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SARI 

 

 Karthadinata, Dewa Made. 2006. Barong Ket dan Rangda : Kajian Tentang 
Perkembangan, Proses Pembuatan, dan Sakralisasi, serta Pesan-pesan 
Budaya dalam Penampilannya sebagai Kesenian Tradisional Bali.  Tesis. 
Program Studi Pendidikan Seni. Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing : I  Prof.Dr. Tjetjep Rohendi R,MA., II. Drs.Moh. 
Rondhi, MA. 

 

Kata kunci : budaya, karya seni,  simbol dan mitos  

  

Animisme dan dinamisme merupakan agama yang umum bagi masyarakat 
prasejarah. Animisme adalah keyakinan akan adanya roh, bahwa segala sesuatu di 
alam semesta ini didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda, sedangkan 
dinamisme adalah keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam. Pada 
peradaban pra-sejarah ritual magis yang animistis merupakan sumber penting dari 
inspirasi artistik. Walaupun masyarakat Bali telah menganut paham agama Hindu 
Dharma, namun anasir-anasir  paham animisme dan dinamisme itu tetap hingga 
sekarang  menjiwai kesenian Bali, bahkan sudah menyatu dalam budaya. Hal ini 
dapat dilihat dalam pertunjukan tari wali, seperti Sang Hyang Jaran, Sang Hyang 
Dedari, bahkan pada pertunjukan Barong dan Rangda pun  terdapat unsur-unsur 
animisme dan dinamisme tersebut, karena pada adegan terakhir selalu saja ada orang 
yang kesurupan atau kemasukan roh-roh.  

Masalah umum penelitian ini adalah fenomena pesan-pesan budaya yang 
terdapat di balik Barong  dan Rangda. Fokus permasalahan adalah (1) Bagaimana 
sejarah Barong  dan Rangda, (2) Bagaimana proses pembuatan Barong  dan Rangda, 
(3) Bagaimana tahapan sakralisasi Barong dan Rangda, (4) Apa pesan-pesan budaya 
di balik Barong dan Rangda yang meliputi estetika, simbol, mitos, dan pertunjukan.  

Tujuan penelitian ini adalah ingin menelusuri kembali secara lebih mendalam 
tentang pesan-pesan budaya pada topeng Barong dan Rangda, secara khusus 
penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan, menginterprestasikan, dan memberi 
penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian yang diperoleh 
diharapkan bermanfaat untuk mengisi atau memperkaya kelangkaan literatur tentang 
seni tradisional Indonesia. 

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan  
Antropologi Budaya. Latar penelitian adalah Daerah Propinsi Bali, dengan 
pertimbangan bahwa, semua Desa Adat Pekraman di Bali memiliki Barong Ket dan 
Rangda, yang diyakini sebagai penjaga dan pelindung desa dari bencana atau 
musibah. Data dikumpulkan  dengan : studi kepustakaan, obsevasi partisipan, 
wawancara mendalam, dan dokumen. Kesahihan data diperoleh dengan cara 
triangulasi, pemeriksaan informan, dan penilaian sesama peneliti. Data dianalisis 
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dengan (1) reduksi data, (2) penyajian data hasil reduksi dan (3) pengambilan 
simpulan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa, (1).Asal-usul Barong dan Rangda 
diperkirakan sudah ada sejak abad 16, pada pemerintahan Dalem Waturunggung. Hal 
ini ditandai dengan adanya Karang Bhoma, ditempatkan di atas pintu atau kori agung 
pada Candi Paduraksa pura. Wujud bentuk barong dan rangda ini nampak ada 
perpaduan antara seniman jawa dengan seniman Bali dan mendapat pengaruh atau 
inspirasi dari Barongsae dari Cina. (2). Proses pembentukan, langkah awal yang 
dilakukan masyarakat adalah melakukan upacara memohon kayu atau nuwedin. 
Setelah kayu didapat, lalu dilakukan upacara pralina atau upacara menonaktifkan 
kekuatan kayu, setelah itu baru sangging dapat memulai mengerjakan memahat kayu 
tersebut hingga menjadi bentuk topeng dengan tahapan seperti; makalin, ngerupa, 
ngalusin dan, memulas. 3) Proses sakralisasi pembuatan barong dan rangda, 
tahapannya sebagai berikut; setelah topeng selesai, dilakukan upacara prayascita 
atau upacara pemelaspas, dan mengisi topeng dengan pedagingan berupa emas, 
perak, dan tembaga dilebur menjadi lempengan, lalu dimasukkan melalui lobang 
pada ubun-ubun topeng, serta langit-langit topeng dirajah dengan aksara suci Ang, 
Ung, Mang. Upacara selanjutnya adalah upacara pasupati yaitu menyatukan topeng 
dengan badannya. Upacara terakhir adalah ngerehin, yaitu upacara memasukkan roh 
ke dalam Barong maupun Rangda, jika masyarakat sudah melihat sinar jatuh pada 
tempat upacara, itu berarti barong dan rangda diyakini sudah sakral. 4) Barong dan 
Rangda merupakan karya seni rupa yang disakralkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu 
sarat dengan pesan-pesan budaya yang terkandung di dalamnya melalui estetikka, 
simbol/mitos dan dalam pertunjukan. 

Saran yang dapat disampaikan dalam rangka pelestarian dan pengembangan 
Barong Ket dan Rangda ini adalah sebagai berikut ; 

Pertama, bentuk pertunjukan yang tergolong katagori wali, ternyata 
pertunjukannya terkesan apa adanya dan amat sederhana. Untuk itu maka, 
pertunjukkan hendaknya dapat dipersiapkan dengan baik dan kreatif, karena 
pertunjukan yang akan dipersembahkan kepada Hyang Widhi seharusnya karya 
garapan yang terbaik. Untuk itu perlu persiapan yang matang dalam persiapan 
pertunjukan tersebut, baik dalam bentuk gerak tari, busana/kostum, rias wajah dan 
sebagainya. 

 Kedua, pertunjukan yang tergolong wali maupun bebali, hanya 
dipersembahkan, mana kala ada upacara  panca wali atau piodalan di salah satu pura. 
Jika ada peristiwa gerubug atau wabah yang menyerang masyarakat, maka baru tari-
tarian sakral ini dipertontonkan dengan tujuan  untuk  mengusir wabah penyakit yang 
menyerang masyarakat.  Namun sekarang ini pertunjukan wali atau sakral ini 
dipertontonkan untuk kepentingan sajian pariwisata. Untuk itu saya menghimbau 
kepada semua pihak yang terkait seperti pejabat Depag Propinsi Bali, para tokoh-
tokoh agama Hindu Dharma  yang terhimpun dalam wadah organisasi Parisada 
Pusat, untuk bersepakat membuat awig-awig tentang pertunjukan Wali maupun 
bebali, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dipertunjukkan di luar pura.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang 

Ada tiga tahapan dalam  kebudayaan yaitu : tahap mitis, tahap ontologis, dan 

tahap fungsional. Tahap pertama, mitis ialah sikap manusia yang merasakan dirinya 

terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa,  

alam raya atau kekuasaan kesuburan, seperti  dalam mitologi-mitologi bangsa-bangsa 

primitif. Tahap kedua ontologi ialah sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam 

kepungan kekuasaan mitis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal 

ikhwal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dulu dirasakan 

sebagai kepungan. Ia mulai menyusun suatu ajaran atau teori mengenai dasar hakikat 

segala sesuatu (ontologi) dan mengenai segala sesuatu menurut perinciannya (ilmu-

ilmu). Kita melihat, bahwa ontologi itu berkembang dalam lingkungan-lingkungan 

kebudayaan kuno yang sangat dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu pengetahuan. 

Ketiga, tahap fungsional ialah sikap dan alam pikiran yang makin tampak dalam 

manusia modern. Ia tidak begitu terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mitis), ia 

tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak terhadap obyek penyelidikannya 

(sikap ontologis). Ia ingin mengadakan hubungan-hubungan baru, suatu kebertautan 

yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya (V Peursen, 1981 : 18 ).       

Dalam sistem kehidupan masyarakat prasejarah terdapat beberapa pokok  religi 

yang mereka percayai, seperti sistem upacara, dasar-dasar mitologi  yang mereka 

percayai sebagai kisah asal-usul alam semesta, tatanan organisasi kepercayaan, 
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etika agama atau hukum adat istiadat, sistem mistik mereka untuk memasuki 

pengalaman konkret kesatuan dengan kosmos, primbon,  dalam keselarasan dan 

tidak keselarasan dengan kosmosnya. Bagi masyarakat mitis karya seni bukan 

sekadar persoalan estetika, tetapi terutama persoalan jalan keselarasan dengan 

kosmos. Pengalaman estetik sekaligus merupakan pengalaman religius. Target 

kesenian mereka adalah untuk mencapai pengalaman religius. Pengalaman estetik 

adalah suatu ekstasi dengan kosmos dan peleburan diri dalam seni adalah 

peleburan diri dalam pengalaman mistik ( Sumardjo, 2000:325 ). 

Lingkungan alam merupakan tempat bagi manusia untuk berkiprah menjalankan 

kehidupannya. Dalam melangsungkan kehidupan di alam lingkungan ini manusia 

menyatu dengan alam jagat raya. Berbagai tantangan dihadapinya seperti ; 

gangguan binatang buas, hujan, banjir bandang, angin ribut, gunung meletus 

memuntahkan lahar, serangan hama, wabah merajalela dan sebagainya, 

tampaknya alam ini sangat berkuasa, apabila terjadi musibah  maka manusia tidak 

dapat berbuat banyak, kecuali  memohon perlindungan kepada kekuatan alam 

gaib. 

    Animisme dan dinamisme adalah kepercayaan yang umum bagi masyarakat 

prasejarah. Animisme merupakan keyakinan akan adanya roh bahwa segala 

sesuatu  di alam semesta ini didiami dan dikuasai oleh roh yang berbeda-beda, 

sedangkan dinamisme adalah keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan 

alam, kekuatan alam ini dapat berupa makhluk (personal) ataupun tanpa wujud 

(Titib, 2003:30).  Satu di antara kepercayaan mereka adalah bahwa roh-roh tinggal 

di mana saja di dunia ini, yaitu : di batu, dalam butiran padi, di pohon besar, di 
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gunung, di sungai, dan sebagainya, serta merupakan kepercayaan animisme yang 

dipeluk secara luas dalam masyarakat prasejarah. Seorang animisme juga percaya 

tentang adanya kekuatan-kekuatan atau “magi” yang luar biasa pentingnya bagi 

pribadi maupun bagi masyarakat. Bila seseorang berbuat atas nama orang lain 

atau bagi masyarakat secara menyeluruh, perbuatan itu menjadi sebuah ritual 

magis.  Pada peradaban prasejarah ritual  magis yang animistis pasti merupakan 

sumber penting dari inspirasi artistik    (Brandon, J R, 2003:10 ) 

Alam pikir masyarakat animisme memandang dunia  penuh dengan kekuatan-

kekuatan gaib yang diliputi rahasia. Dunia mistis itu ternyata, bahwa barang-

barang dijiwai oleh ruh-ruh halus. Masyarakat mitis percaya bahwa sebuah batu 

memiliki bermacam-macam khasiat, upacara-upacara berfungsi menangkis mara 

bahaya, menangkis kekeringan, menangkis hama, menangkis wabah dan 

sebagainya. Penghormatan terhadap para leluhur, lambang-lambang seperti pohon 

kehidupan, air suci, topeng yang mempersonakan, itu semua menunjukkan rasa 

hormat, penuh getaran ketakutan, terhadap dasar eksistensinya sendiri, rasa takut 

terhadap itu. Semua lambang-lambang itu merupakan jendela-jendela yang 

membuka pandangan terhadap dunia transcendent dan immanent. Transcenden 

merupakan keyakinan yang memandang bahwa kekuatan Yang Maha Esa berada 

jauh di luar ciptaannya dan tidak terjangkau oleh pikiran manusia, sedangkan 

immanen merupakan keyakinan yang memandang kekuatan Yang Maha Besar 

sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya dan berada di dalam ciptaannya 

itu. Dewa-dewa pun diwujudkan dengan  lambang-lambang, lewat sebuah patung, 

sebuah topeng, tari-tarian yang menyangkut manusia, pementasan dongeng-

dongeng, dewa-dewa itu seolah-olah dihadirkan di tengah-tengah umat manusia. 
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Bahkan seekor binatang pun dapat menghadirkan sakti kehidupan. Inti sikap 

hidup mitis ialah, bahwa kehidupan ini ada, ajaib dan berkuasa, penuh daya 

kekuatan. Bersama dengan kesadaran tersebut timbullah cerita-cerita mitos beserta 

perbuatan, yang menjamin kehidupan manusia dan kebertalian dengan sukunya, 

bahkan kepemimpinan dan kerukunan dalam suku itu baru mungkin atas dasar 

mitos-mitos. Manusia dan alam raya saling meresapi, dan oleh karena itu  

kekuatan manusiawi dan ilahi juga saling terlebur. Tentu saja, manusia animisme 

maklum juga akan dunia profan yang diolah dan diaturnya dengan pekerjaan 

tangan dan kepala dingin, tetapi pada saat-saat tertentu dia seolah-olah disergap 

dan dikuasai oleh daya kekuatan para dewa, lambat laun sambil menari , 

menjelma sebagai dewa hujan ( V Peursen, 1984 : 46 ) 

Dalam kehidupan manusia primitif, “magi” memainkan peranan penting. 

Perbuatan-perbuatan “magis”  itu  bagi yang bersangkutan  erat hubungannya 

dengan alam gaib. Hujan tidak kunjung datang dan menimbulkan rasa gelisah, 

untuk itu upacara-upacara magis dapat meredakan kegelisahan itu. Itulah 

sebabnya maka upacara-upacara penentraman ini dilakukan untuk memanggil 

hujan. Mitos religius, manusia mengarahkan pandangannya dari dunia ini kepada 

dunia yang penuh kekuasaan yang lebih tinggi; dalam magis manusia bertitik 

tolak dari dunia penuh yang kekuasaan itu. Dengan lain perkataan mitos lebih 

bersifat transenden, dan magi lebih bersifat imanen. Atau lebih sederhana mitos 

lebih mirip dengan pujaan religius, sedangkan magi lebih condong menguasai 

sesuatu lewat beberapa kepandaian. Magi misalnya mau menangkis mara bahaya, 

mempengaruhi daya-daya kekuatan alam, menguasai orang lain sampai mau 

membunuh orang lain dengan menusuk-nusukkan jarum pada gambarnya, 
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misalnya. Mantra-mantra dan alat-alat tertentu sering berasal dari perbuatan 

seseorang  dewa dahulu kala yang lalu diturunkan kepada kita lewat leluhur 

seorang dukun tertentu  (V Peursen, 1984:50 ). Ada dua unsur mitos ; unsur 

pertama ada hubungannya dengan segi rasional dari mitos yang digunakan untuk 

menerangkan suatu yang sulit bagi pemikiran, yaitu menghilangkan skandal dari 

hal-hal yang tidak dapat terelakkan, misal suatu contoh masalah yang tidak dapat 

dihindarinya, kematian, unsur kedua berkaitan dengan sikap emosional dari mitos. 

Belakangan mitos ini mempunyai persamaan, bahwa manusia menjadi terharu 

dengan cara yang tidak dapat dirumuskan secara tepat  (Levis Strauss dalam V 

Baal, 1988 : 146 ).   

Manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari dirinya, 

dan manusia melakukan berbagai macam cara untuk mencari hubungan dengan 

kekuatan-kekuatan alam. Ada bermacam-macam pendirian dan teori yang berbeda 

mengenai masalah asal mula dan inti religi, disebutkan bahwa perilaku manusia 

yang bersifat religi itu terjadi karena : (1) manusia mulai sadar akan adanya 

berbagai gejala yang tak dapat dijelaskan dengan akal, (2) manusia mengakui 

adanya berbagai gejala yang tidak dapat dijelaskan dengan akal, (3) keinginan 

manusia untuk menghadapi berbagai pemikiran atau kejadian kritis yang 

senantiasa di alami manusia dalam daur hidupnya, (4) kejadian-kejadian luar biasa 

yang dialami manusia di alam sekelilingnya, (5) adanya getaran berupa rasa 

kesatuan yang timbul dalam jiwa manusia sebagai warga masyarakat, dan (6) 

manusia menerima firman dari Tuhan (E.B.Tylor dalam Koentjaraningrat, 1998 : 

194 ). 
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Sifat abstrak dari ruh menimbulkan keyakinan pada diri manusia bahwa ruh dapat 

hidup terpisah dari tubuh jasmaninya. Pada waktu orang hidup, ruhnya masih 

terikat pada tubuh jasmaninya, dan hanya dapat meninggalkan tubuh ketika orang 

itu sedang tidur atau pingsan. Karena pada waktu itu kekuatan hidup tidak berada 

dalam tubuh, maka tubuh yang bersangkutan berada dalam keadaan yang lemah. 

Walaupun ruhnya meninggalkan tubuhnya, hubungannya dengan jasmaninya pada 

saat orang bersangkutan sedang tidur atau pingsan, tetap ada. Hanya pada waktu 

mati, ruhnya meninggalkan tubuhnya untuk selama-lamanya, dan putuslah 

hubungan antara keduanya. Ruh yang telah dilepas (merdeka) tidak disebut ruh 

lagi, melainkan spirit (makhluk halus). Dengan demikian pikiran manusia beralih 

kesadarannya akan adanya ruh menjadi kepercayaan kepada makhluk halus 

(Koentjaraningrat,1998: 196). 

Dalam evolusi religi, manusia percaya bahwa makhluk halus yang tidak 

dapat ditangkap oleh pancaindra manusia, dapat melakukan hal-hal yang tak dapat 

dilakukan manusia, menghuni alam sekeliling tempat tinggal manusia. Makhluk 

halus tersebut mendapat tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

sehingga menjadi obyek penghormatan dan penyembahannya, yang dilakukan 

dengan berbagai upacara, doa, sesaji, korban, dan lain sebagainya.   

Ketika persoalan-persoalan tak dapat mereka pecahkan dengan akal, maka 

dipecahkannya dengan magik, atau ilmu gaib. Pada waktu religi belum hadir 

dalam kebudayaan  manusia, manusia hanya menggunakan ilmu gaib untuk 

memecahkan masalah-masalah hidup yang berada di luar jangkauan akal dan 

pengetahuannya. Ketika mereka menyadari ilmu gaib tak bermanfaat bagi mereka, 
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mulailah timbul kepercayaan bahwa alam dihuni oleh makhluk-makhluk halus 

yang lebih berkuasa, untuk itu muncul ide, dengan siapa kemudian manusia mulai 

mencari hubungan, sehingga kemudian timbul religi. Perbedaan ilmu gaib dan 

religi, ialah bahwa ilmu gaib merupakan segala sistem perbuatan dan sikap 

manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan menggunakan 

kekuatan-kekuatan dan hukum gaib yang ada di alam semesta. Sebaliknya religi 

adalah segala sistem perbuatan untuk mencapai sesuatu maksud dengan cara 

menyandarkan diri pada kehendak dan kekuasaan makhluk-makhluk halus, 

misalnya ruh, dewa, dan sebagainya, yang menghuni alam semesta (Frazer dalam 

Koentjaraningrat. 1998 : 197). Tampaknya kepercayaan atau kesadaran inilah 

yang mendorong atau mendasari masyarakat mitis, timbulnya gagasan atau ide 

untuk membuat karya seni yang disakralkan sebagai sarana untuk memohon 

perlindungan religius atau mistik, dijauhkan dari hal-hal yang bersifat buruk atau 

bencana. Produk seni masa lampau yang masih hidup dalam masa kini adalah 

produk seni masyarakat nenek moyang kita yang kebudayaannya masih dalam 

tahap mitis. Pada budaya mitis manusia berusaha hidup bersikap menyatu dengan 

alam lingkungan. Hidup ini adalah kesatuan maha besar, antara manusia dengan 

masyarakat, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan dunia ruh yang 

gaib, antara manusia dengan seluruh tata kosmos semesta ini. Manusia mitis 

menyatukan dirinya dengan objek di luar dirinya, dan dari sana menemukan jati 

dirinya. 

Berkesenian bagi masyarakat Bali merupakan nafas setiap hari, karena semua 

hasil produk kesenian seperti seni rupa, seni kriya, kerawitan, seni tari dan 

sebagainya,  sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan upacara 
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ritual, hal ini tampak dalam kegiatan upacara manusa yadnya, pitra yadnya, dewa 

yadnya dan resi yadnya. Untuk itu maka dalam kegiatan berkesenian bagi 

masyarakat Bali terdapat kesenian yang sifatnya wali (kesucian), bebali 

(pertunjukan penunjang upacara ritual), dan balih-balihan (tontonan). Banyak seni 

pertunjukan di Bali kita saksikan  dewasa ini memiliki akar budaya pada magi 

ritual, seperti :  Sang Hyang  Widadari, Sang Hyang Jaran, Sang Hyang Bojog, 

Sang Hyang Bangkung, dan lain sebagainya.  Satu dari tipe tari pertunjukan yang 

bernuansa ritual magis yang sampai sekarang masih tetap ada dan didukung oleh 

masyarakat adat di Bali adalah Barong Ket dan Rangda.  Pertunjukan Barong Ket 

dan Rangda merupakan warisan  budaya yang menunjukkan adanya  bentuk dan 

struktur kesenian dari jaman animisme. Berbicara tentang kesenian tradisional 

Bali berarti menempatkan aktivitas berkesenian masyarakat Bali yang hidup dari 

masa lampau hingga kini yang terpelihara dengan baik dan berkembang. 

Perkembangannya pun dapat menyesuaikan  dengan konsep agama, dan menerima 

pengaruh  dari luar yang bersifat positif. Bertolak dari uraian tersebut di atas, 

kiranya cukup alasan jika penulis mengkajinya  dalam bentuk penelitian dengan  

judul : “Topeng Barong dan Rangda : Kajian tentang Perkembangan, Proses 

pembuatan, dan Sakralisasi, serta Pesan-Pesan Budaya dalam Penampilannya 

sebagai Kesenian  Tradisional Bali”.  

Para ahli yang  menulis  kajian tentang Barong dan Rangda telah banyak.  Mereka 

yang telah meneliti dan menulis tentang Barong dan Rangda tersebut diantaranya 

adalah (1) Bandem,I Made dan Fredrik Eugene de Boern, 1981. dalam bukunya 

Kaja and Kelod Balinese Dance in Transition,  Kuala Lumpur : Oxford University 

Press, sedikit menyinggung tentang tarian magic Barong Ket dan Rangda, (2) 
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Beryl de Zoete and Walter Spies, 1986. dance and Drama in Bali. New York : 

Oxford University Press, dalam Bab III membahas tentang drama tari magic 

Barong  dengan lakon Calonarang, dan (3) Fred B. Eiseman,JR, 1988, Bali  

Sekala & Niskala, Volume I.  Essays on Religion, Ritual, and Art, Singapore : 

Periplus Editions, dalam  Bagian IV sedikit membahas tentang pertunjukan  

Barong. Untuk itu penulis bermaksud mengkaji  Barong dan Rangda secara 

komprehensif dari berbagai sudut pandang  nilai-nilai budaya, seperti 

perkembangan, proses pembuatan, skralisasi, pesan-pesan budaya dalam 

pertunjukan Barong dan Rangda.  

 

1.2. Masalah dan Fokus Masalah Penelitian   

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa hadirnya tari topeng Barong dan Rangda di 

Bali merupakan artefak yang bernuansa mitis, hingga sekarang pola kepercayaan 

mitis ini tetap dilestarikan bagi masyarakat Bali. Dalam budaya masyarakat Bali 

topeng Barong dan Rangda disakralkan  dan biasanya disimpan dalam salah satu 

Pura milik Desa. Setiap ada upacara piodalan atau penirtan di Pura, yang 

diselenggarakan setiap enam bulan sekali, Barong dan Rangda tersebut  

dikeluarkan dari tempat penyimpanannya untuk diupacarai. Di samping itu setiap 

ada musibah seperti  kekeringan, wabah maupun hama yang menyerang  warga 

masyarakat pendukung,  maka oleh warga masyarakat pendukung, Barong dan 

Rangda di arak keliling ke seluruh wilayah desa, dengan melakukan upacara  

menyampaikan sesaji memohon perlindungan agar dijauhkan dari gangguan roh-

roh jahat, dan upacara ini dilakukan nyejer selama tiga hari. Upacara ini dilakukan 
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karena masyarakat pendukung meyakini bahwa upacara tersebut dapat membantu 

mengatasi musibah wabah maupun hama yang menyerang tanaman para petani, 

dan hal ini diyakini pula dapat menjaga desa dari kekuatan-kekuatan yang bersifat 

jahat. Kegiatan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali ini menandakan 

betapa Barong dan Rangda didudukkan sebagai sesuatu benda yang amat 

disakralkan, yang mempunyai kekuatan baik sebagai pelindung masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat Bali terhadap Barong dan Rangda yang didudukkan 

sebagai benda sakral, dilegitimasi pula oleh adanya mitos-mitos, baik yang 

tercantum dalam lontar-lontar maupun babad. 

Permasalahan umum yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang 

seperti yang telah diuraikan di atas adalah fenomena pesan-pesan budaya yang 

terdapat di balik bentuk topeng Barong dan Rangda. Sehubungan dengan hal itu, 

untuk memfokuskan dan mengkaji  pokok permasalahan penelitian ini, secara 

khusus perlu dipertanyakan : (1) Bagaimanakah asul-usul Barong dan Rangda?, 

(2) Bagaimanakah tampilan Barong dan Rangda dilihat dari segi proses 

pembuatan  dan sakralisasi perwujudannya?, (3) Apa pesan-pesan budaya di balik 

topeng Barong dan Rangda, sebagai sarana pertunjukan ?  Masalah tersebut 

diajukan dengan asumsi bahwa karya seni rupa Barong dan Rangda senantiasa 

dalam penampilannya merupakan ekspresi seni sekaligus untuk memenuhi 

kebutuhan moral spriritual masyarakat.    
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) ingin menelusuri kembali secara 

lebih mendalam tentang pesan-pesan budaya pada topeng Barong dan Rangda, 

dan (2) secara khusus penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan, 

menginterpretasikan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang 

diajukan. 

 

1.4. Manfaat dan Signifikansi Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) sifat penelitian ini 

mengutamakan penulisan kritis ilmiah dan penyempurnaan penulisan tentang 

topeng Barong dan Rangda yang telah ditulis oleh para ahli antropologi budaya 

dan hasil penelitian maupun tulisan-tulisan yang dimuat dalam jurnal-jurnal yang  

sudah ada,  (2) mengisi atau memperkaya kelangkaan litratur tentang seni 

tradisional Indonesia, dan (3) Penelitian ini menjadi signifikan, karena  

menyajikan analisis tentang Barong dan Rangda yang lebih komprehensif, 

mengkaji tampakan fisik yang ekspresif berdasarkan prinsip-prinsip bahasa rupa 

sekaligus menggali kedalaman kepercayaan.  

 

1.5. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik yang dipergunakan sebagai kerangka penjelasan  dalam 

menganalisis permasalahan tesis serta sebagai panduan dalam pengumpulan data  di 
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lapangan, adalah mengacu keterkaitan  hubungan fungsional konsep-konsep yang 

dapat diikuti pada uraian di bawah ini.  

  

1.5.1 Kebudayaan 

Sesungguhnya kata kebudayaan mempunyai banyak pengertian, salah seorang 

tokoh antropologi, Tylor (dalam Mulyono J, 1991:10) pernah mengajukan batasan 

kebudayaan adalah kompleks keseluruhan yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kecakapan serta kebiasaan-

kebiasaan lain  yang dibutuhkan oleh manusia sebagai warga masyarakat. Sementara 

itu Kluckholhn (dalam Koentjaraningrat,  1999) mencoba mengajukan 11 definisi 

kebudayaan, antara lain; sebagai keseluruhan cara hidup yang dianut oleh suatu 

kelompok sosial, cara berpikir, berperasaan dan berperasaan, abstraksi dari tingkah 

laku sosial, seperangkat pedoman untuk memecahkan masalah mekanisme kontrol 

untuk mengatur tingkah laku secara normatif, atau seperangkat cara untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan luar maupun dengan sesama 

manusia.  

Kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu pedoman menyeluruh 

yang berisi sistem–sistem pengetahuan, sistem-sistem kepercayaan,  sistem-sistem 

gagasan dan sistem-sistem nilai bagi segala tindakan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kebudayaan ada, berkembang, dan dibakukan  dalam tradisi-

tradisi sosial suatu masyarakat. Kebudayaan adalah milik masyarakat yang 

dipergunakan secara bersama, sebagai pedoman atau  kerangka acuan warga 

masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai tingkah laku yang bertalian dengan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kendati dalam kenyataan empirik pada 
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tingkat individu dimungkinkan terjadi penyimpangan tingkah laku sebagai akibat 

pengetahuan kebudayaan yang dimiliki (Suparlan,1990 : 2), namun demikian, 

dengan jelas tingkah laku sosial anggota suatu masyarakat itu tidak bebas dari 

kebudayaan yang pada hakekatnya merupakan kompleks pengetahuan, nilai-nilai, 

gagasan-gagasan vital, serta keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang 

menguasai mereka (Budhisantoso, 1981/1982 : 25). 

Dalam pengertian seperti tersebut di atas, kebudayaan terlihat peranannya 

sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia (Geertz,1973), atau sebagai 

pola-pola tingkah laku manusia (Keesing dan Keesing, 1971). Kebudayaan adalah 

serangkaian aturan, resep, rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian 

model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya  

sesuai dengan lingkungan yang dihadapi (Spradley,1972).  

 Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makluk 

sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan atau sistem-

sistem makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang 

ditransmisikan secara historis. Model-model pengetahuan itu digunakan secara 

selektif oleh warga masyarakat pendukungnya untuk berkomunikasi, melestarikan 

dan menghubungkan pengetahuan, dan bersikap serta bertindak dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya (Geertz, 1973:89; Suparlan, 1984:14-15).  Dalam 

definisi tersebut di atas,   kebudayaan dilihat sebagai “mekanisme kontrol” bagi 

kelakuan dan tindakan-tindakan manusia. Dengan demikian kebudayaan merupakan 

serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana dan 

strategi-strategi yang terdiri dari atas rangkaian model-model kognitif yang 



14 
 

 
 

digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan 

yang dihadapinya. 

Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan 

kebenarannya oleh yang bersangkutan yang diselimuti serta menyelimuti perasaan-

perasaan dan emosi-emosi manusia serta menjadi sumber bagi sistem penilaian 

sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu yang berharga atau tidak, sesuatu yang 

bersih atau kotor, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena kebudayaan itu 

diselimuti oleh nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah 

pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap 

manusia (Lihat Suparlan, 1980:21). 

Dalam pengalaman dan proses belajar manusia, sesungguhnya dia 

memperoleh serangkaian pengetahuan mengenai simbol-simbol. Simbol adalah 

segala sesuatu (benda, peristiwa, kelakuan, atau tindakan manusia, ucapan) yang 

telah ditempeli sesuatu arti tertentu menurut kebudayaan yang bersangkutan. Simbol 

adalah komponen utama perwujudan kebudayaan karena setiap hal yang dilihat dan 

dialami oleh manusia itu sebenarnya diolah menjadi serangkaian simbol-simbol yang 

dimengerti oleh manusia. Dalam setiap kebudayaan, simbol-simbol yang ada itu 

cenderung untuk dibuat atau dimengerti oleh para warganya berdasarkan atas 

konsep-konsep yang mempunyai arti yang tetap dalam suatu jangka waktu tertentu. 

Dalam menggunakan simbol-simbol, seseorang biasanya selalu melakukannya 

berdasarkan aturan-aturan untuk membentuk, mengkombinasikan bermacam-macam 

simbol, dan menginterpretasikan simbol-simbol yang dihadapi atau yang 

merangsangnya   (Suparlan, 1980 : 24). 
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Selanjutnya Geertz, (1992:56) menyatakan bahwa simbol-simbol yang 

bermakna, sebagian besar simbol-simbol itu adalah kata-kata, tapi juga isyarat-

isyarat, lukisan, musik, peralatan mekanisme seperti jam-jam atau objek-objek 

alamiah seperti permata. Dalam kenyataan, simbol-simbol itu adalah segala sesuatu 

yang lepas dari keadaannya yang sebenarnya dan dipergunakan untuk memasukkan 

makna dalam pengalaman. Dalam diri individu, simbol-simbol seperti itu sebagian 

besar telah ada. Sebagai sistem simbol, kesenian berfungsi menata pencerapan 

manusia yang terlibat di dalamnya atau dengan perkataan lain menata ekspresi atau 

perasaan estetis yang dikaitkan dengan segala ungkapan aneka ragam perasaan atau 

emosi manusia. Simbol merupakan komponen utama dalam budaya. Sesungguhnya 

setiap hal yang dilihat dan dialami manusia diolah menjadi serangkaian simbol yang 

dimengerti oleh manusia. Di dalam simbol termasuk simbol ekspresi, tersimpan 

berbagai makna antara lain berupa berbagai gagasan, abstraksi, pendirian, 

pertimbangan, hasrat, kepercayaan, serta pengalaman tertentu dalam bentuk yang 

dipahami bersama.  Menjadi manusia adalah menjadi individu, dan kita menjadi 

individu di bawah pengarahan pola-pola kebudayaan, sistem-sistem makna yang 

tercipta secara historis yang dengannya kita memberi bentuk, susunan, pokok, dan 

arah bagi kehidupan manusia (Geertz, 1992 : 65). 

Berbicara tentang kebudayaan, secara empirik, senantiasa dikaitkan dengan 

suatu masyarakat yang mempunyai seperangkat nilai dan kepercayaan yang merujuk 

pada cita-cita tertentu. Kebudayaan ditransmisikan pada kelompok lain melalui 

proses enkulturasi. Dunia  dibentuk melalui aturan-aturan yang dibakukan, yang 

memberi peluang terciptanya pikiran-pikiran yang konsisten dan sistematik dalam 
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bentuk gaya hidup, gaya bangunan, gaya seni, atau lingkungan fisik (Rohendi, 2000: 

8). 

Demikianlah kebudayaan, merupakan pedoman menyeluruh yang berisi 

sistem–sistem pengetahuan, sistem-sistem kepercayaan,  sistem-sistem gagasan dan 

sistem-sistem nilai bagi segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perwujudan nilai-nilai dalam gaya hidup masyarakat tertentu, 

sebagaimana yang dinyatakan  melalui cara-cara  yang khas  dilakukan  orang-orang  

dalam bertingkah laku, memainkan suatu peranan, atau menggunakan sumber daya 

tertentu adalah kegiatan-kegiatan  yang secara empiris dapat dijadikan objek kajian 

dalam  mengawali analisis terhadap suatu kebudayaan melalui tingkah laku atau hasil 

tingkah laku yang tercermin dalam sistem-sistem pengetahuan, sistem-sistem 

kepercayaan, dan sistem-sistem nilai.  

 

1.5.2.Kesenian  Tradisional  

Seni atau “art” aslinya berarti teknik, pertukangan, keterampilan yang dalam 

bahasa Yunani kuno sering disebut sebagai “techine”. Pada pertengahan abad ke-17 

di Eropa dibedakan antara keindahan umum (termasuk alam) dan keindahan karya 

seni atau benda seni. Inilah sebabnya lalu dikenal istilah “fine art” atau “high art” 

(seni halus dan seni tinggi), yang dibedakan dengan karya-karya seni, pertukangan 

(“craf”). Seni sejak itu dikategorikan sebagai “artefact” atau benda bikinan 

manusia. Pada dasarnya artefact itu dapat dikategorikan menjadi tiga golongan 

yakni, benda-benda yang berguna tetapi tidak indah, kedua benda-benda yang 

berguna dan indah, serta ketiga benda-benda yang indah tapi tidak ada kegunaan 
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praktisnya. “Artefact” jenis ketiga itulah yang dapat digolongkan dalam estetika 

(Sumardjo, 2000:24).  

Sementara pendapat umum menyatakan bahwa “seni” adalah segala macam 

keindahan yang diciptakan oleh manusia, maka menurut jalan pikiran ini seni adalah 

produk keindahan, suatu usaha manusia untuk menciptakan yang indah-indah yang 

mendatangkan kenikmatan. Jika kita perhatikan kesenian tradisional di Indonesia, hal 

itu memang ada benarnya; gamelan adalah paduan suara yang indah yang dapat 

didengar menggunakan telinga dan ukir-ukiran kayu dalam rumah tradisional adalah 

hiasan yang menambah indahnya pemandangan. Tetapi apabila seni modern yang 

kita hadapi, bukan mustahil kita akan dihadapkan pada suatu hal yang justru sama 

sekali tidak indah dan tidak mengenakkan. Seniman-seniman sekarang banyak yang 

tidak lagi memandang seninya sebagai proyek penciptaan keindahan dan sebaliknya 

menggunakannya sebagai sarana pemecahan problem. 

Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, dinyatakan bahwa seni ialah segala 

pembuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, hingga 

dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia (Soedarso Sp, 1976:3). Dalam definisi 

menurut Ki Hajar Dewantara tersebut terdapat pemindahan perasaan seniman 

(“transfer of feeling”) rasa indah pada diri seniman menular kepada orang yang 

melihat karyanya, sehingga seni dapat dikatakan merupakan sarana komunikasi 

perasaan manusia. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Tolstoy (1960:51) 

menyatakan pula bahwa seni adalah “transfer of feeling”. Seni adalah ungkapan 

perasaan seniman yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan 

apa yang dirasakannya. Dengan seni, seniman memberikan, menyalurkan, 

memindahkan perasaannya kepada orang lain, sehingga orang itu merasakan apa 
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yang dirasakan sang seniman. Lebih dari pada itu orang itu pun dapat menerima 

perasaan seniman dengan kondisi yang sama. Dengan sendirinya, kalau karya seni 

seorang seniman hanya dapat diterima oleh satu orang tertentu saja dan tidak bisa 

diterima orang lain, maka karya itu bukan karya seni. Makin luas jangkauan 

penerimaannya makin besar karya seni itu (Sumardjo, 2000:63). 

Seniman mengungkapkan perasaan akibat pengalaman hidupnya, bukan 

untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Seorang 

pelukis melukis sebuah adegan seorang yang sedang meratapi kematian istrinya yang 

amat dicintainya tentu tidak akan menggerakkan perasaan banyak orang lain, kalau ia 

hanya meratapi individu istri yang dicintai itu. Ini sama saja dengan terapi stres 

akibat kematian istrinya. Ratapan itu baru menjadi karya seni kalau orang lain dapat 

merasakan pahitnya kematian istri mereka sendiri. Perasaan yang mencapai tingkat 

universal inilah yang diekspresikan. Oleh sebab itu seni adalah sebuah karya buatan 

manusia yang dapat menimbulkan efek-efek rangsangan psikologis bagi yang 

melihatnya. Efek tersebut berupa tanggapan-tanggapan yang berwujud pengamatan, 

pengenalan, imanjinasi, yang rasional maupun yang emosional. Pandangan tersebut 

jelas menekankan pada kegiatan rohani di pihak si apresiator, terhadap karya seni, 

dengan segenap fungsi-fungsi jiwa yang ada.  

Secara umum orang berpendapat bahwa kesenian adalah hasil ekspresi jiwa 

manusia terhadap keindahan. Di samping itu karya seni juga ada yang lebih 

mengutamakan pesan-pesan budaya yang mengandung unsur–unsur sistem budaya 

dari masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa dengan kesenian 

masyarakat yang bersangkutan bermaksud menjawab atau menginterpretasikan 

permasalahan kehidupan sosialnya, mengisi kebutuhan atau mencapai suatu tujuan 
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bersama, seperti kemakmuran, persatuan, kemuliaan, kebahagiaan dan rasa aman 

yang berhubungan dengan yang gaib (super natural) dan lain–lain. Kesenian sebagai 

ekspresi keindahan yang mengandung pesan budaya terwujud dalam bermacam–

macam bentuk seni seperti seni lukis,  seni rias, seni patung, seni sastra, seni tari, 

seni vokal, seni drama, dan lain–lainnya ( Melalatoa, 1989:26). Kesenian yang 

dimaksud adalah hal-hal  indah yang berkaitan dengan konsep kebudayaan atau 

pesan-pesan budaya lewat kesenian.  

Dengan memandang kesenian sebagai unsur dalam kebudayaan atau 

subsistem dari kebudayaan, maka dengan jelas dapat dilihat fungsinya dalam 

kehidupan manusia. Kesenian sebagaimana juga kebudayaan adalah pedoman hidup 

bagi masyarakat pendukungnya dalam mengadakan kegiatannya, yang di dalamnya 

berisikan perangkat-perangkat model  bertindak. Model bertindak ini digunakan 

secara selektif oleh masyarakat pendukungnya untuk berkomunikasi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan integratifnya yang berkaitan dengan pengungkapan atau 

penghayatan estetik (Geertz, 1973). 

Keindahan pada dasarnya merujuk pada pengertian berbagai hal yang 

mempersyaratkan adanya persentuhan selera, pemahaman dan kepekaan untuk 

membedakan dan mengapresiasi makna dari suatu bentuk karya manusia yang 

mengakibatkan tumbuhnya perasaan-perasaan seperti dikemukakan di atas. 

Persentuhan, selera, pemahaman dan penghayatan yang menumbuhkan rasa pesona 

itu akan memperoleh maknanya jika orang yang terlibat di dalamnya menggunakan 

simbol-simbol yang dipahami bersama dalam konteks budayanya. 

Dalam  berbagai keragamannya, perwujudan kesenian senantiasa terkait 

dengan penggunaan kaidah-kaidah dan simbol-simbol. Penggunaan simbol seni 
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dalam seni, sebagaimana juga dalam bahasa, menyiratkan suatu bentuk pemahaman 

bersama di antara warga-warga masyarakat pendukungnya. Dalam perwujudan fisik 

atau bentuk karya seni, tercermin kaidah-kaidah intraestetik. Kaidah-kaidah intra 

estetik ini secara menyeluruh dapat dipahami dalam latar kesenian dan kaitannya 

dengan lingkungan dan kebutuhan estetik, serta secara empirik hanya mungkin 

muncul karena adanya pranata seni. 

Berekspresi estetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tergolong 

dalam kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif ini muncul karena adanya dorongan 

dalam diri manusia yang secara hakiki senantiasa ingin merefleksikan keberadaanya 

sebagai makhluk yang bermoral, berakal dan berperasaan. Kebutuhan estetik secara 

langsung maupun tidak langsung terserap dalam kegiatan-kegiatan pemenuhan 

kebutuhan lainnya, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan skunder, 

maupun kebutuhan integratif lainnya yang berkaitan dengan perasaan baik dan benar, 

adil dan tidak adil, serta masuk akal dan tidak masuk akal (Rohidi,2000 : 9). 

Sejalan dengan itu Suparlan (1987) menyatakan bahwa pemenuhan 

kebutuhan estetik, seperti juga pemenuhan sebagian besar pemenuhan kebutuhan 

lainnya dilakukan manusia melalui kebudayaan. Dalam pemenuhan kebutuhan 

estetik ini kesenian menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dengan memandang 

kesenian sebagai unsur dalam kebudayaan atau subsistem dari kebudayaan, maka 

dengan jelas dapat dilihat fungsinya dalam kehidupan manusia; kesenian, 

sebagaimana juga kebudayaan, dilihat kesejajaran konsepnya adalah pedoman hidup 

bagi masyarakat pendukung dalam mengadakan kegiatannya: yang di dalamnya 

berisikan perangkat-perangkat model kognisi, sistem simbolik atau pemberian makna 

yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditranmisikan secara 
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histori. Model kognisi atau sistem simbol ini digunakan secara selektif oleh 

masyarakat pendukungnya untuk berkomunikasi, melestarikan, menghubungkan 

pengetahuan dan bersikap serta bertindak untuk memenuhi kebutuhan integratifnya 

yang bertalian dengan pengungkapan atau penghayatan estetiknya (Geertz, 1973). 

Kesenian memberi pedoman terhadap berbagai kelakuan yang bertalian 

dengan keindahan yang pada dasarnya mencakup kegiatan berkreasi dan kegiatan 

berapresiasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa kesenian menjadi pedoman bagi 

terwujudnya suatu komunikasi estetik antara pencipta atau penampil seni dengan 

penikmat atau pengamat seni melalui karya seni yang diciptakan dalam ruang 

lingkup kebudayaan masyarakat bersangkutan. Kebutuhan keindahan setiap 

kelompok tidak selalu sama dan di segi yang lain lingkungan di mana kelompok itu 

tinggal, juga senantiasa tidak sama, maka setiap kelompok masyarakat juga 

mengembangkan suatu strategi untuk pemuasan kebutuhan estetikanya itu. Di 

samping itu, kesenian juga dapat dipandang sebagai strategi adaptif dari suatu 

kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan estetikanya dalam menghadapi 

kondisi lingkungan tertentu. Kesenian ada, berkembang dan dibakukan, di dalam 

melalui tradisi-tradisi sosial suatu masyarakat, seperti halnya dengan unsur-unsur 

kebudayaan lainnya, kesenian juga berfungsi untuk menopang dan mempertahankan 

kolektivitas social.                                                                                                                                       

Kesenian adalah milik masyarakat, walaupun dalam kenyataan yang menjadi 

pendukung kesenian itu adalah individu-individu warga masyarakat yang 

bersangkutan. Dalam kenyataannya pula, kesenian dapat dilihat sebagai cara hidup, 

yang berkaitan dengan keindahan dari para warga masyarakat. 
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Dari beberapa jabaran teori kesenian yang telah diuraikan di atas, maka  

kesenian dapat dikatakan sebagai seperangkat  pedoman bagi berbagai kelakuan yang 

bertalian dengan keindahaan.  Kesenian menjadi pedoman bagi pelaku, penampil, 

atau pencipta, untuk mengekpresikan kreasi artistiknya dan berdasarkan 

pengalamannya, mereka mampu memanipulasi media guna menyajikan suatu karya 

seni. Di samping itu kesenian juga memberi pedoman pada pemanfaat, pemirsa, atau 

penikmat, untuk menyerap karya seni dan berdasarkan pengalamannya mereka dapat 

melakukan apresiasi terhadap berbagai karya seni untuk menumbuhkan kesan-kesan 

estetik tertentu. Karya seni juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

budaya kepada para penikmat dan khususnya bagi  pendukung kesenian tersebut 

dengan harapan dapat berjalan terus dengan tidak putus-putus oleh generasi penerus.  

Selanjutnya persoalan tradisional, secara  etimologi, tradisional berasal dari 

kata traditio, onis (Latin) = 1) penyerahan , 2) hal menceritakan riwayat (adat) ajaran 

turun-temurun,warisan nenek moyang (K.CM, J Adi, Purwodarminto,1969:874).                             

Berkenaan dengan istilah tradisional di sini digunakan sebagai suatu konsep yang 

memiliki makna sebagai suatu pewarisan budaya turun-temurun dari generasi ke 

generasi, baik yang berupa obyek fisik maupun konstruksi budaya, melalui wahana 

lisan, tulisan, maupun tindakan (Budiharjo dalam Triyanto, 1993 : 95). 

Tradisi  berarti pula adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi berikutnya. Tradisi merupakan nilai kebudayaan yang dijunjung 

tinggi dan dihayati dari generasi yang satu dengan generasi yang lain. Jadi semacam 

benang emas yang menjulur terus dari jaman yang satu ke jaman yang lain yang 

tidak pernah putus-putusnya, bahkan terus memanjang tumbuh menembusi jaman-

jaman mendatang. Menurut Dewantara (1967 : 23),  kata “adat” adalah salah satu 
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sifat kebudayaan yang terdapat dalam tiap-tiap masyarakat manusia. Dalam lahirnya 

adat itu, tak bukan dan tak lain ialah sifat kepatuhan, laras atau harmonis yang satu 

dengan yang lain. Adat-istiadat adalah suatu kompleks norma-norma yang oleh 

individu yang menganutnya itu dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama 

dalam  masyarakat (Koentjaraningrat, 1972 : 85).   

Karya seni rupa tradisional dapat diartikan sebagai hasil karya seni, hasil 

pewarisan atau peninggalan budaya turun-temurun dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Kebanyakan karya seni tradisional mempunyai pakem yang sering kali 

berdasarkan atas hal-hal yang suci atau keramat. Hal ini dikarenakan pandangan 

masyarakat tradisional bersifat religius. Oleh sebab itu menjadikan jelas bahwa 

karya seni rupa tradisional tidaklah sekadar bentuk semata, tetapi benar-benar 

sebagai sebuah hasil karya seni yang penuh makna dan berlambang serta sekaligus 

merupakan bagian yang menyatu dengan hidup dan kehidupan manusia. 

Kehadirannya tidak pernah sebagai unsur yang lepas berdiri sendiri, melainkan 

selalu bersatu dengan lingkungan dalam arti yang luas.  

Dengan demikian karya seni rupa tradisional pada dasarnya merupakan bentuk 

yang mempunyai ikatan-ikatan, pola-pola, yang sebelumnya digariskan terlebih 

dahulu oleh generasi sebelumnya, yang diwariskan secara turun-temurun dari 

nenek moyang kepada anak cucu sebagai generasi penerus. Dalam seni rupa 

tradisional pada umumnya seniman tidak melakukan hal-hal yang bersifat kreatif, 

tapi hanyalah memindahkan patrun-patrun atau pola-pola yang sudah ada. 

Seniman tradisional hanyalah menghirup, memungut, dan mewujudkan kembali 

nilai-nilai, tema-tema, bentuk-bentuk ungkapan dan lain sebagainya yang tersedia 

dalam masyarakat dan semuanya itu milik bersama yang telah diwarisi. Dengan 
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kata lain seniman tradisional jelas tidak berani mengubah ketentuan-ketentuan 

yang ada. Artinya seniman tradisional tidak mengembangkan daya kreatifnya, 

sehingga hasil karyanya bersifat klise yang diulang-ulang sedemikian rupa. 

Karena bersifat klise, maka untuk mencari ciri khas atau siapa pembuatnya sangat 

sulit ditentukan, sehingga karya tersebut menjadi milik bersama atau kolektif. 

Dalam masyarakat tradisional, individu-individu tidak bisa dipisahkan dari 

lingkungan mereka, mereka hidup baik dalam alam dan dalam masyarakat 

mereka. Identitas orang tradisional terutama terletak dalam masyarakat, mereka 

makhluk sosial, yang berhubungan dengan alam secara alamiah dan secara 

langsung.  

 

1.5.3.Seni Rupa  

 Seni rupa merupakan salah satu cabang kesenian yang memiliki peranan  

sangat penting  dalam kehidupan manusia. Seni rupa juga merupakan salah satu 

cabang kesenian yang mengacu pada bentuk visual atau bentuk perupaan yang 

berupa wujud. Dalam  bentuk seni rupa dikelompokkan menjadi dua yaitu; seni rupa 

dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Seni dua dimensi atau dwimatra dalah hasil 

karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang dan lebar, dan seni rupa tiga dimensi 

yang dikenal juga dengan sebutan trimatra adalah  karya seni rupa yang memiliki 

dimensi  panjang, lebar dan tinggi.  Bentuk perupaan  merupakan susunan  atau 

komposisi  dan   sebagai satu kesatuan dari unsur-unsur rupa. Penyusunan atau 

pengorganisasian unsur-unsur rupa dalam mewujudkan bentuk  seni rupa diperlukan 

hukum atau azas penyusunan untuk menghindari kemonotonan dan kekacaubalauan. 

Adapun unsur-unsur seni rupa yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: garis, 
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bidang, bentuk, tekstur, dan warna.  Hukum atau asas-asas pengorganisasian  yakni  

kesatuan (unity), keselarasan (harmoni), kesetangkupan (symmetry), keseimbangan 

(balance) dan perlawanan (contrast). 

  

1.5.3.1  Unsur-Unsur Seni Rupa  

Unsur-unsur seni rupa (visual) atau disebut pula elemen-elemen rupa merupakan 

bagian-bagian bentuk yang  kenyataannya dalam suatu karya adalah jalin-menjalin 

dan tidak mudah dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penampilan 

keseluruhannya menentukan perwujudan dan makna simbolik suatu bentuk. 

Adapun unsur-unsur seni rupa atau desain seperti telah disebutkan di atas, baik 

dalam  seni rupa tiga dimensi maupun seni rupa dua dimensi adalah sebagai 

berikut:  garis, bidang, bentuk, warna, tekstur (karya dua dimensi), dan karya tiga 

dimensi ditambah dengan volume atau ruang, dan bentuk. Untuk itu berikut  di 

bawah ini uraiannya.  

 

1.5.3.1.1 Garis 

Garis adalah sebuah titik yang bergerak, jalan yang dilaluinya membentuk 

garis. Garis mempunyai panjang tanpa lebar, mempunyai kedudukan dan arah, kedua 

ujungnya berupa titik (Wong, 1986:3). Garis dapat merupakan unsur konsep, dalam 

arti bersifat pengertian, hanya dalam pikiran atau hanya khayalan tak dapat dilihat 

namun terasa adanya. Umpamanya garis yang dapat dirasakan ada sebagai batas 

keliling sebuah benda, sebagaimana pula dapat dirasakan adanya titik pada sudut 

ruangan atau pojok sebuah kotak. Karakter garis adalah memanjang dan mempunyai 

arah. Perwujudan garis sesungguhnya juga memiliki dimensi lebar atau ketebalan. 
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Tetapi karena dimensi panjangnya sangat menonjol, dimensi lebar atau ketebalan 

dianggap tidak ada atau tidak diperhitungkan. Pada dunia seni rupa sering kali 

kehadiran garis bukan saja hanya sebagai garis tetapi kadang sebagai simbol emosi 

yang diungkapkan lewat garis, atau lebih tepat disebut goresan.  

Dalam matematika garis didefinisikan sebagai hubungan antara dua titik, sehingga 

apabila menggambar garis perlu terlebih dahulu ditentukan dua titik sebagai ujung 

pangkalnya. Dalam seni rupa garis bukan hanya dilihat dari proses terjadinya, 

tetapi juga dilihat dari segi maknanya. Garis bukan hanya dari hasil torehan atau 

goresan sehingga melihat garis sepertinya melihat sesuatu titik yang bergerak 

menurut alur tertentu. Garis juga merupakan kesan yang terjadi apabila kita 

melihat batas sebuah bidang dasar atau bentuk, bahkan garis pun dapat imaginatif, 

artinya hanya terdapat pada perasaan kita. Garis diperoleh dari menggores atau 

membuat alur pada suatu permukaan bentuk trimatra. Bentuk tiga dimensi yang 

bergaya painterly , garisnya bukan hanya bergerak mengelilingi atau mengikuti 

out line bentuk tersebut, tetapi juga merambat keseluruh permukaan.  

Menurut  Sunaryo (1993:4) dilihat dari segi bentuk, arah, ukuran, dan cara 

mewujudkannya, garis dapat dibedakan sebagai berikut : ditinjau dari segi bentuk, 

garis dibedakan menjadi; garis lurus, garis lengkung, baik lengkung sederhana 

maupun lengkung ganda, dan garis tekuk atau zigzag. Garis lurus memiliki arah 

yang jelas, ke arah pangkal atau ke ujung. Garis lengkung seakan bergerak lamban 

dan garis tekuk atau zigzag bergerak meliuk tak menentu arahnya. Dari segi arah, 

dikenal ada garis tegak, garis datar, dan garis silang. Garis tegak tampil kokoh dan 

tegar. Garis mendatar berkesan tenang dan mantap, sedang garis silang 

berpenampilan goyah, limbung dan giat. Berdasarkan ukurannya garis dapat tebal 
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atau tipis, panjang atau pendek. Meskipun ukuran garis dapat ditentukan, misalnya 

panjangnya 20 cm, tebalnya 0,2 mm, pada dasarnya ukuran garis adalah nisbi 

(relatif), karena bergantung pada kedudukan, arah, dan hubungan dengan garis-

garis lainnya. 

Selanjutnya dari segi bagaimana cara mewujudkan sebuah garis, dapat dibedakan  

garis mekanis, dan garis tangan bebas. Garis mekanis dibuat dengan 

menggunakan alat-alat seperti mistar dan jangka, sedangkan garis tangan bebas 

merupakan garis yang dihasilkan melalui tarikan  secara spontan. Penampilan diri 

garis juga dapat bermacam-macam, misalnya halus rata, kriting atau berbongkol  

terputus-putus, berujung tumpul atau runcing. Tebal tipisnya garis ataupun 

panjang-pendeknya sebuah garis akan selalu memberikan kesan tertentu seperti; 

dimensi, optik, bidang dan sebagainya.   

Demikian garis memiliki peranan yang sangat penting dalam mencipta desain, 

karena dengan mempermainkan bentuk-bentuk garis  akan dapat mewujudkan 

bidang yang bagus, baik secara ilusif maupun dalam bentuk essensial. Hal 

demikian dapat berlaku baik pada lukisan maupun desain yang diciptakan dengan 

garis sebagai unsur utama. Dengan memperhatikan peranan dan sifat garis inilah 

akan dapat bereksperimen  atau bermain garis  untuk mencari kemungkinan-

kemungkinan bentuk tertentu untuk diwujudkan dalam suatu bentuk atau gambar. 

1.5.3.1.2 Bidang 

Bidang merupakan jalan yang dilalui seutas garis yang bergerak (ke arah yang 

bukan arah dirinya).  Sebuah bidang mempunyai panjang dan lebar, tanpa tebal, 
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mempunyai kedudukan dan arah, dibatasi oleh garis dan menentukan batas terluar 

sebuah gempal ( Wong, 1986:3 ).   

 Dalam sebuah desain,  bidang dapat terbentuk dengan sapuan kuas atau pensil. 

Dapat pula dari bercak warna yang memiliki batas sebagai tepinya. Besar kecilnya 

suatu bidang sangat berarti dalam sebuah gambar atau desain. Seperti dalam garis, 

pada bidang pun akan kita jumpai beberapa kemungkinan bentuk, antara lain; 

datar, lengkung, bersudut tajam, bulat, melebar dan banyak lagi kemungkinan-

kemungkinan lain yang dapat kita peroleh. 

