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ABSTRAK 

MAKNA SESAJEN DALAM RITUAL TILEM DAN IMPLIKASINYA 

TERHADAP SOSIAL KEAGAMAAN (STUDI PADA UMAT HINDU DI 

DESA BALI SADHAR TENGAH KECAMATAN BANJIT KABUPATEN 

WAY KANAN) 

Oleh 

 

Leni Erviana 

 

 

Tulisan ini menjelaskan bagaimana maksud sesajen pada ritual Tilem serta 

implikasinya terhadap sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sesajen 

tersebut dipersembahkan kepada Tuhan, dewa, roh leluhur  yang disebut sebagai 

begu jabu. Sesajen sebagai wujud atau pernyataan diri bahwa saat itu mereka 

melakukan pemujaan pada dewa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat menggambarkan (deskripsi).  

Untuk memperoleh informasi tentang makna, tujuan, bentuk dan jenis, 

cara persembahna sesajen, serta tata cara ritual Tilem dan implikasinya pada 

kehidupan sehari-hari. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 

informan kunci seperti pemimpin umat Hindu, Kepala Desa, Pemangku Adat, 

Tokoh masyarakat dan beberapa umat Hindu sendiri. Observasi dilakukan untuk 

mengamati kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya di 

Desa Bali Sadhar Tengah, dalam hal upacara Ritual Tilem.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis dan bentuk sesajen yang 

digunakan adalah berupa bunga yang bermakna cinta kasih, ketulusan, rasa 

hormat. Buah–buahan memiliki makna hasil jerih payah manusia didalam berkerja 

yang akan dipersembahkan. Air merupakan sarana penyucian jiwa dan badaniah 

seseorang. Api yang disimbolkan dalam bentuk dupa yang memiliki makna 

sebagai peghubung antara pemuja dengan yang dipuja, sebagai saksi penghantar 

persembahan, serta penetralisir dari roh-roh jahat. Beras sebagai lambang 

kemakmuran dan kesuburan. Minyak wangi sebagai lambang ketenangan jiwa, 

pengendalian diri, serta sebagai penambah keharuman dari sesajen. Makanan 

berupa ketupat dan makanan tradisional lainnya merupakan makna dari hasil 

kreatifitas dan pengetahuan manusia, dan sebagai pelengkap dan memperindah isi 

dari sesajen. Uang perak sebagai lambang dari kemakmuran.  

Dalam berbagai persiapan untuk melakukan ritual Tilem dari mulai 

persiapan sampai terselesaikanya upacaraTilem tersebut para umat Hindu harus 

menjalankanya dengan tertib sesuai dengan panduan pemangku adat selaku 

pemandu berjalannya acara. Adapun ritual Tilem ditujukan kepada Dewa Siwa 

yang sedang bermeditasi pada malam itu (malam matinya bulan atau malam 

gelap). Pelaksanaan ritual Tilem jatuh pada 30 hari sekali dalam hitungan 

kalender Bali yang tidak jauh jaraknya dengan ritual purnama  (munculnya bulan).  



 

iii 

Pada awal-awalnya di Desa Bali Sadhar Tengah ini masyarakatnya kurang 

semangat dalam menjalani ibadahnya yakni menjalankan Ritual Tilem sehingga 

banyak juga hal-hal yang kurang baik seperti bermain judi, sabung ayam, minum-

minuman keras, khususnya para remajanya yang suka hura-hura, pergaulan yang 

kurang baik. Dengan tertibnya pelaksanaan ritual ini nampaknya membawa 

dampak yang positiv sangat terlihat perbedaanya antara umat yang melaksanakan 

upacara ini dengan yang tidak melaksanakanya. Umat yang melaksanakan upacara 

Tilem ini banyak hal-hal yang didapat baik dalam atau luar dirinya seperti 

menambah panca dan sradanya (iman dan keyakinannya), kekuatan spiritualnya 

dan menambah banyak saudara.  

Semua kegiatan Ritual Tilem tersebut merupakan perwujudan rasa bakti 

dan hormat seseorang terhadapTuhan dan segala manifestasi-Nya yaitu Dewa dan 

Dewi, serta roh leluhur (begu jabu). 
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MOTTO 

“persembahan yang dilakukan tanpa diketahui maknanya adalah sia-sia, sama 

dengan mempersembahkan kebodohan dan persembahan itu tak ada bedanya 

dengan segenggam abu “(manava dharma sastra III.97)
1
 

 

Bunga adalah lambang ketulusan dan keiklasan pikiran yang suci. (Lontar Yadnya Prakerti). 

Siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji 

buah-buahan, atau seteguk air akan aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang 

berhati suci. (Bagawad Gita IX.26)
2
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 Ardianta Inyoman, “Agama Hindu Kata-Kata Mutiara Renungan Harian” (On-Line), 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan  Judul 

Judul pada skripsi ini adalah : “MAKNA SESAJEN DALAM RITUAL 

TILEM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL 

KEAGAMAAN”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul 

skripsi ini, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan penegasan dari 

kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, agar dapat menghindari perbedaan 

persepsi terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini.  

Makna yaitu arti atau maksud yang terkandung didalam suatu hal.
3
 Makna 

didalam pelaksanaan penelitian ini adalah arti atau maksud yang terkandung 

didalam ajaran Hindu Dharma. 

Sesajen adalah makanan (bunga-bungaan dsb) yang disajikan kepada 

orang halus dan sebagainya.
4
 Sesajen merupakan suatu sesajian-sesajian yang 

berbentuk benda, makanan, binatang, bunga, dan lain - lain yang dipersembahkan 

(diberi) sebagai tanda penghormatan atau rasa syukur kepada Tuhan, dewa, roh 

nenek moyang, mahluk halus yang dianggap dapat mendatangkan keberuntungan, 

menolak kesialan dan rasa syukur terhadap semua yang terjadi di masyarakat 

dengan berbagai macam ritual religi.
5
 

                                                           
3
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum -Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1984), 

h. 345. 
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Edisi Ke Empat, h. 112 
5
 Ida Padanda Gde Nyoman Jelantik Oke, Sanatana Hindu Dharma (Denpasar: Widya 

Dharma, 2009), h. 64-65 



 

2 

Ritual adalah tata cara dalam keagamaan.
6
 Ritual memperlihatkan tatanan 

atas simbol-simbol yang diobjekan, simbol-simbol ini mengungkapkan perilaku 

dan perasaan, serta membentuk disposisi pribadi dari para pemuja mengikuti 

modelnya masing-masing.
7
 Serangk aian kegiatan yang dilaksanakan terutama 

untuk tujuan simbolis.  Ritus yaitu alat manusia relegius untuk melakukan 

perubahan atau sering disebut dengan agama dalam tindakan.
8
 Ritual dilaksanakan 

berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas 

tertentu. Kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan serta tidak 

dapat dilaksanakan secara sembarangan. 

Tilem ialah hari suci bagi umat Hindu, yang berarti bulan mati (gelap-

gelapnya bulan di dalam satu bulan), sehingga malam hari menjadi gelap yang 

biasanya disimbolkan dengan titik hitam pada kalender Bali.
9
 

Ritual Tilem bermakna  serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

sekelompok umat Hindu guna melaksanakan upacara pemujaan terhadap Dewa 

Surya, pada saat hari Tilem dilaksanakan sembahyang dan pemujaan memohon 

berkah dan karunia dari Hyang Widhi. Ritual Tilem dilakukan setiap malam pada 

waktu bulan mati (Krisna Paksa), 30 hari sekali.  

Sedangkan yang dimaksud dengan sosial keagamaan yaitu sebagaimana 

yang diungkapkan oleh M. Rasyidi bahwa sosial keagamaan adalah “sikap 

                                                           
6
Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 125 
7
 Maria Susai Dhavamony, Fenomenologi Agama  (Yogyakarta: Kanisius, 1995) h. 174 

8
Adeng Muchtar Ghazali, Antropologi Agama (Bandung, Alfabeta, 2011) h 51 

9
I Ketut Subagiasta, Pengantar Acara Agama Hindu (Surabaya: Paramita, 2008), h.17. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
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masyarakat dalam mengaplikasikan ajaran agama secara umum dalam bidang 

sosial kemasyarakatan.
10

 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah 

sebuah penelitian tentang makna sesajen dalam Ritual Tilem yang diadakan secara 

rutin setiap satu bulan sekali pada saat bulan mati serta implikasinya terhadap pola 

perilaku manusia terhadap sosial keagamaan baik secara vertikal maupun 

horizontal  yang dilakukan oleh umat Hindu di Desa Bali Sadhar Tengah 

Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sesajen merupakan suatu persembahan atau tanda penghormatan yang 

dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang sejak dahulu hingga 

sekarang, dikarenakan sesajen yang dibawa oleh nenek moyang pada jaman 

dahulu hingga saat ini belum tentu sama pelaksanaanya dan makna dari 

sesajen itu sendiri, serta jika dilihat dari makna yang terdapat di dalam buku-

buku yang menjelaskan tentang apa itu sesajen belum tentu juga sama arti dan 

isinya pada sebuah realita yang ada khusunya di daerah Bali Sadhar Tengah 

itu sendiri.  

2. Dapat diketahui bahwa ritual Tilem yaitu salah satu ritual yang sangat 

berpengaruh pada masyarakat Bali Sadhar Tengah dikarenakan ritual ini 
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dianggap sebagai hari yang suci yang bertujuan untuk menyucikan diri dari 

hal-hal yang negatif. Karena itu peneliti merasa tertarik akan adanya ritual 

Tilem yang ada di Desa Bali Sadhar Tengah ini serta implikasiya terhadap 

kehidupan sosial keagamaan, apakah Ritual Tilem sangat membawa dampak 

yang positif dan sangat berpengaruh besar dalam sebagian kehidupan sehari-

hari atau hanya sebatas formalitas saja. Khususnya di Desa Bali Sadhar 

Tengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Peneliti juga ingin 

memperkenalkan budaya yang diimplementasikan melalui sebuah ritual yakni 

ritual Tilem yang lebih mendalam, khusunya di jurusan Studi Agama-Agama 

yang belum tentu semua mengetahui akan keberadaan ritual tersebut 

dikarenakan ritual Tilem  belum banyak dikenal oleh masyarakat umum. Maka 

dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam dan menggambarkan dengan fakta 

yang ada dilapangan untuk dijadikan dalam sebuah karya tulis. 

3. Tersedianya literatur  pustaka maupun data yang ada dilapangan cukup 

memadai mengenai judul pada penelitian tersebut, serta lokasi yang dapat 

dijangkau oleh peneliti di Desa Bali Sadhar Kecamatan Banjit Kabupaten Way 

Kanan. 

 

C. Latar Belakang Masalah. 

Setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan 

keselarasan hidup, bukan saja antarmanusia, tetapi juga antar sesama mahluk 

Tuhan penghuni semesta ini.
11

 Setiap manusia memiliki kebudayaan masing-

masing, dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaannya dalam 
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bentuk ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan yang ada 

pada masyarakat, dan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat, serta benda-benda hasil karya manusia.
12

 Wujud dari 

kebudayaan yang diungkapkan tersebut terdapat juga didalam sistem religi 

(kepercayaan) yang ada pada setiap masyarakat, dan juga merupakan kenyataan 

hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dan adat istiadat 

yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alat pengatur dan memberi arahan 

kepada setiap tindakan, perilaku dan karya manusia yang menghasilkan benda–

benda kebudayaan. Kebudayaan yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi 

pola–pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikir dari setiap masyarakat.  

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. Agama Hindu 

menggunakan sesajen didalam melakukan kegiatan religinya. Sepertinya sesajen 

yang terdapat pada Agama Hindu merupakan kewajiban yang tidak dapat 

ditiadakan. Sesajen dan agama Hindu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, 

Sehingga setiap penganut agama Hindu dimanapun berada dalam melaksanakan 

kegiatan religinya menggunakan sesajen. Adapun Ritual atau upacara keagamaan 

dalam Agama Hindu tidak dapat dipisahkan dengan Susila dan Tatwa atau etika 

dan filsafat didalamnya. Sehingga pelaksanaan ritual dilaksanakan dengan sakral 

dan suci sifatnya dan persembahyangan hari suci Tilem ini adalah salah satu dari 

jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan rutin setiap 30 hari sekali. 
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Sebagaimana yang disebutkan pula setiap ritual bulan Tilem, umat Hindu 

biasanya mengadakan prosesi persembahyangan dengan atas dasar perhitungan 

waktu dari prinsip beredarnya bumi mengelilingi matahari yang terkait dengan 

rtam yaitu hukum Tuhan yang mengatur semua kehendak-Nya.
13

 Jadi ritual bulan 

Tilem adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok umat 

beragama yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, 

yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan serta alat-alat 

dalam upacara yang betujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak 

dari suatu pekerjaan dan pengendalian diri agar kegelapan dialam semesta ini 

tidak menggelapi hati setiap orang untuk senantiasa dapat berfikir positif berkata 

benar dan berbuat suci, serta menolak balak. Karena perubahan atau siklus dalam 

kehidupan manusia terutama pada saat tidak tampaknya bulan Tilem (gelap). 

Seperti yang dijelaskan di atas, sesajen sangat erat kaitannya dengan ritual 

Tilem yang ada dalam ajaran Hindu Dharma. Jika dilihat dari  judul awal  yang 

berkaitan dengan implikasi makna sesajen tersebut dengan kehidupan sosial 

keagamaan maka secara tidak langsung membicarakan bagaimana aktualisasinya 

sesajen tersebut dikehidupan sehari-hari apakah besar pengaruhnya dalam 

merubah kehidupan sosial atau masuk kekehidupan nyata, ataukah hanya sebagai 

simbolisasi saja, dari sini timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus 

terselesaikan melalui terjun langsung kelapangan penelitian, karena dengan 

memahami ilmu sosial keagamaan maka kehidupan dalam suatu masyarakat akan 

sejahtera lahir batin serta interaksi antar masyarakat dapat terjalin dengan baik, 
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dengan ilmu sosial keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang 

umumnya sulit membangun komunikasi maka akan menjadi mudah 

berkomunikasi antar masyarakat.  

Demikian halnya yang sedang terjadi di daerah penelitian, peneliti ingin 

menggali lebih dalam bagaimana makna sesajen pada ritual Tilem dan apakah 

Ritual Tilem  tersebut memiliki ikatan yang erat terhadap kehidupan sehari-hari, 

adakah implementasinya sangat membawa pesan yang positif ataukah hanya 

sebagai simbolis saja oleh masyarakat di Desa Bali Sadar Tengah Kecamatan 

Banjit. Hal tersebut perlu dilakukan kajian untuk menggambarkan makna sesajen 

pada Ritual Tilem dan implementasiya pada kehidupan sosial keagamaan dalam 

ajaran Agama Hindu yang ada di Desa Bali Sadhar Tengah Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasar dari latar belakang masalah tersebut diatas masalah pokoknya 

adalah: 

1. Apa makna sesajen dalam Ritual Tilem pada umat Hindu di Desa Bali Sadhar 

Tengah? 

2. Bagaimanakah implikasi Ritual Tilem dalam kehidupan sosial keagamaan di 

Desa Bali Sadhar Tengah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukanya peneliltian yaitu: 

1. Untuk mengungkap makna sesajen dalam Ritual Tilem bagi umat Hindu di 

Desa Bali Sadar Tengah. 
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2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari Ritual Tilem dalam 

kehidupan sosial keagamaan di Desa Bali Sadhar Tengah.  

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu Agama.  

b. Diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Antropologi Agama. 

2. Secara Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman masyarakat dalam 

mengembangkan toleransi beragama. 

b. Membantu pemerintah untuk dijadikan refrensi dalam menjaga toleransi antar 

umat beragama dan sebagai kerangka acuan dalam menentukan kebijaksanaan 

sosial keagamaan. 

 

G. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa 

yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi 

penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan 

penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut : 

1. Skripsi yang berjudul “SESAJEN (STUDI DESKRIPSI MENGENAI 

MAKNA SESAJEN PADA PENGANUT AGAMA HINDU ETNIS KARO 

DI DESA LAU RAKIT, KECAMATAN STM HILIR, KABUPATEN DELI 

SERDANG, PROPINSI SUMATERA UTARA)”, yang ditulis oleh Noprianto 
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Adiguna Tarigan, tahun 2010, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, Medan. Skripsi ini menyorot 

tentang makna sesajen pada penganut agama Hindu etnis Karo, jenis dan 

bentuk sesajen yang digunakan, serta cara persembahan sesajen. Sesajen 

tersebut dipersembahkan kepada Tuhan, dewa, roh leluhur yang disebut 

sebagai begu jabu. Etnis karo yaitu suatu kelompok agama Hindu yang masih 

baru mengenal agama Hindu dibanding dengan etnis-etnis lainya yang ada di 

Indonesia ini. Akan tetapi etnis Karo sudah menggunakan sesajen pada 

kegiatan religi tradisionalnya.  

Jadi sesajen yang dibahas dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan etnis 

baru atau etnis karo yang memaknai sesajen dalam nilai-nilai ritualnya, yang 

belum begitu mengenal agama Hindu secara mendalam. Perbedaan dari skripsi 

peneliti terlihat dari masyarakatnya yang  sudah pasti berbeda dan pemaknaan 

sesajen tidak harus sama dengan apa  yang ada direalita dan dengan yang ada 

didalam buku,  sesajen yang peneliti bahas yaitu mengenai arti dari sebuah 

sesajen itu sendiri yang dikaitkan dengan salah satu ritual yang ada di Agama 

Hindu yaitu ritual Tilem dan implikasi dari ritual itu sendiri dikehidupan 

sosial keagamaan.  

2. Skripsi ini berjudul SESAJEN PADA PELAKSANAAN WALIMATUL 

„URSY DI DESA SAMUDERA JAYA KECAMATAN TARUMA JAYA, 

BEKASI UTARA, yang ditulis oleh Halimah, Tahun 2011, Progam Studi 

Perbandingan Mahzab dan Hukum, Konsentrasi Hukum, Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi ini menyorot tentang 
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makna sesajen pada pelaksanaan pesta perkawinan atau Walimatul „Ursy. 

