Skripsi yang berjudul “Fungsi dan Makna Simbolik Banten Punjungan

Hari Raya Kuningan di Seputih Raman”, yang ditulis oleh Kasiati, Jurusan

Ilmu Agama, Universitas Hindu Indonesia, 2010. Isi dari skripsi ini adalah

membahas tentang makna simbolik banten punjungan Kuningan.

2. Skripsi yang berjudul “Makna Tradisi Mapandes Hindu Bali di Pekon

Kiluan Kecamatan Tanggamus”, yang ditulis oleh Abu Rizal Jurusan

Perbandingan Agama, 2017. Isi dari skripsi ini adalah membahas makna

upacara potong gigi yang termasuk dalam Manusa Yadnya pada umat

Hindu.

Adapun penelitian diatas ada terdapat kesamaan pada bahasan mengenai

hari raya dan upacara yang terdapat dalam agama Hindu. Akan tetapi penelitian

ini berbeda dengan penelitian diatas, karena dalam penelitian ini peneliti lebih

memfokuskan kajian untuk memaparkan proses pelaksanaan dan makna hari raya

Kuningan yang termasuk dalam Dewa Yadnya di dalam ajaran agama Hindu yang

dilakukan di Pura Khayanagn Jagat Kerthi Buana kecamatan Panjang Waylunik

Bandarlampung.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini mengharapkan hasil yang maksimal, maka perlu

ditentukan metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian tersebut. Hal



ini agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Adapun metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research) yaitu meneliti fakta-fakta yang ada dilapangan,

karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil

observasi dan wawancara dilapangan, sedangkan literatur yang berkaitan

dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data yang sudah ada.19

Adapun dalam penelitian ini menjadikan Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana

Waylunik Bandarlampung sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini bersifat penelitian

deskriptif (description reseacrh). Menurut Kartini Kartono, penelitian

deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan dan

melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik

suatu kesimpulan umum.20 Dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan

tentang proses pelaksanaan serta makna hari raya Kuningan di Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung.

19 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2010 ), h. 46.

20Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.
87.



2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan/field research. Maka sumber data

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.21 Data primer

disebut juga data utama dalam suatu penelitian yang diperoleh melalui

interview dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya

adalah wawancara langsung dari para informan seperti pandita,

pinandita/pemangku, tokoh agama, pengurus dan umat Hindu di Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung.

b. Data Sekunder

Menurut Abdurrahmat Fathoni, data sekunder adalah data yang sudah jadi

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data

demografis suatu daerah dan sebagainya.22 Data sekunder adalah data

pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literature, jurnal

ilmiah, surat kabar maupun internet atau dokumen tertulis lainnya yang ada

hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

21Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), h. 38.

22Ibid. h. 40.



3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut SutrisnoHadi populasi adalah semua individu dan setiap

kenyataan yang diperoleh dari sampel hendaknya digeneralisasikan.23 Populasi

dalam penelitian ini adalah 500 KK umat Hindu Bandarlampung di Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung.

b. Sampel

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu

dalam rangka membangun generalisasi teoritik dan pengambilan sampel lebih

selektif. Sumber data yang digunakan, tidak dalam rangka mewakili

populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Pengertian ini

sejalan dengan jenis teknik sampel yang dikenal sebagai “snowball sampling”

yaitu teknik penentuan sampling yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian

membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi

besar.

Dalam penentuan sampel apabila peneliti ingin mengumpulkan data yang

berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi, tetapi peneliti tidak

tahu siapa yang tepat untuk dipilih, karena tidak mengetahui kondisi dan

struktur warga masyarakat dalam lokasi tersebut sehingga ia tidak bisa

merencanakan pengumpulan data secara pasti. Untuk ini, peneliti bisa secara

langsung datang memasuki lokasi, dan bertanya mengenai informasi yang

23Sutrisno Hadi, Metodologi reseaarch Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h.77.



diperlukan kepada siapa pun yang dijumpai pertama. Disini kemungkinan

peneliti akan mendapatkan informasi yang sangat terbatas. Namun, ia boleh

bertanya kepada informan pertama itu barang kali siapa yang lebih

mengetahui informasinya yang dapat ia temui. Dari petunjuk informan

pertama tersebut peneliti dapat menemukan informan kedua yang mungkin

lebih banyak tahu mengenai informasinya.

Selanjutnya dari informan ketiga ini peneliti juga bisa menanyakan

bilamana ia mengetahui orang lain yang lebih mengetahuinya, sehingga

peneliti bisa menemui dan bertanya lebih jauh. Demikian seterusnya, peneliti

berjalan tanpa rencana, semakin lama semakin mendekati informan yang

paling mengetahui informasinya, sehingga ia akan mampu menggali data

secara lengkap dan mendalam.24

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka perlu

menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data

yang digunakan adalah :

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi metode observasi ialah sebagai metode ilmiah

biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap

24Imam Suprayogo Dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 2003), Cet Ke-2, h. 165.



fenomena – fenomena yang diselidiki.25Teknik ini peneliti lakukan dengan

jalan mengamati secara langsung waktu Research. Dalam hal ini peneliti

bertindak observasi non partisipan, artinya mengamati secara langsung proses

pelaksanaan hari raya Kuningan yang dilakukan umat Hindu di Pura

Khayangan jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung.

b. Interview/wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak

dilakukan baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang

bersifat kualitatif. wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan

mengumpulkan data atau keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu

masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu

utama dari metode observasi.26 Peneliti akan melakukan konfirmasi dengan

informan.27 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bebas terpimpin dan depth interview (wawancara mendalam), dimana teknik

ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam

mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan

dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang

mendalam.28 Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara

langsung kepada informan selaku sumber utamanya yaitu umat Hindu,

25Sutrisno Hadi, Metodologi reseaarch Jilid I.................h.136.
26Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia,1989), h. 129.
27Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi

dan kondisi latar penelitian.
28Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM Press, 2004), h. 233.



wawancara dilakukan secara mendalam serta suasana yang santai sehingga

peneliti mendapatkan informasi semaksimal mungkin.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan

cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variable

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, photo, notulen rapat, dan

leger agenda.29

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari

penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa

foto-foto dokumenter yang terkait dengan upacara hari raya Kuningan di Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung.

5. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Antropologi

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

antropologi. Agama tidak diteliti secara tersendiri, tetapi diteliti dalam

kaitannya dengan aspek-aspek budaya yang berada pada sekitarnya. Biasanya

agama tidak terlepas dari unsur-unsur mite atau symbol.30 Pendekatan yang

digunakan oleh para ahli antropologi dalam meneliti wacana keagamaan

adalah pendekatan kebudayaan. Yaitu, melihat agama sebagai inti

29Koentjaraningrat, Op.Cit. h. 145.
30 Romdon, Metodologi Ilmu Perbandingan Agama, Suatu Pengantar Awal ( Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1996), h. 121.



kebudayaan.31 Dalam konteks penelitian ini pendekatan antropologi digunakan

dalam melihat fenomena hari raya Kuningan.

b. Pendekatan Fenomenologis

Fenomenologi berasal dari kata “Phaenein” yang berarti memperlihatkan

dan “Pheineimenon” yang berarti sesuatu yang muncul terlihat, sehingga

dapat diartikan “back to the things themselves” atau kembali pada benda itu

sendiri. Menurut Harun Hadiwiyono, kata fenomena berarti “penampakan”

seperti pilek, demam dan meriang yang menunjukkan fenomena penyakit.32

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena disesuaikan

dengan bentuk penelitian yakni penelitian kualitatif. Dalam pendekatan

fenomenologi ini kita bisa melihat apa yang terjadi dimasyarakat yang akan

diteliti.

Dengan demikian pendekatan yang dilakukan peneliti pada kajian ini ialah

melihat, mengamati dan memahami makna hari raya Kuningan di Pura

Khayangan jagat Kerthi Buana kemudian menyimpulkan dan mengungkapkan

secara objektif.

6. Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi

keseluruhan data yang dipergunakan terkumpul, maka data tersebut dianalisa.

Dalam proses penganalisaannya digunakan analisa kualitatif, menurut Kartini

31 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek (Jakarta:
Raja Grafindo Persad, 2002), h.73.

32Harun Hadiwijoyono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.
140.



Kartono adalah data yang tidak dapat diselidiki secara langsung, misalnya data

mengenai intelegensi, opini, keterampilan, aktivitas, sosialitas, kejujuran atau

sikap simpati dan lain-lain.33

Dalam melakukan pengelompokkan akhir dilakukan pengelompokkan data

yang ada, agar dapat diambil pengertian yang sebenarnya sebagai jawaban

penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya setelah data dikumpulkan dan

dianalisa, maka sebagai langkah selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan

saran-saran mengenai bagian-bagian akhir dari penulisan penelitian ini.

33Kartini Kartono, Op.Cit. h. 243.



BAB II

AGAMA HINDU DAN HARI RAYA KEAGAMAAN

A. Agama Hindu

1. Mengenal Agama Hindu

Agama Hindu merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah Kristen

dan Islam dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 milyar jiwa. Penganut agama

ini sebagian besar terdapat di anak benua India. Di sini terdapat sekitar 90 %

penganut agama Hindu.

Agama Hindu timbul dari dua arus utama yang membentuknnya, yaitu

bangsa Dravida dan bangsa Arya. Kemudian tercipta kebudayaan Hindu dan

peleburan antara kepercayaan kedua bangsa itu kemudian timbul agama Hindu.

Agama Hindu adalah agama yang berevolusi sekaligus merupakan kumpulan

adat-istiadat dan kedudukan yang timbul dari hasil penyusunan bangsa Arya

terhadap kehidupan mereka yang terjadi dari generasi ke generasi.34

Agama Hindu adalah suatu bidang keagamaan dan kebudayaan, yang

meliputi zaman kira-kira 1500 SM hingga sekarang.35 Definisi agama Hindu

sangatlah banyak akan tetapi semua itu memiliki tujuan yang sama yaitu percaya

dan menyembah adanya Sang Hyang Widhi yang menciptakan alam semesta

beserta isinya dan mereka juga percaya kepada Dewa-dewa yang ada didunia ini

dengan memiliki tugasnya masing-masing.

34Hasbulah Bakry, Ilmu Perbandingan Agama (Jakarta: Widjaya, 1986), h. 41-42.
35Muslimin, Pengantar Hinduisme (Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Lampung,

2012), h. 11.



Umat Hindu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa solidaritas yang

cukup tinggi, karena didalam agamanya tercantum beberapa ajaran soal etika, baik

itu kepada Sang Pencipta, diri sendiri dan terhadap lingkungannya. Jadi tujuan

agama Hindu itu sendiri adalah untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan

hidup jasmani, yang dalam pustaka Weda tersebut “Moksaartham Jagadhitaya Ca

Iti Dharma”.36

2. Lahirnya Agama Hindu

Agama ini timbul dari reruntuhan ajaran-ajaran Weda, dengan mengambil

pokok pikiran dan bentuk-bentuk rupa India purbakala dan berbagai kisah

dongeng yang bersifat rohani.37 Pada zaman dahulu kala dilembah sungai Indus,

berdiri satu suku bangsa Dravida yang memiliki perawakan kecil dan tata

kehidupan yang tetap mereka sebagai petani dan pedagang dari masih ada yang

lainnya serta memiliki peradaban yang tinggi.

Sedangkan bangsa Arya masuk ke India antara tahun 2000-1000 SM dan

bangsa Arya ini memiliki berkulit putih, berbadan tegap, hidung melengkung

sedikit, namun peradabannya lebih rendah dari suku bangsa Dravida. Suku bangsa

Dravida menyebut dengan agama Hindu dengan nama “Sanatana Dharma” yang

3636I Ketut Wiana, Makna Upacara Yajna Dalam Agama Hindu (Surabaya: Paramita,
2002), h. 41.

37Jirhanudin, Op.Cit. h. 64.



berarti agama yang kekal, selain itu agama Hindu disebut juga “Waidika Dharma”

yang berarti agama Weda.38

Akibat dari pembauran tersebut, maka terjadilah peleburan dua

kebudayaan yang berbeda, yang kemudian melahirkan kebudayaan Hindu dan

nantinya melahirkan agama Hindu. Maka dengan demikian diperoleh suatu

gambaran bahwa agama Hindu dibentuk atau dipengaruhi oleh kedua unsur

kebudayaan yang mula-mula banyak ditemui perbedaan, tetapi lama-kelamaan

dapat melebur menjadi satu.

Sebelumnya kitab Weda itu sebagai kitab sucinya dan menjadi sumber

sejarah dan agama, kitab Weda dapat dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu:

Rg Weda, Sama Weda, Atharwa Weda dan Yajur Weda39

Dari kitab-kitab Weda seluruhnya dapat diketahui perkembangan

keagamaan dan alam pikiran yang dapat dijadikan dasar bagi timbulnya dua

agama besar yaitu, agama Hindu dan agama Buddha. Mengenai dengan nama lain

agama Hindu yaitu Waidika Dharma dan Sanatana Dharma masyarakat Hindu

yang menyatakan keyakinannya bahwa agama tidak terikat oleh zaman atau masa

dan meyakini kitab suci weda sebagai dasar dari agama Hindu.

Di samping itu pula terjadinya agama Hindu dibagi menjadi empat fase

yaitu: a) Zaman Weda purba dari tahun 1500 SM sampai 1000 SM pada waktu

itu bangsa Arya dari utara masih berada di punjab didaerah sungai Indus, pada

38Harun Hadiwijoyono, Agama Hindu Dan Buddha (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993),
Cet ke VIII, h. 11.

39Gede Rudia Adiputra, Pengetahuan Dasar Agama Hindu (Jakarta: PT. Pustaka Mitra
Jaya, 2003), h. 3.



zaman ini pula tidak ubahnya seperti agama primitif adanya personifikasi gejala-

gejala alam. b) Zaman Brahma mulai tahun 1000 SM sampai 750 SM pada zaman

tersebut para kepala agama atau Brahma sangat berkuasa lalu kasta-kastapun

mulai timbul. c) Zaman Upanisad dari tahun 750 sampai 500 SM pada zaman ini

filsafat Hindu mulai berkembang. Pusat peradaban berpindah dari Punjab ke

lembah Gangga. d) Zaman Agama Buddha yaitu mulai 500 SM sampai 300 SM

pada zaman inilah timbul agama Buddha dan Hindu mengalami perubahan.

Agama Hindu seperti dikenal orang sekarang zaman ini dimulai dari tahun 300 M

hingga sampai sekarang.40

Dari pembagian-pembagian tersebut dapat diketahui asal mulanya agama

Hindu bermula dari zaman Weda sehingga kitab Weda dijadikan sumber utama

dalam agama ini dan kemudian zaman Brahma yang mengakibatkan munculnya

nama lain dari agama Hindu itu sendiri, pada zaman Upanisad muncul berbagai

aliran-aliran yang menimbulkan kemajuan dalam agama Hindu, agama Buddha

ajarannya juga hampir sama dengan agama Hindu karena mereka berkembang

secara berdampingan.

Kemudian masuknya agama Hindu ke Indonesia berlangsung secara damai

dan bertahap. Kontak pendahulu melalui media perdagangan yang dilakukan oleh

para pedagang dari India dengan para pedagang Indonesia terutama di daerah

pesisir. Dari peristiwa tukar menukar barang dagangan kemudian lebih mendalam

lagi pada kontak kebudayaan, hal ini terjadi terus menerus dan kemudian

40Harun Hadiwijoyono, Op.Cit.  h. 16.



berkembang kepada masalah agama sehingga pada perkembangan selanjutnya

berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia.41

Prasasti yang berasal dari abad ke-5 hingga abad ke-7 tidaklah banyak dan

tidak juga memberi informasi. Prasasti-prasasti itu terdapat di Kutai (Kalimantan

Utara) dan di Jawa Barat. Dari prasasti itu kita dapat mengetahui, bahwa pada

waktu itu ada raja-raja yang memiliki nama-nama yang berasal dari India.

Misalnya: Mulawarman di Kutai dan Purnawarman di Jawa Barat. Akan tetapi hal

ini tidak berarti, bahwa raja-raja itu adalah orang India. Mungkin sekali mereka

adalah orang Indonesia asli yang memeluk agama yang datang dari India.42

Selanjutnya prasasti-prasasti ini menunjukkan, bahwa agama yang dipeluk adalah

agama Hindu.

Bukti-bukti peninggalan agama Hindu yang tertua di Indonesia yaitu

daerah Kutai berupa tulisan diatas batu yang disebut Yupa huruf yang dipakai

adalah huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta.43 Di Jawa Barat raja Purnawaran

menunjukkan agama yang berpengaruh adalah agama Hindu dengan aliran Wisnu,

sedangkan di Jawa Tengah dari zaman raja Sanjaya (723) agama yang

berpengaruh adalah Hindu dan aliran Siwa.44 Dengan demikian menunjukkan

bahwa agama Hindu pada waktu itu memiliki bermacam-macam aliran dalam

perkembangannya. Pengaruh agama Hindu dan Budha dipulau Jawa berpusat di

sekitar kraton dan berpusat di biara-biara pemakaman, karena pada waktu itu

41Muslimin, Op.Cit.  h. 19.
42Harun hadiwijoyono, Op.Cit. h. 109.
43Muslimin, Op.Cit. h. 16.
44Ibid. h. 17.



terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan yang sangat mempengaruhi

perkembangan agama Hindu dipulau Jawa pada saat itu.

Keberadaan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari agama Hindu

yang berkembang di Jawa. Agama Hindu yang datang ke Bali disertai oleh agama

Buddha. Dalam perkembangannya, kedua agama tersebut berakulturasi dengan

harmonis dan damai. Kejadian ini sering disebut dengan sinkritisme Siwa –

Buddha. Sebelum pengaruh Hindu berkembang di Bali, masyarakat telah

mengenal sistem kepercayaan dan pemujaan seperti: Kepercayaan kepada gunung

sebagai tempat suci, sistem kubur yang mempergunakan sarkofagus (peti mayat),

kepercayaan adanya alam sekala dan niskala, kepercayaan adanya penjelmaan

(punarbhawa).

3. Ajaran Agama Hindu

Agama Hindu adalah ajaran untuk umat berdasarkan pada pustaka suci

yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widhi. Adapun ajaran-ajaran di dalam agama

Hindu antara lain yaitu:

1. Ajaran tentang Filsafat (Tattwa)

Tattwa adalah sama halnya dengan kebenaran yang hakiki atau kenyataan.

Demikian halnya gambaran tentang Tuhan adalah bermacam-macam. Keyakinan

akan kebenaran dalam agama Hindu disebut dengan Widhi Tattwa. Dalam Tatwa

adalah lebih menekankan pada “Percaya adanya Sang Hyang Widhi”, atau filsafat



tentang Sang Hyang Widhi. Di dalam Weda, Beliau disebut “Tat (itu) atau “Sat”

(kebenaran): itulah kebenaran.45

2. Ajaran tentang Dharma (Susila)

Susila terdiri dari kata Su dan sila. Su artinya baik, mulia, sopan,

singkatnya semua yang memenuhi unsur-unsur yang baik dan terpuji. Sila artinya

praktek, tingkah laku, watak, disposisi, moralitas, kelakuan baik. Jadi Susila

berarti semua sila-sila tadi adalah baik, mulia, sopan, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Dharma (Kebenaran), dan Yajna (pemberian, korban yang tulus

berdasarkan kasih).46 Dharma atau susila berarti peraturan-peraturan tingkah laku

yang baik dan yang benar. Peraturan ini timbul karena musia hidup bukan sendiri,

melainkan manusia hidup bersama-sama dengan manusia lainnya dan makhluk

serta alam sekitarnya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, dikemukakan bahwa

“Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia dalam beragama”.47

3. Ajaran tentang Yadnya (Ritual)

Yadnya berasal dari akar kata Yad yang berarti sembahyang, secara

etimologis kata Yadnya berarti korban. Segala yang kita persembahkan, kerjakan,

lakukan tanpa pamrih, ini dinamakan berkorban. Pengertian yang lebih sempit

kurban berarti mengorbankan binatang untuk tujuan upacara. Pengorbanan

45 Ida Penanda Gde Nyoman Jelantik Oka, Sanatana Hindu Dharma (Denpasar: Widya
Dharma, 2009),  h. 14.

46Ibid. h. 43.
47Gede Rudia Adiputra, Op.Cit. h. 22.



binatang ini pun tidak boleh bertentangan dengan Weda. Dalam hal melakukan

manusya Yadnya dan athi Yadnya dan lain-lain tidak berarti manusia dijadikan

kurban tetapi demi kemulyaan manusia kita berkorban.48 Mengorbankan

kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain dianggap merupakan Yadnya

yang paling utama. Secara populer istilah Yadnya hanya persembahan sesaji dan

penyalaan api upacara (Agnihoma).