Bila sebuah garis diteruskan melalui belokan atau paling sedikit dua buah siku 

sampai kembali lagi pada titik tolaknya hingga wilayah yang dibatasinya  di 

tengah, maka garis tersebut  membentuk suatu bidang. Bidang mempunyai 

duadimensi, lebar dan panjang, karena itu bersifat  dua dimensi. Untuk membatasi 

bidang dengan garis-garis yang kencang diperlukan paling sedikit tiga garis 

kencang dengan garis yang berbelok-belok (Djelantik, 2004:20). Bidang yang 

berukuran dua dimensi itu tidak selalu mendatar atau tampak. Bisa juga 

melengkung atau juga tidak merata dan bergelombang. Dalam teknik gambar 

lengkungan tidak meratanya atau tidak bergelombangnya suatu bidang bisa 

diciptakan sebagai suatu ilusi dengan menggunakan pewarnaan hitam atau warna 

lain yang memberi kesan bayangan.       

1.5.3.1.3 Bentuk 

Bentuk (form) dalam seni rupa menunjukkan keseutuhan (totalitas), karena 

merupakan keseluruhan bagian-bagian atau meliputi berbagai aspek. Kita 

mengenal bentuk melalui berbagai aspek, misalnya warna, corak  permukaannya, 



29 
 

 
 

ukurannya dan rautnya. Jadi raut (shape) merupakan salah satu aspek bentuk, 

tetapi rautlah sebagai pengenal bentuk yang utama. Kita mengenal suatu bentuk 

topeng apakah bulat, lonjong, persegi, dan sebagainya, dari segi rautnya Raut 

memiliki dimensi luas, karena itu sangat dekat pengertiannya dengan bidang. 

Tetapi raut dapat menggambarkan perwujudan permukaan yang melingkupi 

volum. Jadi raut tidaklah mesti dalam pengertian datar sebagaimana bidang. 

Dalam kaitan ini raut lebih merupakan massa. Massa atau gempal  memiliki 

dimensi isi dan bersifat trimatra. Dalam menyusun sejumlah raut, ada beberapa 

kemungkinan bentuk hubungan antar raut yang dapat dilakukan. Hubungan 

tersebut dapat berdekatan, berjauhan, bersinggungan atau berhimpitan, bertindih 

dan berpelantasan ( Sunaryo,1993:9). 

Clive Bell ( dalam Gie, 1976:74)  mennjelaskan tentang formalist theory (teori 

bentuk). Menurut teori ini segenap seni penglihatan  sepanjang masa mempunyai 

significant form (bentuk penting atau bentuk bermakna) sehingga seni tersebut 

dihargai orang. Significant form adalah bentuk dari karya seni yang menimbulkan 

tanggapan berupa perasaan estetis (aesthetic emotion) dalam diri seseorang. 

Sebaliknya perasaan estetis adalah perasaan yang digugah oleh significant form.  

Jadi menurut teori formalis penekananya mutlak terletak pada bentuk untuk 

tercapainya kenikmatan estetis, dan dalam uraian tersebut juga mengemukakan 

bentuk dan isi, antara bentuk dan isi dipertentangkan, serta teori- teori formalis 

menekankan mutlaknya isi untuk pencapaian kenikmatan estetis. Dalam hal ini 

bentuk bukanlah berarti suatu bangun geometri melainkan organisasi menyeluruh 

yang tersusun dari keseluruhan hubungan  satu sama lain  di antara unsur-unsur 

itu. 
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De Bruyne (dalam Sahman, 1990:41) menyatakan bahwa bentuk sebagai wujud 

lahiriah. Dengan demikian karya seni memiliki dimensi baik berupa dua dimensi 

maupun tiga dimensi.  Bentuk itu sendiri terbangun dari berbagai elemen visual 

baik berupa garis, warna, volum, maupun tekstur. Unsur-unsur tersebut saling 

berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang memiliki nilai estetis dalam karya 

seni dan kehadirannya memang disengaja oleh senimannya.  

Dengan berpijak dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka  dapat dikatakan 

bahwa bentuk itu adalah susunan dari garis, bidang, warna, dan tekstur yang 

terorganisasi sehingga merupakan suatu wujud kesatuan bentuk yang harmonis. 

 

1.5.3.4 Warna  

Mengapa suatu benda dapat dilihat atau dikenali dengan berbagai warna 

seperti merah, hijau, kuning, dan sebagainya, karena secara alami mata kita dapat 

menangkap cahaya yang dipantulkan dari permukaan benda tersebut. Benda yang 

berwarna merah, sebenarnya karena ia memantulkan warna merah yang ditangkap 

oleh mata melalui retina menembus kesadaran kita yang untuk selanjutnya benda 

yang tampak tersebut sebagai benda yang berwarna merah. Demikian pula terhadap 

benda yang berwarna kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Warna sebagai unsur seni 

rupa, kehadirannya itu sekadar untuk memberi tanda pada suatu benda atau barang, 

atau hanya untuk membedakan ciri benda satu dengan lainnya (Kartika dan Nanang 

Ganda Perwira, 2004:108).  

Kehadiran warna merupakan lambang atau melambangkan sesuatu yang 

merupakan tradisi atau pola umum. Kehadiran warna di sini  banyak digarap oleh 
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seniman baik seniman tradisi maupun seniman modern dan banyak dipakai untuk 

memberikan warna pada karya-karya  tata rupa lain yang punya citra artistik. Standar 

warna  yang dialternatifkan oleh H Munsel  pada th 1912 menyempurnakan sistem 

warna dari angka-angka warna dan terminologinya, berdasarkan atas penyelidikan 

pada standarisasi warna yang dapat digunakan untuk aspek-aspek fisik dan psikologi. 

Sistem Munsell mendasarkan pada dimensi kualita warna yaitu: hue, value, dan 

intensity atau chrome. Hue adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama 

dari suatu warna, seperti merah, biru, hijau, dan sebagainya. Perbedaan antara warna 

biru dan hijau adalah perbedaan dalam hue. Di antara hue merah dan kuning terdapat 

hue intermediate merah kuning (orange). Sedangkan value secara teoretis hanya 

membicarakan mengenai kegelapan dan kecerahan warna. Ada banyak tingkatan dari 

cerah / terang kegelapan, mulai dari putih yang murni hingga hitam jet. Menurut 

Munsell ada 11 tingkatan value netral, termasuk putih dan hitam yang secara teoretis 

bukan warna tetapi mempunyai hubungan dengan warna. Ini membawa value 5 pada 

setengah jarak. Putih yang murni lebih cerah atau terang dari warna mana pun dan 

disebut value 10, sedangkan hitam jet lebih gelap dari warna ditempatkan pada dasar  

skala sebagai value 0. Dalam hal ini  Denman W Rose membagi menjadi 9 tingkatan 

value warna, yang masing-masing diberi nama dan simbol-simbol, seperti : white = 

W, High light = HL = Yellow, Light = L (Yelllow-Orange, Yellow-Green), Low Light 

= LL (Orange, Green), Middle = M (Red Orange, Blue Green) dan lain sebagainya.  

Intensity/khroma diartikan sebagai gejala kekuatan/intensitas warna jernih atau 

suramnya warna. Warna yang mempunyai intensitas penuh/tinggi adalah warna yang 

sangat mencolok dan menimbulkan efek yang brilliant, sedangkan warna yang 



32 
 

 
 

intensitasnya rendah adalah warna-warna yang lebih berkesan lembut (lihat  Kartika 

dan Ganda Perwira, 2004:110).     

Warna memiliki hubungan timbal balik dengan bentuk. Melalui bentuk kita 

dapat melihat warna atau sebaliknya. Warna berkaitan langsung dengan perasaan dan 

emosi, karena itu warna menjadi unsur penting dalam ungkapan seni rupa. Warna 

berkaitan erat dengan cahaya. Dalam bidang fisika warna dipandang sebagai unsur 

cahaya. Isaac Newton (dalam  Sunaryo, 1993:3) menemukan spektrum warna dari 

berkas sinar matahari yang ditangkap melalui kaca prisma.  

Warna mempunyai fungsi praktis, simbolik dan artistik. Fungsi praktis pada 

warna untuk mengarahkan, memberi instruksi dan memberi peringatan yang 

ditujukan untuk kepentingan umum. Fungsi simbolik merupakan fungsi warna 

sebagai simbol atau lambang. Warna merah, putih, pada bendera, warna-warna 

tertentu pada wayang dan topeng dimaksudkan sebagai warna simbol. Fungsi artistik 

merupakan fungsi warna sebagai bahasa visual dalam seni rupa. Dalam hal ini warna 

merupakan alat untuk mengungkapkan berbagai gagasan dan emosi perupa atau 

seniman. Berkaitan dengan alat ungkapan dalam bahasa visual, Herbert Read (dalam  

Sunaryo, 1993:14) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi warna sebagai fungsi 

natural, harmonis dan murni.  Fungsi warna di samping kegunaannya sebagai 

komposisi pada bentuk, juga mempunyai pengertian simbolik sebagaimana telah 

diuraikan di atas. 

1.5.3.1.5  Tekstur 

Tekstur (texture) atau barik ialah sifat permukaan. Sifat permukaan dapat 

halus, polos, kasap, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan sebagainya. Setiap 

bahan memiliki teksturnya masing-masing. Permukaan kulit kayu, batu andesit, batu 
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granit, marmer, kaca, tekstil, dan lain sebagainya, memiliki tekstur masing-masing 

yang khusus. Tekstur dibedakan menjadi dua yakni; tekstur nyata dan tekstur semu. 

Tekstur nyata, atau disebut juga tekstur aktual menunjukkan adanya kesamaan  

antara kesan  yang diperoleh dari hasil penglihatan dengan rabaan, sedangkan pada 

tekstur semu atau tekstur ilusi, tidak diperoleh kesan  yang sama antara hasil 

penglihatan dengan rabaan.               

 

1.5.3.2 Prinsip-Prinsip Seni Rupa menurut Barat 

Seni memang menyangkut nilai, dan yang disebut seni memang nilai, bukan 

bendanya. Nilai adalah sesuatu yang selalu bersifat subyektif, tergantung pada 

manusia yang menilainya. Karena subyektif, maka setiap orang, setiap kelompok, 

setiap masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri yang disebut seni. 

Nilai merupakan sesuatu yang ditambahkan pada suatu kenyataan, sedangkan 

kenyataan itu sendiri bebas nilai, ataupun paling tidak hanya menyimpan sejumlah 

nilai. Artefak seni belum menjadi karya seni sebelum diberi nilai oleh seseorang. 

Sesuatu itu dikatakan mengandung nilai seni atau tidak bernilai seni  sangat 

bergantung pada apresiator (orang luar). Faktor kebudayaan jelas ikut menentukan 

apakah seseorang memiliki pandangan mengenai apa yang disebut seni. 

Pada dasarnya setiap nilai seni dari konteks mana pun memiliki nilai yang tetap. 

Setiap artefak seni mengandung aspek nilai interinksik artistik ; yakni berupa 

bentuk-bentuk menarik atau indah, dan ada pula mengatakan seni itu ekspresi. 

Tapi ini tidak berarti bahwa setiap ekspresi itu seni. Ekspresi jiwa seseorang 

dalam suatu bentuk itu baru disebut seni apabila dikemas dalam “bentuk artistik”. 
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Bentuk semacam itu bagi setiap individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa 

berbeda-beda. Bentuk simetris barangkali pada suatu masyarakat dinilai bagus, 

dan bagi masyarakat lain justru kurang bagus. Bentuk gadis montok pada suatu 

kelompok dinilai cantik, sementara pada kelompok lain yang cantik itu justru 

kalau tubuh seorang gadis tampak kurus semampai. Aspek artistik atau bentuk 

indah ini, jelas merupakan faktor budaya, kontekstual dan diperoleh lewat 

pendidikan (Sumardjo, 2000:137). 

Keindahan dalam arti estetis murni menyangkut pengalaman estetik dari 

seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicerapnya. Sementara 

keindahan dalam arti yang terbatas lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut 

benda-benda yang dicerap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan dari bentuk 

dan warna. Salah satu jawaban mencari ciri-ciri murni yang ada pada semua benda 

yang dianggap indah dan kemudian menyamakan ciri-ciri atau kualitas hakiki itu 

dengan pengertian keindahan. Jadi keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas 

pokok tertentu yang terdapat pada sesuatu dalam karya seni. Namun dalam penilaian 

suatu karya seni apakah karya seni tersebut indah atau artistik dapat dinilai melalui 

pertimbangan kualitas yang  sering disebut prinsip-prinsip penyusunan atau 

pengorganisasian elemen-elemen seni rupa atau desain, seperti  kesatuan, 

keselarasan, kesetangkupan, keseimbangan dan perlawanan.  

 Kesatuan (unity) atau keutuhan karya seni yang indah menunjukkan dalam 

keseluruhannya sifat yang utuh, yang tidak ada cacatnya, berarti tidak ada yang 

kurang dan tidak ada berlebihan. Kesatuan  merupakan prinsip pengorgaisasian unsur 

rupa yang paling mendasar. Prinsip kesatuan merupakan prinsip desain yang paling 

penting dan sangat menentukan, sebagai prinsip induk yang bawahkan prinsip-
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prinsip desain lainnya. Tidak adanya kesatuan dalam suatu tatanan, mengakibatkan 

kekacauan, ruwet, atau cerai-berai tak terkoordinasi. Kekacauan yang dapat 

mengganggu kenyamanan dan mengancam keindahan selalu dihindari dalam suatu 

tatanan bentuk atau desain yang bernilai.  Bilamana bagian-bagian atau komponen-

komponen dari suatu komposisi semua sama wujudnya, keutuhannya nampak secara 

jelas, bila bagian-bagian  sangat berlainan satu dengan lain, maka keutuhan dari 

keseluruhannya dapat dicapai, dengan menjamin agar terdapat hubungan yang kuat 

antara bagian-bagian, baik mengenai fungsi masing-masing. 

Keselarasan (harmony) dimaksudkan adanya keserasian antara bagian-bagian 

atau komponen yang disusun untuk menjadi kesatuan bagian-bagian itu tidak ada 

yang saling bertentangan, semua cocok dan terpadu. Tidak ada bertentangan dalam 

bentuknya, ukurannya, jaraknya, warna-warninya dan tujuannya. Susunan yang 

harmonis menunjukkan adanya keserasian dalam bentuk raut dan garis, ukuran, 

warna-warna, dan tekstur. Semuanya berada pada kesatupaduan untuk memperoleh 

suatu tujuan atau makna. 

Kesetangkupan atau simetri adalah ciri atau kondisi dari suatu kesatuan, di 

mana kesatuan itu bila dibagi-bagi dengan suatu tengah garis yang vertikal atau tegak 

lurus, menjadi dua bagian yang sama besarnya, bentuk, dan wujudnya. Belahan yang 

satu merupakan pencerminan dari yang lain. Simetri memberi rasa tenang dan aman, 

dan karenan itu bersifat memperkuat rasa keutuhan sesuatu karya seni. Namun 

demikian untuk menciptakan ketegangan agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi 

pihak apresiator, maka oleh seniman sengaja dibentuk susunan asimetri, dan 

keanekaragaman diperlukan untuk bisa menambah kualitas seninya, tetapi 

dipersyaratkan bentuknya dengan ukuran yang sesuai, dan dibarengi dengan bidang-
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bidang yang dapat mengembalikan rasa ketenangan pengamat, sehingga dapat 

mengembalikan rasa keutuhan karya secara keseluruhan. 

Keseimbangan  ini mudah dapat dicapai melalui  simetri. Bentuk-bentuk 

simetri ini dapat dijumpai dalam alam raya ini, seperti dedaunan, kupu-kupu, kelopak 

bunga dan sebagainya, yang dapat memberi rasa nyaman dan ketenangan. 

Keseimbangan  dalam penyusunan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan 

yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan  seimbang secara visual 

ataupun secara intensitas kekaryaan. Bobot visual ditentukan oleh ukuran, wujud, 

warna, tekstur, dan kehadiran semua unsur dipertimbangkan dan memperhatikan 

keseimbangan (Kartika dan Nanang Ganda Perwira, 2004:118). Keseimbangan 

(balance) merupakan prinsip pengorganisasian yang berkaitan dengan pengaturan 

bobot akibat gaya berat dan letak kedudukan bagian-bagian, sehingga susunan dalam 

keadaan seimbang. Tidak adanya keseimbangan dalam suatu komposisi, akan 

membuat perasaan tak tenang dan keseutuhan komposisi akan terganggu, sebaliknya 

keseimbangan yang baik memberikan perasaan tenang dan menarik, serta menjaga 

keutuhan komposisi. Keseimbangan dalam komposisi dwimatra merupakan 

pengaturan bobot visual, sedangkan dalam komposisi trimatra, tidak saja pengaturan 

bobot visual melainkan juga pengaturan bobot aktual.   

Kontras atau perlawanan, menurut Manroe Beardsley (dalam Gie, 1976:48) 

menyatakan bahwa ada tiga ciri yang menjadi sifat-sifat membuat indah dari benda-

benda estetis pada umumnya adalah sebagai berikut : (1) kesatuan (unity), bahwa 

benda estetis itu tersusun secara baik atau sempurna bentuknya, (2) kerumitan 

(complexity), karya seni tersebut tidak sederhana sekali, melainkan kaya akan isi 

maupun unsur-unsur yang saling berlawanan ataupun mengandung perbedaan-
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perbedaan yang halus, dan (3) kesungguhan (intensity) adalah benda estetis yang 

baik harus mempunyai suatu kwalitas tertentu yang menonjol dan bukan sekadar 

sesuatu yang kosong, misalnya suasana suram, gembira, sifat lembut atau kasar.  

Dalam teori umum tentang nilai, pengertian keindahan dianggap sebagai salah 

satu jenis nilai. Untuk membedakannya dengan jenis-jenis nilai lainnya seperti  

nilai moral, nilai ekonomi, dan nilai pendidikan, maka nilai yang berhubungan 

dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan disebut nilai 

estetis. Dalam hal ini keindahan dianggap sama dengan nilai estetis pada 

umumnya. Apabila sesuatu benda disebut indah, sebutan itu tidak menunjukkan 

kepada sesuatu ciri seperti umpamanya keseimbangan atau sebagai penilaian 

subyektif saja, melainkan menyangkut ukuran-ukuran nilai yang bersangkutan. 

Ukuran-ukuran nilai itu tidak selalu mesti sama untuk masing-masing hal atau 

karya seni. Orang melekatkan nilai pada berbagai hal karena bermacam-macam 

alasan, misalnya karena kemanfaatannya, sifatnya yang langka atau karena 

coraknya yang tersendiri. 

Mengenai berbagai ragam dari nilai, ada pendapat yang membedakan antara 

nilai subyektif dan nilai obyektif. Ada pula yang menyebutkan pembedaan antara 

nilai perseorangan dan nilai kemasyarakatan. Penggolongan yang paling penting 

menurut para ahli ialah pembedaan nilai dalam nilai ekstrintik dan nilai intrinsik. 

Nilai ekstrinsik adalah sifat baik atau bernilai dari sesuatu benda sebagai suatu alat 

atau sarana untuk sesuatu hal lainnya. Ini sering disebut juga instrumental value, 

yakni nilai yang bersifat alat atau membantu. Sedangkan nilai intrinsik dimaksudkan 

sifat baik atau bernilai dalam dirinya atau sebagai suatu tujuan ataupun demi 
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kepentingan sendiri dari benda yang bersangkutan. Yang umumnya diakui sebagai 

nilai-nilai intrinsik itu adalah kebenaran, kebaikan, dan keindahan (Gie, 1976:39). 

Seni rupa menyoalkan warna dan bentuk yang tak perlu mewakili kognisi di luar 

dirinya, apalagi memasuki wilayah nilai lainnya seperti nilai moral, nilai sosial, 

nilai politik, nilai agama, nilai psikologi, dan sebagainya. Oleh karena nilai itu 

sendiri selalu dalam konteks praktis dan fungsional dalam hidup manusia, maka 

perasaan nilai di luar artistik menjadi sasarannya juga. Maka lahirlah puisi 

sufistik, protes metafisik, karikatural, dan lain sebagainya. Lahirlah tema-tema 

sosial politik dalam teater, nilai religi dalam novel. Nilai-nilai hidup inilah yang 

dapat bersifat universal. Di mana pun orang dapat bertanya tentang arti kematian, 

kemiskinan, perceraian dan semua itu dapat dibicarakan dalam karya seni. 

Bentuk seni sebagai ekspresi menjadi bermakna karena adanya nilai-nilai tersebut 

di atas yang menyatu dalam suatu kesatuan bentuk artistik, sehingga bentuk seni 

itu tersebut punya makna. Makna itu tidak muncul dengan sendirinya, maka itu 

harus dicari oleh seniman itu sendiri. 

1.5.3.3.Prinsip-prinsip Seni Rupa Timur (Hindu) 

Pandangan Hindu mengenai estetika ditulis oleh Bharata di sekitar abad Vdengan 

bukunya Natyasastra. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa rasa lahir dari 

manunggalnya situasi yang ditampilkan bersama dengan reaksi dan keadaan batin 

para pelakunya yang senantiasa berubah. Pandangan ini oleh para pengikutnya 

dikembangkan secara terus-menerus. Seorang ahli pikir Khasmir; Sangkuka 

sekitar abad X berpendapat bahwa pengalaman estetik sebenarnya berada di luar 

bidang kebenaran dan ketidakbenaran.  
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 Dalam estetika Hindu dikenal rumusan bahwa suatu hasil seni untuk bisa 

dikatakan indah dan berhasil  harus memenuhi enam (sad) syarat atau perincian 

(angga), karena itu rumusan itu disebut sad-angga. Keenam syarat pegangan itu 

adalah sebagai berikut :  

1) Rupabheda; artinya pembedaan bentuk, maksudnya bentuk-bentuk yang 

digambarkan harus dapat segera dikenal oleh yang melihatnya. Dalam arti bentuk 

harus segera dikenali karakteristiknya, yang berbeda antara satu dengan lainnya, 

seperti; bentuk bunga sebagai bunga, pohon sebagai pohon, orang laki sebagai orang 

laki, orang perempuan sebagai orang perempuan dan lain sebagainya. 

 

2) Sadrsya artinya kesamaan dalam penglihatan, maksudnya bentuk-bentuk 

yang digambarkan harus sesuai dengan ide yang dikandung di dalamnya. Misalnya  

sebuah pohon dengan bunga-bunga dan buah-buah yang dimaksudkan sebagai 

lambang kesuburan, haruslah digambarkan dengan memberikan sugesti yang cukup 

mengenai kesuburan ini, misalnya dengan menggambarkan batang-batangnya yang 

serba membulat kecembung-cembungan, bunga-bunganya merekah dengan kelopak-

kelopak yang tebal, buah-buahnya serba membulat, seolah-olah semua itu dialiri oleh 

air sari yang pada dasarnya adalah esensi dari kesuburan. 

3) Pramana : artinya sesuai dengan ukuran yang tepat. Sebagai konsekuensi 

prinsip sadrsya maka tradisi menentukan patokan mengenai ukuran-ukuran  dari 

tokoh-tokoh mitologis yang pada dasarnya adalah perwujudan dari ide-ide tertentu. 

Ide-ide yang tetap ini harus teguh dengan ukuran-ukuran yang tetap pula, dan di sini 

proporsi menjadi amat penting. Di samping berhubungan dengan ukuran, prinsip 
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pramana  juga menuntut dipakainya pola-pola bentuk yang tepat dalam 

penggambaran, dalam hal ini menggunakan pola-pola bentuk yang sudah ditetapkan. 

 

 4) Wanikabangga: yaitu penguraian dan pembikinan warna. Syarat ini 

meliputi pembuatan warna-warna dasar dan penyediaan alat-alat kuas, tempat 

pencampur warna, dan pemakaian warna secara tepat.  

5) Bhawa: yaitu dapat diartikan sebagai suasana  dan sekaligus  pancaran 

rasa. Suasana dan pancaran rasa ini, misalnya suatu suasana sedih, haruslah 

dinyatakan dengan jelas, sehingga  si penikmat seni bisa diantar melalui jalur yang 

tak meragukan ke arah perasaan yang dimaksudkan. Suasana atau emosi ini, dibagi 

atas dua macam : yang tetap (sthayi-bhawa) dan yang mudah berubah (wyabhicari-

bhawa). Bhawa yang tetap ada 9, yaitu: (1) cinta, (2) kesedihan, (3) tawa, (4) 

kemarahan, (5) semangat, (6) ketakutan (7) kemuakan, (8) keheranan, dan (9) 

ketenangan, ketentraman batin. Adapun bhawa yang mudah berubah ada 33 macam, 

yang masing-masing dapat dikaitkan pada salah satu bhawa yang tetap. Demi 

hadirnya keindahan dalam suatu karya seni yang bermutu, maka salah satu bhawa 

yang tetap harus selalu menonjol mengatasi bhawa yang mudah berubah. Jika suatu 

karya melebih-lebihkan pengungkapan wyabhicari-bhawa, maka karya itu akan 

menjadi sintemintal.  

  

6) Lawanya: berarti keindahan daya pesona, wibawa atau greget. Seni bukan 

hanya soal teknik atau keterampilan, tetapi ekspresi yang memberikan wibawa 

transendental. Dengan kehadiran lawanya, suatu hasil seni akan menimbulkan kesan 
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yang dalam pada si penikmat, bahkan bias mempengaruhi batinnya (lihat  

Sedyawati,1981:14 dan  Sumardjo, 2000:337). 

Keenam pegangan dalam memahami tentang keindahan itu secara tepat, 

sehingga akan tercapai keterampilan, kemudian diberi isi suasana mood dan suasana 

emosi, diberi struktur, irama, dalam perwujudannya, dan akhirnya akan lahirlah seni 

yang terampil, tepat, penuh ekspresi perasaan yang memberikan wibawa tran 

sendental. 

 

1.5.3.4 Model atau Bagan Teori dan Konsep Penelitian. 

Model  teori dan konsep penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah memakai  model sistem sebagai berikut : 

Seniman sebagai pencipta awal mula karya seni, Barong dan Rangda sangat 

memperhatikan sistem nilai-nilai budaya berdasarkan faktor kebutuhan primer dan 

sumber daya lingkungan dan pranata sosial. Seorang seniman dalam menciptakan 

Barong dan Rangda atas dasar aspek ideoplastis seperti  asal-usul, konsep 

kepercayaan, mitos, religi, ekonomi, sosial dan estetika. Melalui penerapan 

fiskoplastis unsur-unsur visual seperti garis, volume, warna dan bentuk. Maka 

dengan demikian seniman melahirkan karya seni rupa tradisional  Barong dan 

Rangda yang fungsional sesuai dengan kepentingan  masyarakat yaitu untuk 

kepentingan sarana dalam pelaksanaan pertunjukan vali, bebali dan balih-balihan. 

Untuk lebih jelasnya model teori dan konsep dapat dilihat dalam  bagan di bawah ini.  
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BAGAN MODEL TEORI DAN KONSEP PENELITIAN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Gb.1    Bagan Model Teori dan Konsep Penelitian                                                            
 

1.6. Metode  dan Pendekatan Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pesan-pesan budaya dalam kesenian Barong dan 

Rangda. Fokus ini dengan jelas mengarah kepada penelitian tingkah laku atau 

aktivitas para pelaku pendukung budaya dalam kegiatan ritual, mempertahankan, 

mengembangkan corak, bentuk, teknik pembuatan dan fungsi kesenian topeng 
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Barong dan Rangda, oleh karena itu sesuai dengan fokus kajian ini, metode 

penelitian yang dipilih menggunakan metode kualitatif, dengan teknik etnografi.  

Metode kualitatif dipilih karena,  prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskreptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

dapat diamati dan pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu secara holistik 

(utuh). Jadi dalam hal ini tidak  mengisolasi individu atau organisasi ke dalam 

variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan (Bodgan dan Taylor Stivenm J dalam Moleong, 1994:2). Di samping itu 

penelitian kualitatif merupakan cara pemahaman yang lebih akurat terhadap perilaku 

sosial, dilakukan dengan mengamati tempat penelitian dengan teori dan instrumen 

pengukuran sedikit mungkin dan kemudian peneliti  meleburkan diri ke dalam 

perilaku yang dipelajari. Peneliti  menyingkirkan perasaan dan nilai-nilai pribadi dan 

mengalami dunia dari sudut pandang subyek yang teliti. Salah satu kelebihan 

penelitian kualitatif adalah mengamati perilaku dari lingkungan yang alamiah. Lagi 

pula penelitian kualitatif memperoleh pemahaman yang mendalam dengan cara 

melibatkan diri secara akrab dengan subjek penelitian. Karena tidak ada teori-teori 

yang disusun lebih dahulu dan tidak ada teknik-teknik pengukuran, penelitian 

kualitatif memberikan keleluasan untuk mengubah arah penelitian lebih mengerti apa 

yang sebenarnya sedang diselidiki (Bruce A.C, dkk, 1991:266).                                                              

Metode etnografi dipedomani karena, berusaha memahami bagaimana orang-

orang mulai melihat, menerangkan, dan menguraikan keteraturan dunia tempat 

mereka hidup dan ini berkaitan dengan penelitian suatu kegiatan budaya. Menurut 

Spredley (1997:3) penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia 

orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak 
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dengan cara-cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu 

etnografi berarti belajar dari masyarakat. Inti dari etnografi adalah upaya 

memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita 

pahami. Beberapa makna ini terekspresikan secara langsung dalam bahasa dan 

banyak yang diterima dan disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata dan 

perbuatan. Tetapi dalam setiap masyarakat, orang tetap menggunakan sistem makna 

yang kompleks ini untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk memahami diri 

mereka sendiri dan untuk memahami orang lain, serta untuk memahami dunia di   

mana mereka hidup. Sistem makna ini merupakan kebudayaan mereka: etnografi 

selalu mengimplikasikan teori kebudayaan . 

Untuk kepentingan etnografi tersebut peneliti telah mencatat beberapa data di 

lapangan seperti : mengamati tingkah laku, dan  lebih dari itu juga menyelidiki 

makna tingkah laku itu. Peneliti juga telah melihat proses pembuatan barong dan 

rangda sejak awal hingga finishing secara cermat dan teliti. Peneliti juga telah 

menyelidiki makna yang diberikan oleh orang-orang atau masyarakat penyungsung 

dari berbagai kegiatan perilaku dari proses pembuatan sampai kegiatan upacara 

sakralisasi topeng Barong dan Rangda itu. Di samping itu peneliti juga telah 

mengamati dan mencatat hasil wawancara kepada beberapa informan kunci tentang 

berbagai kondisi emosional masyarakat berkaitan dengan tari Barong dan Rangda, 

termasuk menyelidiki makna rasa takut, cemas, marah dan berbagai perasaan 

lainnya, ketika topeng itu ditarikan. 
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1.6.1.  Pendekatan Penelitian 

Agar mendapatkan simpulan yang komprehensif, maka penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan antropologi budaya,  

menggunakan konsep-konsep dari antropologi budaya yang diuraikan dalam satu 

sistem penjelasan  untuk mengkaji masalah yang dikemukakan.   

Pendekatan antropologi digunakan dalam  penekanan kajian akan data, budaya yang 

bersifat holistik dan etnografis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap sejarah 

budaya asal-usul Barong dan Rangda di Bali sebagai fenomena dalam khazanah seni 

rupa tradisional Bali untuk memahami seluk-beluk, personalitas, latar belakang, dan 

sosial budaya yang membentuknya, termasuk tujuan diadakan upacara yang 

didasarkan atas rasa memiliki, dan merupakan sarana upacara sehingga 

memunculkan kreasi termasuk pengembangan dari segi bentuk dan fungsi serta lakon 

yang dipergunakan. Cakupan ini mengutamakan pengamatan secara menyeluruh 

yaitu: hubungan dengan keterkaitan berbagai peristiwa, mencari hubungan terhadap 

faktor lain serta melacak berbagai aspek yang saling terkait. Pendekatan ini 

menggunakan pula konsep-konsep budaya masyarakat sebagai suatu proses yang 

selalu berubah.   

1.6.2 Sasaran dan Latar Penelitian     

Latar penelitian ini dipilih pulau Bali, karena dimasing-masing desa di Bali 

rata-rata memiliki Barong dan Rangda sebagai “sungsungan” (disucikan).   

Selanjutnya sesuai dengan masalah yang dikemukakan, sasaran kajian dalam 

penelitian ini adalah pesan-pesan budaya yang ada dibalik bentuk karya seni rupa 

tradisional dan dalam pertunjukan topeng Barong dan Rangda. Secara khusus sasaran 
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kajian diarahkan pada, asal-usul, proses pembuatan, upacara sakralisasi, makna 

simbolik, pelestarian dan pengembangan, terhadap barong dan rangda.  

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipan 

menurut Bogdan (dalam Moleong, 1997:117) adalah pengamatan berperan serta 

sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama 

antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan objek, dan selama itu data dalam 

bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. 

Observasi partisipasi di mana peneliti melibatkan diri dalam interaksi dengan 

subjek penelitian dan lingkungannya dan membiarkan bahasa penggambaran dan 

kesadaran pola-pola tingkah-laku muncul dari keterlibatan yang mendalam dengan 

subyek. Peneliti harus mengesampingkan nilai-nilai persepsi dan perasaan serta 

berusaha mengalami dunia dari pandangan orang-orang tertentu (Bruce, A.C, dkk,  

1991:236).     

Aspek yang telah diamati (observasi partisipasi) meliputi: setting (latar), 

pelaku, aktivitas dalam situasi ritual sakralisasi, proses pembuatan, pengembangan 

dan fungsi topeng Barong dan Rangda. Wawancara mendalam atau wawancara tidak 

terstruktur digunakan karena metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk 

tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya 

disesuaikan dengan ciri-ciri responden. Wawancara mendalam bersifat luwes, 

susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah 

pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, 
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termasuk karakteristik sosial budaya responden yang dihadapi.  Wawancara 

mendalam merupakan metode yang selaras dengan perspektif interaksionisme 

simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk 

mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah 

mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekadar menjawab 

pertanyaan. Untuk itu peneliti mendorong subjek penelitian  agar jawabannya bukan 

hanya secara jujur tetapi juga cukup lengkap atau terjabarkan. Dalam konteks ini 

tujuan wawancara mendalam sebenarnya sejajar dengan tujuan pengamatan berperan 

serta (partisipan)   ( Mulyana, 2001:183 ). 

Di samping menggunakan pengamatan berperan serta, wawancara mendalam 

dalam penelitian ini, digunakan pula teknik analisis dokumen seperti; otobiografi, 

arsip desa, arsip penduduk desa, berita koran, artikel majalah dan  sebagainya. 

Dokumen ini dapat mengungkap bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, 

lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana  kaitan 

antara definisi diri tersebut dalam hubungannya  dengan orang-orang di sekelilingnya 

dengan tindakan-tindakannya ( Mulyana, 2001).  

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut :  

1) Studi kepustakaan (library research), dengan meneliti sejumlah literatur 

yang dipandang memadai untuk memahami topeng Barong dan Rangda secara 

teoretik, baik sebagai ekspresi seni ataupun sebagai karya transenden mitis,  magis, 

konsep yang berkaitan dengan agama Hindu Dharma, dan sejarah lewat buku-buku 

pustaka maupun “lontar-lontar”. 
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2) Observasi partisipasi lapangan dilakukan guna melihat secara langsung 

proses pembuatan Barong dan Rangda sebagai karya artefak, bagaimana seniman 

dalam berproses kreatif untuk menggarapnya, serta untuk mengamati upacara, 

pertunjukan, kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat pendukung. 

  3) Wawancara mendalam ditujukan kepada informan seperti: para  sangging 

(seniman rupa) berkaitan dengan proses pembuatan, tokoh agama Hindu yang 

mengetahui dan ahli di bidang upacara dan sarana sesajennya, para pakar yang 

menyangkut seluk beluk sejarah, filsafat, latar belakang, perilaku mereka serta 

kondisi sosial budaya yang membentuknya serta ditujukan pula kepada para praktisi 

tari dan masyarakat luas terpilih yang dianggap mengetahui tentang persoalan gejala 

yang dikaji Barong dan Rangda.  

4) Dokumen dan data visual diperlukan untuk melihat perkembangan Barong 

dan Rangda di Bali selama ini yang telah terdokumentasikan  baik lewat kliping 

media masa, katalog, lontar atau litratur lainnya yang didukung data visualnya 

seperti;  reproduksi, slide, foto, video, rekaman, dan lain sebagainya.  

Keempat teknik pengambilan data tersebut di atas akan dilaksanakan secara 

total ke dalam aktivitas yang diselidiki, kerja lapangan dan sebagainya, yang 

memungkinkan peneliti memperoleh data dari tangan pertama mengenai masalah 

sosial empiris yang hendak dipecahkan dan metode  kualitatif memungkinkan 

peneliti mendekati objek, sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen 

keterangan yang dianalisis, konseptual dan kategori dari data itu sendiri 
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1.6.4 Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif, oleh sebab itu 

pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :  

1) Reduksi data sebagai langkah awal dalam menganalisis data, dengan 

tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara membuat rangkuman terhadap aspek-aspek fokus 

permasalahan yang diteliti, dalam proses ini digunakan referen-referen yang ada 

gunanya memberikan penjelasan dan wawasan yang luas terhadap domain, 

taksonomik dan komponen yang ditemukan dalam penelitian.  

2) Penyajian data hasil kegiatan reduksi, kemudian disajikan berdasarkan 

pada aspek-aspek yang diteliti. Dengan demikian penyajian data secara singkat dan 

jelas dimungkinkan dapat memudahkan memahami gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari aspek-aspek yang diteliti.  

3) Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif. Analisis induktif 

ini digunakan karena beberapa alasan, pertama, proses induktif lebih dapat 

menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Kedua,  

analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti, responden menjadi 

eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel. Ketiga, analisis induktif lebih dapat 

menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang 

dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif 

lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertanyakan hubungan-

hubungan, dan kelima, analisis induktif dapat memperhitungkan nilai-nilai secara 

eksplisit sebagai bagian dari struktur (Moleong, 1994 : 5).  
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4) Pengambilan Simpulan. 

Simpulan yang dimaksud dalam tahap ini adalah memaknai terhadap data 

yang telah terkumpul. Simpulan dibuat dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah 

dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti, karena 

merupakan intisari dari data hasil penelitian di lapangan. 

 

Bagan Komponen Analisis Data Model Interaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.2  Bagan Analisis Data 

 

1.7 Sistematika PenulisanThesis 

Tesis ini disusun dalam enam bab, dengan alur sistematika sebagai berikut. 

Bab I sebagai bab pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, dan 

metodologi penelitian, serta sistematika alur penulisan tesis. Masalah merupakan 

pokok kajian  yang dibahas dalam tesis ini. Dalam kerangka teoretik dikemukakan 

PENGUMPULAN DATA PENYAJIAN DATA 

REDUKSI  DATA 
SIMPULAN-SIMPULAN 
PENARIKAN/VIRIFIKASI 
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penjelasan hubungan fungsional konsep-konsep yang akan digunakan sebagai 

kerangka penjelasan terhadap pokok kajian dan sekaligus merupakan panduan 

dalam penelitian. Dalam metode penelitian, dikemukakan secara singkat metode 

atau cara-cara yang ditempuh dalam upaya menghimpun  dan menganalisis data 

dan informasi yang diperlukan. Sementara pada subbab ini diutarakan pula  

sistematika penulisan tesis ini. 

 Bab II memuat gambaran umum latar penelitian Propinsi Bali dan 

masyarakatnya. Di dalamnya diuraikan mengenai lokasi penelitian  meliputi:  

lokasi dan lingkungan alam (geografis),  Bali dalam perspektif sejarah, 

kependudukan, dan  pola mata pencaharian sehari-hari.  

Bab III. berisi uraian tentang pola kebudayaan masyarakat Bali. Dalam bab ini 

dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pola-pola kebudayaan Bali terutama yang 

berkaitan dengan  konsep kepercayaan, sistem upacara, kekerabatan, konsep 

kosmologi  masyarakat Bali, dan  pembahasan tentang ilmu leak, juga dibahas 

dalam bab ini. 

Bab IV secara umum memuat uraian mengenai topeng barong dan rangda di 

dalamnya berisi pembahasan: barong dan rangda dalam tinjauan sejarah, proses 

pembuatan,  dan tahapan upacara sakralisasi,  barong dan rangda. 

Bab V berisi uraian-uraian mengenai analisis terhadap pesan-pesan budaya di 

balik barong dan rangda. Adapun uraian selanjutnya subbab ini membahas 

tentang; estetika barong dan rangda,   simbol dan mitos pada barong dan rangda,   

pertunjukan barong dan rangda meliputi pertunjukan tari wali barong dan rangda, 
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adegan-adegan tari wali barong dan rangda dengan lakon calonarang, dan uraian  

pertunjukkan barong dan rangda dalam paket wisata.  

Bab VI adalah bab terakhir sebagai penutup berisi tentang simpulan hasil 

keseluruhan kajian tesis ini dan saran. Sedangkan bagian akhir berisi daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN 

 
2.1 Lokasi dan Lingkungan Alam Geografi Bali 

 

Gb.3    Peta Propinsi Bali 

Propinsi Bali terdiri dari beberapa pulau yaitu Pulau Bali yang merupakan Pulau 

yang terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, 

Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Luas wilayah Pulau Bali secara 

keseluruhan kurang lebih 5.632,86 km2 atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. 

Jumlah Penduduk Bali Tahun 2000 (sensus penduduk) sebesar 3.146.999 jiwa 

atau dengan kepadatan penduduk 555 jiwa/km2, dan pertumbuhan penduduk 

1,19% per tahun periode tahun 1990-2000. Untuk tahun 2001 jumlah penduduk 

Bali sebanyak 3.156.392 jiwa ( menurut angka sementara Hasil Registrasi 

Penduduk ). 
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Di sebelah barat Pulau Bali berbatasan dengan propinsi Jawa Timur dibatasi 

oleh selat Bali, di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Lombok dibatasi oleh selat 

Lombok. Sedangkan di sebelah utara terdapat laut Jawa dan di sebelah selatan 

Samudra Indonesia. 

Secara administratif Propinsi Bali dibagi menjadi 9 Kabupaten/ Kota ( 8      
Kabupaten dan 1 Kota ) : 

 
 

KABUPATEN/KOT
A 

 

KECAMAT
AN 

 

DESA/KELURAHA
N 

 

BANJA
R 

 

DESA 
ADAT 

 

8 Kab. / 1 Kota 

 

53 

 

674 

 

3.945 

 

1.399 

                      

Tabel. 1 Propinsi Bali menjadi 9 Kabupaten/Kota 

 

Luas masing-masing Kabupaten/Kota: 

 

 

KABUPATEN / KOTA 

 

 

LUAS KM 

1. Buleleng   
2. Jembrana 
3. Tabanan 
4. Badung  
5. Gianyar 
6. Klungkung 
7. Bangli 
8. Karangasem 
9. Kota Denpasar                            

1.365.88 

841.80 

839.33 

418.52 

368.00 

315.00 

520.81 

839.54 

123.98 

 

Tabel  :  2 Luas masing-masing Kabupaten/Kota 
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Secara geografis Propinsi Bali terletak pada posisi antara 80-03’-40” dan 80-

50’-48’’. Lintang Selatan 1140-25’-53” – 1150 -42’-40” Bujur Timur. Dataran yang 

ada menurut geologi terutama terbentuk dari batuan kwarter, kwarter bawah, pllosin 

dan miosin. Relief dan topografi Pulau bali, di tengah-tengah terbentang pegunungan 

yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut ada gunung 

berapi yaitu Gunung Batur ( 1.717 m) dan Gunung Agung (3.140 m). Gunung yang 

tidak berapi lainnya adalah Gunung Merebuk (1.386 m), Gunung Patas (1.414 m), 

dan Gunung Seraya (1.174 m). Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah 

Bali secara geografis terbagi dua bagian yang tidak sama yaitu: (1) Bali Utara dengan 

dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan (2) Bali Selatan dengan dataran 

rendah yang luas dan landai. Selain hal itu Pulau Bali juga memiliki beberapa danau 

yaitu; (1) Danau Beratan, (2) Danau Buyan, (3) Danau Tamblingan, dan (4) Danau 

Batur. Daerah Bali memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim 

dan terdapat musim kemarau dan musim hujan dan diselingi dengan musim 

pancaroba. Suhu dipengaruhi oleh ketinggian tempat, rata-rata Bali sekitar 28-30 

derajat. Dataran rendah di bagian selatan lebih lebar bila dibandingkan dengan 

daratan disebelah utara. Keadaan alam seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap 

iklim di Bali. Umumnya Daerah Bali bagian selatan turun hujan lebih banyak dari 

bagian utara terutama pada bulan Desember sampai  Pebruari, angin bertiup dari 

Barat Laut, sedangkan pada bulan Agustus  angin bertiup dari Timur dan Tenggara. 

Pada bulan Maret sampai Mei angin bertiup berubah-ubah arah. Kelembaban udara 

di Bali berkisar antara 90% dan pada musim hujan bisa mencapai 100%, sedangkan 

pada musim kering mencapai 60%. 
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Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didomisasi oleh tanah regosol dan 

latasol dan sebagian kecil saja terdapat jenis tanah alluvial, mediteran dan andosol. 

Jenis tanah lotosol sangat peka terhadap erosi tersebar bagian barat sampai 

Kalopaksa, Patemon, Ringdikit dan Prapatan. Di samping itu terdapat pula di sekitar 

Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara 

keseluruhan meliputi 44,9% dari luas Pulau Bali. 

Jenis tanah regosol yang sangat peka terhadap erosi  terdapat di bagian Timur  

Amlapura sampai desa Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di pantai Singaraja sampai 

Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Danau Buyan, dan Danau 

Beratan, sekitar kelompok hutan Batukaru, serta bagian kecil di pantai selatan Desa 

Kusamba, Sanur, Benoa dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 399,93% dari luas 

Pulau Bali. Jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar 

Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan 

Gunung Batukaru. Jenis tanah mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di 

jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis 

Tanah alluvial yang tidak peka terhadap erosi terdapat di dataran Negara, Sumber,  

Kelampok, Manggis dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini yaitu andosol, mideteran 

dan alluvial meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali. 

Hutan yang berfungsi sebagai pelindung mata air, pencegahan erosi dan 

banjir atau berfungsi sebagai hidrologi terletak di tengah-tengah Pulau Bali yang 

membentang di daerah pegunungan dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Bali 

dengan luas kawasan hutan sebesar 22,54% dari luas Propinsi Bali. Sungai-sungai 

yang bersumber dari hutan kebanyakan mengalir ke daerah Selatan dibandingkan ke 

Utara. Sebagai daerah agraris sebagian besar penduduknya mempunyai mata 
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pencaharian di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan jasa. 

Ditinjau dari segi penggunaan tanah di Propinsi Bali tahun 2000, menunjukkan 

bahwa  5,95% berupa tanah pemukiman, 15,83% tanah sawah, 22,21% kawasan 

hutan, 23,42% perkebunan, 20,43% tegalan, 7,58% tanah kritis, 0,64% danau/waduk, 

dan 3,94% lain-lain dari luas Pulau Bali. 

Kalau dilihat dari sudut sosial ekonomi, letak Pulau Bali sangat strategis, 

karena berperan sebagai penghubung lalu lintas darat, laut, maupun udara antara 

pulau-pulau di Nusa Tenggara dan Jawa serta Asia dan Australia. 

 
2.2 Bali dalam Perspektif Sejarah  

Suku Bali merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan 

kesatuan kebudayaannya, sedangkan kesadaran itu diperkuat oleh adanya bahasa 

yang sama. Walaupun ada kesadaran yang demikian, namun kebudayaan Bali 

mewujudkan banyak variasi. Di samping itu  agama Hindu yang telah lama 

terintergrasikan ke dalam kebudayaan Bali, dirasakan pula sebagai suatu unsur 

yang memperkuat adanya kesadaran akan kesatuan itu (Bagus,I G N, 2002 : 286 ). 

 Berdasarkan catatan hasil wawancara di lapangan terhadap beberapa orang 

informan menyatakan bahwa Pulau Bali sebelum adanya pengaruh dari budaya 

Majapahit Jawa Timur itu, telah ada jauh sebelumnya. Kerajaan Bali Aga yang 

berkedudukan di Bedahulu, sekitar tahun 1337-1343 diperintah oleh Sri Asta 

Asura Ratna Bumi Banten. Beliau bergelar Sri Tapoulung atau Raja Bedahulu. 

Beliau sangat mashyur dan disegani rakyat, karena kesaktiannya yang luar biasa, 

juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Beliau sangat taat beragama, 

beliau tidak pernah lupa menyelenggarakan upacara-upacara suci, sesuai dengan 



58 
 

 
 

aturan-aturan agama atau sesuai pula dengan anjuran-anjuran dari para Bhiksu 

tatkala itu sebagai penasehat spritual  kerajaan. Sri Asta Asura Ratna Bumi Banten 

menganut agama Budha Bairawa. Pemerintahan beliau dibantu atau didampingi 

oleh para Menteri dan Patih Agung yang rata-rata memiliki kesaktian tinggi dan 

sangat jujur. Dari sekian deretan patih-patih yang paling sakti, ada seorang yang 

sangat masyur kesaktiannya, bernama Ki Patih Kebo Iwa. Patih Kebo Iwa ini 

sangat sakti mandraguna, tidak tembus senjata tajam buatan pande besi atau 

senjata pusaka-pusaka sakti lainnya, dan memiliki kepandaian dalam rancang 

bangun.  

Pada zaman pemerintahan Ratna Bumi Banten di Bali, ketika itu kerajaan 

Majapahit diperintah oleh raja putri bernama Sri Ratu Tribhuwana Tungga Dewi 

dibantu oleh Ki Patih sakti mandraguna, Gajah Mada. Di masa pemerintahan beliau 

itulah Patih Gajah Mada bersumpah yang terkenal itu yaitu  “sumpah palapa”, di 

mana beliau bersumpah tidak akan makan buah-buahan sebelum dapat 

mempersatukan seluruh persada Nusantara di bawah panji-panji kerajaan Majapahit. 

Sejak zaman pemerintahan Raden Wijaya menjadi raja di Majapahit kerajaan Bali 

sudah berdiri sendiri atau merdeka. Itulah sebabnya di zaman pemerintahan Tri 

Bhuwana Tungga Dewi di Majapahit, menitahkan Patih Mangku Bumi atau Patih 

Gajah Mada untuk bertindak menyerang, agar supaya Bali bisa masuk di bawah 

Majapahit. Dengan demikian barulah Sumpah Palapanya terwujud sebagaimana yang 

dia cita-citakan. Tetapi untuk menundukkan kerajaan Bali sudah pasti tidak mudah, 

seperti dia menaklukkan atau menyerang kerajaan-kerajaan lainnya, misalnya 

kerajaan Sri Wijaya, Kerajaan Wengker, Kerajaan Pasundan, dan kerajaan-kerajaan 

lainnya, karena kerajaan Bali Aga telah mempersiapkan pertahanannya yang sangat 
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kuat. Seluruh pantainya sudah dijaga ketat oleh para prajurit-prajurit tangguh dan 

pilihan. Di samping itu pula Patih Gajah Mada tampaknya sudah mendengar orang-

orang pendamping raja Bali Aga sangat sakti, bahkan Maharaja sendiri sangat sakti 

mandraguna yang tak tertandingi di alam marcapada ini (Manik dan I.N Djoni 

Gingsir,1996 : 3 ). 

Di dalam sidang para menteri Majapahit diputuskan untuk mengirim Patih 

Gajah Mada sendiri untuk dapat datang ke Bali sebagai utusan dan membawa surat 

dari Sri Ratu Tungga Dewi kerajaan Majapahit kepada raja Bali. Isi surat tersebut 

secara garis besar adalah sebagai berikut :  

Majapahit ingin bersahabat dengan kerajaan Bali Aga. Sebagai pewujudan dan 
persahabatan tersebut Sri Ratu Majapahit akan menghadiahkan seorang putri 
ayu yang cantik molek rupawan untuk dinikahkan dengan Ki Patih Kebo Iwa, 
dan untuk upacara pernikahannya akan diselenggarakan di Jawa sesuai dengan 
adat sang Putri. Untuk itu Baginda Prabu agar mengijinkan Ki Patih Kebo Iwa 
pergi ke Tanah Jawa. 

 
Misi utama untuk keberangkatan Patih Gajah Mada ke Bali itu adalah, 

pertama berusaha mencari jalan untuk bisa langsung bertemu dengan Sang Raja Bali 

yang terkenal sakti dan sulit dihadapi oleh siapa pun dari luar keraton. Kemudian 

berusaha memisahkan  Sang Raja dengan patih utamanya Ki Kebo Iwa. Di samping 

itu yang lebih penting lagi, bagaimana caranya untuk mengetahui gambaran kekuatan 

angkatan perang kerajaan Bali, agar dia bisa merencanakan strategi perang 

selanjutnya. Patih Gajah Mada begitu keras niatnya untuk menduduki kerajaan Bali 

Aga, karena terikat dengan sumpahnya. Sumpah Palapa harus terbukti, Nusantara 

harus dapat dipersatukan di bawah panji-panji Majapahit, dan Gajah Mada tidak mau 

menyantap buah-buahan sebelum cita-cita tercapai. Patih Gajah Mada berusaha 
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dengan cara apa pun asal cita-citanya tercapai untuk menyatukan persada Nusantara 

itu. 

Demikian di bawah komando Patih Gajah Mada, setelah melakukan persiapan 

secukupnya untuk memenuhi keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam perjalan 

jauh, maka rombongan kecil tersebut berangkat mengarungi lautan lepas dengan 

sebuah perahu perang, berangkat dari pelabuhan Butat Majapahit. Perjalanan ini 

amat rahasia, keberangkatannya diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan 

prasangka buruk dalam perjalanannya. Gajah Mada hanya ditemani beberapa orang 

saja, tidak ada yang membawa perlengkapan senjata, sebagaimana layaknya seorang 

panglima perang. Gajah Mada sangat santai, seolah-olah tidak ada beban apa pun. 

Pelayarannya menelusuri pantai Kerajaan Pejarakan terus menyebrang Segara Rupet, 

sampailah di pantai Bali, tepatnya di pesisir pantai Purancak, terus berlayar ke timur 

menelusuri pantai Kertalangu, dan akhirnya rombongan mendarat di pantai Gumicik, 

pesisir daerah Belahbatuh (Gianyar). Di pantai ini rombongan Gajah Mada berlabuh, 

kemudian rombongan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju 

pedalaman  kerajaan  Bedahulu. 

Berdasarkan laporan dari penjaga pantai, bahwa di pesisir pantai Gumicik ada 

sebuah perahu berlabuh, maka Ki Patih Agung Pasung Gerigis bergegas pergi  

menuju pantai Gumicik dengan pengawal dan diiringi pasukan yang lengkap dengan 

alat-alat perangnya. Melihat kedatangan Ki Pasung Gerigis dalam keadaan siap 

tempur, maka mulailah Gajah mada mengatur siasat berpura-pura merendahkan diri 

dan berperilaku amat sopan. 

Setelah Ki Pasung Gerigis mendekat Ki Mada langsung menghaturkan 

sembah, dengan sangat hormat seraya berkata :  
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“Ampun Gusti Patih, maaf kedatangan hamba yang tanpa pemberitahuan atau 
kabar terlebih dahulu. Hamba adalah utusan Majapahit, hamba bernama Gajah 
Mada. Kedatangan hamba ke Bali ini adalah kehendak Ratu kami di Majapahit, 
datang untuk mengantarkan surat, untuk disampaikan kepada Sang Maharaja 
Bali yang Agung. Mohon berkenan kiranya Gusti Patih untuk menerima kami 
sebagai utusan guna menyampaikan surat penting ini !” 

 
Mendengar penjelasan Patih Gajah Mada dengan tutur kata bahasa yang amat 

sopan, mengertilah Ki Pasung Gerigis, bahwa kedatangannya  ke Bali tidak ada niat 

buruk. Di samping itu menurut pengamatan Ki Pasung Gerigis, mereka tidak 

membawa tanda-tanda peralatan perang sebagai mana layaknya sebuah pasukan 

perang. Ki Pasung Gerigis menyambut tamunya dengan sangat ramah dan sopan, 

karena beliau tahu Patih Gajah Mada bukanlah sembarang pejabat dari Majapahit. 

Nama Patih Gajah Mada, sudah sangat terkenal di kalangan petinggi kerajaan 

maupun di kalangan masyarakat biasa.  

Patih Utama Ki Pasung Gerigis berkata :  

“Baiklah Patih Gajah Mada, untuk kepentingan itu rombongan anda akan kami 
antar  menghadap Sri Baginda Maharaja. Untuk itu agar beliau punya 
persiapan, sebaiknya Patih Gajah Mada mampir dahulu ke Blahbatuh untuk 
beristirahat, sementara tinggal dahulu di rumah Ki Kebo Iwa, sedangkan kami 
akan melapor terlebih dahulu ke hadapan Sri Baginda, selanjutnya kita 
menunggu perintah beliau!”. 

 
 Lalu Patih Gajah Mada menganggukkan kepala  menandakan setuju dengan 

ide yang telah disampaikan Ki Pasung Gerigis itu. 

Selanjutnya rombongan Patih Gajah Mada diantarkan ke Blahbatuh lalu 

diperkenalkan dengan Ki Karang Buncing, bapak Ki Kebo Iwa. Disanalah 

rombongan beristirahat dijamu oleh Ki Karang Buncing dengan baik, sebagai 

mana layaknya seorang tamu terhormat. Ki Karang Buncing meladeni tamunya 

dengan penuh sopan santun, sambil berbincang-bincang bertukar pengalaman dan 

kebiasaan-kebiasaan masing-masing daerah. Di rumah Ki Kebo Iwa di mana 
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rombongan sedang menikmati suguhan yang dihidangkan dan beristirahat, Gajah 

Mada memanfaatkan waktunya untuk menjelaskan maksud kedatangannya ke 

Bali, di hadapan Ki Karang Buncing dan Ki Kebo Iwa. Kepada mereka, Gajah 

Mada menjelaskan maksud baik Ratunya di Majapahit untuk mengikat 

persaudaraan dengan Kerajaan Bali. Untuk maksud baik itu, di samping 

mempersembahkan barang-barang hadiah kepada Maharaja, juga Sri Ratu akan 

mengadiahkan seorang putri sangat cantik jelita untuk di hadiahkan kepada Ki 

Kebo Iwa untuk dijadikan istri. 