Dalam penyelenggaraanya tujuan penggunaan sesajen tergantung pada yang 

mempunyai hajat, tetapi tujuan utamanya yaitu meminta berkah dari arwah 

leluhur supaya keluarga yang mengadakan acara tersebut menjadi keluarga 

yang bahagia, rukun dan langgeng. Jadi sesajen yang dibahas dalam skripsi ini 

yaitu suatu kepercayaan dimana masyarakat modern masih terpengaruh oleh 

ajaran animisme dan dinamisme. Perbedaan dari skripsi peneliti yakni jika 

skripsi diatas membahas tentang  arti atau makna sesajen dalam pelaksanaan 

pesta perkawinan serta siapa yang mempunyai hajat maka dialah yang 

berkewajiban mempersembahkan suatu sesajen dengan tujuan kemakmuran 

dalam hidup, sedangkan sekripsi peneliti yaitu berkaitan dengan makna 

sesajen pada ritual Tilem, sebagaimana semua umat Hindu Dharma wajib 

menggunakan sesajen dalam perantara beribadah hususnya Di Desa Bali 

Sadhar Tengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan ini berupa penelitian lapangan 

(field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini 

dilapangan kehidupan, dalam arti bukan dilaboraturium atau diperpustakaan. 

Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh 

dari lapangan penelitian.
14

 Data yang terdapat dilapangan dicari kecocokannya 
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dengan teori yang terdapat dalam literatur. Dalam hal ini peneliti menjadikan 

Desa Bali Sadar Tengah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sebagai objek 

penelitian.  

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
15

 Dengan metode 

penelitian deskripsi, maka akan dapat menggambarkan secara mendalam makna 

sesajen sebagi salah satu bagian yang sangat penting pada setiap upacara religi 

Hindu, khususnya yang ada di Desa Bali Sadhar Tengah. Agar dapat 

menggambarkan (mendiskripsikan) makna sesajen yang terdapat pada penganut 

agama Hindu,  maka dibutuhkan informasi yang lengkap, sehingga dibutuhkan 

alat pengumpulan data.  

3. Sumber Data 

Penelitian ini adalah  penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan  kualitatif, yang digunakan sebagai sumber primer. 

Pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 

penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
16

 Sedangkan penelitian kepustakaan 

(library research) sebagai sumber sekunder, sehingga sumber data berupa literatur 
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 Hadar Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63. 
16

 Lexy J.Moeleong, Loc.Cit,. 
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yang diperoleh dari kepustakaan dikumpulkan serta diolah melalui telaah buku 

yang  releven dengan  permasalahan yang dikaji. Untuk mempermudah penulisan, 

sumber data dalam kajian ini dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Data  Primer 

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data 

alam yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.
17

 Data 

primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada informan 

terkait penelitian. Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian, 

informan disebut juga orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bali Sadar Tengah serta informasi 

didapatkan dari Kepala Desa, tokoh agama Hindu, tokoh masyarakat dan 

masyarakat yang terlibat dalam objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

 Dalam bahasa Inggris disebut secondary resources. Data yang diperoleh 

dari tangan kedua, artinya tidak langsung dari sumber.
18

 Sumber data sekunder  

adalah data yang sudah jadi biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya 

mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.
19

 Data sekunder 

merupakan data pelengkap dari data primer yang  diperoleh dari buku-buku 

literatur dan informan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang 

diteliti. 
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Abdurrahmat Fathoni, Metedologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi(Jakarta: 

Rineka Citra, 2011), h. 38. 
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Sugiono, MetodePenelitian Kuantitatif  Kualitatif  Rdan (Jakarta : Alfabeta,2005),h. 38 
19

Ibid. h. 40. 



 

13 

4. Metode Pengumpulan Data  

  Penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Pengamatan (Observasi) 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan seraca sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala pada objek penelitian. Unsur-

unsur yang tampak itu disebut data atau informasi  yang harus diamati dan dicatat 

sacara benar dan lengkap.
20

 Dalam hubungan ini Yehoda dan kawan-kawan 

menjelaskan bahwa pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan  

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
21

 

Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan memcatat segala fenomena-

fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Metode ini juga dapat bermanfaat 

untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh 

para informan melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar-

benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan jalan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pengumpulan data) kepada 

informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat 

perekam atau handphone.
22

 Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan 

informasi yang  diperlukan  berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain 

merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan 
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Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Sosial (Yogyakarta : Gajah Mada University, 

1995), h. 74. 
21

 Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2007), h. 70 
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Syaifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
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secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber 

informasi.
23

 Adapun menurut Cholid Narbuko wawancara merupakan suatu proses 

Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua 

orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan.
24

 Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang 

bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian.  

Adapaun pihak-pihak yang peneliti wawancarai dan sekaligus dijadikan 

sebagai responden adalah Kepala Desa,  tokoh agama Hindu, tokoh masyarakat 

dan masyarakat pada umumnya yang ada di Desa Bali Sadhar Tengah. Disini 

peneliti tidak menetapkan berapa jumlah orang yang akan peneliti wawancarai 

dengan tujuan akan memperoleh data secara luas sesuai yang diperlukan dalam 

penelitian ini dengan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan 

masalah secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 

mantap dan akurat secara tidak merekayasa. 

Oleh sebab itu, peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan tehnik 

snowball yaitu pengggalian data melalui wawancara dari satu responden ke 

responden lain atau dari satu informan ke informan lainya dan seterusnnya. 

Sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi.
25

 Jadi, tehnik wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan secara berantai dengan menggali informasi pada 

orang (informan) yang diwawancarai, demikian dan seterusnya. Tehnik ini 
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Hadari Nawawi, Metode  Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta : Gajah Mada 

University, 1995), h.111 
24

 Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Op.Cit., h. 83 
25

Hamidi, Model Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Perss, 2004),  h. 75. 
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melibatkan beberapa informan yang dapat memberikan informasi secara lengkap 

dan benar berhubungan dengan objek penelitian. 

Dalam melaksanakan interview ini digunakan metode interview bebas 

terpimpin. Dalam pelakasanaannya peneliti berpegang kepada kerangka 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, karena itu sebelum melakukan 

interview peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga para informan  dapat memberikan jawaban 

tidak terbatas pada beberapa kata saja.
26

 Metode ini memberi peluang yang wajar  

kepada informan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan secara bebas dan mendalam. Dengan metode ini diharapkan akan 

menghindari kekaburan dari proses tanya jawab yang dilakukan. Metode 

interview ini dijadikan metode utama dalam pengumpulan data untuk kepentingan 

penelitian. 

c.  Dokumentasi 

  Metode dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan berupa peninggalan-peninggalan yang berhubungan 

dengan peneliti teliti. dari segi penggunaan bahasa serta latar belakang bahasa 

seperti peta wilayah, foto-foto dokumenter aktivitas masyarakat  khususnya di 

Desa Bali Sadhar Tengah. 
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Sutrisno Hadi, Metodologi Research(Yogyakarta: UGM Press,2004), h. 233. 
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5. Metode Pendekatan  

a. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Antropologi. Antropologii adalah ilmu tentang manusia khususnya tentang asal 

usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. 

Antropilogi disebut juga sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia mengenai 

asalnya, jenis dan kebudayaan.
27

 Ilmu antropologi bertujuan untuk memperoleh 

suatu pemahaman totalitas manusia sebagai mahluk hidup, baik di masa lampau 

maupun masa sekarang. Antropologi itu tidak lebih dari suatu usaha untuk 

memahami keseluruhan pengalaman sosialnya. Maka hasil maksimum yang 

diperoleh dari antrolopogi adalah fenomena-fenomena yang menunjukan adanya 

Tuhan. Agama juga tidak diteliti secara tersendiri, tetapi diteliti dalam kaitannya 

dengan aspek-aspek budaya yang berada pada sekitarnya. Biasanya Agama tidak 

terlepas dari unsur-unsur simbol.
28

 Pendekatan yang digunakan oleh para ahli 

Antropologi dalam meneliti wacana keagamaan adalah pendekatan simbol yaitu 

melihat agama sebagai inti kebudayaan yang penuh dengan simbol-simbol.
29

 Jadi 

dalam penelitian yang peneliti teliti juga berkaitan dengan simbol-simbol yang 

terdapat di dalam sesajen itu sendiri. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Kuntjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 9 
28

Op.cit.Romdon, h. 121. 
29

 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73. 
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b. Pendekatan Fenomenologis 

 Fenomenologis beraasal dari kata ”phaenein” yang berarti 

memeperlihatkan dan “pheineimenon” yang bererti suatu yang muncul terlihat, 

sehingga dapat diartikan “back to the thinks themselves” atau kembali pada benda 

itu sendiri. Menurut Harun Hadiwijoyo, kata fenomena berarti “penampakan” 

sperti pilek, demam dan meriang yang yang menunjukkan fenomena penyakit.
30

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenoloogi karena disesuaikan 

dengan bentuk penelitian yakni penelitian kualitatif. Dalam fenomenologi terdapat 

2 cara kerja: 

1. Lexi J. Moeleong mengatakan, pendekatan dengan melihat dan memahami 

kejadian-kejadian atau fenomena yang ada pada objek penelitian lalu 

menginterpretasikan atau disebut dengan verstehen (pengertian interpretative 

terhadap pemahaman manusia). 

2. Selain itu terdapat metode lain dalam pendekatan fenomenologi yaitu 

penelitian yang bersifat apoce yanki penelitian yang dikonsepkan sebelumnya 

harus ditunda sampai fenomena itu sendiri bicara untuk dirinya.
31

 Hal ini 

merupakan metode dari pendekatan fenomenologi yang dapat menyingkirkan 

jenis subjektifitas yang dapat melemahkan riset ilmiah, objektifitas ini berarti 

membiarkan fakta berbicara untuk dirinya. 

 

 

 

 

 

                                                           
30

Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 140 
31

Lexi J. Moeleong Op.cit., h. 9 
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6. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisa data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi 

keseluruhan data yang dipergunakan terkumpul, maka data tersebut di analisa. 

Data yang diperoleh diteliti kembali apabila data tersebut telah cukup baik untuk 

di proses. Langkah berikutnya apabila dipandang telah cukup baik untuk diproses, 

lalu jawaban tersebut diklasifikasikan kemudian dianalisa dan dalam menganalisa 

data ini peneliti menggunkan analisa kualitatif, dengan pertimbangan data yang 

diperoleh adalah bentuk kasus-kasus yang sulit untuk di kuantitatifkan, dan juga 

data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka melainkan dalam bentuk 

kategori-kategori. 

Koentjaraningrat dalam buku metode-metode penelitian masyarakat 

menyatakan tak berarti variable kualitatif  tak dapat di ukur atau tak dapat 

dinyatakan nilai-nilai dalam bentuk angka-angka, dengan kemajuan ilmu social 

telah berkembang cara-cara khas dimana konsepsi rumit pun dapat 

dikualitatifkan.
32

 Jenis penelitian Kualitatif berdasarkan data yang muncul 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Serta dengan metode penelitian 

deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang 

bertujuan  mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala 

yang ada, mengidentifikasi masalah. 

Dalam melakukan pengelompokan akhir dilakukan pengelompokan data 

yang ada agar dapat diambil pengertian yang sebenarnya sebagai jawaban 

penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya setelah data dikumpulkan dan dianalisa, 

                                                           
32

Koentjaraningrat Lock. Cit.. 



 

19 

maka sebagai langkah selanjutnya akan ditarik kesimpulan data dan saran-saran 

mengenai bagian-bagian akhir dari penulisan penelitian ini. 
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BAB II 

SESAJEN DAN RITUAL TILEM 

A. SESAJEN 

1. Pengertian Sesajen 

Sesajen atau sajen adalah sejenis persembahan kepada dewa atau arwah 

nenek moyang pada upacara adat dikalangan penganut kepercayaan kuno di 

Indonesia, Menurut Haryono Suyono sesaji/sajian adalah suatu rangkaian 

makanan kecil, benda-benda kecil, bunga-bungaan serta barang hiasan yang 

tentunya disusun menuruti konsepsi keagamaan sehingga merupakan lambang 

(simbol) yang mengandung arti. Dengan mempersembahkan sajian itu kepada 

Tuhan, Dewa, atau makhluk halus penghuni alam gaib lainnya manusia 

bermaksud berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus.  

Sesaji merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku 

untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesaji juga merupakan wahana 

simbol yang digunakan sebagai sarana untuk negosiasi spiritual kepada hal-hal 

gaib, dengan pemberian makan secara simbolis kepada roh halus, diharapkan roh 

tersebut akan jinak, dan mau membantu hidup manusia.
33

 Sesaji dilakukan agar 

makhluk-makhluk halus diatas kekuatan manusia tidak mengganggu manusia. 

Wujud sesaji bermacam-macam tergantung kebutuhan yang diperlukan. 

Istilah sesajen  menurut KBBI yaitu macam-macam makanan yang 

disediakan untuk roh halus.
34

 Pada dasarnya sesajen atau banten merupakan suatu 

                                                           
33

I Ketut Wiana, Makna Upacara Yajna Dalam Agama Hindu (Surabaya: Paramita, 

2002), h. 1-5 
34

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1306 Edisi 

Pertama 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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persembahan dari isi bumi yakni Mataya: segala yang tumbuh, seperti daun-

daunan, buah, dan bunga. Kemudian mantiga:artinya telur termasuk yang terlahir 

dari telur diantaranya ayam, itik, angsa, ikan, dan lain-lain. Kemudian Maharya 

yang hidup tak ditetaskan seperti binatang berkaki empat, kambing, babi, kerbau, 

dan sebagianya. Banten adalah tradisi Hindu Bali yang memiliki pengetahuan 

yang maha luasbaik dalam pembuatanya yang harus bersungguh-

sungguh,isi,warna, bentuk dari sesajen yang sangat diperhatikan,  tempat atau 

wadahnya, cara peletakanya yang masing-masing memiliki banyak arti.
35

 

Perlengkapan sesaji biasanya sudah menjadi kesepakatan bersama yang 

tidak boleh ditinggalkan, karena sesaji merupakan sarana pokok dalam sebuah 

ritual. Setiap kegiatan ritual yang dilakukan umat  Hindu mengandung makna 

simbolik yang terdapat didalamnya, baik dari sesaji, doa, waktu, dan lain 

sebagainya. Sesajen juga termasuk suatu keharusan yang pasti ada dalam setiap 

upacara guna perlengkapan umat Hindu untuk persembahan tiap harinya. 

Persembahan ini dapat ditemui di berbagai Pura, tempat sembahyang kecil di 

rumah-rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan yang 

lebih besar lagi.
36

 

Menurut beberapa literatur, mengatakan bahwa setiap upacara agama 

Hindu (Weda) harus ada lima unsur yang bersinergi membangun kesucian upacara 

agama Hindu tersebut, lima unsur tersebut adalah: 

1. Mantra : doa pujaan yang dijadikan pengantar upacara oleh pendita atau 

penandita. 

                                                           
35

 Pedoman Pelaksanaan Manusa Yajna Di Jawa, Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Hindu (Departemen Agama, 2009) h. 82 
36

Ida Ayu Putu Surayin, Bahan Dan Bentuk Sesajen, (Surabaya: Paramita, 2002), h. 31. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pura
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2. Tantra : niat dan hasrat suci yang kuat. 

3. Yantra : simbol-simbol yang penuh arti. 

4. Yadnya : laksana yang didasarkan pada keiklasan yang tulus untuk 

berkorban atau korban suci. 

5. Yoga  : tercapainya hubungan yang harmonis antara manusia dengan 

tuhan, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam 

lingkungan. 

Dalam lima unsur tersebut, yantra merupakan unsur yang ketiga. Sesajen 

atau banten adalah salah satu bentuk yantra.
37

 Jadi banten itu adalah bahasa untuk 

menjelaskan ajaran agama Hindu dalam bentuk simbol. Sesajen itu bukanlah 

suguhan untuk makanan Tuhan. Sesajen merupakan bahasa agama dalam bentuk 

simbol yang mona. Mona berarti diam, sesajen memang berbentuk diam sama 

dengan aksara tetapi kalau diungkap dengan sabar maka sesajen itu akan banyak 

menuturkan kita dalam berbagai ajaaran agama Hindu yang sesuai dengan konsep 

Weda dan kitab-kitab sastranya. Lewat sesajen nilai Hindu dapat di tanamkan 

kedalam lubuk hati secara motorik.  Sesajen yang digunakan dalam pelaksanaan 

upacara ritual Tilem umat Hindu mengatasnamakan sesajen dengan sebutan 

daksina, banten daksina disamping lambang penghormatan juga sebagai lambang 

Bhuvana Agung Sthana Hyang Widhi Wasa. 
38

 Nampak dalam bahan-bahan yang 

membentuk Daksina tersebut.  

 

 

                                                           
37

Alexia Cahyaningtyas, “Jurnal Kejawen (Filosofi Sesajen)” (On-Line), Tersedia Di 

Http://Www.Alexiacahyaningtyas.Blogspot.Com/2016/10.Html. 
38

Fuad Hassan, Renungan Budaya, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 56 
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 Unsur-unsur  yang membentuk Daksina yaitu: 

1. Bedongan : dibuat dari janur yang sudah hijau yang bentuknya bulat panjang 

serta ada batas pinggirnya pada bagian atasnya, bedongan ini lambang pertiwi 

unsur yang dapat dilihat dengan jelas. 

2. Serobong Daksina : disebut juga serobong bedongan dibuat juga dari daun 

janur yang sudah hijau tanpa tepi maupun dibawahnya. Serobong Daksina ini 

menjadi lapisan pada bagian tengah dari bebedongan, segala bahan daksina ini 

masuk kedalam serobong daksina ini menjadi lambang Akasa yanag tanpa 

tepi. 

3. Tampak : dibuat dari empat potong helai janur berbentuk seperti kembang 

teratai bersegi delapan. Bentuk tampakini melambangkan arah atau kiblat 

mata angin yang mengarahkan pada delapan penjuru. 

4. Telor itik : dibungkus dengan urung ketupat taluh. Telur itik yang dibungkus 

ketupat taluh ini lambang Bhuvana alit yang menghuni bumi ini. 

5. Beras : adalah simbolis dari hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan 

umat manusia di alam raya ini. 

6. Benang tukelan (benang bali) : adalah sebagai simbolis dari penghubung 

jiwataman yang tidak akan berakhir sampai terjadinya pralina. Sebelum 

pralina atman yang berasal dari paramatman akan terus menerus mengalami 

penjelmaan yang berulang-ulang sebelum mencapai moksa, dan semuanya 

akan kembali pada Hyang Widhi kalau sudah pralina. 