Jenis Yadnya yang patut dilaksanakan oleh umat Hindu ada lima Yadnya yaitu:

a. Dewa Yadnya

Dewa Yadnya adalah “Bakti dan pengabdian yang tulus ikhlas kepada

Tuhan Yang Maha Esa”. Upacara dan upakara Dewa Yadnya dilakukan

ditempatnya Hyang Widhi berstana, yaitu di Pura-pura, misalnya Pura yang

terbesar yang disebut Pura Khayangan Jagat.49 Mereka membacakan mantra-

mantra sebagai upacara pengabdian dan sembah sujud tulus, ikhlas serta

menyerah diri lahir batin kepada Sang Hyang Widhi yang maha pengasih dan

penyayang.

b. Bhuta Yadnya

Ini merupakan Yadnya (korban/sesaji). Bhuta adalah bahasa Sanskerta

yang artinya apa saja yang ada, makhluk hidup, unsur (bahan) jasmani, elemen,

pada umumnya sebutan seperti raksasa. Bhuta selalu dikaitkan dengan Kala,

sehingga menjadi Bhuta-Kala. Kala (bahasa Sanskerta) artinya jahat, hina, curang,

48 Rai Dekaka, Panca Yadnya (Jakarta: Hanuman Sakti, 1994), h. 2.
49Gede Rudia Adiputra, Op.Cit.  h. 73.



waktu. Jadi dalam pengertian Bhuta Yadnya, umat melaksanakan korban kepada

elemen-elemen yang jahat/curang. “Bhuta Kala” artinya unsur alam semesta dan

kekuatannya.50 Oleh sebab itu, umat Hindu umumnya meyakini dan mempercayai

bahwa dilarang menyiksa binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun makhluk-

makhluk lainnya. Bahkan harus mempunyai rasa kasih sayang sesama makhluk di

dunia ini.

c. Manusa Yadnya

Manusa Yadnya artinya memberikan sedekah kepada manusia, sejak ia

masih dalam kandungan hingga sampai ia menikah. Sebabnya ialah, setiap

manusia telah ketempatan percikan Hyang Widhi yang disebut Atman. Tujuan

melaksanakan upacara manus ayadnya ialah untuk membersihkan lahir-batin

seseorang demi kesempurnaan dan keselamatan hidupnya.51

Pada upacara ini diharapkan sang bayi nanti dapat berguna bagi agama,

nusa dan bangsa. Adapun jenis upacara ini adalah: Magedong-gedongan, upacara

kelahiran, upacara lepas puser, upacara kambuhan (42 hari), upacara bayi berumur

105 hari, upacara Wetonan (210 hari), upacara tumbuh gigi, upacara tanggal gigi,

upacara Munggah daha, upacara papar gigi dan upacara perkawinan.

d. Pitra Yadnya

Pitra berasal dari bahasa Sanskerta Pitr, yang artinya ayah, bapak, nenek

moyang, khusus leluhur almarhum, ataupun nenek moyang pada umumnya.

50Ibid. h. 163.
51Ibid. h. 149.



Yadnya artinya tindakan, pemujaan, ketaatan, pengorbanan. Pitra Yadnya adalah

tindakan pemujaan (menyatakan ketaatan, menghaturkan, pengorbanan) kepada

Pitr, yang sudah bertempat di Pitarabhawana.52 Upacara ini dilaksanakan sebagai

hutang karma kepada orang tua, leluhur. Oleh karena itu patut diselenggarakan

oleh anak, cucu, para sanatana dan keluarga terdekat.

e. Rsi Yadnya

Umat Hindu juga wajib melakukan Rsi Yadnya, yaitu melaksanakan

yadnya kepada Maharsi, Rsi sebagai ungkapan terima kasih umat atas jasa-

jasanya memimpin upacara dan upakara, memberikan bimbingan keagamaan,

menjadi panutan dan contoh dalam usaha kita menjadi anggota masyarakat yang

baik. Upacara Rsi Yadnya adalah penghormatan serta pemujaan kepada para Rsi 53

Seluruh penganut agama Hindu mempercayai bahwasanya Rsi adalah orang suci

yang mengerti dan memahami ajaran-ajaran Hindu dan karenanya ia wajib untuk

mengajarkan kepada pemeluknya agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran

agama Hindu itu sendiri.

Ketiga kerangka dasar ajaran agama Hindu tersebut pada kenyataannya

terjalin menjadi satu. Ketiga-tiganya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan

satu kesatuan yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu dan menurut

umat Hindu Tattwa sebagai kepala, Susila sebagai hati dan Upacara sebagai

tangan kaki agama.

52Ibid. h. 114.
53Ibid. h. 102.



4. Kepercayaan Agama Hindu

Didalam ajaran agama Hindu memiliki lima dasar keimanan yang harus

diyakini benar-benar oleh umat Hindu yang dinamakan dengan Panca Sraddha.

Panca artinya lima dan Sraddha artinya kepercayaan jadi berdasarkan tatwanya.

Adapun Panca Sraddha tersebut adalah sebagai berikut:

a. Percaya dengan adanya Brahman

Tuhan Yang Maha Esa adalah Brahman merupakan asal dari segala yang

ada, yang pernah ada dan yang akan ada, baik yang bersifat nyata (sekala) maupun

yang tidak nyata (niskala). Alam semesta jagad raya ini adalah ciptaan tuhan,

sebagai wujud nyata akan ada kemahaberadaan Tuhan.54 Percaya dengan adanya

Brahman (Hyang Widhi/Hari/Nining/Bhatara/Tuhan Yang Maha Esa/Ranying

Hatala Langit) dengan segala kemahakuasaan beliau. Sesungguhnya Tuhan

(Brahman/Hyang Widhi/Nining Bhatara) adalah tunggal namun diberi gelar sesuai

dengan hukum yang sedang beliau gerakkan.55

b. Percaya dengan adanya Atman

Percaya dengan adanya Atman yang memberi hidup kepada setiap

makhluk. Jiwatma adalah sebutan untuk atma yang sedang menjiwai makhluk.

Roh ialah atma yang telah meninggalkan badan kasar dan terbungkus oleh phala

karma ataupun panca mayakosa. Atman yang merupakan percikan kekuatan

54Muslimin, Op.Cit. h. 38.
55Gede Rudia Adiputra, Op.Cit. h. 32.



Tuhan itu berjumlah tak terbilang banyaknya mulai dari jiwatma binatang atau

tumbuhan sesel sampai binatang besar maupun manusia.56

Menurut I Nyoman Parbasana, perbedaan Atman dengan Tuhan yaitu

Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha kuasa terhadap seluruh alam semesta jagad

raya, sedangkan Atman adalah maha kuasa terhadap badan jasmani yang

dihidupinya saja.57

c. Percaya dengan adanya Karmaphala

Dalam bahasa Sanskerta, Karma berasal dari kata kr yang artinya membuat

berarti perbuatan, menurut hukum sebab dan akibat (causality) maka segala sebab

akan membawa akibat. Segala Karma (perbuatan) akan mengakibatkan Karma

Phala (hasil atau phala perbuatan). Hukum rantai sebab dan akibat perbuatan

(karma) dan phala perbuatan (Karma phala ini disebut Hukum Karma).58 Percaya

dengan setiap perbuatan memberikan hasil (phala) kepada yang berbuat.Karma

ialah segala aktifitas yang dilakukan oleh seseorang baik secara sadar maupun

tidak sadar.

d. Percaya dengan adanya Punarbhawa

Yakin dengan kebenaran adanya kelahiran kembali yang dialami oleh roh

sebelum roh mencapai moksa. Punarbhawa artinya lahir kembali. Samsara artinya

punarbhawa yang terjadi berkali-kali, atau kelairan berulang kali yang ialami oleh

56Ibid. h. 39.
57Muslimin, Op.Cit. h. 41.
58Ibid. h. 42.



roh.59 Kelahiran manusia yang berulang-ulang ditentukan oleh hasil perbuatan,

baik pada masa yang lampau maupun pada masa sekarang atau yang akan datang

untuk penyempurnaan Atman dalam mencapai Moksajadi Samsara adalah Ajaran

tentang perputaran kelahiran. Dengan demikian samsara adalah kelahiran kembali

terus menerus agar dapat membersihkan dirinya dan dapat bersatu dengan Sang

Hyang Widhi.

d. Percaya dengan adanya Moksa

Moksa yakni percaya dengan adanya kebebasan abadi atau kebahagiaan

abadi yang dapat dialami oleh roh. Moksa adalah tujuan akhir atau tujuan tertinggi

yang ingin dialami oleh setiap atma (roh) manusia. Manusia harus menyadari

perjalanan hidupnya pada hakekatnya adalah perjalanan mencari Ida Sang Hyang

Widhi dan menyatukan diri kepada Tuhan. Perjalanan seperti ini adalah perjalanan

yang penuh rintangan, bagaikan mengarungi lautan yang bergelombang.

B. Hari Raya Keagamaan Dalam Agama Hindu

Semua agama memiliki hari suci. Para pemeluknya selalu merayakan hari-

hari raya yaitu hari kemerdekaan-kemerdekaan atau hari lahirnya suatu agama,

mereka berbondong-bondong secara serempak di seluruh dunia untuk

memperingati hari raya agamanya masing-masing.

59Gede Rudia adiputra, Op.Cit.  h. 4.



1. Macam-macam Hari Raya Dalam Agama Hindu

Ajaran agama Hindu yang bersumber pada kitab suci Weda dimanapun

sama, namun pelaksanaannya berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai

faktor diantaranya lingkungan alam, sosial budaya dan sebagainya. Demikian pula

hari raya agama Hindu baik di India maupun di Indonesia, ada yang sama-sama

dirayakan dan ada yang tidak. Persamaan dan perbedaan pelaksanaan kehidupan

beragama ini merupakan ciri tersendiri dan mewarnai pelaksanaan agama Hindu

tersebut.

Secara tradisi, hari raya agama Hindu di Indonesia dapat dibagi menjadi

dua yaitu pertama hari raya yang berdasarkan bulan atau sasih dan Tahun Saka,

kedua hari raya yang berdasarkan Pakuwon. Sistem yang pertama adalah

pengaruh langsung dari India yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia,

sistem yang kedua asli dari Indonesia.

Hari raya yang berdasarkan tahun baru saka dan sasih yaitu hari raya

Tahun Baru Saka atau biasa disebut dengan hari raya Nyepi, dan hari raya

Siwaratri atau Siwa Latri. Ketiga hari raya ini disucikan dan dirayakan oleh umat

Hindu di Indonesia setahun sekali. Sedangkan hari raya Hindu yang berdasarkan

Tahun Pakuwon yaitu hari raya Galungan dan Kuningan, Saraswati dan

Pagarwesi. Hari raya ini disucikan oleh umat Hindu di Indonesia setiap 210 hari

sekali.

Adapun Hari Raya dalam agama Hindu adalah sebagai berikut:



a. Hari Raya Nyepi

Hari raya Nyepi merupakan hari peringatan pergantian tahun baru Saka

karena mengandung nilai spiritual yang sangat tinggi, hari raya ini dilaksanakan di

Indonesia satu tahun satu kali sebagai Hari Raya Tahun Baru Saka yang

bertepatan jatuhnya pada Tileming Sasih Kesanga. Kemudian hari raya Nyepi ini

memiliki pantangan yang wajib diikuti saat hari raya Nyepi yaitu Catur Berata

Penyepian, yaitu amati geni, amati karya, amati lelanguan dan amati lenguan.60

b. Hari Raya Siwaratri

Hari raya Siwaratri adalah hari raya suci yang dilakukan hanya satu tahun

sekali, karena pada hari ini umat Hindu memohon do’a kepada Sang Hyang Widhi

Siwa agar segala dosa-dosanya dapat terampuni. Siwaratri adalah malam

renungan suci atau malam peleburan dosa, untuk memperoleh pengampunan dari

Sang Hyang Widhi atas dosa yang diakibatkan oleh awidya (kegelapan atau

kebodohan).61

c. Hari Saraswati

Saraswati adalah hari raya untuk memuja Sang Hyang Widhi dalam

kekuatannya menciptakan ilmu pengetahuan dan ilmu kesucian. Hari raya ini

dilakukan dengan memuja Sang Hyang Widhi dengan pembacaan dan renungan

ajaran pustaka suci. Kekuatan Sang Hyang Widhi dilambangkan dengan seorang

60Jirhanuddin, Op.Cit. h. 82.
61Ida Pedanda Gde Nyoman Jelatik Oka, Op.Cit. h. 174.



dewi yang membawa alat musik, genitri, pustaka suci, teratai serta duduk diatas

angsa.62

d. Hari Pagerwesi

Pagerwesi adalah pemujaan Sang Hyang Widhi dengan pembawaannya

sebagai Sang Hyang Paramesti guru yang sedang beryoga untuk kesentosaan alam

ciptaannya yang diirngi oleh para dewa, pitara-pitara. Pagerwesi ialah hari

menguatkan jiwa dalam penyucian diri untuk dapat menerima kemulyaan sinar

payogaan Sang Hyang Widhi Paramesti guru.63

e. Hari Raya Galungan

Galungan adalah hari Pawedalan Jagad yaitu pemujaan bahwa telah

terciptanya jagat dengan segala isinya oleh Sang Hyang Widhi, hari raya ini jatuh

pada hari rebo kliwon Wuku Dungulan. Persembahan dan pemujaan pada Sang

Hyang Widhi dilakukan dengan penuh kesucian dan ketulusan hati, memohon

kebahagiaan hidup dan agar dapat menjauhkan diri dari awidya. Galungan adalah

perlambang antara yang benar (dharma) melawan yang tidak benar (adharma), dan

juga sebagai pernyataan terima kasih atas kemakmuran dalam alam yang

diciptakan Tuhan ini.

Hari raya ini digunakan juga untuk menyatakan terima kasih dan rasa

bahagia atas kemurahan Sang Hyang Widhi yang dibayangkan telah sudi turun

diiringi para Dewa-dewa dan Pitara-pitara ke Dunia. Yang istimewa dalam hari

62Ibid. h. 175.
63I Wayan Sudarma,“Hari raya Hindu di India dan Indonesia” (On-line), tersedia di:

http://hukumhindu.blog.com/inti-sari-agama-hindu/ ( 28 februari 2016 )



raya Galungan adalah dipancangkannya bambu berhias/penjor disetiap muka

rumah sebagai tanda terima kasih atas kemakmuran yang dilimpahkan Tuhan,

bambu tinggi melengkung dilambangkan sebagai gambaran dari gunung yang

tinggi sebagai tempat yang suci, hiasannya yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu,

padi, jajan dan kain adalah merupakan wakil dari seluruh tumbuh-tumbuhan dan

benda sandang pangan yang dikarunia Sang Hyang Widhi, Tuhan yang maha

pengasih dan penyayang kepada kita semua manusia.64

f. Hari Raya Kuningan

Hari raya Kuningan merupakan hari raya suci yang agama Hindu yang

dirayakan setiap  bulan sekali atau 210 hari sekali yaitu setiap hari sabtu Wuku

Kuningan yang jatuh setelah sepuluh hari dari hari Galungan yaitu kembali Sang

Pitara bersama para Dewa dimana umat menghaturkan bakti memohon

kesentosaan dan kedirgahayusan (panjang umur) serta perlindungan dan tuntunan

lahir batin dalam menghadapi tantangan hidup selanjutnya. Hari raya Kuningan

merupakan hari pertahanan/kekuatanhari pahlawan.65

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hari sabtu merupakan nama hari

yang ketujuh, sedangkan dalam agama Hindu sabtu (Saniscara) bagian dari

Saptawara. Sedangkan kliwon dalam kamus Bali Indonesia nama baik yang

kelima dalam pancawara (umanis, paing, pon, wage, kliwon). Kliwon merupakan

hari yang dianggap baik oleh umat Hindu yang melakukan penyucian lahir batin,

pemujaan dan menghaturkan persembahan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi,

64Ida Pedanda Gde Nyoman Jelantik Oka, Op.Cit. h. 180.
65Ibid. h. 183.



para Dewa, leluhur serta menyampaikan rasa terimakasih kepada unsur kekuatan

alam yang dianggap telah membantu kehidupannya.66

Hari raya Kuningan di Bali sering dikenal dengan Tumpek Kuningan atau

sepuluh hari setelah Galungan. Hari raya Kuningan ini merupakan hari resepsi

dari Galungan sebagai kemenangan Dharma (kebenaran) melawan Adharma

(ketidakbenaran) yang pemujaannya ditujukan kepada para Dewa dan Dewa Pitara

(leluhur) telah kembali ke Khayangan.

Penyelenggaraan upacara Kuningan diisyaratkan supaya dilakukan

semasih pagi dan tidak dibenarkan setelah matahari condong ke barat. Sarana

upacara sebagai simbol kesemarakan, kemeriahan terdiri dari berbagai macam

jahitan yang mempunyai simbolis sebagai alat-alat perang yang diparadekan

seperti nasi berwarna kuning, tamiang, endongan, kolem, wayang dan lainnya.67

Karena beliau telah melimpahkan rahmat-nya untuk dunia ini. Kala sudah

makmur biasanya kita sebagai manusia akan lupa dengan bahaya-bahaya yang

mengancam serta tidak kelihatan dan lupa mempersembahkan sesajen kepada Ida

Sang Hyang Widhi untuk mencegah bahaya yang tidak kelihatan tersebut maka

umat memasang tamiang kolem dan endongan sebagai simbolis mala petaka

waktu kita tidur atau terlena dan sebagai persembahan kepada para Dewa yang

66Widya Upadesa, Buku Pelajaran Agama Hindu kelas x (Denpasar: Widyadharma,
2011),  h. 58.

67Ibid. h. 60.



akan pergi ke Kahyangan. Waktu akan menghaturkan sesajen nasi kuning

hendaknya sebelum tengah hari.68

Dalam lontar Sundarigama disebutkan bahwa para Dewa dan Dewa Pitara

(leluhur) turun lagi untuk melaksanakan penyucian serta menikmati sajen-sajen

yang dipersembahkan dan kemudian kembali ke Kahyangan dengan

menganugerahkan atau memberkahi kesejahteraan kedamaian dan kelestarian

alam beserta isinya. Untuk menyambut kedatangan beliau banten punjung

kuningan sebagai tanda sujud dan bhakti umat manusia sehingga banten punjung

menjadi penting dan utama pada hari raya Kuningan.

2. Nawaratri

Nawaratri atau sembilan hari pemujaan Dewi atau Ibu, merupakan sifat

dari upacara Wijaya-utsawa, kemenangan sembilan hari dipersembahkan kepada

Ibu karena keberhasilannya berjuang dengan raksasa luar biasa dipimpin oleh

Sumbha dan Nisumbha. Tetapi terhadap calon spiritual dalam kehidupan

sadhananya, bagian tertentu dari nawaratri yang berlangsung selama tiga hari

untuk memuja aspek Dewi Tertinggi yang berbeda-beda telah mendapatkan

sesuatu yang sangat luhur, sama sekali masih praktis dan benar untuk dilakukan.

Dalam aspek kosmosnya ia memperpendek tahapan evolusi dari manusia menjadi

Tuhan, dari asas ke-jiwaan menuju asas ke-siwaan. Dalam kepentingan

pribadinya, hal itu menunjukkan bahwa sadhana spiritualnya harus dilakukan.69

68Ibid. h. 45.
69Yayasan Sanatana Dharmasrama, Intisari Ajaran Hindu (Surabaya: Paramita Surabaya,

2003),  h. 107.



a. Pemujaan Dewi Durga

Pada tiga hari pertama, Ibu dipuja sebagai kekuasaan, kekuatan yaitu

Durga, yang menakutkan. Kamu berdoa kepada Ibu Durga untuk menghancurkan

segala ketidakmurnianmu, kejahatanmu, kelemahanmu. Beliau akan berperang

dan menghilangkan sifat-sifat dasar kebinatangan dalam diri Sadhaka yang

merupakan sifat asura yang lebih rendah. Dia juga merupakan kekuatan yang

menjaga sadhana-mu dari banyak bahaya dan bahaya yang tersembunyi. Jadi tiga

hari yang pertama menandakan tahapan awal dari penghancuran mala (kekotoran)

dan mantapkan tekad serta berjuang untuk menjebol wasana jahat dalam

pikiranmu yang merupakan sebagian dari penujaan dari aspek penghancuran dari

sang ibu.