Cukup panjang lebar yang diceritakan oleh Patih Gajah Mada kepada Ki 

Karang Buncing dan Ki Kebo Iwa. Dalam percakapan itu sudah barang tentu Gajah 

Mada sangat lihai, guna meluluhkan hati lawannya. Percakapan yang sangat akrab ini 

membuat Ki Kebo Iwa dan Ki Karang Buncing hatinya seolah-olah terbius oleh kata-

kata manis yang dilontarkan oleh Gajah Mada. Begitu terpengaruhnya hati Ki Kebo 

Iwa, sehingga sedikit pun tak terlintas bayangan dalam pikiranya hal-hal yang 

bersifat kejahatan  di balik kebaikan itu. Kini kedua tokoh besar itu telah berada 

dalam peramkap yang digelar Gajah Mada, seolah-olah terkesima dan percaya apa 

yang dikatakan Gajah Mada itu adalah benar. 

Selanjutnya setelah Ki Pasung Gerigis sampai di Bedahulu, beliau langsung 

menghadap Sri Baginda Ratna Bumi Banten, melaporkan bahwa ada utusan dari 

kerajaan Majapahit datang ingin menghadap Sri Baginda. Di samping itu hal lain 

yang juga dilaporkan Ki Pasung Gerigis adalah hasil pemeriksaannya di dalam 

perahu rombongan utusan, tidak ada dijumpai peralatan-peralatan yang berkaitan 

dengan kesiapan untuk perang seperti yang lazim dibawa oleh sebuah misi angkatan 

perang. Ki Pasung Gerigis menjelaskan pula bahwa rombongan itu tampaknya 
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memang bermaksud hanya berkunjung biasa, berperilaku sangat sopan dan tidak 

perlu dikhawatirkan. Mendengar laporan yang sangat rinci dari Ki Pasung Gerigis 

patih kepercayaan itu, maka Maharaja Sri Asta Ratna Bumi Banten, memerintahkan 

untuk mengantarkan tamunya menghadap beliau.  

Selanjutnya Ki Pasung Gerigis mengantarkan rombongan Patih Gajah Mada, 

dikawal oleh pasukan pengawal kebesaran yang lengkap dengan senjata, dan dari 

kejauhan nampak Patih Gajah Mada  gagah perkasa untuk  menghadap Maharaja 

Bali Aga. Tepat sampai di pintu gerbang Puri, semua rombongan mulai menunduk 

berjalan dengan lutut, pandangan tertuju kepada tanah, sesuai dengan aturan cara 

menghadap Sang Raja Bali. Perilaku Gajah Mada terlihat sangat sopan-santun dan 

sangat merendah sehingga menimbulkan simpati hati Maharaja, seraya memanggil 

Patih Gajah Mada untuk mendekat. Raja bersabda :  

“Hai Patih Mada, mendekatlah, berita apa yang kau bawa dari Ratumu untukku?, 
Coba kau ceritakan dan jangan sungkan-sungkan”. 

 
Ki Patih Gajah Mada menghaturkan sembah kepada Sang Maharaja :  

“Ampun Paduka  Sri Maharaja, kedatangan hamba adalah sebagai utusan Ratu 
Majapakit Tri Bhuana Tungga Dewi, untuk menghadap Tuanku Maharaja. 
Hamba datang hanya untuk mempersembahkan surat dari Tuan Putri junjungan 
kami, kepada Paduka Yang Maha Agung. Sebelumnya hamba mohon ampun, 
kalau-kalau hamba telah berbuat suatu kekeliruan dalam tata-cara di dalam 
kerajaan paduka Maharaja. Bersama ini kami persembahkan surat dari tuan Putri 
Majapahit, mohon Paduka Raja menerimanya.”. Begitu sopannya Patih Gajah 
Mada menghaturkan sembah baktinya membuat Sang Maharaja sangat senang 
hatinya seraya bersabda : “Aku terima surat Tuan Putrimu!” 

 
Surat itu langsung beliau buka dan membaca isinya. Betapa kagetnya beliau 

membaca surat tersebut, karena di luar dugaan isi suratnya begitu sangat menarik, 

sangat bersahabat dan kekeluargaan, yang isinya kurang lebih sebagai berikut :       

(1) mohon dengan hormat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit, 
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(2) memohon agar hubungan kerajaan ditingkatkan menjadi hubungan persaudaraan, 

(3) untuk membuktikan bahwa Sri Ratu berkeinginan untuk mengikat tali 

persaudaraan, bersama itu pula Sri Ratu berkenan menyerahkan seorang Putri yang 

sangat cantik jelita yang akan dinikahkan dengan Patih Kebo Iwa, dan (4) maka 

untuk itu Sri Ratu memohon agar Ki Kebo Iwa diizinkan untuk menjemput sendiri 

calon istrinya ke Jawa agar bisa saling mengenal satu sama lainnya.  Dijelaskan pula 

bahwa surat itu dibuat dengan tulus, keluar dari lubuk hatinya yang dalam sebagai 

bukti kesungguhan Sri Ratu Majapahit untuk mengikat tali persaudaraan sebagai 

mana halnya para leluhurnya terdahulu, sehingga bisa hidup berdampingan Bali dan 

Majapahit aman dan damai. Setelah membaca surat dari Sri Ratu Majapahit yang 

demikian lemah-lembutnya, maka Raja Bali segera menyatakan menerima semua 

perintah Sri Ratu Majapahit itu, karena dianggap masuk akal dan tidak berlebihan. 

Maka diumumkanlah isi surat itu di depan para hadirin di Balairung di tempat 

persidangan agung itu. Semua tampaknya menyambut gembira, lebih-lebih Ki Kebo 

Iwa sangat senang tersirat di wajahnya. Para pembesar dan Punggawa Kerajaan 

Bedahulu sangat bergembira mendengar pemberitahuan isi surat Sri Ratu Majapahit 

yang memang di luar dugaan, sebelumnya Majapahit dianggap musuh, dengan 

adanya isi surat tersebut semua merasa lega.  Setelah berpamitan keesokan harinya 

rombongan Gajah Mada bersama Ki Kebo Iwa berangkat ke tanah Jawa. 

Itulah tipu muslihat yang dipakai untuk memisahkan Ki Kebo Iwa dengan Sri 

Maharaja Bedahulu. Dalam perjalanan rombongan Gajah Mada ke Majapahit, di 

tengah perjalanan melalui laut, Ki Kebo Iwa ditipu ditenggelamkan ke dasar laut, 

namun karena saktinya beliau dapat menyelamatkan diri. Berhubung  tipu daya untuk 

menenggelamkan Ki Kebo Iwa di dasar Samudra tidak berhasil, maka tipu daya 
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selanjutnya adalah Patih Gajah Mada meminta Ki Kebo Iwa untuk membuat sumur 

di lingkungan Kraton Majapahit, yang akhirnya akan menjadi kuburannya sendiri. 

Setelah rombongan Patih Gajah Mada tiba di Majapahit dengan membawa Ki Pasung 

Gerigis Patih Utama Kerajaan Bali Aga, maka Gajah Mada langsung memohon 

dengan kata-kata yang merendah dan santun memohon agar supaya Ki Pasung 

Gerigis berkenan membuatkan sebuah sumur di lingkungan Kraton Majapahit. 

Permohonan dan perintah Gajah Mada itu, bagi Ki Pasung Gerigis adalah hal yang 

kecil, karena beliau memiliki kepandaian itu, maka langsung saja permintaan itu 

beliau sanggupi, tanpa terlintas bayangan dalam pikiran ini adalah tipu daya semata. 

Dalam pembuatan sumur ini konon Ki Pasung Gerigis karena saking saktinya tanpa 

menggunakan alat, cukup menggunakan kuku dan tangannya. Setelah mencapai 

kedalaman tertentu dan diperkirakan telah mencapai sumber airnya, maka 

selanjutnya Patih Gajah Mada memerintahkan untuk mengurugnya atau 

menimbunnya dengan kapu, maka wafatlah kesatria Patih Utama Bali Aga itu 

dengan sia-sia bersama hasil karyanya sendiri. Dengan wafatnya Ki Kebo Iwa, sudah 

tidak ada masalah yang berarti bagi Majapahit untuk menyerang Bali, di samping itu 

rahasia kekuatan pasukan sudah dihitung oleh Patih Gajah Mada berkat kejeliannya, 

walaupun Bali Aga masih memiliki sederetan nama-nama Patih yang sakti-sakti, 

bukanlah halangan bagi rencana penyerangannya. 

Setelah terbunuhnya Ki Patih Sakti Ki Kebo Iwa, maka dipersiapkanlah 

angkatan perang yang sangat besar jumlahnya, terdiri dari para prajurit-prajurit 

pilihan yang dipimpin oleh panglima-panglima sakti berpengalaman. Angkatan 

perang Majapahit itu langsung dipimpin oleh Patih Gajah Mada, bertindak sebagai 

panglima tertinggi, pengatur strategi. Patih Gajah Mada memerintahkan menyiapkan 
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peralatan selengkapnya dari peralatan persenjataan sampai kepada logistik. Perahu-

perahu perang juga dilipatgandakan, begitu pula tenaga-tenaga cadangan disiapkan 

sekian kali lebih banyak, karena serangan itu tidak bisa disamakan dengan serangan-

serangan sebelumnya. Pertempuran kali ini adalah sangat besar, sekalian merupakan 

penentuan berhasil atau tidaknya Sumpah Palapa Patih Gajah Mada itu. 

Tidak diceritakan di dalam perjalan, masing-masing pasukan sudah terlibat 

perang maha besar, amat seru, dan bengis, karena masing-masing prajurit telah 

kemasukan jiwa kesatrianya. Mereka saling tombak, saling tebas, saling tendang, 

saling pukul, masing-masing ingin mendapat kemenangan. Dalam situasi darah yang 

sedang memanas, mereka tidak lagi mengenal apa itu takut, tidak mengenal kasihan, 

tidak ada di dalam peperangan. Hukumnya hanya satu yaitu membunuh atau 

dibunuh. Menang berarti hidup, mati berarti kalah, harga diri adalah taruhannya. 

Sebagai seorang prajurit sejati jiwa dan raga untuk Nusa dan Bangsa. Demikian 

hebatnya selogan itu sehingga merupakan kebahagian bagi seorang prajurit yang 

sempat mengabdi kepada negaranya melalui peperangan. Begitu merasuknya falsafah 

hidup seorang kesatria sehingga mereka selalu tegar menghadapi maut. 

Tidak dapat diungkapkan secara rinci betapa hebatnya perang antara pasukan 

Bali Aga dengan pasukan Majapahit itu, yang sepanjang sejarah memang merupakan 

perang terbesar di dalam rangkaian perwujudan cita-cita Patih Gajah Mada di dalam 

merealisasi sumpah Palapanya. Tidak terhitung berapa banyaknya prajurit yang 

sudah tewas, beberapa prajuritnya menjadi cacat, putus tangan, puntung kaki, tapi 

tidak ada merasa kecewa, bahkan mereka bangga, mereka benar-benar berjiwa 

kesatria, tidak ada istilah menyerah dalam sumpah hidupnya. Mereka mengenal dua 

kata sakral dalam menjalankan tugasnya, ialah hidup atau mati. 
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Akhir babad ini diceritakan bahwa dengan kelicikan Patih Gajah Mada, maka 

Patih Agung Mangku Bumi Kerajaan Bali Aga dapat ditangkap, sebagai tawanan 

perang dan dibawa serta ke Majapahit, sebagai pengakuan Kerajaan Bali Aga sebagai 

pihak yang kalah dan mengakui di bawah kerajaan Majapahit. 

Ekspedisi Gajah Mada ke Bali pada tahun 1343 dapat dipandang sebagai 

salah satu usaha Kerajaan Majapahit untuk memperoleh kembali hubungan antara 

pusat dan daerah. Gajah Mada mengangkat Kresna Kepakisan, seorang yang berasal 

dari Brahmana Kediri bernama Sri Empu Kresna Kepakisan, menjadi Raja di Bali, 

untuk menentramkan Pulau Bali. Raja Sri Kresna Kepakisan adalah Raja pertama 

sebagai wakil Raja Majapahit dan sekaligus sebagai pendiri dinasti Krisna Kepakisan 

di Bali. Pusat Kerajaan yang pertama didirikan di Samprangan (Gianyar), kemudian 

oleh penggantinya Dalem Ketut Ngulesir keraton Samprangan dipindahkan ke Gelgel 

(Klungkung), sehingga Dalem Ketut Ngulesir adalah Raja Gelgel pertama. Pada 

waktu itu Raja Majapahit sudah diperintah oleh Hayam Wuruk, mengeluarkan 

perintah agar cara-cara pemerintahan di daerah, khususnya di Bali disesuaikan 

dengan cara-cara pemerintahan yang telah berlaku di dalam kekuasaan pusat di 

Majapahit, begitu juga Keraton Gelgel sebagai pusat pemerintahan meniru model 

Majapahit. 

Sejak kerajaan Bali berpusat di Gelgel, terutama pada masa Dalem 

Waturenggong yang memerintah pada pertengahan abad XVI, kerajaan Bali berada 

pada puncak keemasannya, karena di samping kekuatan politiknya yang meluas 

sampai di luar Bali, seperti Blambangan di Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa, juga 

karena kebudayaan pada waktu itu berkembang sangat pesat, terutama bidang 

kesusastraannya. Meskipun secara politik, sejak pemerintahan Dalem Waturenggong 
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Bali melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit atau merdeka (lihat Sidemen, 

IB,1983 : 4). 

Ketika Majapahit menguasai Bali seperti apa yang telah diuraikan di atas, 

maka  akibatnya  memberi dampak pengaruh besar kebudayaan Hindu Jawa terhadap   

kebudayaan di daerah  Bali, dan hal inilah yang juga diperkirakan sebagai penyebab 

bahwa masyarakat Bali terpecah menjadi dua bentuk masyarakat yaitu : (1) 

masyarakat Bali Aga, dan (2) masyarakat Bali Wong Majapahit. Berdasarkan catatan 

hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Bali Aga kurang 

mendapat pengaruh dari kebudayaan  Hindu Jawa dari Majapahit dan mempunyai 

struktur tersendiri. Orang-orang Bali Aga ini pada umumnya mendiami desa-desa 

yang ada di pedalaman atau di sekitar pegunungan seperti: Sembirin, Cempaga 

Sidatapa, Pedawa, Tigawasa di Kabupaten Buleleng dan desa Tenganan 

Pegringsingan di Kabupaten Karangasem. Orang Bali keturunan Majapahit pada 

umumnya menempati daerah daratan dan pesisir, dan merupakan penduduk yang 

paling besar dari keseluruhan penduduk Pulau Bali. 

Bahasa Bali merupakan keluarga besar bahasa Indonesia , sedangkan akar 

dari bahasa Bali sendiri adalah bahasa Jawa yang hingga kini masih ada beberapa 

kosa kata yang memiliki kesamaan arti. Hal ini disebabkan karena pada zaman 

Majapahit merupakan penguasa kerajaan di Bali, dengan menunjuk Sri Kresna 

Kepakisan dari Kediri menjadi penguasa dan sebagai perwakilan Majapahit di Bali 

membawa serta kebudayaannya, khususnya dalam kesusastraan dengan bahasa 

Sansekerta maupun bahasa Jawa Kuna atau terkenal pula dengan sebutan bahasa 

Kawi atau bahasa carangan.  Dilihat dari sudut pembendaharaan kata-kata dan 

strukturnya maka bahasa Bali tidak jauh berbeda dengan bahasa Jawa. Peninggalan-
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peninggalan prasasti zaman Bali Hindu menunjukkan adanya bahasa Bali Kuna yang 

agak berbeda dengan bahasa Bali sekarang. Bahasa Bali Kuna di samping 

mengandung banyak bahasa sansekerta dan pada kemudian terpengaruh pula bahasa 

Jawa (Kawi) bahasa Majapahit ( lihat Bagus,IGN  dalam Koentjaraningrat, 

2002:287). 

Pada zaman Bali Aga di bawah kekuasaan pemerintahan Majapahit, nuansa 

Jawa Timur berpengaruh terhadap kebudayaan Bali. Pengaruh tersebut juga dapat 

dirasakan pada perkembangan Bahasa Bali yang juga mengenal apa yang disebut 

pembendaharaan kata-kata halus, walaupun tidak sebanyak seperti apa yang terdapat 

dalam bahasa Jawa. Bahasa sor-singih atau unda-usuk maupun yang disebut undag-

undagan bahasa dipakai untuk berbicara dengan orang yang lebih tua dan kepada 

para petinggi,  dan berdasarkan pengamatan dan catatan di lapangan sampai sekarang 

bahasa halus ini digunakan bagi masyarakat luas di Bali, terutama digunakan dalam 

percakapan sehari-hari. Adanya undag-undagan atau sor-singgih bahasa di Bali 

setelah kena pengaruh dari Jawa Hindu, karena adanya kasta yang dikenal pula 

dengan sebutan catur wangsa yaitu ; Brahmana, Satria, Wesia, dan Sudra. Kaum 

Brahmana memiliki tugas melayani masyarakat terutama yang berkaitan dengan 

kegiatan keagamaan berbagai upacara yadnya, para wangsa Kesatria mempunyai 

tugas mempertahankan kerajaan dari serangan musuh, dalam hal ini dikenal pula 

sebagai kaum bangsawan atau para kerabat keraton atau kerajaan, para wangsa 

Wesia bertugas mengatur ekonomi kerajaan, dan wangsa Sudra bertugas  

bertanggung jawab dalam hal memenuhi sandang pangan warga kerajaan. 

 Masyarakat Bali hingga sekarang berkembang kesusastraan tradisi lisan dan 

tulisan baik dalam bentuk puisi maupun prosa dengan menggunakan bahasa Kawi 
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maupun bahasa Bali. Tradisi menulis di atas daun lontar sampai sekarang masyarakat 

tetap melakukannya baik dalam bentuk karangan maupun dalam bentuk saduran, dan 

biasanya menggunakan bahasa Bali Madia maupun dalam bentuk struktur bahasa 

Jawa Kuna atau Kawi. Di samping bahasa  juga di bidang kesenian seperti sastra 

kawi, tarian parwa ( wayang wong), gambuh yang merupakan dasar dari seluruh tari 

Bali sekarang, bahkan diperkirakan pula budaya dari Majapahit yang menghilami 

bentuk topeng Barong dan Rangdha sekarang, karena ketika itu sudah ada kerjasama 

ekonomi dengan negara Cina yang juga membawa kesenian Barongsae.   

Demikian budaya masyarakat Bali nuansa Majapahit tetap mewarnai budaya 

tradisional Bali hingga sekarang, baik tatanan bangunan keagamaan atau bangunan 

suci tetap menggunakan konsep trimandala dan triangga, seni rupa, seni kerawitan, 

seni kidung, dan seni kria  serta seni sastra dengan menggunakan ungkapan-

ungkapan bahasa Kawi dan bahasa Bali.  

  

2.3 Kependudukan 

Menurut catatan statistik yang telah ada, pada tahun 2001, jumlah penduduk 

Propinsi Bali tercatat sebanyak 3.156.392 jiwa. Jika dihitung dengsan luas wilayah 

5.632,86 km2, maka kepadatan penduduknya adalah 555 jiwa per km2, dan 

pertumbuhan penduduk 1,19% pertahun periode tahun 1990-2000 (Data Bali 

Membangun 2001). 
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Tabel : 3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupataen / Kota dan Jenis      
Kelamin 

 
NO
. 

 
KABUPATEN/ KOTA 

    J E N I S   
 
LAKI-LAKI 

K E L A M I N 
 
PEREMPUAN 

 
JUMLAH 

  1 
  2  
  3  
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9    

 Jemrana                           
 Tabanan 
 Badung 
 Gianyar 
 Klungkung 
 Bangli 
 Karangasem 
 Buleleng 
 Kota Denpasar 

       118.798 
       184.815 
       178.153 
       202.484 
         75.418 
         96.888 
       180.202 
       284.100 
       267.127 

           112.752 
           190.425 
           170.445 
           192.962 
             78.926 
             97.726 
           180.117 
           275.540 
           269.514 
                

         231.550 
         375.240 
         348.598 
         395.446 
         154.344 
         194.614 
         360.319 
         559.640 
         536.641 
 

  
     BALI       2001 *)       
                     2000  **) 
           1998 /1999 
           1997 /1998 
           1996 /1997 

 
    1.587.985 
    1.581.460 
    1.495.342 
    1.458.025 
    1.435.099  

 
        1.568.407 
        1.565.539 
        1.482.074 
        1.470.761 
        1.469.729 

 
      3.156.392 
      3.146.999 
      2.977.416 
      2.928.786 
      2.904.828 

 
Sumber Data :   *  ) Hasil Sensus Penduduk 2000 

   ** ) Angka Sementara Regestrasi Penduduk 
 

Berdasarkan tabel,  bahwa rata-rata perimbangan penduduk antara laki-laki 

dan perempuan boleh dikatakan seimbang atau harmonis, sehingga tidak ada tanda-

tanda pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, artinya tabel tersebut tidak  

menunjukkan perbedaan yang menjolok antara kaum laki-laki dan perempuan (lihat 

Tabel : 3 ). 

Apabila dilihat Tabel  4, tampak agama Hindu menempati tempat pertama 

yang paling banyak pemeluknya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk 

Daerah Propinsi Bali  mayoritas menganut agama Hindu Dharma.  Sebagian kecil 

juga terdapat warga yang memeluk agama Islam, Katolik, dan Kristen. Jika 

dipersentase jumlah penduduk agama Hindu adalah 93%. Walaupun demikian, ada 

pula sebagian kecil orang-orang Bali menganut agama Islam, penganut Kristen, dan 
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Katolik sebesar  7%.  Penganut agama Islam  terdapat di pesisir pantai  seperti di 

Toyapakeh (Nusa Penida), Kusamba, Kelungkung, Karangasem, Negara, dan 

Singaraja  serta di beberapa daerah pedalaman Bali bagian barat,  di beberapa kota 

Kabupaten seperti  Klungkung, Negara, dan Denpasar. Sedangkan penganut-

penganut agama Kristen dan Katolik, terutama terdapat di daerah Denpasar, 

Jembrana, dan Singaraja. Agaknya  penduduk warga masyarakat Bali mayoritas 

beragama Hindu Dharma, namun mereka tidak arogan karena mereka sudah sejak 

dahulu dari generasi ke generasi senantiasa hidup rukun, dan  tampaknya hubungan 

secara horisontal antar agama di Bali tidak ada masalah, sebab sejak dahulu mereka 

hidup berdampingan secara harmonis dalam perbedaan.  

 
Tabel : 4  Banyaknya Penduduk Menurut Agama Perkabupaten / Kota  

 
no  Kabupaten / 

Kota 
Islam   
(orang) 

Hindu 
(orang) 

Budha     
(orang) 

Protestan      
(orang) 

Katolik 
(orang) 

 
Jumlah 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Jemrana 
Tabanan 
Badung 
Denpasar 
Gianyar 
Klungkung 
Bangli 
Karangasem 
Buleleng 

42.462 
  5.891 
  8.029 
58.098 
  1.040 
  4.167 
   1.011 
 12.668 
 34.242 

169.807 
546.752 
549.062 
317.781 
343.903 
165.158 
187.703 
337.222 
509.079 
 

   825 
2.581 
   980 
7.033 
   682 
1.010 
   372 
   650 
6.750 

  2.256 
  1.256 
  4.026 
12.596 
     216 
     161 
     115 
     208 
  1.460  

 2.315 
    858 
  6.482 
  8.846 
     258 
     112  
     110 
     148 
  1.163 

217.665 
557.338 
568.579 
404.354 
546.099 
170.608 
189.311 
350.896 
552.876 

 Bali    2001 
          2000 
          1999 
          1998 
          1997 

167.810 
167.810 
170.930 
151.702 
148.814 

3.126.467 
2.884.188 
2.800.313 
2.635.891 
2.614.674 

20.883 
21.723 
16.879 
15.974 
16.044 

 22.294 
 22.294 
 22.294 
 14.367 
 10.972 

20.292 
28.292 
15.951 
12.627 
13.639 

3.357.726 
3.124.467 
3.026.367 
2.830.501 
2.604.163 

 

Sumber  Data :  Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali 

Dalam agama Hindu di Bali, unsur-unsur lokal lebih banyak menonjol yang telah 

berjalan sejak lama. Antara  agama dengan adat-istiadat terjalin erat,  sehingga 
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sulit membedakan mana agama dan mana pula budaya. Di masing-masing daerah 

di Bali memiliki bermacam-macam variasi lokal dalam agama Hindu, dan 

bermacam-macam variasi lokal itu justru memperkaya khasanah budaya yang 

akan justru menjadi corak masing-masing daerah Kabupaten di Bali, dengan 

demikian budaya di Bali menjadi  lebih bervariasi, namun tetap menunjukkan 

kebersamaan atau kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai ajaran Hindu, karena 

masing-masing daerah akan menyelenggarakan modernisasi, dan juga karena 

adanya pengaturan dari atas yang dilaksanakan oleh Departemen Agama (Depag), 

atau Jawatan Agama, serta dibina pula oleh Majelis Agama Hindu,  yang  disebut 

Parisadha Hindu Dharma. 

2.4 Pola Mata Pencaharian 

 

Mata pencaharian masyarakat Bali secara umum adalah bertani. Dapat dikatakan 

70% dari mereka berpenghidupan bercocok tanam, dan hanya 30% hidup dari 

peternakan, berdagang, menjadi buruh, pegawai atau lainnya. Berhubung dengan  

perbedaan-perbedaan lingkungan alam  dan iklim di berbagai tempat di Bali, 

maka terdapatlah perbedaan dalam pengolahan tanah untuk bercocok tanam itu. 

Wilayah daerah Bali bagian utara, tanah dataran sedikit, curah hujan kurang, maka 

dari itu bercocok tanam relatif lebih terbatas dari pada di Bali bagian selatan. Di 

samping bercocok tanam di sawah, Bali bagian utara sebelah timur dan sebelah 

bagian barat ada usaha menanam buah-buahan (jeruk), pala wija, kelapa dan kopi 

(pegunungan). 

Kebun kopi rakyat menurut laporan statistik Jawatan Pertanian Wilayah Bali 

menyebutkan bahwa pertanian meliputi daerah seluas 26.657 ha. Perkebunan kopi 
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khususnya terdapat di wilayah pegunungan Singaraja dan Tabanan. Ada dua jenis 

tipe kopi yang ditanam yaitu Robusta dan Arabika. Keduanya dieksport baik ke luar 

daerah maupun ke luar negeri, dan ini tidak sedikit artinya bagi perekonomian 

rakyat. Dilihat dari segi hasilnya, maka sesudah kopi, penghasilan kelapa merupakan 

hal yang penting. Luas kebun kelapa menurut Jawatan Pertanian meliputi daerah 

yang luasnya 6.650.50 ha. Kecuali untuk keperluan eksport juga untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri, dan juga dieksport. Pohon kelapa banyak dijumpai di pinggir 

pantai. Selain untuk membuat kopra, batok serta sabut kelapa digunakan sebagai 

bahan untuk kerajinan rakyat. Adapun hasil penanaman buah-buahan, seperti jeruk, 

(Kabupaten Buleleng), serta salak di Kabupaten Karangasem, dieksport keluar pulau, 

terutama ke kota-kota besar di Jawa. 

Di daerah Bali bagian selatan yang merupakan daerah dataran yang lebih 

luas, pada umumnya dengan curah hujan yang cukup baik, penduduk mengusahakan 

bercocok tanam di sawah. Sedapat mungkin apabila keadaan mengijinkan, maka 

penduduk berusaha terutama mengolah dan mengusahakan bercocok tanam di sawah. 

Untuk kepentingan itu maka diperlukannya pengaturan air yang sebaik-baiknya. 

Berkembanglah usaha rakyat sistem “subak” yang mengatur pengairan dan 

penanaman di sawah. Apabila air cukup, maka ditanamlah padi secara terus menerus, 

tanpa diselingi oleh palawija, sebaliknya apabila keadaan air kurang cukup, maka 

diadakan giliran menanam padi dan palawija dan semua ini diatur oleh “kerama 

subak” 

Masyarakat Bali hidup dengan nilai-nilai keagamaan yang diwariskan 

secara turun-temurun, dalam teknologi pertanian tradisional Bali terkenal pula 

dengan sistem “Subak”. Subak merupakan organisasi tradisional bersifat sosioreligi, 
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merupakan organisasi terbuka. Tidak saja dalam keanggotaan, tapi juga dalam 

menerima konsep dan program pembaharuan dari luar dirinya. Subak sebagai salah 

satu lembaga tradisional di Bali, ia tidak terlepas dari konfigurasi lembaga-lembaga 

sosial lainnya yang ada di Bali, seperti; desa adat, banjar dan sejumlah sekha 

lembaga fungsional dalam kehidupan sehari-hari orang Bali, serta adat istiadat, dan 

agama yang dianutnya (I Nyoman Suadi  dalam Tifa Daniel (ed), 1993:86).  

Subak mempunyai pengurus yang dikepalai oleh “klian subak”. Di samping 

itu subak mempunyai juga aspek keagamaannya dan untuk ini mempunyai suatu 

sistem upacara-upacara serta tempat-tempat pemujaannya sendiri. Dalam hubungan 

dengan pemerintahan, subak mengenal suatu sistem administrasi dari sedahan hingga 

sedahan agung pada tingkat Kabupaten. Di daerah-daerah yang luas tanah pada 

umumnya tidak mencukupi keperluan penduduk yang bertambah padat dengan laju 

yang cepat, terdapat pula sistem penggarapan tanah yang dikerjakan oleh buruh tani. 

Di daerah-daerah yang airnya kurang atau daerah yang hanya mengandalkan dari 

curah hujan,  petani menanam padi gaga, jagung, ketela pohon, kacang-kacangan, 

dan sebagainya. 

Kecuali bercocok tanam, berternak juga merupakan usaha yang penting dalam 

masyarakat pedesaan Bali. Binatang peliharaan yang terutama adalah babi dan 

sapi. Babi dipelihara oleh para wanita, biasanya pekerjaan sambilan dalam  

kehidupan berkeluarga atau rumah tangga, sedangkan sapi dipelihara untuk 

membantu pekerjaan di sawah, kebun dan ladang untuk membajak dan ada pula 

penggemukan, lalu kemudian dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, 

bahkan juga sebagai komoditas eksport.      
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BAB III 
 

POLA KEBUDAYAAN  MASYARAKAT BALI 
 

                                
3.1 Konsep Kepercayaan 

Seperti telah diketahui bahwa masyarakat Bali secara mayoritas memeluk 

agama Hindu, tidak jelas sejak kapan agama Hindu mulai masuk ke Bali. 

Berdasarkan catatan hasil wawancara kepada informan di lapangan dinyatakan 

bahwa yang datang ke Bali pertama adalah Rsi Markadeya, karena dianggap sebagai 

penyebar Agama Hindu yang datang pertama kali ke daerah Bali sekitar abad keVIII. 

Sebelum Agama Hindu diperkenalkan, masyarakat Bali  telah memiliki kepercayaan 

yang pada prinsipnya  percaya pada tiga hal yakni  (1) adanya kepercayaan alam 

sekala (nyata) dan alam niskala (tidak nyata), (2) adanya reinkarnasi, dan (3) 

kehidupan setelah mati, serta adanya roh nenek moyang (leluhur) bersemayam di 

gunung-gunung. Manusia yang masih hidup bisa memohon perlindungan kepada 

roh-roh leluhur tersebut, dan dengan kekuatan niskala roh-roh leluhur itu juga bisa 

memberikan keselamatan kepada keturunannya. Jadi pemujaan roh leluhur seperti 

yang dilakukan masyarakat Hindu di Bali sekarang ini, sudah ada dan dikenal jauh 

sebelum kedatangan Hindu. 

Dengan kepercayaan yang telah dimiliki masyarakat itu, agama Hindu tidak 

mengalami hambatan masuk dan berkembang di Bali. Ajaran Hindu, agama tertua 

yang diwahyukan tersebut, telah tercermin dalam unsur-unsur kepercayaan 

masyarakat Bali sejak zaman prasejarah. Termasuk pula konsep penciptaan 

makrokosmos maupun mikrokosmos yang percaya dengan adanya unsur positif 

(bapak) dan unsur negatif (ibu), yang dalam kepercayaan Hindu di lambangkan 
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dengan lingga dan yoni, langit dan bumi, Dewa dan Dewi. Dalam kepercayaan 

masyarakat Bali prasejarah, hal itu dilambangkan dengan gunung sebagai laki-laki 

dan laut sebagai perempuan, (lihat Raka Santri dalam  Setia Putu (ed), 1992:100). 

Ciri khas perkembangan agama Hindu diterimanya budaya lokal untuk 

memperkuat tumbuhnya inti ajaran Weda. Hal ini pula yang terjadi di Nusantara 

khususnya di Bali. Menurut informan mengumpamakan ajaran-ajaran Weda seperti 

air yang mengalir terus sepanjang abad berliku-liku melalui daerah yang amat luas. 

Karena panjangnya masa dan luasnya daerah yang dilewati, wajahnya dapat berubah-

ubah, namun isinya tetap sama. Ajaran Hindu disebut pula Sanata Dharma, artinya 

Dharma (kebenaran) yang abadi. Peredaran zaman tidak menjadikannya tua, karena 

kebenaran yang diturunkan Hyang Widhi (wahyu) memang tidak akan pernah 

menjadi tua. Tetapi luluhnya agama Hindu ke dalam konsep-konsep budaya lokal, 

sering menyebabkan orang salah mengerti, mana agama mana pula budaya atau adat.   

Para Rsi dan Empu yang datang ke Bali, baik ketika zaman jayanya kerajaan 

Singhasari di Jawa maupun ketika Bali dikuasai Majapahit lewat perang besar itu, di 

bawah komando Patih Mangku Bumi Gajah Mada, ibarat membawa air  Weda yang 

menggenamgi danau seni budaya lokal. Rsi Markandeya memperkenalkan panca 

datu, yang dipakai dasar setiap bangunan pemujaan di Bali sampai sekarang ini. Di 

samping itu beliau juga merintis adanya subak bagi masyarakat Bali yang bersifat 

sosial religius, bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat Bali, tetapi juga dikagumi 

oleh masyarakat dunia. Setelah itu datanglah Empu Kuturan ke Bali, lebih 

memperkuat ikatan budaya lokal, dengan menyempurnakan  sistem desa adat, yang 

juga bersifat sosial religius. Kedatangan Empu Kuturan dinilai telah membawa 

perubahan besar dalam tata keagamaan. Dalam prasasti dan juga dalam lontar 
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Rajapurana, dijelaskan bahwa Empu Kuturanlah yang membuat tata tertib desa, 

membangun tempat-tempat persembahyangan seperti  Kahyangan Tiga, Sad 

Kahyangan, Catur Loka Pala, dan Kahyangan Rwa Bhineda. Sudah barang tentu 

lengkap beserta aturan-aturan upacaranya, sebagai mana tertulis dalam lontar Usana 

Bali. 

Demikian para Rsi dan Empu yang datang ke Bali tidak pernah memaksakan 

kehendak menerapkan mentah-mentah apa-apa yang berlaku di Jawa diterapkan di 

Bali. Mereka memang berpatokan pada beberapa prinsip di Jawa, namun setelah 

penerapannya di Bali tetap memadukannya dengan budaya lokal. Demikian pula apa 

yang telah ada di Bali, ditingkatkannya dengan mengambil unsur-unsur yang baik 

dari luar.  Sebagai contoh dalam hal ini yang paling jelas, adalah bangunan tempat 

persembahyangan, yaitu berupa Padmasana yang diciptakan oleh Rsi Danghyang 

Nirartha, merupakan penyesuaian dari candi Ampel dari Jawa Timur. Candi-candi ini 

juga berubah menjadi Meru di Bali, meskipun pembagian bentuk strukturnya tetap 

berdasarkan pola triloka. 

Demikian pula dalam bidang kesenian, yang pada awalnya berbentuk 

sederhana dan simbolis dan ini sudah berkembang pada zaman prasejarah. Ketika 

agama Hindu masuk yang ditandai dengan datangnya para Rsi dan para Empu ke 

Bali, kesenian menjadi lebih berkembang dan kaya, dinamis dan rumit, dengan nilai-

nilai idealisme yang juga lebih tinggi dari pada sebelumnya. Bandingkan misalnya 

arca Datonda dari zaman Megalitikum dari Trunyan, dengan patung setelah pengaruh 

Hindu seperti arca Durga Kutri, yang merupakan perwujudan personifikasi dalam 

bentuk yang indah, Gunapriya Dharmapatni, ibunda raja Airlangga. Hal yang sama 

juga terjadi pada wewantenan (sajen), juga terjadi pula pada seni tari, seni bangunan, 
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seni olah vokal, dan seni rupa. Tradisi kreatif tinggi yang menyebabkan kemudian 

masyarakat Bali sulit untuk menerima begitu saja segala pengaruh dari luar. 

Pengaruh dari luar itu  terlebih dahulu diolah sedemikian rupa, sehingga muncul 

suatu karya yang baru bernilai tinggi, setidak-tidaknya lebih cocok dan sesuai dengan 

alam pikir, gaya,  yang bercirikan nuansa Bali. 

Keterbukaan dan kreativitas masyarakat Bali, jelas merupakan sumber 

kekuatan utama masyarakat dalam menggali, mencari, mengembangkan budaya,  

sehingga muncul konsep-konsep baru yang secara keseluruhan merupakan gabungan 

kekuatan yang mampu melestarikan agama Hindu di Bali. Berkat adanya desa-desa 

adat yang berfungsi memelihara kehidupan agama, maka dalam hal ini adat itulah 

yang dapat diwariskan kepada generasi penerus, seperti apa yang dapat kita lihat 

sekarang ini, sebagai suatu nilai budaya yang dikagumi seluruh dunia. Bagi 

masyarakat Bali kesejahteraan lahir dan batin dapat diraih, apabila masyarakat itu 

dengan konsekuen melaksanakan konsep-konsep utama agama Hindu yang 

berorientasi kepada sikap batin, perilaku, sikap pikir dalam pergaulan sehari-hari 

dalam bermasyarakat. Adapun konsep-konsep utama agama Hindu tersebut seperti : 

(1) Sekala dan Niskala, (2) Tri Hita Karana, (3) Desa Kala Patra, (4) Karmaphala, 

dan (5) Taksu dan Jengah. 

 
3.1.1 Konsep Sekala-Niskala. 

Tujuan akhir Agama Hindu seperti apa yang dituturkan oleh informan di 

lapangan, adalah “Moksartham Jagadhita ya Caithi Dharma” , terjemahannya 

kurang lebih kesejahteraan lahir dan kesempurnaan batin,  kemudian oleh masyarakat 

Bali dikembangkan menjadi konsep sekala-niskala. Konsep ini kemudian menjadi 
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populer karena diterjemahkan pula dalam konsep “pembangunan manusia 

seutuhnya”.  Dalam konsep ini, segala tingkah laku manusia Bali diukur bukan hanya 

menurut kepatutan secara spiritual. Sebagai contoh sebuah ember yang biasa dipakai 

mencuci pakaian dalam, secara sekala ember itu bersih, tetapi secara niskala ember 

itu tidak baik untuk tempat tirta atau air suci. Konsep ini bagi orang Bali menjadi 

lebih seimbang, tidak cepat menjatuhkan sangsi segala sesuatu sebagai hal yang 

“salah” atau “benar”, selalu ada sesuatu yang patut dipertimbangkan, di balik 

kenyataan yang sedang dihadapi. 

 
3.1.2 Konsep Tri Hita Karana 

 

Dasar moral orang Bali adalah harmoni-keselarasan. Kesadaran moralnya 

terutama ditujukan untuk kesejahteraan batin, lebih bersifat ke dalam diri, dengan 

terbuka ia akan menerima, mendengar, menunggu, dan berusaha memahami. Tidak 

berusaha memaksakan kehendak, tidak berusaha untuk mengubah realitas. 

Kehidupan dijalani untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan-Nya yang terangkum dalam etika Tri 

Hita Karana. Konsep Tri Hita Karana tersebut adalah tiga hal yang menyebabkan 

bahagia dan ketiga hubungan itu hendaknya dapat berjalan harmonis. Hubungan 

manusia yang penuh bhakti kepada Hyang Widhi, menyebabkan umat Hindu 

memandang kerja dan pelaksanaan tugas sebagai persembahan (korban suci). Dapat 

dilakukan  melalui Karma Marga untuk mencapai Hyang Widhi. Itulah yang 

menyebabkan orang Bali membuat tempat atau upacara khusus sebelum memulai 

suatu kegiatan. Hendak membangun rumah tempat tinggal, ada sanggah cucuk yang 
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ditancapkan di sebuah sudut, dengan harapan agar supaya  Hyang Widhi senantiasa 

menyaksikan dan merestui atau memberi perlindungan dalam proses pekerjaan 

selanjutnya. Mau menari, mematung, maupun melakukan pekerjaan lainnya, 

senantiasa ada upacara kecil untuk memohon, semoga Hyang Widhi  menyaksikan 

dalam pelaksanaan kerja  dan memberikan keselamatan pada seluruh pertunjukan 

maupun dalam melakukan pekerjaan lain. Hubungan manusia dengan sesamanya 

(manusia) sangat demokratis, hal ini dirumuskan dalam istilah “Tat Twam Asi”, yang 

artinya aku adalah kau, dalam kaitan hubungan manusia dengan manusia  dapat 

diartikan “dia sama dengan diriku”, inilah azas kebersamaan dalam masyarakat Bali, 

yang telah dikukuhkan dalam lembaga adat. Tat Twam Asi ini mencerminkan unsur 

kebersamaan atau kesatuan. Konsep ini mengandung makna, bahwa menolong orang 

lain, maupun makhluk lainnya, tidak lain juga sama artinya menolong diri sendiri. 

Sebaliknya merusak makhluk lain dan lingkungannya itu, berarti pula merusak diri 

sendiri. Karena itu dalam pelaksanaan adat di Bali, seluruh anggota dianggap 

memiliki hak dan tugas yang sama. Ketika misalnya ada kematian salah satu anggota 

banjar adat, maka anggota lainnya wajib datang membantu, tidak peduli apakah ia 

seorang kaya atau seorang miskin. Seberapa besar kesungguhan yang ditunjukkan 

oleh seorang anggota banjar adat kepada sesamanya, akan berakibat sebesar itu pula 

kesungguhan yang akan diberikan kepadanya, apabila kemudian dia memerlukan 

bantuan. Persoalan hubungan manusia dengan lingkungannya, masyarakat Hindu di 

Bali memiliki praktik-praktik yang menarik dalam merealisasikannya. Oleh sebab itu 

terdapat hari-hari khusus untuk dapat melaksanakan upacara kecil seperti  tumpek 

landep (upacara diperuntukkan alat-alat untuk produksi), tumpek uduh (upacara bagi 

tanam-tanaman), dan tumpek kandang (upacara diperuntukkan bagi binatang ternak). 
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Menurut catatan dan hasil wawancara terhadap informan di lapangan 

pandangan hidup orang Bali bersifat holistik (menyeluruh) tidak memisahkan 

individu dengan lingkungan. Manusia dianggap merupakan kesatuan eksistensi yang 

mencakup segalanya. Gejala di dalamnya merupakan sebuah perencanaan besar yang 

teratur dan saling berhubungan. Manusia dianggap bagian dari makrokosmos yang 

disebut mikrokosmos. Tiada garis pemisah yang jelas antara manusia dan dunia. 

Manusia selalu dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan alam semesta, di situ 

manusia mempunyai tugas dan tempat. Kehidupan di dunia hanya merupakan 

sebagian kecil dari kehidupan abadi dalam alam kosmik. Tugas kehidupan manusia 

adalah berusaha mencegah samsara atau reinkernasi, suatu kelahiran kembali secara 

berulang-ulang setelah kematian, sebagai pertanda samsara yang tiada akhir. 

Reinkarnasi menghambat sang Atman untuk kembali ke asalnya, menghambat 

penyatuan Brahman-Atman. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa perhatian 

orang Bali tertuju pada masyarakat dan alam. Orientasi kehidupannya tatkala ia 

melukiskan pergaulan dan ide-idenya adalah keselarasan dan ketenteraman 

Dengan latar belakang ini orang Bali yang mayoritas menganut agama Hindu 

dilatih dan dididik untuk menjadi manusia bijaksana, mengetahui proporsi yang tepat 

dalam berpikir, merasa, bersikap dan tingkah laku, tidak pernah membiarkan  pikiran 

menjadi dominan sampai menguasai seluruh  kesadaran dan merusakkan 

keseimbangan psikologis, menghindari disharmoni dan pemborosan. Tidak berusaha 

untuk menguasai alam. Masyarakat Bali mempunyai banyak simbol-simbol dalam 

kehidupan bermasyarakat terutama terkait dengan adat-istiadat dan dalam tingkah 

laku pelaksanaan keagamaan sehari-hari, sekaligus orang Hindu  dididik untuk selalu 
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toleran dengan perbedaan pendapat dan menghormati pendapat orang lain, demikian 

menurut keterangan imforman pemuka agama maupun pemuka masyarakat. 

                 
3.1.3 Konsep Desa Kala Patra. 

Konsep Desa Kala Patra ini merupakan konsepsi utama bagi kebudayaan 

Bali. Konsep ini  pula yang menyebabkan bentuk luar agama Hindu yang dalam 

pelaksanan kegiatan agama tidaklah sama di setiap daerah. Meskipun ajarannya  

tetap sama, tetapi cara pengamalan dalam budaya pendukungnya selalu berubah dan 

berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya, sesuai dengan desa (tempat), 

kala (waktu), dan patra (keadaan). Konsep ini merupakan kesadaran untuk sama 

(dalam ajaran), tetapi berbeda (dalam cara pengamalan), yang kemudian dikenal 

dengan istilah bhinneka tunggal ika. Di mana pun masyarakat Bali berada, mereka 

tidak harus menerapkan seperti adat daerahnya, namun mereka dapat menyesuaikan 

dengan kebiasaan adat di mana mereka berada. Seperti adat di Kota Karangasem 

dalam melaksanakan upacara maupun upakara yadnya maupun kegiatann upacara 

lainnya, sangat berbeda dengan adat yang dianut oleh masyarakat Denpasar 

misalnya. Demikian pula antar daerah-daerah atau kabupaten di Bali mempunyai 

adat kebiasaan yang berbeda dalam melakukan upacara maupun upacara keagamaan.  

 

3.1.4 Konsep Karmaphala. 

Konsep Karmaphala, merupakan hukum sebab akibat. Dengan kesadaran 

akan”waktu”, masyarakat Bali dibimbing untuk berpikir lurus, karena apa yang 

mereka alami sekarang, sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang diperbuat 
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sebelumnya, sedang apa yang mereka akan  alami kelak sangat tergantung dari apa 

yang mereka kerjakan sekarang. 

Menurut catatan keterangan yang diperoleh dari informan tentang karma 

pahala dinyatakan bahwa seseorang yang berbuat baik pasti baik akan diterimanya, 

demikian juga sebaliknya yang berbuat buruk, buruk pula yang akan diterimanya. 

Tetapi dalam kehidupan di alam ini terkadang ada seseorang yang selalu berbuat 

baik, namun ia tetap hidupnya tetap serba kekurangan alias menderita dan sebaliknya 

ada seseorang yang selalu berlaku curang atau jahat, tetapi nampak hidupnya malah 

bahagia dan sangat berlebihan. Berkaitan dengan itu sebetulnya karmaphala itu 

jenisnya ada tiga macam, yaitu  (1)Karmaphala Sancita adalah phala dari perbuatan 

kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan 

benih yang menentukan kehidupan kita yang akan datang, (2)Karmaphala Prarabda 

adalah phala dari perbuatan kita pada kehidupan ini tanpa ada sisanya, dan 

(3)Karmaphala Kriyamana adalah pahala yang tidak sempat dinikmati pada saat 

berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang.  

Jadi adanya orang menderita dalam hidup ini walaupun ia selalu berbuat baik, 

karena disebabkan oleh sancita karma (karma terdahulu) yang buruk yang mau tidak 

mau ia harus merasakan buahnya sekarang karena kelahirannya terdahulu belum 

habis dinikmatinya. Sebaliknya orang yang berbuat curang atau berbuat jahat dalam 

kesehariannya, nampaknya dalam kehidupan sekarang bahagia, karena sancita 

karmanya yang terdahulu baik, tetapi nantinya akan menerima pula hasil 

perbuatannya sekarang yang tidak baik itu. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 

cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala pahala dari perbuatan 

itu pasti diterima, karena hal itu sudah merupakan hukum alam. 
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Hukum karmaphala itu tidak menyebabkan putus asa dan menyerah pada 

nasib tetapi positif dan dinamis, serta hal ini harus disadari. Kita harus sadar bahwa 

penderitaan kita di saat ini adalah akibat dari perbuatan masa lampau. Perlu disadari 

bahwa suatu saat penderitaan itu pasti akan berakhir dan diganti dengan kebahagiaan, 

asal kita berbuat baik selalu walaupun pada saat kita menderita. Perbuatan kita yang 

baik sekarang ini akan mengakibatkan kebahagiaan nanti. Dengan kesadaran ini 

masyarakat Bali tidak perlu sedih atau menyesali orang lain karena mengalami 

penderitaan dan tidak perlu sombong ketika mengalami kebahagiaan. Itu semua 

adalah hasil perbuatan kita sendiri. Walaupun hukum karmaphala itu seolah-olah 

berdiri sendiri di dalam lingkaran sebab-akibat, tetapi hal itu tidak terlepas kekuatan 

Hyang Widhi. Perbuatan itu akan menentukan pahalanya, tetapi mengenai macamnya 

buah dan waktu memetiknya itu tergantung kepada  keadilan Hyang Widhi. Jadi 

kelahiran kita ke dunia  walaupun dalam penderitaan, ini tetap merupakan suatu 

keuntungan, karena kita atau manusia masih mendapatkan kesempatan untuk berbuat 

baik, meningkatkan kebenaran jiwa kita untuk menentukan hidup yang akan datang, 

demikian yang dikatakan oleh informan Bpk.Made Sudira.        

 Konsepsi Karmaphala menyebabkan pula masyarakat Hindu di Bali 

memandang keluarga secara lebih luas. Keluarga (meskipun yang inti), dalam 

pandangan mereka tidak saja terdiri dari bapak, ibu, serta anak-anak, tetapi juga 

mereka yang telah meninggal (leluhur) dan yang hidup akan datang (numadi). 

Kepercayaan ini yang kemudian disertai dengan sistem penghormatan kepada 

leluhur, seperti telah dikemukakan, bahwa kepercayaan ini  sudah berkembang di 

daerah Bali  sebelum masuknya agama Hindu. Karena itu tidak mengherankan kalau 

hubungan antara anak dengan orang tua di Bali, sangat erat. Juga adanya  hubungan 
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kekerabatan. Sistem penghormatan kepada leluhur dalam bentuk bangunan Merajan, 

Dadia, Pedarman, dan Kawitan lebih mempererat hubungan kekerabatan, khususnya 

di antara mereka yang satu warga (satu ikatan keturunan). 

Demikian orang Bali pada umumnya percaya akan hukum karmaphala, setiap 

perbuatan akan mendatangkan akibat, baik berupa hadiah atau hukuman. 

Karmaphala dipahami sebagai buah perbuatan, kadang-kadang dihubungkan dengan 

keinginan leluhur atau buah perbuatan sendiri di waktu lampau, sewaktu eksistensi 

kehidupan dahulu. Hukum karmaphala begitu melekat sebagai hukum alam yang 

tidak bisa diganggu gugat. Kekuasaan manusia  terhadap hukum karma  sangat 

terbatas, hanya dapat diperbaiki dalam eksitensi berikutnya. 

 

3.1.5 Konsep Taksu dan Jengah 

Konsep Taksu dan jengah ini, bertalian engan kenyataan setiap bangunan suci 

atau pemujaan keluarga di Bali terdapat salah satu bangunan di antaranya ada yang 

disebut “taksu”.  Ini adalah  semacam kharisma kekuatan dalam yang memancarkan 

keindahan dan kecerdasan. Para penari yang dapat mempesona penontonnya disebut 

metaksu. Demikian pula Topeng yang angker, dapat pula dikatakan metaksu. 

Masyarakat Bali telah mengenal dan memahami pentingnya taksu tersebut dalam 

bangunan suci, keluarga, maupun dalam berkesenian. Tetapi masyarakat Bali 

menyadari pula bahwa taksu itu baru bisa muncul, dari hasil  kerja keras, di samping 

faktor-faktor yang bersifat niskala (spiritual), karena itu rasa jengah, dalam konteks 

budaya memiliki konotasi sebagai hal yang bersemangat. Taksu dan jengah harus 

saling mengisi, sehingga arahnya menjadi positif dalam menuju perubahan nilai-nilai 

budaya. Konsep taksu dan jengah ini diiringi pula dengan konsep “Tri Kaya 
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Parisuda”, sebagai pelengkap dalam bertindak maupun dalam pergaulan sehari-hari 

bagi masyarakat Bali. Setiap orang Bali dikehendaki ber-manacika (berpikir yang 

baik), ber-wacika (berkata yang baik), dan ber-kayika (berbuat yang baik). Untuk 

dapat berpikir yang baik, sebagai pendorong perkataan yang baik dan perbuatan yang 

baik, melalui penyeimbangan ajaran-ajaran agama dalam etika pergaulan. 

Pelaksanaan ritual harus diseimbangkan dengan pemahaman dan pengamalan etika 

dan tatwa (filsafat).  

 

3.2. Sistem Penanggalan 

       Dalam melakukan kegiatan upacara ritual keagamaan selalu mencari hari 

yang baik, bagi masyarakat Bali dikenal dengan sebutan pedewasaan. Pedewasaan 

adalah hari yang dianggap baik untuk melaksanakan upacara keagamaan, sedangkan 

pedewasaan dasarnya adalah dari wariga. Wariga berarti jalan menuju yang mulia 

atau kesempurnaan. Peristiwa-peristiwa penting seperti memulai pembuatan topeng 

atau barang kesenian lainnya yang akan disakralkan, pembuatan bangunan suci, 

rumah pawongan dan pertunjukan-pertunjukan tradisional yang terkait dengan agama 

dan adat selalu berpedoman pada dua sistem kalender yang sangat khas dan hanya 

digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Kedua sistem penanggalan itu adalah 

sistem Pawukon atau Saka dan penanggalan sistem Masehi. Sistem kalender 

Pawukon yang dalam satu siklus Pawukon ada 210 hari, terbagi menjadi 30 Wuku  

dan setiap Wuku berlangsung selama tujuh hari. Ketigapuluh Pawukon itu adalah  

 (1)Sintha, (2)Landep, (3) Ukir, (4)Kulantir, (5) Taulu, (6) Gumbreg, (7)Wariga, 
(8)Warigadean, (9)Julungwangi, (10)Sungsang, (11)Dungulan, (12)Kuningan, 
(13)Langkir, (14)Medangsia, (15)Pujut, (16)Pahang, (17)Krulut, (18)Merakih, 
(19)Tambir, (20)Medangkungan, (21)Matal, (22)Uye, (23)Menail, (24)Perangbakat, 
(25)Bala, (26)Ugu, (27)Wayang, (28)Kelawu, (29)Dukut, dan (30)Watugunung. 
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 Pawukon ini berjumlah 30 dan setiap wuku berlaku selama 7 hari. Sistem 

penanggalan Pawukon tersebut jelas berasal dari masa Jawa  Kuno di Jawa Timur, 

yang justru di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah sendiri dewasa ini sudah tidak 

dikenal secara meluas, terutama oleh generasi muda. Menurut legenda Jawa, nama-

nama dari wuku itu mengambil nama-nama dari raja Jawa yang bernama Prabu 

Watugunung dengan istrinya yang bernama Dewi Sinta yang sebenarnya adalah 

ibunya sendiri beserta 28 putra mereka. Dalam Babad Tanah Jawi tentang wuku 

disebutkan riwayatnya demikian; konon ada seorang raja dari Kerajaan Gilingwesi 

bernama Prabu Watugunung yang jatuh cinta kepada seorang wanita cantik yang 

sebenarnya adalah ibunya sendiri. Kedua pasangan yang tidak mengetahui asal-usul 

mereka itu hidup bahagia sampai mempunyai anak 28 orang, yang diberi nama wuku 

nomor 2 sampai nomor 29 di atas.  

Kisah riwayatnya diceriterakan sebagai berikut; empat keturunan dari 

Sanghyang Rudra terdapat nama Respati, yang kemudian dinobatkan menjadi raja di 

Kerajaan Purwacarita bergelar Prabu Palindriya. Ia mempunyai permaisuri tiga orang 

putri bernama  (1)Dewi Soma, kemudian mempunyai putra bernama; Anggara, 

Budha dan Sukra, (2)Dewi Sinta memperoleh putra bernama  Radite dengan sebutan 

nama Joko Wudug, dan (3)Dewi Landep, adik Dewi Sinta yang kemudian 

mendapatkan putra  Dewi Sriyuwati dan Wukir. Di antara ketiga permaisuri tersebut 

Dewi Sinta mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kisah Prabu Watugunung. 

Diceritakan  pada suatu ketika Dewi Sinta pergi meloloskan diri dari kraton, karena 

tidak senang dimadu dengan adiknya sendiri. Pada saat meninggalkan kraton Dewi 

Sinta dalam keadaan hamil. Di tengah hutan ia  melahirkan bayi pria, yang kemudian 

diberi nama Radite. Radite dilahirkan dan ditakdirkan menjadi seorang anak yang 
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serakah, kalau makan seolah-olah tiada pernah kenyang. Pada suatu hari ia dengan 

menangis minta makan nasi yang sedang ditanak ibunya. Ibunya menjadi marah, 

Radite dipukul kepalanya  dengan sendok nasi (enthong bhs.Jawa) sampai berdarah 

karena luka  pada kulit kepalanya, Radite kemudian pergi meninggalkan ibunya. 

Karena kesaktiannya yang luar biasa ia dapat merebut negara Gilingwesi, lalu 

menobatkan dirinya menjadi raja menduduki tahta kerajaan tersebut  dengan gelar 

prabu Watugunung. Sifat keserakahan  menimbulkan usaha-usaha untuk melebarkan 

kekuasaannya dengan menaklukkan raja-raja dan memperistri janda-jandanya. Pada 

akhirnya ia mengambil sebagai istrinya Dewi Sinta, ibunya sendiri tanpa diketahui 

oleh keduanya dan berputra sembilan belas orang. Ia pun kemudian mengawini Dewi 

Landep, bibinya dan berputra enam orang. Putra-putranya  tersebut kemudian 

menjadi nama-nama wuku, yang kemudian menjadi perhitungan waktu dalam adat-

istiadat Jawa maupun dalam berkehidupan keagamaan di Bali. 