7. Uang  kèpèng : yang berjumlah 225 kepeng adalah simbol Bhattara Brahma 

yang merupakan inti kekuatan untuk menciptakan hidup dan sumber 
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kehidupan. Angka 225 itu kalau dijumlahkan menjadi angka Sembilan angka 

suci lambang Dewata Nawa Sanga yang berada di Sembilan penjuru alam 

Bhuvana Agung. 

8. Pisang, tebu, kekojong : simbol manusia yang menghuni bumi sebagai bagian 

dari alam ini. Idialnya manusia penghuni bumi ini hidup dengan Tri Kaya 

Parisudhanya. 

9. Porosan dan kembang/bunga : porosan sudah dijelaskan sebelumnya adalah 

lambang pemujaan pada Hyang Tri Murti. Sedangkan kembang adalah 

lambang niat suci dalam beryajna pada Hyang Murti. Tujuan bhakti pada 

Hyang Tri Murti agar manusia mendapatkan tuntunan dalam menciptakan 

sesuatu yang patut diciptakan dari Hyang Brahma. Tuntunan dari Hyang 

Wisnu pada saat memelihara sesuatu yang patut dan wajar dipelihara. Dari 

Hyang Rudra untuk menuntun umat manusia saat meniadakan susatu yang 

patut dan wajar dihilangkan. 

10. Gegantusan : unsur upakara ini lambang di dunia ini mahluk lahir berulang-

ulang sesuai dengan tingkatan karmanya. 

11. Kelapa : sebagai unsuryang paling utama dalam banten daksina, buah kelapa 

dari kulit dan seluruh isinya adalah lambang Bhufana yang agung. Unsur-

unsur buah kelapa itu semuanya melambangkan sapta pataladan sapta loka. 

Mengapa buah kelapa yang dipakai Daksina harus di kupas dan dibersihkan 

kulitnya hingga kelihatan patoknya. Serabut kelapa itu adalah lambang 

Bhuvana Agung Sthana Hyang Widhi tentunya harus bersih dari unsur-unsur 

gejolak indrian yang mengikat. Karunia Hyang Widhi akan dapat kita capai 
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apabila mereka mampu melepaskan diri dari ikatan indria. Merekalah yang 

harus mengikat indria sebagai alat untuk melakukan peruatan yang 

bijaksana.
39

 

 Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sesaji (sajen) 

merupakanimplementasi hubungan antara manusia dengan makhluk halus, dengan 

diberi sesajimakhluk halus akan merasa senang sehingga tidak mengganggu 

kehidupan manusia / hidup manusia akan nyaman dan tentram. Apabila sesaji 

tersebut tidak diberikan dipercaya akan menimbulkan bencana atau malapetaka. 

Adapun sesaji dapat berupa makanan kecil (yang sering dikonsumsi oleh 

manusia), bunga-bungaan, dan lain-lain. Setiap sesaji tersebut mengandung makna 

sendiri-sendiri tergantungdari ujubnya (tujuannya). 

 

2. Folosofi sesajen  

Menurut Koentjaraningrat sesaji merupakan warisan budaya Hindu dan 

Budha sebagai salah satu sarana upacara yang tidak bisa ditinggalkan.
40

 Berarti 

umurnya sudah tua sekali tetapi orang-orang yang masih memegang budaya jawa 

erat tetap membuat sesajen pada saat-saat spesial. Dalam Bhuwana Tattwa Maha 

Rsi Markandeya, disebutkan bahwa Maha Rsi bersama pengikutnya membuka 

daerah baru pada Tahun Saka 858 di Puakan (Taro-Tegal Lalang, Gianyar, 

sekarang). Kemudian mengajarkan cara membuat berbagai bentuk upakara 

                                                           
39

I Ketut Wiana,Op.Cit.h. 18-24. 
40

Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), h. 

55. 
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sebagai sarana upacara, mula-mula terbatas kepada para pengikutnya saja, lama 

kelamaan berkembang kependuduk lain di sekitar Desa Taro.
41

 

Jenis upakara yang menggunakan bahan baku daun, bunga, buah, air, dan 

api disebut “Bali”, sehingga penduduk yang melaksanakan pemujaan dengan 

menggunakan sarana upakara itu disebut sebagai orang-orang Bali.Jadi yang 

dinamakan orang Bali mula-mula adalah penduduk Taro (penduduk yang masih 

awam), Lama-lama ajaran Maha Rsi Markandeya ini berkembang keseluruh 

pulau, sehingga pulau ini dinamakan Pulau Bali, dalam pengertian pulau yang 

dihuni oleh orang-orang Bali, lebih tegas lagi pulau dimana penduduknya 

melaksanakan pemujaan dengan menggunakan sarana upakara (Bali).
42

 

Tradisi beragama dengan menggunakan banten kemudian dikembangkan 

oleh Maha Rsi lain seperti: Mpu Sangkulputih, Mpu Kuturan, Mpu Manik 

Angkeran, Mpu Jiwaya, dan Mpu Nirartha. Sejak kapan sarana upakara itu 

berubah nama dari “Bali” menjadi “Banten” dan mengapa demikian, sulit mencari 

sumber sastranya. Beberapa Sulinggih yang saya hubungi ada yang menyatakan 

bahwa banten asal kata dari wanten mengalami perubahan dari kata wantu atau 

bantu.
43

 

Jadi banten adalah alat bantu dalam pemujaan, sehingga timbul pengertian 

bahwa bali atau banten adalah “niyasa” atau simbol keagamaan. Umat Hindu 

                                                           
41

Suparta, Kemaha Esaan Tuhan Dalam Veda, (Surabaya: Paramita, 2009), h. 44 
42

 Mustafid, “Makna-Sesajen” (On-Line), Tersedia Di 

Http://Www.Kompasiana.Com/Mustafid/ _54ff9087a333116a4a51084e. Html diakses pada 

tanggal 12 Januari 2017 
43

Wayan Tarna,”Aku Orang Bali, Sejarah Hari Raya Hindu ”, (On-Line),Tersedia Di 

http”//Www. Panduwisata.Id.Blogspot/2016/05html.diakses pada tanggal 20 Desember 2016 
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melaksanakan ajaran Agama-nya antara lain melalui empat jalan/ cara (marga), 

yaitu: Bhakti marga, Karma marga, Jnana marga, dan Raja marga. 

Bhakti marga dan Karma marga dilaksanakan sebagai tahap pertama yang 

lazim disebut sebagai “Apara bhakti”, sedangkan tahap berikutnya sesuai dengan 

kemampuan nalar diri masing-masing dilaksanakan Jnana marga dan Raja marga 

yang disebut sebagai “Para bhakti”. Pada tahap apara bhakti pemujaan 

dilaksanakan dengan banyak menggunakan alat-alat bantu seperti banten, simbol-

simbol dan jenis upakara lainnya, seterusnya pada tahap para bhakti penggunaan 

banten dan simbol-simbol lainnya berkurang.
44

 

Umumnya di Bali keempat marga itu dilaksanakan sekaligus dalam bentuk 

upacara Agama dengan menggunakan sarana banten yang terdiri dari bahan 

pokok: daun, bunga, buah, air ,dan api. Sarana-sarana itu mempunyai fungsi 

sebagai: 

1. Persembahan atau tanda terima kasih kepada Hyang Widhi. 

2. Sebagai alat konsentrasi memuja Hyang Widhi. 

3. Sebagai simbol Hyang Widhi atau manifestasi-Nya. 

4. Sebagai alat pensucian. 

5. Sebagai pengganti mantra. 

Karena demikian sakralnya makna banten maka dalam Yadnya prakerti 

disebutkan bahwa mereka yang membuat banten hendaknya dapat berkonsentrasi 

kepada siapa banten itu akan dihaturkan/ dipersembahkan. Dalam Buku Kesatuan 

Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu sebagai hasil Paruman Sulinggih 

                                                           
44

Suparta, Loc.Cit. 

https://paduarsana.wordpress.com/2012/05/28/makna-sarana-persembahyangan-hindu1/
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yang disahkan PHDI disebutkan bahwa seorang Tukang Banten hendaknya sudah 

mensucikan diri dengan upacara mawintenan (sekurang-kurangnya ayaban 

Bebangkit). Upacara mawintenan atau upanayana berasal dari kata winten (inten) 

yang berarti nama permata yang berwarna putih mempunyai sifat mulia dapat 

memancarkankan sinar berkilauan yang menyenangkan hati para peminat serta 

pemiliknya. Bertitik tolak dari pengertian mawinten sebagaimana telah 

disebutkan, maka setiap orang yang meyakini ajaran Hindu wajib hukumnya 

untuk melaksanakan upacara mawinten. Karena upacara ini bertujuan untuk 

penyucian diri secara lahir batin, dengan tubuh dibersihkan dengan air, pikiran 

dibersihkan dengan kejujuran, roh dengan ilmu dan tapa, akal dibersihkan dengan 

kebijaksanaan.
45

 

Tujuannya adalah agar Tukang Banten mengetahui tata cara dan aturan-

aturan dalam membuat banten misalnya dengan konsentrasi penuh melaksanakan 

amanat pemesan banten yang akan mempersembahkannya kepada Hyang Widhi, 

dikala membuat banten kesucian dan kedamaian hati tetap terjaga, antara lain 

tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak dalam keadaan kesal atau sedih, tidak 

sedang cuntaka, tidak sedang berpakaian yang tidak pantas, menggaruk-garuk 

anggota badan, atau membuat banten di sembarang tempat. 

Disimpulkan bahwa ketika membuat banten, dikondisikan situasi yang 

suci, sakral, konsentrasi penuh, rasa bhakti dan kasih sayang kepada Hyang 

Widhi. Lihatlah ketika banten disiapkan untuk upacara besar di Besakih, tempat 

                                                           
45

Anak Manusia “Makna Upacara Mawinten” (On-line), tersedia di  

http//www.Krisnatheblackbload.blogdetik.com. Diakses pada tanggal 15 Februai 2017 
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membuat banten disebut sebagai “Pesucian” yang tidak boleh dimasuki oleh 

sembarang orang atau orang yang tidak berkepentingan.“Dewasa” atau hari baik 

untuk mulai membuat banten ditetapkan dengan teliti oleh para Sulinggih. Dalam 

puja-stuti pereresik banten juga diucapkan doa agar banten tidak dilangkahi 

anjing, ayam, atau dipegang oleh anak kecil, atau orang yang sedang cuntaka.
46

 

Beberapa jenis banten utama bahkan hanya boleh dibuat oleh Sang 

Dwijati, misalnya Catur, dan Pangenteg Gumi.Untuk menegaskan penting dan 

sakralnya banten, Mpu Jiwaya salah seorang tokoh pemimpin Agama di abad ke-

10 mengajarkan membuat “reringgitan” dengan bahan daun kelapa, enau atau 

lontar. Reringgitan itu kadang demikian sulit sehingga konsentrasi kita harus 

penuh. Jika tidak, bisa reringgitannya rusak atau tangannya yang teriris pisau. 

Makna membuat banten seperti yang dikemukakan di atas tiada lain agar 

kita dapat mewujudkan rasa bhakti dan kasih sayang kepada Hyang Widhi. Zaman 

beredar dan kini kita hidup di zaman millennium. Kemampuan kita menyesuaikan 

diri dengan situasi dan kondisi zaman ini diuji dengan berbagai masalah, antar 

lain: 

Kelangkaan bahan-bahan bakubanten. Waktu yang terbatas untuk 

membuat banten. Tidak semua umat Hindu di Bali bisa membuat banten sendiri. 

Tentang kelangkaan bahan-bahan baku banten sudah kita maklumi, karena 

busung, pisang, kelapa, telur bebek, dan ayam, tidak sedikit yang sudah 

didatangkan dari luar Bali. 
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 I Putu Bangle, Warnaning Sesayut Lan Caru (Surabaya: Paramitha, 2006), h. 55 
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Waktu yang terbatas bagi umat Hindu di Bali dalam menyiapkan sarana-

sarana upakara menyebabkan sebagian besar umat Hindu membeli banten dari 

tukang-tukang banten, istilahnya “nunas puput”. Generasi muda mulai bertanya-

tanya, mengapa kok melaksanakan ajaran Agama Hindu di Bali dalam bentuk 

ritual/ upacara menjadi sangat sulit dan mahal. 

“Model” umat Hindu-Bali di perkotaan melaksanakan upacara yadnya kini 

terlihat sudah lumrah seperti: sewa tenda, sewa kursi, pesan katering, dan nunas 

ayaban di Geria lengkap dengan Sulinggih yang muput. Serba praktis dan 

ekonomis walaupun segi-segi adat-dresta kegotong-royongan hilang, dan segi 

sakral membuat banten pada Sang Yajamana hilang.
47

 

Jika dikaitkan dengan ajaran Maha Rsi Markandeya dan Mpu Jiwaya 

seperti diuraikan di atas, agaknya hal yang paling patut dipikirkan adalah segi 

sakralnya suatu banten. Apalah artinya banten jika Sang Yajamana tidak mengerti 

dengan makna banten yang dipersembahkan kepada Hyang Widhi. Ibaratnya kita 

memberikan sesuatu kepada orang tua kita tetapi ketika ditanya orang lain, apa 

yang kamu berikan pada orang tuamu? Jawabannya ya, nggak tau! Aneh bukan? 

Fenomena seperti itu akan terus berkembang lebih-lebih bilamana dalam suatu 

rumah tangga sang ayah dan sang ibu masing-masing sibuk dengan profesinya 

mencari nafkah karena tuntutan kebutuhan hidup yang makin banyak. Jadi dengan 

seiring perkembangan zaman dan perbaikan ekonomi banten kini sudah dikemas 

menjadi sedemikian rupa serta diwijudkan dalam hal yang sepraktis-praktisnya 
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dengan tidak mengurangi arti dan makna dari persembahan sesajen atau banten 

tersebut dalam persyaratan suatu upacara religi didalam agama Hindu. 

 

3. Maksud Dan Tujuan Sesajen 

Sesajen bukanlah makanan untuk disuguhkan pada Hyang Widhi. Sesajen 

adalah bahasa simbol yang sakral menurut pandangan agama Hindu. Sebagai 

bahasa simbol sesajen sebagai media untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran 

Hindu. Sebagai media untuk menyampaikan Sraddha dan Bhakti pada 

kemahakuasaan Hyang Widhi. Sejarah suatu bentuk budaya sakral keagamaan 

Hindu yang berwujud lokal, namun didalamnya terdapat nilai-nilai universal 

global.
48

 

Kehidupan masyarakat Hindu di Bali tidak dapat dipisahkan dari berbagai 

macam upacara yang dilakukan sehari-hari. Para leluhur umat Hindu di Bali selalu 

mengajarkan agar umat menjaga keharmonisan hidup, baik dengan Sang Pencipta, 

maupun dengan alam dan lingkungan sekitar. Upacara Yadnya merupakan satu 

bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Hindu di Bali setiap harinya. 

Bagi umat Hindu, upacara Yadnya memiliki arti yang penting untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai manusia, baik secara vertikal dengan 

Tuhan Yang Maha Esa maupun secara horizontal dengan sesama umat manusia. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan upacara Yadnya yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk mengamalkan ajaran Veda  

2. Untuk meningkatkan kualitas diri  

3. Untuk penyucian  

4. Sarana berhubungan dengan Tuhan  

5. Mencetuskan rasa terima kasih.
49

 

Pandangan masyarakat tentang sesajen yang terjadi disekitar masyarakat, 

khususnya yang terjadi didalam masyarakat yang masih mengandung adat istiadat 

yang sangat kental seperti di Desa Bali Sadhar Tengah, sesajen mengandung arti 

pemberian sesajian-sesajian sebagai tanda penghormatan  danbentuk penyatuan 

diri dalampenyembahan terhadap Tuhan serta rasa syukur terhadap semua yang 

terjadi dimasyarakat.
50

 

Sesajen juga merupakan warisan budaya Hindu dan Budha yang biasa 

dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon, 

batu, persimpangan) dan lain-lain yang mereka yakini dapat mendatangkan 

keberuntungan dan menolak kesialan. 

Sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandanganmasyarakat 

yang masih mempercayainya, tujuan dari pemberian sesajen ini untuk mencari 

berkah. Pemberian sesajen ini biasanya dilakukan ditempat-tempat yang dianggap 
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keramat dan mempunyai nilai magis yang tinggi. Prosesi ini terjadi sudah sangat 

lama, bisa dikatakan sudah berasal dari nenek moyang kita yang mempercayai 

adanya pemikiran-pemikiran yang religius. Kegiatan ini dilakukan oleh 

masyarakat guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya sesuatu yang 

bersifat duniawi.
51

 

Menurut Jarwanti, melalui kegiatanritual umat Hindu ingin mengetahui 

serta ingin menyatakan keagamaan itusendiri, berupaya menyatukan diri dengan 

sesuatu hal yang berarti di balikkenyataan fisik, bahkan suatu hal yang 

transenden. Namun manusia yang terbatastidak mampu mencapainya, karena 

itulah manusia menggunakan simbol sebagaimedia budaya.Itulah akar simbolisme 

dalam agama Hindu,Karena keterbatasankekuatan manusia sehingga menciptakan 

simbol sebagai usaha untukmendekatkan diri kepada Tuhan. Makna simbolik 

yang terdapat dalam ritual jika dapat dipahami dandiamalkan maka akan 

membawa manusia kedalam keselamatan yang dinginkan.
52

 

Dalam ritual keagamaan terdapat simbol-simbol yang digunakan dalam 

ritus itu. Banyak benda-benda, tindakan panganut suatu agama yang mengandung 

simbol serta makna yang ada dalam simbol tersebut.
53

 Simbol adalah gambaran 

penting yang membantu jiwa yang sedang melakukan pemujaan untuk memahami 

realitasspiritual dan sekaligus sebagai perantara dalam melakukan 

persembahyangan.
54

 Simbol secara etimologi adalah tanda yang digunakan untuk 
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kepentingan ritual tertentu.
55

  Sedangkan simbol secara terminologi adalah sesuatu 

yang sudah dianggap atas dasar kesepakatan bersama, sebagai sesuatu yang 

memberikan sifat alamiah (mewakili) atau mengingatkan kembali atau 

mengintegralkan kembali dengan memiliki kualitas yang sama atau dengan 

membayangkan dalam kenyataan dalam hati dan pikiran.
56

 

Menurut Underhill simbol adalah gambaran penting membantu jiwa yang 

sedang melakukan pemujaan memahami relitas mutlak sementara itu E. Bevan, 

simbol keagamaan menunjukkan bahwa simbol yang dipergunakan oleh manusia 

untuk mengungkapkan pemikiranya menganai tuhan sebagaian diambil dari 

kebiasaan hidup seperti yang diketahuinya dari dirinya sendiri melalui teori-teori 

orang lain.
57

 Jadi yang dikatakan dengan simbol itu ketika seseorang melakukan 

praktek keagamaan pasti tidak lepas menggunakan simbol yang digunakansebagai 

bentuk perantara untuk memudahkan proses peribadatan. Maka dari itusetiap 

agama selalu menggunakan simbol, khususnya agama Hindu yang menggunakan 

bermacam-macam simbol, seperti patung, bunga, air, api, sesajen dan lain 

sebagainya. 