Proses Sadhana ini mengandung meneguhkan hati, memantapkan tekad

dan perjuangan yang berat. Dengan kata lain kekuatan, sakti yang tak terbatas,

merupakan kebutuhan yang utama; disitu Ibu Illahi, sakti tertinggi Brahmana yang

harus menggerakkannya melalui para calon spiritual.70

b. Pemujaan Dewi Laksmi

Ketika tiga hari kedua Dewi Laksmi dipuja, Sekali kamu telah

menyelesaikan tugasmu menguasai sisi negatifnya, yaitu menghancurkan wasana

kecenderungan dan kebiasaan lama yang tidak murni, langkah selanjutnya adalah

membangun kepribadian spiritual yang luhur, untuk mencari sifat-sifat positif,

atau Daiwi Sampat, yang disebutkan satu persatu oleh Sri Krsna dalam Bhagawad

70Ibid.  h. 108.



Gita, sebagai sifat Tuhan untuk menempati sifat-sifat Asura yang telah

dilenyapkan itu. Para Sadhaka harus mengusahakan dan mengembangkan sifat-

sifat yang menguntungkan dan ia harus menimbun kekayaan spiritual yang besar

sekali untuk memungkinkannya membayar harga intan permata dari

kebijaksanaan Tuhan (jnana ratna).

Apabila pengembangan sifat-sifat perlawanan ini (pratipaksa bhawana)

tidak dilaksanakan dengan sungguh-sunggguh, maka sifat asura yang lama akan

muncul kembali berkali-kali. Karena itu tahapan ini sama pentingnya dalam karir

seorang calon spiritual dan juga orang yang sudah melakukannya. Perbedaan

pokok adalah bahwa yang pertama merupakan seorang yang tak mengenal belas

kasihan, memutuskan pembasmian kekejian, keakuan, rendah diri, sedangkan

yang kedua adalah orang yang patuh, mantap, tenang, dan berusaha dengan tenang

untuk mengembangkan kemurnian. Sisi menyenangkan dari sadhananya para

sadhaka dilukiskan dengan pemujaan ibu laksmi. Beliau mengkaruniai para

penyembah-Nya dengan kekayaan yang tak ada habisnya yaitu Daiwi Sampat.

Laksmi merupakan aspek Sampat-Dayini dari Brahman. Dia adalah kemurnian itu

sendiri. Jadi pemujaan Dewi Laksmi dilakukan selama tiga hari bagian kedua.

Dewi Laksmi ini sebagai Dewi pemeliharaan kebajikan 71

c. Pemujaan Dewi Saraswati

Pada tiga hari akhir adalah pemujaan kepada Dewi Saraswati. Dewi

Saraswati sebagai Dewi kebijaksanaan tinggi dan keberhasilan spiritual. Sekali

71Ibid.  h. 109.



seorang calon spiritual berhasil dalam mengusir kecenderungan jahat dan dalam

pengembangan sifat sattwam yang murni yaitu sifat-sifat Tuhan, ia menjadi

seorang adhikari dan sekarang ia siap untuk menerima sinar kebijaksanaan

tertinggi dan layak untuk mendapatkan pengetahuan Tuhan. Pada tahapan ini

mulailah dengan sungguh-sungguh memuja Sri Saraswati yang merupakan

perwujudan pengetahuan Tuhan, pengejawantahan dari Brahma Jnana. Suara dari

wina surgawi-nya membangkitkan bunyi-bunyi dari Mahawakya dan Pranawa

yang mahamulia. Beliau mengkaruniai pengetahuan dari nada tertinggi, lalu atma

jnana sepenuhnya, seperti yang dinyatakan dengan busana seputih salju yang

murni berkilauan. Oleh karena itu, tahapan ketiga dari pemujaan ini adalah untuk

mendamaikan Sri Saraswati sebagai pemberi jnana.72

Hari ke-10, yaitu Wijaya Dasami, menandakan sambutan luar biasa atas

kemenangan dan jiwa pda pencapaian jiwan mukti melalui turunnya pengetahuan

atas karunia dari Dewi Saraswati; pada saat itu sang jiwa bertumpu pada dirinya

yang tertinggi dari sat-cit-ananda (keberadaan, pengetahuan, kebahagiaan mutlak).

Hari ini merayakan kemenangan pencapaian tujuan; pada saat itu bendera

kemenangan berkibar dipuncak tiangnya. Lihatlah! Aku adalah Dia! Aku adalah

Dia! Cidananda Rupah Siwoham, Siwoham; Cidananda Rupah Siwoham.73

Lalu, semua pengetahuan akan menjadi milikmu, dan kamu akan menjadi

maha tahu dan akan kuasa, dan kamu akan merasakan keberadaanmu dimana-

mana. Kamu akan mencapai kemenangan abadi atas lingkaran kelahiran dan

72Ibid.  h. 110.
73Ibid. h. 111.



kematian, mengatasi raksasa samsara. Tak ada lagi penderitaan, tak ada lagi

kesengsaraan, tak ada lagi kelahiran, tak ada lagi kematian bagimu, kemenangan,

kemenangan menjadi milikmu! Maha mulialah Ibu Tuhan Biarkanlah Dia

membawamu selangkah demi selangkah menuju puncak tangga spiritual dan

mempersatukanmu dengan Tuhan.

3. Dasar Hukum Hari Raya Kuningan

a. Bhagawadgita Bab IX, 22:

“Ananyas cintayanto mam

Ye janah parypasate

Lesamnityabhiyuktanam

Yogaksemam vahamyakam”

Artinya:

Mereka yang menyembah Aku, memusatkan pikiran hanya pada Aku

pada mereka yang selalu tekun. Aku memberi apa yang mereka tidak punya

dan memberi perlindungan pada apa yang telah dimilikinya.

b. Menawa Dharmasastra V, 109 disebutkan penyucian atau pembersihan itu

yaitu:

Adbhirgatrani Suddhayanti

Manah satyena sudhayanti

Widya tapobhyam bhutdtma,

Buddhirjnana suddyati



Artinya:

Tubuh disucikan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran (satya),

atma disucikan dengan tapa brata, budhi disucikan dengan ilmu

pengetahuan

c. Petikan Lontar Sunarigama

Haywa amuja bebanten, kalangkahin tajeg

Sang Hyang Aditya asuk juga kawengania,

apan yan tajeg Sang Hyang Surya,

Dewata amoring swarga.

Artinya:

Janganlah mengaturkan banten Kuningan setelah tengah hari, karena Ida

Bhatara telah kembali ke sorga. Namun, tidak disebutkan dengan tegas

mengapa tidak boleh menghaturkan upacara Kuningan lewat tengah hari.

d. Bhagavadgita IX Sloka 26 disebutkan bahwa:

Pattram puspam phalam toyam

yo me bhaktya prayacchata

tad aham bhakty upahrtam

Artinya:

Siapapun dengan penuh rasa bhakti mempersembahkan kepada Ku Pattram

(daun), Puspam (bunga), Phalam (bunga), Toyam (air suci), asalkan

persembahan itu didasarkan atas cinta kasih dan keluar dari hati yang suci,

AKU Terima.



e. Lontar Puruna Bali Dwipa

Punang aci galungan ika ngawit bu, ka,

dungulan sasih kacatur tangga 25, isaka 804

bangun indra bhuwana ikang bali rajya

Artinya:

Perayaan hari raya suci galungan pertama adalah pada hari rabu kliwon,

wuku dungulan sasih kapat tanggal 15 (purnama) tahun 804 saka, keadaan

pulau Bali bagaikan Indra loka.

f. Kitab Sarasmuccaya (Sloka 43)

“Kuneng sanghyang dharma, mahas midering sdnana ndotan

umakusita, tan hanenakunira, tan sapa juga si lawanikang naha nahan,

tatan pahi lawan anak ning stri lanji, ikang tankinawruhan bapanya

rupaning tan hana umaku yanak, tan hana inakunya bapa, ri wetnyan

dutlaba ikang wenang mula hakena dharma kalinganika”

Artinya:

Adapun dharma itu, menyelusup dan mengelilingi seluruh yang ada, tidak

ada yang mengakui, pun tidak ada yang diakuinya, serta tidak ada yang

menegur, terikat dengan sesuatu apapun, tidak ada bedanya dengan anak

seorang perempuan tuna susila, yang tidak dikenal siapa bapaknya, rupa-

rupanya tidak ada yang mengakui anak akan dia, pun tidak ada yang diakui

bapa olehnya, perumpamaan ini diambil sebab sesungguhnya sangat sukar

untuk dapat mengetahui dan melaksanakan dharma itu.



C. Teori-Teori Keagamaan

Koentjaraningrat telah mengklasifikasikan teori-teori tentang asas-asas dan

asal mula religi yang ditulis oleh para ahli kedalam tiga golongan, yakni:

Pertama, teori-teori yang dalam pendekatanya berorientasi kepada

keyakinan religi atau isi ajaran religi. Misalnya teori E. B.Tylor, R.R Marett, A.C.

Kruyt, Andrew Lang, dan W. Schmidt.

Kedua, teori-teori yang dalam pendekatanya berorintasi kepada sikap para

penganut religi yang bersangkutan terhadap alam gaib, atau hal-hal yang gaib.

Teori ini lebih banyak dikembangkan oleh R. Otto.

Ketiga, teori-teori yang dalam pendekatanya berorientasi kepada ritus dan

upacara religi. Teori ini banyak ditulis oleh W. Robbertson Smith dan R. Hertz.74

Dalam membahas kajian penelitian, peneliti menggunakan beberapa teori yang

tercakup dalan kajian antropologi. Adapun teori-teori yang peneliti gunakan

adalah sebagai berikut:

1. Teori Tentang Keyakinan Religi

Edward Burnett Tylor (1832-1917) adalah seorang antropolog yang

berasal dari Inggris. Tylor dikenal melalui jasanya dalam penelitian evolusi

kebudayaan. Dalam bukunya yang berjudul Primitive culture dan Anthropology

(1874), Tylor membuktikan bahwa agama bermula dari animisme. Bahkan

74Adeng Muchtar Gazali, Antropologi Agama (Upaya Memahami Keragaman
Kepercayaan, Keyakinan Dan Agama), (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72.



menurut Tylor bahwa animisme adalah bentuk pemikiran paling tua, yang dapat

ditemukan dalam setiap sejarah umat manusia. Teorinya adalah bahwa asal mula

agama berawal dari kesadaran manusia akan adanya jiwa. Kesadaran akan adanya

jiwa tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu:

a. Perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan

mati. Suatu organisme pada saat bergerak-gerak, antara hidup, tetapi

tak lama organisme itu tidak bergerak-gerak lagi, artinya mati. Maka

manusia sadar akan adanya penyebab gerak itu ialah jiwa.

b. Dalam peristiwa mimpi, manusia melihat, berbicara dan berada di

tempat lain, bukan di tempat tidur. Maka manusia mulai membedakan

antara tubuh jasmaniyah yang ada di tempat tidur, dengan bagian lain

dari tubuhnya yang pergi ke tempat-tempat lain. Bagian lain itulah

yang disebut jiwa.75

Sebagai fenomena religius, animisme tampaknya bersifat universal,

terdapat dalam semua agama, bukan pada orang-orang primitif saja, meskipun

penggunaan populer dari istilah itu sering dikaitkan dengan agama-agama

“primitif” atau masyarakat kesukuan. Animisme dapat kita definisikan sebagai

kepercayaan pada makhluk-makhluk adikodrati yang dipersonalisasikan.

Manifestasinya adalah dari Roh yag Mahatinggi hingga pada roh halus yang tak

terhitung banyaknya. Dari antaranya, termasuk berbagai macam roh: a) roh yang

berhubungan dengan manusia, yakni jiwa-jiwa manusia sebagai daya vital, roh

75Idrus Ruslan, Hubungan Antar Agama (Bandar Lampung: Anggota IKAPI, 2014), h.
15.



leluhur, roh jahat dari orang-orang yang meninggal dalam kondisi-kondisi tak

wajar; b) roh yang berhubungan dengan objek-objek alamiah bukan manusiawi,

seperti air terjun, batu yang menonjol ke permukaan bumi, pohon-pohon

berbentuk aneh, roh dari tempat-tempat yang berbahaya, roh binatang, roh dari

benda-benda angkasa; c) roh yang berhubungan dengan kekuatan alam, seperti

angin, kilat, banjir; d) roh yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial,

dewa-dewa, setan-setan dan para malaikat.76

Pada tingkat tertua dalam evolusi religinya, Tylor percaya bahwa

makhluk-makhlu halus itulah yang menempati tempat sekeliling manusia.

Makhluk-makhluk halus tadi bertubuh halus bersifat immateri, mampu berbuat

sesuatu yang tak dapat diperbuat oleh manusia, mendapat tempat yang sangat

penting dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi obyek penghormatan dan

penyembahan dengan disertai berbagai upacara berupa do’a, sajian atau korban.

Religi seperti itulah disebut dengan animisme.77

Jadi agama menurut Tylor bersumber pada penggambaran dan

personifikasi menusia terhadap suatu roh pada setiap makhluk dan obyek-obyek

yang ada disekeliling-nya. Oleh karenanya agama adalah satu kepercayaan orang

terhadap adanya hubungan antara dirinya dengan roh-roh yang dianggap

memiliki, menguasai dan berada di mana-mana di alam semesta ini. Menurut

Tylor, tidak ada suatu bangsa pun di dunia ini yang tidak mengenal agama.

Minimal adalah animisme, yaitu kepercayaan akan adanya “spritual being”.

76Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 67.
77Idrus Ruslan, Op.Cit. h. 16.



Kemudian Robert Ranulph Marret (1866-1943) adalah seorang etnologi

inggris. R.R. Marett berpendapat bahwa animatisme mendahului animisme sebab

bentuknya lebih sederhana dibandingkan animisme. Ia melawan anggapan Tylor

bahwa konsep-konsep animistis bukanlah unsur paling sederhana dalam agama-

agama primitif. Menurut R.R.Marett, tokoh yang mengeksplorasi teori ini

(kekuatan luar biasa) dalam bukunya The Threshold of Religion (1990), bahwa

pangkal dari segala kelakuan agama timbul karena adanya suatu perasaan rendah

diri menghadapi gejala-gejala dan peristiwa alam yang dianggap sebagai hal-hal

yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Kepercayaan terhadap adanya

supernatural itu sudah ada sejak sebelum manusia menyadari adanya roh-roh

halus (animisme dalam istilah Tylor).78

Gejala-gejala yang luar biasa itu merupakan suatu bentuk kekuatan

supernatural atau kekuatan sakti dibalik gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa alam

yang luar biasa itu merupakan suatu bentuk kepercayaan kepada makhluk halus.

Agama bermula dari perasaan luar biasa, yaitu perasaan hadirnya suatu objek

yang impersonal. Jadi asal usul agama menurut Marett adalah mana. Karena mana

mendahului animisme dan teori ini dikenal dengan sebutan preanimisme. Marett

memiliki istilah mana untuk menyebut fenomena “kekuatan impersonal” dan

mana merupakan sumber kepercayaan pada ruh-ruh, dewa-dewa bahkan Tuhan.

Menurut Dadang Kahmad, bahwa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa

yang luar biasa tadi dianggap sebagai akibat dari suatu kekuatan supernatural atau

kekuatan luar biasa sakti. Kepercayaan kepada suatu kekuatan sakti yang ada

78Ibid.



dalam gejala-gejala, hal-hal dan peristiwa yang luar biasa itu dianggap oleh

Marett sebagai suatu kepercayaan yang ada pada manusia sebelum mereka

percaya pada makhluk halus atau roh. Dengan perkataan lain, sebelum adanya

kepercayaan animisme, manusia mempunyai kepercayaan preanimisme.

Sedangkan Albertus Christiaan Kruyt(1869-1949) tentang animisme dan

dinamisme. Dalam salah satu bukunya yag berjudul Het Animisme in den

Indischen Archipel (1906). Ia mengembangkan suatu teori mengenai bentuk religi

manusia primitif atau manusia kuno yang berpusat kepada suatu kekuatan gaib

yang serupa dengan kekuatan man atau supernatural.

2. Teori Tentang Dewa Tertinggi

Andrew Lang (1844-1912) adalah sastrawan Inggris yang banyak menulis

sajak dan esai untuk majalah. Teori ini disebut juga teori menedasi, yaitu suatu

teori yang mengatakan kondisi keagamaan pada manusia itu terjadi karena

mendapat wahyu dari Tuhan. Dalam bukunya The Making of Religion (1898),

Lang menulis tentang folklore dan metodologi suku bangsa-suku bangsa di

berbagai belahan bumi ini, dimana folklore dan metodologi tersebut ditemukan

adanya tokoh-tokoh dewa yang oleh suku bangsa bersangkutan di anggap sebagai

dewa tertinggi, pencipta alam semesta beserta isinya, penjaga ketertiban alam dan

kesusilaan. Sepandangan dengan Lang, Pettazoni menyatakan bahwa supreme

being bersumberkan mitos dan bukan hasil pemikiran logico causal sebagaimana



pandangan Schmidt. Juga paham dewa tertinggi tidak timbul atas dasar keutuhan

intelektualitasnya, tetapi berasal dari kebutuhan eksistensial manusia.79

Dengan demikian, Lang berkesimpulan bahwa pada bangsa-bangsa yang

tingkat budayanya sudah maju ternyata kepercayaannya terhadap makhluk-

makhluk halus, dewa-dewa alam, hantu-hantu dan sebagainya. Jadi sebenarnya

kepercayaan terhadap dewa tertinggi itu sudah sangat tua dan mungkin merupakan

bentuk agama yang tertua. Sedangkan Wilhelm Schmidt (1868-1954) adalah

seorang ahli bahasa, antropolog dan etnolog austria. Teori ini disebut juga dengan

teori tentang firman Tuhan.

Ia mengembangkan teori bahwa religi itu berasal dari Titah Tuhan yang

diturunkan kepada makhluk manusia waktu ia mula-mula muncul di muka bumi.

Oleh karena itu tanda-tanda keyakinan kepada dewa pencipta justru pada bangsa-

bangsa yang paling rendah tingkat kebudayaannya (menurut Schmidt paling tua),

memperkuat anggapannya tentang adanya Titah Tuhan Asli atau Uroffenbarung.

Dengan demikian, Urmonotheismus yaitu keyakinan yang asli dan bersih kepada

Tuhan, memang sudah ada sejak zaman purba dimana tingkat budaya masih

sangat sederhana.80

Demikianlah kepercayaan yang asli dan bersih kepada Tuhan atau

Urmonotheismus, yang ada pada bangsa-bangsa yang sudah dan hidup dalam

zaman ketika tingkat kebudayaan manusia masih sangat rendah. Ketika

kebudayaan manusia semakin maju, kepercayaan terhadap Tuhan semakin kabur.

79Ibid. h. 23.
80Ibid.



Makin banyak kebutuhan, makin terdesaklah kepercayaan asli itu oleh pemujaan

kepada makhluk halus, roh, dewa dan sebagainya.

3. Teori Tentang Hal Yang Gaib

Rudolf Otto (1869-1937) adalah orang yang memiliki konsep tentang

“sikap takut-terpesona terhadap hal yang gaib”. Yang diuraikan dalam buku Das

Heilige atau “hal yang keramat” (1917).  Menurutnya semua sistem religi,

kepercayaan dan agama berpusat kepada suatu konsep tentang hal yang gaib yang

dianggap maha dahsyat (tremendum) dan keramat (sacre) oleh manusia. Yang

gaib dan keramat (sacre) itu adalah maha abadi, maha dahsyat, maha baik, maha

adil, maha bijaksana, tak terlihat, dan sebagainya.

Sifat-sifat yang melekat pada yang gaib dan keramat itu tidak bisa

dijangkau oleh akal fikiran manusia. Sekalipun demikian, karena yang keramat

dan gaib itu menimbulkan rasa takut-terpesona, menumbulkan hasrat universal

untuk menghayati dan bersatu dengannya.

4. Teori Tentang Upacara Religi

Robertson Smith (1846-1894) adalah seorang teolog, ahli ilmu pasti, ahli

bahasa dan kesusastraan semit. Teori yang dikemukakan Robertson adalah

“upacara bersaji”. Teori ini tidak didasarkan pada sistem keyakinan atau doktrin

religi, tetapi berpangkal pada upacara. Teorinya terungkap didalam lectures on

religion of the semites (1889).



Ada tiga gagasan mengenai asas-asas agama yang dikemukakan

Robertson, yakni:

Pertama, bahwa disamping sistem keyakinan dan doktrin, sistem upacara

merupakan suatu perwujudan dari agama yang memerlukan studi atau analisa

yang khusus. Menurutnya, yang menarik dari aspek ini adalah bahwa sekalipun

latar belakang, keyakinan, atau doktrinnya berubah, namun hampir semua agama

upacara itu tetap.

Kedua, bahwa upacara religi atau agama mempunyai fungsi sosial untuk

mengintensifkan solidaritas masyarakat, mereka melakukan upacara agama, tidak

semata-mata  untuk menjalankan kewajiban agama atau berbakti kepada dewa

atau tuhannya, tetapi mereka melakukannya sebagai kewajiban sosial.