Lama-kelamaan Dewi Sinta dengan sangat terkejut mengetahui, bahwa Prabu 

Watugunung, suaminya ternyata adalah anaknya sendiri setelah melihat adanya 

bekas luka di kepala dan mendengar cerita yang dikisahkan Prabu Watugunung pada 

waktu masih kecil. Dengan secara halus Dewi Sinta mencari jalan untuk melepaskan 

diri dari suaminya Prabu Watugunung, dengan upaya  apabila Prabu Watugunung 

ingin tetap berpermaisurikan Dewi Sinta, ia harus mempunyai seorang madu 

bernama Dewi Sri. Untuk memenuhi permintaan istrinya tersebut Prabu Watugunung 

mengerahkan semua kekuatan bala-tentaranya berangkat ke Suralaya untuk melamar 

Dewi Sri. Jika keinginan ini tidak dipenuhi para Dewata, maka Suralaya akan 

digempur dengan perang. Ternyata para Dewata tidak menyetujui lamaran  Prabu 

Watugunung tersebut, sehingga peperangan tidak dapat dihindarkan Prabu 
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Watugunung berhadapan balatentara  Suralaya dibawah panglima Batara Indra. 

Berhubung pasukan Prabu Watugunung sangat dahsyat dan balatentara Suralaya 

terdesak, maka paruman atau hasil musyawarah para Dewata menugasi Batara 

Wisnu untuk perang tanding menanggulangi keserakahan Prabu Watugunung. 

Setelah melalui perang tanding yang sangat hebat akhirnya Prabu Watugunung tewas 

oleh senjata cakra yang dilepaskan Batara Wisnu. Tamatlah riwayat Prabu 

Watugunung  sebagai akibat  dari keserakahannya sendiri. Terlaksalah keinginan 

Dewi Sinta untuk memisahkan diri dari suaminya, yang sebenarnya adalah anaknya 

sendiri (Sudibyoprono,1991:564). 

Sedangkan Pewaran terdiri dari 10 (sepuluh) wara  adalah sebagai berikut ; 

1)Eka-wara adalah (1) Luang 
2)Dwi-wara adalah   (1) menga dan (2) pepet 

          3)Tri-wara  adalah   (1)Pasah, (2)Beteng, (3)Kajeng. 
          4)Catur-wara adalah   (1)Sri, (2)Laba, (3)Jaya, (4)Menala. 
          5)Panca-wara adalah   (1)Umanis, (2)Pahing,  (3)Pon, (4)wage, (5)Kliwon. 
          6)Sad-wara adalah(1)Tungleh, (2)Ariang, (3)Urukung, (4)Paniron, (5)Was,         

(6)Mawulu. 
          7)Sapta-wara adalah (1)Redite, (2)Soma, (3)Anggara, (4)Budha (5)Waraspati, 

(6)Sukra, (7)Sanescara. 
          8)Astha-wara adalah   (1)Sri, (2)Indra, (3)Guru, (4)Yama, (5)Ludra, 

(6)Brahma, (7)Kala, (8)Uma. 
          9)Sanga-wara adalah (1)Dangu, (2)Jangur, (3)Gigis, (4)Nohan, (5)Ogan, 

(6)Erangan, (7)Urungan, (8)Tulus, (9)Dadi.  
        10)Dasa-wara adalah (1)Pandita, (2)Pati, (3)Suka, (4)Duka, (5)Sri, (6)Manuh, 

(7)Manusa, (8)Eraja, (9)Dewa, (10)Raksasa. 
 

Sistem kalender Bali merupakan perpaduan antara  perhitungan musim yang 

menggunakan gabungan antara perhitungan bulan (lunar system) dan perhitungan 

matahari (sonar system). Satu tahun Saka terdiri dari 12 bulan  yaitu; (1) Kasa, 

(2)Karo, (3) Katiga, (4)Kapat, (5)Kalima, (6)Kaenam, (7)Kapitu, (8)Kawulu, 

(9)Kasanga, (10)Kadasa, (11)Jistha, (12)Sadha. Siklus bulan kalender Saka yang 

disebut Sasih itu sebenarnya berlangsung selama 29,5 hari, lebih sedikit dan tidak 30 
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hari. Maka setiap sembilan minggu, dua hari dijadikan satu hari yang dalam 

Sansekerta disebut ngunalatri yang berarti kekurangan satu malam, oleh karena itu 

menurut perhitungan kalender Saka satu tahunnya berlangsung selama 354 atau 355 

hari. Maka upacara Nyepi untuk memperingati tahun Baru Saka, dalam perhitungan 

kalender Masehi atau tahun Gregorian selalu selisih 10-12 hari. 

Perhitungan dalam menentukan rerahinan atau hari raya umat Hindu Dharma 

sangat rumit. Di samping satu minggu yang berlangsung selama tujuh hari yaitu; 

Radite, Soma, Budha, Waraspati, dan Saniscara. Mingguan yang berlangsung selama 

tujuh hari itu disebut sapta wara. Di antara ke sepuluh mingguan yang penting selain 

Sapta-wara  adalah Panca- wara, Tri-wara, dan bagi masyarakat Bali dianggap 

sakral.  Pertemuan  dua hari dari dua sistem mingguan di mana  apabila saniscara  

(sapta-wara) bertemu dengan kliwon (panca-wara)  disebut “Tumpek”.  Pertemuan 

hari-hari penting menjadi sangat sakral bila bertemu dengan wuku yang memiliki 

makna tersendiri. Misalnya “Tumpek Landep” yang jatuh pada wuku Landep, hari 

Saniscara kliwon. Pada hari tersebut masyarakat Hindu Dharma memberikan sesaji 

kepada senjata-senjata tajam seperti keris, pisau, dan alat-alat tajam lainnya. Hari 

tumpek ini selalu datangnya setiap enam  kali selama satu siklus pawukon. 

Selanjutnya Tumpek yang kedua adalah Tumpek Uduh yang jatuh pada hari 

Sanescara Kliwon wuku Wariga. Setiap pada hari itu umat Hindu Dharma di Bali 

memberikan sesaji kepada pohon-pohon yang ada di kebun masing-masing, sebagai 

ungkapan terima kasih atas pemberian panen buah yang berlimpah. Tumpek yang 

ketiga adalah Tumpek Kerulut yang merupakan hari penting untuk memberi sesaji 

kepada alat-alat instrumen musik, topeng-topeng, maupun pakaian atau busana tari. 

Tumpek keempat adalah Tumpek Kandang, pada hari itu masyarakat Hindu Dharma 
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di Bali memberikan sesaji kepada semua binatang ternak mereka. Tumpek kelima 

adalah Tumpek Wayang. Tumpek ini jatuh pada hari Saniscara Kliwon wuku 

Wayang. Pada hari ini masyarakat yang punya wayang memberikan sesaji kepada 

wayangnya masing-masing.  Bagi anak yang lahir pada hari tumpek wayang, anak 

tersebut dianggap tidak beruntung oleh masyarakat. Untuk itu anak tersebut perlu 

diruwat dengan memberikan sesaji dan melukat, serta dimohonkan air tirta dari 

wayang  agar semua letah dan mala yang dibawa dari lahir, juga menyelenggarakan 

pertunjukan wayang kulit.     

Purnama dan Tilem juga merupakan hari-hari penting dalam melakukan 

upacara keagamaan, karena hari Purnama dan Tilem itu bagi masyarakat penganut 

Hindu Dharma diyakini hari yang penuh berkah dan kesucian karena pada saat itu 

para Dewata turun ke bumi. Dalam Purnama dan Tilem ada yang bernama 

penanggal, prawani, dan panglong. Purnama –tilem berganti selama 15 hari sekali. 

Penanggalan adalah sehari setelah tilem sampai 12 hari, 13-14 (tiga welas-empat 

welas). Panglong adalah waktunya dari sehari sesudah purnama sampai dua belas 

hari. Prawani adalah sehari sebelum purnama dan tilem. 

 

 

 

                                                                                                 

O 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14- 15-  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 O              

 Penanggalan                    Prawani                    Panglong                Prawani 

 

 

TILEM PURNAMA TILEM 
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Untuk menentukan hari raya, terutama tahun baru Saka atau yang dikenal 

dengan hari raya Nyepi, dipakai perhitungan sistem gabungan antara matahari dan 

bulan, sehingga harinya tetap jatuh pada sasih kasanga atau di sekitar bulan Maret 

setiap tahun pada saat bulan tilem. 

Dalam wariga ada lima bagian waktu yang dipakai menentukan rerahinan 

atau hari-hari penting untuk dapat melakukan yadnya seperti Dewa yadnya,Resi 

yadnya, Pitra yadnya, Manusa yadnya, dan Bhuta yadnya. Adapun macam rerahinan 

tersebut adalah sebagai berikut  (1) Rerahinan yang dilakukan setiap hari, (2) 

Rerahinan yang berdasarkan Tri-wara dengan Panca-wara, (3) Rerahinan yang 

berdasarkan Sapta-wara dengan Panca-wara, (4) Rerahinan yang berdasarkan 

Pawukon dan, (5) Rerahinan yang berdasarkan Pesasihan             

        
3.3. Sistem Ritual Masyarakat Bali 

Keindahan pulau Bali menyatu dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini 

dapat dilihat dari berbagai bentuk upacara keagamaan yang dilakukan oleh 

masyarakat Bali pada umumnya. Bali dapat menarik wisatawan mancanegara, 

karena adanya perpaduan yang harmonis antara keindahan alam, upacara, dan 

masyarakatnya.  Kebudayaannya didasari oleh adat-istiadat yang bernafaskan 

agama Hindu. Keindahan alam, kekayaan alam yang masih asli, seperti hutan-

hutan yang tetap berfungsi sebagai hutan lindung, susunan persawahan yang 

teratur dan terpelihara rapi, merupakan sajian panorama yang sungguh-sungguh 

mempesona. 

Dalam kitab Wrehaspati Tattwa, badan manusia disebut sebagai Tri Sarira, hanya 

dapat digunakan untuk mendapatkan dharma, artha, kama dan moksha. Untuk 
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mendapatkan bhutahita (alam sejahtera) haruslah manusia beryajna kepada alam 

atau bhuwana agung. Tanpa beryajna kepada alam, alam pun tidak akan beryajna 

kepada manusia. Bila kita beryajna kepada tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-

tumbuhan pun akan beryajna kepada kita, menjadi bahan makanan pokok 

manusia. Untuk menyejahterakan alam ini, persembahan diwujudkan dengan 

Bhuta Yajna yang memiliki wujud ritual, bersifat faktual kontekstual. 

Persembahan ini di luar diri manusia secara individu yaitu lingkungan alam  dan 

lingkungan manusia. Ini harus diwujudkan dalam bentuk Bhutahita dan Jagathita. 

Bhutahita yang menyejahterakan Panca Maha Bhuta, tumbuh-tumbuhan, dan 

binatang (sarwa prani). Sedangkan untuk mewujudkan  Jagathita (kehidupan 

bersama yang harmonis) diwujudkan dengan  Jagat Kerti,  jagat yang benar-benar 

tertib dan sejahtera. Hal ini merupakan upaya untuk menyiapkan  Bhuwana Agung 

sebagai wadah kehidupan makhluk hidup, terutama manusia yang mempunyai 

tujuan hidup mewujudkan catur purusaartha.  

Sebagai individu, setiap orang harus menyiapkan dirinya lahir batin, Pengendalian 

jasmani dengan makanan dan yoga asana yang teratur dan berkesinambungan. 

Melakukan pengendalian alam pikiran  dilakukan dengan pujanam (berdoa), 

dhyanam (bermeditasi) dan, sewanam (melakukan pelayanan dengan sesama 

secara tulus dan ikhlas). Dalam upacara keagamaan Hindu, penyiapan lahir batin 

ini dilakukan dengan upacara byakala dan prayascita. Upacara byakala bermakna 

menyiapkan fisik yang sehat dan bersih secara sekala dan upacara prayascita 

bertujuan untuk menyiapkan rohani atau citta secara niskala. Kalau persiapan itu 

sudah dapat dilakukan dengan baik barulah badan yang berupa Tri Sarira ini 

dapat digunakan untuk mencari atau mencapai dharma, artha, kama, dan moksha 
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serta hanya boleh digunakan untuk mencari tujuan hidup secara bertahap dan 

seimbang.   

 Masyarakat Bali pemeluk agama Hindu, sangat menaati dan menjunjung tinggi 

agama tatwa (filsafat), adat istiadat susila(etika) dan upacara (ritual).  Bagi umat 

Hindu di Bali menjalankan  susila (etika) dituangkan  di dalam sesana-sesana dan 

awig-awig (peraturan-peraturan) Desa Adat. Para Sulinggih atau Pedanda, dan 

Pemangku, serta warga masyarakat desa  akan berusaha untuk menaati sesana 

maupun awig-awig  Desa Adat tersebut, yang telah ditentukan sebagai hak dan 

kewajiban baginya.  Hal-hal yang berkaitan dengan upacara, tiap-tiap rumah 

tangga  berusaha menyelenggarakan upacara-upacara  baik yang sehari-hari 

maupun pada waktu-waktu  yang telah ditentukan. Demikian pula dalam hal  

pemahaman tentang filsafat agama yang dituangkan dalam konsep-konsep agama 

dalam implementasinya dapat kita lihat pada prilaku , sopan-santun maupun 

dalam bertutur kata.  

 Bagi masyarakat Bali  tentang upacara dan upakara  mempunyai pengertian yang 

berlainan. Upacara yang berkaitan dengan agama sering disebut yadnya. Yadnya 

pada hakekatnya adalah persembahan atau puja spiritual yang diatur menurut 

ketentuan-ketentuan ritual dan seremoni yang dipelajari dari kitab suci Weda. 

Fungsi dan posisi yadnya adalah sebagai ungkapan terima kasih kepada Hyang 

Widhi yang telah memberikan limpahan waranugraha kepada makhluk hidup 

termasuk pula umat manusia baik berupa kesehatan maupun kehidupan yang 

tentrem, sejahtera dan damai. Yadnya berasal dari kata “yaj” yang artinya korban, 

sehingga yadnya adalah suatu upacara korban suci, artinya korban yang dimaksud 
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adalah korban yang berdasarkan pengabdian dan cinta kasih.  Bagi umat Hindu 

kegiatan yadnya ini dilakukan  adalah mencontoh Hyang Widhi ketika 

menciptakan alam semesta ini  dengan melakukan yadnya, seperti yang termaktub 

dalam sloka berikut ini :  

sahayajnah prajah srihtva 

paro vacha prajapatih 

anema prasavishya dhvam 

esha yo stvishta kamadhuk  (Bhagawad Gita.III.10).  

 

Artinya : pada jaman dahulu kala ketika Ptrajapati menciptakan manusia 
dengan yadnya dan bersabda : dengan ini engkau akan mengembang dan akan 
menjadi kamadhuk dari keinginanmu.  Prajapati berarti pencipta atau Brahman, 
sedangkan kamadhuk  adalah sapi wahana  Indera yang dapat memenuhi  
segala keinginan manusia.  

 

Sesungguhnya  pengorbanan yang dilaksanakan berdasarkan pengabdian dan rasa 

cinta kasih, tidak memerlukan balasan. Walaupun menjalankan yadnya 

berdasarkan tidak terikat pada hasilnya, tetapi  tetap mempunyai tujuan spritual, 

yaitu   (1) untuk menghubungkan diri  atau mendekatkan diri di hadapan Hyang 

Widhi, (2) sebagai tanda terima kasih atas segala waranugraha yang telah 

dilimpahkan-Nya, (3) untuk mencapai kesucian, membebaskan diri  segala dosa 

demi tercapainya  kesempurnaan lahir dan batin baik dalam makrokosmos 

maupun dalam mikrokosmos. 

Menurut ajaran agama Hindu ada beberapa jalan yang ditempuh untuk pendekatan 

dengan Hyang Widhi adalah melalui catur-marga (empat jalan/cara) yaitu 

(1)Bhakti marga, ialah dengan jalan penyerahan diri serta mencurahkan rasa cinta-

kasih yang setulus-tulusnya, (2)Karma-marga, ialah dengan jalan berbuat  dan 
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bekerja secara  sungguh-sungguh dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan, 

(3)Jnana-marga, ialah dengan jalan belajar serta mengamalkan ilmu pengetahuan 

secara bersungguh-sungguh dan tidak mengharapkan imbalan, (4)Raja-marga, 

ialah dengan jalan melakukan tapa-brata yang tekun dan disiplin. 

Pada umumnya keempat marga itu diwujudkan dengan penyelenggaraan upacara, 

jakni pelaksanaan atau perwujudan dari pada catur marga atau yadnya. Dalam 

pelaksanaan upacara yadnya ini dibutuhkan perlengkapan-perlengkapan yang 

disebut upakara.  

Dalam penyelenggaraan upacara yadnya dilengkapi  pula dengan “banten” atau 

sesaji merupakan susunan dari berbagai media seperti janur, buah, bunga, air,   

dan sebagainya, ditata sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang indah dan 

artistik mempunyai arti simbolis keagamaan  sesuai dengan fungsinya. 

Sesungguhnya di samping sebagai persembahan atau tanda terima kasih, maka 

banten mempunyai fungsi seperti  (1) sebagai alat atau sarana konsentrasi untuk 

memuja Hyang Widhi, (2) sebagai perwujudan  dari pada Hyang Widhi atau orang 

yang diupacarai, misalnya   kuwangen, daksina pelinggih, lingga, puspasarira, 

dan (3) Sebagai alat penyucian, misalnya  prayascita, durmengala, byakala, dan 

lain sebagainya 

Sebetulnya inti dari banten atau sesaji  sesuai seperti apa yang tersurat dalam kitab 

suci Bhagawad Gita seperti berikut  : 

Patram puspam phalam  toyam 

Yo me bhaktya prayacchati 

Tad aham bhaktyupahrtam 

Asnami prayatatmanah (Bhagawad Gita.IX.26 ). 
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Artinya : Siapapun yang dengan ketulusan mempersembahkan kepadaKu, daun, 

bunga, buah dan air, persembahan yang didasari rasa cinta-kasih yang tulus ihklas 

dari hati nurani yang suci, Aku terima. Berdasarkan sloka di atas bahwa banyak 

sedikitnya persembahan  banten atau sesaji, tidaklah menjadi ukuran diterima  

atau tidaknya  persembahan tersebut, melainkan tergantung pada keihklasan serta 

kesucian hati seseorang, dengan perkataan lain  yang diutamakan di dalam 

melaksanakan yadnya adalah perasaan suci nirmala seseorang, bukan tingkatan 

nista madiya maupun utama mempunyai nilai yang sama. 

Upacara yadnya perwujudannya ada lima macam yaitu pertama  Dewa yadnya 

adalah upacara persembahan ditujukan kepada Ida Hyang Widhi, karena kita 

hutang hurip atau jiwa pada Hyang Widhi yang telah menciptakan kehidupan 

serta segala yang menunjang kehidupan di alam semesta ini. Orang Bali percaya 

dengan adanya dewa-dewa. Dewa-dewa tersebut merupakan sinar suci dari Hyang 

Widhi (Brahman). Tetapi orang Bali juga yakin bahwa segala sesuatu yang 

bermacam-macam ini bersumber dari satu azas, suatu realitas yang tertinggi. 

Realitas tersebut tidak kelihatan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak 

terbagi-bagi, tidak dapat tembus oleh akal manusia, dapat menyelami segala 

sesuatu, realitas ini disebut Brahman. Brahman di sini bukan dipandang sebagai 

tokoh dewa, melainkan sebagai azas pertama, sebagai yang meliputi segala 

sesuatu. Brahman itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Dengan demikian yadnya 

yang ditujukan kepada para Dewa sesungguhnya ke hadapan Hyang Widhi, 

sedangkan para Dewa hanya sebagai perantara antara manusia dengan 

penciptaNya. 
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 Kedua Rsi yadnya, Resi adalah orang-orang suci yang telah menerima wahyu 

serta ajaran-ajaran atau ilmu pengetahuan yang berguna bagi kesejahteraan umat 

manusia, terutama ajaran-ajaran tentang kerokhanian. Rsi Yadnya adalah 

pemujaan kepada para pendeta dan orang-orang suci yang memahami makna 

hakekat hidup. Atas jasa dan kemurahan para Maha Rsi yang menuntun dan 

membebaskan kita dari kebodohan dengan pengetahuan suci yang mengantarkan 

pada kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani dan rohani, untuk itu umat Hindu 

merasa memiliki hutang yang dikenal dengan Rsi Rna. Dalam hubungan ini Rsi 

yajna dilaksanakan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas jasa tersebut.  

Ketiga Pitra yadnya adalah pemujaan kepada roh suci leluhur, merupakan 

ungkapan terima kasih kepada leluhur yang telah melahirkan, memelihara, 

membesarkan kita. Ungkapan terima kasih kepada para leluhur dilakukan dengan 

melaksanakan upacara Pelebon bagi orang bangsawan dan ngaben bagi orang 

kebanyakan. Setelah upacara ngaben atau palebon dilakukan upacara nyekah atau 

upacara ngerorasin, di sini arwah para leluhur dipersonifikasikan dengan boneka 

yang disebut puspasarira, karena memang terbuat dari rangkaian beberapa macam 

kembang. Setelah mendapatkan puja weda dari Pedanda, di mana roh leluhur 

dituntun masuk ke Puspasarira, lalu diberikan tirta atau air suci  dan selanjutnya 

baru dibakar hingga menjadi abu. Abu tersebut oleh sanak keluarga dikumpulkan 

dan dimasukkan ke dalam cengkir gading, lalu dibentuk atau dirangkai lagi 

menjadi bentuk Puspasarira lagi. Sebagai rangkaian acara terakhir Puspasarira 

ini dinaikkan ketempat  madiya atau semacam bangunan yang menjulang tinggi 

hampir menyerupai seperti meru dengan warna kuning dan putih, diarak oleh para 

keluarga dekat dan para hadirin beramai-ramai dengan iringan gamelan 
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baleganjur, menuju laut untuk dilarung, dengan maksud agar supaya semua 

elemen-elemen jasad manusia kembali menyatu dengan alam semesta.    

 Keempat Manusa yadnya, adalah upacara yang dilaksanakan kepada sesama 

manusia seperti  upacara magedong-gedongan, yaitu upacara umur tujuh bulan 

kandungan, upacara kelahiran bayi, upacara kepus punsed, upacara ngelepas 

hawon, upacara tutug kambuhan, upacara telu bulan atau umur bayi 105 hari 

setelah kelahiran, upacara otonan atau bayi setelah berumur enam bulan, atau 210 

hari setelah kelahiran, upacara ngempugin setelah anak sebelum mencapai  

dewasa, upacara maketus, yaitu upacara setelah giginya tanggal, upacara munggah 

daha/taruna, adalah upacara setelah anak mengalami datang bulan pertama, 

upacara mapandes yaitu upacara potong gigi dan upacara pawiwahan 

(perkawinan) serta upacara pawintenan yaitu upacara pembersihan lahir dan batin 

dalam rangka belajar atau menuntut ilmu. Pengalaman masa kanak-kanak sangat 

berpengaruh dalam perkembangan kepribadian selanjutnya, oleh sebab itu  sejak 

masih ada dalam kandungan orang Bali telah berusaha mendidik si jabang bayi  

lewat upacara-upacara. Setelah bayi lahir, orang tua si bayi akan memberikan 

syukuran dalam bentuk upacara yadnya. Setelah bayi berumur 3 hari, ketika tali 

ari-ari (placenta) putus, orang tua anak juga mengadakan upacara putus punser. 

Umur tiga bulan diadakan upacara potong rambut yang pertama dan pemberian 

nama. Dimulai dari dalam kandungan, lahir, sampai dewasa, orang Bali selalu 

sibuk dengan upacara-upacara, sehingga dapat dikatakan kepribadian orang Bali 

bersifat serimonial, segala keadaan  diresmikan melalui upacara. 
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 Kelima Bhuta yadnya adalah upacara yang ditujukan kepada Bhuta Kala, untuk 

memohon keseimbangan maupun keharmonisan alam semesta  bhuwana alit dan 

bhuwana agung.  

 Upacara  diwujudkan secara bergairah dengan simbol-simbol kreatif, arca-arca 

mempunyai arti khusus, jajanan, buah-buahan, daun, bunga, air dan api, semua 

mempunyai makna secara simbolis,  hal ini telah tampak nyata berupa kreasi dari 

perwujudan simbol-simbol tersebut berbentuk aneka upacara seremonial dalam 

kebudayaan masyarakat Bali. Semua upacara tersebut dilakukan dengan sungguh-

sungguh dan tulus ikhlas. Bermacam-macam upacara tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang, pada setiap hari, bulan, tahun bahkan ada pula yang seratus tahun 

sekali. Upacara yang pelaksanaannya di Pura, terutama berkaitan dengan 

pelaksanaan upacara “dewa yadnya” atau upacara yadnya lainnya tidak  lepas dari 

kesenian, karena merupakan suatu rangkaian, baik seni lukis, seni kriya, seni tari, 

seni vokal dan seni-seni lainnya digunakan sebagai seni wali, dalam 

melaksanakan upacara tersebut.   

 Pelestarian terhadap beraneka upacara dan nilai-nilai budaya khususnya kesenian 

bagi masyarakat Bali adalah suatu tanggung jawab terhadap agama yang mereka 

yakini, sebaliknya semua kegiatan upacara keagamaan senantiasa melibatkan 

kesenian. Oleh sebab itu maka kehidupan berkesenian  subur dan berkembang di 

Bali. Lebih-lebih dengan adanya pariwisata budaya, justru berkesenian semakin 

dapat lebih berkembang. 
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3.4 Sistem Kekrabatan 

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi masyarakat Bali, karena dengan itu 

barulah seseorang dianggap memiliki status sebagai warga atau anggota penuh 

dari komonitas masyarakat, dan baru memperoleh hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai seorang warga kelompok. Perkawinan di Bali di masa lalu, 

diusahakan dalam dadia dan wangsa yang sama sehingga hubungan kekeluargaan 

tetap terpelihara. Di beberapa tempat di Bali masih ada, para orang tua 

mengusahakan agar supaya  anak-anak dari dua saudara kandung laki dengan 

harapan dapat mempertahankan ikatan persaudaraan, kekeluargaan, dan ikatan 

satu leluhur, sehingga anak wanita yang dimilikinya  tidak dianggap hilang. 

Karena wanita Bali yang telah kawin  akan keluar dari lingkungan leluhur orang 

tuanya, apabila ia kawin dengan bukan keluarga satu keturunan. Namun dewasa 

ini, perkawinan untuk mempertahankan ikatan persaudaraan sudah berkurang, 

karena sekarang lebih banyak memperhatikan menjadi suami istri, atas kemauan 

anak atau  mengikuti pilihan anak. 

Perkawinan di Bali dapat dilakukan dengan memadik (meminang) dan  dengan 

ngerorod (melarikan). Kawin lari dilakukan oleh pasangan remaja karena orang 

tua atau keluarga kedua belah pihak  tidak menyetujui perkawinan tersebut. 

Kawin lari dianggap sebagai tindakan kesatria bagi masyarakat Bali oleh karena 

untuk memiliki seorang istri ia berani menghadapi segala resiko. Tetapi sekarang 

pandangan masyarakat mulai berubah. Sebagian masyarakat mulai berpendapat, 

kawin lari sebagai tindakan tidak terpuji, walau bukan tindakan kriminal, karena 

yang kawin tetap atas dasar saling suka. Sekarang perkawinan yang terhormat 

adalah meminang calon istrinya. 
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Demikian menurut anggapan adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem klen-

klen atau dadia dan sistem kasta atau wangsa, maka perkawinan itu sedapat 

mungkin dilakukan, di antara warga se-klen, atau setidak-tidaknya antara orang-

orang yang dianggap sederajat dalam kasta. Perkawinan adat Bali itu  bersifat 

endogami klen, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan oleh orang Bali yang 

masih kolot itu  adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang bersaudara 

laki-laki, orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan 

demikian pula dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk kawin dalam batas 

klennya, maka terjagalah kemungkinan-kemungkinan akan ketegangan-

ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi akibat perkawinan antar 

kasta yang berbeda derajatnya. Dalam hal ini terutama yang harus dijaga agar 

anak wanita dari kasta yang tinggi jangan sampai kawin dengan pria yang lebih 

rendah derajat kastanya, karena suatu perkawinan serupa itu akan membawa malu 

kepada keluarga, serta menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak wanita itu. 

Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran  yang demikian, maka wanita itu 

dinyatakan keluar dari dadia atau trah nya, dan secara fisik suami-istri akan 

dihukum meselong (buang) untuk beberapa lama, ketempat yang jauh dari tempat 

asalnya. Konon semenjak tahun 1951, hukum ini tidak pernah dijalankan lagi, dan 

sekarang perkawinan campuran antar kasta sudah relatif lebih banyak 

dilaksanankan, demikian yang disampaikan oleh ketua adat.  

Adat perkawinan Bali meliputi suatu rangkaian peristiwa-peristiwa  seperti 

kunjungan  resmi dari keluarga laki-laki kepada keluarga si gadis untuk meminang  

si gadis atau memberitahukan  kepada mereka  bahwa si gadis telah dibawa lari 

untuk dikawin, upacara pawiwahan atau mesakapan (perkawinan) dan akhirnya 
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lagi suatu kunjungan resmi dari keluarga si pemuda ke rumah orang tua si gadis 

untuk minta diri kepada roh leluhur atau nenek  moyangnya.   

Setelah menikah, keluarga baru dapat tinggal bersama orang tua pihak laki-laki 

dalam satu dapur, atau pisah dapur, atau mendirikan rumah di pekarangan lain 

terpisah dengan orang tua. Tinggal berkumpul bersama orang  tua, saudara, atau 

keluarga besar kadang-kadang dapat menimbulkan percekcokan dan keretakan 

rumah tangga. Dengan adanya pandangan seperti ini, banyak keluarga baru kawin, 

tinggal terpisah dengan orangtuanya. Apabila dalam satu keluarga tidak ada anak 

laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan dan menjaga warisan, maka 

diusahakan untuk mengangkat anak  atau menjadi anak perempuannya sebagai 

penerus sentana (keturunan), sehingga suaminya tinggal  dan menetap di rumah 

istrinya dalam bahasa Bali disebut nyeburin. Untuk pihak laki-laki, keadaan ini 

sering menyakitkan, ia tidak punya hak apa-apa dalam rumah tangganya, oleh 

karena yang berfungsi sebagai kepala rumah tangga adalah istrinya. 

Anak laki-laki dalam satu rumah tangga sangat penting, karena laki-laki adalah 

penerus keturunan keluarga. Anak laki-laki yang dapat membantu orang tua  

dalam urusan adat istiadat dan agama, baik dalam keluarga besar, banjar maupun 

desa. Apabila mereka tidak mempunyai anak laki-laki, maka keadaan ini dapat di 

atasi dengan mengangkat anak laki-laki yang berasal dari keluarga suami, atau 

mencari sentana untuk anaknya sehingga garis keturunannya tidak terputus. 

Kedua pelaksanaan ini harus mendapat kesaksian keluarga, banjar, dan leluhur 

dengan mengadakan upacara tertentu. Kedudukan anak laki-laki di Bali lebih 

istimewa, karena anak lakilah yang mendapatkan warisan. Anak perempuan tidak 
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mendapat warisan apa-apa setelah ia kawin dan keluar dari lingkungan keluarga 

asal. Dalam hal ini bukan hanya warisan yang berarti harta berana, tetapi juga 

yang berkaitan dengan kewajiban melakukan upacara keagamaan untuk 

leluhurnya dan kewajiban adat setempat.  

Tiap-tiap keluarga kecil maupun keluarga besar dalam sebuah desa di Bali harus 

memelihara hubungan dengan kelompok kerabatnya  yang lebih luas, ialah  

tunggal dadia (klen). Struktur dari tunggal dadia ini berbeda-beda di pelbagai 

tempat di Bali. Di desa-desa pegunungan, orang-orang dari tunggal dadia yang 

telah memencar karena hidup di tempat lokasi yang baru, tidak usah lagi 

mendirikan tempat pemujaan leluhur di masing-masing tempat kediamannya. Di 

desa-desa bagian dataran wilayah Bali  orang-orang dari tunggal dadia yang hidup 

di lokasi yang baru, wajib mendirikan tempat pemujaan di masing-masing tempat 

kediamannya, yang disebut kemulan taksu. 

Ada beberapa sistem sosial yang mengikat umat Hindu di Bali, yaitu sistem dadia 

adalah kekerabatan atau klen, sistem pelapisan sosial atau sistem sosial wangsa, 

sistem kebersamaan banjar dan desa  (sistem kebersamaan), serta sistem suka 

duka. Sistem dadia berhubungan dengan leluhur yang terikat dengan satu 

persembahyangan, yaitu sanggah (untuk orang biasa), dan merajan (bagi orang 

yang berkasta). Keterikatan mereka diwujudkan dalam saling sembah, yang 

biasanya ditujukan kepada yang tertua atau yang lebih dihormati, dilakukan ketika 

ada upacara waktu ia meninggal, dan surudannyapun atau makanan bekas sesaji 

dapat dimakan bersama kerabatnya setelah melakukan persembahyangan bersama 

baik di pura dadia maupun dalam upacara pitra yadnya maupun manusa yadnya. 
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Kesatuan wilayah disebut desa adat, yaitu berdasarkan atas kesatuan tradisi dan 

tatakrama pergaulan hidup yang diwariskan secara turun–temurun serta diikat 

dengan sesuatu Kahyangan Tiga yakni dalam satu desa terdapat tiga pura seperti ; 

Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Desa yang berhubungan dengan 

pemerintahan yang merupakan wilayah administrasi terkecil disebut desa dinas. 

Kelompok masyarakat yang lebih kecil yang terdiri dari sejumlah kepala keluarga 

disebut banjar. Tidak ada ketentuan sekian banjar digabung menjadi desa, namun 

umumnya kurang lebih 10 s.d 12 banjar. Kewajiban anggota banjar atau desa 

adalah membantu anggota banjar atau desa yang menyelenggarakan upacara 

agama, misalnya penguburan jenasah anggota banjar atau pembangunan-

pembangunan untuk kepentingan adat. Mereka harus tunduk dengan hukum adat 

yaitu awig-awig baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati 

bersama dan sudah diberlakukan, menjaga keamanan  dan ketentraman bersama, 

dan menjaga nama baik desa atau banjar. Jika warga banjar atau desa dianggap 

melanggar ketentuan hukum adat atau tidak melakukan kewajiban yang telah 

ditentukan, maka sangsi adat yang akan dikenakan mungkin berupa denda atau 

bersifat hukuman psikologik, yaitu disisihkan dari masyarakat, tidak mendapat 

bantuan sepenuhnya dalam melaksanakan upacara agama, dan sebagainya. 

Sanksi-sanksi inilah yang ditakutkan oleh anggota, sehingga mereka berusaha 

melaksanakan semua yang ditentukan. 

Di samping kelompok-kelompok kerabat patrilineal yang mengikat orang Bali 

berdasarkan atas prinsip keturunan, ada pula bentuk kesatuan-kesatuan sosial 

serupa itu kesatuan yang diperkuat oleh kesatuan adat dan upacara-upacara 

keagamaan yang keramat. Pada umumnya tampak beberapa perbedaan antara 
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desa-desa adat di pegunungan dan desa-desa adat di tanah datar. Desa-desa adat di 

pegunungan  biasanya sifatnya lebih kecil dan keanggotaannya terbatas pada 

orang asli yang lahir di desa itu juga. Sesudah kawin, orang itu langsung menjadi 

warga desa adat (krama desa) dan mendapat tempat duduk yang khas di balai desa 

yang disebut bale agung, dan berhak mengikuti rapat-rapat  desa yang diadakan 

secara teratur pada hari-hari yang tetap. Desa-desa adat di tanah datar biasanya 

sifatnya besar dan meliputi daerah yang tersebar luas. Demikian sering terdapat 

difernesiasi ke dalam kesatuan-kesatuan adat yang khusus di dalamnya yang 

disebut banjar. Sifat keanggotaan banjar tidak tertutup dan terbatas kepada orang-

orang asli yang lahir di dalam banjar itu juga. Demikian kalau ada orang-orang 

dari wilayah-wilayah lain, atau yang lahir di banjar lain, yang kebetulan tinggal di 

sekitar wilayah banjar yang bersangkutan, mau menjadi warga, hal itu bisa saja. 

Pusat dari banjar adalah bale banjar di mana para warga banjar saling bertemu 

dan berapat pada hari-hari yang tetap.  

Banjar dikepalai oleh seorang kepala yang disebut kelian banjar (kliang). Ia 

dipilih untuk suatu masa jabatan yang tertentu oleh warga banjar. Tugasnya tidak 

hanya menyangkut segala urusan dalam lapangan kehidupan sosial dari banjar 

sebagai suatu komuniti, tetapi juga lapangan kehidupan keagamaan. Kecuali itu, ia 

sering kali harus juga memecahkan soal-soal yang menyangkut hukum adat tanah 

dan dianggap ahli dalam adat banjar pada umumnya. Adapun soal-soal yang 

bersangkutan dengan irigasi dan pertanian, biasanya berada di luar wewenangnya. 

Hal itu adalah wewenang organisasi irigasi subak, yang telah tersebut di atas. 

Walaupun demikian, di dalam rangka tugas administratif, di mana ia bertanggung 

jawab kepada pemerintah di atasnya, ia toh tak dapat melepaskan diri sama sekali 
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dari soal-soal irigasi dan pertanian di banjarnya. Di samping mengurus persoalan 

ibadah, baik mengenai banjar sendiri maupun warga banjar, klian banjar juga 

mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi pemerintahan.  

Mengapa subak itu berdiri seolah-olah lepas dari banjar dan mempunyai seorang 

kepala sendiri, ialah klian banjar yang bertanggung jawab kepada seorang kepala 

adat yang ada di atasnya, ialah sedahan agung. Hal itu disebabkan karena orang-

orang yang menjadi warga suatu subak itu tidak semuanya sama dengan orang-

orang yang menjadi warga sesuatu banjar. Warga subak adalah para pemilik atau 

penggarap sawah-sawah yang menerima air irigasi dari bendungan-bendungan 

yang diurusnya suatu subak. Sudah tentu tidak semua pemilik atau penggarap tadi 

hidup dalam satu banjar, tetapi di dalam beberapa banjar. Sebaliknya, ada pula 

warga suatu banjar yang mempunyai banyak sawah yang terpancar dan mendapat 

airnya dari bendungan-bendungan yang diurus oleh beberapa subak. Dengan 

demikian warga banjar tadi itu akan menggabungkan diri dengan semua subak di 

mana ia mempunyai sebidang sawah. Seperti apa yang telah tersebut di atas, suatu 

rangkaian upacara-upacara dan suatu tempat pemujaan yang mengintensifkan rasa 

kesatuan antara warganya.  

Ada beberapa macam cara dan sistem gotong-royong, ialah antara individu dan 

individu, atau antara keluarga dan keluarga. Gotong-royong serupa itu disebut 

nguopin dan meliputi lapangan-lapangan aktivitas di sawah (menanam,menyiangi, 

panen dan sebagainya), sekitar rumah tangga misalnya memperbaiki atap rumah, 

dinding rumah, menggali sumur dan sebagainya, dalam perayaan-perayaan atau 

upacara-upacara yang diadakan oleh suatu keluarga, atau dalam peristiwa 
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kematian. Nguopin dalam aktivitas sekitar rumah tangga di kota maupun di 

beberapa desa sudah hilang atau mulai diganti dengan sistem menyewa tenaga 

upahan, karena sistem itu dianggap lebih praktis dan sering kali malahan lebih 

murah (tak usah menyediakan jamuan dan sebagainya). Hanya dalam perayaan 

dan upacara, atau dalam peristiwa kematian, dan cara bantu membantu nguopin 

masih banyak diterapkan. 

Kecuali nguopin masih ada pula cara gotong-royong antara sekha dengan sekha, 

cara seperti ini disebut ngedeng (menarik). Dalam ini suatu perkumpulan tertentu, 

misalnya suatu perkumpulan gamelan “ditarik” untuk ikut serta dengan suatu 

sekha lain dalam hal menyelenggarakan suatu tarian dalam rangka suatu upacara 

odalan. 

Suatu sistem gotong-royong yang lebih menyerupai sifat kerja bakti untuk 

keperluan masyarakat atau pemerintah. Hanya dalam hal ini khusus kerja bakti 

untuk keperluan agama, seperti misalnya ikut membantu membangun pelinggih 

atau gapura. Sistem kerja bakti serupa ini disebut ngayah atau ngayang, bisa 

merupakan suatu aktivitas yang ramai yang penuh dengan kemeriahan.  

Sistem pelapisan masyarakat di Bali berdasarkan atas keturunan, karena itu tidak 

dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai kelompok-kelompok kerabat 

patrilineal. Ada berbagai klen yang mempunyai sejarah keturunan (babad, paman 

canggah, prasasti) sendiri-sendiri yang masing-masing kembali sampai pada 

sejarah penaklukan oleh Majapahit dalam abad ke-14. Orang-orang bangga 

apabila dapat menyusuri keturunan mereka sampai pada raja-raja atau bangsawan-

bangsawan dari Majapahit itu. Pelbagai keturunan inilah yang memberikan 
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susunan yang lebih kompleks kepada klen patrialineal yang terdapat di wilayah 

Bali bagian dataran. Karena proses sejarah yang kembali ke zaman Majapahit, 

maka klen-klen di Bali daerah dataran, tersusun dalam susunan berlapis tinggi 

rendah berdasarkan jarak hubungan kekerabatan dari nenek moyang  dari klen-

klen itu dengan seorang tokoh raja atau bangsawan dari Majapahit. Di Bali di 

daerah pegunungan, susunan klen berlapis tinggi-rendah serupa itu tidak ada, 

bahkan batas-batas antara klen-klen dalam kehidupan masyarakat tidak tampak 

begitu nyata. 

Susunan tinggi rendah dari klen-klen di daerah dataran tampak pada gelar-gelar 

yang dipakai oleh warganya di depan nama mereka. Gelar-gelar itu dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan berdasarkan atas sistem pelapisan wangsa. 

Sistem ini terpengaruh oleh sistem kasta yang termasuk di dalam kitab-kitab 

Hindu kuna, ialah sistem keempat kasta : brahmana, kesatria, waisia, dan sudra. 

Di Bali wangsa-wangsa dalam sistem pelapisan mempunyai sebutan yang sama, 

ialah brahmana, satria, wesia, dan sudra, sedangkan ketiga lapisan yang pertama 

sebagai kesatuan disebut triwangsa, dan lapisan keempat biasanya disebut jaba. 

Hanya sebagian kecil dari rakyat Bali, kurang dari 15% termasuk triwangsa, lagi 

pula warga klen-klen besar yang termasuk tri wangsa biasanya tersebar luas di 

seluruh Bali. Sebaliknya lebih dari 85% dari rakyat Bali termasuk warga jaba, dan 

warga klen-klen yang termasuk jaba, tinggalnya lebih terpusat pada daerah-daerah 

terbatas.  

Gelar-gelar bagi warga klen-klen  brahmana adalah Ida Bagus untuk laki-laki, dan 

Ida Ayu untuk wanita, gelar bagi warga klen-klen satria adalah  Cokorde, Dewa, 
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Anak Agung dan sebagainya, dan bagi klen waisia adalah Gusti. Kecuali itu 

banyak gelar-gelar lain yang diturunkan oleh klen-klen tertentu tetapi yang kurang 

terang mengenai kedudukannya dalam wangsa. Pemegang gelar-gelar serupa itu 

tentu akan mengakunya sebagai gelar wangsa tinggi, lainnya berpendapat bahwa 

gelar serupa itu termasuk wangsa-wangsa yang rendah dan demikian selalu 

memang ada perselisihan mengenai kedudukan dari orang yang mempunyai gelar-

gelar tadi, dalam upacara adat dan sopan santun pergaulan orang Bali.  

Kesatuan sosial yang telah diuraikan di atas ialah desa, banjar, subak, maupun 

sekha biasa mempunyai pemimpinnya dan mempunyai kitab peraturan tertulis 

yang disebut awig-awig atau sime. Pemimpin dari kesatuan-kesatuan sosial seperti 

itu biasanya dipilih oleh warganya, sungguhpun di beberapa tempat di Bali 

kedudukan kepala banjar (klian) berdasarkan atas keturunan. 

Klen-klen juga mempunyai seorang tokoh penghubung yang bertugas memelihara 

hubungan antara warga-warga klen, menjadi penasihat bagi para warga mengenai 

seluk-beluk adat dan peristiwa-peristiwa yang bersangkut-paut dengan klen, 

mengurus pemeliharan pura-pura klen, serta mengurus upacara klen di tempat-

tempat pemujaan tersebut. Tokoh klen serupa itu disebut moncol. Klen biasanya 

tidak mempunyai peraturan-peraturan tertuli, tetapi seperti apa yang telah 

disebutkan di atas sering mempunyai silsilah tertulis (babad). 

Ditingkat desa ada juga kesatuan-kesatuan administratif yang disebut perbekelan. 

Suatu perbekelan yang sebenarnya merupakan kreasi dari atas, ialah dari 

pemerintah jajahan Belanda, diletakkan di atas kesatuan adat yang asli di Bali 

seperti desa adat dan banjar. Maka dari itu terdapatlah gabungan-gabungan desa 
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dan banjar ke dalam suatu perbekelan di bawah seorang pejabat administratif yang 

disebut perbekel atau bendesa. Seorang perbekel secara administratif bertanggung 

jawab kepada atasannya ialah Camat dan sebaliknya Camat bertanggung jawab 

kepada Bupati. 

3.5 Konsep Kosmologi Masyarakat Bali 

Kosmos adalah jagad alam semesta. Kosmologi adalah kajian tentang kosmos 

yang berkaitan  dengan kosmogoni atau mite mengenai penciptaan  dunia atau 

alam semesta dan manusia (Koentjaraningrat, 1984 : 329). Berkaitan dengan 

pengertian tersebut meliputi hal-ihkwal tentang proses  terjadinya alam jagad raya 

beserta isinya, yaitu siapa pencipta dan bagaimana  alam semesta ini di ciptakan. 

Kata kosmologi, berasal dari bahasa Yunani yakni “kosmos”, yang berarti 

keteraturan, keseimbangan, sistem yang harmonis; alam jagad raya inilah sebagai 

contoh keteraturan tersebut. Kosmologi bagi budaya masyarakat Bali memandang 

alam semesta sebagai suatu sistem yang teratur dan seimbang pula. Oleh sebab itu 

bagi masyarakat Bali kosmologi dimaknai sebagai keteraturan, keserasian, dan 

harmoni yang dimanesfetasikan ke dalam jagat raya (makrokosmos) dan jagat alit 

(mikrokosmos). Dalam budaya masyarakat Bali kosmologi diimplementasikan ke 

dalam elemen-elemen di alam semesta ini; antara lain manusia, bangunan suci, 

rumah pawongan, dan komonitas lain sebagai mikrokosmos. 

Setelah masuknya faham agama Hindu-Budha di Bali dengan kitab suci Weda dan 

Tri Pitakanya, budaya mitis  tetap berjalan berdampingan dengan faham Siwa-

Budha sampai sekarang. Budaya mitis tersebut berbaur dan bergabung 
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membentuk budaya Bali berkembang hingga sekarang seperti apa yang dapat kita 

saksikan dewasa ini.    

Cara berpikir budaya mitis berbeda dengan cara berpikir modern yang 

ontologis. Pada budaya mitis, manusia justru bersikap menyatu dengan alam di 

luar dirinya. Hidup ini  merupakan kesatuan maha besar, antara manusia dengan 

masyarakat, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan dunia roh yang 

gaib, antara manusia dengan seluruh tata kosmos semesta ini. Manusia harus 

menyelaraskan diri dengan kosmos kalau mau selamat di dunia fana ini. Manusia 

menyatukan dirinya dengan objek di luar dirinya, dari sinilah mereka menemukan 

jati dirinya (Sumardjo.2000 : 320). Logika mitis adalah merupakan kesatuan  

kosmos, dunia sana yang omnipoten dikawinkan dengan dunia sini yang impoten. 

Perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan lewat laku seksual. Dan laku seksual 

itu dilambangkan dengan persetubuhan antara unsur laki-laki dan perempuan. 

Kehidupan atau kesuburan terjelma perkawinan dua unsur laki-laki dan 

perempuan tadi. Seks adalah bagian dari peristiwa kosmos, persetubuhan laki-laki 

langit dan ibu pertiwi. Dari persetubuhan itu diharapkan turun hujan demi 

kesuburan pertanian, akibatnya akan tumbuh kehidupan berupa tanaman. 

  Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terhadap beberapa responden 

menyatakan bahwa Hyang Widhi adalah maha pencipta, Hyang Widhilah yang 

menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Sebelum Hyang Widhi 

mencipta, alam dengan segala isinya tiada.  “Duk tan hana paran-paran, 

anrawang-anruwung”, artinya ketika sebelum ada penciptaan, maka tidak ada 

apa-apa dan semuanya tidak menentu. Sesuai pula seperti apa yang tersurat dalam 
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Weda (Brihad Aranyaka dan Chandogya Upanisad)  disebutkan  sebagai berikut 

:”Idam wa agra naiwa kincid asit, sad ewasaumya idam agra asit, ekam ewa 

adwitya”. Artinya : sebelum diciptakan alam ini tidak ada apa-apa, Maha Esa 

tidak ada duanya. Alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan  Hyang Widhi 

yang merupakan pancaran kemahakuasaanNya, yang tercipta melalui tapa Hyang 

Widhi sendiri. Tapa adalah pemusatan tenaga pikiran  yang terfokuskan, sehingga  

menimbulkan pancaran panas yang luar biasa. Dengan tapa inilah Hyang Widhi 

menciptakan alam semesta dengan segala isinya. 

Demikianlah kemahakuasaan Hyang Widhi, di samping  menciptakan alam 

semesta ini dengan segala isinya ini juga menyatu dan meresap ke dalam ciptaannya, 

serta menghidupkan atau memberikan jiwa alam semesta dengan segala isinya 

sehingga adanya kehidupan. Alam semesta dengan segala isinya ini yang dahulu kala 

pernah tidak ada, lalu ada, kemudian tidak ada lagi dan demikian seterusnya berulang 

kali. Pada saat ini terciptanya alam semesta yang disebut “Srsti” atau “Brahma 

Diva” (siang hari Brahma) dan ketika alam ini meniada disebut “Pralaya”, atau 

“Brahma Nakta” (malam hari Brahma). Proses terciptanya alam semesta ini 

berlangsung secara berjenjang yang teramat gaib atau halus sampai jenjang yang 

tampak atau berwujud. Penciptaan oleh Hyang Widhi melalui tapa-Nya, pada 

mulanya terjadi dua kekuatan asal, yakni “Purusa” dan “Prakerti”.  Purusa adalah 

unsur dasar yang bersifat kejiwaan, sedang Prakerti adalah unsur dasar yang bersifat 

kebendaan. Baik Purusa maupun Prakerti kedua-duanya memiliki sifat yang tidak 

dapat diamati dan tanpa permulaan. Purusa dan Prakerti kedua-duanya bertemu atau 

bekerjasama menyebabkan adanya alam semesta ini secara bertingkat dan 

berjenjang.  Pertemuan antara Purusa dan Prakerti ini dilukiskan sebagai kerja sama 
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antara yang melek tapi lumpuh denganyang kuat tapi buta. Dengan kerja itulah 

mereka baru bisa melakukan atau membuat sesuatu. Prakerti yang merupakan azas 

kebendaan, memiliki Tri Guna, yaitu Sattwam, Rajas dan Tamas. Sattwam sifat 

dasarnya adalah tenang dan menerangi. Rajas sifat dasarnya adalah aktif dan 

dinamis, dan Tamas sifat dasarnya adalah berat dan gelap. Akibat adanya kerjasama 

Purusa dengan Prakerti ini menyebabkan kekuatan yang ada pada Tri Guna menjadi 

seimbang. Pertama-tama kekuatan Sattwam yang lebih besar dari Rajas dan Tamas 

melahirkan adanya Mahat. Mahat yang berarti agung. Dari Mahat ini kemudian 

muncullah Budhi yaitu benih kejiwaan tertinggi. Budhi ini adalah sifat yang dimiliki 

oleh Sattwam, sehingga keputusannya bersifat bijaksana. Selanjutnya dari Budhi ini 

lahirlah Ahamkara. Ahamkara berfungsi untuk merasakan. Dari Ahamkara lahirlah 

Manas yaitu akal pikiran yang berfungsi untuk berpikir. Dari Manas selanjutnya 

lahir “Panca Tanmatra”, yaitu lima unsur halus yang meliputi sabda tanmatra (sari 

suara), sparsa tanmatra (sari rabaan), rupa tanmatra (sari warna), rasa tanmatra 

(sari rasa), ganda tanmatra (sari bau). 

Perkembangan selanjutnya dari Panca Maha Bhuta yaitu lima unsur yang 

kasar meliputi :  Akasa (ether), Bayu (hawa/udara), Teja (api), Apah (air) dan Pertiwi 

(tanah). Panca Maha Bhuta ini kemudian menjadi alam semesta dengan segala isinya 

seperti: matahari, bulan, bumi, yang disebut Brahmanda.  Demikian juga gunung, 

sungai, pohon, binatang, manusia, serta yang lainnya. Jadi jelaslah bahwa alam 

semesta dengan segala isinya lahir dan mengalir dari tubuh Hyang Widhi, pada 

saatnya nanti akan kembali kepada Hyang Widhi. 

Demikian pula asal mula manusia dan alam ini pada hakikatnya sama yaitu 

dari Purusa  dan Prakerti. Oleh sebab itu alam semesta ini  lazim disebut Bhuana 
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Agung dan manusia disebut Bhuana Alit. Pada diri manusia  unsur purusa itu 

menjadi jiwatman, sedangkan unsur prakerti menjadi badan kasar atau stula sarira. 

Sukma sarira disebut juga  raga sarira, sukma sarira terdiri dari  budhi, manas, 

ahamkara yang disebut tri anatah karana sarira.  Tri anatah karana sarira inilah 

yang menciptakan bagian manusia yang amat menentukan watak seseorang. Indra 

manusia  ada 10 banyaknya sehingga disebut dasendriya. Manas di samping 

berkedudukan sebagai anggota dari tri antah karana sarira juga berkedudukan 

sebagai rajendriya, karena semua indriya itu berpusat pada pikiran manusia. Indriya 

itu tidak dapat di amati. Stula sarisa atau raga sarira yang terjadi pada panca 

tanmatra dan panca maha bhuta adalah sebagai berikut  (1) tulang belulang, otot, 

daging, dan segala yang padat sifatnya terjadi dari gandha atau pertiwi, (2) darah, 

lemak, kelenjar, empedu, air badan, dan segala yang cair sifatnya terjadi dari rasa 

atau apah, (3) panas badan, sinar mata dan yang panas dan bercahaya sifatnya terjadi 

dari  rupa dan teja, (4) napas dan udara dalam badan terjadi dari sparsa atau wayu, 

(5) rongga dada, rongga mulut, dan segala rongga lainnya terjadi dari sabdha atau 

akasa. 

Demikian hakikat manusia  adalah makhluk yang berakal. Manusia sering juga 

disebut  atmaja, anuja, jadma, dan purusa.  Manusia disebut atmaja, anuja, dan 

jadma, karena  pada hakikatnya ia adalah atman atau anu yang lahir dari  atma 

atau anu yang berbadan. Disebut purusa karena memang berasal dari purusa, dan 

semua itu adalah  sama yaitu percikan yang  mengalir dari Hyang Widhi. Oleh 

sebab itu, manusia pada hakikatnya adalah penjelmaan dari atman, sedangkan 

atman sendiri adalah berasal dari percikan  dari Mahaatman. Terkait dengan hal 
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ini ada kepercayaan Masyarakat Bali bahwa roh atau atman setelah pada 

waktunya nanti akan kembali menyatu dengan Mahaatman (Hyang Widhi) 

Dalam kosmologi masyarakat Bali tidak memandang alam semesta ini sebagai 

kesatuan yang bersifat fisik (sekala) semata, melainkan juga bersifat spiritual 

(niskala) yang teratur di bawah kekuatan Mahaatman yang menjadi pusatnya. 

Dalam kehidupan budaya masyarakat Bali pada dasarnya memandang keberadaan 

alam semesta ini sebagai suatu sistem yang teratur dan harmonis.  Makrokosmos 

atau alam jagat raya akan tetap ada dan  terjaga selama unsur-unsurnya masih 

terkontrol oleh hukum keteraturan dan keseimbangan yang dimiliki oleh pusat 

kosmos atau Mahaatman sebagai pencipta dan mengontrol alam semesta ini. 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa masyarakat Bali juga percaya dengan adanya 

alam makrokosmos (bhuwana agung) dan mikrokosmos (bhuwana alit). Untuk 

menjaga keseimbangan dan keteraturan bhuwana agung maka di kesembilan arah 

mata angin dijaga oleh para Dewata yang dikenal pula dengan sebutan Nawa 

Sanga. Kesembilan Dewata Nawa Sanga tersebut adalah sebagai berikut : (1) 

Utara ; Dewa Wisnu, Sakti Dewi Sri, Senjata Cakra, warna hitam, aksara A.(    ), 

(2) Timur laut; Dewa Sambhu, Sakti-Mahadewi, Senjata Tri Sula, warna abu-abu, 

aksara Wa (    ), (3) Timur; Dewa Iswara, Sakti Dewi Uma, Sejata Bajra, Warna 

Putih, Aksara  Sa (   ), (4) Tenggara; Dewa Maeswara, Sakti Dewi Laksmi, 

Senjata Padupan, Warna Merah jambu, Aksara  Na (    ), (5) Selatan; Dewa 

Brahma, Sakti Dewi Saraswati, Senjata Gada, Warna Merah,  Aksara Ba (    ), (6) 

Barat Daya; Dewa Rudra, Sakti Dewi Camodi, Senjata Gada dengan dua kepala, 

Warna Oranye, Aksara Ma (    ), (7) Barat; Dewa Mahadewa, Sakti Dewi Sanci, 

Senjata Panah Nagapasah, Warna Kuning, Aksara Ta  (    ), (8) Barat Laut; Dewa 



118 
 

 
 

Sangkara, Sakti Dewi Rodri, Senjata Panah Pasupati, Warna Hijau, Aksara Si (    

), dan (9) Tengah; Dewa Siwa Mahadewa, Sakti Dewi Durga, Senjata Padma, 

Warna Pancawarna (warna campuran) 

 

   

Gb.2         Dewata Nawa Sanga. 