 

4. Fungsi sesajen 

Dalam kehidupan umat Hindu di Bali , masyarakat tidak terlepas dari 

kehidupan kagamaan yang berkembang sesuai dengan adat istiadat di tempatnya. 

Dalam melakukan korban suci atau yadnya , umat Hindu khususnya di Bali lebih 
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banyak melakukan dalam bentuk banten/sesajen. Banten/sesajen adalah wujud 

korban suci kepada Hyang Widhi. Adapun fungsi banten/sesajen dalam upacara 

keagamaan adalah: 

1. Banten/sesajen  adalah wujud dari cetusan hati untuk menyatakan terima kasih 

kehadapan Hyang Widhi atas semua anugrahnya, memberikan kehidupan dan 

segala kebutuhan hidup manusia. Bagi mereka yang menjalani yoga semadhi, 

banten/sesajen bukan syarat mutlak, karena mereka mampu melakukannya 

dengan tingkat bathin yang tinggi sambil melakukan puasa dan bertapa 

sebagai wujud cinta kasihnya kpada Hyang Widhi. Bagi mereka yang belum 

mampu melakukan yoga semadhi, maka banten/sesajen adalah cara sederhana 

dalam mengungkapkan rasa syukurnya kehadapan Hyang Widhi. 

2. Banten/sesajen adalah alat konsentrasi pikiran untuk memuja Hyang Widhi. 

Saat seseorang sedang membuat banten atau sesajen ini, maka pikirannya akan 

selalu tertuju pada Hyang Widhi, secara tidak sengaja mereka selalu memuja 

Hyang Widhi. 

3. Banten/sesajen adalah perwujudan/tapakan dari Hyang Widhi. Dalam banten 

di Bali, pembuatannya memakai bahan yang melambangkan dewa-dewa 

tertentu, misalnya kelapa wujud Dewa Brahma, air wujud Dewa Wisnu dll. 

4. Sesajen merupakan suatu simbol yang melambangkan  Hyang Tunggal/ 

Hyang Guru. Membuat sarana perlengkapansesajen yang begitu lengkapnya 

sehingga dianggap cukup untuk mewakili isi seluruh alam semesta yang ada. 

Maka dengan demikian sesajen diartikan sebagai satu kesatuan dan sekaligus 
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sebagai simbol Hyang tunggal yang di manifestasikan dari Deva Siwa sebagai 

penguasa alam semesta ini.
58

 

5. Sesajen sebagai sarana persembahan dalam upacara yadnya. Sesajen 

merupakansarana yang palig penting dari beberapa jenis upacara yang lain.  

Sebesar dan semegah apapun pelaksanaan upacara Dewa yajna, tanpa 

menggunakan sarana sesajen maka upacara itu belum dianggap sempurna 

karena menggunakan sesajen dianggap sebagai media untuk mendekatkan diri 

dan mewujudkan kuasa tuhan agar tercipta hubungan manusia sebagai bakti 

yang akan menyembah Hyang Widi / Tuhan yang Maha Esa yang akan 

disembah.
59

 

 Dalam upacara keagamaan di Bali, banten/sesajen adalah syarat mutlak 

yang diperlukan agar pemujaan kepada Hyang Widhi dapat dilakukan sesempurna 

mungkin. Subuah upacara ritual yang ada di Agama Hindu apabila belum ada 

sesajen maka upacara tersebut belum dianggap sah/sempurna ketimbang upacara 

yang menggunakan sarana sesajen. 

 

B. RITUAL PURNAMA TILEM 

1. Pengertian Ritual Tilem 

Makna ritual secara bahasa adalah suatu perayaan, serangkaian tindakan 

yang dilakukan menurut kebiasaan atau keagamaan yang menandai kesucian suatu 

peristiwa. Sedangkan menurut istilah ritual merupakan tatacara dalam upacara 
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atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama, 

yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen. 

Tilem berasal dari dua suku kata yaitu Ti yang berarti mati, dan Lem yang 

berarti selem (hitem/hitam). Maksudnya tidak tampaknya sinar rembulan diwaktu 

malam hari. Sesuai dengan namanya pelaksanaan upacara ini berlangsung saat 

bulan gelap pada malam hari dan dilakukan setiap 30 hari sekali. Menurut 

kepercayaan orang Hindu pada waktu malam hari merupakan waktu yang paling 

tepat dan dalam bersembahyang atau berdoa. Umat hindu biasanya mengadakan 

prosesi persembahyangan dengan atas dasar perhitungan waktu.  

2. Filosofi Ritual Purnama Tilem 

Ritus/ritual adalah alat manusia relegius untuk melakukan perubahan.  

Sedangkan makna ritual secara bahasa adalah suatu perayaan, serangkaian 

tindakan yang dilakukan menurut kebiasaan atau keagamaan yang menandai 

kesucian suatu peristiwa.
60

 Sedangkan menurut istilah ritual merupakan tatacara 

dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok 

umat beragama, yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan 

komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan , alat-

alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.
61

 Juga bisa 

dikatakan sebagai tindakan simbolis agama, atau ritual itu merupakan agama 

dalam tindakan.  

Meskipun iman mungkin merupakan bagian dari ritual atau bahkan ritual 

itu sendiri, iman keagamaan berusaha menjelaskan makna dari ritual serta 
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memberikan tafsiran dalam mengarahkan vitalitas dari pelaksanaan ritual 

tersebut.
62

 Dunia yang sekarang bukanlah dunia yang murni, kuat dan kudus. 

Dunia ini bukan lagi dunia kosmos tempat tinggal para Dewa yang keadaanya 

baik dan tidak berubah. Oleh karena itu, secara periodik dunia ini perlu 

diperbaharui kembali. Salah satu cara untuk memperbaharui dunia ini ialah 

dengan mengulang kembali tindakan penciptaan yang dilakukan para Dewa. 

Dengan kemikian, ritual suatu alat untuk melakukan perbaikan kondisi yang tidak 

baik menjadi baik. 

Pencarian kehidupan merupakan buah pikiran pokok manusia, dan karena 

kondisi kultural, tidak semua kebutuhan hidup manusia dapat diatasi melalui 

pikiran. Maka manusia berusaha memecahkan persoalan-persoalan hidupnya 

melalui cara-cara non rasional atau memlalui jalan pintas, sebagai alternatif lain 

yang ditempuhnya. Dari kondisi ini muncul kayakinan bahwa penyebab adanya 

berbagai problema kehidupan adalah akibat adanya sesuatu kekuatan. Kekuatan 

inilah yang menjadi objek penyakralan semua dimensi kehidupan yang ada.
63

 

Dengan demikian ritus merupakan jalan keluar bagi emosi kemarahan, hasrat dan 

aktifitas untuk membebaskan diri dari simbol yang lebih kuat. Dari keyakinan 

adanya sumber kekuatan ini, muncul sikap penyakralan terhadap segala sesuatu, 

baik yang ada pada dirinya maupun yang ada dilingkungan sekitarnya.
64

 Dalam 

pembicaraan upacara ritus ini, bukan apa yang terletak dibalik aksi yang 
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dilakukan, akan tetapi apa esensinya, dan apa yang memberikan arti kepada aksi 

tersebut. 

Susanne Langer menunjukkan bahwa ritual merupakan ungkapan yang 

bersifat logis dari pada hanya bersifat psikologis. Ritual memperlihatkan tatanan 

atas simbol-simbol yang diobjekkan. Simbol-simbol ini mengungkapkan perilaku 

dan perasaan serta membentuk disposisi pribadi dari pada pemuja yang mengikuti 

modelnya masing-masing, menurutnya ritual dapat dibedakan dalam empat 

macam : 

1. Tindakan magic, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistis. 

2. Tindakan relegius, kultus para leluhur, juga bekerja dengan cara yang 

pertama. 

3. Ritual konstitutif, yang mengungkapkan atau yang mengubah hubungan 

sosisal dengan yang merujuk pada pengertian-pengertian mistis, dengan cara 

ini upacara-upacara kehidupan menjadi khas. 

4. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktifitas atau kekuatan, atau pemurnian 

dan perlindungan, atau dengan cara lain meningkatkan kesejahteraan materi 

suatu kelompok.
65

 

Begitupun dikaitkan dengan ritual Tilem bahwa  ritual ini lebih condong 

pada poin kedua yaitu tindakan religius yang dominan pada yang kultus oleh para 

leluhur, dikarenakan pada awalnya ritual ini adalah sebuah budaya yang dari 

jaman dahulu dipercaya sebagai hari yang suci dan waktu yang tepat untuk 

                                                           
65

Mariasusai Dhavamony, Op.Cit. h. 175 



 

40 

mensucikan diri sehingga dalam kurun waktu yang panjang ritual ini menjadi 

sebuah kewajiban untuk dilaksanakan yang didasarkan oleh para leluhurnya 

sehingga upacara ini menjadi kultus. Ritual Tilem  yang berarti  hari dimana bulan 

tidak terlihat sama sekali dan karena itu dinamakan bulan mati atau disamakan 

dengan kegelapan. Hari Tilem ini bersifat wajib bagi umat Hindu karena 

merupakan hari suci. Bulan tilem berasal dari dua suku kata yaitu Ti, yang berarti 

mati, dan Lem yang berarti selem (hitem/ hitam). Maksudnya tidak tampaknya 

sinar rembulan di waktu malam hari. Sesuai dengan namanya pelaksanaan upacara 

ini berlangsung saat bulan gelap pada malam hari dan dilakukan setiap tiga puluh 

hari sekali. 

Bulan Tilem datangsetiap 30 hari sekali.Menurut ilmu Astronomi bahwa 

bumi mengelilingi matahariselama 1 tahun 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik, atau 

yang sering dikenal denganhukum rtam,maka dari situlah peristiwa ritual upacara 

Tilem itu dilaksanakan.Ritual upacara Tilem sudah dirayakan oleh Nenek Moyang 

di NegeriNusantara, sebelum pengaruh Hindu datang ke Indonesia.
66

 

Dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, bahwa hari suci Tilem erat 

kaitannya dengan keberadaanDinasti Candra.Dinasti Candra mengganggap bahwa 

leluhurnya dahulu berasaldari keturunan suci, yang diturunkan ke bumi sebagai 

Dewa Candra atau DewaBulan.Sakti atau istri dari Dewa Candra itu disebut Dewi 

Soma.Dewa Candra danDewi Soma inilah kemudian menurunkan Wangsa 

Candra.
67
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Dalam kurun waktu yang berabad-abad kemudian keturunan bangsa dari 

Dinasti Candra muncul kepercayaan bahwa bulan Tilem adalah sebagai 

harisucibagi bangsa yang bersangkutan.Kepercayaan ini akhirnya dianut oleh 

berbagai kepercayaan dibelahan Negeri Timur dari berbagai sekta.
68

 Akhirnya 

hari suciTilem juga dipercayai oleh umat Hindu di Nusantara sebagai hari 

sucinya. SaatTilem merupakan hari baik untuk melakukan pemujaan terhadap Ida 

Sang Hyang Widhi Wasa.  

Sungguh merupakan suatu yang diberuntungkan oleh para umat Hindu 

bahwasanya umat Hindu mempunyai banyak hari-hari suci dan tempat-tempat 

suci. Hal ini menandakan bahwa potensi untuk menuju kearah perbaikan karakter 

dan budi pekerti selalu ada, karena tempat-tempat suci lebih banyak mengandung 

energi fibrasi kebaikan, aura kedamaian dan ketenangan. Jika hari dan pikiran 

sedang diliputi oleh angkara murka maka seseorang dianjurkan untuk 

mengunjungi tempat-tempat suci tersebut.  

Tilem dirayakan oleh umat Hindu di Nusantara ini, namun ditiap-tiap 

daerah terdapat perbedaan dalam melakukan ritual upacaranya, namun perberdaan 

itu hanyalah kulit luarnya saja, karenan inti ajaranya atau makna yang terkandung 

didalamnya tetap sama. Kenapa perbedaan itu harus ada,  kanapa ritual umat 

Hindu tidak sama antara daerah satu dengan yang lainya?  masalahnya umat 

Hindu sangat menghormati konsep Desa, Kala, Patra (tempat, waktu dan 

budaya/adat istiadat setempat). Namun hal ini sebenarnya tidak perlu di risaukan 

dan dipermasalahkan. Para Rsi senantiasa menganjurkan agar jangan melihat 
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perbedaan itu dari sisi luarnya, karena masing-masing pribadi mempunyai 

pandangan yang berbeda-beda.
69

 Ketika seseorang tersebut bersifat inklusif atau 

mau menerima perbedaan diluar dirinya maka orang tersebut mau membuka diri 

terhadap sesuatu yang ada diluar dirinya. 

 

3. Maksud Dan Tujuan Ritual Tilem 

Pada umumnya setiap manusia mempunyai tujuan masing-masing dalam 

melakukan ritual persembahyangan, ritual persembahyangan di dalam umat Hindu 

ini bersifat kebersamaan, maksudnya manusia adalah makhluk indiviudu dan 

sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia 

dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya.  

Van Gennep menjelaskan bahwa semua kebudayaan memiliki suatu 

kelompok ritual yang memperingati masa peralihan individu dari suatu status 

sosial ke status sosial yang lain. Upacara sebagai kontrol sosial bermaksud 

mengontrol perilaku dari kesejahteraan individu demi dirinya sendiri sebagai 

individu ataupun individu bayangan. Hal itu semua dimaksudkan untuk 

mengontrol, dengan cara konservatif, perilaku, keadaan hati, perasaan dan nilai-

nilai dalam kelompok demi komunitas secara keseluruhan.
70

 

Menurut kepercayaan Agama Hindu pada waktu malam hari merupakan 

waktu yang paling tepat dalam bersembahyang atau berdoa, sedangkan waktu 

yang memiliki energi yang baik adalah waktu saat muhurta (sekitar pukul 03.30-
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04.30 WIB dini hari). Karena pada saat itu adalah waktu yang tenang, bisa lebih 

konsentrasi dan fokus pada persembahyangan. Namun yang terjadi di Desa Bali 

Sadhar Tengah mereka melaksanakan ritual Tilem pada waktu setelah matahari 

terbenam, dikarenakan penyesuaian situasi dan kondisi dan kesepakatan 

masyarakat setempat yang hampir sebagian berprofesi sebagai petani. Jika 

dilakukan pada malam hari dikhawatirkan mengganggu waktu istirahat,  dengan 

melihat kondisi tersebut maka pemangku adat memutuskan untuk melaksanakan 

ritual Tilem pada pukul 18.30 sampai dengan selesai.  

Pada ritual Tilem ini, semua umat Hindu yang khususnya di Pura Dalem 

ini, 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 disengaja maupun tidak 

disengaja, agar kembali bersih jiwa dan pikiran seperti sediakala. 

Selain terhindar dari sifat-sifat tercela itu, 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 di Pura Dalem ini melaksanakan bentuk-bentuk ritual dan 

upacara keagamaan yang telah diajarkan oleh para Maha Rsi melalui sabda suci 

Tuhan yang terhimpun didalam kitab suci Weda, Sruti, Smrti, Menawa 

Dharmasastra, Upanisad, Bhagawad Gita dan kepustakaan lainnya. 
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Bulan Tilem juga sering diistilahkan dengan hati atau pikiran manusia 

yang sedang menyusut. Melalui siklus purnama dan Tilem ini sesungguhnya alam 

mengajarkan kepada manusia tentang adanya yang jahat yang baik, yang gelap 

dan yang terang. Keduanya berputar mengelilingi kehidupan manusia secara 

berkala dan tak akan pernah berhenti sampai dunia ini berakhir. Purnama dan 

Tilem juga mengajarkan manusia bahwa dalam keadaan senang maka janganlah 

terlarut dalam kesenangan yang melenakan itu, begitu pula ketika manusia sedang 

berada dalam keadaan terpuruk maka harus segera bangkit karena didepan cahaya 

akan menyambut.
71

 

Jadi bisa dikatakan bahwa jika pikiran seseorang sedang keruh (penyakit 

hati) yang dirasuki oleh angkara murka, maka pikiran tersebut sedang menyusut 

menuju pada kegelapan (bulan Tilem). Dengan demikian padahari itu upacara 

persembahyangan dilakukan dengan tujuan untuk menumpas kegelapan yang 

dialami manusia dalam tubuhnya. Kegelapan tersebut berupa hawa nafsu jahat 

yang meliputi: kama (hawa nafsu), Krodha (kemarahan), Lobha (ketamakan), 

Moha (keterikatan), Mada (kesombongan) dan Matsarya (iri hati/kebencian).
72

 

Adapun tujuan dari ritual Tilem ini adalah sebagai berikut: 

1. Menumbuhkan sikap kebersamaan dan memperkuat tali silaturrahim antar 

umat Hindu. 

2. Memperkuat keimanan dan keyakinan selain lebih mendekatkan diri pada Ida 

Sang Hyang Widhi/ Tuhan Yang Maha Esa, rajin berdoa juga mampu 

meningkatkan keimanan. 
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3. Membangun solidaritas umat Hindu diberbagai desa; Ajaran agama 

sangatpenting untuk membesarkan hati. Agama Hindu mengajarkan, suka, 

duka, laradan pati adalah peristiwa biasa. Hal itu bisa terjadi pada siapa saja. 

Karena ituhal ini tidak perlu disesali. Semua manusia harus bisa membangun 

hidupnya,untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. 