Ketiga, bahwa fungsi upacara bersaji dimana manusia menyajikan

sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya kepada dewa, dan sebagainya

lagi untuk dimakanya sendiri merupakan suatu aktivitas untuk mendorong rasa

solidaritas terhadap dewa. Dalam hal itu dewa pun di pandang sebagai bagian dari

komunitasnya. Itulah sebabnya, upacara-upacara bersaji yang terdapat pada

khidmat, tetapi sebagai suatu upacara yang gembira dan meriah, tetapi keramat.81

Kemudian tokoh lain yang mengemukakan teori tentang upacara yaitu

Rudolf Hertz (1857-1894) tentang upacara kematian. Ia menganggap bahwa

upacara kematian selalu dilakukan manusia dalam rangga adat istiadat dan

struktur sosial dari masyarakatnya yang berwujud sebagai gagasan kolektif.

Dengan demikian analisis terhadap upacara kematian harus lepas dari segala

81Ibid. h. 90.



perasaan pribadi para pelaku upacara terhadap orang yang meninggal dan harus

dipandang dari sudut gagasan kolektif dalam masyarakat tadi. Artinya, Hertz

melihat gagasan kolektif mengenai gejala kematian yang terdapat pada banyak

suku bangsa di dunia adalah gagasan bahwa mati itu berarti suatu proses peralihan

dari suatu kedudukan sosial yang tertentu ke kedudukan sosial yang lain. Dalam

peristiwa mati, manusia beralih dari suatu kedudukan sosial dalam dunia ini ke

suatu kedudukan sosial dalam dunia makhluk halus. Dengan demikian, menurut

Hertz berkesimpulan bahwa upacara kematian tidak lain dari pada upacara

inisiasi.

5. Teori Fungsionalisme

Bronislaw Malinowski (1884-1942) dididik di Polandia sebagai seorang

ahli matematika. Kemudian mempelajari antropologi di inggris selama 4 tahun

dan selama perang dunia 1 tinggal diantara penduduk asli pulau Trobriand.

Malinaski mencoba untuk melihat dunia dari pandangan penduduk pribumi. Ini

agar dia dapat mengerti dengan baik kebudayaan penduduk Trobrian. Cara seperti

yang di tempuh malinoski ini dinamakan pendekatan penelitian lapangan melalui

pengamatan keturut sertaan.

Malinowski mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan

fungsionalisme. Yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur

kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat. Dengan kata

lain, pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa

setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Setiap kepercayaan dan sikap



yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat. Memenuhi

beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan bersangkutan. Menurut Malinowski,

fungsi dari satu unsur budaya adalah kemampuanya untuk memenuhi beberapa

kebutuhan dasar atau beberapa  kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar yaitu

kebutuhan sekunder dari para warga suatu masyarakat.82

Jadi menurut pandangan Malinowski tentang kebudayaan, semua unsur

kebudayaan akhirnya dapat di pandang sebagai hal yang memenuhi kebutuhan

dasar para warga masyarakat. Malinowki menerangkan nilai yang praktis dari

teori tersebut adalah bahwa teori ini mengajar kita tentang kepentingan relatif dari

berbagai kebiasaan yang beragam-ragam itu bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu

tergantung satu dengan lainya.

6. Teori Semiotika

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign),

berfungsinya tanda, dan produksi mana. Tanda adalah sesuatu yang bagi

seseorang berarti sesuatu yang lain.83

Teori semiotik ini di kemukakan oleh Ferdinand De Saussure (1857-1913).

Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian (dikotomi) yaitu penanda

(signifier) pertanda (signified). Penanda di lihat sebagai bentuk atau wujud fisik

dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, sedang pertanda di lihat sebagai

makna yang terungkap melalui konsep, fungsi nilai-nilai yang terkandung di

82T.O. Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1980),  h.59-60.

83Pradopo Rachmat Djoko, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik  Dan Penerapannya
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),  h. 50.



dalam arsitektur. Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan

pertanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. Menurut

Saussure tanda terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar, disebut penanda dan

konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar disebut pertanda.dalam

berkomunikasi seseorang.84

Bahasa merupakan alat komunilkasi yang terpenting dalam kehidupan

manusia. Kata-kata yang di bentuk dalam bahasa diungkap melalui satu sistem

perlambangan yang dapat dipahami secara lisan maupun tulisan.

Jadi dalam bab ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam

melaksanakan upacara hari raya kuningan tidak hanya mempersiapkan waktu dan

mental saja akan tetapi sebagai rasa bersyukurnya mereka dari Sang Hyang Widhi

Wasa akan kehidupan ini maka mereka menggunakan sarana-sarana penting yang

digunakan pada saat upacara seperti: banten punjung (yang terpenting), penjor,

arca, bendera, air, bunga, dupa, dan lainnya sehingga upacara hari raya Kuningan

ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun pendekatan-pendekatan

yang peneliti gunakan yaitu seperti yang sudah dipaparkan diatas mengenai teori-

teori yang membahas upacara dan simbol-simbol.

84Aminuddin, Sementik: Pengantar Studi Tentang Makna (Bandung: Sinar Baru,1988),
h.38.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil  Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana

Pura sebagai tempat beribadah umat Hindu memiliki peran yang sangat

penting di dalam meningkatkan kesadaran nurani umat manusia, agar setiap

tujuan, pikiran dan tindakannya selalu selaras dengan hati nuraninya, sebagian

dari sumber energi Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan tempat ibadah, manusia

dapat semakin khidmad mendekatkan dan menyatukan dirinya dengan Tuhan, taat

dengan ajarannya dan menjauhi segala larangannya, sehingga mengimbangi

kenikmatan materi dengan keimanan.

Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana terletak di Jalan Sokarno Hatta (Jalan

Lintas Sumatra) di Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang Kota

Bandarlampung. 6 Km sebelah Timur Kota Bandarlampung. Pura Khayangan

Jagat Kerthi Buana tersebut dijadikan sebagai Pura pusat bagi umat Hindu di

provinsi Lampung.

Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik semula bernama Pura

Khayangan Tunggal Kerthi Buana. Pura ini didirikan pada Anggara Umanis Uye

tanggal 7 Mei 1974. Pura ini dibangun berdasarkan prakarsa 15 anggota arisan

suka duka. Umat Hindu di kota Bandarlampung membentuk kelompok arisan

yang dibentuk beranggotakan 15 (lima belas) kepala keluarga dan mengadakan

rapat kecil-kecilan yang ketika itu pada tahun 1971. Dasar pemikiran dibangunnya

tempat ibadah tersebut karena pada waktu itu umat Hindu yang berdomisili di



Lampung belum mempunyai tempat ibadah khusus yang dipergunakan untuk

melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Tempat ibadah yang ada pada waktu

itu hanya berupa sanggar-sanggar keluarga. Sebelum Pura Khayangan Jagat

Kerthi Buana dibangun mana kala umat Hindu di Lampung akan merayakan hari-

hari besar agamanya, dilaksanakan di Hotel Ria Jalan Dwi Warna Tanjungkarang

atau di rumah-rumah sendiri. Berangkat dari realita yang semacam itu maka

timbullah pemikiran untuk membangun tempat ibadah.85

Upaya pembangunan pura dimulai ketika pada tanggal 16 Juni 1973

dibelilah sebidang tanah seluas 7500 Meter persegi (3/4 Hektar) seharga

Rp.125.000 dari Bapak Rezam dengan maksud akan dijadikan perkebunan

cengkeh, karena tanah tersebut di atas perbukitan yang letaknya di Umbul Binglu

Kelurahan Waylunik panjang Bandarlampung. Akan tetapi karena umat Hindu di

Bandarlampung belum memiliki tempat ibadah dan sulitnya panitia pembangunan

Pura tersebut mendapatkan lokasi yang dianggap memenuhi syarat untuk

membangun Pura. Mengingat karena tanah tersebut letaknya di bukit dekat

dengan pembangunan laut dan berudara sejuk maka dianggap memenuhi

persyaratan pembangunan Pura. Akhirnya diputuskan bahwa ditempat tersebut

dibangun Pura.86

Setelah berhasil memberi sebidang tanah yang letaknya di atas perbukitan

tersebut, maka umat Hindu dapat mewujudkan cita-citanya yang luhur yaitu

membangun sebuah bangunan suci "Padmasana" yang akan dijadikan sebagai

85Profil Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana, Waylunik, Bandarlampung, 2017.
86Profil Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana, Waylunik, Bandarlampung, 2017.



tempat persembahyangan bersama bagi umat Hindu di Kota Bandarlampung pada

saat itu. Sehingga bangunan suci padmasana yang direncanakan tersebut dapat

diselesaikan dan oleh Kelompok 15 arisan itu sehingga Pura tersebut diberi nama

“Pura Khayangan Tunggal Kerthi Buana" yang pada saat itu (sebelum Lokasabha-

l Parisada Propinsi Lampung Tahun 1981) masih berstatus sebagai Pura

penyungsungan umat Hindu di Kota Bandarlampung.

Peletakan batu pertama pembangunan Pura bagi umat Hindu tersebut

dilaksanakan pada 7 Mei 1974 oleh Gubernur Lampung, yaitu bapak Sutiyoso.

Disamping itu bapak Sutiyoso juga memberi sumbangan uang sebesar Rp.

500.000,00. Maka secara resmi pembangunan Pura dimulai. Pembangunan Pura

tersebut dilaksanakan secara bertahap secara terus-menerus.

Meskipun Pura tersebut telah diresmikan pemakaiannya, namun

pembangunannya dianggap belum selesai dan masih sekali-kali diadakan

penambahan bangunan. Pada tahun 1975 mendapat bantuan dari Gubernur

Lampung, bapak Sutiyoso sebesar Rp. 1.000.000,00. Kemudian pada 15 Oktober

1980 mendapat bantuan lagi dari Gubernur Lampung, Yasir Hadibroto sebesar

Rp. 3.000.000. Uang tersebut sebagian digunakan untuk membeli tanah untuk

jalan sepanjang 75 m dan lebar 4 m yang menghubungkan Pura dengan jalan

lintas sumatera (By Pass).

Adapun uang bantuan Gubernur itu masing-masing digunakan untuk

pembelian Gong dan untuk pembuatan pintu gerbang yang kedua dari (Candi

Bentur). Setelah itu selanjutnya pembangunannya hanya didapat dari dana



swadaya umat Hindu itu sendiri karena memang bangunannya mendekati

sempurna.

Pada awalnya Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana adalah Pura yang di

sungsung oleh krama adat Kodya Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung),

namun setelah Loka sabha pertama Parisada Hindu Dharma se-Provinsi Lampung

tanggal 27-30 Juni l981 Pura Khayangan Tunggal Kerthi Buana ini di rubah

statusnya sebagai Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana yang di sungsung oleh

umat Hindu Se-Propinsi Lampung diputuskan menjadi Pura Pusat umat Hindu

seluruh Lampung yang berfungsi sebagai pelinggih persimpangan Ida Bhatara di

Pura Besakih Bali. Pada Loka Sabha tersebut juga memutuskan bahwa piodalan

pertama dilaksanakan setiap 210 hari sekali yang jatuh setiap hari raya Kuningan.

Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Parisada Kabupaten yang ada di Lampung

secara bergilir dan dibantu oleh Parisada Kota Bandarlampung. Kemudian teknis

penunjukan giliran akan dibicarakan lebih lanjut dengan mempertimbangkan

kesiapan kota maupun kabupaten yang mendapat giliran.87

B. Sejarah Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana

Seperti Pura pada umumnya Pura Khayangan Jagat Kerthi Bhuana

dibangun berdasarkan konsep Tri Mandala yaitu Nista Mandala, Madya Mandala

dan Utama Mandala. Sebelum mencapai ke Nista Mandala para bhakta harus

berjalan dari jalan raya melalui undakan-undakan yang jumlahnya lebih dari 50

buah yang didahului oleh candi bentar. Sesungguhnya ada dua pintu masuk untuk

87I Putu Soeartha, Ketua PHDI Kota Bandarlampung, wawancara dengan peneliti, Rumah
Bapak Putu Soearta, Bandarlampung, 20 Maret 2017.



ke Jaba Luar tetapi karena pada saat Pujawali jumlah umat yang datang begitu

banyak sehingga pintu masrik dialihkan kesebelah kanan atau melalui balai

pementasan. Namun jika hari-hari biasa pintu masuk pura tetap pintu utama yaitu

disebelah kiri. Pintu masuk ke jaba sisi (nista mandala) berada diatas rumah

pemangku pura.88

Saat memasuki nista mandala kita harus menaiki undakan sekitar l0 buah

yang disambut dengan Candi Bentar. Selayaknya di Pura yang lain, Pura Kerthi

Bhuana memiliki kamar mandi unruk kepentingan umat hanya saja terletak

sebelum pintu masuk ke nista mandala yaitu tepatnya disebelah rumah pemangku

pura. Apit Surang atau Candi Bentar yang menyambut kita sat memasuki Nista

Mandala melambangkan bahwa saat masuk ke nista mandala segala prilaku kita

patut mengarah kepada kebaikan dan kesucian.

Di wilayah ini sebelah kiri pintu masuk ada Bale kulkul lengkap dengan

kentongannya. Fungsi bangunan ini berkaitan dengan upacara seperti Nedunang

Bhatara, dan ketika nyimpen demikian juga fungsinya yaitu sebagai tanda

pertemuan antara krama (warga) penyungsung Pura yang akan bermusyawarah

seperti persiapan piodalan, rencana perbaikan pura dan masalah lainnya.

Sedangkan sebelah kanan jalan masuk adalah balai kesenian (Wantilan).

Bangunan ini tempat umat mempersiapkan peralatan persembahyangan

yang mungkin berasal dari jauh atau mengecek kembali peralatan yang

dibawanya.  Dibangunan ini juga setiap piodalan dan pujawali diadakan berbagai

88I Dewa Putu Yasa, Pinandita Lampung, wawancara dengan peneliti, Rumah Bapak Putu
Yasa, Garuntang, 5 Februari 2017.



acara kesenian seperti drama tari-tarian dan lain-lain. Sebelum pintu masuk ke

madya mandala disisi kanannya terdapat sebuah bangunan yang fungsinya

sebagai dapur umum (pawaregan) meskipun tidak digunakan sebagi tempat

memasak namun tempat ini digunakan sebagai tempat makanan dan posko panitia

pujawali.

Saat kita memasuki madya mandala kita akan melewati Apit Surang

(candi bentar lengkap dengan apit lawangnya). Melewati bangunan tersebut

melambangkan bahwa setiap umat selain mengarahkan prilakunya kearah

kebaikan dan kesucian juga dibarengi oleh perkataan yang baik menuju kearah

kesucian. Di madya mandala Pura Khayangan Jagat Kerthi Bhuana hanya ada

sebuah bangunan yaitu bale gong yang dikombinasikan dengan gedong simpen

sehingga menjadi satu bangunan.

Bangunan ini digunakan sebagai tempat gamelan namun sejauh ini lebih

sering digunakan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pujawali seperti

membuat canang dan penjor. Sedangkan gedong simpen yang bangunannya

menjadi satu dengan bale gong digunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat

perlengkapan upacara. Demikianlah bangunan yang ada di madya mandala Pura

Kerthi Bhuana.

Untuk menuju utama mandala kita berbelok kekanan dari pintu masuk

madya mandala. Ada empat pintu diperbatasan madya mandala dan utama

mandala. Paling kiri sekali adalah pintu keluar bagi umat yang selesai melakukan

persembahyangan. Pintu II dari kiri adalah pintu masuk dan pintu IV juga



merupakan pintu masuk. Sedangkan pintu III adalah Gelungkori atau Candi

Kurung. Di depan Candi Kurung ini ada dua bangunan menyerupai tugu yang

disebut juga Apit Lawang. Sesuai dengan aturannya pintu ini hanya digunakan

oleh mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara.

Sedangkan umat yang melakukan persembahyangan masuk melalui pintu

II dan IV dan keluar melalui pintu I. Candi Kurung melambangkan bahwa jika

kita sudah menginjakkan kaki di Utama Mandala ini berarti tujuan kita harus satu

dan bulat untuk berserah diri pada-Nya. Oleh karena itu ketika memasuki areal ini

pikiran, perkataan dan perbuatan kita harus benar-benar suci dan hanya tertuju

pada-Nya.89

Di utama mandala Pura Khayangan Jagat Kerthi Bhuana Waylunik

Bandarlampung ini terdapat beberapa bangunan suci antara lain pawedan,

penglurah, bale gong dan padmasana. Pawedan merupakan tempat Sulinggih

memimpin upacara.

Bangunan Penglurah berfungsi sebagai sthana para lurah, pengiring,

pengawal para Deva dan Istadevata Brahman yang dipuja saat piodalan. Bangunan

selanjutnya adalah Bale Gong. Tempat ini berfungsi sebagai tempat gamelan

pengiring tari Rejang Dewa saat upacara akan segera dimulai. Bangunan ini juga

digunakan sebagai tempat bersembahyang dan tempat berdharma tula. Sesuai

dengan fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan umat, Pura Khayangan Jagat

Kerthi Bhuana sering digunakan oleh umat Hindu di Bandarlampung, para

89Ida Bagus Putu Mambal, Pinandita Lampung, wawancara dengan peneliti, Rumah
Bapak Putu Mambal, Labuhan Dalam, 23 Maret 2017.



mahasiswa dan bahkan umat Hindu dari banjar di luar Lampung sebagai tempat

mengadakan kegiatan keagamaan.

Selain kegiatan pujawali pada hari raya Kuningan, umumnya umat Hindu

di Bandarlampung menggunakan Pura Kerthi Bhuana sebagai tempat

persembahyangan saat hari-hari suci lainnya. Sedangkan para mahasiswa

khususnya mahasiswa STAH Lampung memilih memanfaatkan pura sebagai

tempat pembinaan mental dan spiritual seperti mengadakan kegiatan Dharma

Wacana dan Dharma Tula, mengadakan upacara pewintenan dan Meditasi Gayatri

dalam berbagai kesempatan.90

C. Susunan Pengurus Pura Khayangan Tunggal Kerthti Buana

Sebagaimana tempat-tempat ibadah pada umumnya, agar tempat ibadah

tersebut selalu terawat, maka diperlukan adanya pengurus. Demikian juga dengan

Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana memiliki struktur pengurusan atau

pengempon Pura agar terpelihara dan terawat dengan baik maka Pura tersebut

perlu dikelola dan dirawat.

Pada dasarnya untuk dirawat, memelihara serta mengelola Pura

Khayangan Jagat Kerthi Buana merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat

Hindu yang ada di daerah provinsi Lampung pada umumnya dan umat Hindu

yang berdomisilli di Kota Bandarlampung khususnya. Namun demikian untuk

menambah dan menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar maka

pemeliharaan Pura tersebut diberikan kepada suatu team pengurus.

90 Ida Bagus Putu Mambal, Pinandita Lampung, wawancara dengan peneliti, Rumah
Bapak Putu Mambal, Labuhan Dalam23 Maret 2017.



Pura ini secara administratif di empon oleh Parisada Kota Bandar

Lampung sesuai dengan keputusan Loka Sabha PHDI I tanggal 30 Juni 1981,

yang membawahi adalah Suka Duka Kota Bandarlampung yang terdiri dari empat

Banjar yaitu: Banjar Bhuwana Santhi, Banjar Tengah, Banjar Satriya, dan Banjar

Satya Dharma, yang masing-masing dikoordinir oleh Kelihan Banjar. Organisasi

ini bertugas menyelenggarakan dan sekaligus bertindak sebagai panitia

pelaksanaan dalam suatu acara-acara tertentu, baik acara-acara keagamaan

maupun acara-acara kegiatan sosial kemasyarakatan.91

Struktur Pengurusan Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana

STRUKTUR PENGURUSAN PURA KHAYANGAN JAGAT

KERTHI BUANA WAYLUNIK

91Dewa Kadek Artha, Bendesa Adat, wawancara dengan peneliti, SMK Gajah Mada,
Bandarlampung, 11 Januari 2017.
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Sumber: Profil Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana, Waylunik, Bandarlampung,

2017

Adapun maksud diadakan kepengurusan sebagaimana di jabarkan di atas,

agar dalam tata kerja pengurus Pura tersebut terdapat pembagian tugas yang baik

dan merata, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam Pura Khayangan

Jagat Kerthi Buana tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang

ditargetkan. Seterusnya seluruh proses administrasi, keuangan dan seluruh

dokumen yang berhubungan dengan Pura dimaksud dapat dilaksanakan dengan

baik sebagaimana yang menjadi harapan seluruh umat Hindu Lampung.