Untuk menjaga keharmonisan alam semesta baik makrokosmos, maupun 

mikrokosmos, maka bagi masyarakat Bali senantiasa setiap tahun selalu 

menyelenggarakan upacara “Tawur Kesanga” jatuh pada sehari sebelum 

dilakukan upacara penyepian Jagat. Upacara Tawur Kesanga ini adalah upacara 

ritual memberikan atau persembahan korban kepada para Bhuta Kala, agar supaya 

alam semesta ini selalu senantiasa harmonis  beredar sesuai dengan hukum alam, 

sehingga hal ini akan dapat memberikan kesejahteraan dalam kehidupan dan 
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ketentreman di alam dunia fana ini. Jika kita bandingkan di Jawa upacara ritual ini 

hampir sama dengan upacara-upacara ritual yang masih dilaksanakan di Pedesaan 

maupun daerah-daerah pinggir pantai seperti upacara ritual bersih desa, upacara 

sedekah bumi, upacara wisuda bumi, upacara sedekah laut dan sebagainya, 

merupakan persembahan tulus ikhlas dari masyarakat setempat sebagai ucapan 

terimah kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dapat memberikan  hasil 

panen maupun tangkapan melaut yang demikian melimpah, tentu hal ini 

dikarenakan adanya keharmonisan Jagat Ageng maupun Jagat Alit. 

Kembali pada makrokosmos dan mikrokosmos seperti telah diuraikan di atas 

bahwa alam makrokosmos dijaga ketat oleh Dewata Nawa Sanga,  dengan tujuan 

tiada lain adalah untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan jagat raya, 

agar supaya tidak menyimpang dari hukum peredarannya. Sedangkan pada 

mikrokosmos (badan manusia) seperti apa yang tersurat dalam lontar Kanda 

Empat dinyatakan demikian bahwa manusia lahir diikuti oleh saudara-saudaranya 

seperti : (1) pertama atau yang tertua berupa yeh-nyem bertugas melindungi bayi 

dari sentuhan roh jahat atau bahaya. Dewanya Sang Kursika, menjadi Bhuta 

Putih, disebut pula Bhuta Anggapati, (2) kedua berupa Darah, bertugas memberi 

hidup, Dewanya Sang Garga, menjadi Bhuta Abang, atau juga sering disebut 

Bhuta Merajapati, (3) ketiga berupa ari-ari, bertugas membungkus bayi dan kalau 

sudah pecah mendorong bayi untuk dapat lahir. Dewanya Sang Kursya, menjadi 

Bhuta Kuning, disebut pula Bhuta Banaspati, (4) keempat berupa Lamad, 

bertugas melicinkan bayi untuk lahir, Dewanya Sang Metri, berwarna hitam, 

dikenal dengan Bhuta Banaspatiraja, dan (5) kelima berupa Yeh Ening, Dewanya 

Sang Pratenjala, berwarna mancawarna, bernama Bhuta Dengen. 
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Bhuta Banaspatiraja inilah menurut kepercayaan masyarakat Bali dianggap 

menjadi Barong, sebagai unen-unen (binatang peliharaan) di Pura Dalem 

(kuburan), sedangkan Bhuta Anggapati, Bhuta Merajapati, dan Bhuta Banaspati 

menjadi Patih. Sementara kedudukan dan tempat masing-masing Bhuta tersebut 

adalah sebagai berikut ; (1) Bhuta Anggapati berkedudukan di Timur dan warna 

putih, (2) Bhuta Merajepati, berkedudukan di Selatan dan warna merah, (3) Bhuta 

Banaspati, berkedudukan di Barat, warna Kuning, (4) Bhuta Banaspatiraja, 

berkedudukan di utara,  warna hitam, dan (5) Bhuta Dengen, berkedudukan di 

tengah dan warna mancawarna. 

                                    
 

Gb.5 Kanda Pat Bhuta 

 

            Gb. 3      Kanda Pat Butha          

 

Demikian kosmologi budaya masyarakat Bali dalam kehidupannya  

senantiasa berorientasi terhadap keseimbangan  alam jagad raya baik 

makrokosmos maupun mikrokosmos, dan sikap ini diantisipasi dengan melakukan 
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laku upacara ritual dan etika  dalam berhubungan bermasyarakat yakni hubungan 

serasi dengan Hyang Widi, dengan alam lingkungan, dan hubungan harmonis 

dengan sesama manusia, dan untuk menjaga lingkungan dari serangan wabah 

maupun bahaya diyakini Barong dan Rangda dapat melindunginya. Barong 

merupakan jelmaan dari Bhatara Siwa dan, Rangda adalah jelmaan dari Bhatari 

Durga. 

3.6  Leak  dalam Pandangan Masyarakat Bali  

Berbicara di seputar persoalan Barong dan Rangda, terkait  pula dengan  ilmu 

pengeleakan, karena  manakala ada pementasan Barong dan Rangda, ketika 

menggunakan lakon Calonarang, selalu ada adegan  mengundang dan menantang 

leak dari segala penjuru, untuk bertarung di alam niskala. Dalam pementasan 

Calonarang, para pragina (penari) menunjukkan atau pamer ilmu kadikdayaan,  ilmu 

kadyatmikan, atau ilmu kawisesan, sehingga para pendukung pertunjukan harus  

memiliki ilmu kadikdayaan di samping ber-taksu. Berkaitan dengan itu penulis 

menganggap perlu, bahwa ilmu leak ini dibahas, karena adanya keterkaitan Dewi 

Durga yang disimbolkan Rangda sebagai penunggu Pura Kuburan, yang senantiasa 

memberi atau menurunkan ilmu leak kepada para pelaku atau bagi mereka yang 

belajar ilmu leak sebagai tapakan atau guru.  Dalam kepercayaan masyarakat Bali 

khususnya bagi mereka yang beragama Hindu Dharma mengenal konsep “Rwa 

Bhinnedha”, yang artinya  rwa berarti dua dan bhinneda berarti berbeda, keseluruhan 

mempunyai arti ada dua kutub yang selalu berbeda yakni kutub positif dan negatif, 

seperti contoh  adanya siang dan malam, suka dan duka, laki dan perempuan, gelap 

dan terang, hidup dan mati, demikian pula  dalam ilmu agama, terdapat ilmu tengen 

(kanan) dan ilmu kiwa (kiri). Ilmu yang beraliran kiri inilah disebut ilmu 
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Pengeleakan atau ilmu hitam dan sebagai penangkalnya ada ilmu beraliran tengen 

(kanan) atau ilmu putih. 

Apakah ilmu leak itu? Pada dasarnya ilmu leak adalah ilmu kerohanian yang 

bertujuan untuk mencari pencerahan lewat aksara suci. Dalam aksara Bali tidak ada 

yang disebut dengan leak, yang ada adalah “ LIYA, AK yang berarti lina aksara  

yaitu  memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui tata cara 

tertentu. Kekuatan aksara ini disebut panca gni aksara, siapa pun manusia yang 

mempelajari kerohanian apa pun apabila mencapai puncaknya dia pasti akan 

mengeluarkan cahaya (aura). Cahaya ini bisa keluar melalui lima pintu indra tubuh, 

telinga, mata, mulut, ubun-ubun, serta kemaluan. Pada umumya cahaya itu keluar 

lewat mata dan mulut, sehingga apabila kita melihat orang ngelekas di kuburan atau 

tempat sepi, api seolah-olah membakar rambut orang tersebut. Pada prinsipnya ilmu 

leak tidak mempelajari bagaimana cara menyakiti seseorang, yang dipelajari adalah 

bagaimana dia mendapatkan sensasi ketika bermeditasi dalam perenungan aksara 

tersebut. Ketika sensasi itu datang, maka orang itu bisa jalan-jalan keluar tubuhnya 

melalui ngelekas atau ngeraga sukma, kata ngelekas artinya kontraksi batin agar 

badan astral kita bisa keluar, ini pula alasannya orang ngeleak apabila sedang 

mempersiapkan puja batinnya di sebut “angeregep pengelekasan”.  Sampai di sini 

roh kita bisa jalan-jalan dalam bentuk cahaya yang umum di sebut “ndihan” bola 

cahaya melesat dengan cepat. Ndihan ini adalah bagian dari badan astral manusia, 

badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan di sini pelaku bisa menikmati 

keindahan malam dalam dimensi batin yang lain. Ilmu pengeleakan bila dicari sebab 

akibat sebagaimana digariskan dalam katagori ilmiah, tentu sangat mustahil. 

Pendeknya yang dimaksud ilmu Hitam di Bali tidak bisa disentuh dengan pendekatan 
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rasional empiris, kecuali dengan pendekatan antropologi magi. Leak memang susah 

dibuktikan secara faktual, ia berada di antara katagori ada dan tiada. Demikian juga  

tidak ada fakta atau bukti autentik secara signifikan dapat membuktikan untuk 

menjawab bahwa leak itu ada. Menurut beberapa informan, leak itu adalah sosok 

tubuh manusia yang tampak seperti makhluk khayal bhuta maupun binatang. 

Menurut kepercayaan masyarakat Bali, leak itu memang diyakini ada. Konon orang-

orang tertentu dapat menjelaskan dan membuktikannya. Leak merupakan bagian 

fenomena magi yang sangat populer di kalangan masyarakat Bali. Ilmu leak 

tergolong magi agresif yang lebih dikenal dengan sebutan “aji wegig”, yakni aji 

berarti ilmu, wegig adalah begig bahasa Bali yang artinya sifat yang suka 

mengganggu orang lain. Karena sifatnya negatif , maka ilmu ini sering disebut 

“ngiwa”, ngiwa berarti melakukan perbuatan kiwa alias kiri. Ilmu leak dapat 

dipelajari melalui beberapa lontar seperti; (1) lontar Cambra berag, (2) Lontar 

Sampean Emas, (3) Lontar Tanting Emas,  (4) Lontar Jung Biru, (5) Lontar Aji 

Penestian, (6) Lontar Pangiwa, (7)  Aji Wegig, (8) LontarPenangkeb, (9) Lontar 

Pangasren, (10) Lontar Pangelantih, (11) Lontar Jaran Guyang, dan sebagainya 

yang masih sangat banyak belum ditemukan karena sifatnya amat rahasia. Menurut 

para Balian lontar-lontar ini merupakan buku wajib sebagai pegangan bagi orang 

yang belajar ngeleak. Dalam lontar-lontar tersebut disiratkan beberapa sloka 

mantram, kewajiban, syarat-syarat, cara, serta beberapa sarana untuk dapat 

membangkitkan aji pengeleakan. Dalam sejumlah lontar kawisesan, ilmu 

pengeleakan dimasukkan katagori ilmu sihir. Pengertian spekulatif sebenarnya 

pengeleakan merupakan  pengetahuan yang bersifat sihir. Sebagai contoh, kawisesan 

Bojog putih, merupakan pembangkit sarana tenaga setan berada dalam pertengahan 
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dada dan keluar melalui mata atau bagian putih mata sebelah kiri. Jika hendak 

terbang, tangan kanan dan kiri dapat digunakan sebagai sayap, demikian  keterangan 

diperoleh dari beberapa informan. 

 Berdasarkan catatan hasil wawancara di lapangan, menurut keterangan para   

informan, konon lontar-lontar tersebut di atas ditulis pada jaman Raja Erlangga yang 

berkuasa di Kerajaan Kediri yaitu ditulis ketika Calonarang masih hidup. 

Calonarang adalah seorang perempuan janda dari Desa Dirah yaitu desa di tengah 

hutan pesisir selatan wilayah Kerajaan Kediri. Calonarang berstatus janda, sehingga 

sering disebut randha (bhs. Jawa), dan bagi masyarakat Bali menyebutnya menjadi 

Rangdha atau Rangdha Nateng Dirah yang artinya Rangdha adalah janda, Naten 

artinya dari dan Dirah artinya Desa Dirah. Jadi Rangdha Naten Dirah artinya janda 

dari desa Dirah. Calonarang adalah Ratu Leak yang sangat sakti yang pada jamannya 

amat ditakuti dan bisa membuat Kerajaan Kediri gerubug (wabah) yang dapat 

mematikan rakyat dalam waktu singkat.     

Sebagaimana telah diketahui bahwa Hyang Widhi dalam manifestasinya 

mempunyai tiga kekuatan yakni upti (pencipta), stiti (menghidupi) dan pralina 

(pelebur).  Ilmu Hitam yang dikenal dengan istilah “Pengeleakan” di Bali 

diturunkan oleh Hyang Widhi dengan segala manifestasinya untuk mempralina 

(memusnahkan) atau mengembalikan semua makhluk ciptaannya jika pada waktunya 

akan dikembalikan ke tempat asalnya. Ilmu hitam ini sejak dahulu telah dikenal oleh 

masyarakat luas di Bali, ilmu ini pula dianggap paling sadis, karena dapat membunuh 

manusia dalam waktu yang relatif singkat. Ilmu leak ini juga dapat menyebabkan 

manusia mati secara perlahan yang dapat menimbulkan penderitaan yang hebat dan 

berkepanjangan. Ilmu  gaib yang bersifat negatif, bertujuan mencelakai, bahkan 
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membunuh si korban dengan cara-cara tidak nyata. Adanya persepsi negatif terhadap 

leak membuat setiap orang berusaha mengelak dari tuduhan bisa ngeleak. Oleh 

karenanya keberadaan leak tidak pernah transparan, melainkan samar-samar di 

tengah kegelapan malam dan praktik ngeleak pun merupakan ritual yang penuh 

rahasia. Sebaliknya bagi yang beraliran positif kerap dipraktekkan secara fair dan 

terbuka, seperti menyembuhkan penyakit, menangkal hujan, memohon kesuburan 

tanaman dan sebagainya (Pujaastawa, IBG.2004 : 36). Meskipun cenderung dinilai 

negatif, suka atau tidak suka, leak telah menjadi bagian sistem keyakinan orang Bali, 

sekaligus bagian identitas kultural mereka. Sesungguhnya keyakinan terhadap 

kekuatan magi, seperti leak, merupakan fenomena universal yang dapat dijumpai di 

berbagai kebudayaan umat manusia di muka bumi ini. Keberadaannya bersanding 

lurus dengan keterbatasan kemampuan logika rasional manusia dalam mengatasi 

berbagai persoalan hidup.  

Wujud leak dapat berupa sosok tubuh manusia yang tampak seperti bhuta 

atau binatang, karena mata orang disulap atau disihir sehingga apa yang dilihat  

seperti keinginan si penyihir itu, seperti wujud babi, kera, anjing, kambing, kuda, 

bahkan api, selembar kain putih, leak gundul dan sebagainya. Bagi masyarakat Bali 

ilmu ini disebut sebagai ilmu pengiwan atau black magic.  Mengenai ajaran 

pengeleakan ini sangat sulit dilacak, karena memang sangat dirahasiakan oleh orang 

yang bisa ngeleak maupun Balian yang bisa membuat orang jadi leak. Karena 

berresiko tinggi, misalnya bila tetangga ada yang dianggap bisa ngeleak, lalu 

tetangga sebelah anaknya sakit otomatis yang dituduh pertama yang menyakiti 

adalah orang yang dicurigai atau dituduh bisa ngeliak itu, walaupun hal ini belum 

tentu kebenarannya, karena tidak dapat dibuktikan. Sudah terbukti banyak orang-
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orang yang dituduh bisa ngeliak ini dipukuli dan dikroyok masa secara membabi 

buta sampai korban pengeroyokan tersebut meninggal tanpa tahu alasan, tentu hal ini 

pekerjaan provokator yang menyebarkan isu-isu yang memancing emosi masyarakat 

sehingga terjadilah peristiwa main hakim sendiri. Barangkali akibat dari 

pengeroyokan masa terhadap orang yang diduga bisa ngeleak inilah, maka tidak ada 

yang mau mengaku bahwa dirinya bisa ngeleak, hal ini sangat dirahasiakan baik 

terhadap suami maupun pada anak-anaknya maupun terhadap cucu-cucunya. 

Namun demikian ilmu pengeleakan ini dapat dilacak  lewat membaca lontar 

Durga Tatwa yang menguraikan tentang bagaimana dan apa sebetulnya leak itu. 

Menurut penuturan I Dewa Bagus Budra yang memiliki lontar Durga Tatwa ini 

menyebutkan bahwa isi ringkas dari lontar tersebut adalah sebagai berikut; 

Tersebutlah Bhatari Durga, penguasa Setra Ganda Mayu sedang duduk santai di atas 

singgasananya, datanglah Bidadari yang bernama Maya Kresna istri dari Raja 

penguasa Daerah Dirah. Maya Kresna datang ke Kuburan membawa sesaji lengkap 

dengan babi guling. Sesampainya di kuburan sesaji itu di haturkan di hadapan 

pelinggih Bhatari Durga dengan mengucapkan beberapa mantram suci, setelah dalam 

waktu yang tidak lama lalu ia dapat kontak batin dengan Bhatari Durga. Bhatari 

Durga Bertanya : “apa maksud dan tujuan rayi datang menghadap kemari?” Dengan 

pikiran tenang dan pasrah batin Maya Kresna menjawab : ”Oh paduka Bhatari 

penguasa setra yang hamba junjung dan hamba mulyakan, terlebih dahulu hamba 

mohon ampun dan hamba terlalu lancang menghadap ke mari, hamba kecewa dan  

pikiran kalut , hamba tidak lagi dihiraukan oleh suami hamba lagi, suami hamba 

telah berselingkuh  dengan putri-putri lain yang lebih cantik dari hamba sehingga 

hamba tidak berguna lagi, untuk itu hamba memohon kepada paduka Bathari agar 
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supaya suami hamba  kembali kepada hamba, dan wanita-wanita pengganggu itu 

memperoleh imbalan sakit lalu meninggal!” Mendengar permohonan Maya Kresna 

yang memelas itu, maka Bathari Durga terketuk hatinya untuk menolong 

menganugrahkan kesaktian yang berupa ilmu leak, dengan perjanjian merahasiakan 

kepada siapa pun tentang ajaran yang akan diberikan itu. Setelah itu Bathari Durga 

langsung menganugrahkan ilmu pengeleakan dengan gerakan sebagai berikut ; ibu 

jari kaki kiri Bathari Durga  diinjakkan di atas kepala Maya Kresna, dengan cara ini 

kekuatan magis dari Bathari Durga dapat tersalurkan ke dalam tubuh Maya Krisna. 

Ajaran pengeleakan yang diturunkan oleh Bathari Durga ini ada beberapa 

persyaratan, yaitu Bathari Durga meminta kepada Maya Krisna untuk dapat 

mempersembahkan kakak perempuannya, anak kandungnya, suaminya, dari Kasta 

Brahmana, Wesia, Sudra, kemudian jiwanya juga diserahkan kepada Dewi Durga. 

Sejak menerima anugrah pengeleakan itu Maya Krisna bergelar Calonarang. Setiap 

malam Maya Krisna rajin mempelajari dan mempraktikkan ilmu pengeleakan itu 

dengan rajin, dan tak lama kemudian Maya Krisna dapat merubah wajahnya seram 

dan menakutkan seperti Dewi Durga. Setelah kerangsukan ilmu pengeleakan ini, 

maka timbul keinginan yang keras Maya Krisna untuk segera dapat memakan jeroan 

manusia seperti hati, jantung, limpa, ginjal, usus besar, paru-paru, dan sebagainya. 

Setelah beberapa lama Maya Krisna mempelajari dan mempraktikkan ilmu 

pengeleakan, maka ilmunya semakin tinggi, matanya menyala laksana baskara 

kembar, api yang keluar dari siwa duwara bernama waringin sungsang, api yang 

keluar dari kemaluan menjadi leak gundul, dan semua persendian keluar api yang 

mengambar-ambar, termasuk pula lidahnya yang menjulur juga mengeluarkan api. 

Sesuai dengan perjanjiannya dengan Bathari Durga ketika menerima ilmu 
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pengeleakan itu, bahwa dia sanggup untuk dapat mempersembahkan kakaknya, 

anaknya sendiri dan  sekarang tiba giliran suaminya harus dipersembahkan. Tidak 

lama suaminya menjadi sakit-sakitan lalu meninggal, hal ini diketahui olah putranya 

yakni Putra Mahkota, bahwa kematian ayahanda Raja Dirah meninggal karena 

perbuatan sang ibu sendiri. Akhirnya Putra Mahkota mengusir ibunya dari Keraton 

Dirah, dan mulai saat itu Maya Krisna tinggal di hutan ditemani bersama sisia-

sisianya atau cantrik-cantriknya, seperti  Ni Lenda-lendi, Ni Rarung, Jaran Guyang 

dan sebagainya. Mulai saat itu pula Maya Krisna terkenal di kalangan masyarakat 

dengan sebutan Randha Nateng Dirah atau orang Bali menyebutnya Rangda. Pada 

saat ini pula jika para ibu-ibu mengetahui para suaminya berselingkuh dengan gadis 

lain, maka mereka umumnya lari ke hutan untuk dapat belajar ngeleak dari Randha 

Nateng Dirah tersebut, maka sampai sekarang di Bali yang bisa menekuni ngeleak 

adalah kebanyakan kaum wanita yang suaminya punya masalah atau berselingkuh. 

Dengan dikembangkannya ilmu leak ini, oleh Randha Nateng Dirah, maka seketika 

itu pula datang berbagai wabah penyakit  menimpa masyarakat kecil pedesaan. Hal 

ini dapat ditangkal jika orang mempelajari, patuh dan taat kepada ajaran veda atau 

Dharma Agama, mereka tidak mungkin kena wabah yang disebarkan oleh pengikut 

leak tersebut, demikian isi ringkas lontar Durga Purana Tatwa seperti yang juga 

dituturkan oleh  Idewa Ketut Artha di Jero Kedaton Nusa Penida Bali. 

 

3.6.1 Macam-macam Leak 

Wujud ilmu pengleakan sangat banyak dan sangat sulit mengidentifikasinya, 

karena memang sangat dirahasiakan oleh para pengikutnya, agar supaya tidak dapat 

diketahui oleh masyarakat secara luas bahwa dirinya adalah pengikut ilmu pengiwan. 
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Macam-macam leak yang ada di Bali dan dipercayai oleh masyarakat Bali adalah 

sebagai berikut : (1) Leak Pamoran, atau ada pula yang menyebutnya Leak Desti. 

Leak pamoran atau Leak Desti adalah perwujudan ilmu leak tingkat paling bawah, 

yaitu perwujudannya bisa berbentuk binatang. Leak Desti ini sasarannya adalah para 

penakut, dan ketika Leak Desti ini bertemu dengan orang penakut, dan lari tunggang-

langgang, serta  bisa jatuh tak sadarkan diri karena saking takutnya. Pada saat jatuh 

inilah korban diserang dan akan mengisap darahnya sehingga orang tersebut sampai 

mati di tempat. Di samping orang penakut yang menjadi sasarannya juga anak-anak 

kecil, terutama bayi-bayi itu bisa menangis terus-menerus dan tidak mau menyusu 

pada ibunya. Kondisi anak atau bayi yang tidak mau makan jelas mengakibatkan 

anak tersebut kekurangan gisi, akibatnya anak tersebut jatuh sakit, kemudian 

dimakan leak tadi. Menurut beberapa lontar pengeleakan yang dimiliki oleh para 

Balian di Bali dinyatakan bahwa cara ngereh atau ngelekas (proses perubahan 

wujud) Leak Desti sebagai berikut, sebelum ngereh (proses perubahan wujud) orang 

menjalankan pengeleakan  terlebih dahulu melaksanakan beberapa tahapan kegiatan 

dengan berbagai permohonan. Adapun tahapan sebelum ngereh itu adalah sebagai 

rerikut ; (a) Memasang pasirep yaitu mengeluarkan ilmu kesaktian, agar semua 

makhluk hidup di sekitarnya tertidur pulas, (b) mencari tempat ngereh yang strategis 

dan aman, seperti di kuburan, di perempatan jalan atau di mana saja yang penting 

tempat tersebut sepi. (c) mempersiapkan upakara berupa sarana banten yang 

berkaitan dengan ilmu pengeleakan, dan (d) Melakukan permohonan agar proses 

ngereh dapat berlangsung sesuai dengan yang diinginkan kepada Hyang Widhi 

dalam segala bentuk manifestasinya yaitu: Pertama mohon kepada yang bernama 

Butha Peteng untuk memagari tempat, agar siapa yang lewat supaya tidak melihat, 
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dilanjutkan dengan memasang ilmu Pengereres agar orang yang lewat menjadi 

ketakutan. Kedua, mohon kepada yang bernama Butha Keridan, agar penglihatan 

orang yang lewat bisa terbalik yaitu yang di atas bisa terlihat di bawah. Ketiga, 

secara berturut-turut mohon kepada yang bernama Sang Kala Jingkrak, Butha Lenga, 

Butha Ringkus, Butha Jengking dan terakhir mohon kepada yang bernama Sang 

Butha Kapiragan, agar permohonannya bisa terkabul. Keempat, setelah proses 

permohonan selesai, dilanjutkan dengan kegiatan muspa (nyembah) dengan posisi 

badan terbalik, dilanjutkan dengan nengkleng (berdiri dengan kaki satu), dengan 

posisi putaran  berjalan nengkleng ke arah kiri. mengitari”sanggah cucuk”(tempat 

menaruh sesaji yang terbuat dari batang bambu). 

Demikian ngereh merupakan cara belajar ilmu pengeleakan bagi orang yang 

belajar menjadi leak. Ada pula mereka yang melakukan praktek ngeleak ini di 

lakukan di setra atau kuburan. Mereka datang ke kuburan atau setra pada tengah 

malam gelap (bulan tilem) pada hari Kajeng Kliwon dengan membawa sanggah 

cucuk lengkap dengan sesajinya. Sanggah cucuk tersebut  ditancapkan di tengah 

pemuwun yakni tempat perapen pembakaran jenasah, rambutnya terurai ke depan 

sehingga menutupi wajah, pakaian putih di atas lutut, nengkleng dengan kaki 

bergantian baik kanan maupun kiri sambil mengelilingi sanggah cucuk itu tiga kali 

putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian baru membaca lontar 

pengeleakan yang diberikan oleh guru pembimbingnya. Saat sedang belajar ngeleak 

di kuburan ini tidak boleh ada manusia yang mengintip atau melihatnya, karena bisa 

jadi dalam hal mengubah diri menjadi batal. Bila ajaran ini dilakukan secara 

kontinyu setiap kajeng kliwon, maka dalam hitungan beberapa minggu saja dapat 

merubah dirinya menjadi binatang jadi-jadian seperti babi, kambing, kucing, ayam, 
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kelelawar, dan sebagainya. Kalau ilmunya sudah tinggi maka akan dapat mengubah 

menjadi Rangda yang dasyat, dengan wajah yang seram, mengerikan dan 

menakutkan seperti wajah dewi Durga dan sebagainya.  

(2) Cara belajar menjadi leak sari (putih), yaitu berguru kepada Dewa 

Bethara Brahma, pada malam tanggal pisan atau pada bulan pertama setelah bulan 

tilem, di catus patha (perempatan jalan) menghaturkan sesajen tumpeng merah, 

ayam panggang lurik, kelapa, beras dan uang kepeng sebanyak 9 keping. Sesaji 

ditaruh dalam sanggah cucuk yang ditancapkan di tengah jalan. Orang yang belajar 

itu berdiri menghadap ke selatan arah Bathara Brahma dengan mengucapkan 

mantram Om AH Ang, Shang Hyang Brahma Wisesa ingsun aminta nugraha 

kesaktian. Om sidhiasthu asthu Om. Mantram ini diucapkan tiga kali, tubuh 

dilemaskan, napas ditahan beberapa saat, ujung lidah dilipat ke langit-langit mulut. 

Bayangkan Bathara Brahma ke luar dari hati naik ke atas dan keluar dari mata 

kanan. Dia akan memancarkan sinar yang terang, menuju arah tenggara tempat Dewa 

Iswara yang bersenjatakan padupan murup. Latihan ini juga dilakukan beberapa kali 

sehingga dengan cepat akan menjadi leak sari atau leak bunga. Leak Sari ini, 

keberadaannya tidak usil atau menyakiti orang yang tidak disenanginya, tidak akan 

membuat sakitnya orang tertentu, karena tidak termasuk black magic. Orang yang 

bisa menjadi leak sari ini badan kasarnya tidur di rumah, tetapi sukmanya yang 

melayang-layang, menikmati panorama yang indah. Ia seperti bermimpi dan 

mendapat kepuasan yang luar biasa setelah tidur dari bangunnya. Leak Sari mampu 

mengirim pikirannya kemana pun yang ia kehendaki.  Makanannya adalah sari bunga 

atau madu yang harum. Dia bisa memasang asesirep, sehingga ia tidak mungkin 

dapat dilihat oleh orang secara kasat mata.   
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(3)Leak Sabuk, Leak Sabuk ini adalah leak yang menggunakan sabuk 

rerajahan yang dapat menjadikan dirinya berubah sebatas bentuk-bentuk wujud 

binatang, sesuai dengan bentuk rerajahan yang digoreskan dalam sabuk tersebut. 

Leak sabuk ini tergolong amat rendah karena ia tidak dapat bersinar dan tidak bisa 

berubah lebih sakti kecuali sabuk tersebut kualitasnya ditinggikan lagi. 

 

3.6.2 Cara Belajar Ngeleak 

Dalam konteks belajar kasempurnaan hidup, harus dapat memahami beberapa 

lontar yang berisi teks-teks tentang kawisesan, seperti: Campur Talo, Tutur 

Calonarang, Pudak Setegal, Aji Rimrim, Candi Kuning, Bagawati, Durga Poleng, 

dan ratusan teks lontar lainnya menjadi penting. Sebetulnya semua ilmu itu pada 

awalnya netral tergantung kepada seseorang yang menguasai ilmu tersebut mau di 

arahkan ke hal positif ataukah diarahkan ke hal-hal negatif. Teks kawisesan itu pun 

ibarat pedang bermata dua, dan jelas amat berbahaya jika pemakai tidak tahu arah  

atau sasaran yang tepat, kemana mesti pedang ditebaskan. Ilmu kediatmikan juga 

ibaratnya seperti nuklir, jika diarahkan ke hal-hal positif nanti dapat berguna bagi 

masyarakat luas, sedangkan jika nuklir itu digunakan untuk senjata pembunuh masal, 

jelas sangat berbahaya karena dapat menimbulkan malapetaka yang hebat dapat 

merusak, maupun menghancurkan umat manusia, lingkungandan dapat 

menghacurkan keberadaan alam jagat raya ini. Prasyarat utama dalam mempelajari 

ilmu kawisesan adalah pemahaman, laku secara utuh untuk mencapai kesempurnaan 

hidup. Demikian pula ketika ingin belajar ilmu pengeleakan atau ilmu hitam atau 

pengiwa. Ia merupakan aliran tradisi aksara. Dalam alur pagurun-gurun (proses 

belajar-mengajar) ia terpadu dengan ilmu putih atau ilmu penengen. Menurut seorang 
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informan di lapangan ilmu pengiwa merupakan  jalan terobosan untuk mencapai 

kesempurnaan. Randha Nateng Dirah dahulu juga memiliki lontar “Lipyakara” yang 

sesungguhnya adalah lontar kesempurnaan hidup. Sayang tokoh Calonarang ini 

membelokkan  ajaran ke arah hal yang  lain dan bukan semestinya, seperti untuk 

melampiaskan  dendam yang pada akhirnya adalah membunuh sesama manusia. 

Sungguh sangat berbahaya mempelajari ilmu hitam ini hanya didasari oleh dendam, 

ingin kelihatan cantik di hadapan kaum laki-laki, ingin cepat memperoleh 

keuntungan dalam usaha, ingin berwibawa, ingin membuat orang segan dan tunduk, 

dan lain sebagainya. Ada juga motivasi ingin belajar  ilmu hitam ini agar sakti 

mandraguna, bisa terbang, berjalan di atas air, dan sebagainya. Jika ingin berhasil 

dalam usaha dagang, orang tidak usah payah-payah belajar seluk-beluk penjualan, 

pembukuan, melakukan survai pasar, menjaga mutu, dan manajemen efektif efesien. 

Ia malah datang ke Balian untuk mencari pengelantih maupun pengelaris. Jika ingin 

disegani, berwibawa, kenapa tidak berlaku bijak, malah datang ke Balian mencari 

penangkeb.           

Dalam mempelajari ilmu pengeleakan, secara umum ada beberapa cara untuk 

mempelajarinya. Di samping yang telah diuraikan di atas caranya adalah sebagai 

berikut : Pertama, cara yang paling mudah belajar ngeleak, dianjurkan datang 

kepada Balian yang beraliran kiri, sarana yang harus dibawa adalah, satu cepuk 

(pundi mirah), berisi kerikan emas, perak, dan tembaga. Balian akan meracik bahan 

sarana ini, kemudian dimasukkan ke dalam pisang mas, beserta abu gambar yang 

dibuat di atas kertas. Gambar yang dimaksud adalah gambar apa yang menjadi 

keinginan bagi mereka yang belajar ngeleak. Artinya, tema gambar yang dibuat 

dipilih oleh pemesan berupa binatang, seperti : babi, kambing, kuda, kucing, kera, 
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dan bahkan ada berupa sepeda motor, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya. 

Gambar itu lalu dibakar, dan abunya  dimasukkan ke dalam pisang emas. Semua 

sarana tadi dijadikan satu, lalu dimakan atau orang yang belajar ngeleak dengan cara 

menelan dan tidak boleh dilumatkan alias dikunyah. Setelah itu Balian sakti akan 

merajah pangkal lidah dengan permata, yakni dengan menggoreskan aksara 

nungkalik (terbalik) yang disebut dengan “ongkara sungsang”.  Langkah terakhir 

Balian sakti tinggal melakukan pengerehan, menghidupkan secara magi, sarana yang 

sudah ditelan itu. 

Kedua, datang ke kuburan pada waktu tengah malam, dianjurkan memilih 

tengah malam  bulan tilem (mati), bertepatan pada hari Kajeng Kliwon. Sarana yang 

perlu dibawa dari rumah adalah satu sanggah cucuk yang dibuat dari batang bambu 

untuk menempatkan sesaji, ditancapkan pada tempat pemuwun atau tempat 

membakar jenasah. Orang yang belajar ngeleak berdiri menghadap sanggah cucuk,  

ngregepang angranasika menyatukan kekuatan sabda (suara), bayu (tenaga), dan 

idep (pikiran), berdiri di atas satu kaki, rambut terurai kedepan menutupi wajah,  

dengan sikap nengkleng masuku tunggal sambil berjalan mengelilingi sanggah 

cucuk, berputar berlawanan arah jarum jam, selama  tiga kali putaran sambil 

memanggil-manggil Bhatari Dhurga. Usai berputar, lalu membaca mantram dari 

lontar pengiwa yang dibawa dari rumah. Jika pelatihan ini diikuti dengan seksama 

secara terus menerus niscaya akan segera dapat menjadi leak yang sakti mandra 

guna. 

Ketiga, menurut praktisi leak Mangku Teja dari Bangli, ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi  bila seseorang belajar menekuni ilmu pengeleakan. Syarat ini 

cukup berat, pertama-tama harus paham pasuk wetuning (masuk-keluar) aksara di 
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dalam tubuh, kedua harus bisa manunggalkan “atma tiga” diantaranya harus dapat 

mengendalikan indria dengar, indria lihat, dan indria rasa. Nunggal idep kalawan 

sang kaidep, padu antara pikiran dengan yang dipikirkan. Saking ika ngasti dasar 

tunggal artinya dari sana awal menuju tunggal. Maka jika metode ini dipelajari maka 

orang yang bersangkutan akan memiliki ilmu pengeleakan yang cukup tinggi, seperti 

dapat ngelekas menjadi bade (usungan jenasah yang bentuknya menjulang tinggi, 

menjadi wujud Rangda dan sebagainya). 

 Pada bad ke 19, dikenal dengan sebutan jaman kali yuga, yakni jaman 

keblinger, dimana jaman ini dapat ditandai seperti  anak perempuan memakai 

pakaian anak laki-laki, anak laki-laki memakai perhiasan wanita, korupsi merajalela 

di mana-mana korupsi sendiri merupakan perbuatan tercela menentang hukum Tuhan 

dan hukum manusia, anehnya hal demikian banyak dilakukan orang,  hal-hal yang 

salah sekarang dianggap benar, dan sebaliknya hal-hal yang benar sekarang dianggap 

salah, termasuk juga tayangan media elektronik, hal-hal yang berbau magis, mistik, 

lelembut, klenik dan lain sebagainya, justru menjadi tayangan favorit. Demikian pula 

di Bali di sekitar bulan Nopember 2003 lalu, dipanggung terbuka Ardhacandra 

Taman Budaya Denpasar Bali, sekurang-kurangnya lima orang penekun ilmu 

kawisesan Bali unjuk kebolehan dalam satu pertunjukan drama tari dengan lakon” Ki 

Balian Batur”. Dua di antara mereka adalah Jero Mangku Teja dari desa Bambang 

Bangli, dan Jero Mangku Puspa dari Nongan Karangasem Bali,  mempertontonkan  

pengerehan ilmu leak yang disebut pangiwa. Event ini sempat juga ditayangkan 

lewat media masa elektronik. Nampak dari mulut kedua tokoh sekilas mengeluarkan 

api menghambar-ambar dengan warna kebiru-biruan, bahkan api yang keluar dari 

mulut Jero Mangku Puspa walaupun hanya beberapa detik kejadian itu ditangkap 
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mata para penonton  hampir  saja membakar rangki dan gulungan kain di sebelahnya. 

Pengerehan leak dalam drama tari Calonarang menampik logika umum, dan 

mengedepankan  klenik destruktif, berdaya perusak, pengacauan, takhyul, susah 

dicerna pikir. Dalam ekspresi seni pertunjukan Barong dan Rangda dalam lakon 

Calonarang yang menampilkan watak-watak keangkeran, kekerasan, mulai dari 

celuluk, matah gede, hingga Rarung dan Rangda, di sana juga ada pertunjukan  tari 

onying, menusuk diri dengan keris tajam guna menunjukkan kekebalan, hingga 

mengadu kedigdayaan melalui pertunjukan memandikan jenasah diikuti mengundang 

leak untuk datang memakan jenasah tersebut sampai pula setelah jenasah dipocong 

lalu diantarkan ke kuburan seperti layaknya orang meninggal sungguhan, pada hal 

orang tersebut tidak mati.  Kekerasan di masyarakat kemungkinan mengalir dari 

benang merah laku destruktif ilmu hitam yang disebut aji wegig. Semua itu tak beda 

dengan pengeleakan yang cenderung merusak dan membunuh sesama makhluk. 

Lihat saja sekarang  leak yang sembunyi-sembunyi dibicarakan, bisik-bisik,  diam-

diam, malah sekarang condong diwacanakan terbuka, terang-terangan di media masa, 

baik melalui  media masa cetak hingga media masa elektronik seperti stasiun televisi  

berlomba-lomba menayangkan hal-hal yang berbahu klenik, mistik, roh, setan, dan 

sebagainya menjadi produksi tayangan unggulan, dan ini sangat diminati oleh selera 

masyarakat dewasa ini.                        
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           Gb. 4    Sosok Leak sedang menggoda orang , merupakan 
                         imajinasi seniman terhadap ilmu pengeleakan aji wegig. 

 

 
Gb. 5   Belajar ilmu Pengeleakan, sketsa imajinasi tentang pembelajaran   

ilmu pengeleakan
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BAB  IV 
 

BARONG DAN RANGDA 
( ASAL-USUL, PROSES PEMBUATAN,  SAKRALISAI DAN  PERTUNJUKAN ) 

  
 
 
 
4.1 Asal-usul  Barong dan Rangda  

Sumber yang  banyak menyebutkan keberadaan Barong adalah sumber yang 

tertulis dalam lontar, cerita rakyat dan asumsi yang didasarkan pada kepercayaan 

umat Hindu di Bali, bahwa para dewa diyakini mempunyai binatang peliharaan  

semacam lingga sthana atau wahana, seperti; lembu, singa, dan lain-lain. 

Kepercayaan ini pun sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan beragama, sehingga 

apabila suatu saat orang Bali melihat binatang-binatang seperti itu di sekitar Pura 

atau tempat suci lain pada hari-hari tertentu, tepatnya pada pk.12.00 siang atau pada 

tengah malam, mereka serta merta mengaitkannya dengan unen-unen, ancangan atau 

wahana, yaitu binatang tunggangan atau peliharaan dewa-dewa yang berstana di 

pura tersebut.  

Ketika  manusia mengalami situasi yang gawat sebagai akibat wabah  seperti gering 

(demam), gerubug (muntaber), desti (penyakit yang disebarkan oleh leak) 

dan penyakit sejenisnya, orang-orang pun mencari jalan pemecahannya. 

Kemampuan rasio dirasa belum cukup mampu mengatasi kekuatan jahat 

tersebut. Untuk itu manusia mengalihkan perhatiannya kepada dewa-dewa. 

Untuk mengikutsertakan  dewa-dewa dalam urusan ini maka manusia 

mewujudkan dewa yang berbentuk menyeramkan dan menakutkan, 

sehingga dapat mengimbangi kekuatan jahat ini. Dewa yang seram ini 
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kemudian mereka wujudkan dalam bentuk sebuah Barong (Proyek Sasana 

Budaya Bali.1976 : 9).  

Dalam kaitannya dengan Barong dan Rangda, dalam buku Ensiklopedi Tari Bali 

(Bandem, I Made, 1982) disebutkan bahwa Barong Ket merupakan binatang 

mitologi berkaki empat yang mempunyai kekuatan gaib dan diyakini 

sebagai pelindung masyarakat. Apabila dilihat dari bentuk Punggalan 

Barong atau Topeng Barong yang ada di Bali, tampak adanya suatu 

perpaduan antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Bali kuno,  

khususnya kebudayaan Hindu yang bercorak Budha, karena topeng Barong 

seperti itu juga terdapat di negara-negara penganut Budha seperti Jepang 

dan Cina. 

Rangda, berarti janda yaitu nama lain Calonarang, seorang janda dari desa 

Girah (Dirah) yang mempraktikkan ilmu hitam (pengeleakan). Ia juga disebut 

Randaning Dirah dan wujud mukanya berupa sebuah topeng yang sangat 

menakutkan. Taringnya mencuat ke luar, mata melotot, lidah menjulur ke bawah, dan 

rambutnya lebat memanjang. Topeng Rangda ini dapat dipakai untuk menokohkan 

watak yang angker, sakti, dan jahat (lihat de Zoete and Walter Spies.1973:178). 

Sehubungan dengan asal usul Barong dan Rangda menurut lontar ”Barong 

swari “,milik pustaka lontar  I Dewa Ketut Artha , jero Grya Dhaton  Batununggul 

Nusa Penida, yang dituturkan kembali lewat wawancara pada hari selasa tanggal 9 

Nopember 2004 (Anggara, Kliwon,Wuku Prangbakat, Sasih Kelima, Caka 1926) 

sebagai berikut : tersebutlah Bhtari Uma merasa kesakitan ketika sedang menyusui 

putranya yang masih bayi yaitu Ganesa. Manakala putranya ini meminta atau 

menyusu kepada ibunda, selalu ditolak karena bila menyusui Ganesa ibunya 
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merasakan kesakitan yang luar biasa, sampai-sampai puting susu Bhatari Uma 

terkoyak-koyak hingga  berdarah. Berhubung Ganesa minta susu selalu ditolak oleh 

ibunda, maka Bhatara Ghana kecil menangis sejadi-jadinya. Hal ini terdengar sampai 

ke telinga Bhatara Siwa Mahadewa dan yang langsung menghampiri Bhatari Uma 

seraya bertanya :” Dewi Bhatari, mengapa adinda tidak mau menyusui putramu ?, 

sedangkan menyusui adalah tugas dan kewajiban yang mulia bagi seorang ibu !”  

Mendengar pertanyaan Paduka Bhatara Siwa Mahadewa, maka Bhatari Uma 

langsung menjawab dengan keras :”pokoknya aku tidak mau menyusuinya lagi, 

susuku terkoyak-koyak, terasa perih dan sakit luar biasa!” Mendengar jawaban yang 

sangat meremehkan itu, pada hal menyusui itu adalah kewajiban yang mulia yang 

harus dilakukan oleh seorang ibu dalam membesarkan putranya, maka itu langsung 

saja Bhatara Siwa Mahadewa menjatuhkan kutukan terhadap Bhatari Uma, sehingga 

Dewi Uma berubah wujud menjadi seorang Raksasi yang galak dan bengis, buruk 

rupa serta menakutkan, kemudian di lempar ke marcapada atau dunia sebagai 

penunggu setra (kuburan). Setelah sampai di dunia Bhatari Uma yang telah berubah 

menjadi Raksasi atau Dewi Durga tersebut,  ber stana di setra, dengan membawa 

ilmu Pengiwan, Desti atau Aji wegig  yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan 

ilmu pengeleakan (black magic). Aji wegig inilah kemudian disebarkan kepada umat 

manusia yang ingin mempelajarinya, sebagai tandingan terhadap ilmu putih atau 

ilmu agama. Suatu saat Bhatari Durga melakukan angranasika atau melakukan yoga  

ketika yoganya menghadap ke utara beliau menciptakan “gring lumintu” (wabah 

penyakit), ketika yoganya menghadap ke barat beliau menciptakan “gring 

hamancuh”, ketika yoganya menghadap ke selatan, beliau menciptakan “gring rug 
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buana” (hancur dunia), dan ketika yoganya menghadap ke timur, menciptakan 

“gring utah bayar” (muntah-mencret). 

Dengan timbulnya berbagai bentuk penyakit yang diciptakan oleh Bhatari Durga, 

maka makhluk hidup yang mendiami dunia ini terancam kepunahan. 

Melihat ancaman seperti itu, maka segeralah Sang Hyang Tri Murti turun ke 

marcapada atau ke dunia untuk menyelamatkan alam semesta ini dari 

kehancuran. Bhatara Brahma turun menjadi “topeng Bang, Bhatara Wisnu 

menjelma sebagai “Topeng Telek” , dan Bhatara Siwa menjelma menjadi 

Barong. Demikian pula  Bathara Brahma menjadi topeng bang (jauk), 

Bathara Wisnu menjadi Sandaran (Telek), dan Bathara Siwa menjadi 

Barong Ket. Pada setiap kesempatan Barong menari untuk mengusir atau 

menghalau Bhutakala dan wabah penyakit tersebut, sehingga manusia 

terhindar dari mara bahaya. 

 Selanjutnya dalam lontar babad Barong dan Rangda, oleh Ida Pedanda Made 

Sidemen (dalam sasana budaya Bali, 1975-1976:11), diceritakan bahwa 

Rangda adalah anak Bhatara Siwa yang bernama Dewi Krisna. Dewi Krisna 

ini menguasai tentang ilmu desti atau ngeleak (black magic). Oleh karena  

Dewi Krisna ini menguasai ilmu pengeleakan yang mengancam 

ketenteraman kayangan/surga  maka, beliau di titahkan turun ke dunia fana 

di tanah Jawa dan kawin dengan adik raja Erlangga yang kebetulan menjadi 

pendeta di Pesraman Dirah dan dipesani pula oleh Bhatara Siwa ; “jikalau 

nanti Dewi Krisna sudah mempunyai anak, maka suamimu akan moksa 

/meninggal sesuai dengan takdirnya”. Dewi Krisna ini dikenal juga dengan 

nama Dayu Pucak Manik. Hasil perkawinan antara Dayu Pucak Manik 
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dengan pendeta adik Prabu Erlangga melahirkan seorang putri yang sangat 

cantik jelita, bernama “Ratnamangali”. Tidak berselang lama setelah 

kelahiran Ratnamangali, maka ayahanda pun minta pamit moksa/meninggal 

sesuai dengan pesan takdir yang telah disampaikan oleh Bhatara Siwa. Dayu 

Pucak Wangi menjadi janda (Randha bhs.Jawa dan Rangda bhs.Bali). 

Karena Dayu Pucak Wangi mengikuti perintah Bhatara Siwa, maka oleh 

Bhatara Dhurga (sakti Siwa) ia dianugrahi lagi  sebuah lontar 

“Pengeleakan”, sehingga akhirnya ilmu leaknya semakin ampuh dan 

mandraguna sehingga menjadi  ratu leak yang memiliki sisia (murid) antara 

lain : I Rarung, Ilenda, Ilendi, Waksirsa, Jaran Guyang dan lain sebagainya.  

Setelah Ratnamanggali menjadi dewasa  tidak ada seorang pun pemuda yang berani 

mendekati, apalagi meminangnya sebagai istri karena masyarakat atau 

kalangan istana sudah mengetahui secara luas, bahwa ibunda Ratu Diah 

Pucak Wangi merupakan raja dari para leak, yang sungguh mempunyai 

kesaktian yang luar biasa seolah-olah tidak ada tandingannya. Putra Raja 

Erlangga  yaitu Jaya Sabha pun  tidak berani melamarnya. Melihat putrinya 

yang  sudah menginjak dewasa, tidak ada yang berani mendekat atau 

meminang, maka Diah Pucak Wangi atau Walunateng Dirah atau 

Randhaning Dirah menjadi marah. Karena raja Erlangga pun tidak peduli 

dengan putrinya, lalu ia melakukan yoga atau angranasika tepat pada waktu 

tengah malam, bulan tilem, Anggara Kliwon,  memohon di hadapan Bhatari 

Durga penguasa Pura Kuburan, untuk dapat membuat gerubug (wabah) di 

piggiran kota raja. Oleh karena Randhaning Dirah amat sakti dan dengan 

mudah dapat berkomunikasi dengan Bhatari Durga, maka 
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permohonannyapun mendapat restu. Setelah itu, merajarelalah wabah yang 

sungguh sangat ganas dan mematikan di seputar daerah pinggiran kota raja. 

Wabah yang menyerang daerah wilayah kerajaan Erlangga mengakibatkan 

para petinggi kerajaan mengadakan paruman agung untuk membahas 

mengenai persoalan grubug dahsyat yang baru melanda daerah wilayah 

kerajaan Erlangga tersebut. Dalam paruman para petinggi dan Pendeta 

tersebut memutuskan menugasi para kaum Brahmana untuk menangani 

persoalan wabah yang menyerang penduduk itu.  Dari paruman para 

sulinggih atau kaum Brahmana  seperti; para Empu, Resi, dan Begawan, 

maka sepakat  menunjuk Sri Empu Bradah untuk dapat memusnahkan 

wabah itu.  Sri Empu Bradah sendiri menugasi putranya yang bernama Sri 

Empu Bhahula untuk menyelidiki rontal pengeleakan, dengan cara  

mengawini putri Randhaning Dirah yaitu Ratnamanggali agar ditemukan 

rahasia kesaktian ibunya. Setelah terjadi perkawinan antara Sri Empu 

Bhahula dengan Ratnamangali, ibunya sedikit pun tidak menaruh curiga 

atas menantunya itu yang mengemban misi menyelidiki ilmu pengeleakan 

tersebut.  Pada suatu malam Anggara Kliwon  bulan tilem (mati) ibunda 

Ratu Randhaning Dirah pada tengah malam tidak ada di kamar, lalu Sri 

Empu Bhahula bertanya kepada istrinya:”adinda kenapa ibunda Ratu setiap 

malam Anggara (Selasa) Kliwon tidak ada di rumah?”. Ratnamanggali 

langsung menjawab:”kakanda tercinta, ibunda Ratu setiap malam Selasa 

Kliwon bulan mati, selalu pergi ke setra sembahyang atau melakukan yoga 

di Pura Dalem (kuburan).   Ibunda Ratu mendapat panugrahan lontar 

pengeleakan dari Bhatari Durga. Setelah mendengar jawaban 
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Ratnamanggali, Sri Empu Bhahula tercengang dan langsung lagi bertanya : 

“di mana lontar pengeleakan itu di  tempatkan? Langsung saja dengan 

senang hati Ratnamangali menunjukkan dan mengambilkan lontar tersebut 

dan menyerahkannya kepada Sri Empu Bhahula. Setelah lontar itu berada di 

tangan Sri Empu Bhahula pada malam itu juga ia menghadap kepada 

ayahanda Sri Empu Bradah. Lontar pengeleakan ini dipelajari baris demi 

baris dan kata demi kata, lalu ia temukan dalam bait tertentu bahwa, ada 

petunjuk dan cara untuk menangkal atau menghalau wabah yang sedang 

berjangkit di masyarakat. Dengan ditemukannya bait penangkal itu, maka 

para Brahmana langsung mengambil tindakan dengan melakukan upacara 

sesuai dengan petunjuk lontar tersebut dan akhirnya wabah itu pun dengan 

seketika sirna dan menghilang.  

 

Gb.8    Punggalan Barong Ket 
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Gb.9   Punggalan Rangda 

 Selanjutnya mengenai asal mula pembuatan topeng dan pertunjukan barong  di Bali, 

tampaknya belum ada titik terang dari sejak kapan topeng-topeng tersebut   

dibuat dan kapan mulai dipakai dalam pertunjukan. Berkaitan dengan itu 

maka, perlu kita menengok sumber informasi dengan melihat kembali 

peninggalan-peninggalan masa lalu, baik tercatat lewat pustaka lontar 

maupun dalam prasasti-prasasti yang sudah ada. Prasasti Jaha berangka 

tahun 840 Masehi di Jawa Tengah mengungkapkan tentang seni pertunjukan 

yang menggunakan topeng. Prasasti ini dikeluarkan atas nama Maharaja Sri 

Lokapala sebagai tanda bukti penguasa daerah Kuti yang menyebutkan 

beberapa jenis pertunjukan sebagai berikut : juru jalir berarti petugas yang 

mengatur prostitusi, dagang, berarti petugas yang mengurusi tentang badut, 

atapukan berarti seni pertunjukan yang memakai topeng, aringgit 



146 
 

 
 

merupakan pertunjukan wayang kulit, haluwarak berarti keluarga 

bangsawan yang memimpin gamelan wayang dan topeng, winingle berarti 

penabuh, dan pawindu berarti dalang atau penari yang memakai dialog 

(Holt, 1967: 281). 

Dalam prasasti Bebetin yang ditemukan di Bali berangka tahun 896 M pada 

pemerintahan Ugrasena di Bali antara lain disebutkan: pamukul (juru tabuh), 

pagending (penyanyi), pabunying(penari), papadaha (pengendang), pabangsi (juru 

rebab), partapukan (topeng), perbhayang (wayang). Demikian pula pada prasasti 

Gurun Pai di Desa Pandak Denpasar berangka tahun 1045 Masehi, juga 

menyebutkan kata atapukan yang berarti pertunjukan topeng (Simpen 

A.B.Wayan.1974:3). 

Berdasarkan uraian dari prasasti-prasasti tersebut di atas, maka kita telah mendapat  

gambaran  bahwa pertunjukan topeng pada masa itu sudah ada namun  

bentuk pengerjaan maupun pewarnaannya amat sederhana dan niscaya 

belum memakai lakon. Kemudian setelah menerima paham atau ajaran veda 

pada awal zaman Hindu barulah pertunjukan topeng tersebut memakai 

lakon, dan lakon yang biasanya dipakai adalah mengambil wira carita epos 

Mahabharata maupun Ramayana. Topeng juga digunakan untuk untuk 

meperagakan wayang atau wayang wong. Di samping itu dalam 

perkembangan selanjutnya juga mengambil lakon dari babad-babad tanah 

Jawa maupun babad Bali, sehingga dalam pementasan topeng tersebut, 

dianggap sudah menggunakan beberapa bentuk ekspresi topeng. Hal ini 

sesuai pula dengan apa yang telah diceritrakan  dalam lontar Ularan 

Prasraya ketika Dalem Watu Renggong  Mengutus Ki Patih  Ularan yang 
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ditemani oleh I Gusti Jelantik Pesimpangan untuk menggempur Sri Dalem 

Juru raja Blambangan. Sri Dalem Juru dapat ditaklukkan, dan mereka 

pulang membawa sekotak topeng, yang sekarang masih tersimpan baik di 

Pura Blahbatuh Gianyar Bali.  

Topeng Barong Keket dan Rangda mempunyai ciri khas,  baik bentuk 

maupun warnanya, yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. 

Sampai sekarang,  topeng Barong Keket dan Rangda dilestarikan di kalangan 

masyarakat Bali. Topeng Barong merupakan tiruan wajah binatang dan manusia. Di 

samping topeng Barong Keket di Bali ada beberapa bentuk topeng barong seperti; 

Barong Macan (Harimau), Barong Bangkal (Babi), Barong Asu, Barong Gajah, 

Barong Lembu (Sapi) dan Barong Landung. 

 Barong Macan adalah bentuk sosok barong dengan kepala topeng punggalan 

macan yang terdapat di hutan tropis. Macan merupakan binatang mitos yang terkenal 

bagi masyarakat Bali, khususnya di dalam ceritra Tantri. Badan dan pakaian barong 

macan ini menggunakan kain beludru, dengan beberapa hiasan yang terbuat dari kulit 

sapi ditatah dengan motif patra punggel yang diselang-selingi kaca dan dilapisi 

dengan prada mas. 

 Barong Bangkal adalah babi jantan yang usianya sudah lanjut atau tua. 

Bangkal juga merupakan binatang mitos yang mempunyai kekuatan gaib. Badan 

barong menggunakan kain beludru yang berwarna hitam atau merah. Hiasannya pun 

pada umumnya menggunakan kulit sapi,  ditatah dengan sedemikian rumitnya 

dilapisi dengan prada mas ditempatkan pada bagian-bagian tertentu sebagai hiasan 

seperti pada leher, kaki depan, sepanjang punggung, kaki belakang dan pada ekor. 

Barong Bangkal juga dimainkan oleh dua orang, depan sebagai kepala dan bagian 
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belakang sebagai ekor. Pertunjukan barong bangkal diiringi oleh seperangkat 

gamelan bebatelan yang terdiri dari instrumen seperti; kendang, cengceng, kelenang, 

kempur,  tawa-tawa dan suling. 