4. Menciptakan suasana baru pada setiap perayaan Tilem. Dalam ritual 

yangsangat berarti itu, tentu saja ada umat yang sudah saling mengenal dan 

adapula yang belum saling kenal, seperti pendatang baru yang 

membutuhkanadaptasi dengan tradisi yang ada di wilayah tersebut. Pendatang 

tersebut bisaberkenalan dengan warga yang lainnya dan juga bisa 

berkonsultasi/ bertanya-tanya tentang kebiasaan/ tradisi yang ada di wilayah 

baru itu agar merekamenjadi nyaman dan bisa diterima oleh masyarakat yang 

lainnya. 

5. Melahirkan sikap toleransi dengan masyarakat sekitar, dalam menjalani 

kehidupan sosialnya, manusia tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan 

yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan 

dengan ras maupun agama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan 

dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling 

menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian 

dapat dihindari. 

 

4. Konsep Dasar Ritual Purnama Tilem 

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang sangat relegius, ada banyak 

waktu dan momen penting dalam setahunya yang menyimboliskan dalam ketaatan 
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mereka kepada Dewa atau Roh yang diyakini sebagai pemberi hidup dan 

kekuatan, dan momentum yang sering dilakukan adalah perayaan purnama Tilem. 

Dimana dalam upacara ini, memberi peringatan kepada segenap manusia akan 

adanya Rwa Binneda atau dua sisi yang saling bertentangan dalam kehidupan. 

Biasanya dalam setiap datangnya purnama dan Tilem ini akan dirayakan oleh 

umat Hindu dengan melaksanakan ritual dalam rangka membersihkan jiwa dan 

raga. Prosesnya sendiri diawali dengan melakukan proses persiapan sarana ritual 

persembahyangan dan persucian untuk kemudian mencari kebenaran yang hakiki 

melalui perenungan jiwa yang mendalam lewat Tapa, Brata dan Semedi yang 

memanifestasikan jalan, Karma (kegiatan saleh), Jnana (jalan pembebasan) dan 

Bakti (jalan penyerahan diri)
 73

 

Jadi, ritual atau upacara keagamaan dalam Agama Hindu meliputi upacara 

persembahyangan, hal ini merupakan penerapan ajaran agama dalam upaya untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pemujaan, dan didalam kitab Suci Weda 

disebut dengan  Upasana (duduk dekat Tuhan). 

 

C. KAJIAN TEORITIS 

Dalam teori-teori Antropologi Agama, juga dalam studi agama-agama 

pada umumnya, pembahasan tentang asal-usul agama barangkat dari asal usul dan 

bentuk kepercayaan masyarakat primitif. Koentjaraningrat telah 

mengklasifikasikan teori-teori tentang asas-asas dan asal mula religi yang ditulis 

oleh para ahli kedalam tiga golongan, yakni: 
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Pertama, teori-teori yang dalam pendekatanya berorientasi kepada 

keyakinan religi atau isi ajaran religi. Misalnya teori E. B.Tylor, Andrew Lang, 

W. Schmidt, R.R. Marret, dan A.C. Kruyt. 

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. Herth.
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 Dewa Tertinggi 

Andrew Lang (1844-1912) yang memiliki teori ini, adalah sastrawan 

Inggris yang banyak menulis sajak dan esai untuk majalah. Ada sebuah buku yang 

memuat teori asal-usul dan bentuk kepercayaan agama kuno, yakni the making of 

religion (1898). Dia menemukan dari berbagai mitos dari suku-suku dan daerah-

daerah di muka bumi ini. Dalam mitos tersebut ditemukan adanya tokoh dewa 

yang dipandang sebagai dewa tertinggi, pencipta seluruh alam semesta beserta 

isinya. Sepandanga dengan Lang, Pettazoni menyatakan banhwa 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. 
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Dalam penjelasanya tentang gejala-gejala gaib itu, ia kemudian 

menyatakan bahwa dalam jiwa manusia ada suatu kemampuan gaib yang dapat 

bekerja lebih kuat ketika aktifitas pikiran manusia yang rasional sedang melemah. 

Oleh karena itu, gejala-gejala gaib akan mudah ditangkap oleh orang-orang 

bersahaja yang kurang aktif menggunakan fikiranya. Kemampuan gaib pada 

manusia bersahaja zaman dahulu itulah yang menurut Lang menyebabkan 

timbulya konsep jiwa, dan bukan analisa rasional yang membayangkan tentang 

diri manusia sendiri yang tampak dalam mimpi. 

Dengan demikian, Lang berkesimpulan bahwa kepercayaan pada dewa 

tertinggi dalam religi suku-suku bangsa tersebut sudah sangat tua, dan 

kemungkinan merupakan bentuk religi manusia yang tertua, yang kemudian 

terdepak kebelakang oleh keyakinan kepada mahluk-mahluk lain seperti dewa-

dewa alam, roh nenek moyang, hantu, dan lain-lain.
75

 

2. Teori Tentang “Yang Gaib” Atau “Keramat” 

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

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

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

untuk menghayati dan bersatu denganya.  

 

3. Teori Yang Didasarkan Pada 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, system upaca 

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 tuhanya, tetapi mereka melakukannya sebagai kewajiban sosial. 

Ketiga, bahwa fungsi upacara bersaji dimana manusia menyajikan 

sebagian dari seekor binatang, terutama darahnya kepada dewa, dan sebagainya 
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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.
76

 

 

4. Teori Fungsionalisme 

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

ahli matematika. Kemudian mempelajari antropoligi 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 insur itu terdapat. Dengan kata 

lain, pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa 

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

yang merupalkan 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 
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kebutuhan sekunder dari para warga suatu masyarakat.
77

Jadi menurut pandangan 

Malinowskitentang kebudayaan, semua unsur kebudayaan ahirnya dapat di 

pandang sebagai hal yang memenuhi kebutuhan dasar para warga masyarakat. 

Malinowki menerangkan nilai yang praktis dari teori tersebut adalah bahwa teori 

ini megajar kita tentang kepentingan relatif dari berbagai kebiasaan yang 

beragam-ragam itu bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu tergantung satu dengan 

lainya.  

 

5. 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.
78

 

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 

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 

                                                           
77

 T.O. Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

1980), h.59-60 
78

Pradopo,Rachmat Djoko, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik Dan Penerapanya 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995) h. 50 



 

52 

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

berkomunikasi seseorang.
79

 

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 ritual Tilem tidak hanya mempersiapkan waktu dan mental saja 

akan tetapi sebagai rasa bersyukurnya mereka akan kehidupan ini maka mereka 

menggunakan perantara melalui sesajen, sesajen dalam upacara ini dimaknai 

sebagai sesuatu yang sakral, apabila tidak ada sesajen maka upacara ini belum 

dianggap sah, adapun pendekatan-pendekatan yang peneliti gunakan yaitu seperti 

yang sudah dipaparkan diatas mengenai teori-teori yang membahas kepada 

sesuatu yang tinggi dan tunggal.  
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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI BALI SADHAR TENGAH 

 

A. Filosofi Desa Bali Sadhar Tengah 

Pada tahun 1963 terjadi bencana alam (meletusnya gunung agung) di 

Pulau Dewata yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kerugian harta 

benda lainya, serta masyarakat yang ada di daerah tersebut menjadi panik dan 

bingung dalam menghadapi cobaan dari yang maha kuasa. Untungnya pemerintah 

setempat cepat tanggap dan peduli terhadap masyarakat yang tertimba musibah, 

sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui progam transmigrasi ke lain 

Provinsi diluar Provinsi Bali yakni Provinsi Lampung pada tahun 1963. 

Kampung Bali Sadhar tentunya memiliki makna tersendiri, simpel dan 

unik yaitu, Bali Sadhar artinya masyarakat Bali, Sadhar akan dirinya dalam 

keberadaan atau diperantaukan dengan penuh kesabaran dalam menghadapi 

cobaan hidup dari yang maha kuasa di wilayah Lampung melalui transmigrasi. 

Pada saat itu pemerintah Desa dipimpin oleh kepala kampung I. K. Kondera 

selama 12 tahun (1965-1979), masyarakat pada saat itu hidup saling bahu-

membahu, karena mata pencaharian hanya mengandalkan dari petani seadanya 

dan harus bertarung dengan berbagai binatang buas, seperti Gajah, Harimau, Babi 

Hutan dan lain-lain. Untuk mencukupi biaya hidup semata-mata mengandalkan 

jatah dari bantuan pemerintah Transmigrasi. Pada tahun 1980-1985 diganti 

dengan kepala kampung Pan Giri, kemudian karena jumbal penduduk yang terus 

meningkat pesat maka pada tahun 1985 kampung Bali Sadhar dimekarkan 

menjadi tiga kampung yakni: kampung Bali Sadhar Tengah, Bali Sadhar Selatan 
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dan Bali Sadhar Utara. Selanjutnya kampung Bali Sadhar Tengah dipimpin oleh 

kepala kampung Pan Dharti, masyarakat mulai giat bercocok tanam khususnya 

tanaman padi sawah. Hal ini ditunjang adanya irigasi teknis yang dibangun oleh 

pemerintah melalui bendungan Way Umpu Kecamatan Banjit.
80

 

Adapun nama-nama kepala kampung yang pernah menjabat dari tahun 

1985-2017 yaitu: 

TABEL I 

Nama-Nama Kepala Kampung 

No. Nama Jabatan Tahun pemerintah 

1 Pan Dharti Kepala kampung 1985-1997 

2 I Nyoman Sumenda Kepala kampung 1998-2002 

3 I Putu Suartama Plt. Kepala kampung 2003-2004 

4 Hasan Wijaya Pjs. Kepala kampung 2004-2005 

5 I Nyoman Jagra, S.Pd Kepala kampung 2005-2017 

Sumber: Monografi Desa Bali Sadhar Tengah Tahun 2016 

 Setiap pergantian kepemimpinan kehidupan masyarakat selalu mengalami 

peningkatan baik dalam segi ekonomi, budaya maupun dalam hal spiritual 

keagamaan sehingga dapat terbentuk melalui organisasi keagamaan seperti adat 

istiadat yang disiplin untuk tercipta kerukunan antar umat, menumbuhkan hidup 

kegotongroyongan, membangun tempat-tempat ibadah seperti pura.   
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B. Geografi dan Demografi Desa Bali Sadhar 

1. Geografi Desa Bali Sadhar 

a. Letak dan luas  

Wilayah kampung Bali Sadhar Tengah merupakan salah satu kampung 

dari 19 kampung dan satu kelurahan diwilayah Kecamatan Banjit, yang 

terletak diketinggian 200 M dari permukaan laut, 7 km arah Utara dari kota 

Kecamatan Banjit dengan luas wilayah seluas 550 H.  

TABEL II 

Letak Wilayah 

 

Batas Desa / Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Bali Sadhar Utara Banjit 

Sebelah Selatan Bali Sadhar Selatan Banjit 

Sebelah Timur Kali Neki / Banjar 

Setia 

Baradatu 

Sebelah Barat Sungai Way Umpu Kasui 

   

  Sumber: Monografi Desa Bali Sadhar Tengah Tahun 2016 

b. Iklim 

Iklim kampung Bali Sadhar Tengah seagaimana kampung-kampung 

lain di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan penghujanan, karena 

hal itu dapat mempengaruhi pola tanam yang ada di kampung Bali Sadhar 

Tengah, Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
81
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1. Jumlah Penduduk 

TABEL III 

BERDASARKAN USIA 

Usia  
Laki-

laki  
Perempuan   usia 

Laki-

laki  
Perempuan  

0 – 12 

bulan 

35  org. 37  org.  39 

tahun 

11  org. 9  org. 

1 tahun 26  org. 27  org.  40 13  org. 11  org. 

2 21  org. 22  org.  41 12  org. 13  org. 

3 13  org. 15  org.  42 18  org. 9  org. 

4 17  org. 19  org.  43 10  org. 11  org. 

5 18  org. 26  org.  44 17  org. 8  org. 

6 15  org. 14  org.  45 19  org. 10  org. 

7 27  org. 18  org.  46 11  org. 12  org. 

8 15  org. 14  org.  47 12  org. 13  org. 

9 26  org. 27  org.  48 14  org. 15  org. 

10 19  org. 17  org.  49 20  org. 21  org. 

11 20  org. 21  org.  50 9  org. 13  org. 

12 22  org. 27  org.  51 12  org. 12  org. 

13 26  org. 28  org.  52 19  org. 18  org. 

14 19  org. 18  org.  53 18  org. 17  org. 

15 20  org. 29  org.  54 17  org. 19  org. 

16 27  org. 26  org.  55 6  org. 12  org. 

17 23  org. 22  org.  56 10  org. 13  org. 

18 21  org. 18  org.  57 12  org. 15  org. 

19 18  org. 26  org.  58 13  org. 13  org. 

20 25  org. 14  org.  59 15  org. 16  org. 

21 16  org. 27  org.  60 11  org. 12  org. 

22 24  org. 25  org.  61 12  org. 15  org. 
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Sumber: Monografi Desa Bali Sadhar  Tengah tahun 2016 

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk Desa Bali Sadhar Tengah dari 

usia 0-lansia. Komunikasi dalam keseharianya di lingkungan masyakat 

menggunakan bahasa daerah (Bali). Hampir semua jumlah penduduk yang 

bertempat tinggal di Desa Bali Sadhar Tengah bersuku Bali. 

 

2. Demografi Bali Sadhar Tengah 

23 17  org. 29  org.  62 10  org. 11  org. 

24 20  org. 21  org.  63 17  org. 19  org. 

25 19  org. 16  org.  64 8  org. 12  org. 

26 16  org. 18  org.  65 11  org. 10  org. 

27 17  org. 16  org.  66 18  org. 17  org. 

28 20  org. 21  org.  67 17  org. 16  org. 

29 13  org. 15  org.  68 18  org. 19  org. 

30 27  org. 25  org.  69 17  org.  18  org. 

31 19  org. 20  org.  70 15  org. 17  org. 

32 22  org. 15  org.  71 17  org.  19  org. 

33 26  org. 24  org.  72 14  org. 12  org. 

34 17  org. 18  org.  73 11  org. 13  org. 

35 26  org. 20  org.  74 13  org. 12  org. 

36 22  org. 23  org.  75 16  org. 15  org. 

37 24  org. 25  org. 
 Lebih 

dari 75 
21  org. 18  org. 

38 23  org. 24  org.  total 1.334  

org. 

1.361 org. 

Total Penduduk Jiwa 2.695 Jiwa 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kampung,  I Nyoman Jagra 

menjelaskan bahwa “jumlah penduduk Desa Bali Sadhar Tangah mencapai 2.695 

jiwa dalam V dusun.  

Penduduk Desa Bali Sadhar Tengah sudah termasuk masyarakat yang 

heterogen yang terdiri dari berbagai suku seperti suku Bali, Jawa, Ogan, Semendo.  

Ini melihat karena Desa Bali Sadhar Tengah berada di perlintasan jalan lintas 

Sumatra yang cukup strategis untuk berkembang. 

Namun demikian mata pencaharian penduduk Desa Bali Sadhar Tengah 

pada umumnya adalah petani dan sebagian kecil mata pencaharinya sebagai 

pegawai negeri/swasta, karyawan negeri/swasta, pedagang dan beragai pekerjaan 

lainnya. Jumlah penduduk yang bukan petani adalah lebih sedikit dibanding 

dengan mereka yang bertani.
82

 

Apabila dirinci dari kaca mata pencaharian penduduk Desa Bali Sadhar 

Tengah adalah seagai berikut: 

Jumlah yang terbanyak adalah petani, dan petani di daerah ini 

dikelompokan kedalam tiga bagian yaitu: 

1. Petani pemilik: ialah mereka yang pekerjaanya petani dan memiliki tanah 

garapan  

2. Petani penggarap: yaitu mereka yang pekerjaanya petani tetapi tidak 

mempunyai tanah sendiri, melainkan menggarap tanah milik orang lain dan 

hasilnya dibagi menurut perjanjian, biasanya lahan di tanami padi dan 
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singkong yang memanenya lebih singkat dan sewaktu-waktu lahan bisa 

diambil alih oleh pemilik. 

3. Petani buruh: mereka yang pekerjaanya petani, tetapi hanya sebagai buruh 

saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan tidak mendapat bayaran bagian 

upah, seperti buruh harian atau borongan. 

4. Pedagang, pada umumnya mereka ini adalah sebagai pedagang kecil yang 

hanya mempunyai tempat didepan rumahnya dan dipinggir jalan, seperti 

membuka warung makan, toko sembako, toko bangunan,dll. 

5. Buruh, yaitu yang bekerja ditempat-tempat yang menampung mereka untuk 

bekerja, seperti di pabrik dan di PT. 

6. Pegawai negeri, pegawai negeri yang ada di desa ini kebanyakan dari mereka 

yang bertugas sebagai tenaga pendidik. 

Mata pencaharian penduduk selain yang diatas, seperti tukang bangunan, 

kayu, montir, peternak, pengrajin yang ada kebanyakan dari mereka sudah 

pensiun.  

 

C. Sarana dan Prasarana kondisi kehidupan masyarakat Bali Sadhar 

Tengah 

1. Bidang Pendidikan 

Sarana pendidikan yang ada di Desa tersebut dapat dikatakan sudah 

memadai, melihat kondisi ini banyak penduduk yang menempuh pendidikan di 

dalam Desa tersebut walaupun masih ada yang menempuh pendidikan di luar 

Desa. Adapun akses jalan yang kurang pemadai dengan letaknya yang cukup 
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dekat berada di Kabupaten Way Kanan, fasilitas pendidikan meleputi pendidikan 

agama dan umum.
83

 

Sarana pendidikan yang ada di Desa Bali Sadhar sekarang ini baru 

pendidikan tingkat Dasar, TK Dan PAUD yang jumlahnya untuk Tingkat Dasar 

ada 2 unit, TK ada 2 unit dan tingkat PAUD ada 2 unit. 

TABEL III 

Jumlah Penduduk Desa Bali Sadhar Tengah Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkatan Pendidikan 
Laki-

laki 
Perempuan 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 25  org. 26  org. 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK / Pay 

group 

36  org. 48  org. 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 

sekolah 

-   org. -   org. 

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 255  org. 265  org. 

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 5  org. 6  org. 

Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi 

tidak tamat 

45  org. 57  org. 

Tamat SD / Sederajat 815  org. 917  org. 

Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat 

SLTP 

225  org. 213  org. 

Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat 

SLTA 

134  org. 125  org. 

Tamat SMP / Sederajat 435  org. 335  org. 

Tamat SMA / Sederajat 156  org. 168  org. 