D. Rangkaian Hari Raya kuningan

Kemudian urutan pelaksanaan rangkaian hari raya Galungan sampai hari raya

Kuningan diawali dengan:

1. Tumpek Wariga.

Yaitu 25 hari sebelum Galungan yang jatuh setiap Saniscara(sabtu) kliwon

wuku wariga. Tumpek ini juga disebut dengan nama Tumpek Pengatag, Pengarah,

Bubuh dan Uduh.92 Pada hari ini umat Hindu menghaturkan sesajen untuk

92 Widya Upadeca, Buku Pelajaran Agama Hindu kelas X SMA (Denpasar: Widya
Dharma, 2011), h. 59.
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memuja Dewa Sangkara sebagai dewanya tumbuh-tumbuhan. Sesajennya berisi

bubur sumsum sebagai lambang kesuburan yang intinya memohon keselamatan

kepada semua tumbuh-tumbuhan agar hidup dengan sempurna dan dapat

memberikan hasil untuk bekal merayakan Galungan.

2. Sugihan jawa

Datangnya setiap 210 hari atau 6 bulan sekali pada wraspati (kamis) wage

wuku sungsang yaitu 6 hari sebelum hari raya galungan. Sugihan jawa ini

merupakan hari pemrascitaning (pembersihan). Pada hari ini umat memohon

kesucian terhadap alam semesta Bhuwana Agung), penyucian terhadap tempat-

tempat suci dan perumahan. Penyucian disini dilaksanakan secara sekala dan

niskala.

3. Sugihan Bali

Datangnya setiap 210 hari atau 6 bulan sekali setiap Sukra (jumat) kliwon

wuku sungsang yaitu 5 hari sebelum perayaan galungan. Pada hari ini umat

memohon untuk kesucian terhadap diri pribadi (Bhuwana Alit). Upacara sugihan

bali ini dilaksanakan dengan memohon tirtha penglukatan pada sang sadaka atau

sulinggih seusai persembahyangan.

4. Hari Penyekeban

Hari penyekeban dilaksanakan setiap minggu/redite pahing wuku

dungulan yaitu 3 hari sebelum galungan. Umat Hindu pada hari ini nyekeb (proses

membuat buah-buah yang belum masak menjadi masak) pisang atau tape untuk



persiapan hari raya Galungan. Pada hari ini merupakan awal wuku dungulan yang

bermakna patut waspada, buah-buahan sebagai simbol pengekangan diri agar

tidak tergoda oleh Sang Bhuta Galungan. Karena para bhuta kala (Sang Hyang

Tiga Wisesa) mulai turun menggoda kemampuan dan keyakinan manusia dalam

wujud Bhuta Galungan. Oleh karena itu, kita harus waspada dengan cara

mengendalikan diri, menguatkan batin agar tidak tergoda oleh kekuatan negatif

dari Sang Bhuta Galungan tersebut da  berusaha menyucikan serta mengendalikan

dirinya dari berbagai godaan dan kesusahan (Pratyaksa Anyekung Ikang Adnyana

Nirmala).

5. Hari Penyajahan Galungan

Yaitu pada hari Soma (senin) Pon Wuku Dungulan, 2 hari sebelum hari

raya Galungan. Hari ini dipergunakan sebagai hari persiapan membuat jajan (kue).

Kata jajan berarti secara simbolis adalah mengandung maksud sungguh-sungguh

akan melaksanakan hari raya Galungan. Mulai hari ini turun lagi Sang Bhuta Kala

yang disebut Sang Bhuta Dungulan. Oleh karena itu, Sang Bhuta bertambah satu

lagi maka godaannya semakin keras, oleh sebab itu kita sebagai umat harus lebih

waspada lagi dengan gangguan-gangguan negatif dari Bhuta Galungan tersebut.93

Hari penyajaan bermakna sebagai hari kesungguhan hati untuk menyambut dan

merayakan Galungan. pada saat ini umat mulai mempersiapkan diri untuk

membuat sesajen/banten dengan harapan bahwa kegiatan ini dapat lebih

meningkatkan daya konsentrasi diri ke hak-hak yang bersifat suci guna dalam

93 Widya Upadeca, Buku Pelajaran Agama Hindu kelas VII (Denpasar: Widya Dharma,
2003), h.  44.



kewaspadaan selalu terkendali menundukan atau mengalahkan sang kala tiga

tentunya agar tidak menggoda umat manusia tetapi selalu memberikan

perlindungannya.

6. Hari Penampahan Galungan

Hari penampahan galungan Anggara (selasa) wage wuku dungulan, yaitu

sehari sebelum hari raya Galungan. Pada hari ini dilaksanakan untuk ternak

seperti babi, ayam, itik, atau binatang lainnya untuk keperluan yadnya dan

keperluan pesta untuk menyambut hari raya Galungan. Pada hari ini turun lagi

Sang Bhuta Kala Amangkurat dengan tujuan untuk menggoda umat manusia agar

batal merayakan hari raya Galungan. Hindarkan diri dari pertengkaran agar

terhindar dari golongannya. Bagi ibu-ibu dan remaja putri saat ini dipergunakan

untuk mengatur sesajen yang akan dipersembahkan besoknya, sedangkan pada

sore harinya setelah memasak diselenggarakan upacara Mabiyakala oleh anggota

keluarga yang sudah dewasa, dan dilanjutkan dengan kegiatan memasang penjor.

Oleh karena itu, kita harus siap mental menghadapinya. Kita menghadapinya

harus sungguh-sungguh berdasarkan dharma atau kebenaran. Kalau kita sudah

menjunjung tinggi dharma niscaya kita akan menang melawan adharma.

Penampahan berasal dari kata “tampah” yang berarti junjung. Maksudnya adalah

kalau dharma sudah dijunjung maka adharma akan kalah. Hal ini disimbolkan

dengan nampah babi dan ternak lainnya. Dalam upacara ini diharapkan

matemahan dewa (butha menjadi dewa).



7. Hari Raya Galungan

Hari raya Galungan datangnya setiap enam bulan sekali atau setiap 210

hari setiap budha (rabu) kliwon wuku dungulan, merupakan puncak upacara

peringatan terhadap hari kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai hari

Pawedalan Jagat dengan mempersembahkan upacara sesajen pada setiap tempat-

tempat suci dilanjutkan dengan pelaksanaan sembahyang. Persembahan-

persembahan yang utama ditujukan kepada manifestasi Sang Hyang Widhi Wasa.

Kemenangan dharma dapat berarti telah terlaksananya kewajiban dan pekerjaan-

pekerjaan yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi

masyarakat, dan juga bagi bangsa indonesia tercinta dala upaya turut

mensukseskan pembangunan Nasional. Bagi umat Hindu pekerjaan-pekerjaan

yang baik itu merupakan suatu yajna, sebab yajna merupakan perbuatan dari ida

sang hyang widhi wasa yang harus diikuti oleh sedharma (umat Hindu). Oleh

sebab itu dalam perayaan hari raya Galungan maka persembahan yajna

mengandung tujuan yang utama yang telah dilaksanakan oleh setiap umat.

8. Hari Umanis Galungan

Hari umanis Galungan dilaksanakan setiap wraspati umanis wuku

dungulan. Pada hari ini umat Hindu melaksanakan penyucian diri lahir dan batin,

lalu mengahturkan sesajen kehadapan Sang Hyang Widhi dan segala



manifestasinya, mohon keselamatan bhuwana agung dan bhuwana alit. Setelah

selesai persembahyangan dilanjutkan mengunjungi sanak saudara.94

9. Hari Pemaridan Guru, Ulihan dan Pemacekan Agung

Jatuh pada hari Saniscara (Sabtu) Pon Wuku Dungulan, hari akhir Wuku

Dungulan. Pada hari ini dipergunakan sebagai hari pensucian diri dan dilanjutkan

dengan memohon keselamatan ditandai dengan makan sisa yajna berupa

Tumpeng Guru secara bersama-sama sekeluarga. Pada hari ini umat Hindu

melaksanakan persembahyangan kepada dewa menghaturkan prama suksma

karena berkat anugerah beliau kita dapat merayakan hari raya galungan dengan

selamat dan meriah pada hari ini para dewa kembali ke khayangan setelah

meninggalkan anugerah berupa kedirgahayusan(panjang umur).

10. Hari Ulihan

Hari Ulihan dilaksanakan setiap redite wuku Kuningan. Pada hari ini umat

Hindu melakukan persembahyangan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan segala

manifestasinya, pada hari ini pula para dewa ke alam dewa. Umat Hindu

mengucapkan syukur atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya.

11. Hari Pamacekan Agung

Hari Pamacekan Agung dilaksanakan setiap soma kliwon wuku Kuningan.

Pada hari ini umat Hindu menghaturkan segehan (labahan) kepada para butha kala

94 Ibid. h. 45.



yaitu kepada Sang Kala Tiga Galungan beserta para pengikutnya agar kembali

ketempatnya masing-masing dan memberi keselamatan bagi umat manusia.

12. Hari Penampahan Kuningan

Hari Penampahan Kuningan dilaksanakan setiap Sukra wage wuku

Kuningan. Pada hari ini umat Hindu melakukan menyembelih hewan ternak untuk

persiapan hari raya kuningan. Pada hari ini pula umat Hindu membuat sesajen

untuk persiapan persembahyangan pada hari raya Kuningan.

13. Hari Raya Kuningan

Hari raya Kuningan jatuh pada saniscara (sabtu) kliwon wuku kuningan.

Pada hari ini kita melakukan persembahyangan kepada para Dewa, leluhur dengan

menghaturkan sesajen banten anjengan (nasi) yang berwarna kuning sebagai

simbolis dari kemakmuran. Karena beliau telah melimpahkan rahmat-Nya untuk

dunia ini. Waktu akan menghaturkan sesajen nasi kuning hendaknya sebelum

tengah hari.95

14. Hari Umanis Kuningan

Hari Umanis Kuningan dilaksanakan setiap redite wuku Kuningan. Pada

hari ini umat Hindu mengadakan kunjungan keluarga untuk saling maaf-

memaafkan sambil berekreasi ke tempat-tempat hiburan bersama keluarga.

95I Dewa Putu Dewa Yasa, Pinandita Lampung, wawancara dengan peneliti, Rumah
Bapak Dewa Yasa, Garuntang, 5 Februari 2017.



15. Hari Budha kliwon pahang/Pegat Warah atau upacara akhir galungan

Satu bulan (35 hari) setelah galungan yaitu pada hari Budha (Rabu)

Kliwon wuku Pahang disebut Budha Kliwon Pegat-Uwakan. “Pegat” artinya

“Putus”. “Uwak/uwakan” artinya “bebas”. Pegat-Uwakan artinya putus dan bebas,

yang dimaksud disini adalah berakhirnya rangkaian Galungan dan bebas dari

pantangan-pantangan yang berlaku selama ini.

Antara wuku dungulan sampai dengan rabu kliwon pahang disebut

nguncal balung yang lamanya tiga puluh lima hari.  Seperti diketahui sejak wuku

Sungsang sampai dengan wuku Pahang terutama sejak wuku Dungulan sampai

dengan Budha Kliwon wuku Pahang, disebut “Ngucal-Balung”. “Ngucal” berarti

membuang, melepas, “Balung” berarti “tulang” yaitu pengukuh tubuh manusia

ataupun beberapa jenis binatang dan tempat melekatnya daging/otot tanpa tulang,

tubuh tidak mempunyai kekuatan dan tidak dapat berdiri sebagaimana mestinya.

Jadi “ngucal balung”, berarti melepas, membuang tulang atau melepas kekuatan.

Maksudnya adalah dilepaskannya sifat-sifat kala dari Sang Hyang Kala Tiga baik

dalam wujud Purusa (Kala Rudra) maupun dalam wujud Pradhana (Durga Murti)

sehingga kembali dalam keadaan somia/tenang, atau selama ngucal balung Beliau

dalam keadaan somia/tenang. Oleh karena itu, dianggap kurang baik untuk

memuja Beliau dengan sebutan Sang Hyang Kala, Kala Rudra, Durga Dewi,

apalagi Durga Murti, dengan kata lain tidak baik menyelenggarakan upacara

Bhuta Yajna terutama dalam tingkat tawur. Demikianlah urutan atau rentetan hari



raya Galungan yang berakhir pada Budha Klion Pahang.96 Pegat warah berarti

diam (mona). Jadi pada hari ini adalah hari yang sangat baik sekali untuk

melaksanakan mona bratha. Pada hari ini umat Hindu mengadakan

persembahyangan dengan cara mempersembahkan sesajen kehadapan Sang

Hyang Widhi dengan segala manifestasinya. Sore harinya penjor Galungan

dicabut sebagai pertanda bahwa rangkaian hari raya Galungan telah berakhir.97

E. Historis Hari Raya Kuningan

Hari raya ini berpedoman kepada kitab Usana Bali yang ada memuat cerita

Maya Danawa, seorang raja bedahulu yang konon atheis, melarang rakyatnya

menyembah Tuhan. Demikian Kitab Usana Bali menyebutkan, Raja Maya

Danawa ini pula selanjutnya diidentikkan sebagai pihak yang mewakili tokoh

adharma di masa silam, sedangkan tokoh dharma-nya adalah Dewa Indra.

Beginilah kehebatan cerita yang berkisah tentang terjadinya peperangan antara

manusia (Maya Danawa) melawan Dewa (Dewa Indra, Hyang Pasupati, dan

Dewa Mahadewa).

Pada zaman raja Dalem Waturenggong di Gelgel. Maya Danawa lebih

menunjuk kepada suatu kata sandi, yaitu Maya-Danu dan Wamaya berarti hilang,

Danu artiya air, dan Wa berarti pengikut. Jadi Maya Danawa memuat arti rahasia

tentang lenyapnya pengikut Dewa air (Wisnu) di Bali. Sebaliknya pengikut Saiwa

mengesahkan kemenangan hegemoninya dalam cerita tersebut, terbukti dengan

96Widya Upadeca, Buku Pelajaran Agama Hindu kelas X SMA (Denpasar: Widya
Dharma, 2011), h. 60 .

97Widya Upadeca, Op.Cit. h. 46.



suksesnya Dewa Mahadewa dan Dewa Indra menumpas raja Maya Danawa.

Dengan demikian, sesuatu yang disembunyikan di balik cerita ini adalah

persaingan sengit faham Siwa Sidhanta dan Waisnawa di Bali.98

Perseteruan faham ini nampaknya kian memuncak di zaman Gelgel,

kerajaan yang berdaulat penuh atas pulau Bali saat itu. Faham Waisnawaa yang

lebih mengedepankan aspek Jnana Yoga dan meminimalkan ritual-ritual meriah

rupanya telah menjadi ancaman merongrong eksistensi keberadaan faham Siwa

Sidhanta zaman itu. Faham Waisnawa lebih sibuk dengan pendalaman tattwa,

mengedepankan jalan bhakti dengan yoga kemudian dikritik habis-habisan oleh

pengikut faham Saiwa. Penyembah Dewa Air (Danu) ini kemudian dihakimi

sebagai orang-orang atheis, karena dianggap telah ‘berdosa ‘ oleh pihak lain,

karena sedikit melakukan upacara-upacra, tidak seperti yang  biasa dilakukan oleh

para pengikut Saiwa.

Dalam Bhuwana Tattwa Rsi Markandeya yang disusun Ketut Ginarsa ada

disebutkan, bahwa pada zaman raja Waturenggong terjadi sebuah intrik asmara

antara putri Dalem yang dilahirkan dari istri penawing (selir)  dengan Ida

Bhujangga Guru, seorang guru spiritual puri dari Waisnawa. Sebenarnya Dalem

Watiurenggong ini memiliki empat keturunan: tiga putra dan seorang putri.

Mereka itu adalah I Dewa Pamayun, I Dewa Ayu Laksmi, I Dewa Saganing dan I

Dewa Ularan. I Dewa yu Laksmi dan I Dewa Ularan adalah putra dari selir.99

98Ida Dangguru Suweca Dharma, Pandita/Sulinggih Lampung, wawancara dengan
peneliti, Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana, 15 April 2017.

99Raditya, Majalah Hindu,(Galungan dan Maya Danawa) (Denpasar: Manikgeni, 2007),
h. 8.



Selanjutnya I Dewa Pamayun dan I Dewa Saganing berguru kepada

Brahmana Siwa, I Dewa Ayu Laksmi berguru kepada Brahmana Bhoda dan I

Dewa Ularan berguru kepada Sang Bhujangga Waisnawa.

Entah berapa lama mereka aguron-aguron, hingga usia remaja Dewa Ayu

Laksmi memekarkan musim asmaranya. Celakanya ia jatuh cinta pada Sang

Bhujangga Waisnawa dan sang guru ini juga mempunyai perasaan yang sama

terhadapnya. Jadilah hubungan asmara itu terjadi sehingga membuat Brahmana

Siwa dan Bodha marah. Demikian juga Dalem Waturenggong tak kepalang

murkanya, serta merta bersiap mengambil senjata pusaka untuk membunuh sang

Bhujangga. Sayang, rencana sang raja gagal, karena Sang Bhujangga telah

membaca gelagat buruk itu. Jejaknya tak dijumpai lagi di Klungkung, dan ia

mengungsi di Gunung Sari yang kemudian kemudian menikahi Dewa Ayu

Laksmi.

Sejak intrik asmara yang merembet ke intrik politik ini terjadi, golongan

Bhujangga tidak mendapat posisi istimewa lagi di Gelgel. Tidak cukup sampai

disitu, kemudian kuat dugaan para rakawi lantas membuat suatu kisah yang

menceritakan lenyapnya pengikut pemuja Dewa Air di Bali.

Cerita rekayasa sia-sia belaka, sebab sejak Mpu Kuturan meletakkan

gagasan Desa Pakraman dengan khas Kahyangan Tiga, maka praktik Tri Murti

Paksa kian kuat di Bali. Tiadalah mungkin lagi mendirikan dominasi satu sekte

secara formal di atas sekte-sekte lain. Kecuali dalam ranah budaya yang saling



campur-baur, akan nampaklah jejak-jejak warna praktik masing-masing sekte itu

pun tidak dalam wujudnya yang utuh lagi.

Kentalnya pesan-pesan faham Siwa dan sakti dalam Usana Bali juga

terdapat pada bagian setelah cerita Maya Danawa. Dikisahkan ada seorang

penguasa Bali lahir yang bernama Sri Aji Jaya Kasunu, namun awalnya ia tidak

berminat menjadi raja. Ia selalu memuja dewata dan ketika tengah malam ia pergi

ke Gandamayu melakukan semadi memuja Hyang Nini Bhatari (Dewi Durga).

Seketika Dewi Durga datang dan bersabda, “Wahai Sri Jaya Kasunu, Aku

memberiktahukan engkau, adapun yang menyebabkan setiap yang menjadi raja di

Bali segera wafat, karena ia setiap Kala Tiga wuku Dungulan tidak melakukan

upacara Abyekala, tidak mematuhi tatakrama yang berlaku sejak zaman dahulu

kala, hal itu yang menyebabkan, setiap yang dinobatkan menjadi raja belum

mencapai waktu dua tahun segera wafat, bersama rakyat di wilayah kekuasaannya

meninggal dunia. Karena para dewata menyebarkan wabah penyakit, oleh karena

pura dan semua tempat suci dalam keadaan rusak, tidak seperti masa silam. Dan

bila ananda berkeinginan untuk menjadi raja, maka anandalah yang patut

memugar, memperbaiki pura tempat suci untuk pemujaan, tunjukkan keteguhan

sujud bhaktimu serta laksanakan yoga samadi, memuja para dewata. Lagipula

apabila saat Kala Tiga Wuku Dungulan yang jatuh pada hari Selasa Wage

Dungulan, ananda patut melaksanakan upacara Abyekala, yang diikuti bersama-

sama oleh umat di Pulau Bali. Mereka agar bersenang-senang makan dan minum

di wilayah desanya masing-masing dengan terlebih dahulu mempersembahkan



sesajen dipuranya masing-masing, serta menancapkan penjor di halaman depan

rumahnya masing-masing, utamakan ananda mematuhi tata krama di masa silam.

Demikianlah diceritakan Sri Jaya Kasunu menerima anugerah dari Bhatari

Durga, kemudian ia memerintah Bali dengan sentosa. Titah Bhatari Durga itu kini

dirayakan sebagai Penampahan Galungan, saat mana masyarakat mengadakan

pesta makan dengan menyembelih babi atau hewan lain. Sekalian menancapkan

penjor dengan melangsungkan upacara Abyekala.100

Sebagaimana diketahui di masa silam di Bali terdapat banyak sekte: Siwa,

Ganapatya, Sora (Surya), Brahmana, Sakta, Pasupata, Wisnu dan lainnya.