   Barong Asu adalah sebuah barong anjing yang sangat angker dan 

dikeramatkan, terutama di daerah Baturiti Tabanan. Barong Asu hanya 

dipertontonkan mana kala ada piodaran di Pura Pacung. Barong ini juga tiap-tiap hari 

Raya Galungan  dibawa keliling desa atau ngelawang. Setiap desa yang dikunjungi, 

masyarakat setempat menghaturkan sesajen untuk memohon keselamatan 

masyarakat. 

 Barong Gajah, bentuk punggalan dan badannya menyerupai seekor gajah. 

Barong gajah ini juga amat dikramatkan dan disucikan oleh pendukungnya. Barong 

gajah  juga memiliki mitos yakni sebagai wahana atau tunggangan Bathara Indra. 

Setiap hari raya Galungan juga ngelawang keliling desa, untuk melindungai 

masyarakat dari mara bahaya. 

 Barong Landung, merupakan barong yang sangat unik, tidak seperti barong 

dari binatang dimainkan oleh dua orang, tetapi dimainkan hanya satu orang. Barong 

Landung merupakan boneka raksasa, laki dan perempuan, hampir menyerupai ondel-

ondel dari Batawi. Boneka laki-laki bernama Jero Gede, warna topengnya coklat tua 

dan yang perempuan bernama Jero Luh dengan topeng menggambarkan seorang 

wanita cantik berwarna putih kekuning-kuningan. Menurut hasil pengamatan, barong 

ini tampaknya merupakan perpaduan dua budaya yaitu, budaya Cina dan budaya Bali 

atau lokal. Pada Jero Gede, bentuk postur tubuh dan warna topengnya sangat identik 

dengan orang Bali, sedangkan Jero Luh memiliki ciri mata sipit, pustur tubuh dan 

warna topengnya putih kekuning-kuningan, identik dengan warga keturunan Cina. 
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Dan ini sangat memungkinkan karena orang Jawa Majapahit maupun Raja-raja Bali 

di ketuhui sudah lama menjalin hubungan dagang, maupun kerjasama dibidang 

agama Budha dengan Cina.  

Semua Barong tersebut di atas bagi masyarakat Bali amat disakralkan dan 

disucikan, karena masyarakat mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa 

Barong yang telah disakralkan diyakini dapat  memberi perlindungan kepada umat 

manusia maupun masyarakat luas.  Barong Keket atau lebih populer masyarakat 

menyebutnya Barong Ket merupakan tiruan binatang berkaki empat yang wujudnya 

unik. Sesungguhnya binatang ini tidak ada, namun oleh seniman/sangging Bali, 

digambarkan sebagai seekor binatang raksasa mitologi yang dianggap sebagai raja 

dari segala binatang, oleh sebab itu Barong Ket juga disebut Banaspati Raja, diyakini 

sebagai penunggu kuburan. 

 Selanjutnya jika kita menelusuri masyarakat Bali, ternyata memiliki 

beraneka ragam bentuk seni seperti seni rupa, seni tari, seni kerajinan, seni 

kerawitan, dan sebagainya yang selalu berkaitan dengan kegiatan upacara agama 

Hindu Dharma. Untuk  mengetahui latar belakang budayaannya dapat dilihat 

kembali sejarah hubungan antara Jawa dan Bali jaman dahulu. Dalam abad ke-10  

terjadi perkawinan antara pangeran Bali yaitu Udayana dengan seorang putri 

kerajaan Kahuripan di Jawa Timur (Mahendradata). Perkawinan ini melahirkan 

Erlangga yang dinobatkan sebagai raja Kahuripan pada tahun 1010 Masehi. 

Berawal dari peristiwa ini maka kebudayaan Jawa Hindu mengalir mempengaruhi 

kebudayaan Bali. Kemudian semakin mantap lagi setelah raja Bali Aga 

ditaklukkan menjadi wilayah Majapahit dan pada masa jayanya kerajaan 

Majapahit abad ke-14 dan 15, akhirnya Majapahit jatuh setelah masuknya 
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pengaruh Islam pada awal abad ke-16. Para bangsawan dan pengikutnya yang 

masih tetap berpegang teguh pada agama Hindu lari dan menetap di Bali. 

Kehadiran orang Hindu Jawa di Bali sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

kesenian seperti halnya seni bangunan, seni sastra, seni tari, seni rupa, dan 

sebagainya. Segala macam bentuk kesenian menjadi lebih mapan karena agama 

Hindu dalam pelaksanaan upacaranya memerlukan kehadiran seni. Sejak itu 

terjadilah akulturasi antar budaya yang dibawa orang Hindu Jawa dengan budaya 

Hindu Bali. Berhubung agama Hindu di Jawa terdapat perpaduan antara Hindu 

dengan Budha, maka di Bali pun semacam ini terjadi, yakni manunggalnya agama 

Hindu dan Budha dikenal dengan sebutan Siwabudha, dan sekarang ini dikenal 

dengan sebutan Hindu Dharma. 

Berdasarkan data sejarah, pada abad ke 16, terutama pada masa  

pemerintahan Dalem Waturenggong seni budaya Bali mencapai puncak 

keemasannya. Adanya relief karang Boma (wujud topeng Barong Ket) di Bali dan 

juga hasil dari penelitian secara filologi terhadap data yang berupa kata-kata 

Banaspati, Calonarang, atau kemungkinan  Barong mulai ada di Bali bersamaan 

dengan masuknya agama Budha, ataukah barangkali Barong memang asli lahir di 

Bali, hanya sekadar mengambil anasir-anasir dari luar, seperti bentuk Barong Sae 

dari Cina yang dipadukan dengan citarasa artistik dan estetika Bali oleh para 

sangging. Dalam abad ke-16 masa kerajaan dinasti Gelgel Klungkung Bali, pada 

pemerintahan  Dalem Waturenggong, orang Jawa berbondong-bondong datang ke 

Bali termasuk para budiman, kesatria, pendeta, dukun, dan para seniman. Kelompok 

seniman seperti perajin besi (pande), perajin emas dan perak, sangging, penari, dan 

sebagainya, diperkirakan pada abad itu sudah menciptakan beberapa bentuk topeng 
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seperti topeng Gajahmada, topeng Barong Ket, topeng Rangda, topeng Jauk,  Telek 

dan sebagainya. Diperkirakan pula bahwa topeng Barong Ket merupakan hasil 

imajinasi perpaduan seniman (sangging) Jawa dan Bali pada jaman pemerintahan 

Dalem Waturenggong di kerajaan Gelgel Klungkung, Bali. Memang bentuk topeng 

Barong dan Rangda sejak dahulu hingga sekarang bentuknya sama, ada 

kecenderungan bahwa bentuknya tidak berubah sejak awal diciptakan. 

 

 

Gb.10  Punggalan Barong Ket 
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                Gb.11    Punggalan Barong Bangkal 

 

 
 

 

                 Gb. 12       Punggalan Barong Macan 
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           Gb.13  Barong Landung (  Jero Gede  dan  Jero Istri ) 

 

4.2 Proses Pembuatan Topeng Barong dan Rangda  

Dalam pengumpulan data ini peneliti memilih beberapa orang informan, 

praktisi senior dalam berkarya topeng di Bali,  I Wayan Tedun, IWayan Tangguh, 

dan  Cokorda Raka Tisnu  yang hanya membuat topeng Barong dan Rangda yang 

selalu meniru prototipe karya leluhurnya yakni Ida Cokorda Api yang konon 

merupakan contoh dari prototipe Barong pertama kali yang ada di Bali. Raka 

Tisnu sebagai sangging dan praktisi maupun sebagai penari Barong, yang 

melanjutkan dan mewarisi tradisi sang kakek, dan sang ayah Cokorda Tublen 

almarhum yang kebetulan berdomisili di Singapadu Kabupaten Gianyar, Bali.  

Proses pembuatan topeng Barong dan Rangda dari dahulu sampai sekarang 

sama. Barong Ket dan Rangda merupakan hasil karya yang dianggap sebagai 

benda suci, dalam proses pembuatannya melewati beberapa tahapan sesuai dengan 

pedoman dan keyakinan yang berlaku di Bali. Seorang ahli pembuat tapel 
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(topeng) dikenal dengan sebutan sangging, keahlian ini biasanya diperoleh secara 

turun-temurun. Bahan yang dipakai terdiri dari beberapa jenis kayu seperti: kayu 

pule, kayu waru, kayu jaranan, kayu gepah, dan sebagainya. Bahkan yang paling 

baik untuk pembuatan topeng Barong dan Rangda adalah kayu pule karena kayu 

ini sangat ulet, kuat dan ringan, serta dapat bertahan bertahun-tahun. Pohon pule 

tumbuh dihutan dan di sekitar kuburan, batangnya bisa sangat besar menjulang 

tinggi dengan daunnya tidak begitu lebar. Apabila pohon itu sudah sangat tua, 

terkadang pada malam hari mengeluarkan sinar (fosphor), sehingga oleh 

masyarkat Bali dianggap sebagai pohon yang mengandung kekuatan magis. Kayu 

pule (Alstonia scholaris) bila kulit luarnya ditoreh akan mengeluarkan getah 

seperti susu, mengandung semacam minyak yang biasanya digunakan untuk 

sarana pengobatan tradisional penyakit kulit (Napier, 1986 :212). Oleh karena itu 

tidak mengherankan jika masyarakat penyungsung Barong  menggunakan air 

wasuh atau air yang disiramkan pada topeng Barong  tersebut dapat 

menyembuhkan penyakit kulit.  

Mayarakat Bali sangat taat melaksanakan kewajiban agama dengan 

mempersembahkan sesaji ke hadapan Hyang Widhi maupun terhadap Buthakala 

yang bertujuan untuk kesejahteraan dan keseimbangan lahir batin. Segala kegiatan 

baik yang dilaksanakan di rumah maupun di Pura selalu berkaitan dengan upacara 

persembahan. Demikian pula dalam hal pembuatan topeng Barong dan Rangda 

yang akan dikeramatkan. Proses sakralisasi terhadap benda-benda yang disucikan 

tersebut  dilakukan sejak awal sampai selesai topeng tersebut dibuat, banyak 

tahapan upacara yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan adat tradisi yang 

telah dibakukan oleh masyarakat. Dalam pembuatan topeng Barong dan Rangda 
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ini sejak mencari kayu sudah dilakukan upacara menebang kayu yang disebut 

“nuwedin” yaitu upacara memohon ijin untuk menebang sebagian kayu yang 

akan digunakan untuk pembuatan topeng. Kegiatan upacara nuwedin ini dipimpin 

oleh seorang pemangku atau seorang pinandita sebagai manggala upacara. 

Sementara sesaji yang dibutuhkan dalam upacara ini adalah sesaji yang berupa 

canang sari, ajuman, peras penyeneng dan ituk-ituk dengan mantra sebagai 

berikut: 

Om Awighnam astui namo sidham 

         “Om ang ung mang inggih paduka bethara sane melinggih ring taru puniki, 
titiang damuhe jagi nunas taru mriki jagi angge tapel kasungsung antuk 
sakjeroning wewengkon desa…… Om sukham bhawantu. Om sriyam 
bhawantu. Om purna bhawantu . . Om santi santi santi om.” 

 

Artinya :  

Oh. Hyang Widhi, semoga tiada halangan, semoga tujuan tercapai. 

 Hyang Widhi, Brahma, Wisnu, Siwa, Ida Betara yang berstana di kayu ini, 
kami akan minta kayu di sini untuk digunakan topeng yang akan disakralkan 
oleh Krama Desa Adat ……Oh Hyang Widhi, semoga hamba panjang umur, 
tiada halangan, selalu bahagia, tenteram, tenang dan semua menjadi 
sempurna. Oh Hyang Widhi, semoga damai, damai, damai selalu. 

 

  

Setelah upacara nuwedin ini selesai dilaksanakan, baru warga 

penyungsung atau pendukung menebang kayu tersebut dan mengambil kayu 

hanya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembuatan topeng. Adapun 

potongan kayu tersebut sedapat mungkin dapat digunakan sebagai bahan untuk 

membuat topeng-topeng  (1) Barong, (2) Durga, (3) Rangda, (4) Celuluk, (5) 

Lenda, (6) Lendi, (7) Jauk keras, (8) Jauk manis, (9) Rarung, (10) Telek.  
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Setelah melakukan penebangan kayu, yang telah didahului upacara 

nuwedin seperti diuraikan di atas atau minta kepada Hyang Widi, selanjutnya 

potongan-potongan kayu yang berukuran kurang lebih 70 cm untuk barong, 

sedangkan yang tujuh potong berukuran sekitar 40 cm  untuk durga, rangda, 

celuluk, lenda-lendi, jauk keras dan manis  rarung, serta telek. Lalu dibungkus 

dengan kain putih atau kain sudamala (kotak hitam-putih), lalu diarak  diiringi 

dengan masyarakat penyungsung dengan iringan tetabuhan  baleganjuran menuju 

pura Setra (Pura Dalem) 

 

                    

Gb.14                                                          Gb.15 

Upacara Nuwedin                                       Menebang kayu 

Kegiatan berikutnya adalah upacara pralina, agar sangging atau seniman 

dalam proses pengerjaannya nanti tidak merasa canggung untuk berekspresi 

dengan bebas, karena roh yang terdapat dalam kayu telah dinonaktifkan secara 

spiritual.  Kekuatan supranatural yang terdapat dalam kayu itu tidak akan dapat 

berpengaruh terhadap seniman, dalam arti seniman tidak ada rasa dosa atau 

kuwalat, meskipun  dalam pelaksanaan proses pembuatan topeng kadang-kadang 
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dengan diinjak kaki.  Hal ini sesuai dengan konsep trihita karana, atau hubungan 

harmonis terhadap Hyang Widhi, hubungan harmonis dengan lingkungan  dan 

hubungan harmonis dengan sesama makhluk hidup. Oleh sebab itulah maka kayu 

pun dianggap mempunyai kekuatan atau kayu tersebut dianggap mempunyai roh, 

sehingga  sang sangging menganggap perlu menetralisasi atau memralina terlebih 

dahulu sebelum kayu itu mulai dibentuk. Setelah dipralina kayu tersebut baru 

dapat diproses pembentukannya untuk dijadikan  sebuah topeng, dengan harapan 

selama pengerjaan pembuatan topeng tidak ada halangan apapun. Untuk itu 

diharapkan pula dalam proses pengerjaan topeng dapat berjalan dengan baik dan 

lancar dengan hasil yang sangat memuaskan. Dengan dipralina nya kayu bahan 

topeng dengan bebas sangging dapat membentuknya sesuai dengan desain yang 

telah biasa dia buat. Dalam proses pengerjaan terkadang kaki ditimpahkan pada 

kayu bahkan boleh diinjak. dengan kakipun boleh, tidak kuatir perasaan bersalah 

atau kualat. Selanjutnya pembuatan topeng secara global   segera dimulai.  

 

Gb. 16   Upacara memralina (mematikan)kayu.  
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Proses pembuatan dan pengolahan kayu untuk topeng itu, dilaksanakan di 

Pura Dalem. Untuk upacara pralina kayu bahan topeng  sangging mempersiapkan 

sesaji kecil yaitu peras dan pejati, kemudian mulailah melakukan pralina yakni 

melepaskan kekuatan yang ada pada kayu secara spiritual, sehingga kayu 

dianggap mati. Di samping pembacaan mantram-mantran juga dilakukan 

menatahkan tatah pertama kali pada kayu secara simbolik. 

Peralatan yang diperlukan oleh sangging untuk membentuk kayu menjadi 

tapel terdiri dari  gergaji pemotong, semiti (palu kayu), kandik, timpas, pahat ukir, 

penguku dengan berbagai ukuran, pahat penyilat berbagai ukuran, pahat sesulit 

(pahat yang ujungnya miring), pangot (sejenis pisau yang ujungnya melengkung), 

temutik,   bor dengan berbagai ukuran mata, kertas amplas, pinggan  (sejenis 

piring keramik porselen dengan permukaan lebar dan dangkal), kuas dengan 

berbagai ukuran dan batu asahan.   

 

Gb.17    Peralatan untuk membuat topeng 
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Adapun tahapan pembuatan topeng Barong dan Rangda berdasarkan hasil 

pengamatan langsung di lapangan  adalah (1) makalin, (2) ngerupa, (3) ngalusin, 

(4) memulas. 

 Pada tahapan makalin, sangging mulai mengawali pembuatan topeng dalam 

bentuk pola dasar dengan menggunakan peralatan gergaji, kapak dan timpas. Bentuk 

yang akan dikerjakan sama seperti bentuk yang sudah ada baik ukuran panjang 

maupun lebar sesuai dengan desain yang sudah ada. Pertama-tama kayu dipotong 

menurut ukuran kebutuhan topeng yang akan dibuat. Pekerjaan dimulai dari 

membentuk global, di mana dalam membentuk global perlu diperhatikan para 

sangging adalah besarnya harus melebihi ukuran yang akan dicapai. Maksud 

melebihkan ukuran kayu adalah untuk mempermudah dalam pembentukan 

selanjutnya sesuai dengan konsep desain yang akan dikehendaki. Bentuk global  

sudah menunjukkan ciri topeng apa yang akan dibuat. 

    Gb.18  Pembentukan gelobal topeng Barong 
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Pada ngerupa,  sangging melanjutkan pekerjaannya membentuk mata, menajamkan 

pola garis pada mata, bibir dan gigi, hidung, pipi, dahi dan pada rahang atas, 

kumis, menggunakan alat  temutik dan pangot. Pekerjaan bagian dalam 

topeng menggunakan alat pahat dan pangot. Berdasarkan pengamatan, 

bahwa dalam proses ngerupa ini sudah tampak bentuk-bentuk detil topeng 

yang  dibuat, sehingga dapat diterka, topeng apa yang sedang  dibuat.   

Ngalusin, yaitu tahapan menghaluskan dengan menggosok  seluruh permukaan 

topeng dengan teliti menggunakan kertas amplas sampai menghasilkan 

permukaan topeng yang betul-betul halus. Dalam menggosok topeng ini 

dilakukan dengan hati-hati sambil memperhatikan bentuk topeng, agar 

supaya garis-garis halus dari goresan pisau pada topeng tidak hilang. 

Memulas, merupakan tahap di mana sangging mulai mewarnai topeng dengan 

menggunakan warna-warna buatan pabrik cat maupun warna-warna 

tradisional. Khusus bagi topeng yang akan disungsung atau disakralkan oleh 

masyarakat, sangging memilih menggunakan warna-warna bahan 

tradisional. Tahap awal mewarnai menggunakan  warna dasar putih. Warna 

putih ini diambil dari tulang babi yang sudah dibakar hingga betul-betul 

rapuh dan sudah menjadi abu. Tulang tersebut digosok-gosokkan atau 

digerus dengan alat penggerus atau ulekan di atas  pinggan (semacam piring 

keramik besar dari porselin) yang telah berisi air abu jerami dan ditambah 

bahan ancur sebagai bahan perekat. Warna putih ini dikuaskan secara 

berulang-ulang tidak boleh terkena sinar matahari langsung, jadi keringnya 

dengan cara diangin-anginkan. Untuk memperoleh warna topeng yang 

betul-betul bagus pengecatan dilakukan hingga 200 kali tahapan, karena cat 
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putih ini amat bening tidak seperti warna konvensional yang amat pekat, 

oleh sebab itu perlu dilakukan secara berulang-ulang.   

Setelah selesai pengecatan dasar putih tersebut selanjutnya mewarnai bibir dan garis 

mata dengan warna merah. Warna merah dikuaskan pada bibir, mata, lobang 

hidung dan mulut bagian dalam. Warna merah ini menggunakan bahan 

kencu yang konon diimport dari negeri Cina. Untuk mewarnai pada garis 

merah sebagai tepi ditambahkan sedikit warna putih sehingga memperoleh 

warna dadu (merah jambu). Warna merah tadi dijejerkan warna yang lebih 

muda, setelah itu baru ditambah garis merah tua, yaitu warna merah tadi 

ditambah sedikit blau.  

Warna biru menggunakan blau dan warna coklat menggunakan pere,atal (tanah liat). 

Garis cecawian ( kontur) hitam pada kelopak mata, bibir, kumis, dan garis 

pada alis menggunakan jelaga atau dikenal dengan nama mangsi bak. 

Berikutnya adalah menambah asesori urna berupa perada emas di antara 

kedua alis dan terkadang ada pula yang terbuat dari permata dengan 

diemban emas.  

Sebagai finishing yang merupakan langkah berikutnya adalah melapisi topeng 

dengan hancur dicampur dengan air rendaman jerami, dengan harapan 

warna yang telah dipulaskan tidak mudah pudar dan hilang. Di samping itu, 

agar supaya topeng kelihatan angker dan berwibawa, karena warna topeng 

tidak mengkilat seperti cat modern keluaran dari pabrik, dan cat yang 

bahannya tradisional tidak mengkilat. 

Warna-warna tradisional ini sampai sekarang masih tetap dilestarikan oleh para 

sangging atau seniman. Bahan-bahan warna tradisional itu sebetulnya 
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adalah bahan-bahan yang didapatkan dari import seperti warna merah 

diambil dari bubuk kincu yang berasal dari negari Cina, warna biru 

diperoleh dari blau, prada emas dari Cina, Jepang, Thailand dan lain 

sebagainya. Bahan pewarna putih dari abu tulang, jelaga dan coklat dari 

tanah liat dapat diambil di daerah sendiri. Bahkan  ancur pun yang 

digunakan sebagai perekat itu didapat import dari negeri Cina.  

 

Gb. 19     Menghaluskan tulang babi untuk membuat cat putih. 
 

Dalam pembuatan bagian badan barong  ini seorang sangging dibantu oleh 

beberapa orang tenaga pekerja pembantu, terutama dalam hal ngingket atau 

menjalin  bulu dari praksok dan menyusun atau menata bulu pada badan barong.  

Bahan untuk badan Barong dan Rangdha diperlukan iratan rotan untuk dianyam 

keranjang 2 buah, masing-masing untuk keperluan kepala dan pantat. Dua buah 

keranjang ini dihubungkan dengan tali ijuk, kemudian keranjang dan tali 

penghubung dilapisi dengan kain merah. Pada kepala dihias berbentuk mahkota 
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kebesaran, menggunakan bahan kulit mentah yang bulunya sudah dibersihkan, 

diukir secara rumit dan di sana-sini diberi kaca sebagai aksentuasi dan dilapisi 

dengan perada emas, mengesankan keagungan atau kebesaran. Demikian pula 

pada bagian pantat terdapat ekor, angkeb paha, badong belakang, garuda 

mungkur. Pada badan juga terdapat hiasan yang bentuknya segitiga juga terbuat 

dari kulit yang diukir dan dilapisi dengan perada emas.  

Disamping mengenakan mahkota bagian bawah leher terdapat hiasan 

bapang, angkeb paha, yang juga terbuat dari kulit yang dilapisi dengan perodo 

emas. Pada umumnya motif ukiran hiasan pada badan barong menggunakan 

ornamen motif patra punggel.  

Bulu yang digunakan pada Barong adalah serat dari praksok (sejenis serat 

daun nanas). Adapun proses pembuatan bulu praksok ini adalah dengan memetik 

atau mengumpulkan daun praksok yang kiranya sudah cukup tua sesuai dengan 

kebutuhan. Selanjutnya daun yang sudah terkumpul itu, lalu dipukul-pukul 

dengan ganden atau pukul kayu sampai merata. Pekerjaan selanjutnya adalah 

perendaman, lamanya merendam lebih kurang seminggu dalam bak atau direndam 

di sungai, seteleah itu baru diangkat dan dijemur matahari.  

Bulu atau rambut Rangda menggunakan bulu kuda dan rambut manusia 

digunakan khusus rambut Rangda bagian atas dan untuk jenggot pada topeng 

Barong. Bulu kuda diperoleh dari Sumbawa terutama bulu kuda yang berwarna 

hitam, dan putih. Bulu kuda warna hitam digunakan untuk keperluan rambut 

Rangda hitam atau dikenal dengan nama Kalika, sedangkan bulu kuda  putih 

digunakan untuk rambut Bhatari Durga.  Demikian tahapan pembuatan Barong 
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dan Rangda, mulai dari pencarian kayu, tahapan-tahapan makalin, ngerupa, 

ngalusin, dan mulas sampai dengan pembuatan badan Barong dan Rangda tetap 

mengikuti pola-pola yang telah digariskan oleh nenek moyang. 

   

Gb. 20      Pohon Praksok, daunnya digunakan untuk bahan baku bulu 

                 Barong dan rambut Rangda.   
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Gb. 21   Memasang dan merakit bulu Barong 

4.3 Tahapan Upacara Sakralisasi Barong dan Rangda 

Topeng Barong Ket dan Rangda yang akan disakralkan masyarakat, harus 

melalui beberapa tahapan upacara religius, dengan sarana/prasarana upacara, 

seperti sesaji dan dipuput oleh Pinandita atau Sulinggih. Topeng Barong dan 

Rangda  serta badannya setelah selesai dikerjakan, masih berupa benda mati. Agar 

supaya dapat mengembalikan kekuatan magisnya diperlukan upacara untuk 

menghidupkan kembali. Pelaksanaan ini dapat diwujudkan dengan beberapa 

upacara kegamaan sebagai berikut 

1) Pada umumnya kayu yang digunakan bahan pembuatan topeng Barong 

dan Rangda adalah kayu yang diyakini mempunyai kekuatan magis yaitu seperti 

kayu pule, waru, dan kepuh. Sebelum diadakan penebangan kayu tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan upacara nunas atau ngepel,  hari dan waktu penebangan 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada sulinggih. Selanjutnya kayu tersebut 

diserahkan  kepada si Sangging (seniman). Oleh Sangging kayu tersebut terlebih 
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dahulu dipralina yaitu upacara dengan sesaji untuk mematikan fungsi kayu tadi 

menjadi kayu mati dalam arti spritual, agar supaya Sangging dengan bebas dapat 

memperlakukan kayu itu, terutama dalam proses pembentukan atau pembuatan 

topeng, sehingga Sangging dalam pengerjaannya dapat memegang dengan kaki 

terutama dalam hal menatahnya.  Hal ini di dasari dengan pemahaman, bahwa 

kayu tadi diyakini memiliki kekuatan gaib/magis (sebagai kayu hidup), oleh 

karena itu perlu dipralina terlebih dahulu. Konsep yang mendasari sangging 

dalam pengerjaan pembuatan topeng ini adalah tri kona yaitu upti stiti dan pralina 

sesuai dengan saran yang dianjurkan dalam lontar  tentang sesana perundagian 

atau persanggingan. 

2) Prayascita (pembersihan) atau pemelaspas, upacara ini bermakna untuk 

membersihkan kembali kotoran (leteh) yang dilakukan pada waktu proses 

pembuatannya. Barong Ket dan Rangda yang sudah diupacarai prayascita berarti 

lahir dan hidup dengan kekuatan baru. Untuk itu sangging melaksanakan upacara 

mengisi pedagingan yang terdiri dari emas, perak dan tembaga dilebur menjadi 

satu lempengan baru dimasukkan ke dalam topeng lewat lobang yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu, dan selanjutnya digoreskan rerajahan pada topeng 

bagian dalam. Kemudian rerajahan dilengkapi dengan tulisan Ang Ung Mang 

sebagai lambang Tri Sakti (Brahma, Wisnu, Siwa) ditempatkan pada ubun-ubun 

topeng (Ginarsa,1977: 45).  

3) Ngateb, pasupati yaitu upacara menyatukan antara tapel (topeng) Barong 

Ket dan Rangda  dengan badan atau busananya, dengan demikian berarti Barong dan 

Rangda sebagai alat kesenian yang sudah hidup atau berjiwa telah memiliki kekuatan 
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gaib. Masyarakat pendukung Barong dan Rangda tersebut wajib melaksanakan (stiti) 

atau pemeliharaan agar topeng itu tetap bertuah dalam arti spiritual. Wewantenan 

atau sesaji sebagai prasarana upacara adalah sebagai berikut : 

 Ketupat , kelanan, sesantun 1700 jinah bolong (uang kepeng), banten 
pengurip-urip, tumpeng adandanan, siap (ayam) biying kume tandang, 
sampian andong bang, penyeneng bang, tumpeng agung asiki, bebek putih 
asiki, rake sarwe galahan, ayam putih, suci asorot, daksina asiki, beras 
acatu, artha 225 jinah bolong, pengulapan, pengambean, nasi telung pulung, 
sate calon tetige, lembat tetige, asem tetige, bunga pucuk bang, penyeneng 
bang, sekar taman, sekar mangli, rayunan putih kuning, sesayut prayascita, 
durmanggala, rantasan sepradep artha 500 kepeng jinah bolong, iwak 
karangan, biya kaonan, segehan agung asiki. Sesaji lengkap ini sekaligus 
untuk upacara ngatep oleh sangging dan upacara pasupati oleh sang 
sulinggih Ida Pedanda.  
 
4) Mesuci, sering juga disebut ngerehin. Pada tingkat ini Barong Ket dan 

Rangda yang sudah melewati proses pralina, upeti, stiti memasuki proses penyucian 

terakhir yaitu ngerehin. Biasanya upacara ini dilakukan di kuburan desa. Dalam 

pelaksanaan upacara ini jika dilakukan di kuburan atau di tempat angker, ini harus 

menggunakan dasar tempat duduk dua penari Barong dan seorang penari Rangda, 

dengan tiga tulang tengkorak manusia, untuk alas tempat duduk. Apabila dilakukan 

di Pura (tempat suci) menggunakan tiga kelapa gading, Panca Sanak lengkap, 

daksina gede, pejati.  

Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kajeng Kliwon dan tilem (bulan mati). 

Barong Ket dan Rangda diusung di tempat yang telah disepakati dan dibuatkan 

tempat khusus. Orang yang mundhut (berjumlah tiga orang) duduk menghadapi 

sesaji dengan sikap semedi. Masyarakat lainnya menunggu dari kejauhan sambil 

mengawasi kejadian-kejadian yang dianggap luar biasa. Seperti biasanya ada 

seberkas cahaya teja menuju Barong dan Rangda yang disusul dengan kerawuhan 

(kesurupan) bagi yang mundut tadi, setelah itu langsung Barong dan Rangda itu 
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diusung kembali ke tempat penyimpanannya. Dapat dipastikan Barong dan Rangda 

tersebut diyakini sudah sakral dan dapat melindungi warga desa penyungsungnya 

dari hal-hal yang sifatnya negatif, demikian dikatakan oleh informan kunci;  Dewa 

Gede Suparta Pemangku Dalem Batununggul Nusa Penida Bali. Peristiwa ritual 

seperti disebut, secara mentradisi dilaksanakan oleh masyarakat Bali sampai 

sekarang dan upacara ngerehin ini bagi masyarakat pendukungnya dianggap 

mempunyai kekuatan magis, sebagai pelindung dan penolak hal-hal kejahatan. Hal 

ini mencerminkan sistem nilai-nilai budaya masyarakat Bali tetap berpegang pada 

hukum kehidupan yang dijabarkan dalam upeti( lahir), stiti (hidup), dan pralina 

(mati).  Demikian pula dalam pembuatan Barong dan Rangda yang disakralkan oleh 

masyarakat pendukung, dalam proses pembuatannya melalui, (1) menghidupkan 

melalui upacara prascita, (2) pemeliharaan, setiap saat Barong dan Rangda diberikan 

persembahan yang berupa sesaji oleh masyarakat pendukung, dan (3) pralina ketika 

Barong dan Rangda tersebut direhab kembali, baik menggantikan bulu, hiasan 

ornamen, maupun upaya mengecat topengnya kembali.  

Sistem nilai budaya masyarakat Bali merupakan abstraksi dari adat, oleh 

sebab itu menjadi pedoman tertinggi dalam hidup. Begitu luasnya makna yang 

tersirat dalam pengertian adat, namun dalam tulisan ini adat yang dimaksudkan 

adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun bagi masyarakat 

Bali. Setiap saat masyarakat Bali melaksanakan upacara. Kebiasaan seperti itu 

sudah menjadi bagian hidupnya, namun demikian bila ada yang menyimpang dari 

kebiasaan yang telah berlaku itu, maka mereka akan mendapatkan sanksi oleh 

masyarakat lingkungannya maupun pengurus adat lingkungannya yang dikenal 

dengan sebutan kelihan adat. Demikian lekatnya hubungan antara agama, upacara 
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dan adat yang dalam pelaksanaannya saling mendukung antara satu dengan 

lainnya, dalam mewujudkan satu keharmonisan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai 

kesucian yang berdasarkan agama diwariskan kepada generasi penerus, upacara-

upacara diselenggarakan secara periodik berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 

Penampilan Barong Ket dan Rangda dalam upacara piodalan di Pura 

menjadi suatu adat dalam mengamalkan ajaran agama Hindu Dharma. Sistem nilai 

budaya merupakan hal yang vital untuk mewujudkan kesenian dan memberi corak 

bagi seni yang diciptakan. Sikap hidup yang berorientasi pada dualisme, seperti 

baik buruk, hitam putih dan lain sebagainya sangat berpengaruh kepada kesenian 

sehingga muncul norma dan etika yang kuat. Berkaitan dengan itu pula bahwa 

pertunjukkan Barong Ket dan Rangda beserta lakon yang dibawakan, baik pesan-

pesan budaya berupa simbol keseimbangan alam maupun sebagai simbol kekuatan 

baik dan buruk, di mana di alam dunia ini selalu ada dan tetap ada yang dikenal 

dengan sebutan Rhwa-Bhineda, yakni di dunia ini terdapat dua kutub yang selalu 

berlawanan dan tidak ada yang kalah maupun yang menang.  

 

 

        Gb.22    Barong dan Rangda setelah selesai dibuat dilakukan upacara 
                      Pemelaspas atau prascita durmangala 
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PESAN-PESAN BUDAYA BARONG DAN RANGDA 

SEBAGAI KARYA SENI RUPA TRADISIONAL BALI 

 
 
 
 

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimilik manusia dengan 

belajar. Dengan demikian kebudayaan adalah holistik menyangkut teknologi, ilmu 

pengetahuan, ekonomi, kesehatan, agama, dan kesenian.  

Karya seni tradisional mengutamakan pesan budaya, artinya dalam 

menciptakan atau melaksanakan kesenian  masyarakat  bermaksud 

menyampaikan simbol-simbol atau lambang-lambang karya seni untuk 

menjawab atau menginterpretasikan permasalahan kehidupan sosialnya, 

mengisi kebutuhan atau mencapai suatu tujuan bersama, seperti kemakmuran, 

persatuan, kemuliaan, kebahagiaan dan rasa aman yang berhubungan dengan 

alam gaib (super natural) dan dapat diwariskan secara turun-temurun dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. 

Dalam pembahasan selanjutnya tentang pesan-pesan budaya barong dan 

rangda akan dibatasi pembahasannya terutama pesan-pesan budaya yang berkaitan 

dengan agama dan kesenian. Untuk itu maka uraian berikutnya terfokus pada; (1) 

estetika topeng barong dan rangda sebagai karya seni rupa tradisional, (2) simbol dan 

mitos yang terdapat dalam topeng barong dan rangda dan, (3) pertunjukan topeng 

barong dan rangda.  
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5.1  Estetika Topeng Barong dan Rangda sebagai Karya Seni Rupa.  

 Berekspresi estetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tergolong 

ke dalam kebutuhan integratif. Kebutuhan ini muncul karena adanya dorongan dalam 

diri manusia yang secara hakiki senantiasa ingin merefleksikan eksistensinya sebagai 

makhluk yang bermartabat. Pemenuhan estetik, dilakukan manusia melalui 

kebudayaan, khususnya melalui agama dan keseniannya. Sebagaimana telah 

disinggung di atas, karya seni masyarakat Bali seperti Barong dan Rangda 

berpedoman kepada sistem budayanya, artinya kesenian itu berpedoman kepada 

sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma-norma dan, teknologi yang hidup 

dalam budaya masyarakat Bali pemilik kesenian itu. 

Bentuk topeng Barong Ket dan Rangda, seperti karya-karya seni rupa lainnya 

juga merupakan susunan atau pengorganisasian dari unsur-unsur rupa seperti;  garis, 

bidang, warna,  ruang dan sebagainya dengan prinsip-prinsip kesatuan, keserasian, 

keseimbangan, irama, dan proporsi. Hal ini dapat dilihat pada tampilan  Barong Ket 

ketika digunakan dalam sarana tari atau pertunjukan, di mana proporsi antara topeng 

atau  kepala, dengan badan dan ekor sangat serasi.  Para perajin barong menyatakan 

bahwa, bentuk topeng Barong yang gagah adalah dengan ukuran panjang duang 

lengkat( kuranglebih 30 cm ) dan lebarnya   alengkat ditambah duang nyari (kurang 

lebih 25 cm). topeng barong dengan ukuran itu merupakan bentuk topeng yang 

paling ideal dan artistik,  walaupun ukuran bentuk yang lebih besar  maupun yang 

lebih kecil juga ada. Jika bentuk topeng tersebut perbandingan ukurannya lebih besar 

dari rumusan di atas, maka badan barong pun menjadi besar pula, sehingga barong 

menjadi berat, karena menggunakan bulu praksok yang sangat banyak dan ditambah 

lagi berat kulit yang sejumlah lebih kurang 10 ekor sapi( 50 kg)  sehingga, menurut 
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keterangan informan bahwa bobotnya bisa mencapai 1,5 kwintal, sedangkan bobot 

barong normal berkisar 600 kg. Bobot seberat itu memungkinkan penari dapat 

dengan lincah memainkan barong dengan leluasa. Sedangkan barong yang memiliki 

bobot yang berat melebihi berat normal,  kemungkinan besar barong tersebut tidak 

dapat ditarikan dengan baik karena dengan kekuatan manusia normal susah 

mengangkatnya, apalagi ditambah dengan menari secara pakem, tentu sangat sulit 

dilakukan.   

Perbandingan panjang badan dengan kepala menurut Bapak I Wayan Reka, 

perajin pembuat Barong Ket di desa Puaya Batuan Sukawati Gianyar, agar memiliki  

perbandingan yang harmonis, adalah  tujuh kali panjang kepala barong. Hiasan-

hiasan Barong Ket hanya ditempatkan pada gelungan atau mahkota kebesaran yang 

di belakangnya dihias dengan garuda mungkur, kalung atau badong, ampok-ampok 

pada keempat kaki, oncer di sepanjang badan, ekor dibentuk seperti ekor sapi yang 

ujungnya diberi rambut dan digantungkan genta atau lonceng. Semua hiasan 

ornamen dipahatkan di atas kulit sapi yang telah dihaluskan  dengan ornamen patra 

punggel khas Bali, dan dilapisi dengan prada emas yang di sana-sini ditempatkan 

kaca sebagai pangkal ornamen serta sebagai pengganti permata.  

  Bentuk dan ukuran topeng rangda  sama dengan ukuran wajah manusia 

karena, topeng ini ketika digunakan untuk menari, dikenakan pada wajah penari. 

Kedua mata besar, bulat, mendelik, dan kedua bulatan hitam pada bola matanya 

sedikit mengarah masing-masing ke samping sehingga seolah-olah mata itu tampak 

hidup.  Pada bagian bawah bulatan mata dibuat berlobang, digunakan untuk melihat 

ke luar oleh penari rangda. Demikian pula lobang juga dibuat pada ke dua hidung 

dan pada mulut, ini digunakan penari untuk mengambil nafas.  Ukuran topeng 
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panjang alengkat ditambah anyari (25 cm) dan lebar alengkat (20 cm). Ekspresi 

wajah topeng  menyeringai, sehingga  gigi atas menonjol ke depan lengkap dengan 

kedua taringnya yang tajam melengkung dan kedua taring bawah di bagian belakang 

mencuat tinggi yang juga melengkung. Hidungnya besar, lidah panjang menjulur  ke 

bawah hingga sampai ke perut, rambutnya yang putih bercampur hitam sangat lebat 

menyelimuti seluruh tubuhnya hingga ke lutut. Kukunya yang panjang selalu 

digetarkan mengerikan, busana serba kotak-kotak, kedua susunya bergelantungan 

sampai ke pusar, juga hiasan usus-usus besar bergelantungan, sungguh 

penampilannya sosok yang  benar-benar mengerikan dan menakutkan. 

Pembuatan Barong  dan Rangda di Bali tetap terikat dengan rumusan-

rumusan estetika Hindu Dharma, bahwa hasil seni bisa dikatakan indah dan artistik  

di samping memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas juga harus memenuhi enam 

persyaratan yaitu yang disebut sad angga. Keenam perincian estetika tersebut harus  

lebur menyatu dalam karya Barong Ket dan Rangda tersebut. Adapun enam rincian 

tersebut adalah rupabheda, sadrsya, pramana, wanika bangga, bhawa dan lawanya. 

Rupabheda adalah dapat dibedakannya antara bentuk Barong dan Rangda. Bentuk 

Barong  dan Rangda jelas ada perbedaan yang sangat mendasar, karena Barong  

merupakan perwujudan dari bentuk binatang mitologi yang berkaki empat bentuk 

kepala dan ekor nampak ada gabungan antara sapi dengan singa, menjadilah bentuk 

Barong sekarang ini.  

 Rangda merupakan perwujudan dari seorang Dewi, sehingga bentuk topeng 

mendekati bentuk wajah manusia, tetapi telah mengalami stilisasi menjadi bentuk 

seram yang sangat menakutkan, sesuai pula dengan simbol negatif yang disandang 
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Rangda, dan Barong sebagai simbol positif, maka terwujudlah sadrsya yang artinya 

kedua bentuk itu mengandung makna atau simbol.   

Sebagai konsekuensi prinsip pramana, maka tradisi telah menentukan 

patokan mengenai ukuran-ukuran atau proporsi yang ideal tentang tokoh-tokoh 

Barong dan Rangda seperti tersebut di atas. Bhawa sebagai pancaran rasa, simbol 

warna pada Barong Ket adalah warna merah, sedangkan topeng Rangda warnanya 

putih. Simbol warna diambil dari Dewata Nawa Sanga. Warna merah adalah simbol 

Brahma dan warna putih adalah simbol Iswara. Warna Barong merah, merupakan 

simbol kemarahan dari  Banaspatiraja yang ingin berperang melawan Dewi Durga 

atau Rangda.  Warna putih yang dikenakan pada Rangda karena sebagai Dewi Durga 

sebetulnya ia adalah dewi Uma, sakti dari Iswara yang memiliki warna putih.   

Lawanya merupakan keindahan yang melekat pada Barong  dan Rangda yang 

memiliki daya pesona, bhawa, atau greget. Karya seni tradisional Barong dan 

Rangda bukan hanya menampilkan teknik semata, tetapi juga ekspresi yang 

memberikan wibawa transendental.       

 Selanjutnya akan dijabarkan, bagaimana masyarakat Bali menghargai dan 

melaksanakan kegiatan spiritual yang berkaitan dengan Barong dan Rangda sesuai 

dengan sistem budayanya.  Barong dan Rangda sebagai karya seni  memberi 

pedoman bagi berbagai kelakuan, hubungan dengan lingkungan, dengan sesama 

makhluk, dan pedoman hubungan dengan Hyang Widhi, serta  bertalian pula dengan 

keindahaan dalam  melaksanakan upacara ritual keagamaan di masyarakat.  Barong 

dan Rangda menjadi pedoman bagi pelaku, penampil, atau pencipta, untuk 

mengekpresikan kreasi artistiknya, dan dapat  membuat suatu karya seni rupa  
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menjadi magis, disakralkan dan bersifat monumental yang dapat digunakan sebagai 

sarana pertunjukan.  

Berkesenian adalah salah satu ekspresi kebudayaan, maka ia terkait 
dengan pandangan alam jagat alit dan jagat ageng (microcosmos dan 
macrocosmos) dari orang-orang  yang mendukung kebudayaan itu. Pandangan  
masyarakat Bali tentang dunia yang mereka tempati, mengartikan hidup, 
mengambil nilai, dan mencari dasar untuk terus bisa hidup mencakup pula 
mengenai apa yang indah, apa yang baik-baik, dan apa yang benar, dengan 
demikian pemahaman yang menjadi kerangka pandang mengenai indah, hal ini 
dapat ditunjukkan lewat hasil-hasil kesenian mereka. Wujud berkesenian dengan 
menampilkan simbol-simbol nilai alam raya yang dihayati sebagai harmoni tetap 
subur dan berlangsung dalam  kehidupan masyarakat Bali, dan estetika senantiasa 
dikaitkan dengan ritual keagamaan. Oleh sebab itu persoalan estetika  bagi orang 
Bali sangat terkait dengan keindahan yang sifatnya ritual atau  seremonial 
keagamaan. Dengan demikian  setiap hasil kebudayaan dan penangkapan nilai-
nilai bahkan pemahaman yang sudah jadi kerangka pandang mengenai indah  bagi 
masyarakat Bali,  adalah pengabdian total berdasarkan konsep ngayah, ini dapat 
dilihat dari hasil budaya masyarakat Bali  dalam kehidupan sehari-hari.  

 Salah satu faktor yang biasa dijadikan dasar oleh masyarakat Bali dalam 
penilaian estetika terhadap suatu karya seni adalah nilai spritual keagamaan. 
Kesenian dalam perspektif Hindu mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. 
Kehidupan religi Hindu tak bisa dilepaskan dari kesenian. Upacara-upacara 
Yadnya yang dilakukan di pura, tidak bisa lepas dari kesenian seperti  seni suara, 
seni tari, karawitan, seni rupa, dan sastra. Tempat-tempat pemujaan seperti  pura, 
sanggah, merajan, dan sebagainya dibangun dan ditata dengan sangat indahnya 
sebagai ungkapan estetika, etika, dan religiusitas. Dengan melibatkan kesenian 
dalam melaksanakan upacara yadnya, maka upacara nampak meriah dan khimat.  

Setiap kesenian yang ditampilkan dilandasi oleh falsafah agama Hindu 
Dharma. Para sangging (perupa/perajin), pragina (penari) dalam penampilan 
seninya senantiasa didasari oleh konsep “ngayah” yakni mempersembahkan 
kesenian tersebut sebagai wujud bakti untuk mendekatkan diri kepada Hyang 
Parama Wisesa. Para sangging, undagi, pragina, pesantian dan sebagainya, 
mereka melakukan kegiatan  seni  di hadapan Hyang Widhi sebagai persembahan, 
yang di dalamnya terdapat bhakti dan pengabdian sebagai wujud kerinduannya 
ingin bertemu dengan sumber seni yakni Siwa Nataraja. Ia ingin bersatu dengan 
sumber seni itu, karena sesungguhnya setiap seni adalah percikan dari sumber seni 
itu.  Siwa Nataraja bersemayam pada setiap insan. Demikian pula agama dan seni 
adalah identik, agama adalah seni dan seni adalah agama (Suamba, 2003:3). 

Estetika bagi masyarakat Bali  merupakan cara mengkaji tentang 
keindahan yang diikat oleh nilai-nilai agama Hindu Dharma yang didasarkan atas 
ajaran kitab suci veda. Ada beberapa konsep yang mendasari  estetika Hindu. 
Konsep-konsep yang dimaksud antara lain konsep kesucian, konsep kebenaran, 
dan konsep keharmonisan. Kesucian (Shiwan) pada intinya yang menyangkut 
nilai-nilai ke Tuhanan, yang juga mencakup yadnya dan taksu.  Umat Hindu 
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seperti yang terlihat di Bali, memiliki pandangan estetika yang diikat oleh nilai-
nilai spiritual Ke Tuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama Hindu. 
Seperti telah banyak diungkapkan oleh para pemuka agama Hindu, bahwa Hyang 
Widhi itu adalah yang maha indah dan sumber dari keindahan. Hyang Widhi 
dalam manifestasinya  sebagai pencipta musik dan teori sekaligus pencipta  seni 
yang maha agung. Atas dasar kepercayaan ini bagi sangging (seniman) Hindu 
percaya bahwa segala sesuatu yang bernilai artistik adalah ciptaan dari Hyang 
Widhi, dan manusia hanyalah sebagai perantara. Untuk itu menjadi kewajiban 
bagi umat Hindu untuk mempersembahkan kembali hasil ciptaannya. Oleh sebab 
itu, kita akan melihat seni disajikan untuk Tuhan YME. Semua jenis kesenian 
yang merupakan persembahan kepada Tuhan YME dikatagorikan sebagai 
kesenian sakral (vali). Pada saat bersamaan kesenian yang sama  menjadi sajian 
terhadap manusia, sebagai persembahan dalam bentuk tontonan atau hiburan bagi 
masyarakat (balih-balihan).  

Perwujudan karya seni Barong dan Rangda senantiasa terkait dengan 

penggunaan kaidah-kaidah dan simbol-simbol. Karya seni Barong dan Rangda 

sebagai perwujudan fisik, karena itu bentuknya mencakup struktur, dan asas-asas 

dasar visual. Dalam perwujudan fisik atau manipulasi bentuk, karya  Barong dan 

Rangda ini menceminkan kaidah-kaidah  estetik suatu karya seni. Kaidah-kaidah  

estetik ini secara menyeluruh dapat dipahami melalui latar dari Barong dan Rangda 

sebagai karya seni dan kaitannya pula dengan lingkungan, kebutuhan agama, dan 

estetik.  

Barong dan Rangda ada, berkembang dan dibakukan, melalui tradisi-tradisi 

sosial religius masyarakat, seperti halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. 

Barong dan Rangda juga berfungsi untuk menopang dan mempertahankan 

kolektivititas sosial.  Barong dan Rangda di Bali merupakan milik masyarakat, 

walaupun dalam kenyataan yang menjadi pendukung kesenian itu adalah warga 

masyarakat kelompok-kelompok tertentu dalam wadah Banjar maupun ruang lingkup 

yang lebih luas yaitu Desa. 

Kebanyakan karya seni tradisional Bali mempunyai pakem yang sering kali 

berdasarkan atas hal-hal yang suci atau keramat. Hal ini dikarenakan 
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pandangan masyarakat Bali tradisional bersifat religius. Oleh sebab itu 

menjadi jelas bahwa karya seni rupa tradisional Bali tidaklah sekadar bentuk 

semata, tetapi benar-benar sebagai sebuah hasil karya seni yang penuh 

makna dan simbol serta sekaligus merupakan bagian yang menyatu dengan 

hidup dan kehidupan masyarakat. Kehadiran kesenian tradisional Bali tidak  

sebagai unsur yang lepas berdiri sendiri, melainkan selalu bersatu dengan 

keharmonisan lingkungan dalam arti yang luas.  Demikian karya seni rupa 

tradisional Bali dalam hal ini topeng Barong dan Rangda, pada dasarnya 

sesuatu wujud bentuk yang mempunyai ikatan-ikatan, pola-pola estetik, 

yang telah digariskan terlebih dahulu oleh generasi sebelumnya,  diwariskan 

secara turun-temurun dari nenek moyang kepada anak cucu sebagai generasi 

penerus.  Karena itu dalam pembuatan Barong dan Rangda pada umumnya 

seniman tidak melakukan hal-hal yang bersifat kreatif, tetapi hanyalah 

memindahkan patrun-patrun atau pola-pola yang sudah ada. Sangging 

(seniman) tradisional Bali hanyalah mengulang, memungut, dan 

mewujudkan kembali nilai-nilai, tema-tema, bentuk-bentuk ungkapan dan 

lain sebagainya yang tersedia dalam masyarakat dan semuanya itu milik 

bersama.  Dengan kata lain, seniman tradisional tidak berani mengubah 

ketentuan-ketentuan yang ada. Artinya seniman tradisional tidak 

mengembangkan daya kreatifnya, sehingga hasil karyanya bersifat klise 

yang diulang-ulang sedemikian rupa. Karena bersifat klise, dan merupakan 

karya bersama, maka bentuk Barong dan Rangda sejak dahulu pertama 

dibuat hingga sekarang bentuknya tetap sama, alias tidak ada perbedaan 

sehingga untuk mencari ciri khas atau siapa pembuatnya sangat sulit 
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ditentukan, oleh sebab itu karya Barong dan Rangda tersebut menjadi milik 

bersama atau kolektif.  

 

5.2.Simbol dan Mitos dalam  Barong dan Rangda 

Kata simbol berasal dari bahasa Yunani yakni kata “symbolon”, yang 

artinya tanda dan dengan tanda itu seseorang mengetahui atau mengambil 

simpulan tentang sesuatu. Di dalam bahasa Sansekerta   simbol adalah “pratika”, 

yang mengandung arti “yang akan datang ke depan”, yang mendekati. Dengan 

demikian kata ini mengandung makna menunjukkan, menampilkan, atau menarik 

kembali sesuatu dengan analogi kualitas kepemilikan atau mengasiosasikan ke 

dalam fakta atau pikiran. Konsepsi menjadi pasti atau terjadi hanya ketika 

berwujud di dalam simbol. Wujud simbol-simbol itu apakah kata-kata verbal, 

keagamaan, kesenian dan lain-lainnya, serta yang tertua sejak jaman prasejarah 

adalah bahasa dan mitos ( Titib, 2003:64). Di samping “pratika” secara umum 

juga dikenal pula istilah : arca, pratima, prativimba, nyasa, murti dan lain 

sebagainya. Simbol  yang mengarah ke luar diperlukan dan sangat bermanfaat, 

bila dipandang dari sudut pandang yang benar dalam kehidupan material, 

demikian pula dalam kehidupan  spiritual. Walaupun kehidupannya sangat 

sederhana dan remeh, tetapi hal itu sangat ilmiah dan efektif. Gambar atau arca 

yang terdapat dalam sebuah pura, walaupun terbuat dari kayu, batu, logam, dan 

sebagainya, sangat berharga bagi seorang penyembah Hyang Widhi atau 

manifestasinya. Gambar, arca, atau simbol itu berarti sesuatu yang disucikan dan 

abadi. Hyang Widhi atau manifestasinya ditempatkan di atas arca, gambar, atau 

simbol itu membangkitkan pemikiran Ke- Tuhanan dalam diri seseorang pemuja.  
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Ketika kita melihat sebongkah batu tergeletak di pinggir jalan atau di mana 

saja, batu itu tidak ada nilainya. Tetapi sebaliknya ketika kita memandang sebuah 

arca dewata dari batu, yang ditempatkan di tempat suci, tentu kita akan 

membungkukkan kepala, mencakupkan kedua tangan, karena di dalam arca itu 

sendiri terdapat laksana (atribut), sebagai ciri kedewataan. Bagi seorang pemuja 

pemula “pratima”, atau simbol  merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk 

menuntun sebagai sarana pemusatan pikiran untuk mendekat  kepada Hyang 

Widhi.  

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam masyarakat Bali setiap ritual 

keagamaan yang dijalankan biasanya diikuti  dengan penggunaan simbol-simbol 

dan mitos-mitos. Penggunaan mitos dan simbol-simbol tersebut mempunyai 

makna mendalam berkaitan dengan maksud dari sebuah ritual dijalankan. Setiap 

mitos dan simbol yang digunakan selalu mempunyai makna filosofis yang cukup 

tinggi bagi manusia, meskipun terkadang juga penggunaannya dianggap sebagai 

suatu perantara untuk melakukan dialog dengan para dewa-dewa. Penggunaan 

simbol dan mitos dalam tradisi keagamaan masyarakat Hindu di Bali, disadari 

memang merupakan sesuatu yang khas manusiawi. Apalagi tatkala manusia tidak 

sanggup mencapai derajat pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak bisa diinderai, 

maka manusia selalu berupaya menciptakan mitos dan simbol sebagai bentuk 

penghayatannya dan menjadi suatu perantara dalam dialog dengan dewa-dewa.  

Mitos yang dimunculkan dan simbol yang digunakan selalu mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan ajaran hidup yang baik. Menurut Van Baal J (1987) mitos 

merupakan cerita di dalam kerangka sistem suatu religi yang di masa lalu atau kini 

telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran  keagamaan. Mitologi diyakini 
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sebagai suatu cara untuk mengungkapkan, menghadirkan Tuhan YME, melalui 

konsep serta bahasa simbol. Melalui mitologi diperoleh suatu kerangka acuan 

yang memungkinkan manusia memberi tempat kepada bermacam-macam kesan 

dan pengalaman yang telah diperolehnya selama hidup. Berkat kerangka acuan 

yang disediakan mitos, manusia dapat berorientasi dalam kehidupan ini, ia tahu 

dari mana ia datang dan kemana ia pergi, asal-usul dan tujuan hidupnya 

dibeberkan baginya dalam mitos menjadikan pegangan hidup. 

Ada beberapa contoh cerita mitos yang populer di kalangan masyarakat 

Bali yaitu;  pertama mitos untuk melindungi dunia dari kehancuran, para dewata, 

para pandita, orang-orang suci, dan kitab-kitab suci, kebenaran dan kemakmuran. 

Tuhan Yang Maha Esa mengambil wujud turun ke bumi untuk menyelamatkan 

dunia dari kehancuran. Sejarah penciptaan alam semesta terbentang dalam 10 

siklus utama penjelmaan-Nya, yang disebut Yuga Awatara seperti disebutkan 

dalam lontar Matsya Purana, yang terdiri dari 10 penjelmaan, masing-masing 

sebagai ikan, kura-kura, babi hutan, manusia-singa, orang kerdil, Parasu Rama,  

Rama, Krsna, Budha dan Kalki. Di dalam Mahabarata, Wisnu adalah dewata yang 

sangat berperanan di antara para dewa, dan ditunjukkan pula oleh beberapa 

penjelmaan-Nya. Dalam hukum penciptaan-Nya, keberadaan planet di alam raya 

terlebih dahulu kehadirannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup 

penghuni planet-planet tersebut. Ditegaskan latar belakang keberadaan 

Tribhuwana (tiga dunia yaitu Bhur, Bhuwah,dan Swah), yang di dalamnya 

keberadaan individu berkembang.  
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Kedua cerita mitologi yang terkenal adalah amrta manthana atau 

pemutaran lautan susu, dipercaya bahwa bumi terletak di atas seekor kura-kura 

yang disebut akupara.  Mereka percaya terhadap gempa bumi yang terjadi 

disebabkan oleh gerakan kura-kura (Bedawangnala), yang diyakini sebagai 

pendukung dari bumi. Selanjutnya untuk mendapatklan tirta amrta para dewa dan 

raksasa melaksanakan pemutaran atau mengaduk lautan susu. Sang Hyang Wisnu 

menjelma sebagai empas, bedawang, atau kura-kura untuk mendukung atau 

sebagai landasan, gunung Mahameru  dipakai sebagai tongkat pengaduk. Naga 

Basuki digunakan sebagai tali pemutar tongkat gunung tersebut. Untuk dapat 

mengerti makna mitos tersebut dicoba menginterpretasikan simbol-simbol utama 

sebagai berikut : (1) samudra susu (samudra Antartika yang selalu membeku), (2) 

Gunung Mahameru gunung kutub utara,  (3) Bedawang atau empas adalah pulau 

di kutub utara, dan (4) Basuki adalah konstelasi atau kumpulan bintang. Mitologi 

ini adalah penggambaran ketika gunung Meru meletus, gunung Merapi yang aktif 

telah tenggelam pada jaman purba. Bencana alam ini sesuai dengan kedudukan 

bintang kutub utara pada posisi alpha draconis.  Idea pemutaran diambil dari 

perubahan yang mendadak bintang-bintang yang mengelilingi bintang kutub (Pole 

Star). 