Tamat  D-1 / Sederajat 5  org. 7  org. 

Tamat  D-2 / Sederajat 4  org. 5  org. 

                                                           
83

Data Profil Desa Bali Sadhar Tengah 



 

61 

Tamat D-3 / Sederajat 5  org. 6  org. 

Tamat  S-1 / Sederajat 45  org. 43  org. 

Tamat  S-2 / Sederajat 3  org. 1  org. 

Tamat  S-3 / Sederajat ……  

org. 

……  org. 

Tamat   SLB A ……  

org. 

……  org. 

Tamat   SLB B 10  org. 11  org. 

Tamat   SLB C 3  org. 2  org. 

………………………… ……  

org. 

……  org. 

Jumlah  ……  

org. 

……  org. 

Jumlah Total Penduduk Jiwa 2.695 org. 

  

Sumber: monografi desa Bali Sadhar Tengah tahun 2016 

Gambaran yang terdapat dari tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Bali 

Sadhar Tengah meskipun fasilitas yang tersedia PAUD, TK dan SD. Mereka 

meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi diantaranya SMP, SMA dan 

perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Dalam masalah pendidikan masyarakat 

Bali Sadhar Tengah sudah dikatakan cukup. Selain pendidikan formal dan juga 

non formal yang diperoleh, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah 

Desa melalui progam PKK, piodalan, mengadakan kegiatan keagamaan.  

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pendidikan sangat diperlukan 

disamping untuk memberantas buta huruf, memajukan bangsa/daerah, 

meningkatkan taraf hidup dan juga digunakan untuk mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi baik di lingkungan masyarakat khususnya maupun masyarakat luas.  
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2. Bidang Keberagamaan 

 Agama merupakan suatu pegangan hidup yang harus dimiliki setiap umat 

manusia diatas bumi untuk mendapatkan keselamatan, baik keselamatan didunia 

maupun di akhirat kelak. Hal ini didapatkan dengan semua ajaran yang 

terkandung dalam suatu agama dan meninggalkan semua apa yang menjadi 

laranganya. Dalam usaha menampung ide-ide masyarakat desa dalam bidang 

keagamaan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya lembaga 

keagamaan umat manusia akan menjadi umat yang penuh tanggung jawab pada 

orang lain. Apabila perbuatan-perbuatannya itu menyimpang dari ajaran-ajaran 

agama, maka akan menimulkan kekacauan dan keributan didalam masyarakat. 

 Namun apabila manusia didalam hidupnya menjalankan pedoman hidup 

berdasarkan agamanya masing-masing hidup umat manusia akan merasa tenang 

dan aman karena didalam ajaran agama Hindu tersendiri sangat menjunjung tinggi 

karma pala. Karma pala merupaka suatu timbal balik dari apa yang perbuatan 

ketika semasa hidupnya, apabila semasa hidupnya berbuat baik maka akan 

mendapat perlakuan yang baik pula akan tetapi bisa jadi kebalikanya jika berbuat 

tidak baik maka akan mendapatkan ganjaran sesuai perbuatanya. 

 Penduduk Desa Bali Sadhar Tengah mayoritas memeluk agama Hindu, 

akan tetapi juga terdapat umat Islam. Kedua agama tersebut hidup secara 

berdampingan dan menjalankan aktivitasnya masing-masing. 

 Di Desa Bali Sadhar Tengah terdapat V Dusun, 2 dusun beragama Islam 

dan 3 dusun beragama Hindu,namun masyarakatnya mayoritas Hindu dengan 

demikian dalam kepentingan beribadah mereka saling menghormati dan saling 
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memahami antara umat muslim dan umat Hindu, hidup rukun, sosialisasi dalam 

kehidupan sehari-hari tidak menimbulkan suatu perselisihan sama sekali. Dimana 

agama merupakan suatu pedoman hidup, manusia dalam mencapai kebahagiaan 

dan keselamatan dunia akhirat. Oleh seab itu dikatakan tidak ada pengaruh yang 

besar dalam melaksanakan ibadah masing-masing. 

 Melihat dari keadaan penduduk menurut agama Hindu, maka perlu sarana 

tempat ibadah untuk melaksanakan kegiata agama masing-masing, dalam 

mencapai tujuan dakwahnya. 

TABEL IV 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Agama  Laki-laki Perempuan 

Islam  334  

orang 

340  orang 

Kristen -  orang -  orang 

Katholik 3  orang 2  orang 

Hindu 997  

orang 

1.019  orang 

Budha -  orang -  orang 

Khonghucu -  orang -  orang 

Kepercayaan Kepada Tuhan YME -  orang -  orang 

Aliran Kepercayaan lainnya -  orang -  orang 

Jumlah  1.334  

org. 

1.361 org. 

Sumber:  Monografi Desa Bali Sadhar Tengah Tahun 2016 
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Masing-masing agama telah dilengkapi dengan rumah-rumah ibadah. 

Adapun sarana keagamaan yang ada adalah: 

TABEL V 

Jumlah Tempat Ibadah 

No.1. Pura Masjid Musholla 

Jumlah 14 Pura 1 Masjid 2 Muholla 

 Sumber: monografi Desa Bali Sadhar Tengah Tahun 2016 

 

Menurut peneliti, bahwa Desa Bali Sadhar Tengah pada setiap penduduk 

bersifat aktif dalam mengamalkan ajaran agamanya, baik muslim maupun Hindu 

mereka melaksanakan ibadah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Dimulai 

dari usia dini sampai usia lanjut mereka tetap mengamalkan ajaran agamanya. 

Dengan toleransi yang tinggi diterapkan dalam masyarakat Bali dan muslim ini 

sangat mendukung warga yang beragama agama, sehingga kecil kemungkinan 

timbul perselisihan dalam masalah keagamaan. Melihat keadaan penduduk yang 

beragam agama, maka perlu sarana tempat ibadah untuk melaksanakan kegiatan 

ajaran agamanya dalam mencapai tujuan yang sama. 

 

3. Bidang Sosial Kemasyarakatan 

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada pada masyarakat Desa Bali 

Sadhar Tengah dapat dikategorikan pada dua bentuk:  

1. Kegiatan sosial dengan sistem diawasi yang meliputi: 

a. Gotong royong membuat sarana pendidikan, seperti pembuatan taman 

belajar. 
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b. Gotong royong membuat sarana ibadah. 

c. Gotong royong mengerjakan sesuatu yang berkepentingan bersama 

masyarakat dan pemerintah. 

2. Kegiatan sosial dengan sistem tidak diawasi yaitu antara lain: 

a. Kegiata masyarakat ketika salah satu keluarga ada yang meninggal dan 

terkenamusibah lainya beserta rangkaian kegiatanya. 

b. Anggota masyarakat ketika melaksanakan pernikahan. 

c. Ketika masyarakat melaksanakan hari raya beserta rangkaian kegiatannya. 

d. Gotong royong dalam pembuatan tempat ibadah. 

Adapun lembaga-lembaga sosial yang ada di wilayah Bali Sadhar Tengah 

di antaranya ialah: 

a. Tim penggerak PKK desa Bali Sadhar Tengah 

b. Karang taruna 

c. Posyandu 

d. Kelompok tani 

e. Organisasi perempuan 

f. Organisasi bapak 

g. RT 

h. RW 

i. Organisasi gotong royong 

Bahasa yang digunakan masyarakat Desa Bali Sadhar Tengah ini 

umumnya adalah bahasa daerah (Bali) sebagai bahasa pengantar sehari-hari, 
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kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti pada pertemuan-pertemuan atau berada 

di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Jagra selaku kepala desa 

masyarakat Bali Sadhar Tengah, beliau mengatakan “ mengenai hal adat istiadat 

yang dipakai di Desa ini adalah menggunakan adat setempat yakni adat istiadat 

Bali dikarenakan masyarakat Bali Sadhar Tengah ini mayoritas orang Bali.
84
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BAB IV 

SESAJEN DALAM RITUAL TILEM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

SOSIAL KEAGAMAAN 

A. Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem 

Bali Sadhar Tengah sebagai Desa yang mempunyai keistimewaan dalam 

tiga hal, yaitu agama, adat  dan pendidikan. Dalam bidang agama, ajaran agama 

sangat berpengaruh dalam  berbagai aspek kehidupan, namun demikian adat 

istiadat tidak dapat ditinggalkan pula. Keberadaan adat dan agama yang  begitu 

kental beriringan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik itu 

dalam sistem mata pencaharian, perlengkapan hidup, sistem kemasyarakatan, 

sistem kesenian, sistem kerukunan, sistem perdamaian dan lain-lain. Itulah 

sebabnya bukan mustahil jika dalam pelaksanaan ritual Tilem disambut dengan 

gembira. Terlebih lagi jika upacara ritual Tilem tersebut dikaitan dengan 

kerukunan dalam beragama, kehidupan sosial dalam masyarakat, kepentingan 

budaya dan lain-lain. 

1. Sejarah Sesajen / Banten 

Sesajen dalam agama Hindu adalah bahasa agama. Namun secara 

sederhana banten adalah persembahan dan sarana bagi umat hindu untuk 

mendekatkan diri dengan ida Sang Hyang Widi Wasa, sang pencipta. Merupakan 

wujud rasa terimakasih, cinta dan bakti pada beliau karena telah dilimpahi wara 

nugrahanya. Pelaksanaan agama Hindu, selalu dilengkapi dengan sarana upakara 

yang disebut banten atau bebanten (dwipurwa dari kata banten), dari yang besar 
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dan megah sampai bebanten yang sederhana bagi setiap upacara dan bantenya 

berbeda-beda, sesuai dengan tujuan upacara tersebut.
85

 

Ajaran suci Veda Sabda suci tuhan itu disampaikan kepada umat dalam 

berbagai bahasa. Ada yang menggunakan bahasa tulis seperti dalam kitab Weda 

Samhita disampaikan dengan bahasa Sansekerta, ada juga disampaikan dengan 

bahasa lisan ini sesuai dengan bahasa tulisnya.
86

 

Setelah di Indonesia disampaikan dengan bahasa Jawa kuno dan di Bali 

disampaikan dengan bahasa Bali. Disamping itu Veda juga disampaikan dengan 

bahasa Mona. Mona artinya diam namun banyak mengandung informasi tentang 

kebenaran Veda dan bahasa mona itu adalah banten, dalam Lontar Yajna Prakrti 

disebutkan: 

“sahananing bebanten pinaka raganta tuwi, pinaka warna rupaning ida 

bhatara, pinaka anda bhuana” 

Artinya : semua jenis banten (upakara) adalah merupakan simbol diri kita, 

lambang ke maha kuasaan Hyang Widhi dan sebagai lambang Bhuana Agung 

(alam semesta). 

Banten atau sesajen dalam pelaksanaan ritual Tilem umat Hindu di Bali 

Sadhar Tengah menggunakan jenis banten pejati. Banten pejati merupakan nama 

banten atau (upakara) sesajen yang sering dipergunakan sebagai sarana untuk 

menggambarkan tentang kesungguhan hati akan melaksanakan suatu upacara, 
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dipersaksikan kehadapan Hyang Widhi dan prahavannya. Dalam lontar tegesing 

sarwa banten, dinyatakan: 

“banten mapiteges pakahyunan ngapakah yunane sane jangkep galang” 

Artinya: Banten itu adalah buah pemikiran yang artinya pemikiran yang 

lengkap atau bersih.
87

 

Bila dihayati secara mendalam, banten merupakan wujud dari pemikiran 

yang lengkap yang didasari dengan hati yang tulus dan suci. Mewujudkan banten 

yang akan dapat disaksikan berwujud indah, rapi, meriah, dan unik, Mengandung 

simbol, diawali dari pemikiran yang bersih, tulus dan suci. Bentuk banten itu 

mempunyai makna dan nilai yang tinggi mengandung simbolis filosofis yang 

mendalam. Banten itu kemudian dipakai untuk menyampaikan rasa cinta, bhakti 

dan kasih.
88

 

Menurut bapak Nyoman Dirga selaku pemangku adat Bali Sadhar Tengah 

beliau mengatakan bahwa: 

“Sejarah sesajen diawali dengan kedatang sang Aji Saka ke daerah jawa, 

karena pulau jawa pada saat itu dianggap keramat maka sang Aji Saka berfikir 

untuk  memasang jebakan dengan tujuan menggeser atau memindahkan Nyi 

Roro Kidul ke laut selatan. Seiring perjalanan dari pulau Jawa ke pulau  Bali 

yang pertama mengenal benten yaitu Rsi Agastya yang awalnya menuju 

daerah Gianjar yang bertepatan  di Desa Taro. Disitulah masyarakat mulai 

mengenal nama banten. Jadi asal dari kata banten itu adalah Bali, yang  berarti 

banten bebali, dalam sejarahnya banten hanya dibentuk sederhana yaitu nasi 

putih, nasi merah, nasi kuning. Dengan bahasa jawa jenang abang, jenang 

putih, jenang kuneng. Kemudian oleh masyarakat Bali dihias dan dikemas lalu 
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dibentuklah dalam bentuk sesaji dan mayarakat dilingkungan tersebut 

menyebutnya dengan banten. Lalu di hias dengan ukir-ukiran dari janur. 

Karena  pada saat itu masyarakat Bali sangat sulit di ajak belajar Weda, maka 

dari itu bahasa Weda diterjemahkanlah dalam banten yang beisi biji-bijian , 

kapur, sirih, dan yang terutaman adalah janur”.
89

 

 

Sesajen yang dimaksud disini adalah suatu pernyataan untuk menyatakan 

diri  bahwa hari itu mereka melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa, kegiatan 

yang sering dilakukan oleh masyarakat Bali Sadhar Tengah yang sudah menjadi 

ritualitas turun temurun dari zaman nenek moyang dahulu yang dilakukan setiap 

satu bulan sekali ketika jatuh pada tanggal mati oleh masyarakat Bali Sadhar 

Tengah guna memuja Sang Hyang Widhi Wasa. Karena upacara ini dilakukan 

dalan setiap satu bulan sekali maka umat Hindu menyebutnya dengan Upacara 

Ritual Tilem. 

2. Makna Sesajen Dalam Ritual Tilem Di Pura Dalem  

Seperti pada umumnya setiap tindakan mempunyai makna tersendiri. 

Seperti halnya kepercayaan umat Hindu Bali Sadhar Tengah yang mengartikan 

bahwa sesajen dalam pelaksanaan upacara Tilem mempunyai arti yang mendalam 

yaitu sesajen dimaknai sebagai suatu sarana pokok untuk mendekatkan diri pada 

sang maha kuasa (Hyang Widhi Wasa), sesajen juga diartikan sebagai suatu 

simbol bahwa malam itu telah melaksanakan ritual Tilem serta simbol  keagamaan 

umat Hindu untuk menjadikan susana sakral ketika pelaksanaan upacara Tilem 

berlangsung. Sesajen dalam suatu upacara sudah menjadi kebutuhan tersendiri 
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yang wajib ada disela-sela persyaratan upacara, dan yang paling utama umat 

Hindu Bali Sadhar Tengah memaknai sesajen dalam upacara Tilem yaitu sebagai 

wujud rasa syukur, cinta kasihnya terhadap Sang Hyang Widi Wasa karena sudah 

diberikan keberkahan dalam menjalani hidup.  

Persembahyangan hari Tilem ini wajib bagi umat Hindu karena merupakan 

hari suci. Menurut bapak Nyoman Dirga selaku imam atau pemangku adat, I Putu 

Suartama selaku tokoh masyarakat di Bali Sadhar Tengah berpendapat  bahwa: 

“Bulan Tilem jatuh pada 30 hari sekali dalam istilah Bali yaitu panglong 

limolas, Tilem bertepatan pada peryogaan batara Siwa, jadi pada hari Tilem 

Dewa Siwa yang beryoga pada saat itu Tuhan bermanifestasi dalam wujud 

Dewa Siwa (Dewa Pelebur), menurut Agama Hindu sebelum bertemu tuhan 

maka bertemu Dewa terlebih dahulu, jadi Dewa dahulu baru kemudian ke 

Tuhan”.
90

 

Jadi, pada saat pemujaan purnama Tilem dilaksanakan mereka 

berkeyakinan bahwa pada malam itu Dewa Siwa sedang beryoga atau bermeditasi. 

Bertepatan dengan yoganya Dewa Siwa yaitu Dewa pelebur, maka mereka umat 

Hindu pada malam itu pun melebur segala hal-hal yang negatif dan berharap 

Dewa Siwa melebur keburukan yang mereka perbuat setelah satu bulan lamanya. 

Sehingga jika kemudian menghadapkan pada upacara purnama maka jiwa mereka 

sudah bersih atau suci kembali dan siap untuk menghadap Tuhannya Sang hyang 

widhi wasa. 

 

Dalam artian bulan Tilem berasal dari dua suku kata yaitu Ti yang berarti 

mati, dan Lem yang berarti selem (hitem/hitam). Maksudnya tidak tampaknya 

sinar rembulan diwaktu malam hari. Sesuai dengan namanya pelaksanaan upacara 
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ini berlangsung saat ulan gelap pada malam hari dan dilakukan setiap 30 hari 

sekali.  

Menurut kepercayaan orang Hindu pada waktu malam hari merupakan 

waktu yang paling tepat dan dalam bersembahyang atau berdoa, selain waktu 

yang tepat pula pada malam hari adalah waktu dimana warga Bali Sadhar Tengah 

berhenti dari aktivitasnya seperti bertani, sopir pariwisata, berdagang dan lain 

sebagainya. Serta tidak mengangggu aktivitas sehari-hari sehingga berjalannya 

ritual ini dilalui dengan khusuk tanpa ada beban (tanpa meninggalkan pekerjaan 

atau rutinitas sehari-hari). Di Desa Bali Sadhar Tengah ini melakanakan ritual 

Tilem pada pukul 18.30 yakni jam setengah tujuh malam, di Pura Dalem (pura 

khusus upacara Tilem).  

Sedangkan dari sisi sejarah, ritual Tilem sudah dirayakan oleh nenek 

moyang di Negeri Nusantara, sebelum pengaruh Agama Hindu datang ke 

Indonesia. Hari suci Tilem erat kaitanya dengan keeradaan dinasti Candra. Dinasti 

Candra menganggap bahwa leluhurnya dahulu berasal dari keturunan suci yang 

diturunkan kebumi sebagai Dewa Candra atau Dewa Bulan. Sakti (istri Dewa 

Candra) itu disebut Dewi Soma. Dewa Candra dan Dewi Soma inilah kemudian 

menurunkan Wangsa Candra.  