Kemudian setelah kedatangan Mpu Kuturan, semua sekte di Bali dilebur menjadi

sistem pemujaan Tri Murti dengan ciri khas Kahyangan Tiga: Pura Puseh sebagai

tempat pemujaan Dewa Wisnu, Pura Desa sebagai tempat pemujaan Dewa

Brahma dan Pura Dalem sebagai tempat memuja Dewa Siwa. Kahyangan Tiga ini

ada di setiap Desa Pakraman. Toh dalam bentuk pura atau tempat suci, tiga dewa

utama itu yang disembah sebagai manifestasi Tuhan dalam fungsi sebagai

pencipta, pemelihara dan perehabilitasi, namun dalam praktik ritual dan pemujaan

berbagai figur ista dewata (dewa yang dimuliakan) masing-masing sekte

semuanya dipuja. Sebutlah menyembah Dewa Surya dalam acara kremaning

sembah atau nyurya Sewana para sulinggih  tiap pagi. Demikian juga Ganesha

dipuja dalam upacara pecaruan sebagai dewa penghancur semua halangan. Tapi

dalam ritual yang berwarna praktik tantrik rupanya yang dominan adalah

100Teguh Samiade, Dosen STAH, wawancara dengan peneliti, STAH, Garuntang,  23
November 2017.



pengaruh faham Sakti, utamanya Bhima Bhairawa. Sebutlah misalnya upacara

persembahan dengan darah seperti dalam caru, penggunaan arak-berem dalam

tetabuhan, makanan lawar yang bercampur darah mentah, tabuh rah (sabung

ayam), mudra (gerakan tangan bermakna mistik), mantra rahasia dan lainnya.

Dalam amanat Usana Bali, khususnya cerita Sri Aji Jaya Kasunu dengan tegas

menyebutkan kalau perayaan Galungan dan Kuningan bersumber dari Dewi

Durga, ista dewata pemuja Sakti (Dewi).

Demikian juga adanya anjuran untuk bersenang-senang dengan makan dan

minum pada penampahan galungan (selasa wage dungulan) adalah bagian dari

ajaran Panca Makara Bhairawa. Ini hanya memberi jalan terang, bahwa kitab

Usana Bali yang sekaligus memuat cerita Maya Danawa adalah disusun pengikut

Siwa dan Sakti. Pemuja Sakti bukan mewakili faham Tri Murti Paksa yang

digiatkan oleh Mpu Kuturan. Wajar kemudian cerita Maya Danawa

mengunggulkan ista dewata tertentu saja, bukan Dewa Tri Murti.

Dalam pandangan Guru Made Dama, kisah Maya Danawa yang menyindir

lenyapnya pengikut air (penyembah Wisnu) di Bali adalah hal yang mustahil,

karena praktik Hindu tidak bisa lepas dari kebudayaan air, dimana pun berada. Di

India misalnya umat Hindu melakukan penyucian diri di Sungai Gangga,

sedangkan di bali berbagai ritual memanfaatkan tirta (air suci) untuk melakukan

upacara. Bahkan agama Hindu di Bali diulu disebut agama tirta, agama air. Inilah

unifikasi, berbagai faham telah bersatu padu dalam berbagai praktik keagamaan,

sehingga tidak masanya lagi mengedepankan hegemoni salah satu sekte saja.



Galungan sendiri menurut Made Dama adalah perang dharma melawan

adharma dalam diri manusia itu sendiri. Ia berkaitan dengan ajaran hukum karma.

Jika selama enam bulan itu kecenderungan-kecenderungan baik lebih banyak

dikembangkan, maka dharmalah yang menang. Namun, jika selama enam bulan

itu justru hal-hal buruk mendominasi kehidupan seseorang, jelas tak layak

merayakan kemenangan dharma pada hari galungan dan kuningan. Galungan

adalah evaluasi karma selama enam bulan” dan tidak ada hubungannya dengan

cerita Maya Denawa. Sehingga ketika hari ke 10 itulah perayaan Kuningan agar

selalu ingat pada leluhur dan ingat terhadap hal-hal buruk sebelumnya supaya

dapat memperbaikinya.101

Prof. Dr. I Nyoman Weda Kusuma menyatakan Maya Danawa tidak bisa

diuraikan menjadi maya+danu+wa. Karena berdasarkan etimologi dan tipologi

kata, danawwa itu adalah bahasa sanskerta kemudian diserap oleh bahasa jawa

kuno. Danawa itu adalah kata tunggal yang berarti makhluk-makhluk gaib sejenis

raksasa, daitya dan sejenisnya. Jadi menurut kaidah bahasa, mustahil kata danawa

itu dipecah menjadi danu+wa. Kecuali itu juga ulasan gaya bebondresan topeng.

Toh demikian, Weda Kusuma pun sependapat soal adanya misi politik

keagamaan dalam mitologi Maya Danawa ini. “Dengan mitologi ini kemudian

muncul keyakinan, bahwa Galungan dan Kuningan harus dirayakan. Berarti apa

yang diinginkan pembuat mitologi ini berhasil mencapai targetnya”. Ia pun

menegaskan perseteruan sekte yag telah disintesiskan Mpu Kuturan menjadi Tri

Murti Paksa kenyataannya belum mengakhiri persaingan tersebut secara

101 Raditya, Op.Cit. h. 8.



sempurna. “Persaingan sekte itu terus berlanjut dengan mengambil saluran atau

media baru, salah satunya lewat karya sastra. Jadi maya danawa benar-benar

makhluk maya, ia hasil dengan membawa misi-misi khusus penulisnya”.

Akan tetapi, menurut Rsi Bintang Danu Manik Mas yang jelas-jelas

menyebut Maya Danawa adalah tokoh sejarah, Maya Danawa itu tiada lain dari

Sri Ugrasena, pendiri Dinasti Batur tahun 804 Saka. Kerajaannya bernama

Singhamandawa atau Singhamandala.

Menurutnya, didasarkan atas satu prasasti yang berangka tahun 804 saka

yang menunjukkan bahwa di zaman itu ada seorang raja yang memerintah di Bali

Dwipa. Di dalam sejarah Bali kuno ditulis, bahwa yang menjadi raja di zaman itu

adalah seorang ratu yang bernama Sri Ratu Ugrasena. Beliau adalah pendiri

Dinasti Kalingga di Bali. Kerajaannya terletak di daerah Batur. Kerajaannya

bernama Singhamandawa atau Singhamandala. Istananya bernama Daha

Balingkang. Sayangnya, ia tak pernah menyebut prasasti apa yang menyebut

demikian. Dalam prasasti yang mana disebutkan Sri Ugrasena identik dengan

Maya Danawa juga tak jelas, sehingga kesimpulan ini sangat sumir dan seolah ada

upaya pengkorelasian antara mitologi Maya Danawa dengan sejarah Bali Kuna

secara paksa.102

Menurut Rsi Bintang Danu Manik Mas lagi, di Bali beliau dikenal dengan

Wangsa Keling, sedangkan di Jawa beliau disebut Wangsa Sanjaya, di Jawa Barat

beliau dikenal dengan Wangsa Kalingga. Leluhurnya berasal dari Hindia Selatan.

102 Ibid. h. 14.



Di Jawa Tengah wangsa Kalingga ini akan sangat terkenal dengan sebutan

Wangsa Mataram dan seorang Rajanya yang paling terkenal bernama Raja

Dharmawangsa, kemudian akan menjadi mertua dari Raja Airlangga, putra Prabu

Udayana. Di Bali Wangsa Kalingga ini sangat terkenal dengan sebutan Wangsa

India Keling. Berdasarkan Prasasti yang diketemukan didesa Suka Wana yang

berangka tahun 804 saka itu, maka dipastikan, bahwa Kerajaan Kalingga di Bali

telah berdiri pada tahun tersebut dan tercatat sebagai Rajanya bernama Sri Ratu

Ugrasena, dan dalam Mitologi Galungan dan Kuningan beliau diberi gelar

bernama Sri Maya Danawa, atau Ki Maya Danawa.

Dalam paparan selanjutnya Djoni Gingsir menyebutkan, Wangsa

Warmadewa atau disebut juga Wangsa Warman, mulai bermukim di Besakih

sekitar tahun 835 saka. Dinasti Warmadewa ini dipimpin oleh seorang raja

bernama Dalem Kesari Warma Dewa, yang berasal dari kerajaan Sriwijaya.

Leluhurnya berasal dari India Timur atau Negara Thailand sekarang. Wangsa

Warmadewa ini masih berhubungan erat dengan Kerajaan Hindu di Kutai, karena

Wangsa Warmadewa yang ada di Sriwijaya, dan Wangsa Warmadewa yang ada di

Jawa barat atau kerajaannya yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Punawarman

yang menjadi Raja di Tarumanegara masih bersaudara dengan Sri Dalem Kesari

Warmadewa di Besakih. Sedangkan saudaranya yang menjadi Raja di

Tarumanegara masih bersaudara dengan Sri Dalem Kesari Warmadewa di

Besakih. Sedangkan saudaranya yang menjadi Raja di Sriwijaya bernama Sri

Mulawarman, yang dikemudian hari salah satu keturunan beliau akan menjadi raja



penting di Sriwijaya yang bernama Adityawarman. Dan di Bali beliau akan

dikenal dengan nama Arya Dhamar.103

Mengenai Kerajaan di Besakih yang berdiri pada tahun 835 saka, untuk

pertama kali kerajaan tersebut diperintah oleh Kesari Warmadewa. Kerajaannya

bernama Kerajaan Singhadwala atau Singhadewala. Dan tempat sucinya bernama

Dalem Salonding dan Dalem Puri. Di samping Raja Dalem Kesari Warmadewa

bertindak sebagai Maha Raja, terdapat seorang tokoh penting lagi bernama

Candrabaya Singha Warmadewa, yang diperkirakan beliau adalah putranya. Nama

Candrabhaya Singha Warmadewa akan sangat penting karena dalam prasasti

beliau adalah putanya. Nama Candrabhaya Singha Warmadewa akan sangat

penting karena dalam prasasti beliau adalah pendiri Pura Tirtha Empul di Tampak

Siring, yang erat kaitannya dengan Maya Danawa yang menciptakan air cetik

(racun) di lembah itu. Dan dalam mitologi Galungan dan Kuningan beliau

bergelar sebagai Dewa Wisnu dan Dewa Indra.

Di zaman Candrabhaya inilah terjadi perang besar antara Dinasti Kalingga

di Batur dengan Dinasti Warman di Besakih. Perang hebat kedua dinasti ini

berakhir pada Tahun 888 saka, dengan ditandai telah berakhirnya pemerintahan

Dinasti Kalingga di Batur, dan Kerajaan Singhamandawa tidak terdengar lagi

namanya.

Beberapa prasasti lainnya yang telah diketemukan yang berhubungan erat

dengan peristiwa tersebut adalah prasati di Panembahan di Manuk Aya, Prasasti

103Ibid. h. 15.



Yeh Malet, yang menerangkan, bahwa Kerajaan Singhamandala telah dikalahkan

oleh Kerajaan Singhadewala di Besakih. Dalam alur cerita Mitologi Galungan

yang menceritakan pada saat-saat Ki Maya Danawa akan menemui ajalnya,

terdapat dialog gaib antara Dewa Wisnu dan Dewa Indra dengan Roh Ki Maya

Danawa yang sedang ada di awang-awang, di tepian jurang Tukad Yeh Petanu.

Isinya antara lain, Ki Maya Danawa minta agar kematiannya itu dihormati dengan

sebuah peringatan dan segala bekas peninggalannya harus dijaga dengan baik dan

dilestarikan. Dan kematiannya itu harus dibuatkan upacara sebagai mana layaknya

sesuai dengan tata aturan upacara kematian yang termuat dalam ajaran agama.

Kalau Dewa Wisnu dan Dewa Indra tidak menepati permintaannya maka dia tidak

akan mau mati, malah sebaliknya rohnya akan datang tiba-tiba ke bumi serta akan

membuat kerusakan yang lebih parah lagi dan hidup penduduk tidak akan pernah

tentram.

Atas dasar suara gaib Ki Maya Danawa itu, maka demi ketentraman

kehidupan di bumi Dewa Wisnu dan Dewa Indra menyanggupi permintaan Ki

Maya Danawa. Maka beliau memerintahkan kepada para prajurit dan penduduk

desa agar selalu menjaga semua bekas-bekas peninggalan Maya Danawa termasuk

bekas peninggalan Maya Danawa termasuk bekas tempat suci dan dirawat dengan

hormat dan dilestarikan. Dan kematiannya itu diperingati dengan membuatkan

sebuah upacara keagamaan, yang beliau anut, lengkap dengan tata aturan upacara

dan upakaranya. Kemudian upacara tersebut selanjutnya disebut dengan Hari

Raya Galungan dan puncak kemenangannya itu disebut dengan Hari Raya

Kuningan. Karena kematian Ki Maya Danawa melalui proses di penggal lehernya



dan di-elung-elung (dipatah-patah) kaki dan tangannya. Punggal (gal), patah

(lung) = Galungan.104

Perjanjian ini mungkin ada erat kaitannya dengan sebuah bhisama yang

ditulis didalam prasasti yang berbunyi sebagai berikut:

“Sang Ratu Sidha Dewatha, Sang Lumah di Air Madatu, Sang Tabe Indra

Warmadema. (Sang Ratu telah menjadi dewata, Beliau wafat di sungai madatu,

Sang Indra Warmadewa menghormatinya)”.

Prasasti ini adalah sebuah bukti bahwa walaupun Ratu Ugrasena Raja

Wangsa Kalingga telah mampu dikalahkan, oleh Wangsa Warman atau Dewa

Wisnu dan Indra, tetapi Dalem Kesari Warma Dewa tetap menghormati beliau.

Bukti-bukti prasasti lainnya yang berhubungan dengan peristiwa perang

antara Kerajaan Singhadwala di Besakih dengan Kerajaan Singhamandala di

Batur bisa dijumpai di pura-pura dan sangat dikeramatkan sebagai sebuah

peninggalan sejarah. Sedangkan yang menarik dalam isi prasasti Ratu Ugrasena

itu selain menjelaskan tentang kekuasaan kerajaan juga banyak menjelaskan

tentang agama dan tempat-tempat suci.

Berpijak pada tatwaning hari raya Galungan dan Kuningan yang

diperkirakan lahir pada sakawarsa 888 saka yang bertepatan dengan telah

berakhirnya dinasti kalingga di bali. Maka dari sejak itu akan diikuti pula lahirnya

banyak jenis-jenis upacara upakara lainnya. kejadian itu tidak bisa dipisahkan

104Ibid. h. 15.



dengan penaruh-pengaruh setelah datangnya banyak aliran atau sekte-sekte ke

Bali yang masing-masing membawa ritualnya.

Sumber ritual itu kebanyakan bersumber dari lontar dan mitologi.

Termasuk mitologi Maya Danawa yang tak jelas jejaknya. Ada yang menduga ia

adalah fiktif, namun ada yang menduga real. Demikianlah akhirnya teks ini tak

memuat pedoman apapun tentang dharma dan adharma. Apa itu dharma dan apa

itu adharma tak jelas di bahas teks-teks itu, kecuali ilustrasi perang Maya Denawa

dengan Dewa Indra. Dengan demikian hari raya galungan dan kuningan akan

tetap sebuah misteri jika dikaitkan dengan mitologi apapun, apakah itu Maya

danawa atau tidak.105

105Ibid. h. 16.



BAB IV

PROSES PELAKSANAAN DAN MAKNA HARI RAYA KUNINGAN

PADA UMAT HINDU DI PURA KERTHI BUANA

A. Proses Pelaksanaan Hari Raya Kuningan di Pura Khayangan Jagat

Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung

Dari temuan di lapangan, dapat dianalisis bahwa hari raya Kuningan

merupakan puncak kemenangan kebaaikan melawan keburukan di dalam diri

manusia dan tetap mengintropeksi diri agar mengetahui perbuatan yang tidak

baik.

Runtutan hari raya Kuningan yang dilaksanakan di Pura Khayangan Jagat

Kerthi Buana ini dilakukan sekaligus upacara piodalan atau ulang tahun Pura ini

yang dilaksanakan selama tiga hari, Peneliti membaginya menjadi tiga tahapan,

yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyimpanan. Berikut

penjelasannya:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, sebelum melaksanakan upacara Kuningan dan

odalan tersebut dilaksanakan, pemangku dan umat mempersiapkan segala

sesuatunya yang diperlukan. Di mulai pada hari Jum’at, Awal persiapan yang

dilakukan yaitu dengan menyiapkan berbagai alat, syarat-syarat dan bahan yang

akan digunakan. Persiapan dalam menyambut upacara kuningan ini yaitu dengan

melakukan upacara mecaru atau pembersihan Pura terlebih dahulu yang dilakukan



oleh pemangku, panitia, serta umat Hindu Bandarlampung. Pura yang digunakan

dalam persembahyangan caru ini yaitu pura Dalem. Dalam setiap perayaan

upacara Pura haruslah terlihat bersih dan rapi, selanjutnya para pemangku dan

beberapa panitia upacara berkumpul untuk mempersiapkan peralatan yang

dibutuhkan ketika upacara. Seperti air/tirta yang sudah diletakkan disebuah bejana

lalu ditaruh didepan pintu masuk pura, ngayah/gotong royong bersama-sama, tikar

atau karpet yang digunakan untuk tempat duduk bagi umat yang melakukan ritual,

memasang kain putih dan kuning. Warna putih dan kuning selalu berada

berdampingan—terasa sulit melihat hilangnya salah satu warna dalam setiap

ritual. Putih kuning sejatinya menyiratkan pesan bagi setiap manusia dalam

memahami hakikat hidup, kemudian mengetahui landasan dalam setiap gerak

berpikir, berkata dan bertindak dalam kehidupan. Kemudian memasang kain

putuh dan hitam yang sering disebut kain poleng ini bermakna refleksi dari

kehidupan seseorang baik dan buruk yang dalam agama Hindu dikenal dengan

istilah RwaBhineda adalah dua sifat yang bertolak belakang, yakni hitam-putih,

baik-buruk, atas-bawah, suka-duka dan sebagainya. Lalu memasang Hiasan

seperti bunga, janur, sound sistem yang berfungsi sebagai pengeras suara ketika

pada waktu sambutan, dharma wacana, pembacaan kidung serta pengucapan do’a

ketika upacara dilakukan dan dilanjutkan dengan membuat penjor dan

mempersiapkan tempat untuk meletakkan sajen, serta Sarati Banten atau Ibu-ibu

yang membuat sajen menyiapkan sesajen untuk upacara mecaru tersebut. Sajen

yang terpenting dalam melakukan persembahyangan adalah bunga (lambang

ketulusan yang bermakna kesucian pikiran untuk beryajna), api (bermakna untuk



pembasmi kotoran dan pengusir roh jahat), air (bermakna untuk pembersihan diri

untuk keseimbangan hidup) dan dhupa (bermakna untuk mengharumkan nama

Tuhan).

Sesajennya terdiri dari:

- Daksina (kelapa, beras, telor itik, kemiri, tebu, pisang, bumbu-bumbu,

pangi/keluek)

- Sorohan

- Tipat Kelaman

- Pejati

- Caru Panca Warna: di bagian timur menggunakan ayam warna putih,

bagian utara menggunakan ayam warna hitam, bagian selatan

menggunakan ayam warna merah, dan bagian barat menggunakan ayam

warna putih tapi kakinya warna kuning. Makna yang terkandung dalam

simbolisasi ayam menunjukkan tiga tingkatan simbol manusia, yaitu

tingkatan etis, Gstetis dan religius. Simbolisasi ayam menunjukkan

kecenderungan ke arah harmonisasi hubungan manusia baik yang bersifat

horizontal imanen (harmonisasi sosial) dan vertikai transenden (hubungan

dengan Tuhan Yang Maha Esa).

Bahan dari sesajen tidak boleh diambil dari kuburan, dan tidak boleh jatuh

karena dengan sendirinya atau kerena layu dan semua harus dipetik dari

pohonnya, kerena dianggap sarinya sudah berkurang. Membuat bebanten

memerlukan keterampilan dan pengetahuan jenis-jenis bebanten, tujuan upacara



dan maksud setiap upakara, mereka yang khusus menekuni bebanten disebut

sarati banten, biasanya seorang pedanda istri. Beliau dibantu oleh sejumlah juru

banten, biasanya yang menekuni adalah para wanita, baik tua maupun muda, para

lelaki juga ada yang menjadi juru banten.

Menurut ketua bendesa adat, persiapan upacara mecaru ini memohon

kepada Sang Hyang Widhi Wasa dalam pembersihan alam di Pura Khayangan

Jagat ini serta memohon izin besok akan dilakukannya perayaan kuningan dan

odalan serta berharap umat datang dengan kesadaran dirinya untuk melakukan

perayaan ini.

Sesajen tersebut di buat sebagus mungkin dengan tampah yang diletakkan

di bagian Pura masing-masing seperti Padmasana, pintu masuk di Ganesa,

Beji/tempat sumber air. Setelah itu, upacara mecaru di mulai yang dipimpin oleh

Pinandita yaitu I Dewa Mangku Putu Yasa, dan dibantu oleh pinandita Ida Bagus

Putu Mambal, dan I Wayan Ardika yang telah dibagi tugasnya masing-masing.