Dalam prosesi upacara melasti ke tepi pantai dalam rangka piodalan atau 

menjelang hari raya Nyepi, masyarakat desa berbondong-bondong mengusung di 

atas kepala arca-arca binatang mitos yang diyakini suci. Arca-arca binatang  

tersebut sebagai simbolisme, umumnya merupakan arca lingga stana dewata, 

yang diwujudkan bermacam-macam bentuk seperti  naga, naga bersayap, singa, 

harimau, burung garuda, dan lain sebagainya yang lazim disebut unen-unen atau 
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ancangan. Di samping arca-arca binatang seperti tersebut di atas, ada pula arca 

binatang yang paling terkenal dan umum adalah dalam wujud Barong.  Wajah 

topeng Barong Bali diperkirakan berasal dari Bhoma. Hal ini terkait dengan mitos 

sebagai berikut; tersebutlah raja raksasa Naraka, putra dewi Pertiwi yang lebih 

dikenal dengan nama Bhoma. Di Bali wajah Bhoma biasanya ditempatkan di atas 

pintu masuk paduraksa atau kori agung sebuah pura. Wajah semacam ini di Jawa 

Timur diberi nama Banaspati, penguasa  atau raja hutan, di Jawa Tengah bentuk 

semacam ini juga ada namanya adalah Kala, tetapi bentuknya berbeda, karena 

tidak terdapat rahang bagian bawah. Barong Keket atau Barong Ket merupakan 

perwujudan dari Banaspatiraja, yang berarti melindungi hutan. Bentuknya 

merupakan kombinasi dari singa, macan, dan sapi yang mempunyai kekuatan 

magis, dan Barong biasanya disertai dengan  Rangda sebagai musuh atau lawan. 

Dalam kitab Agama, juga dalam Siwa Purana dan kitab Sarabha Upanisad, mitos 

tentang Bhoma, dalam inti ceritanya sebagai berikut; diceritakan bahwa, Wisnu 

berwujud Narasimha untuk membunuh raksasa Hiranyakasipu. Narasimha 

kesaktianya luar biasa, tubuhnya tidak tergores dengan alat-alat senjata tajam 

buatan pande besi. Oleh sebab itu Narasimha dengan mudah dapat menangkap 

dan membunuh raksasa Hiranyakasipu, si mengacau dan membuat keonaran 

ketentraman swarga loka. Setelah selesai membunuh Hiranyakasipu, Narasimha 

masih mengembara dengan ekspresi wajah yang sangat garang, dan galak serta 

menghancurkan segala sesuatunya di depannya. Melihat kesaktian Narasimha 

yang sangat luarbiasa itu dan sudah tidak ada musuh lagi yang perlu dihadapi 

Narasimha, maka para dewata pun sempat menjadi panik. Para dewa memohon 

kepada Siva untuk mengatasi masalah tersebut. Siwa kemudian mengambil wujud 
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Sarabha dan mencengkeram Narasimha,  menangkapnya dengan kedua kakinya, 

dan memotong  serta memenggal kepalanya. Wisnu sangat bahagia karena telah 

diruwat oleh Siwa, dibebaskan dari inkarnasinya itu dan kembali ke Vaikunta, 

berterima kasih kepada Siwa.  Akhir dari  cerita mitos ini adalah penghormatan 

terhadap Narasimha yang telah mengalahkan Hiranyakasipu di mana kemudian 

potongan kepala Narasimha diletakkan di atas pintu masuk candi atau pura, 

sehingga siapa saja yang akan masuk ke tempat suci ini terlebih dahulu akan 

menundukkan kepala sebagai penghormatan terhadap Narasimha, yang 

selanjutnya diberi nama Bhoma.  Sementara  dua wujud Rangda yang berwajah 

raksasi perempuan yang  menyertai Barong Ket adalah Dewi Kali dan  Bhairawi 

sebagai simbolisme   kejahatan. 

Barong  Ket dan Rangda adalah simbolisme kekuatan Tuhan Yang Maha 

Esa dalam melindungi dan menjaga wilayah desa dan masyarakat 

penyungsungnya. Kekuatan Tuhan YME ini adalah selalu dalam keadaan 

kebenaran mutlak dan semuanya ada pada wujud Barong dan Rangda. 

Penggambaran Barong dan Rangda  dengan wujud seperti raksasa yang sangat  

menakutkan itu adalah  untuk melawan  wujud bhuta kala dengan berbagai bentuk 

yang juga sangat mengerikan, yang senantiasa mengganggu  ketentraman 

kehidupan manusia. Berhubung wujud dari berbagai penyakit itu digambarkan 

seperti setan atau raksasa, maka Barong dan Rangda pun digambarkan dalam 

wujud yang juga mengerikan, yang jelas Barong dan Rangda lebih  menyeramkan 

dan lebih dahsyat kekuatannya.  
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Sesungguhnya Bhuta kala lahir dari ketidakharmonisan antara bhuana 

agung dan bhuana alit. Ketidakharmonisan ini terutama disebabkan  oleh sikap 

tidak baik manusia dalam memperlakukan alam beserta isinya. Alam semesta ini 

terbentuk dari lima unsur atau  Panca Maha Bhuta. Alam semesta (bhuana agung 

) dan diri manusia sendiri (bhuana alit)  dibentuk oleh Panca Maha Bhuta, yang 

terdiri dari pertiwi (tanah), apah (unsur air), teja ( unsur api), bayu ( unsur angin) 

dan , akasa (ether).  Sedangkan makna kala berarti energi yang timbul. Semua 

unsur-unsur bangun tersebut  berstruktur, bersistem dan harmonis. Umat Hindu 

memandang bahwa hubungan antara bhuana agung dengan bhuana alit atau 

hubungan antara manusia dengan alam semesta haruslah serasi, selaras dan 

seimbang. Oleh sebab itu setiap kurun waktu tertentu diadakan upacara 

mengharmoniskan unsur-unsur tersebut dengan mengadakan upacara Bhuta 

Yadnya    

Demikian, hampir semua tempat-tempat suci, daerah-daerah tertentu atau 

Barong dan Rangda yang disakralkan oleh masyarakat Hindu di Bali dipastikan 

terdapat unsur-unsur mitologinya. Mitos seolah-olah digunakan sebagai penguat 

atas kesucian daerah, tempat-tempat, maupun artefak maupun Barong dan Rangda 

agar  memberikan arah dan pegangan bagi masyarakatnya. Pemahaman ini sejalan 

dengan terminologi V Peursen (1976:37-42) yang memberikan pengertian mitos 

sebagai sebuah cerita pemberi pedoman arah tertentu kepada kelompok 

masyarakat. Cerita itu berintikan lambang-lambang yang mencetuskan 

pengalaman manusia. Mitos memberikan arah kepada kelakuan manusia dan 

merupakan semacam pedoman bagi manusia untuk bertindak bijaksana. Dengan 

mitos dapat menyadarkan manusia akan adanya kekuatan-kekuatan gaib. Melalui 
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mitos juga manusia dibantu untuk dapat menghayati daya-daya itu sebagai suatu 

kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan komunitasnya. 

Mitos selanjutnya memberi jaminan masa kini, dalam arti dengan mementaskan 

atau menghadirkan kembali suatu peristiwa yang pernah terjadi dahulu, maka 

usaha serupa dijamin terjadi sekarang. Mitos juga berfungsi sebagai pengantara 

manusia dan daya-daya kekuatan alam, mitos memberi pengetahuan tentang 

dunia, bahkan lewat mitos manusia  primitif dahulu memperoleh keterangan-

keterangan. 

Itulah sebabnya melembaganya mitos ke dalam ranah kognitif masyarakat 

dalam tradisi keagamaan Hindu di Bali sangat efektif untuk memberi kesadaran 

cara-cara penghayatan atas suatu tempat maupun kondisi tertentu. Kentalnya 

unsur-unsur mitos dalam hampir semua tradisi keagamaan Hindu di Bali sekaligus 

mempresentasikan, bahwa mitologi merupakan suatu bentuk praktik kehidupan 

yang pernah dijalani ribuan tahun yang lalu, yang harus tetap diendapkan sebagai 

salah satu ajaran hidup umat manusia Hindu di Bali. 

Sementara itu penggunan simbol-simbol di samping penggunaan mitos  

dalam tradisi keagamaan Hindu di Bali juga tidak kalah menariknya, sebab 

hampir keseluruhan ritual keagamaannya selalu menggunakan simbol-simbol 

tertentu sebagai sesuatu perantara atau mempunyai suatu makna sesuai dengan 

ajaran agama Veda. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa simbol itu 

transenden dan  dalam dialog dengan yang lain, ditemukan jawaban. Dengan 

demikian simbol tidak saja berdimensi horisontal-imanen, melainkan pula 

bermatra transenden, jadi horisontal-vertikal, simbol kemudian menjadi bermatra 
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metafisika. Simbol mengungkapkan aspek-aspek terdalam dalam kenyataan yang 

tidak terjangkau oleh alat pengenalan lain. Gambar, simbol, dan mitos modalitas 

ada yang paling rahasia. Penelahaannya membuka jalan untuk mengenal manusia 

sebelum terjalin dalam peristiwa sejarah. Rupa simbol-simbol dapat berubah, 

tetapi fungsinya sama. Simbol, mitos dan ritus selalu mengungkapkan suatu 

situasi batas manusia dan bukan hanya situasi historis saja. Situasi batas adalah 

situasi yang ditemukan manusia-manusia, ketika ia sadar akan tempatnya dalam 

universum. Simbol-simbol dan gambar-gambar merupakan jalan masuk ke dunia 

adi sejarah. Meskipun pemikiran simbolik menjadikan kenyataan yang langsung 

terbuka, namun pemikiran itu tidak merusak atau mengosongkan nilai kenyataan. 

Penciptaan simbol dan mitos oleh masyarakat Bali merupakan suatu 

bentuk manifestasi dari keinginan masyarakat Bali untuk selalu berhubungan 

dengan sesuatu yang sifatnya adi-kodrati. Tatkala akal dan pengalaman emperik 

tidak sanggup menggapainya, maka manusia maupun masyarakat menciptakan 

suatu simbol dan mitos. Dalam masyarakat Hindu di Bali juga selalu menciptakan 

mitos sebagai suatu bentuk cerita yang mengandung ajaran yang luhur dan 

menggunakan simbol-simbol sebagai suatu perantara dalam sebuah dialog dengan 

yang tidak kasat mata. Simbol dan mitos menjadi suatu yang tidak terpisahkan 

dalam praktik kebudayaannya, sebagai realisasi ajaran keagamaannya. Hampir 

dapat dipastikan simbol dan mitos telah mengendap dalam tradisi Hinduisme di 

Bali. Secara empiris justru simbol dan mitos tersebut sangat efektif untuk 

mentransformasikan ajaran agama Hindu kepada masyarakat. 
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Sebagai contohnya simbol dan mitos yang melembaga dalam tari Barong 

dan Rangda, di dalamnya terdapat unsur-unsur mitis dan penggunaan simbol yang 

beraneka ragam yang menggambarkan kenyataan kehidupan umat manusia yang 

pasti selalu ada, yakni pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Pertarungan 

antara keduanya tidak bisa dihentikan, karena tidak ada yang kalah dan menang 

dalam pertarungan tersebut. Hal ini sesungguhnya memberikan suatu bukti betapa 

dalam ruang kehidupan manusia dipastikan akan terdapat anasir-anasir kebaikan 

dan keburukan yang selalu saja berebut pengaruh. Manusia kemudian diharapkan 

mampu memilih dan memilah terhadap anasir-anasir baik untuk diikuti dan mana 

yang buruk untuk ditinggalkan. 

Dengan demikian, penggunaan mitos dan simbol dalam manifestasi 

kebudayaan masyarakat Hindu di Bali mempunyai arti sebagai pedoman bagi 

masyarakat dalam rangka penghayatan atas ajaran agama Hindu.  Hampir dalam 

setiap mitos dan simbol  yang dibuat serta digunakan oleh masyarakat Hindu di 

Bali mempunyai nilai-nilai yang cukup tinggi,  yang sangat berguna bagi umat 

manusia. Hal ini dikarenakan dalam setiap penggunaan simbol dan penciptaan 

mitos berdasar pada landasan agama yang cukup dalam, meski diwujudkan 

melalui mitologi dan simbolisasi.    

      

5.3  Pertunjukan Tari Barong dan Rangda  

  Keberadaan agama Hindu Dharma di Bali telah teruji melewati beberapa 

benturan-benturan dengan budaya lokal yaitu antara ajaran Veda atau Hindu dengan 

kepercayaan Bali Age serta adat istiadat dari Hindu Jawa, karena perpaduan dari 

berbagai kepercayaan dan adat inilah maka Bali memiliki kebudayaan yang sangat 
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khas bernuansa religius. Dalam pelaksanaan upacara yadnya dengan 

mempersembahkan  berbagai bentuk sesaji yang sangat rumit, selain ditujukan 

kepada Hyang Widhi, juga ditujukan kepada dewa-dewi, para leluhur, kepada resi, 

kepada manusia, bahkan juga ada upacara yang ditujukan kepada roh-roh jahat atau 

bhutakala, upacara yadnya ini bagi umat Hindu Dharma di Bali disebut dengan 

istilah “panca yadnya”.  

Setiap pelaksanaan upacara yadnya ini di samping dipersembahkan berbagai 

bentuk sesaji, juga diiringi dengan berbagai bentuk pertunjukan seni tari. 

Berdasarkan nilai kesakralan seni pertunjukan tari di Bali dikelompokkan menjadi 

tiga kategori seperti apa yang telah diuraikan di depan yaitu; (1) wali, (2) bebali dan, 

(3) balih-balihan. Pertunjukan wali adalah pertunjukan sakral yang hanya 

dipersembahkan kepada Hyang Widhi maupun ditujukan kepada dewa-dewi, roh 

nenek moyang dan, terhadap bhutakala. Dalam hal ini para penikmat pertunjukan 

atau para penonton tersebut bukanlah manusia biasa, melainkan  para dewata, dewa-

dewi, roh leluhur, dan para bhutakala. Untuk itu tujuan pertunjukan tersebut menjadi 

suatu hal yang amat penting, oleh sebab itu terkadang  pertunjukan wali tersebut 

mengabaikan nilai-nilai estetisnya terutama dari aspek bentuk, rias wajah, kostum 

dan ilustrasi iringan karawitan, sebab hal ini tampak pada penggarapannya yang 

sangat sederhana dan terkesan apa adanya. Demikian tari wali ini disiapkan secara 

amat sederhana  seperti misalnya Sang Hyang Jaran, tari Rejang, Pendet, tari Baris 

Gede dan sebagainya. Walaupun terkadang ada pula pertunjukan wali betul-betul 

disiapkan dan dirancang secara cermat baik bentuk tarian, kostum, rias wajah 

maupun iringan karawitannya, sehingga hasilnya pun sangat artistik. Oleh karena 
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petunjukan wali dianggap amat sakral, maka pertunjukan pun dilaksanakan di areal 

utama mandala atau jeroan yaitu tempat yang paling suci dan yang terdalam.  

Seni pertunjukan bebali selalu ditampilkan dalam rangkaian upacara manusa 

yadnya atau pertunjukan setelah piodalan. Pertunjukan ini dianggap tidak sesakral 

wali. Berhubung penikmatnya atau para penonton adalah manusia, maka nilai artistik 

dan estetisnya sangat diperhatikan serta disiapkan  dengan sunguh-sungguh. Bebali 

biasanya berbentuk drama tari seperti misalnya pertunjukan Barong dan Rangda, tari 

Topeng  yakni semacam drama tari yang semua para pelakunya mengenakan topeng, 

Arja adalah bentuk drama tari yang menggunakan nyanyian atau tembang sebagai 

wawan kata, dan Calonarang.  Pertunjukan bebali ini biasanya dilakukan di madya 

mandala atau jaba tengah, ketika masyarakat atau umat selesai mengikuti upacara  

piodalan pura.  

Sementara pertunjukan balih-balihan  adalah bentuk pertunjukan yang 

khusus diciptaklan  bagi hiburan manusia. Pertunjukan balih-balihan ini biasanya 

dilakukan setelah upacara piodalan, manusa yadnya misalnya upacara ketika anak 

berumur enam bulan, pawiwahan, mepandes atau potong gigi dan dapat pula 

pertunjukan balih-balihan ini untuk hiburan sebagai  paket wisata.  Pertunjukan ini 

dapat dilakukan di mana saja; di lapangan, balai banjar, atau panggung khusus yang 

diperuntukkan untuk pertunjukan.  jika pertunjukan itu dilaksanakan di pura, maka 

tempat pelaksanaan biasanya dilakukan di jaban atau nista mandala bagian paling 

luar pura. 

 Seirama dengan perkembangan jaman, budaya atau nilai-nilai tradisional 

senantiasa terdapat perubahan dan berkembang dari waktu ke waktu. Apalagi dengan 

adanya arus globalisasi yang tak bisa dibendung, yang jelas membawa dampak 
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perubahan yang tidak dapat dielakkan, akibat dari saling pengaruh-mempengaruhi 

antar bangsa kepada bangsa lain. Demikian waktu dan jaman selalu berjalan dan 

bergulir, oleh sebab itu  nilai-nilai tradisional pun terkadang bisa juga bergeser. 

Dengan demikian bisa terjadi pertunjukan yang semula dianggap bebali, meningkat 

menjadi wali atau  menurun menjadi balih-balihan. Berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan, ternyata  pada dasa warsa terakhir ini akibat gencarnya arus wisata ke Bali 

terdapat  pertunjukan yang termasuk katagori  tari wali berubah fungsi menjadi 

balih-balihan, seperti contohnya tari Sang Hyang Jaran yang semula hanya 

berfungsi sebagai penolak bala yang termasuk katagori pertunjukan wali dikemas 

sedemikian rupa menjadi paket pertunjukan wisata yang dipadukan dengan tari Cak. 

Pertunjukan ini dipelopori  oleh sekha Barong Batubulan, Kabupaten Gianyar. 

 Pertunjukan tari dalam kehidupan masyarakat Bali, senantiasa berhubungan 

dengan kebutuhan ritual keagamaan. Hal ini dikarenakan tari maupun kesenian 

kehadirannya dimanfaatkan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam 

melaksanakan ritual keagamaan. Jadi dengan demikian seni pertunjukan Bali terdiri 

dari tari Wali, yaitu tari bagian dari upacara ritual, tari Bebali yaitu tari sebagai 

penunjang upacara, dan tari Bali-balihan sebagai hiburan maupun tontonan. Berpijak 

dari uraian tersebut di atas maka Barong Ket dan Rangda berfungsi pula sebagai 

pelengkap upacara di Pura sebagai tari Wali, sebagai tari Bebali, dan juga sebagai tari 

Bali-balihan.  

Sebagai tari Bebali,  Barong  dan Rangda memberi perlindungan terhadap 

masyarakat pendukungnya, hal ini dilakukan manakala terjadi wabah yang 

merajalela di masyarakat sehingga topeng Barong dan Rangda ini dikelilingkan atau 

diarak di sekitar masyarakat pendukungnya. Bagi masyarakat akan memperoleh 
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wasuh jenggot Barong yang disakralkan sebagai obat atau untuk mengusir wabah. 

Dan Barong dan Rangda sebagai tari Bali-balihan yaitu sebagai tontonan bagi 

masyarakat setelah selesai pelaksanaan upacara di Pura. Pementasan ini dilaksanakan 

di jaban Pura mengambil lakon Calon Arang. 

Di samping Barong  dan Rangda sebagai pertunjukan tari wali dan tari bebali, 

digunakan pula sebagai tari balih-balihan  untuk dapat ditonton  masyarakat 

pendukung, selain dimanfaatkan pula  untuk keperluan pariwisata budaya. 

Biasanya pementasannya dilakukan di jaban Pura, mengambil lakon Kunti 

Seraya maupun lakon Calon Arang. Demikian pada intinya Barong dan 

Rangda disakralkan sebagai pelindung masyarakat pendukung secara 

spritual, di samping itu Barong dan Rangda juga berfungsi dalam tari wali, 

bebali dan bali-balihan. Sebagai catatan dari informan dinyatakan  bahwa 

Barong dan Rangda yang digunakan pentas untuk paket wisata tidak 

menggunakan Barong dan Rangda yang telah disakralkan.  Barong yang 

disucikan atau disakralkan itu hanya dapat dikeluarkan pada adegan 

pertunjukan bagian terahir, untuk memohon tirta atau wasuh jenggotnya. 

Wasuh atau tirta inilah yang akan dipercikkan oleh Pemangku kepada 

daratan atau onying, agar supaya para daratan atau onying menjadi sadar 

kembali. 

Pertunjukan wali dan bebali, penyelenggaraannya selalu dikaitkan dengan 

peristiwa penting dalam kehidupan beragama dan adat umat Hindu Dharma atau 

pertunjukan yang diciptakan oleh masyarakat untuk tujuan sarana upacara yadnya.  

Pertunjukan balih-balihan merupakan pertunjukan hiburan atau tontonan, yang selain 

bisa ditonton atau dinikmati oleh masyarakat Bali sendiri juga bisa dinikmati oleh 
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masyarakat luar atau para wisatawan mancanegara.   Akan tetapi perlu ada sentuhan 

estetis dan perlu juga dikemas lebih khusus lagi, agar supaya dapat lebih menarik 

dengan menyesuaikan dengan jadwal pementasan secara teratur.    

Kesenian pada dasarnya adalah ekspresi, perwujudan, atau simbolisasi dari 

pandangan-pandangan atau perasaan-perasaan manusia. Pandangan dan perasaan 

ini ingin dikomunikasikan, disampaikan, pada orang lain. Kesenian sebagai suatu 

gejala sosial yang muncul dalam konteks tertentu dapat kita hubungkan dengan 

berbagai fenomena lain dalam masyarakat. Kesenian dapat dikaitkan dengan 

berbagai fenomena situasi atau aktivitas agama (kepercayaan), politik, ekologi, 

pariwisata, teknologi, berbagai perubahan yang tengah terjadi, dan sebagainya 

 

   

5.3.1.Pertunjukan  Tari Barong dan Rangda dalam Katagori Wali (sakral) 

Pertunjukan tari wali adalah tari-tarian yang sifatnya sakral yang 

dipersembahkan di hadapan Hyang Widhi. Dalam upacara piodalan yang kebetulan 

menjadi sasaran pengamatan adalah Pura Puseh Desa Batununggul Nusa Penida Bali, 

pada tanggal  27 April 2005. Piodalan nyejer selama tiga hari, artinya pelaksanaan 

upacara piodalan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Upacara piodalan  

tersebut dipimpin oleh seorang Pedanda sebagai manggala upacara. Dalam upacara 

piodalan tersebut Pedanda atau Sulinggih memanjatkan mantra doa-doa veda untuk 

memanggil Hyang Widhi, agar berkenan turun ke bumi dan di-setanakan di 

Padmasana. Padmasana merupakan salah satu bangunan yang menjulang tinggi 

sebagai duplikat gunung Maha Meru, di atas puncak padmasana ini terdapat 

semacam kursi kosong sebagai tempat singgasana Hyang Widhi. Ketika Hyang 
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Widhi sudah didudukkan di Padmasana, lalu Pedanda memohon tirta berupa 

wasuhpada, tirta pengelukatan atau pabersih. Tirta pengelukatan atau pebersih 

digunakan untuk mensucikan semua bangunan, sesaji bahkan juga untuk 

membersihkan semua umat yang masuk ke jeroan atau utama mandala. Tirta wasuh 

pada digunakan sebagai berkat yang kemudian akan disiratkan kepada umat setelah 

melakukan persembahyangan bersama. Selanjutnya upacara persembahan dilakukan 

dengan mempersembahkan sesaji yang dibawa oleh masing-masing warga 

masyarakat. Setelah itu sesaji yang berupa segehan agung dipersembahkan, dan 

ditujukan kepada para bhutakala, semuanya ini menurut informan merupakan salah 

satu upaya untuk memohon keharmonisan alam jagat raya ini.  

Peranan utama dalam pelaksanaan upacara piodalan di pura ini adalah 

Pedanda, Kelian Adat, dan para Pemangku, sebagai motor penggerak dan penentu 

jalannya upacara. Para tokoh agama tersebut menempatkan pula Barong Ket dan 

Rangda sebagai bagian dari upacara yang lebih menekankan tujuan dan makna 

yang dikandungnya serta nilai-nilai simbolisnya. Pengaruh yang kuat dari tokoh 

agama tersebut  menyebabkan penyajian Barong Ket dan Rangda  hadir sesuai 

dengan norma-norma dan urutan upacara yang berdasarkan tatanan adat, sehingga 

Barong Ket dan Rangda menjadi pelaksana upacara wali. Penyajian Barong  dan 

Rangda sebagai kategori tari wali dilaksanakan pada saat acara mider bhuana. 

Adapun urutan mider bhuana ini adalah sebagai berikut; paling depan seorang 

membawa padupan yang asap wanginya mengepul terus-menerus tanpa henti, di 

belakangnya penari pendet atau rejang, kemudian semua pratima yang berjumlah 

empat buah, dan  selanjutnya kelompok Barong yakni; Barong Ket, Dewi Durga  

Rangda, dan Rarung,  dibelakang diikuti oleh pembawa umbul-umbul, pajeng, 
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kober dan sebagainya. Upacara pradaksina ini rombongan mengelilingi bangunan 

pura selama tiga kali,  Barong Ket diusung oleh dua orang di depan dan di 

belakang, sambil mengatup-ngatupkan mulutnya sehingga mengeluarkan suara 

tak..tak..tak..tak..tak, yang demikian kerasnya, lalu Rangda, Dewi Durga, sekadar 

menari dengan menggeram-geramkan suaranya atau bahasa Bali disebut  

ngerehgeh .. ha.. ha..ha, sambil  mengibas-ngibaskan kain putih yang berukuran 

1m2, yang telah dirajah dengan tulisan huruf Bali atau ongkara yang isinya 

pengider-ider nawasanga. Dalam putaran ketiga berakhir upacara paradaksina ini 

atau perjalanan mengelilingi menganankan bangunan ini mulai  ada di antara salah 

satu pemangku dan beberapa orang yang kerahuan atau kesurupan yaitu 

kemasukan roh-roh dengan menusuk-nusukkan kerisnya ke dada, diikuti oleh 

daratan atau onying  yang sudah menyiapkan diri ngaturang ngayah. Suasana 

semakin mencekam dan panik  mengingat para daratan menusuk-nusukkan keris 

ke dada maupun pada bagian badan lainnya, walaupun hal yang sama biasa terjadi 

manakala Barong atau Ratu Gede mesolah, tetapi tetap saja masyarakat menjadi 

ramai dan sebagian ibu-ibu panik. Setelah  datangnya pemangku memercikkan 

atau menyiratkan tirta dari wasuh Barong, semua daratan sadar kembali, baru 

peserta upacara dapat tenang kembali.  

Pelaksanaan mider bhuana ini oleh para tokoh agama dan kelihan  adat 

dikaitkan dengan tujuan dan makna upacara itu sendiri, agar supaya umat atau 

masyarakat mendapat waranugraha ketentraman lahir dan batin. Nilai simbolnya 

adalah semua pratima serta peralatan yang diusung itu merupakan gambaran para 

Dewata dan Bhutakala. Berkaitan  dengan itu maka semua benda-benda suci 

tersebut merupakan pengejawantahan pelaksanaan upacara yadnya. Terwujudnya 
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ketentraman lewat prosesi seperti tersebut di atas, membuat  masyarakat 

menempatkan Barong  dan Rangda sebagai benda keramat yang amat disucikan. 

Berpijak dari keyakinan tersebut maka Barong dan Rangda diyakini sebagai 

pelindung, dan hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti 

manakala masyarakat terserang atau terjangkit wabah, dan juga dapat 

dipertunjukkan ketika masyarakat memperingati atau merayakan  Hari Raya 

Galungan dan Kuningan.    

Demikian dengan  adanya tingkatan dalam upacara yadnya seperti uraian 

di atas, maka penyajian Barong Ket dan Rangda berfungsi sebagai sarana upacara, 

yang memegang peranan penting dalam upacara dewa yadnya dan bhuta yadnya. 

Barong Ket dan Rangda dalam pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan dewa 

yadnya, berfungsi sebagai persembahan penyucian yang dilaksanakan secara 

periodik sebagai pernyataan hari jadi sebuah Pura. Pada saat pertunjukan Barong 

dan Rangda sebagai Wali, biasanya tidak ada penonton, kecuali mereka yang 

hadir sebagai peserta dalam upacara piodalan. 

 

5.3.2. Pertunjukan tari Barong dan Rangda dalam katagori Bebali 

Sebagai pertunjukan bebali, Barong Ket dan Rangda diyakini memberi 

perlindungan terhadap masyarakat pendukungnya, hal ini dilakukan manakala terjadi 

wabah yang merajalela di masyarakat, sehingga  Barong Ket dan Rangda ini 

dikelilingkan atau diarak di sekitar masyarakat pendukungnya, diiringi seperangkat 

gamelan baleganjuran. Setiap masyarakat yang dilalui rombongan Barong Ket di 

depan rumahnya, mereka menghaturkan sesaji segehan sebagai ungkapan terima 
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kasih atas kedatangan dan lindunganNya dari mara bahaya. Bagi masyarakat yang 

dilalui akan memperoleh wasuh jenggot Barong Ket yang disakralkan dan wasuh 

tersebut mereka yakini sebagai obat atau untuk disiratkan di sekeliling rumah 

sebagai cara mengusir wabah tersebut.  

Di samping Barong Ket dan Rangda dikelilingkan di dalam 

masyarakat pendukung,  pertunjukan Barong Ket dan Rangda juga 

dilaksanakan manakala upacara piodalan Pura telah selesai, yang 

dilaksanakan di jaba tengah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 

pada upacara piodalan pura puseh Batununggul Nusa Penida Klungkung 

Bali, tanggal 29 April 2005 atau pada hari yang ke ketiga nyejer, 

pementasan dilakukan di jaba tengah atau madya mandala setelah upacara 

persembahyangan bersama piodalan hari ke tiga selesai dan hendak 

nyimpen atau menutup. Secara otomatis para peserta upacara keluar dari 

jeroan atau utama mandala, setelah mengikuti persembahyangan bersama. 

Tepatnya pk.19.30, umat yang telah keluar dari jeroan  tua,  muda, dan 

anak-anak, beramai-ramai dan berkelompok mencari tempat duduk. Mereka  

duduk secara  rapi, berjejer, dengan penuh kesabaran menunggu dimulainya 

pertunjukan tampilan ratu gede mesolah. 

Arena pertunjukan amat sederhana, hanya dibatasi oleh empat 

tedung agung atau payung kotak-kotak, yang ditancapkan  di masing-

masing sudut, sehingga arena pertunjukan berbentuk empat persegi panjang 

dengan ukuran 12 m x 20 m.  Para penonton tidak boleh duduk atau berdiri 

melebihi garis yang telah ditetapkan tersebut, karena ruang gerak penari 

akan memanfaatkan  semua ruang arena itu. Penerangan yang digunakan 
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cukup menggunakan enam lampu neon yang berkapasitas 50 watt cukup 

menerangi arena seluas kurang lebih 240 m2. Di sebelah kanan tampak 

sederetan atau sekelompok susunan gamelan gong kebyar yang sudah tertata 

rapi dan lengkap masing-masing penabuhnya.  

Sebagai tabuh atau gending pembuka, dilantunkan sebuah 

instrumentalia gegilakan, gilak bebarongan, dan crucuk punyah.  Gending-

gending tersebut dapat memecah keheningan dan segera mengubah suasana 

dari sunyi menjadi hingar-bingar.   Suara gamelan yang mendayu-dayu itu 

pertanda pertunjukan akan segera dimulai, dan orang-orang pun bergegas 

berdatangan menuju arena pertunjukan dan mengakibatkan arena  

pertunjukan bertambah berjubel, tetapi mereka tampak duduk dengan tertib. 

Walaupun setiap piodalan di pura Puseh ini selalu Ratu Gede mesolah atau 

menari, tetap saja para warga masyarakat antusias menontonnya, dengan 

penuh  perhatian dari adegan satu ke adegan berikutnya. 

Setelah lagu pembukaan dilantunkan, selanjutnya tampilan pertama 

adalah tari Pendet sebagai pengantar pembuka selamat datang kepada para 

penonton. Penari Pendet ini ditarikan oleh empat orang penari putri yang 

cantik-cantik. Busana yang dikenakan menggunakan kain merah hati yang 

dihiasi  prada  emas dengan penuh ornamen patra bunga atau kembang. Di 

badannya melingkar setagen perpaduan dari beberapa warna yang juga 

ditambahkan ornamen dari warna prada emas, sehingga semua penari 

tampak ceking semampai.  Rambutnya digelung khas Bali dan dihias dengan 

rangkaian bunga  jepun (kamboja), cepaka(kantil), sandat dan rangkaian 

bunga emas, yang ditata menjadi bentuk segitiga di atas kepala, hingga 
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menjadi bentuk yang sangat artistik. Mereka tampil sangat menarik, karena 

mereka semuanya remaja putri yang baru naik dewasa, gerak dan tariannya 

sangat lincah dan penuh semangat. Setelah empat penari itu menaburkan 

bunga, ini merupakan suatu tanda bahwa tari pendet tersebut  sudah selesai 

dan penarinya undur diri langsung masuk kejeroan. 

Selanjutnya muncul tari Jauk manis yang juga termasuk ke dalam 

kelompok tari pembukaan. Secara umum bentuk topeng jauk ini adalah 

sebagai berikut;  kedua matanya melotot, gigi bagian atas tampak menonjol, 

berkumis, hidung mancung, dan warna dominan topeng adalah  putih. 

Hiasan kepala menggunakan gelungan       atau  mahkota kebesaran, 

memakai kaos tangan, pada masing-masing jari terdapat kuku yang amat 

panjang.  Busana yang digunakan memakai celana panjang pada kakinya  

menggunakan setewet, baju hitam lengan panjang memakai gelang kana, 

kain putih panjang sebagai lancingan dan bulet ke belakang, hiasan leher 

memakai bapang dengan untaian manik-manik yang ditata sedemikian rupa 

sehingga membentuk hiasan yang sangat indah seperti permata,  memakai 

badong, lamak, di sekitar badan dihias dengan rumbai-rumbai atau semacam 

kain berwarna-warni dengan ukuran lebar 5 cm, panjang 50 cm, yang dihias 

dengan prada emas dengan ornamen bunga-bungaan, dan di belakang  

memakai keris panjang khas Bali. Bentuk tariannya amat bersahaja, 

walaupun bentuk secara keseluruhan topeng jauk ini amat galak, tidaklah 

demikian dengan bentuk tariannya, karena bentuk tariannya sangat halus, 

menurut ukuran dan patokan tari Bali, demikian pula dengan iringan 

kerawitannya  juga menggunakan gending-gending yang manis pula. 
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Barangkali karena warna topeng ini putih, maka menurut pragina atau 

penari, topeng ini digolongkan ke kelompok tipe topeng  manis. 

 

 

                                Gb.23    Tari Jauk manis 

 Pertunjukan berikutnya adalah tari Barong Ket atau Ratu Gede 

mesolah ngelembar atau ngugal sebagai tari pembukaan.  Sebelum 

pertunjukan dimulai pertama muncul seorang pemangku membawa sesaji 

segehan agung di hadapan pintu keluar nanti bagi para penari. Sesaji digelar 

di plataran, lalu pemangku berdoa nguncarang atau melantunkan mantram-

mantram untuk menghaturkan sesaji tersebut dengan terlebih dahulu 

melakukan tabuh rah berupa persembahan anak ayam hitam mulus, lalu 
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kepalanya ditarik hingga lehernya putus dan selanjutnya meneteslah darah 

segar ayam sebagai persembahan terhadap Barong Ket dengan harapan agar 

supaya pertunjukan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan 

yang merintangi pertunjukan. Barong  ditarikan oleh dua orang, yang 

dibagian depan memegang topeng sebagai kepala Barong, sedangkan yang 

di belakang  seorang penari yang menarikan dan menggerak-gerakkan ekor. 

Dari kejauhan tampak Ratu Gede atau Barong Ket sangat wibawa, karena 

keangkeran bentuk topeng, didukung oleh perhiasan badan dari kepala 

hingga ekor. Hiasannya menggunakan kulit sapi yang ditatah rajin dan 

sangat rapi, dilapisi dengan prada emas yang berkilau, dengan diselingi di 

sana-sini terdapat kaca pemantul menambah wibawa bentuk Barong itu. 

Kebetulan penari barong ini sangat tegar dan kuat, sehingga tidak ada 

masalah ketika menarikan, karena berat Barong sendiri kurang lebih satu 

kwintal. Bayangkan jika penarinya tidak kuat mengangkat barang berat 

sambil memikirkan ekspresi tariannya, juga merupakan suatu keahlian 

tersendiri. Penari Barong  diwajibkan secara adat untuk berpuasa dan 

mekemit atau tirakat di pura puseh Batununggul,  untuk memperoleh 

wangsit atau kekuatan dalam menarikan Barong ini. Setelah ngelembar atau 

menari, lalu Barong Ket  beristirahat sejenak mesigsigan atau mencari kutu, 

sementara sebagai iringan terdengar sayup-sayup suara seruling yang sangat 

khas dan melengking.  Setelah itu keluar monyet atau kera dengan sangat 

lucu, karena topeng kera ini bagian matanya berlobang, sehingga penari 

kera dapat mengedip-ngedipkan matanya dengan leluasa persis seperti kera 

sesungguhnya dan ini amat menarik perhatian penonton. Penari kera 
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mencari kutu Barong, dan tampaknya ia adalah sahabat dekat sambil  

bermain-main, bercanda riang gembira, lalu Barong Ket dituntun masuk 

meninggalkan arena. 

 

 

Gb.24      Barong Ket ngelembar (tari pembukaan). Koleksi Dewa 

 

    Adegan selanjutnya muncul Ni Rarung bersama Ni Lendi sambil 

menari riang gembira sedang menuju kuburan untuk berlatih dan praktik 

ilmu pengeleakan. Gambaran topeng Ni Rarung yaitu kedua matanya 

mendelik layaknya seorang raksasi, hidung mancung, gigi atas salah satunya 

ada yang mencuat ke depan bagaikan taring. Sesampainya di kuburan 

Rarung dan Lendi berlatih mempraktikkan ilmu pengeleakan dengan sikap 

angranasika yaitu menyatukan sabda, bayu, dan idep, untuk dapat 

mengubah bentuk menjadi makhluk jadi-jadian. Sikap ini pula disebut 
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ngereh untuk menjadi desti.  Belum mereka mencapai tujuan, datanglah 

tiba-tiba Banaspatiraja atau Barong Ket, yang menggoda tapanya. 

Menyadari tapanya diganggu oleh Banaspatiraja, maka Ni Rarung dan Ni 

Lendi mengurung niatnya melanjutkan tapanya. Mereka kemudian 

menantang perang tanding melawan Banaspatiraja, lalu terjadilah perang 

dahsyat antara Ni Rarung  dengan Banaspatiraja. Berhubung kesaktian Ni 

Rarung dan Ni Lendi tidak kuasa menandingi kesaktian Barong Ket atau 

Banaspatiraja, maka Ni Rarung dan Ni Lendi mengakui kalah berperang. 

Kemudian Ni Rarung dan Ni Lendi menghadap dan melapor dengan 

gurunya yaitu Siwalu Nateng Dirah si raja ilmu pengeleakan. 

Ni Rarung dan Ni Lendi datang menghadap Siwalu Nateng Dirah 

dan Bhatari Durga. Keduanya berwajah yang sangat menakutkan dan seram, 

keempat taringnya sangat tajam dan mencuat keluar mulutnya, mata 

melotot, lidah menjulur ke bawah dengan hiasan ornamen api-apian. 

Keduanya memiliki tangan yang berkuku panjang, kedua susunya 

bergelantungan, memakai hiasan kalung dari usus besar manusia, memakai 

bunga hati dan limpa manusia pada telinga dan sebagai anting-anting. 

Siwalu Nateng Dirah warna rambutnya coklat kehitam-hitaman, sedangkan 

Bhatari Durga warna rambutnya putih. Demikian gambaran dua tokoh leak 

ini penampilan wujudnya sangat menakutkan, apalagi dengan sinar lampu 

yang remang-remang membuat berdirinya bulu kuduk. Sebelum Ni Rarung 

dan Ni Lendi melapor tentang kekalahannya berperang dengan 

Banaspatiraja, wajah kedua topeng tokoh leak ini ditutupi dengan rurub 

kain kasa yang berisi rerajahan. Sebelum dua topeng ini ditarikan terlebih 
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dahulu muncul di arena pertunjukan, seorang pemangku memakai pakaian 

serba putih dengan destar putih pula,  menghaturkan sesaji segehan agung, 

diikuti  persembahan tabuh rah dengan memotong kepala ayam hitam 

mulus di hadapan  topeng ini sebagai persembahan kepada Rangda dan 

Batari Durga. Adegan selanjutnya yaitu ni Rarung melaporkan dan  

menceritakan kekalahan mereka bertarung dengan Banaspatiraja. Pada saat 

itu pula Siwalu Nateng Dirah naik pitam ingin membalaskan dendam 

kekalahan muridnya. Untuk itu Siwalu Nateng Dirah langsung terbang 

menuju  Setra Gandamayu untuk menantang perang kepada Banaspatiraja 

atau Barong Ket. Akhirnya terjadi pula peperangan yang sangat dasyat dan 

luar biasa, karena masing-masing mengeluarkan kesaktiannya. Siwalu 

Nateng Dirah atau Rangda juga meminta tolong kepada Batari Durga untuk 

ikut membantu dalam peperangan melawan Banaspatiraja. Dalam 

peperangan antara Rangda dengan Barong Ket tampaknya Barong atau 

Banaspatiraja yang menang, lalu Rangda dengan sombong menantang 

seluruh kadang warga Barong Ket. Pada saat itulah beberapa warga 

kesurupan menjadi daratan atau onying dengan membawa keris terhunus, 

mengejar  lalu menancapkan kerisnya ke dada Rangda hingga berkali-kali. 

Namun Rangda tidak mempan, lalu ia menantang lagi untuk dikeroyok 

beramai-ramai, setelah semakin banyak orang yang kesurupan dan siap 

membawa keris, lalu Siwalu Nateng Dirah berlari keluar dari arena 

pertunjukan, dan sekarang daratan atau onying berhadapan dengan Batari 

Durga. Batari Durga mengibas-ngibaskan kain rurubnya, akibatnya semua 

daratan atau onying yang kena rurub tersebut tidak sadarkan diri, demikian 
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silih berganti dan akhirnya semua onying pingsan, kemudian Batari Durga 

dengan aman meninggalkan arena pertunjukan. Setelah Bhatari Durga 

meninggalkan arena  maka berikutnya keluarlah Barong Ket untuk 

menyadarkan para daratan dengan diikuti oleh pemangku sambil 

memercikkan tirta wasuh Barong.  

Demikian pertunjukan Barong Ket dalam katagori bebali, dan inti 

dari makna cerita pertunjukan tersebut adalah melambangkan Rwa Bhineda, 

yakni dua kutub  yang senatiasa bertentangan seperti baik dan buruk yang 

selalu ada dan tidak ada yang menang.  

Demikian pertunjukan wali dan bebali, penyelenggaraannya selalu dikaitkan 

dengan peristiwa penting dalam kehidupan beragama dan adat umat Hindu Dharma 

di Bali atau pertunjukan yang diciptakan oleh masyarakat untuk tujuan sarana 

upacara yadnya. 

  

5.3.3.  Pertunjukan Barong dan Rangda dalam Katagori Bali-balihan 

Berdasarkan catatan di lapangan dalam pengamatan langsung terhadap 

pertunjukan tari Barong dan Rangda, Di Pura Dalem (Kuburan) Desa 

Batununggul Nusa Penida, pada tanggal 18 Mei 2005, hari Rebo atau Budha 

Kliwon, Wuku Matal, bertepatan pada upacara peringatan piodalan yang 

dilaksanakan setiap enam bulan sekali, dapat disampaikan sebagai berikut.  

Menurut keterangan dari imforman,  pada mulanya pertunjukan tari Barong Ket 

dan Rangda tidak memakai lakon, seperti pada pertunjukan yang termasuk 

katagori pertunjukan wali, namun dalam perkembangan selanjutnya telah 

menggunakan lakon misalnya cerita Calonarang, Japatuan, Ki Balian Batur, 
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Kunti Sraya, dan lain sebagainya. Lakon Calonarang sangat popular dikalangan 

masyarakat Bali baik di kalangan orang tua maupun di kalangan muda, khususnya 

di Desa Pagutan, Denjalan, Tegaltamu, Singapadu, Pajeng, dan Nusa Penida.. 

Pertunjukan Barong Ket dan Rangda sebagai tari balih-balihan 

mengetengahkan lakon Calonarang sebagai tontonan bagi masyarakat yang baru 

selesai melaksanakan piodalan di Pura. Cerita Calonarang terdiri dari beberapa versi 

yaitu; Katundung atau diusirnya Ratnamanggali, perkawinan Empu Bhahula dengan 

Ratna manggali, Ngeseng Waringin yaitu puncak perkelahian antara Empu Bharadah 

dengan Calonarang, Rarung Kautus  yaitu penugasan Ni Rarung untuk 

menyelesaikan masalah perkawinan Ratnamanggali dengan Prabu Erlangga.  

Cerita Calonarang yang paling popular dan disenangi oleh masyarakat Bali 

adalah Ratnamangali ketundung. Jalan ceritanya adalah sebagai berikut:  Prabu 

Erlangga yang memerintah Kerajaan Kediri sangat sedih hatinya setelah beberapa 

tahun kawin dengan Ratnamanggali putri Calonarang. Semenjak itu menyebarlah 

wabah penyakit, sehingga banyak rakyat meninggal dunia. Pada suatu saat 

menghadaplah patih Madri kepada raja Erlangga untuk memperbincangkan masalah 

menyebarnya wabah yang sangat luar biasa dan sekaligus memohon kepada raja agar 

putri  Dirah itu dipulangkan saja. Menurut dugaannya, putri cantik jelita itulah 

penyebab wabah yang sedang berjangkit. Raja Erlangga mempertimbangkan dan 

segera menyerahkan Ratnamanggali kepada patih Madri, untuk dipulangkan kepada 

ibunya yaitu Siwalu Nateng Dirah, karena beliau masih lebih mencintai rakyatnya. 

Ratnamanggali segera diantar pulang oleh patih Madri, namun Ratna Manggali 

berontak tidak terima atas perlakuan itu.  Dengan cara paksa patih Madri 

menyerahkan Ratna Manggali kepada ibunya Calonarang. Calonarang yang sedang 
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melatih sisiya (murid) : Guwak Sirsa, Lendhi, Lendha, Guyang, Misawedhana, dan 

Rarung, segera menyambut dengan marah. patih Madri segera meninggalkan tempat 

itu, namun Calonarang menugaskan Rarung untuk mengejar dan menghadangnya. 

Rarung berubah menjadi seekor burung garuda menyambar dan mematuk mata patih 

Madri sampai buta. Kejadian ini dilaporkan kepada kakaknya yaitu Patih Maguna. 

Atas ijin dan restu raja Erlangga Patih Maguna berangkat menuju desa Dirah untuk 

membuat perhitungan dengan Calonarang. Terjadilah pertempuran sengit, diawali 

dengan para pengiring patih satu persatu dilumpuhkan oleh murid-murid Calonarang. 

Ketika waktu diperkirakan tengah malam dan diperkirakan Randaning Dirah sudah 

tidur lelap, maka Patih Maling Maguna dengan memasang aji sirep langsung 

menerjang memandung (mencuri)  mengambil pustaka lontar yang selama ini 

merupakan ilmu aji wegig atau ilmu pendestian Calonarang di kamar tidurnya. Pada 

saat pertarungan dahsyat itu datanglah Empu Baradah yang diutus oleh raja Erlangga 

untuk memusnahkan kekuatan hitam yang dimiliki Calonarang. Akhirnya  

Calonarang beserta pengikutnya mati oleh kekuatan ilmu putih Empu Baradah. 

Namun ilmu pengeleakan tidak dapat  dimusnahkan, karena ia merupakan ilmu 

beraliran negatif yang merupakan lawan dari ilmu positif, dan keduanya di dunia ini 

ada serta tetap ada karena ia juga merupakan bagian dari rwa binneda. Bagi umat 

Hindu Dharma di Bali dua berbeda ini harus selalu harmonis  untuk menjaga agar 

hukum alam dapat berjalan sebagai mana mestinya, yang telah diatur oleh Hyang 

Parama Wisesa, sebagai pencipta alam semesta baik alam makrokosmos maupun 

mikrokosmos. 
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5.3.3.1 Adegan-adegan Pertunjukan Tari Barong dan Rangda dengan Lakon 
Calonarang. 

 
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, pertunjukan Barong Ket 

dan Rangda dengan lakon Calonarang banyak menggunakan tokoh sehingga 

menarik. Agar dapat mengetahui alur ceritanya dalam pertunjukan maka perlu 

diketengahkan urutan-urutan pepeson atau adegan pertunjukan  sebagai berikut : 

Adegan (1) Barong Ket menari dengan ngugal atau ngelembar yaitu tari 

pembukaan, ditarikan oleh dua orang penari, seorang penari memainkan bagian 

depan atau tapel Barong dan yang lainnya memainkan bagian belakang atau ekor 

barong. Gerakan-gerakannya sangat unik, terkadang mempermainkan kipas, dan 

payung dengan kakinya, sehingga membutuhkan keterampilan khusus untuk 

melakukan peragaan seperti itu. Muncullah seekor kera sebagai teman Barong dan 

bersama-sama menari sambil membagi pisang, dan setelah bercanda ria itu  

selanjutnya Barong  masuk kembali. 

Adegan (2) Sisya, ke luar sambil menari. Tarian sisya ini ditarikan oleh   enam 

orang yang menggambarkan kegiatan murid-murid Walunatareng Dirah sedang 

belajar mempraktikkan ilmu hitam dengan bimbingan sang maha guru, dan di 

antara murid-murid itu adalah : Lenda, Lendi, Guak Sirsa, Guyang, Misa Wedana 

dan Rarung. Sebagai ilmu pengiwa (ilmu hitam) gerak-geraknya sebagian besar 

dalam bentuk mengangkat salah satu kaki (nengkleng), rambut terurai ke depan 

menutupi muka, membawa kain putih, penari sisya inilah yang sering juga 

dinamakan leak cecek bucek. 

Adegan (3) Matah Gede, adalah perwujudan Calonarang sebelum mengubah diri 

menjadi Rangda dengan ilmu hitamnya,. Ekspresinya menunjukkan bahwa tokoh 
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ini tampak menakutkan, mengenakan tutup kepala putih serta selimut yang 

menutupi setengah badannya, postur tubuh agak membungkuk dan membawa 

tongkat yang menunjukkan usianya sudah lanjut, namun memiliki kesaktian 

desti(ilmu hitam) yang luar biasa, sehingga masyarakat ketakutan bila 

menghadapinya. 

Adegan (4) Penasar dan Kartala, dua orang abdi Dalem Prabu Erlangga. 

Punakawan ini karakternya berlawanan, Penasar sebagai abdi yang lebih dewasa 

dengan watak keras, geraknya lebih agresif dan suaranya lantang. Sedangkan 

Kartala wataknya lembut namun memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas 

dan matang. Kedua abdi ini sebagai penerjemah ucapan bahasa Kawi ke dalam 

bahasa Bali lumrah agar mudah dimengerti oleh penonton, terkadang mereka 

mengungkapkan lelucon baik lewat gerak maupun dialog. 

Adegan (5) Prabu Erlangga, perwujudannya seorang Raja yang penuh wibawa dan 

dijunjung tinggi oleh rakyatnya, gerak-geraknya agung dengan tangan yang tegas 

menunjuk baik kepada patih maupun abdinya, langkah kakinya perlahan namun 

pasti, sikap badan yang gagah dan suara keras bergetar nadanya rendah. 

Adegan (6) Patih Madri, seorang Patih yang mengabdi di Kerajaan Kediri dengan 

watak halus, gerak-geraknya lembut dan bersahaja. Nalurinya tajam dapat 

mengetahui perbuatan Ratnamangali menyebarkan teluh atau santet sehingga 

rakyat menderita. Sebagai seorang Patih muda dengan gagah berani menyeret 

Ratnamangali dan menyerahkan kepada ibunya Siwalu Nateng Dirah. 

Adegan (7) Ratnamangali, seorang putri cantik yang lemah lembut dan sangat 

setia kepada suaminya Prabu Erlangga, namun di balik itu memiliki ilmu hitam 
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(leak) yang diwariskan oleh ibunya. Setiap ada kesempatan, keahliannya itu selalu 

dipraktikkan yang menjadi sasaran adalah rakyat Kediri. 

Adegan (8) Condong, seorang emban yang mengabdi pada Matah Gede, sebagai 

seorang emban tentunya juga diajarkan ilmu hitam oleh majikannya dan senang 

mengganggu utusan dari Kerajaan Kediri seperti Penasar dan Kartala. 

Adegan (9) Rarung, salah seorang murid Walunateng Dirah yang diandalkan, 

kesaktiannya hampir menyamai gurunya,. Wajah aslinya cantik rupawan, namun 

setelah mempraktikkan ilmunya bisa berubah menjadi seekor burung garuda yang 

dapat mengalahkan Patih Madri dengan mematuk matanya sampai buta. 

Adegan (10) Pengerehan, semua sisya Siwalu Nateng Dirah sedang 

mempraktikkan desti, mengikuti instruksi gurunya menjadi beraneka ragam 

makhluk siluman berangkat menuju wilayah Kediri untuk membunuh dan 

menghabiskan rakyat Kediri sampai pada bayi-bayi yang baru lahir. 

Adegan (11) Bebondresan, menggambarkan rakyat Kediri yang sedang dirundung 

duka karena dalam sehari lebih dari satu orang ada yang meninggal. Proses sawa 

perteka yaitu mengurus jasad atau pelaksanaan ngaben, perabuan jenasah, dan 

mengubur jenasah juga ditampilkan dan diragakan oleh penari bondres (lawak). 

Pada saat memandikan jenazah  biasanya diperagakan oleh orang yang sakti betul-

betul orang yang memiliki ilmu kanuragan. Setelah prateka jenazah, lalu 

dipocong layaknya jenazah sesungguhnya. Seorang Balian sakti yang 

mendampingi jenazah itu mengundang-undang leak untuk memakan jenasah yang 

telah disiapkan itu. Adegan ini sungguh sangat mengerikan bagi para penonton. 

Saat suasana sedih ini, pula murid-murid Siwalu Nateng Dirah juga tetap 
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mengganggu dan sangat menakutkan, mayat bayi dipermainkan oleh leak dan 

terjadi kejar-kejaran antara leak dengan penjaga mayat tersebut terkadang 

diselingi dengan gerakan-gerakan yang lucu. 

Adegan (12) Patih Maling Maguna, seorang Maha Patih Kerajaan Kediri sebagai 

tangan kanan raja Erlangga. Badannya tinggi besar berwatak keras, segala 

perintah Raja dijunjung tinggi dan selalu siap melaksanakan tugas demi 

keselamatan rakyat. Atas perintah Raja, Patih Maling Maguna langsung berangkat 

menuju rumah Siwalu Nateng Dirah ditemani Penasar dan Kartala. 

Adegan (13) Rangda merupakan wujud Siwalu Nateng Dirah yang sedang tidur di 

tempat yang sering dipakai untuk mempraktikkan ilmu pengeleakkan. Datanglah 

Patih Maling Maguna langsung menubruk memandung atau mencuri lontar ilmu 

desti dan menusukkan keris, dibantu oleh kedua punakawan. Terjadilah 

pergumulan yang sengit, Patih Maguna menunjukkan kesaktiannya dengan 

berganti wujud menjadi Barong Ket. Siwalu Nateng Dirah  terbangun langsung 

berubah wajah berlari menuju setra ganda mayit untuk ngereh menjadi Randa. 

Rangda dan Barong Ket bertempur saling menggigit satu sama lainnya. Pada 

adegan inilah muncul beberapa orang kerawuhan menjadi daratan atau onying. 

Penari keris atau daratan ini emosi mengejar Rangda sambil menghunus keris, 

Rangda menghilang penari keris menusuk dirinya sendiri. Akhirnya datanglah 

Empu Bharadah membantu untuk memusnahkan ilmu hitam yang dimiliki 

Calonarang, dengan memercikkan air suci atau tirta sehingga penari keris sadar 

kembali dari pengaruh ilmu sihir yang sudah dipunahkan itu. 
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5.3.3.2 Pesan dan Nilai dalam Pertunjukan  Calonarang 

 

Pertunjukan Barong Ket dan Rangda dengan lakon Calonarang 

menggunakan beberapa tokoh, sehingga penampilannya sangat bervariasi dan 

menarik. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan orang tua sudah mengenal 

cerita ini dengan baik, karena pada dasarnya mereka ingin melihat puncak dari 

pertunjukan tersebut yaitu tampilnya tokoh Barong Ket dan Rangda yang 

dikeramatkan itu. Ada beberapa hal yang dapat disimak  melalui pertunjukan 

tersebut, antara lain melalui dalam susunan dan rangkaian adegan-adegan yang  

merupakan transfer sistem nilai-nilai, etika dan moral yang terkandung dalam 

cerita tersebut sebagai pesan-pesan budaya terhadap generasi penerus.  