Kemudian dalam kurun waktu berabad-abad keturunan bangsa dari dinasti 

Candra muncul kepercayaan bahwa bulan Tilem adalah sebagai hari suci bangsa 

yang bersangkutan. Akhirnya hari suci Tilem juga dipercaya oleh umat Hindu di 
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Nusantara sebagai hari suci untuk mendekatkan diri kepada tuhan melalui upasana 

dan doa pemujaan persembahyangan.
91

 

Pada ritual Tilem ini, semua umat Hindu yang khususnya di pura Dalem 

ini, melakukan ritual yang bertujuan untuk memohon berkah dan karunia dari 

Sang Hyang Widi (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.  

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 di pura Dalem ini 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.  

Ritual ini dilakukan oleh seluruh umat Hindu yang ada diwilayah masing-

masing, menurut umat Hindu samua orang bisa mengikuti ritual ini, tanpa 

memandang jenis kelamin, warna kulit maupun agama. Dengan syarat mereka 

yang datang memberitahu tentang maksud dan tujuan terlebih dahulu dan tidak 

mengganggu jalanya prosesi jalanya persembahyangan. Sedangkan mengenai 
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sarana dan alat-alat yang digunakan sudah menjadi tanggung jawab penitia 

pelaksana yang sudah diatur oleh PHDI wilayah masing-masing. 

 

3. Prosesi Dan Pelaksanaan Ritual Tilem 

Budaya Bali memang mempunyai segudang persembahan terhadap sang 

Dewa yang  masih diaktualisasikan hingga saat ini. Masyarakat Bali Sadhar 

Tengah telah sejak lama menyelenggarakan upacara Tilem secara turun-temurun. 

Masyarakat setempat mempercayai dengan melaksanakan ritual Tilem maka 

dirinya akan terbebas dari hal-hal yang mengotori yakni dengan penyucian diri, 

itulah salah satu faktor yang mendorong masih terlaksanakanya ritual Tilem 

hingga saat ini. Adapun proses penyelenggaraan upacara Tilem terdiri dari 

beberapa tahapan sebagai rangkaian proses penyajian upacara Tilem. 

1. Persiapan 

a. Sebelum malam upacara Tilem dilaksanakan, warga mempersiapkan 

segala sesuatunya yang diperlukan. Awal persiapan yang dilakukan yaitu 

dengan menyiapkan berbagai alat, syarat-syarat dan bahan yang akan 

digunakan serta dirangkai dalam bentuk pejati. Persiapan dalam 

menyambut upacara Tilem ini yaitu dengan membuat sesajen, jenis sesajen 

yang digunakan adalah pejati yang sedikit banyaknya mempunyai 

perbedaan pada upacara-upacara lainya. Namun pejati ini bisa dikatakan 

sesajen yang masih saderhana. Persiapan sebelum malam Tilem perwarga 

harus membawa pejati masing-masing sebagai syarat sahnya dalam ritual 

pemujaan. Namun yang berlaku di desa Bali Sadhar Tengah ini pejeti 

dibagi menjadi dua pokok yaitu pejati yang utama dan pejati buat priadi, 
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perjati utama yakni dibuat oleh tukang yang khusus dalam pembuatanya 

tidak sembarang orang dikarenakan pejati utama harus dibuat oleh orang 

yang ahli dalam pembuatan pejati.  

b. Sebelum ritual Tilem dilaksanakan yang paling utama yaitu membersihkan 

pura terlebih dahulu yang dilakukan oleh beberapa panitia. Pura yang 

digunakan dalam persembahyangan Tilem ini yaitu pura Dalem, pura ini 

khusus digunakan ketika upacara Tilem saja. Dalam setiap perayaan 

upacara pura haruslah terlihat bersih dan rapi, selanjutnya para pemangku 

atau pemimpin upacara berkumpul untuk mempersiapkan peralatan yang 

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

bejana lalu ditaruh didepan pintu masuk pura, tikar atau karpet yang 

digunakan untuk tempat duduk bagi umat yang melakukan ritual, sound 

sistem yang berfungsi sebagai pengeras suara ketika pada waktu darma 

wacana dan dilanjutkan dengan mempersiapkan tempat untuk meletakkan 

sesajen. 

c. 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. Dari hasil wawancara 

tersebut bahwa pelaksanaan puja ini harus dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan yang paling penting mengetahui dan memahami arti atau 
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makna dari puja  yang dilakukan tersebut. Sehingga apa yang diharapka 

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dapat tercapai dengan benar.  

2. Penyediaan Alat-Alat 

a. Pisau, yang nantinya dipakai untuk mengukur janur dan lain sebagainya. 

b. Srobong daksina atau dengan yang lainya seperti baskom, keranjang, 

anyaman lidi sebagai alas dari pejati itu sendiri. 

c. Keperluan sesajen 

d. Daun/plawa: lambang kesejukan 

e. Bunga: lambang benih-benih kesucian 

f. Air: lambang prawitra, ametra 

g. Api: lambang saksi dan pendetanya jajna. 

h. Bakul/serempeng/ alas bedongan :simbol arda candra terbuat dari 

janur/slepan yang dibentuk bulat dan sedikit panjang seukuran dengan 

wakulnya serta ada batas pinggirnya, alas ini lambang pertiwi unsur yang 

dapat dilihat dengan jelas. 

i. Kelapa: dengan sambuk maperucut, simbol pawitra (air keabadian/ 

amertha) atau lambang alam semesta yang terdiri dari tujuh lapisan luar 

dan tujuh lapisan dalam. 

j. Kojong papeselan : Simbol ardanereswa  yang terbuat dari lima jenis 

dedaunan yang diikat menjadi satu adalah lambang panca devata, daun 

duku lambang iswara, daun manggis lambang brahma, daun durian 

lambang maha dewa, daun salak lambang wisnu, daun nangka lambang 

siwa.  
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k. Kojong gegantusan: simbol pertiwi yang terbuat dari kacang-kacangan dan 

bumbu-bumbuan, adalah lambang sad rasa dan lambang kemakmuran. 

l. Telur bebek/itik:  simbol windu dan satyam yang dibungkus dengan 

ketupat telor adalah lambang awal kehidupan atau getar-getar kehidupan, 

lambang buana alit yang menghuni bumi ini, karena pada telor terdiri dari 

tiga lapisan yaitu kuning telor/ sari lambang antah karana sarira, putih telor 

lambang sukma sarira, kulit telor adalah lambang sthula sarira. 

m. Tampelan, simbol tri murti. 

n. Irisan pisang, tabu dan kojong :simbol dharma yaitu simbol yang 

menghuni bumi yang hidup dengan tri kaya parisudhanya. 

o. Benang putih/tukelan:  simbol siwa atau simbol dari naga anantabhoga dan 

naga basuki serta naga taksaka dalam proses pemutaran mandara giri 

dikserarnava untuk mendapatkan tirtha amertha.  

p. Uang kepeng : adalah lambang dari dewa brahma yang merupakan inti 

kekuatan untuk menciptakan hidup dan sumber kehidupan. 

q. Beras: lambang dari hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan 

manusia di dunia ini. Hyang tri murti ( brahma, wisnu, siwa). 

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

karena dengan sendirinya atau kerena layu dan semua harus dipetik dari pohonya, 

kerena dianggap sarinya sudah berkurang.Persiapan sesajen yang diperlukan 

dalam melengkapi isi dari sesajen, disini dalam persembahan upacara 

menggunakan sajen pejati atau banten pejati.  
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Membuat bebanten memerlukan keterampilan dan pengetahuan jenis-jenis 

bebanten, tujuan upacara dan maksud setiap upakara, mereka yang khusus 

menekuni bebanten disebut tapini, 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.  

Banten pejati, pejati berasal dari bahasa Bali, dari kata “jati” mendapat 

awalan “pa”. Jati berarti sungguh-sungguh, benar-benar. Awalan “pa” 

membentuk kata sifat jati menjadi kata benda pejati, yang menegaskan makna 

melaksanakan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh. Banten pejati juga 

disebut banten peras daksina. Biasanya banten ini dihaturkan di pura-pura yang 

jauh, maksudnya jika hendak tangkil ke pura-pura khayangan jagat. Baik itu 

dalam rangka piodalan, maupun jika seseorang mempunyai tujuan-tujuan khusus. 

Bisa juga untuk seorang pemangku.
92

 

Jadi, banten pejati adalah sekelompok banten yang dipakai sarana untuk 

menyatukan rasa kesungguhan hati kehadapan Hyang Widhi dan manifestasinya, 

akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan, dengan tujuan agar 

mendapatkan keselamatan. Banten pejati merupakan banten pokok yang 

senantiasa dipergunakan dalam panca yadna. Pejati dipandang sebagai banten 

yang utama, maka disetiap set banten apa saja, sesalu ada pejati dan pejati dapat 

dihaturkan dimana saja, dan untuk keperluan apa saja. Adapun bagian-bagian atau  

unsur-unsur dari banten pejati yaitu terdiri dari: 
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a. Daksina 

Daksina adalah nama dari sebuah banten, isi dari daksina yaitu 

kelapa,uang, telur dan biji-bijian. Daksina adalah sarana upacara yang berbentuk 

silinder terbuat dari daun kelapa tua menyerupai suatu wadah yang disebut wakul 

daksina. Daksina adalah sesajen yang dibuat untuk tujuan kesaksian spiritual. 

Daksina juga dipergunakan sebagai persembahan atau dimana daksina berfungsi 

sebagai tanda terimakasih kepada sekala niskala. Begitu juga jika dihaturkan 

kehadapan Hyang Widhi sebagai pelengkap haturan dan sembah sujud atas 

karunianya. Daksina selalu menyertai banten-banten yang agak besar. Daksina 

melambangkan Hyang Guru atau Hyang Tunggal (Dewa Siwa).  

 

b. Tipat Sari 

Tipat sari yaitu sama seperti banten-banten tipat lainya. Tipat sari 

berfungsi sebagai wujud rasa syukur kehadapanya, dikarenakan ida sang hyang 

widhi wasa berkenan melimpahkan rahmat nya kepada umat manusia dan mahluk 

lainya di bumi lewat mata air yang tidak ada habis-habisnya. Baik itu berupa 

pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur dan sungai.  

 

c. Banten Soda/ Ajuman 

Ajuman disebut juga soda (sodaan) dipergunakan  tersendiri sebagai 

persembahan ataupun melengkapi daksina suci dan lain-lain. Nama anjuman 

berasal dari bahasa sangskerta atau dari Hindu, nama special tersebut  memiliki 

definisi dan arti nama tempat. Banten soda biasanya dihaturkan pada waktu 

piodalan, di merajan sanggah, maupun pura-pura besar lainya. Hampir semua 
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hari-hari suci keagamaan dan hari-hari besar umat Hindu lainya selalu 

menggunakan jenis banten ini. Alas paling dasar dari banten ini adalah bias 

dulang, bokoran, keben atau nare. Apapun alasnya isinya adalah sama.  

Alat dan bahan: 

1. Aled  

2. Buah-buahan 

3. Tape gede 

4. Jajan bagina, jajan uli, apem, jajan roti, dan sebagainya. 

5. Nasi soda 

6. Rerasmen (kacang saur, garam dan sambal) 

7. Sampian soda 

8. Canang.
93

 

 

d. Banten Peras 

Banten peras berasal dari kata “peras” yang berarti “sah” atau “resmi”. 

Dengan demikian penggunaan banten peras bertujuan untuk mengesahkan dan 

atau meresmikan suatu upacara yang telah diselenggarakan secara lahir batin. 

Secara lahiriah, banten peras telah diwujudkan sebagai sarana dan secara batiniah 

dimohonkan pada persembahannya. Disebutkan juga bahwa banten “peras” dari 

kata “peras” nya berkontasi “parasaida” yang artinya “berhasil”. 

Dalam pelaksanaan suatu upacara keagamaan, bilamana upakaranya tidak 

disertai dengan banten peras, maka penyelenggaraan upacara itu dikatakan “tan 

paraiside” maksudnya tidak akan berhasil atau tidak resmi atau sah. Makna banten 
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peras tersebut adalah sebagai lambang kesuksesan. Artinya dalam banten peras 

tersebut terkemas nilai-nilai berupa konsep hidup sukses. Konsep hidup sukses 

itulah yang ditanamkan kelubuk hati sanubari umat lewat natab banten peras. 

Dalam banten peras itu sudah terkemas suatu pernyataan dan permohonan  untuk 

hidup sukses serta konsep untuk mencapainya.  

Dalam lontar “yadnya prakerti” disebutkan bahwa peras dinyatakan 

sebagai lambang Hyang Triguna Sakti demikian juga halnya dalam 

penyelenggaraan “pamrelina banten” disebutkan peras sebagai “pamulihing hati” 

artinya kembali ke hati, yaitu suatu bentuk sugesti bagi pikiran telah berhasil 

melaksanakan suatu keinginan serta mencapai tujuan yang diharapkan.  

Demikian adanya arti dan makna daripada beberapa bagian dari banten 

peras, dalam kehidupan keagamaan peras sebagai sarana persembahan rasa bakti 

dan hormat umat manusia kehadapan Hyang Widhi, yang berfungsi sebagai sarana 

untuk mensyahkan atau meresmikan dan juga sebagai ungkapan hati untuk 

memohon kehadapan Hyang Widi atas keberhasilan suatu tujuan.
94

 

 

e. Sampian Penyeneng 

Banten penyeneng adalah symbol antenna penghubung titah atau umat 

dengan Hyang Widi dan salah satu kecanggihan leluhur nusantara isa membuat 

antena penuntun kesadaran yang berbeda dengan antenna sekarang dibuat. Banten 

penyeneng juga sebagai lambang konsep hidup yang berkeseimbangan, dinamis 

dan produktif. Sebagaimana disebutkan bahwa banten penyeneng dalam banten 

sebagai penguat suatu konsep hidup, dijelaskan bahwa hidup yang seimbang 
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mengandung suatu arti dalam visualisasi dari konsep hidup yang tiga ini 

diwujudkan dengan bentuk sampian yang beruang tiga.  

1. Tujuan hidup ini harus diselaraskan antara kebutuhan jasmani (material) 

dengan kebutuhan rohani yang dinamis. 

2. Tidak henti-hentinya mengejar kemajuan dan produktif artinya senantiasa 

berkarya atau mencipta yang patut diciptakan. 

3. Memelihara yang patut di pelihara dan meniadakan sesuatu yang patut 

ditiadakan. 

Dalam usaha membangun konsep hidup ini maka manusia hendaknya 

memiliki pandangan yang benar, benar dalam arti dilandasi oleh kesucian batin. 

Kesucian batin akan muncul manakala telah lenyapnya sifat-sifat negativ dalam 

diri. Dengan demikian barulah benih kesucian dapat disemaikan.
95

 

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa banten pejati didalamnya 

memiliki macam-macam sesaji, dapat diterangkan bahwa banten pejati adalah 

suatu pertanda bahwa pemedek (umat) yang tangkil ke pura-pura atau tempat-

tempat suci lainya, memberitahukan kehadiranya atau secara sekala mendaftarkan 

diri (absensi) pada hari itu. Dan memendak (mengundang) Ida Bhetera Bhetari / 

para dewa hadir disana. Serta mohon memberi restu dan memberkati bakta-nya / 

pemedeknya. 

Meskipun misalnya pemedek tangkil ketempat suci tanpa membawa apa-

apa, namun kehadiranya tersebut dianggap tidak resmi atau belum terdaftar. Itulah 

sebabnya para pemedek yang untuk pertama kalinya hadir / tangkil ke pura-pura 
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tertentu diwajubkan membawa banten pejati sehingga untuk selanjutnya jika 

tangkil lagi kesana (ke pura tersebut) hanya cukup membawa canang saja atau 

banten soda kecil.  

Begitu pula jika seseorang memohon jasa seorang pemangku untuk muput 

karya (memimpin upacara agama), maka banten pejati itulah sarana untuk 

mengundang kehadiran beliau secara resmi. Karena jika hanya mengundang 

secara lisan saja maka undangan tersebut dianggap tidak resmi, pejati tersebut 

adalah semacam surat permohonan resmi bermaterai.   

 

3. Pelaksanaan Ritual 

 Pelaksanaan hari suci ini dilakanakan satu hari, dimana saat melakukan 

upacara ini  lahir batin dengan mengadakan persembahyangan, dengan cara 

menghaturkan puji syukur sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada hyang widhi 

dengan apa yang telah diberikannya.  

Sebelum melakukan upacara ini sebaiknya memersihkan badan terlebih 

dahulu dengan mandi bersih, lalu selanjutnya barulah memohon kepada Hyang 

Wadhiagar dapat membersikan lahir batin dan juga mendapat anugrahnya, kondisi 

bersih secara lahir batin ini sangat penting, didalam jiwa yang bersih terdapat pula 

pikiran yang jernih, dalam diri manusia terdapat pula pikiran yang jernih, dalam 

diri manusia terdapat sifat-sifat yang buruk, dan disaat tilem inilah manusia, umat 

hindu khususnya, melakukan pembersihan dan penyucian diri, karena merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki, terutama 

dalam hubungan dengan pemujaan terhadap Hyang Widhi Wasa.  
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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. Dan bila Hyang 

Widhi mendengar, mengizinkan dan mengabulkan permohonan maka akan 

tercapailah maksud dan tujuan dari apa yang diharapkan. 

Menurut bapak I Nyoman Sumenda di Bali Sadhar Tengah setiap hari 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.
96

 

Adapun deskripsi dari ritual Tilem yaitu seagai 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. 
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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 iklas kepadanya. 

 

c. Sikap Tangan 

Bersembahyang kepada Tuhan, kedua tangan dicakupkan keatas dahi, 

sehingga ujung jari tangan berada diatas ubun-ubun. Selanjutnya ketika 

bersembahyang kehadapan para dewa, 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 Bhuta, cakupan tangan diletakkan di hulu hati, dengan 

ujung ibu jari tangan mengarah kebawah. 