Pinandita I Dewa Mangku Putu Yasa ini memimpin umat untuk memberi suguhan

kepada Tuhan berupa sesajen dan melakukan Nuur Ida Bhatara atau memohon

kepada Sang Hyang Widhi agar hadir dan menyaksikan pelaksanaan upacara ini

yang di ikuti oleh umat Hindu dengan tertib disertai dengan mantra.

Kemudian Pinandita Ida Bagus Putu Mambal bertugas dalam

membersihkan sajen yang ada Beji/tempat sumber air yang letaknya ada di

halaman luar Pura untuk disucikan dan caru warna ayam hitam yang ada di dalam

beji tersebut, setelah di sucikan kembali lagi ke Pura Dalam untuk bertemu

dengan Sang hyang Widhi Wasa. Sedangkan pinandita I Wayan Ardika yang



bertugas membantu pinandita I Dewa Putu Yasa dalam memimpin caru tersebut.

Lalu umat Hindu sembahyang Trisandya dan kremaning sembah yang di pimpin

Pinandita dengan menggunakan sesajen tadi, akan tetapi umat juga menggunakan

Kwangen untuk sembahyang tersebut

Menurut pinandita Ida Bagus Putu Mambal, Tuhan maha segalanya akan

tetapi memposisikan Tuhan dengan dibasahi air walaupun beliau sudah suci tetapi

mengkondisikian agar tempat itu suci upacara itu sebelum beliau hadir secara

nyata maupun tidak nyata seperti ngayah dan mecaru supaya tidak diganggu

makhluk-makhluk astral.

Kwangen dalam upacara Dewa Yajna sebagai unsur banten dewa dewi,

sebagai pelengkap banten dasar bangunan pedagingan tempat pemujaan. Kwangen

ini terdiri dari bunga, dupa, api, tirta. Bunga merupakan persembahan dalam

bentuk upakara yajna/ banten, bunga bermakna sebagai lambang ketulusan dan

kesucian pikiran untuk beryajna. Api merupakan sarana upacara pemujaan,

pembasmi kotoran dan pengusir  roh jahat. Dupa disebut juga asap, kepulan

asapnya yang berbau harum, dupa bermakna sebagai lambang umat manusia dan

memuji untuk mengharumkan nama Tuhan. Tirta merupakan sarana keagamaan

yang sakral sebagai unsur yang terpeting dalam upacara yajna, tirta bermakna

sebagai lambang air kehidupan, lambang pembersihan.

Setelah selesai sembahyang, Pinandita I Dewa Mangku Putu Yasa

mengucapkan mantra kepada Sang Hyang Widhi Wasa bahwa telah selesai

melakukan upacara mecaru/pembersihan Pura. Sedangkan Pinandita Ida Bagus

Putu Mambal, Pinandita I Wayan Ardika, pengelola Pura dan umat Hindu



melakukan muruwa daksina/ mengelilingi Padmasana dan arca lainnya sebanyak

tiga kali dengan membawa sarana-sarana yang ada. Persiapan selanjutnya meliputi

persiapan lahir dan batin. Persiapan lahir meliputi sikap duduk yang baik,

pengaturan nafas dan sikap tangan. Termasuk dalam persiapan lahir ialah sarana

penunjang sembahyang seperti pakaian yang bersih dan rapi, bunga dan dupa,

sedangkan persiapan batin ialah ketenangan dan kesucian pikiran.

Mecaru ini ada yang menyebutnya dengan Bhuta Yadnya. Di dalam bhuta

yadnya itu memberikan suatu yang diruat (lingkungan yang diruat), artinya ada

ciptaan-ciptaan itu, roh-roh yang ciptaan Tuhan lebih rendah dari manusia. Karena

hanya manusia yang bisa meningkatkan derajat yang dibawah manusia, makanya

ada proses bhuta yadnya/mecaru tersebut. Dari hasil wawancara tersebut bahwa

pelaksanaan mecaru ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar besok

pelaksanaan upacara kuningan dan piodalan berjalan dengan baik dan tidak

terganggu darimanapun serta yang paling penting mengetahui serta memahami

makna dari upacara yang dilakukan tersebut. Sehingga apa yang diharapkan

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dapat tercapai dengan benar.

2. Tahap Pelaksanaan

Hari raya Kuningan termasuk di dalam Dewa Yadnya yang

pelaksanaannya menggunakan perhitungan Pawukon (Naimitika Karma) yang

dilaksanakan pada Wuku Kuningan tepat pada hari sabtu. Hari raya kuningan

adalah hari suci hari raya umum penting bagi umat Hindu khususnya di Bali yang

biasa disebut dengan Tumpek Kuningan. Umat Hindu datang ke Pura Khayangan



Jagat Kerthi Buana untuk merayakan hari raya Kuningan sekaligus piodalan

dengan membawa banten geboga.

Sesajen yang digunakan dalam upacara Kuningan dan Piodalan ini yaitu sebagai

berikut :

- Banten geboga (untuk mengucapkan syukur kepada Sang Hyang Widhi

Wasa)  terdiri dari nasi kuning, jajanan, canang sari, buah, bunga, kue dll

punjung yang di bentuk sebagus mungkin,

- Banten byakala, durmenggala, prayacitta (untuk membersihkan pura

secara tidak nyata).

- Banten punjung (untuk persembahan kepada roh leluhur) terdiri dari :

1. Jejahitan (tamas,ceper,tangkih,selanggi,sampian kepet-kepetan dsb)

2. Buah-buahan (pisang,salak,apel,mangga,mentimun,jeruk,terong dan

sebagainya)

3. Bunga (bunga mawar,nusa indah,kembang seribu,pacar

air,sandat,gemitir,cempaka dan sebagainya asalkan tidak ternoda)

4. Air (air biasa yg digunakan untuyk berkumur/mencuci dan tirta)

5. Biji-bijian (kacang, jagung dan beras)

6. Nasi (kuning, nasi putih)

7. Daun-daunan (daun pisang, nangka janur, enau dan beberapa jenis

plawa)

8. Ulam/daging (ayam,itik,babi,ikan teri,telor dan sebagainya)

9. Wangi-wangian (minyak harum dan dupa).



Apapun bentuk doa dan permohonan terhadap Sang Pencipta (Tuhan Yang

Maha Esa), hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dibarengi dengan niat

yang tulus, kepasrahan juga kebersihan hati dan diri. Jika Hyang Widhi

mendengar, mengizinkan dan mengabulkan permohonan maka akan tercapailah

maksud dan tujuan dari apa yang diharapkan.106

Adapun deskripsi dari upacara hari raya kuningan yaitu sebagai berikut:

a. Sikap badan

Sebelum melaksanakan sembahyang harus bersikap asucilaksana yaitu

mensucikan diri dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik,

tercela ataupun perilaku yang tidak terpuji. Disamping itu badan atau tubuh,

pikiran dan jiwa pun harus benar-benar suci, bersih dan hening.  Sikap badan

(asana) pada waktu bersembahyang adalah dengan cara duduk bersila

(padmasana) untuk laki-laki, dengan cara duduk bersimpuh (bajrasana) untuk

wanita, dengan cara berdiri (padasana) dengan memperhatikan situasi  atau

kondisi setempat.

b. Sikap Batin

Dalam bersembangyang hendaknya sesalu berusaha untuk menjaga sikap

batin seperti, besikap tenang dengan hati yang suci, percaya sepenuhnya terhadap

adanya tuhan, penyerahan diri secara total dan tulus ikhlas kepadanya.

c. Sikap Tangan

106I Dewa Putu Yasa, Pinandita/Pemangku Adat, wawancara dengan peneliti, Rumah
Bapak Putu Yasa, Garuntang, 20 November 2016.



Bersembahyang kepada Tuhan, kedua tangan dicakupkan keatas dahi,

sehingga ujung jari tangan berada diatas ubun-ubun. Selanjutnya ketika

bersembahyang kehadapan para dewa dan pitara, memuja para leluhur, kemudian

cakupan jari tangan ditempatkan ditengah-tengah dahi dengan ujung kedua ibu

jari tangan berada diantara kedua kening, dan ketika bersembahyang kehadapan

pitara. Cakupan jari tangan ditempatkan diujung hidung. Dengan kedua ibu jari

tangan menyentuh hidung, yang terakhir ketika bersembahyang kehadapan

Mahadewa, cakupan tangan diletakkan di hulu hati, dengan ujung ibu jari tangan

mengarah kebawah.

Upacara hari raya Kuningan ini diambil alih oleh yang lebih tinggi dari

pemangku yaitu sulinggih/pandita. Sulinggih mempimpin secara langsung upacara

ini dan dibandu dengan pinandita serta dikoordinir oleh panitia. Kegiatan ini

melibatkan seluruh umat Hindu sebagai kelancaran jalannya upacara hari raya

Kuningan yang diadakan setiap senam bulan sekali.  Adapun tahap pelaksanaan

dari upacara kuningan dan odalan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan

Sambutan dari Gubernur Lampung dan Ketua PHDI Provinsi dan Kota

Bandarlampung. Upacara ini dimulai ketika pandita datang dan umat masing-

masing telah membawa kwangen dan banten Geboga tersebut guna persyaratan

upacara ini. Sesajen yang mereka bawa kemudian sebelum diletakkan pada tempat

sesajenan terlebih dahulu pinandita memercikan air suci pada sesajennya.



2. Sebelum menaiki pura bagian dalam, umat Hindu harus membayar dana

punia (sedekah) kepada panitia namun tidak ditentukan berapa besarnya dana

itu. Dana punia ini akan dikelola oleh pengurus Pura untuk membeli sarana-

sarana kegiatan upacara ini dan sisanya untuk membangun Pura Khayangan

jagat Kerthi Buana tersebut.

3. Pandita/Sulinggih memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi agar diberikan

Tirtha (air suci) untuk upacara kuningan dan piodalan.

4. Kemudian para sulinggih atau pandita menghaturkan banten suci yaitu banten

punjung, banten byakala (tidak menggunakan ayam), durmenggala,

prayacitta, daksina untuk membersihkan Pura secara niskala dan memujan

kepada roh leluhur.

5. Pandita dan pinandita melakukan Nuur Ida Bhatara atau memohon kehadiran

Ida Sang Hyang Widhi dalam rangka untuk menyaksikan upacara Kuningan

dan manifestasi dalam rangka piodalan yang di ikuti oleh umat Hindu dengan

tertib disertai mantra yang ada.

6. Setelah itu diadakan pementasan tari yaitu tari Rejang Dewa dan tari Topeng

Sidhaya. Tari Rejang Dewa (harus anak kecil perempuan yang belum

menstruasi) untuk menyambut kehadiran Ida Sang Hyang Widhi dan

manifestasinya bahwa upacara Kuningan sedang dilakukan. Sedangkan tari

Topeng Sidhaya sebagai saksi Tuhan bahwa upacara Piodalan telah sukses

dilakukan.

7. Lalu umat Hindu Kremaning sembah dan sembahyang Trisandya yang di

pimpin Pandita dan Pinandita dengan banten tersebut dan umat juga



menggunakan Kwangen untuk kramaning sembah dan trisandya serta

menghaturkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Do’a bersama dengan

membunyikan lonceng kecil. Setelah doa, umat diperciki kembali dengan air

suci sebanyak tiga percikan, diminum 3 x dan di raupi ke wajah.

8. Kemudian doa kembali dan dilanjutkan dengan pembacaan dharma wacana

(biasanya anak remaja dan isinya dikaitkan dengan upacara yang sedang

dilakukan)..

9. Membunyikan alat musik gamelan yang dimainkan panitia upacara ini

dengan nuansa irama musik bali dan diiringi mantra-mantra.

10. Kemudian umat Hindu bergantian atau bergiliran dari daerah mana pun untuk

melakukan sembahyang di bagian paling dalam dikarenakan kondisi Pura

yang tidak memungkinkan.

Menurut Ida Rsi Agung Dharma Rakatuweja Sumandia, umat Hindu setiap

harinya ada upacara, dari berbagai kegiatan upacara tersebut mengandung arti

yang sama, yaitu manusia diajarkan untuk selalu ingat dan mawas diri tentang

kebesaran dan keagungan sang pencipta, yang berkuasa dalam alam semesta

beserta isinya.107

Uraian diatas menggambarkan bahwa upacara ritual ini sangat penting,

bagi masyarakat Hindu Bali yang mempunyai tujuan khusus untuk menyucikan

diri dari berbagai hal yang membawa petaka. Upacara ritual tersebut berlangsung

107Ida Rsi Agung Dharma Rakatuweja Sumandia, Pandita, wawancara dengan peneliti,
Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana, 15 April 2017.



kurang lebih satu jam dan sebelum tengah hari serta umat wajib mengikutinya

hingga upacara selesai atau berakhir.

3. Tahap Penyineban

Keesokan harinya yaitu hari minggu, umat Hindu yang tinggal di

bandarlampung datang ke Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana untuk melakukan

upacara penyineban. Sebelum upacara ini dimulai, ibu-ibu sarati banten

menyanyikan kidung-kidung dengan diiringi musik gamelan dan sebagian lainnya

menyiapkan banten dan sarana lainnya untuk melakukan upacara ini. Diawali

dengan Pemangku/Pinandita dengan melakukan Nuur Tirta penglukatan atau

memohon air suci disertai mengucapkan mantra-mantra.

Kemudian Pinandita menghaturkan banten/sajen kepada Ida Sang Hyng

Widhi yang diawali dengan banten byakaon dan prayascitta. Pada saat ini juga

sarati banten atau ibu-ibu yang membuat sajen ikut serta juga melayani

Pemangku/Pinandita dalam menghaturkan banten kepada Tuhan.

Pemangku/Pinandita mempermaklumkan kepada Tuhan tentang piodalan

sudah dilaksanakan. Lalu umat bersembahyang bersama untuk menyatukan

pikiran hati kepada Tuhan dengan menggunakan kwangen yang dipimpin oleh

pemangku tersebut.

Upacara penyineban ini dilakukan dengan cara:



1. Duduk Rapiti (pengaturan napas dengan cara menarik, menahan dan

mengeluarkan sampai napas sempurna sebanyak 3 kali berulang-ulang

dengan do’a).

2. Penyucian tangan dengan do’a bukan air.

3. Penyucian ucapan dengan do’a bukan air.

4. Penyucian sarana dupa yang sudah dinyalakan

5. Penyucian kembang yaitu kwangen yang disucikan dulu dengan do’a baru

dengan sikap hasane dan sikap amusti karane dengan mengucapkan Tri

Sandya dengan tertib.

Kemudian sembahyang yang dimana umat tidak ikut bersuara jadi hanya

pandita dan pinanditanya saja:

1. Sembah kosong tanpa sarana, dalam konteks ini sembah kosong karena

Tuhan tidak terlihat karena kosong.

2. Setelah itu pesaksi (agar disaksikan oleh Tuhan apa yang umat lakukan itu

ditujukan kepada Tuhan sebagai manifestasinya adalah Dewa Surya (Maha

Saksi) dan Mahadewa dengan do’a yang berbeda.

3. Berstana tempat itu (tempat dimana umat sembahyang sebagai

penguasanya disitulah pemujaannya)

4. Memohon kepada Sang Hyang Widhi Wasa agar mendapat anugerah dan

mohon restu-Nya.

5. Terakhir kosong kembali dengan kekosongan itulah umat akan memohon

puja santhi, menyembah Mahadewa..



Setelah selesai sembahyang, para Pinandita , pengelola Pura dan umat

Hindu arca diiringi umat Hindu di arak atau mengelilingi Padmasana serta

bangunan Pura yang lainnya sebanyak tiga kali dengan membawa banten, payung,

bendera dan sarana lainnya yang diiringi dengan gamelan dan mantra-mantra yang

diucapkan oleh Pandita tanda bahwa piodalan selesai terlaksana.

Menurut Ida Bagus Putu Mambal, bahwa upacara penyineban ini

dilakukan untuk menyimpan kembali alat-alat dan sarana lainnya yang telah

digunakan ketika upacara Kuningan agar tersimpan rapih dan dapat digunakan

kembali.108

B. Makna Hari Raya Kuningan Pada Umat Hindu di Pura Khayangan

Jagat Kerthi Buana

Setiap upacara ritual memiliki makna tertentu demikian pula dengan

upacara hari raya kuningan ini dilakukan sebagai permohonan keselamatan,

kesentosaan, serta perlindungan agar manusia diselamatkan dari gangguan dan

bencana yang mengancam hidup dan kehidupannya. Maksud hari raya Kuningan

adalah memuja kepada para dewa dan pitara pitari/leluhur dengan sepenuh hati

agar melimpahkan karunia-Nya dan memperoleh keselamatan. Setiap prosesi

Kuningan mengandung makna berdoa, meminta keselamatan, dan ketentraman

108Ida Bagus Putu Mambal, Pinandita, wawancara dengan peneliti, Rumah Bapak
Mambal, Labuhan Dalam, 23 Maret 2017.



hidup. Lebih lanjut, kuningan ini menggambarkan hubungan vertikal dan

horisontal. Hubungan vertikal menunjukkan hubungan manusia dengan

Tuhannya, sedangkan hubungan horisontal mencerminkan hubungan manusia

dengan sesama dan lingkungannya.

Menurut Pandita Dangguru, menyatakan bahwa :

“Kuningan maupun Galungan ini adalah tradisi Indonesia yang dimana

dahulu para Mpu mengucapkan mantra-mantranya melalui lontar. Lontar

itu penerjemahan dari Weda diubah oleh wikupata zaman dulu

dijadikanlah lontar-lontar itu sehingga umat menguasai dan

mempelajarinya. Di India mungkin saja ada perayaan juga tetapi dengan

istilah lain. Sedangkan Nawaratri yaitu 9 malam hari yaitu jarak dari

Galungan ke Kuningan itu umat Hindu memuja Dewi Durga, Dewi

Laksmi dan Dewi Saraswati. Akan tetapi, nawaratri belum banyak dikenal

umat karena nawaratri ini adalah tradisi India. Nawaratri baru dilakukan

dikota-kota, untuk didesa agak susah menerima tradisi yang belum mereka

kenal. Tradisi India dan Indonesia itu rangkaian acaranya sama saja namun

tata cara/prosesinya serta sarana yang digunakan yang berbeda terurtama

sesajen. Karena sesajen di India sangatlah sederhana sekali berbeda

dengan Indonesia yang sesajennya unik, banyak variasinya yang dibentuk

dengan hiasan-hiasan yang bagus, yang di simbolkan dengan kemenangan



atas Rama melawan Rahwana, Pandawa perang dengan Kurawa serta

Dewa Indra melawan Maya Denawa”.109

Sesajen merupakan korban, pemberian atau persembahan kepada dewa dan

roh, hal tersebut bukan saja apa yang digemari oleh para dewa dan roh tetapi

mengandung lambang-lambang guna berkomunikasi dengan dewa tersebut.

Walaupun sekarang ini jarang sekali yang mengerti arti dari sesaji-sesaji

tersebut,bahkan yang melakukan ritual tersebut, tetapi meskipun demikian orang

tetap taat dalam mengusahakannya dan menyediakan barang-barang itu, karena

kalau kurang lengkap kemungkinan besar upacara itu tidak mencapai maksud

yang dikehendaki, bahkan dapat mendatangkan bencana.

Menurut Putu Soeartha, makna Kuningan ini bahwa leluhur diberi izin

Tuhan untuk mengunjungi anak cucunya yang diberi waktu sampai tengah hari

sehingga kita dapat mendo’akan leluhur kita dan merenungkan hal-hal yang tidak

baik dalam diri selama 6 bulan yang dulu sehingga besok dapat kita rayakan

kemenangan dharma itu selama 10 hari. Pada saat Kuningan juga ita

menghilangkan Sadripu dalam diri yaitu kama (hawa nafsu), loba

(rakus/tamak/keserakahan, krodha (marahan), mada (mabuk), moha (bingung),

matsarya (iri hati/ dengki)110

Sedangkan Nandia memaknai Kuningan itu yaitu pencapaian spiritual

dengan cara intropeksi diri agar terhindar dari marabahaya dan memohon untuk

109Ida Dangguru Suweca Dharma, Pandita Lampung, wawancara dengan peneliti, Pura
Khayangan Jagat Kerthi Buana, 15 April 2017.