Upacara Tilem ini dipimpin dan dikoordinir secara langsung oleh 

pemangku adat   atau bisa diwakili oleh jero mangkunya. Kegiatan ini melibatkan 

seluruh warga sebagai kelancaran jalanya upacara tilem yang diadakan setiap satu 

bulan sekali.  Adapun tahap pelaksanaan dari ritual tilem adalah sebagai berikut: 

 

1. Pembukaan  

 Upacara ini dimulai setelah para warga menyerahkan banten yang mereka 

bawa guna persyaratan upacara Tilem ini. Sesajen yang mereka bawa 

kemudian sebelum diletakkan pada tempat sesajenan terlebih dahulu tokoh 

adat memercikan air suci pada sesajennya. 
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2. Pemangku mendoakan sesajen 

3. Lalu pemangku membagikan air tirta (suci) kepada para jemaat yang 

mengikuti upacara ini, dengan cara memercikan air dengan tiga percikan, 

percikan pertama dan kedua diminum oleh jemaat dan percikan ketiga diusap 

ke kepala atau rambut. Air yang dipercikan sebelum sembahyang ini disebut 

tirta penglukat yang artinya tirta ini digunakan untuk pembersihan, jadi 

sebelum melakukan persembahyangan segala sesuatu yang nantinya 

digunakan untuk upakara dibersihkan terlebih dahulu dan umat juga terlebih 

harus di lukat dulu.  

4. Doa bersama dengan membunyikan lonceng kecil. Setelah doa jemaat 

diperciki kembali dengan air suci sebanyak tiga percikan.  

5. Kemudian doa kembali dan dilanjutkan dengan siraman rohani. 

6. Membunyikan alat musik dengan nuansa irama musik bali. 

7. Kemudian doa lagi dengan kedua tangan diposisikan di dahii dengan ujungnya 

dikasih bunga. 

8. Dilanjutkan dengan membunyikan kembali alat musik diiringi bernyanyi atau 

puji-pujian bersama. Kemudian di perciki kembali dengan air suci sebanyak 

tiga percikan. Percikan ini dilakukan setelah upacara sembahyang yang 

disebut dengan tirta wasupada, yang artinya membasuh kaki, jadi tirta 

wasupada artinya air bekas basuhan kaki para dewa atau tuhan itu sendiri, 

yang disimbolkan sebagai sebuah anugerah. 

 Uraian diatas menggambarkan bahwa upacara ritual ini sangat penting, 

bagi masyarakat hinduBali yang mempunyai tujuan khusus untuk menyucikan diri 
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dari beragai hal yang membawa petaka. Upacara ritual tersebut berlangsung 

kurang lebih satu jam. Dan warga wajib mengikutinya hingga upacara selesai atau 

berakhir. 

 

B.  Implikasi Ritual Tilem Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan 

Pada umumnya setiap manusia mempunyai tujuan masing-masing dalam 

melakukan ritual persembahyangan, ritual persembahyangan didalam umat Hindu 

ini bersifat kebersamaan. Masudnya manusia adalah mahluk individu sekaligus 

sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial tentunya manusia dituntut untuk 

mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhanya. 

Dan dalam ritual ini lebih mengutamakan partisipasi warga yang ada disekitar 

tempat persembahyangan tersebut. Selanjutnya setiap perbuatan atau 

persembahyangan pasti menimbulkan manfaat dan perbuatan dari perbuatan itu 

sendiri. Menurut bapak I Gede Zlips menuturkan bahwa: 

“Pengaruh atau manfaat dalam ritual persembahyangan di Pura Dalem ini 

dapat dibuktikan dalam aspek kehidupan sehari-hari pada masyarakat sekitar. 

Misalnya pada aspek kehidupan tersebut meliputi aspek sosial, dalam aspek 

sosial bahwa ritual persembahyangan ini mempunyai arti penting dalam 

kehidupan masyarakat sekitar, yaitu ritual persembahyangan ini berfungsi 

sebagai sarana berkumpul bersama-sama umat Hindu lainya berdampak 

positif”.
97

 

 

Adapun dampak atau pengaruh dari ritual Tilem  yaitu antara lain: 

1. Menimbulkan sikap kebersamaan dan memperkuat tali persaudaraan, tali 

persaudaraan tidak sekedar bersentuhan tangan atau memohon maaf belaka. 
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Ada sesuatu yang lebih hakiki yaitu diantaranya pembentukan aspek mental 

dan keluasan hati. Selain itu manusia yang diajak sebagai mahluk sosial 

tentunya berhubungan dengan manusia lainya tidak akan terlepas dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri, karena 

kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu, 

menjadi sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa tali persaudaraan 

tidak hanya merekayasa gerak gerik tubuh, namun harus melibatkan pula 

aspek hati. Dengan kominasi bahasa tubuh dan bahasa hati, kita akan 

mempunyai kekuatan untuk bisa berbuat lebih baik dan lebih bermutu dari 

pada yang dilakukan oleh para orang lain pada diri kita. 

2. Memperkuat srada (keyakinan) dan keimanan, selain lebih mendekatkan diri 

dari sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa. Rajin berdoa juga 

mampu meningkatkan keimanan. Bibit sifat baik akan berkembang dan 

keseimbangan hidup pun terjadi. Dengan berdoa, batin tenang, timbul rasa 

damai, lebih bijaksana, tentram dan keberuntungan mewarnai kehidupan. 

Namun, sadar atau tidak biasanya sering lalai atau lupa untuk berdoa, entah 

apa alasanya. Berdoa merupakan cara manusia berkomunikasi dengan tuhan, 

pada intinya barangsiapa yang lebih mendekatkan diri, mengucap syukur, 

berterimakasih, memohon bimbingan, keselamatan dan keberkahan. Dalam 

berdoa digunakan sebagai sarana memohon pengampunan atas dosa yang 

masih membelenggu diri.  

 

3. Membangun solidaritas umat Hindu Bali diberbagai desa, ajaran agama sangat 

penting untuk membesarkan hati. Agama Hindu mengajarkan suka, duka, lara 
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dan pati adalah peristiwa biasa. Hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Kerana itu 

hal ini tidak perlu disesali, semua manusia harus bisa memangun hidupnya. 

Untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Bapak I Gede Zlips, pengurus desa 

menambahkan, solidaritas umat mulai meningkat dengan adanya ritual 

persembahyangan bersama-sama yang diadakan di Pura Dalem tersebut. 

Solidaritas seperti ini perlu terus dikembangkan pada bidang-bidang lainya. Ia 

mengatakan, solidaritas seperti ini hendaknya tidak hanya terjadi pada 

peristiwa-peristiwa seperti itu. Pada hari-hari biasa umat juga mengalami 

berbagai persoalan. Hal ini harus segera ditangani sehingga seluruh umat 

hindu bisa mencapai kehidupan yang bahagia.
98

 

4. Menciptakan suasana baru pada setiap perayaan Tilem. Dalam ritual yang 

sangat berarti ini, tentu saja umat yang sudah saling mengenal dan ada juga 

yang belum saling mengenal seperti pendatang baru yang membutuhkan 

adaptasi dengan tradisi yang ada diwilayah tersebut. Pendatang tersebut bisa 

berkenalan dengan warga yang lainya dan juga bisa berkonsultasi atau 

bertanya-tanya tentang kebiasaan tradisi yang ada diwilayah baru itu agar  

mereka menjadi nyaman dan bisa diterima oleh masyarakat yang lain. 

5. Dalam adanya kegiatan ritual Tilem umat Hindu yang mayoritas ada di Desa 

tersebut yang sebelumnya kebanyakan mengisi waktu luangnya dengan 

berjudi, mengadu ayam maka dengan adanya ritual Tilem sekarang mereka 

hanya tinggal segelintir orang yang melakuknya karena kesadaran dirinya 

akan perbuatan yang tidak baik, mereka selalu diberikan sedikit masukan-
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masukan atau pemahaman setelah melaksanakan ritual tilem, sehingga 

dampak dari ritual Tilem bagi umat yang menjalankanya sangat positif baik 

dalam kehidupan sehari-hari, bidang ekonomi, dan menambah panca dan 

sradanya yakni keimanan, keyakina spiritual yang lebih mendalam lagi. 

Dampak dari ritual tilem ini pun tidak hanya berimplementasikan pada orang-

orang tua namun juga pada anak-anak usia dini, remaja dan dewasa.  

Pengaruh ritual Tilem  dalam kehidupan remaja seperti yang terjadi di 

Desa Bali Sadhar Tengah yang semakin maraknya saat ini yakni pergaulan bebas, 

pengaruh dari dunia elektronik, minum minuman keras, sabung ayam, geng 

motor, tawuran antar sekolah dan lain sebagainya. Dengan adanya siraman rohani 

setelah acara ritual Tilem mereka sekarang terbilang sudah sangat baik kehidupan 

sehari-harinya, kebiasaan yang tadinya tidak baik maka mereka tinggalkan, 

mereka pun memanfaatnya dunia elektronik sebagai ajang dari sebuah 

kekompakan yakni dengan menggunakan Grup BBM sebagai sarana kegiatan 

sosial.  

Dalam artian pengaruhnya sangat positif menjadikan mereka lebih baik 

dalam peningkatan spiritual, keimanan, keyakinannya yang semakin mendalam 

dan terlebih lagi pada kehidupan sosialnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian “Makna Sesajen dalam Ritual Tilem” dapat disimpulkan 

bahwa sesajen dianggap sebagai sesuatu yang sakral apabila dalam melakukan 

pemujaan belum terdapat sesajen apapun itu bentuknya maka ritual atau 

upacara  tersebut belum dianggap sah atau kurang lengkap, karena sesajen 

dalam sebuah ritual itu bisa dikatakan satu dalam kesatuan yang sangat erat 

kaitanya. Begitu pun dalam upacara Purnama Tilem ini sesajen sangat 

diperlukan karena itu sebagai tanda bersyukurnya umat Hindu pada Sang 

Hyang Widi Wasa serta wujud dari rasa terimakasih, cinta dan baktinya 

karena sudah diberikah keberkahan serta sebagai tanda bahwa pada malam itu 

mereka telah melakukan pemujaan pada Dewa Surya, guna meningkatkan 

iman dan keyakinan serta dalam menambah kematangan spiritualnya. 

 

2. Implementasi dari ritual Tilem itu sendiri bagi umat Hindu Bali Sadhar 

Tengah yang melaksanakan ritual tersebut sangatlah berdampak positif baik 

dalam hal agama maupun kehidupan sosial dilingkungan tempat tinggalnya. 

Perlu diketahui dampak dari ritual tersebut sangat terlihat perbedaanya jika 

dibandingkan dengan umat-umat yang tidak melaksanakanya, di Desa Bali 

Sadhar Tengah tidak semua masyarakatnya melaksanakan upacara Tilem ini 
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dikarenakan mungkin belum terbuka hatinya tutur salah satu warga. Bagi para 

remaja dan pemudanya pun terlihat bahwa pemudanya aktif dalam hal-hal 

yang berbau agama ,lebih sopan dalam tutur kata, lebih berjiwa damai 

pastinya. Jadi, dalam hal ini ritual Tilem pada masyarakat Bali Sadhar Tengah 

mempunyai pengaruh yang positif dan yang pasti sebagai ajang ikatan 

pertalisaudaraan, menyambung tali kekeluargaan serta kerukunan dalam umat 

beragama baik agama Islam maupun Hindu demi terwujudnya  masyarakat 

yang harmonis. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal 

yang perlu disampaikan: 

1. Kepada masyarakat Bali Sadhar Tengah yang melakukan upacara ritual Tilem 

hendaknya lebih meningkatkan kesadaran diri dalam melaksanakan upacara 

tersebut, menjaga kekompakan serta dalam melakukan ritual Tilem yang 

dilakukan hendaknya jangan dipahami hanya sekedar ritualitas belaka, 

melainkan dimensi spiritualitas yang mendalam yang harus diteliti, digali serta 

diungkapkan dengan tindakan.  

2. Kepada para generasi muda desa Bali Sadhar Tengah supaya tetap berminat 

untuk melanjutkan apa yang telah yakini oleh para leluhur dalam hal yang 

berkaitan dengan Upacara ritual Tilem ini. 

3. Kepada para warga Bali Sadhar Tengah agar tetap melestarikan sikap saling 

menghargai, menghormati, toleransi antar umat beragama serta menjunjung 

tinggi sikap pluralism dalam wilayah Bali Sadhar Tengah yang bukan hanya 



 

93 

terdapat umat Hindu saja namun juga terdapat umat Islam didalamnya, oleh 

karenanya sedikit masalah pun dapat menjadi pemicu munculnya koflik. 

4. Kepada para tokoh masyarakat hendaknya selalu diadakan pembinaan kepada 

generasi muda agar generasi muda menyadari bahwa upacara Tilem ini 

memiliki nilai luhur yang adiluhur serta menjadikan alat pemersatu umat.  

 

C. Kata penutup 

Demikian pokok bahasan skripsi ini yang dapat peneliti paparkan, besar 

harapan peneliti skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak, karena 

keterbatasan pengetahuan dan referensi, peneliti menyadari skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat 

diharapkan agar skripsi ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang 

mendatang. 
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DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN 

 

A. Responden  

1. Bapak Komang Gede Yudana, Tokoh Masyarakat Hindu Desa Bali 

Sadhar Tengah 

2. Ibu Ni Putu Eva Lina, masyarakat Hindu Desa Bali Sadhar Tengah 

3. Ibu, Ni Luh Ghina Sayka Yudevia, Ni Wayan Astiti Asih  Masyarakat 

Hindu Desa Bali Sadhar Tengah 

4. Bapak Jero Komang Sumaryati, Masyarakat Hindu Desa Bali Sadhar 

Tengah 

5. Bapak I, B, Komang Sumadi, Darma Yoga, Masyarakat Hindu Desa 

Bali Sadhar Tengah 

6. Bapak I Nyoman Jagra, Kepala Desa Desa Bali Sadhar Tengah 

7. Bapak I Gede Zlip, Guru Sekolah Desa Bali Sadhar Tengah 

8. Bapak I Nyoman Dirge, Pemangku Adat Desa Bali Sadhar Tengah 

9. Bapak I Wayan Landra, Masyarakat Hindu Desa Bali Sadhar Tengah 

10. Bapak I Made Bawa,  Sesepuh Agama Hindu Desa Bali Sadhar 

Tengah 

11. Ibu Ida Ayu Putu Nuh, Masyarakat Hindu Desa Bali Sadhar Tengah 

12. Bapak I Kadek Ady Pratama, Remaja Desa Bali Sadhar Tengah 

13. Ibu  Ketut Wenten, Remaja Desa Bali Sadhar Tengah 

14. Ibu Wayan Sariani, masyarakat Desa Bali Sadhar Tengah 

15. Bapak Nyoman Agus Aditya masyarakat Desa Bali Sadhar Tengah 

16. Bapak Nyoman Mangku, Sekertaris Desa Bali Sadhar Tengah 

17. Ibu  Luh Nadi, Masyarak Desa Bali Sadhar Tengah 

18. Ibu  Ni Kadek Sari Ratna Kumala, masyarakat Hindu Desa Bali Sadhar 

Tengah 

19. Bapak Supriyadi, Masyarakat Desa Bali Sadhar Tengah 

20. Bapak Asep Munandar, MasyarakatIslam Desa Bali Sadhar Tengah 

21. Bapak Suwarto, Tokoh Islam Desa Bali Sadhar Tengah 

22. Bapak ahmad syafrudin Masyarakat Desa Bali Sadhar Tengah 

23. Bapak indri yani, remaja Islam Desa Bali Sadhar Tengah 

 

B. Informan 

1. Kepala Desa Bali Sadhar Tengah 

2. Pemangku adat Hindu  

3. Sesepuh Desa 

4. Warga Masyarakat 
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LAMPIRAN GAMBAR 

 

Persiapan Upacara Tilem 
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Wawancara Tokoh Masyarakat 

 

Wawancara Pemangku Adat 
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Pembacaan Doa Oleh Pemangku 
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 Penyucian diri dengan menggunakan air Tirte 
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Penyusunan Banten Pejati 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Untuk Aparat Desa 

 

1. Tentang Sejarah Desa 

a. Pada tahun berapa berdirinya Desa ini? 

b. Berapa jumlah penduduk di Desa ini? 

c. Siapa saja Kepada Desa yang pernah menjadi di Desa ini? 

 

2. Kondisi Geografi  

a. Berapa luas Desa 

b. Batas-batas Desa 

 

3. Kondisi Demografis 

a. Jumlah penduduk Desa berdasarkan jenis kelamin 

b. Jumlah masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dll. 

c. Pekerjaan penduduk 

 

B. Pertanyaan Untuk Masyarakat 

1. Menurut bapak apakah arti ritual Tilem? 

2. Bagaimana sejarah dan pelaksanaanya? 

3. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan ritual Tilem ini? 

4. Mengapa ritual Tilem dilaksanakan? 

5. Mengapa di Desa Bali Sadhar Tengah ini pelaksanaan ritual Tilemnya 

berbeda dengan Desa sebelah apa yang melatar belakangi? 

6. Ritual Tilem mini diwajidkan untuk siapa, dari umur berapa sampai 

berapa? 

7. Adakah hal-hal tertentu yang harus dihindari? 

8. Ditujukan kepada siapa ritual Tilem ini? 

9. Apa tujuan dan maksud dari ritual Tilem? 

10. Adakah sesajen yang menjadi syarat utamanya? 

11. Menurut anda apakah makna sesajen? 

12. Bagaimana sejarah dari sesajen? 

13. Apakah maksud dan tujuan dari sesajen? 

14. Adakah fungsi tersendiri dari sesajen? 

15. Apa saja yang harus disiapkan dalam menyiapkan sesajen? 
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16. Bagaimana proses pembuatan sesajen? 

17. Apa saja alat-alat yang digunakan dalam membuat sesajen? 

18. Bagaimana cara membawa sesajen? 

19. Apakah harus memakai baju adat atau baju sembahyang? 

20. Didapatkan dari mana sesajennya atau belinya dimana? 

21. Adakan diantara sesajen yang wajib ada? 

22. Apakah makna dari beragai macam sesajen tersebut? 

23. Dari berbagai sesajen tersebut adakah didalamnya mengandung simbol-

sombol tertentu? 

24. Apa saja isi dari banten tersebut? 

25. Jika dikaitkan dengan ritual tilem apakah makna dari sesajen tersebut? 

26.  Dari makna sesajen dan tujuan ritual tilem, adakah pengaruh positifnya 

terhadap pribadi masing-masing? 

27. Adakah dampak dari melaksanankan ibadah ritual Tilem ini terhadap 

kehidupan sosial? 
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