110I Putu Soeartha Adnyaya, Ketua PHDI kota Bandarlampung, wawancara dengan
peneliti, Kantor Bapak Putu, Natar, 12 Maret 2017.



meningkatkan kita untuk selalu mencari pengetahuan yang suci untuk mengenali

diri kita yang sejati. Pada Kuningan ini juga pemuda dan pemudi Hindu Lampung

dapat belajar tentang dharma wacana, tarian-tarian sakral dengan itu akan terjalin

dengan baik, saling pengertian dan ikatan persaudaraan semakin tumbuh dengan

berbagai kegiatan yang dselenggarakan pada upacara tersebut. Seusainya upacara

kuningan yang dilakukan di Pura Waylunik ini juga dapat berkumpulnya sanak

saudara dari kampung untuk berrekreasi di Bandarlampung.111

Memaknai Kuningan ini yaitu mengintropeksi diri dengan memohon

kepada Sang Hyang Widhi untuk menciptakan keamanan dan kedamaian antara

umat hindu sedharma dan hindu lain sehingga kita memiliki satu sama lain saling

asah asih asuh dan senantiasa eling kepada Tuhan sehingga kita selalu berada

dijalan yang benar/dharma.112

Sebagai tradisi yang turun temurun, hari raya Kuningan ini sesungguhnya

memiliki potensi cukup besar didalam membekali umat Hindu untuk selalu hidup

dengan nilai-nilai yang penuh kearifan lokal, terutama karena prosesi upacara

kuningan itu sendiri sesungguhnya bukan hanya sekedar sebuah ritual yang

bersifat mistis, melainkan pula sebuah penjelasan tentang bagaimana hidup mesti

dijalankan secara harmoni, baik dengan sesama, dengan alam, terlebih lagi dengan

Tuhan.

111Nandia Dwi Kartika, umat Hindu, wawancara dengan peneliti, Pura Khayangan Jagat
Kerthi Buana, 14 April 2017.

112 Ida Pandita Rsi Agung Dharma Raktaweja Sumandia, Pandita, wawancara dengan
peneliti, Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana, 15 April 2017.



Menurut Made Kartika, Kuningan itu satu kesatuan dari hari raya

Galungan pengendalian diri dalam kemenangan dharma, menonjolkan yang mana

baik atua buruk dan diharapkan dharma dapat menguasai diri manusia sehingga

tatanan hidup yang baik dan menimbulkan kebahagiaan di kehidupan. Disamping

menyatukan diri kepada Tuhan tidak semata-mata dengan ibadah tetapi harus

memperbaiki kemasyarakatan dengan susila yang baik sehingga hidup seimbang.

Dengan demikian upacara yang dilakukan umat Hindu pada Pura Khayangan

Jagat Kerthi Buana itu dapat dijadikan sarana untuk menciptakan persatuan umat

Hindu di Lampung.113

Sedangkan Oma Dermawan, ia mengetahui bahwa dari Galungan sampai

kuningan yang dilakukan selama 10 hari itu kita haturkan sesajen di dalam rong

tiga pura rumah itu untuk leluhur yang akan kembali ke alamnya, sedangkan

selama 9 malam itu kita memuja dewi-dewinya para dewa. Kuningan dan

galungan ini disimbolkan kemenangan para dewa melawan kala (anaknya dewa

siwa). Sehingga makna kuningan ini sebagai momen dimana ketika sukacita kita

tidak boleh melupakan segalanya tetapi kita harus ingat kembali para leluhur kita

dan mendo’akannya baik yang meninggal maupun orang tua kita yang nantinya

akan mnjaid leluhur dan mendo’akan untuk diri sendiri sebagai sarana

berintropeksi diri yang pernah kita lakukan dulu dan memperbaikinya.114

113Made Kartika, Wakil Ketua PHDI, wawancara dengan peneliti, Pura Khayangan Jagat
Kerthi Buana, 14 April 2017.

114Made Oma Dermawan, Mahasiswa STAH, wawancara dengan peneliti,  STAH,
Garuntang, 16 September 2016.



Pada upacara Kuningan ini, semua umat Hindu melakukan ritual yang

bertujuan untuk memohon berkah dan karunia dari Sang Hyang Widhi (Tuhan

Yang Maha Esa) agar semua manusia terhindar dari sifat-sifat tercela atau angkara

murka, serta melebur segala perbuatan yang kurang baik yang pernah dilakukan

selama masa hidupnya. Baik di sengaja maupun tidak, agar kembali bersih jiwa

dan pikiran seperti sediakala.

Salah satu Sarati Banten yaitu Sutanti Asih, mengatakan makna Kuningan

yaitu merayakan kemenangan dharma melawan adharma untuk selalu

mendekatkan diri kepada Tuhan setelah menang rasa bhaktinya dengan

menghaturkan sesajen /banten suci yang dibuat dengan ikhlas terutara nasi

kuningan yang bermakna tanda terimakasih atas kemakmuran yang dilimpahkan

dan mengadakan janji baik kepada diri sendiri maupun kepada Sang Hyang Widhi

bahwa kehidupan kita akan selalu berusaha memenangkan dharma dan

mengalahkan adharma baik bhuta dengulang, bhuta galungan maupun bhuta

amangkurat.115

Sedangkan menurut Teguh Samiade, makna Kuningan itu untuk

memperoleh jnana yang baik, suatu spiritual yaitu pengetahuan Tri pramana dan

memperoleh pengetahuan dharma (samya jnana) dengan menggunakan dasendriya

(10 bentuk indra) yang disimbolkan dengan adanya 10 hari Galungan dan

Kuningan, pengetahuan itu berupa tattwa sehingga tercapainya suddha jnana yaitu

pikiran suci untuk menjadi orang yang jagabaya (menang dalam menghadapi

115Sutanti Asih, Sarati Banten, wawancara dengan peneliti, Rumah Ibu Asih, Labuhan
Dalam, 23 Maret 2017.



semua halangan/marabahaya). Ketika ini juga kita memuja dewa siwa dan

menggali ke dalam diri masing-masing sebagaimana tujuan hidup kita yakni

Moksatham Ja gadhita ya Caithi Dharma (mencapai kedamaian dan kesejahteraan

hidup jasmani).

Dari sisi sejarah, ritual Kuningan sudah dirayakan oleh nenek moyang di

Negeri Nusantara, sebelum pengaruh agama Hindu datang ke Indonesia. Hari suci

kuningan sangat erat kaitannya dengan Galungan. Akhirnya hari suci Kuningan

juga dipercaya oleh umat Hindu di Nusantara sebagai hari suci untuk

mendekatkan diri kepada tuhan melalui upasana dan doa pemujaan

persembahyangan.

Selain terhindar dari sifat-sifat tercela maka para umat juga mengakui

betapa pentingnya kebersamaan, menghargai satu dengan umat yang lain serta

dengan adanya ritual yang dilakukan secara bersama-sama tersebut maka akan

terjalin sebuah komunikasi dan saling mengenal antar umat yang lain. Dalam

kehidupan sehari-hari umat Hindu melaksanakan bentuk-bentuk ritual dan upacara

keagamaan yang telah di ajarkan oleh para Maha Rsi melalui sabda suci Tuhan

yang terhimpum didalam kitab suci Weda, Sruti, Smrti, Menawa Dharmasastra,

Upanisad, Bgawan Gita dan kepustakaan lainya.

Menurut Dewa Kadek Artha, Kuningan maupun Galungan adalah dua

pasang yang tidak bisa dipisahkan. Sesuai dengan mitologi nya disimbolkan

kemenangan dharma yaitu menang karena perang. Maknanya buat kita adalah

menang juga karena telah melawan hawa nafsu kita maka itu menang sehingga



kita rayakanlah, mengintropeksi diri juga walaupun kita telah menang anganlah

membanggakan diri sehingga pada Kuninganlah kita dapat mengendalikan diri.116

Dalam memperoleh keselamatan serta keberuntungan tersebut, siapapun

harus memulainya dari diri sendiri dengan cara tidak berbuat yang sewenang-

wenang serta bertoleransi dengan hal-hal di sekitarnya. Begitu juga kaitannya

dengan alam, mereka harus menghormati alam, menjaga serta memeliharanya

sebagaimana menjaga dan memelihara diri mereka sendiri. Dan bagi mereka yang

ingin selamat harus memiliki hati yang bersih, jauh dari sikap Adharma dan selalu

pasrah pada Tuhan, di manapun berada.

Persembahyangan hari raya Kuningan ini wajib bagi umat Hindu karena

merupakan hari suci, hari baik yang berdasarkan pawukon. Menurut bapak I

Dewa Putu Yasa selaku Pinandita atau pemangku adat berpendapat  bahwa:

“Hari raya Kuningan jatuh pada hari sabtu wuku kuningan tepat 210 hari

sekali dalam istilah Bali yaitu Wuku. Untuk menentukan hari baik itu

harus berdasarkan pawukon, tak lepas dari itu pawukon selalu berkaitan

dengan hari raya. Kuningan ini memuja Ida Sang Hyang Widhi dan para

roh leluhur hadir yang pada saat itu Tuhan bermanifestasi dalam wujud-

Nya yang dilakukan hanya berlaku jam 12 siang atau tengah hari untuk

melakukan meditasi dengan sembahyang Puja Tri Sandya dan Kremaning

116Dewa Kadek Artha, Ketua Bendesa Adat, wawancara dengan peneliti, SMK Gajah
Mada, Bandarlampung, 10 Februari 2017.



Sembah. Menurut agama Hindu sebelum bertemu Tuhan maka bertemu

dengan para pitara-pitari terlebih dahulu, baru kemudian ke Tuhan”.117

Jadi, pada saat pemujaan Kuningan dilaksanakan mereka berkeyakinan

bahwa pada pagi hari adalah waktu yang sangat tepat dalam bersembahyang atau

berdoakarena suasana alam masih relatuf tenang untuk melakukan meditasi

sebelum Ida Bhatara pulang ke Khayangan.

Sembahyang bersama tersebut merupakan perwujudan dari ajaran agama

hindu, yaitu melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Widhi Wasa dalam

berbagai manifestasinya. Sang Hyang Widhi Wasa adalah Tuhan penguasa alam,

karena itu Ia dapat menjelma dalam berbagai bentuknya. Walaupun pada

hakikatnya Sang Hyang Widhi Wasa itu adalah Esa tetapi untuk memujanya

dalam berbagai manifestasi yang berbeda.

Dalam sembahyang bersama yang dilakukan oleh umat Hindu pada waktu

upacara itu, mereka mengharapkan dapat menghubungkan diri dan pikirannya

kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Menurut ajaran agama Hindu manusia akan

mendapatkan kebahagiaan hidup sesudah mati dan akan mampu menunjang

terwujudnya kesejahteraan hidup secara material didunia ini. Disamping itu

dengan sembahyang upacara ini diselenggarakan dapat menjadi sarana untuk

mencapai kesejahteraan di hadapan Sang Hyang Widhi Wasa. Dengan demikian

117I Dewa Putu Yasa, Pemangku Adat, wawancara denmgan peneliti, Rumah bapak Putu
Yasa, Garuntang, 20 November 2016.



melalui sembahyang tersebut manusia akan mencapai kebahagiaan lahir batin baik

di alam dunia maupun kehidupan alam sesudahnya (moksa jagadhita).

Ritual ini dilakukan oleh seluruh umat Hindu yang sudah diatur oleh PHDI

yang ada diwilayah masing-masing, Menurut umat Hindu samua orang bisa

mengikuti ritual ini, dengan syarat mereka yang datang memberitahu tentang

maksud dan tujuan terlebih dahulu dan tidak mengganggu jalannya prosesi

persembahyangan. Sedangkan mengenai sarana dan alat-alat yang digunakan

sudah menjadi tanggung jawab panitia pelaksana yang dibuat secara bergantian

dari daerah satu dengan daerah lainnya dan melibatkan seluruh umat Hindu dalam

provinsi Lampung.

Dari semua prosesi yang telah dilaksanakan selama tiga hari dan tiga

tahapan tersebut, ternyata di setiap prosesinya mengandung makna dan tujuan.

Prosesi upacara Kuningan ini melibatkan  makna religius, yaitu dengan diadakan

kegiatan kebaktian atau sembahyangan bersama. Aktifitas ini merupakan

rangkaian dari upacara Dewa Yadnya dan Dewa Butha Yadnya. Dewa Yadnya

adalah kegiatan untuk memuja Sang Hyang Widhi Wasa dikaitkan dengan

perayaan hari raya Kuningan dan upacara Butha Yadnya dikaitkan dengan ulang

tahun Pura yang ditandai dengan adanya Odalan. Seperti pembacaan kidung,

dharma wacana, tari-tarian, dan doa-doa. Adapun simbol kebudayaan yaitu

sesajen atau banten. Simbol ini mengandung nilai-nilai dan makna tersendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang Makna Hari Raya Kuningan pada umat Hindu

di Pura Khayangan Jagat Kerthi Buana Waylunik Bandarlampung, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan data yang didapatkan saat penelitian, pengamatan dan

pemahaman peneliti. Bahwasannya dapat disimpulkan mengenai hari  raya

kuningan dapat dipahami melalui 3 tahapan, yaitu:

persiapan/pembersihan, pelaksanaan Kuningan dan penyimpanan. Dalam

sebuah prosesi hari raya Kuningan, terdapat banyak sekali simbol dengan

menggunakan banten suci dan benda-benda. Saat akan melaksanakan

upacara, mereka harus menyiapkan bunga, api atau agni, dupa/hio, air atau

tirta, buah-buahan, nasi kuning dan lainnya. Menurut keyakinan umat

Hindu, benda-benda tersebut memiliki makna tersendiri yang tentunya

berkaitan dengan ajaran agama Hindu.

2. Dalam pemaknaan hari raya Kuningan itu, bahwa setelah menang

menalwan hawa nafsu atau sadripu dalam diri selama 6 bulan itu, umat

tidak boleh melupakan perbuatan baik dan buruk dan tidak

menyombongkan diri akan tetapi umat harus merenungkan diri serta

memperbaiki kesalahan-kesalahan dan selalu ingat kapada Ida Sang Hyang

Widhi beserta para leluhur dan bersyukur atas limpahan dari Tuhan baik

itu pengetahuan, kesehatan, kemakmuran dan sebagainya.



B. Saran

1. Kepada umat Hindu yang melakukan hari raya Kuningan hendaknya lebih

meningkatkan kesadaran diri dalam melaksanakan upacara tersebut,

menjaga kekompakan serta dalam melakukan upacara Kuningan yang

dilakukan hendaknya jangan dipahami hanya sekedar ritualitas belaka,

melainkan dimensi spiritualitas yang mendalam yang harus diteliti, digali

serta diungkapkan dengan tindakan.

2. Masyarakat luas, hendaknya dapat menghargai praktek ritual keagamaan

termasuk upacara Kuningan, sebagai salah satu kekayaan budaya Hindu

Indonesia yang perlu dilestarikan. Hal ini diperlukan agar tradisi Hindu

yang ada dapat berkembang tanpa dibenturkan dengan aspek-aspek lain

termasuk agama.

C. Rekomendasi

Rekomendasi dari peneliti, sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa/i Prodi Studi Agama-Agama, peneliti menyarankan

untuk meneruskan pengkajian dalam ajaran maupun tradisi dalam Hindu,

memperdalam, memperluas wawasan dan karya ini dapat dijadikan

minimal sebagai sumber informasi.

2. Kepada Fakultas Ushuluddin, peneliti memohon dengan sangat agar

melengkapi atau paling tidak memperbanyak buku-buku keagamaan

khususnya agama Islam maupun agama diluar Islam dan lain sebagainya

3. Kepada seluruh penganut agama besar di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen,

Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Bahwa perlu mengetahui dan



mempelajari agama lain, sehingga dapatlah mengetahui persamaan dan

perbedaannya. Hal ini juga untuk lebih memperdalam dan memantapkan

keyakinan tentang kebenaran-kebenaran isi pokok dan fungsi yang

terkandung di dalamnya. Selain itu, dengan mengetahui persamaan dan

perbedaan akan menjadikan umat beragama saling menghargai dan

menghormati serta bersikap toleransi dalam pergaulan sehari-hari.

Alhamdulillahirrabiil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa

Ta’ala yang telah memberikan manusia kekuatan hati dan akal, serta izin dan

kemampuan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan namun semoga bisa

menjadi pemicu ke arah yang lebih baik dan semoga ini dapat bermanfaat bagi

para pembaca pada umumnya, khususnya bagi peneliti dan pengembangan

wawasan Ilmu Studi Agama-Agama.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah umat Hindu di Kota Bandarlampung?

2. Siapa saja yang menjadi pengurus Pura ini ?

3. Apakah ada organisasi yang menaungi/bergerak dalam Pura ini?

4. Selain untuk beribadah, apakah kegiatan lain di Pura ini?

5. Menurut bapak apakah arti hari raya Kuningan?

6. Bagaimana proses pelaksanaan hari raya Kuningan?

7. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan upacara hari raya

Kuningan ini?

8. Mengapa hari raya Kuningan dilaksanakan?

9. Hari raya Kuningan ini diwajibkan untuk siapa, dari umur berapa sampai

berapa?

10. Apakah ada perbedaan pelaksanaan kuningan di India dan di Indonesia?

11. Ditujukan kepada siapa upacara hari raya Kuningan ini?

12. Menurut anda apakah makna hari raya Kuningan?

13. Bagaimana sejarah dari hari raya Kuningan?

14. Apa saja rangkaian dari hari raya Kuningan?

15. Adakah yang penting dari semua rangkaian ini?

16. Apa saja yang harus disiapkan dalam menyiapkan upacara Kuningan?

17. Adakah sesajen yang menjadi syarat utamanya?

18. Apa saja sesajen yang digunakan dalam upacara Kuningan?

19. Apakah harus memakai baju adat atau baju sembahyang?

20. Didapatkan dari mana sesajennya atau belinya dimana?

21. Adakah diantara sesajen yang wajib ada?

22. Apakah makna dan simbol dari berbagai macam sesajen tersebut?

23. Apa saja isi dari banten tersebut?

24. Apa Dana Punia itu dan berapa biaya untuk membayar dana punia

tersebut?



DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN

No Nama Responden Jabatan

1. Ida Pandita Dangguru Suweca

Dharma

Pandita/Sulinggih Lampung

2. Ida Pandita Rsi Agung Dharma

Raktaweja Sumandia,

Pandita/Sulinggih Tulang Bawang

3. Ida Bagus Putu Mambal Pinandita/Pemangku Adat

4. I Dewa Putu Yasa Pinandita/Pemangku Adat

5. I Wayan Ardika Pinandita/Pemangku Adat

6. Dewa Kadek Artha Ketua Bendesa Adat

7. I Putu Soeartha Ketua PHDI Kota Bandarlampung

8. I Ketut Budi Bendahara PHDI Lampung

9. Sutanti Asih Sarati Banten

10. Teguh Samiade Dosen STAH Lampung

11. Nindia Dwi kartika Umat Hindu

12. I Made Dermawan Umat Hindu

13. Made Rai Umat Hindu

INFORMAN

1. Ketua PHDI Kota Bandarlampung
2. Pandita Lampung
3. Pinandita/Pemangku Pura Kerthi Buana
4. Ketua Bendesa Adat
5. Umat Hindu Kota BandarLampung



LAMPIRAN GAMBAR

Membersihkan Pura dan Memasang Penjor

Kwangen dan umat bersembahyang

Wawancara dengan Pemaksan Pura (Made Sumandia) dan umat Hindu
Bandarlampung



Wawancara dengan Bapak I Dewa Putu Yasa (Pinandita) dan Bapak Made
Kartika, Wakil Ketua PHDI Provinsi

Padmasana dan bangunan lainnya yang dipasang dengan kain kuning

Nyanyian atau kidung-kidung serta diiringi musik gamelan



Sarati banten/Ibu-ibu yang membuat sajen menyiapkan Sesajen

Sarati banten membantu Pinandita dan umat sembahyang

Sembahyang selesai, sajen dibuang kemudian mengelilingi/arak-arakan
padmasana dan arca



Foto bersama dengan Pinandita/Pemangku

Foto bersama dengan Ibu Sarati Banten

Foto bersama dengan Ketua PHDI Kota bandarlampung, Bendesa Adat dan
Kelihan Banjar



Umat menaiki tangga masuk dan menunggu antrian untuk sembahyang

Membayar dana punia kepada panitia dan umat masuk Pura diperciki air suci di
tempat ganesha

Wawancara dengan Pandita Ida Dangguru Suweca Dharma dan Ida Pandita Rsi

Agung Dharma Raktaweja Sumandia



Meletakkan sajen kuningan di dalam Pura

Sajen kuningan/Banten Geboga (bunga, buah, kue, nasi kuning dll) dan Trai
Rejang Dewa

Wawancara dengan pak I ketut Subudi(Bendahara PHDI) serta umat Hindu



Sajen Daksina dan lainnya di Padmasana

Sajen Daksina dan umat sembahyang

Pinandita memberi air tirta/air suci kepada umat



Pinandita dan umat melakukan arak di Pura bagian dalam dan membuka pintu
suci

Mengelilingi Ganesha dan Sajen Daksina sampai 3 kali di Pura bagian tengah