Di lingkungan pedesaan. Dalihnya hanya sekadar untuk mencari pengelaris atau 

pengelantih dalam usaha dagangannya, namun di dalamnya diisi kekuatan black 

magic. Terkadang yang bersangkutan tidak menyadari bahwa dirinya sudah 

dimasuki paham atau ilmu pengiwa, tentunya berdampak tidak baik terhadap 

dirinya sendiri yang sudah menyimpang dari ajaran dharma. Ini berarti tidak bisa 

mengendalikan diri yang selalu mengumbar indria nafsu dan tak pernah dituntun 

oleh cita dan budi sehingga tidak peduli terhadap kesejahteraan dunia.  

Adegan bebondresan  (lawakan) yakni medusang-dusangan, memberi pesan 

bagaimana tata-cara untuk memandikan mayat serta menempatkannya di Bale 

Gede, bila belum ada hari baik untuk proses pemakaman maupun pembakaran 

jenasah  (ngaben). Suatu wujud balas budi terhadap leluhur yang telah 

menurunkan keturunan dan menghantarkan arwahnya melalui tingkatan upacara 

Pitra Yadnya yang terdiri dari: sawa perteka atau upacara penyelesaian jenazah, 
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sawa wedhana  yaitu pembakaran jenasah dan tulang-tulangnya, apabila 

tulangnya sudah tidak ada disebut Swasta, dan terakhir abu jenasah dibuang ke 

laut, dan dilanjutkan atma wedhana atau memukur.  Adegan prateka jenasah ini 

dilakukan oleh orang yang masih hidup diupacarai layaknya seperti orang telah 

meninggal. Demikian pula adegan Balian yang merupakan praktik perdukunan 

masih tetap berlangsung hingga kini, walaupun Puskesmas Pembantu dengan 

kehadiran dokter sudah menyebar di pelosok Desa. Masyarakat Desa masih juga 

melakukan tradisi nunasang teken Jero Balian atau mempertanyakan tentang 

penyakit si penderita dengan Balian,  sering juga disebut metamba . 

Adegan Barong Ket dan Rangda (keduanya dikeramatkan) , keduanya oleh 

masyarakat dianggap sebagai pelindung dalam kehidupan sehari-hari, namun 

dalam cerita Calonarang benda suci itu diangkat sebagai bagian dari drama tari.  

Barong Ket dijadikan sebagai manefestasi kebaikan dan Rangda sebagai 

manifestasi kejahatan.  Menurut Rai Wardhana I B, (1997:56) konsep Rwa 

Bhinedha terkait langsung dengan pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu 

Dharma yang disebut Panca Sradha yaitu lima kepercayaan. Pertama, percaya 

akan adanya Hyang Widhi, kedua percaya dengan adanya atman, ketiga percaya 

akan adanya karma phala, keempat percaya akan adanya punar bhawa atau lahir 

kembali, dan ke lima percaya dengan adanya moksa. Kelima keyakinan ini saling 

mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu: masyarakat menyembah 

dengan bermacam-macam cara di tempat-tempat tertentu kepada Yang Maha 

Kuasa dan memohon perlindungan serta petunjukNya, agar menemukan jalan 

terang dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Atman merupakan percikan 

kecil dari Paramaatman, bila atman meninggalkan badan manusia pun mati dan 
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bagian-bagian tubuh hancur kembali ke asalnya ke panca mahabhuta. Menurut 

ajaran ini orang yang meninggal dapat naik ke sorga atau jatuh ke neraka. Orang 

yang berbuat baik (suci) dan tidak terikat lagi dengan nafsu duniawi akan sampai 

ke alam nirwana, sedangkan orang yang berbuat jahat atau buruk akan mendapat 

siksaan di neraka. Apapun yang diperbuat manusia membawa akibat (karma 

phala), akibat yang baik memberikan kesenangan, sedang akibat yang buruk 

mendapatkan kesusahan.  Oleh karena itu manusia harus berbuat baik, agar 

mendapat kesenangan yang abadi dan hidup tentrem. Buah perbuatan manusia 

(karma) itu disebut phala yang terkadang tidak secara langsung dirasakan atau 

dinikmati seperti membalikkan tangan seketika dapat dilakukan, namun menanam 

padi harus menunggu berbulan-bulan untuk dapat memetik hasilnya. Jiwa atau roh 

tidak selamanya di neraka atau di sorga, kelahiran kembali di dunia disebut 

punabhawa atau samsara. Kalau ia membawa karma yang baik lahirlah menjadi 

orang yang berbahagia, sebaliknya bila karmanya buruk akan lahir menjadi orang 

yang menderita. Kelahiran kembali ini merupakan kesempatan untuk 

memperbaiki atau mawas diri (karma), sehingga dapat memenuhi tujuan agama 

yaitu menuju alam pelepasan atau moksa. 

Begitu lekatnya hubungan antara pertunjukan Barong dengan melakonkan 

Calonarang yang menempatkan Barong Ket sebagai manifestasi kebaikan dan 

Rangda sebagai manifestasi kejahatan, dengan konsep ajaran panca srada. I Made 

Bandem I Made, (1996:35) juga mengungkapkan bahwa hakikat hidup manusia 

Bali berpedoman pada hukum karma phala, yakni berorientasi pada nilai baik dan 

buruk (dualisme), yang sangat berpengaruh pada seni pertunjukan dan kemudian 

muncul norma-norma etika maupun estetika.  Norma-norma etika dijabarkan 
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dalan ajaran  subha-asubha karma, yaitu kecenderungan sifat-sifat manusia, sifat 

kedewataan yang menyebabkan manusia berbudi luhur serta mendapat 

ketentreman lahir dan batin, sedangkan sifat keraksaan merupakan kecenderungan 

yang rendah yang menyebabkan manusia berbudi rendah dan dapat jatuh kejurang 

neraka. Kedua sifat tersebut ada pada diri semua orang dalam ukuran yang 

berbeda-beda. Ini berarti dalam diri seseorang terdapat sifat baik dan buruk. Buku 

Sarasamuscaya menyebutkan bahwa manusialah yang mengenal perbuatan salah 

dan benar, baik dan buruk, serta dapat menjadikan yang tidak benar menjadi 

benar, perilaku itulah yang merupakan salah satu kemampuan manusia yang 

dikaruniahi oleh Tuhan. 

Dengan demikian lakon Calonarang memberikan wawasan sistem nilai budaya 

yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat Bali, yang sebelumnya hanya 

berpedoman kepada konsep dualisme. Segala nilai-nilai dan norma-norma dalam 

masing-masing adegan, merupakan warisan atau tradisi yang diwariskan lewat 

cerita yang  ditampilkan  (oral traditions), sehingga masyarakat langsung dapat 

mengetahui dengan komunikasi secara praktis. Terbukti dengan langgengnya 

lakon Calonarang dalam pertunjukan Barong Ket hingga kini 

Pertunjukan tari dalam kehidupan masyarakat senantiasa berhubungan 

dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Hal ini dikarenakan tari maupun 

kesenian yang lainnya berfungsi, dan kehadirannya dimanfaatkan dalam berbagai 

aspek kehidupan. Ditinjau dari fungsinya tari berperan sebagai sarana upacara, 

sarana hiburan pribadi, dan sarana tontonan. Upacara merupakan salah satu sarana 

untuk menunjukkan rasa bakti ke hadapan sang pencipta Hyang Widhi Wasa. 
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Upacara berarti pula suatu rangkaian perbuatan atau tindakan yang terkait pada 

aturan-aturan sesuai dengan adat-istiadat dan agama. Bermacam-macam upacara 

dilaksanakan sebagai ungkapan kesungguhan menjalankan ibadah, baik yang 

ditujukan pada Hyang Widhi Wasa, Rsi, leluhur, sesama manusia dan kepada 

Buthakala. Dengan adanya tingkatan dalam upacara yadnya, maka penyajian 

Barong Ket dan Rangda berfungsi sebagai sarana upacara, yang memegang 

peranan penting dalam upacara Dewa yadnya dan Bhuta yadnya. Barong Ket dan 

Rangda dalam pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan Dewa yadnya, 

berfungsi sebagai persembahan penyucian yang dilaksanakan secara periodik 

sebagai pernyataan hari jadi sebuah Pura. Barong Ket dan Rangda sebagai wali 

pada urutan upacara mider bhuana atau pradaksina. Dalam upacara ini para 

pemangku sebagai pengawal, semua pratima, Barong Ket dan Rangda, peserta 

mengusung kain putih yang panjang, berbaris mengelilingi bangunan Pelinggih 

sebanyak tiga kali putaran. Pada saat itu Barong Ket menari sambil mengatup-

ngatupkan rahangnya hingga bersuara keras, diikuti Rangda dengan mengibas-

ngibaskan kain kerudung putih yang telah berisi rerajahan sambil menggeram-

geram. Pada saat putaran ketiga berakhir mulailah para pemangku atau 

masyarakat ada yang kerawuhan, diikuti oleh daratan atau onying yang sudah 

menyiapkan diri ngaturang ngayah. Suasana semakin mencekam mengingat para 

daratan menusuk-nusukkan keris kedada maupun badannya. Setelah itu datanglah 

pemangku memercikkan tirta, sehingga semua daratan sadar kembali.  
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5.3.4 Pertunjukan Barong dan Rangda dalam Sajian Wisata di Bali  
 

Pertunjukan drama tari Barong dan Rangda wisata, yang dikalangan 

wisatawan mancanegara dikenal dengan nama  Barong and Kris Dance, kebanyakan 

diselenggarakan dipanggung khusus, yaitu area di jaban Pura atau panggung khusus 

dibangun dengan latar belakang seperti Pura, yang khusus dibangun untuk 

kepentingan wisata. Pertunjukan Barong yang dipadukan dengan Rangda, pada 

awalnya untuk kepentingan ritual, bagi masyarakat Bali ditampilkan di beberapa 

desa, sangat menarik. Tujuan pertunjukan ritual ini jelas untuk memulihkan kembali 

keseimbangan antara kekuatan positif yang dimiliki oleh Barong dan kekuatan 

negatif yang dimiliki oleh Rangda. Berbeda dengan pertunjukan Barong Ket dan 

Rangda dalam kapasitas paket wisata, tidak ada ritual yang perlu dilakukan, bahkan 

pada perlengkapan Barong Ket dan Rangda pun tidak menggunakan yang 

disakralkan  

Pertunjukan Barong dan Rangda dalam konteks seni balih-balihan, yang 

hanya disuguhkan kepada wisatawan, biasanya berupa pementasan pertunjukan 

drama tari, dengan lakon yang diambil dari wiracarita Mahabarata yaitu Kuntisraya 

yang dikenal pula sebagai cerita Sudamala, yang masih bertema “ruwatan”. Secara 

singkat  isi cerita tersebut adalah sebagai berikut : 

Tersebutlah Dewi Uma pada waktu dikutuk Bhatara Siwa suaminya sendiri, 

karena telah melanggar tatanan di Kahyangan dipastu menjadi seorang raksasi 

dengan nama Bhatari Durga. Wujudnya sangat menakutkan atau mengerikan dan 

harus tinggal di Pura Dalem  bersama dengan lingkungan roh-roh jahat, para bhuta-

bhuti yang menunggu setra. Pada suatu hari Dewi Durga meminta kepada Kunti 

ibunda dari para Pandawa agar mengijinkan putra bungsunya yang bernama 
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Sahadewa untuk meruwat dirinya, yaitu membebaskan dari kutukan atau 

membebaskan dari wujud raksasi yang mengerikan itu, agar supaya kembali menjadi 

wujud semula yakni seorang dewi Uma yang cantik. Dewi Durga mendapat firasat 

dan petunjuk dari Bhatara Siwa, bahwa hanya satu-satunya si Bungsu dari 

Pancapandawa sajalah yang akan mampu meruwatnya hingga ia bisa kembali ke 

Kahyangan lagi mendampingi Bhatara Siwa sebagai saktinya. Apa yang menjadi 

permintaan Dewi Durga ini, oleh Kunti disampaikan kepada Sahadewa, dan 

tampaknya Sahadewa pun dengan rendah hati menerimanya. Namun sebelum ada 

tanda-tanda bahwa Sahadewa memang kesatria yang bakal mampu meruwat Dewi 

Durga, sang Dewi ingin menguji kesaktiannya terlebih dahulu. Dewi Durga 

memerintahkan salah seorang pengikutnya yaitu Celuluk untuk merasuk ke tubuh 

Kunti, agar supaya sang ibu benci kepada putranya, serta memerintahkan kepada 

Maha Patih Agung  untuk menyiksanya dan membuangnya ke tengah hutan 

belantara. Maha Patih Agung pada awalnya sangat sayang dan menghormati 

Sahadewa, karena Sahadewa adalah seorang anak yang berjiwa kesatria dengan sikap 

sopan-santun selalu menurut dan menghormati sang ibu dan kakak-kakaknya dan 

anak yang tidak berdosa ini harus menerima siksaan dan harus dihukum dengan 

membuangnya di tengah hutan dan disajikan kepada Raksasi sebagai persembahan. 

Dalam waktu singkat Maha Patih Agung pun dirangsuki oleh  I Celuluk, dengan 

seketika itu pula Maha Patih Agung menjadi tidak sadar dan menjadi marah besar, 

sehingga langsung saja Sahadewa di gelandang, dipukul, diseret, dicekik sampai 

kedua tangannya diikat, selanjutnya diikatkan pada sebuah pohon  besar untuk 

dipersembahkan kepada Raksasi. Sahadewa menangis tersedu dengan lantunan lagu 

yang cukup menyedihkan dengan penuh ratapan dan pengharapan memohon kepada 
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Hyang Parama Kawi lewat pengucapan beberapa mantram sakral serta berdoa 

memohon kepada yang Maha agung untuk mengampuni segala dosa-dosanya, karena 

merasa diri tidak bersalah  tetapi menerima siksaan yang amat berat. Tampaknya 

tangisan dan doa puja mantra yang dilantunkan itu, didengar sampai di Kahyangan, 

untuk itu maka Bhatara Siwa segera turun ke marcapada, menemui Sahadewa yang 

sedang terkapar lunglai dengan kedua tangannya diikat. Oleh Bhatara Siwa, 

Sahadewa menerima waranugraha kesaktian mandraguna tak mempan senjata tajam. 

Setelah memberi waranugraha kepada Sahadewa, Bhatara Siwa segera sirna menuju 

kembali ke Khayangan. Dalam waktu singkat datanglah Dewi Durga bersama 

pengikut-pengikutnya seperti ; leyak Barak, leyak jaran Guyang, leyak Mata Besik, 

leyak Mahisa Wedana, Bojog, dan sebagainya,  akan berpesta pora menikmati 

hidangan segarnya. Durga ingin menjajagi kesaktian Sahadewa, dengan menebaskan 

pedangnya beberapa kali ke tubuh Sahadewa, namun tebasan pedang itu tidak 

mempan melukai tubuh Sahadewa, lalu dicoba pula dengan menggigit beberapa 

bagian badannya, juga tidak mempan, akhirnya Durga baru menyadari, bahwa 

Sahadewalah satu-satunya yang akan dapat  meruwat dirinya. Pendek kata Sahadewa 

dapat menandingi kekuatan Bhatari Durga. Dengan demikian Bhatari Durga segera 

memberi tahu  kepada Sahadewa, bahwa ia sebenarnya adalah permaisuri Dewa 

Siwa, yang dahulu pernah melakukan kesalahan,  lalu memperoleh kutukan sehingga 

ia harus berubah wujud menjadi Raksasi dengan nama Durga. Ia telah mendapat 

petunjuk dari Dewa Siwa, ia hanya bisa kembali ke Kahyangan apabila ia telah 

diruwat oleh Sahadewa keluarga Pandawa. Untuk itu Bhatari Durga meminta dengan 

sangat, agar Sahadewa bersedia meruwatnya.  Sahadewa menyembah hormat kepada 

Sang Dewi, selanjutnya mengambil kembang diikuti dengan sikap angranasika yaitu 
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menyatukan sabda, bayu, dan idep, mencurahkan segala ilmunya yang telah 

diperolehnya dari Bhatara Siwa, lantas bunga itu dilemparkan ke arah Dewi Durga, 

maka Sang Dewi pun lunglai dan arwahnya telah meninggalkan jasadnya menuju 

Kahyangan atau orang Bali menyebutnya  moksatam jagatditam caiti dharma, mukti 

atau kebahagian yang abadi. Demikian Dewi Durga binasa, dan rohnya kembali ke 

Kahyangan untuk menjelma kembali menjadi Dewi Uma, sakti Bhatara Siwa. 

Setelah Sahadewa berhasil meruwat Dewi Durga, pengikutnya yang benama 

Kalika, datang menemui Sahadewa dengan wajah ekspresi marah besar, ia memohon 

seraya menyampaikan keinginannya untuk juga dapat ikut diruwat, tetapi Sahadewa 

terang-terangan menolaknya. Kalika geram, dan tambah marah mendengar Sahadewa 

menolak permintaan untuk meruwatnya, dalam waktu sekejap ia mengubah dirinya 

menjadi babi, lalu rame-rame dikejar dan ditangkap  masyarakat. Babi hasil 

tangkapan masyarakat itu beramai-ramai pula akan dipotong atau disembelih, 

ternyata babi tersebut tidak mempan dengan senjata tajam, dengan tipu daya babi 

jadi-jadian itu, ketika mau diangkat dengan pikulan, ternyata babi itu sudah 

menghilang dan berubah wujud menjadi burung garuda yang sangat ganas dengan 

paruh yang sangat tajam menyambar kesana-kemari dengan sangat lincahnya. Akan 

tetapi seekor burung garuda itu dengan mudah dikalahkan oleh Sahadewa. Untuk 

mengimbangi ilmu leak yang secara supranatural dikuasai Kalika, maka Sahadewa 

segera mengubah dirinya menjelma menjadi Barong dan Kalika berubah menjadi 

Rangda, seorang raksasi dengan wajah berwarna merah, bertaring panjang yang 

sangat menakutkan, lidahnya menjulur panjang dihiasi dengan ornamen api-apian, 

berhiaskan hati pada telinga dan mengkalungkan usus besar, serta memiliki kuku 

yang sangat panjang yang sangat mengerikan. Pertarungan Barong dan Rangda 
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terjadi sangat seru. Setelah Barong terdesak, maka Barong dibantu oleh beberapa 

penari keris, yang tampil bertelanjang dada. Dengan membawa keris terhunus di 

tangan kanan masing-masing, menunjukkan ekspresi wajah marah kepada Rangda. 

Para penari keris itu ingin menusukkan kerisnya ke dadanya Rangda. Akan tetapi 

rurub putih atau sapu tangan besar yang berisi rerajahan itu sangat dasyat mampu 

membuat para penari keris itu kelabakan dan tidak berdaya bahkan sampai tidak 

sadarkan diri. Setelah semua penari keris itu kena kibasan rurub putih itu, maka sang 

Rangda pun sambil berjalan mundur menuju belakang panggung dan terus 

menghilang. Kemudian muncullah Barong yang disakralkan untuk dapat 

dimohonkan tirta wasuhpada oleh Pemangku (pinandita) untuk menyadarkan para 

penari keris yang kesurupan tidak sadarkan diri itu. Pemangku lalu menyiratkan tirta 

suci itu kepada seluruh penari keris, para penari keris lalu bangun dengan geram 

seolah-olah roh Barong itu merasuk ke tubuh penari keris. Para penari keris yang  

kesurupan itu ingin membalas dendam kepada Rangda, ternyata Rangda sudah tidak 

ada di tempat, lalu mereka dengan seketika itu pula membalikkan kerisnya menusuk-

nusukkan keris itu ke tubuhnya dengan ekspresi beringas, karena sekujur tubuhnya 

merasa gatal yang luar biasa. Setelah puas menusuk-nusukkan kerisnya itu, 

berikutnya datang lagi Barong Ket seolah-olah menarik roh-roh yang merasuki para 

penari keris dengan  menghalau para penari keris ke luar panggung, setelah itu 

mereka sadar. 

Adegan pertarungan antara Rangda melawan penari keris ini merupakan 

klimaks dari pertunjukan drama tari Barong yang oleh para wisatawan dikenal 

dengan nama Barong and Kris Dance, yang sudah barang tentu merupakan adegan 

yang sangat ditunggu-tunggu oleh para wisatawan mancanegara. Untuk memberi 
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kesan bahwa dalam pertunjukan Barong ini terdapat adu kekuatan magis, maka 

ditampilkanlah adegan tari keris ini, yang aslinya hanya bisa disaksikan di beberapa 

desa pada saat ada upacara piodalan atau penirtan di Pura Dalem atau Pura Kuburan. 

 
 

Gb.25      Tari barong  sebagai pembukaan 
 

 
 

Gb.26    Barong dalam posisi gerak tari mencari kutu 
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Gb.27   Adegan Celuluk sedang mengganggu rakyat  
 
 

 

 
 
 
  
 

            Gb.28     Adegan Celuluk sedang mempengaruhi ibu Kunti 
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Gb.29    Ni Rarung dan Ni Lendi Pengikut Rangda 
 
 
 
 

 
 

Gb.30   Dewi Durga sedang minta bantuan Sahdewa untuk diruwat. 
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                           Gb.31     Batara Durga 
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Gb.32    Dewi Kalika menuntut ikut juga diruwat 
 
 
 

 
 
 

Gb.33    Pertarungan Barong Ket dengan Kalika 
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Gb.34  Onying atau tari keris yang sedang kesurupan 
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BAB VI 

 

PENUTUP 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
 

Seperti telah dikemukan pada bab awal, pokok masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah fenomena pesan-pesan budaya yang terdapat di balik Barong 

dan Rangda sebagai karya seni rupa tradisional Bali. Secara lebih tegas lagi masalah 

tersebut pada hakekatnya adalah yang berkaitan dengan sejarah, proses pembuatan,  

sakralisasi, estetika, simbol dan mitos,  serta kajian pertunjukan Barong dan Rangda. 

6.1  Simpulan 

Berkenaan dengan pokok masalah tersebut dalam penelitian ini, secara umum 

dari keseluruhan pembahasan sebagaimana telah dipaparkan, maka berikut ini 

disampaikan beberapa simpulannya  yaitu :  

Pertama, sejalan dengan perjalanan sejarah, asal-usul Barong Ket dan 

Rangda di Bali dimulai pada sekitar abad ke16 masa kerajaan dinasti Kresna 

Kepakisan di Kraton Gelgel Bali, pada pemerintahan Dalem Waturenggong. Pada 

abad ini tercatat bahwa orang Jawa sudah mulai berbondong-bondong datang di Bali 

termasuk para budiman, kesatria, pendeta, dukun, dan para seniman. Pada jaman 

inilah diperkirakan sudah ada bentuk topeng Barong dan Rangda. Tetapi masih 

sebatas bentuk punggalan atau topeng yang sudah biasa dipahatkan pada setiap pintu 

gerbang paduraksa kerajaan maupun pintu gerbang tempat-tempat suci seperti Pura 

maupun pada kori agung,  yang disebut karang Bhoma. Tampaknya kebiasaan orang 
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Jawa Timur menghias candi-candi dengan Banaspati atau penguasa hutan, terbawa 

pula sampai di Bali, sehingga mempengaruhi masyarakat Bali untuk membuat hiasan 

di atas pintu kori agung yang hingga sekarang terkenal dengan nama karang Bhoma. 

Di Jawa Tengah hiasan ini bernama Kala. Bertolak dari bentuk wajah topeng karang 

Boma inilah, selanjutnya lahir beberapa bentuk topeng seperti; Karang Sae, Karang 

Barong, Karang Tapel, dan sebagainya.  Seperti telah diketahui ketika, jayanya 

kerajaan Majapahit di  Jawa, telah membina hubungan yang baik dengan negeri 

Cina, terutama bekerjasama di bidang  perdagangan, politik, maupun di bidang  

agama, terutama agama Budha. Perkembangan selanjutnya muncul beberapa bentuk 

Barong, yaitu : Barong Keket yang kemudian disingkat menjadi Barong Ket, Barong 

Bangkal, Barong Macan, Barong Asu, Barong Gajah, dan lain sebagainya.  

Kedua, dalam proses pembuatan Barong Ket dan Rangda yang akan 

disakralkan dalam pembuatannya melalui beberapa tahapan  sesuai dengan  pedoman 

dan keyakinan yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu. Sakralisasi karya seni 

Barong Ket dan Rangda tersebut sudah dilakukan sejak mencari dan menebang kayu 

sebagai bahan tapel dengan beberapa tahapan upacara ritual. Hal ini ditandai dengan 

dilakukannya upacara nuwedin, yaitu upacara pemberitahuan dan memohon ijin 

kepada Hyang Widhi sebagai pencipta dan penguasa alam lingkungan, kepada yang  

baurekso atau makhluk halus yang kebetulan bertempat tinggal di lingkungan sekitar 

pohon tersebut. Setelah selesai melakukan upacara nuwedin yang dipimpin oleh 

seorang pemangku, maka langkah selanjutnya adalah menebang kayu sesuai dengan 

kebutuhan. Masing-masing topeng membutuhkan ukuran kurang lebih 50 cm  dan 

garis tengah kurang lebih 35 cm, kayu yang dibutuhkan sebanyak 4 potong kayu.  

Keempat potong kayu ini lalu dibungkus dengan kain sudamala atau kotak-kotak dan 
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dapat juga menggunakan kain putih, terus diboyong dan diarak dengan iringan 

baleganjur menuju setra atau pura Kuburan, untuk disemayamkan selama tiga hari. 

Setelah potongan-potongan kayu itu disemayamkan selama tiga hari di Pura 

Kuburan, selanjutnya  masyarakat bersama dengan tokoh agama setempat dan 

pemangku  membawa kayu tersebut kerumah sangging untuk kemudian diproses 

menjadi tapel atau topeng. Namun sebelum kayu itu diserahkan ke sangging terlebih 

dahulu pemangku menghaturkan sesaji pemralina untuk menonaktifkan kekuatan 

kayu itu secara spiritual dengan simbol memahatkan pahatnya sebanyak tiga kali, 

sehingga setelah diserahkan kepada seorang sangging sudah tidak ada roh yang 

menempati kayu tersebut. Upacara pemralina menjadikan sangging lebih leluasa 

untuk berekspresi dan mengolah kayu itu menjadi topeng. Selanjutnya sangging 

sudah dapat memulai pengerjaannya dengan tahapan (1) makalin, yaitu mengawali  

bentuk dasar atau global topeng, (2) ngerupa, yaitu menajamkan pola garis pada 

mata, bibir, gigi, hidung, dahi, dan kumis, sehingga perwajahan topeng sudah tampak 

jelas wujudnya, (3) ngalusin, yaitu menghaluskan topeng dengan kertas gosok, dari  

yang kasar hingga permukaan yang halus, yang harus dilakukan secara hati-hati, (4) 

memulas, mewarnai topeng dengan menggunakan warna-warna tradisional untuk 

topeng yang disakralkan, meliputi warna putih dari bahan abu tulang babi, warna 

biru dari blau, warna merah dari kincu, warna kuning dari atal (sejenis tanah), dan 

hitam diambil dari jelaga. 

Ketiga, proses sakralisasi, topeng Barong dan Rangda setelah selesai dibuat, 

diawali dengan  upacara prayascita atau pemlaspas, yakni upacara pembersihan yang 

bermakna untuk membersihkan kembali leteh atau kotoran yang terjadi manakala 

pembentukan topeng. Selanjutnya topeng Barong  dan Rangda ini dirangkai 
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dipadukan dengan bagian badannya, melalui upacara ngateb dan pasupati, yang 

berarti Barong  dan Rangda telah lahir kembali dan hidup dengan kekuatan baru. 

Upacara ini ditandai dengan menanamkan tiga elemen kekuatan, yaitu  emas, perak, 

dan tembaga, yang dilebur menjadi satu dalam bentuk lempeng  (simbol Brahma, 

Wisnu dan Siwa) dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu pada ubun-ubun 

topeng tersebut.  Sebagai rangkaian terakhir dalam proses sakralisasi adalah upacara 

ngerehin. Sebelum upacara ini dilakukan biasanya terlebih dahulu mencari hari baik 

dengan berkunsultasi dengan sulinggih atau Pedanda, umumnya pada hari Selasa 

Kliwon atau Kajangkliwon, pada bulan tilem, sasih kedasa, dan dilakukan di pura 

Kuburan tepat pada tengah malam. Dipimpin oleh Pedanda dan dibantu oleh 

Pemangku Kuburan, masing-masing pemundut diharuskan menduduki tengkorak 

manusia ketika sesaji dihaturkan. Setelah selesai upacara, Barong dan Rangda 

ditinggal di kuburan, masyarakat dapat menunggu dan melihat datangnya roh yang 

masuk ke dalam Barong dan Rangda yang berupa seberkas sinar dari jarak jauh. 

Setelah masyarakat menyaksikan seberkas sinar yang masuk ke tempat upacara dan 

yang kemudian diikuti oleh beberapa orang yang kesurupan, sebagai pertanda 

Barong dan Rangda itu sudah kemasukan roh, maka Barong dan Rangda  sudah 

dianggap sakral, dan  diyakini dapat melindungi warga masyarakat. 

Keempat, bentuk penampilan Barong  ketika digunakan sebagai sarana tari 

atau pertunjukan, proporsi antara topeng atau  kepala, badan dan ekor menunjukkan 

keserasian sesuai dengan patron yang dibakukan oleh masyarakat Bali. Bentuk 

topeng Barong yang gagah memiliki ukuran panjang duang lengkat (kurang lebih 30 

cm) dan lebarnya   alengkat ditambah duang nyari (kurang lebih 25 cm). Sementara 

perbandingan yang harmonis antara bagian badan dengan kepala adalah  panjang 
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badan tujuh kali panjang kepala. Hiasan Barong ditempatkan pada gelungan atau 

mahkota kebesaran yang di belakangnya dihias dengan garuda mungkur, kalung atau 

badong, ampok-ampok pada keempat kaki, oncer disepanjang badan, ekor dibentuk 

seperti ekor sapi yang ujungnya diberi rambut dan digantungi dengan genta atau 

lonceng. Semua hiasan ornamen yang dipahatkan di atas kulit sapi yang telah 

dihaluskan ini dengan ornamen patra punggel khas Bali, dan dilapisi dengan prada 

emas.  

 Bentuk topeng Rangda ukurannya sama dengan wajah manusia, karena 

topeng ini ketika digunakan dilekatkan atau dikenakan pada wajah penari. Kedua 

posisi mata besar bulat mendelik dengan ekspresi wajah menyeringai, dengan gigi 

atas menonjol,  memiliki empat taring yang tajam melengkung dua taring atas dan 

dua taring bawah belakang mencuat tinggi yang juga melengkung, hidungnya besar, 

lidah panjang menjulur  ke bawah dihiasi dengan ornamen api-apian. rambutnya 

yang putih bercampur hitam sangat lebat menyelimuti seluruh tubuhnya hingga ke 

lutut. Ketika Rangda ditarikan tampak kuku-kukunya yang panjang selalu digetarkan, 

busana serba kotak-kotak, kedua susunya bergelantungan sampai ke pusar, juga 

hiasan usus-usus besar bergelantungan, sungguh penampilannya sosok yang  benar-

benar mengerikan dan menakutkan. 

Pembuatan Barong Ket dan Rangda di Bali tetap terikat dengan rumusan-

rumusan estetika Hindu Dharma,  karena itu harus memenuhi enam persyaratan (sad 

angga), yakni rupabheda, sadrsya, pramana, wanika bangga, bhawa dan lawanya, 

yang kesemuanya dapat menyatu dalam karya seni, dalam hal ini Barong dan 

Rangda.  Rupabheda dapat dibedakannya antara bentuk yang satu dengan bentuk 

yang lain, seperti antara bentuk  Barong Ket dengan bentuk Rangda. Rumusan 
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estetika sadrsya, pada Barong merupakan perwujudan dari bentuk binatang mitologi 

yang berkaki empat, sementara bentuk Rangda merupakan perwujudan dari seorang 

Dewi, sehingga bentuk topeng mendekati bentuk wajah manusia yang  distilisasi 

menjadi bentuk yang seram sesuai pula dengan simbol negatif yang disandang 

Rangda, sementara Barong sebagai simbol positif. Prinsip pramana, telah 

ditentukannya  patokan-patokan tentang  ukuran-ukuran atau proporsi yang ideal 

tentang Barong dan Rangda. Bhawa sebagai pancaran rasa, terdapat simbol warna 

pada Barong Ket adalah warna merah, sedangkan topeng Rangda warnanya putih. 

Simbol warna diambil dari Dewata Nawa Sanga. Warna merah adalah simbol 

Brahma dan warna putih adalah simbol Iswara. Warna Barong merah, merupakan 

simbol kemarahan dari  Banaspatiraja ingin berperang melawan Dewi Durga atau 

Rangda. Sedang warna putih yang dikenakan pada Rangda karena Dewi Durga 

sebetulnya adalah dewi Uma sakti dari Iswara yang memiliki warna putih. Dan 

lawanya merupakajn keindahan yang melekat pada Barong Ket dan Rangda yang 

memiliki daya pesona, bhawa atau greget. Karya seni tradisional Barong dan Rangda 

bukan hanya penampilan  teknik semata, tetapi juga ekspresi yang memberikan 

wibawa transendental.  

Kelima, setiap ritual keagamaan yang dijalankan masyarakat Bali selalu 

diikuti  dengan penggunaan simbol-simbol dan mitos-mitos. Penggunaan mitos dan 

simbol-simbol tersebut mempunyai makna mendalam berkaitan dengan maksud dari 

sebuah ritual dijalankan. Setiap mitos dan simbol yang digunakan selalu mempunyai 

makna filosofis yang cukup tinggi bagi manusia. Mitos merupakan bentuk 

penghayatannya dan menjadi suatu perantara dalam dialog dengan dewa-dewa. 

Mitologi diyakini sebagai  cara untuk menggambarkan, menghadirkan Hyang Widhi, 
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melalui konsep serta bahasa simbol.. Berkat kerangka acuan yang terdapat dalam 

mitos, manusia dapat berorientasi dalam kehidupan ini, ia tahu dari mana ia datang 

dan kemana ia pergi, asal-usul dan tujuan hidupnya dibeberkan dalam mitos, oleh 

sebab itu, maka mitos menjadi  pegangan hidup. 

Arca-arca binatang mitos disucikan bagi masyarakat Bali dan sebagai 

simbol tunggangan para dewata, umumnya merupakan arca lingga stana dewata, 

wujud arca-arca ancangan atau unen-unen ini  bermacam-macam bentuk seperti;  

naga, naga bersayap, singa, harimau, burung garuda dan termasuk pula Barong. 

Sedangkan bentuk dari pada Barong merupakan kombinasi dari singa, macan, dan 

sapi yang mempunyai kekuatan magis, dan barong biasanya disertai dengan  

Rangda sebagai pendampingnya. Dalam kitab Siwa Purana dan kitab Sarabha 

Upanisad, mitos tentang Bhoma, inti ceritanya sebagai berikut; diceritakan bahwa, 

Wisnu berwujud Narasimha untuk membunuh raksasa Hiranyakasipu. Narasimha 

sangat sakti. Oleh sebab itu Narasimha dengan mudah dapat menangkap dan 

membunuh raksasa Hiranyakasipu. Siwa kemudian mengambil wujud Sarabha 

menangkap Narasimha, dan memenggal kepalanya. Akhir dari pada cerita mitos 

ini adalah penghormatan terhadap Narasimha yang telah mengalahkan 

Hiranyakasipu. Kepala Narasimha (Bhoma) inilah diletakkan di atas pintu masuk 

candi atau pura, sehingga siapa saja yang akan masuk ke tempat suci ini terlebih 

dahulu akan menundukkan kepala sebagai penghormatan terhadap Narasimha.  

Barong  Ket dan Rangda adalah simbol kekuatan Tuhan Yang Maha Esa 

dalam melindungi dan menjaga wilayah desa dan masyarakat penyungsungnya. 

Penggambaran Barong dan Rangda  dengan wujud yang sangat menakutkan, 

seram dan, angker adalah dalam kepentingan untuk mengimbangi atau melawan 
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bhuta kala berikut anasir-anasirnya yang bersifat negatif, wajah  yang juga seram 

dengan berbagai bentuknya  yang mengganggu ketentreman kehidupan manusia.  

 

Keenam, pesan-pesan  budaya di balik Barong  dan Rangda, merupakan abstraksi 

dari adat, oleh sebab itu menjadi pedoman tertinggi dalam hidup orang Bali. Adat 

merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara turun temurun bagi masyarakat 

Bali. Hubungan antara agama, upacara, dan adat, dalam pelaksanaannya  saling 

mendukung antara satu dengan lainnya, oleh karena itu maka terwujudlah 

keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penampilan Barong Ket dan Rangda 

pada upacara Yadnya atau pertunjukan Wali dalam pelaksanaan upacara piodalan di 

Pura sudah menjadi adat dalam pengamalan ajaran agama Hindu Dharma. Sikap 

hidup yang berorientasi kepada dualisme seperti  benar-salah, siang-malam, laki-

perempuan, langit-bumi, utara-selatan dan lain sebagainya, juga amat berpengaruh 

terhadap pertunjukan Barong dan Rangda terutama dalam kategori balih-balihan 

dengan lakon Calonarang. Pertunjukan Calonarang ini, inti ceritanya adalah 

peperangan antara kejahatan melawan kebaikan, yang merupakan aktualisasi dari 

konsep Rwabinneda.  Pesan-pesan budaya yang tersirat dalam pertunjukan ini adalah 

terutama norma-norma moral dan etika yang sangat kuat. Kekuatan yang sangat kuat 

ini oleh seniman tradisional diimplementasikannya pada pertunjukan Barong dan 

Rangda dalam kategori balih-balihan dengan lakon Calonarang.   Warga masyarakat 

perlu mengharmoniskan dua kekuatan ini, agar alam jagat raya  tetap berjalan sesuai 

dengan hukum alam.  
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6.2 Saran-saran 

Sesuai dengan  hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan Barong Ket dan Rangda ini adalah sebagai berikut ; 

Pertama, bentuk pertunjukan yang tergolong katagori wali, selama ini 

berdasarkan pengamatan ternyata pertunjukannya terkesan apa adanya dan amat 

sederhana. Berkaitan dengan itu, maka pertunjukan hendaknya dapat dipersiapkan 

dengan baik dan kreatif, karena pertunjukan yang akan dipersembahkan kepada 

Hyang Widhi seharusnya karya garapan yang terbaik. Walaupun pertunjukan wali 

tersebut tidak disaksikan penonton atau paling banter disaksikan oleh beberapa orang 

peserta upacara piodalan saja. Akan tetapi pertunjukan tersebut seharusnya juga 

direncanakan dengan baik. Untuk itu perlu persiapan yang matang dalam persiapan 

pertunjukan tersebut. baik dalam bentuk gerak tari, busana/kostum, rias wajah agar 

dapat menjiwai ekspresi dari tarian itu sendiri. 

Kedua, pertunjukan yang tergolong wali maupun bebali, jaman dahulu 

kehadirannya adalah hanya dipersembahkan kepada para Dewata, maupun terhadap 

Bhuta Kala, mana kala ada upacara  panca wali atau piodalan di salah satu pura 

untuk memperingati ulang tahun pura tersebut. Jika ada peristiwa gerubug atau 

wabah yang menyerang masyarakat, maka baru tari-tarian sakral ini dipertontonkan 

dengan tujuan  untuk  mengusir wabah penyakit yang menyerang masyarakat, seperti 

Barong  keliling desa untuk ngelawang, Sang Hyang Jaran, Sang Hyang Dedari dan 

sebagainya.  Namun sekarang ini tampaknya sudah ada gejala pergeseran nilai 

budaya, bahwa pertunjukan wali atau sakral ini dipertontonkan untuk kepentingan 

sajian pariwisata. Jadi bukan untuk dipersembahkan kepada Hyang Widhi, maupun 

untuk mengusir roh-roh jahat yang menyerang masyarakat, tetapi sekarang untuk 
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kepentingan ekonomi yaitu sebagai media pengeruk dolar. Untuk itu saya 

menghimbau kepada semua pihak yang terkait seperti pejabat Depag Propinsi Bali, 

para tokoh-tokoh agama Hindu Dharma  yang terhimpun dalam wadah organisasi 

Parisada, untuk bersepakat dapat melahirkan keputusan yang berupa awig-awig 

tentang pertunjukan Wali maupun bebali, mana yang boleh, mana yang tidak boleh 

dipertunjukkan di luar pura, berikut sangsi-sangsi adat yang ditimpakan kepada 

mereka yang melanggar ketentuan awig-awig tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat 

melindungi atau melestarikan pertunjukkan yang sifatnya sakral maupun wali 

sebagai aset budaya Bali.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



237 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bagus, I G N. 2002. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia(Kebudayaan Bali). 
Koentjaraningrat (Ed). Jakarta : Penerbit Djambatan.  

 
Bandem I Made  dan Nyoman Rembang.  1976.  Perkembangan Topeng Bali 

Sebagai Seni Pertunjukan.  Denpasar : Proyek Pengalian, Binaan dan 
Pengembangan Seni Klasik Tradisional dan Baru. 

 
………   1996.   Etnologi Tari Bali .  Yogyakarta : Penerbit Kanisius. 

……… and Frederik Eugene de Boer. 1981. Kaja and Kelod Balinese Dance in 

Transition. Kualalumpur : Oxford University Press. 

Bodgan, R dan Steven J. Taylor. 1993. Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian. Surabaya 
: Usaha Nasional. 

 

Bruce,  A.Ch Howard M.Bahr and Stan L.Albrecht,  1991.  Metode Penelitian Ilmu 
Pengetahuan Sosial.  DR.Sulistia,ML,dkk (penterjemah). Semarang : IKIP 
Press. 

 
Covarrubias M. 1972. Island of Bali. New York :  Oxford University Press 
 
Daniel, T (Ed), 1993. Rahasia Pembangunan Bali. Jakarta : Harian Umum Suara 

Karya dan Cita Budaya. 
 
De Zoete, B dan Walter Spies, 1973. Dance and Drama in Bali,  Singapore:Oxford 

University Press. 
 
Dewantoro, K. H. 1967.  Kebudayaan, Bagian ke II A. Yogyakarta : Majelis Luhur 

Taman Siswa. 

Djelantik, AAM. 2004. Estetika Sebuah Pengantar. Bandung  :  Diterbitkan oleh 
Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia. 

 
Eisemar, Fred B.  1989.  Sekala and Niskala, Volume I : Essays On Relegius, Ritual 

and Art. Singapore : Periplus Editions. 
………..,  1990. Sekal & Niskala Vol II: Essays on Society, Tradition, Craft. 

Singapore : Periplus Editions. 
 
Geertz.C.   1973.  Ethos World View and Analysis Of Saczed Symbols dalam The 

Interpretation Of Culturus : Selected Essys. New York : Basic Book 126-
141. 

 



238 
 

 
 

………... 1992.  Tafsir Kebudayaan.  Sekapur Sirih DR Budi Susanto.  Yogyakarta : 
Kanisius. 

 
Ginarsa. K .  1977.  Gambar Lambang.  Denpasar : Proyek Sasana Budaya Bali. 
 
Holt, C. 2000. Melacak jejak Perkembangan Seni Indonesia. R M Soedarsono 

sebagai alih bahasa. Bandung  :  Penerbit Arti Jine. 
 
Joyomartono, M. 1991. Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam 

Pembangunan. Semarang : IKIP Semarang Press. 
 
Kanta, I M.  1977.  Proses  Melukis Tradisional Wayang Kamasan.  Denpasar  : 

Sasana Budaya Bali. 
 
Kartika S, D dan Nanang Ganda Perwira. 2004.Pengantar Estetika. Banduing : 

Penerbit Rekayasa Sains 
  
Kuntjaraningrat. 1972. Pengantar Antropologi Kebudayaan. Jakarta : Penerbit 

Aksara. 
 
……… .  2002.  Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.  Jakarta : Penerbit 

Djambatan. 
 
Manik Mas, BD dan I N Djoni Gingsir. 1996. Babad Bali Agung, Seri K.G.P 

Bendesa Manik Mas. Jakarta : Penerbit Yayasan Diah Tantri. 
 
Melalatoa, M.Junus.1989. Pesan Budaya dalam Kesenian. Berita 

Antropologi.Th.XIII No.45, Januari-Maret. Jakarta : Diterbitkan oleh 
Jurusan Antropologi  FISIP Universitas Indonesia. 

 
Miles Matthew B and A, Michael Hberman. 1992. Analisis Data Kualitatif .  

Rohendi TR (penerjemah), Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 
 
Moleong, J Lexy. 1994.  Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 
 
Muhadjir,N. 1996.  Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi III) . Yogyakarta : 

Penerbit Rake Sarasin. 
 
Mulyana D. 2001.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradikma Baru Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung : Penerbit PT.Remaja Rosda 
Karya. 

Munro, T. 1963. Evolution in the Art. Cleveland : Musium Cliveland. 
 
Napier, A David. 1984. Masks  Transformasi and Paradox. California :  University  

of California Press. 
 



239 
 

 
 

Ngurah Harta, I G.  1997. Mengenal Alam Gaib. Denpasar :  Penerbit  PT. BP. 
 
Puja, I G.  1984.  Agama Hindu.  Jakarta : Mayasari. 
 
Putra Negara, A A. 1998. Konsep Rwa Bhineda pada Masyarakat Hindu Dharma di 

Bali : Kontinuitas dan Perubahannya. Yogyakarta : Tesis S2 Program Studi 
Pengkajian Seni Pertunjukan, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah 
Mada. 

 
Roger, M Keesing dan Samuel Gunawan. 1989. Antropologi Budaya (Jilid I). Suatu 

Perspektif Kontemporer.Edisi ke 2.  Semarang :  Erlanga Press. 
 
Rohendi,TR. 2000. Kesenian dalam Pendekatan Kebudayaan.  Bandung : Penerbit  

STISI  Press. 
 
Sachari, Agus. 2003. Metodologi Penelitian Budaya Dasar. Jakarta : Penerbit 

Erlangga 
 
Santoso B. 1981/1982. Kesenian dan Nilai-nilai Budaya. Dalam Analisis 

Kebudayaan. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Sedyawati Edi. 1981.  Pertumbuhan Seni Pertunjukan. Jakarta : Penerbit Sinar  

harapan. 
 
Setia, P, (ed). 1992. Cendekiawan Hindu Bicara. Denpasar : Penerbit Yayasan 

Dharma Naradha. 
 
Simpen  AB, Wayan. 1974. Sejarah Wayang Purwa. Serbaaneka Wayang Kulit Bali. 

Denpasar : Listibya Daerah Bali.  
 
Soedarsono,  1972.  Djawa dan Bali dua Pusat Perkembangan Drama Tari 

Tradisional di Indonesia.  Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.  

 

………   1968.  Dances In Indonesia.  Jakarta  :  Penerbit Gunung Agung. 

 

………   1985.  Peranan Seni Budaya dalam Sejarah Kehidupan Manusia 

Kontunuitas dan Perubahannya.  Yogyakarta : Universitas Gajah Mada 

Press. 

 

………   2001. Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Bandung : 

Diterbitkan oleh MSPI (Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia). 

 



240 
 

 
 

Soedarso. SP.  1990.  Tinjauan Seni sebuah Pengantar untuk Apresiasi Seni.  

Yogyakarta : Saku Dayar Sana. 

 

Spradley, P James. 1997. Metode Etnografi. Pengantar DR.Amri Marzali. 
Yogyakarta :    Penerbit PT. Tiara Wacana. 

 
Suamba IB, Putu. 2003. Estetika Hindu dan Pembangunan Bali (Simbol, Filsafat, 

Signifikansinya dalam Kesenian), Yudha IBG (Ed). Denpasar : Percetakan 
Mabhakti. 

 
Sunaryo, A.   1993.  Desain Dasar I.  Hand Ont.  Semarang : Jurusan Seni Rupa  
             FBS IKIP Semarang. 
 
Sumardjo, J.  2000.  Filsafat Seni.  Bandung : Diterbitkan oleh  ITB  Press. 

Suparta, N, O. 1977.  Panca Yadnya.  Denpasar : Proyek Sasana Budaya Bali. 

Sutrisno, Muji FX dan Verhaak Christ. 1993. Estetika Filsafat Keindahan. 
Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 

 
Suparlan, P.  1980.  Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya. Perspektif Budaya. 

Makalah Disampaikan pada Seminar, Manusia dalam Keserasian 
Lingkungan. Jakarta : Departemen Pengawasan Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup RI dan Pusat Studi Lingkungan UI. 

    

Surayin, I A P. 2004. Melangkah ke arah Persiapan Upakara-Upakara Yadnya. 
Surabaya : Penerbit Paramita. 

 
Titib, I M. 2003. Teologi & Simbol-Simbol dalam Agama Hindu. Surabaya : Penerbit 

Paramita. 
 
Tolstoy, Leo N. 1960. What is Art. New York : Bobs Merril Indiana Polis. 
 
Triyanto. 1993. Pendekatan Kebudayaan dalam Kajian Arsitektur Rumah 

Tradisional.  Lembaran Ilmu Pengetahuan No 2.  Th XXII.  Semarang : 
IKIP. 

 
 Van Baal, 1988.  Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (hingga 

dekade 1970 ).  Piry J . (penterj.) . Jakarta : Penerbit PT Gramedia 
 
Van Peursen.1984 .  Strategi  Kebudayaan . Dick Hartoko (penterj). Yogyakarta : 

Penerbit Kanisiu. 
 
Wardhana, I M. 1994. Topeng koleksi Musium Negeri Propinsi Bali. Denpasar :  

Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan Bagian Proyek Pembinaan 
Permusiuman. 



241 
 

 
 

 
Wong, W. 1972. Beberapa asas Merancang Dwimatra. Adjat Sakri (penterjemah). 

Bandung : Penerbit ITB  
 
Yoga, S Nyoman. 2000. Mengenal Barong dan Rangda. Surabaya : Penerbit  

Paramita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 
 

 
 

GLOSARI LOKAL 

 

 

Adharma   : perilaku yang tidak baik 

Awig-awig                  : tata tertib/aturan-aturan dan sangsi. 

Atman      : roh manusia yang sudah meninggal. 

 

Balih-balihan  : tontonan hiburan. 

Banaspati                     : raja hutan 

Banten   : sesaji yang sudah terangkai. 

Banjar    : organisasi masyarakat desa. 

Bebali    : tontonan penunjang upacara. 

Bonres   : wajah topeng dengan berbagai ekspresi atau lawak 

 

Daratan/onying : tari keris . 

Dadia                          :  kelompok trah 

Desti    : ilmu hitam. 

Dewa    : Tuhan beserta manifestasinya. 

Dharma   : kebajikan. 

Dipastu                        : dikutuk 

 

Gering lumintu  : penyakit menular. 

Gering hamancuh  : penyakit muntah darah. 

Gering rug buana  : bencana alam. 

Gering utah bayar   : muntah berak 

Griya    : rumah pendeta. 

Grubug   : orang meninggal dunia lebih dari lima dalam sehari. 

 

 

Jaba tengah   : halaman bagian tengah pura. 

 

Jaba sisi   : halaman bagian luar pura. 
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Jaja cacalan   : jajan yang diolah dengan jari tangan. 

Jaler    : celana panjang. 

Jatu    : bulu barong yang diikatkan pada pergelangan tangan kanan. 

Jeroan    : halaman bagian dalam dipura. 

 

Kahyangan jagat         : tempat sembahyang bagi umat Hindu Dharma seluruh Bali. 

Kaja    : utara. 

Kala                             : waktu 

Kangin   : timur. 

Karmapala   : hasil perbuatan. 

Kauh    : barat. 

Keben :tempat untuk membuat sesaji yang terbuat dari bambu           

berbentuk segi empat lengkap dengan penutupnya.  

Kelihan adat  : pimpinan desa adat. 

Kelod  : selatan. 

Kepus pungsed            : upacara putusnya tali pusar bayi. 

Kerangsukan  : kemasukan roh jahat 

Kerawuhan  : kemasukan roh suci. 

Kori Agung                 : Paduraksa/gapura 

Kulkul  : kentongan. 

 

Lamad  : lendir. 

Leak  : ilmu mengubah diri  

Leteh                           : kotor secara spiritual 

Lingga                         : simbol laki-laki. 

 

Marcapada                   : dunia  

Makalin                        : global 

Mantram                      : mengucapkan  pujian kepada Tuhan YME  

Magedong-gedong      : upacara tujuh bulan usia kandungan. 

Manusa  : manusia. 

Medusang-dusangan : memandikan jenazah  
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Mekemit  : tirakat. 

Melancaran  : berkunjung. 

Memundut  : mengusung. 

Moksa                         : kebahagiaan abadi. 

Mesekeh : menyimpan mayat manusia lebih dari tujuh hari. 

 

Ngayah / ngoupin : suatu kegiatan gotong-royong upacara. 

Ngerupa                      : membentuk 

Ngalusin                      : menghaluskan 

 

Ngelawang                  : Barong Ket menari keliling ke rumah penduduk desa 

Ngerehin  : memohon kekuatan gaib kepada Tuhan agar Barong Ket dan     

Rangda tampak angker dan berwibawa. 

Ngugal  : Barong Ket menari sebagai awal pertunjukkan. 

Niskala  : gaib, alam tidak nyata. 

 

Pasupati  : upacara, mengisi kekuatan dengan mantra-mantra suci. 

Pancadatu           : lima warna simbol,(hitam, merah, putih, kuning dan warna   

campuran)  

Pralina                         :  mati 

Pedanda/Sulinggih      : Pendeta  umat Hindu 

Pemelaspas  : upacara pensucikan. 

Pemangku  : orang yang menghantarkan persembahyangan di pura. 

Penengen  : penangkal ilmu hitam. 

Pengiwa  : pengikut ilmu hitam. 

 

Pengelukatan  : pembersihan diri dari segala yang kotor. 

Penjor  : hiasan yang terbuat dari bambu dan janur. 

Penyimpenan  : disimpan kembali di tempat semula. 

Pepeson  : iuran wajib. 

Piodalan  : pelaksanaan upacara di tempat suci. 

Pitra  : leluhur. 
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Punggalan  : bentuk muka barong. 

Pura  : tempat suci untuk persembahyangan. 

 

Reinkarnasi                 : lahir kembali 

Rerajahan  : simbol yang berupa gambar dan huruf Bali. 

Rurub                          : penutup muka Rangda dan Barong 

Sadeg                        : seseorang sebagai perantara untuk berhubungan dengan roh   

leluhur. 

Sangging  : seniman  atau perupa 

Sekala  : duniawi 

Setra                            : Kuburan. 

Subak                          : organisasi tradisional sosioreligi 

Sema  : kuburan. 

Sanata Dharma           : ajaran Hindu 

 

Tatwamasi                  : aku sama dengan kau. 

Taksu                          :  Kharisma penari. 

Tirtha  : air suci. 

Toya  : air. 

Triloka                        : tiga dunia  ( alam bawah, alam manusia, dan sorga ) 

 

Wali  : suci. 

Wangsit  : wahyu 

 

 

Wariga  : sistem putaran kalender bali. 

 

Yadnya  : persembahan suci. 

Yeh Nyom  : air ketuban. 

Yoni                            : simbol perempuan. 
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Lampiran  1 
INSTRUMEN PENELITIAN 

 
Judul : Topeng Barong dan Rangda : Kajian Tentang Pesan-   Pesan 

Budaya dibalik Karya Seni Rupa Tradisional Bali.  
           

Peneliti  :  Dewa Made Karthadinata  
                  NIM:2001503002 
Program Pendidikan Seni  
Proram Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. 
 
 
Data yang diperlukan penelitian ini bersifat kualitatif, yakni berupa pesan-

pesan  budaya, di balik karya seni rupa tradisional Bali, Barong dan Rangda  melalui 

:  asal-usul sejarah, simbol / mitos  dan  pertunjukan  Barong dan Rangda. Untuk itu 

yang sangat berhubungan dengan persoalan tersebut  adalah proses pembentukan, 

yang berhubungan dengan para perajin atau sangging, tahap sakralisasi melalui para 

tokoh agama. Oleh karena itu alat utama yang digunakan untuk mmenjaring data 

tersebut adalah human instrumen, yakni peneliti sendiri sebagai pengumpul data 

dengan segenap kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, terjun langsung ke 

lapangan untuk mengumpulkan data melalui teknik observasi partisipasi terfokus, 

wawancara mendalam dan, dokumentasi. Untuk mempermudah secara teknis 

mengarahkan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, di bawah ini dibuat 

pedoman pokok teknis pengumpulan data sebagai berikut : 

        I.Observasi partisipan digunakan, agar supaya peneliti dapat melibatkan diri 

dalam interaksi dengan subjek penelitian dan lingkungan dan membiarkan bahasa 

penggambaran dan kesadaran akan pola-pola tingkah laku muncul dari keterlibatan 

yang mendalam dengan subyek. Karena itu observasi partisipan  digunakan untuk 

mengamati secara langsung terhadap kegiatan para sangging/seniman pembuat 

topeng, dalam proses tahapan pembuatan topeng, bahan baku yang digunakan (kayu 

dan cat tradisional), sarana prasarana, alat-alat yang digunakan dan upacara ritual 

dalam pembuatan topeng. Observasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan 

pertunjukan Barong dan Rangda yang menyangkut katagori wali, bebali dan balih-

balihan.  
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           II. Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan 

kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Karena itu wawancara mendalam 

ditujukan kepada : seniman pembuat topeng, pemuka agama Hindu Dharma (Ida 

Pedanda) dan lain sebagainya yang relevan serta dianggap pakar atau ahli dibidang  

kesenian khususnya Barong dan Rangda. Hal-hal pokok pedoman wawancara 

terhadap sangging atau seniman pembuat topeng adalah sebagai berikut :  

 Tanggapan mengenai proses ritual dalam pencarian kayu yang         

digunakan bahan baku topeng yang akan disakralkan. 

 Tanggapan mengenai proses pembentukan dalam pembuatan topeng, 

sejak dari awal sampai akhir pengalusan. 

 Tanggapan tentang proses tahapan pengecatan yang menggunakan 

bahan-bahan tradisonal. 

 Tanggapan teknik mengayam yang digunakan dalam membuat rangka 

Barong dan Rangda. 

 Tanggapan teknik memproses pembuatan bahan baku untuk bulu 

Barong dan Rangda. 

 Tanggapan teknik ukir kulit untuk persiapan ornamen pada badan 

Barong dan Rangda, dalam hal ini meliputi makna simbolik dari 

hiasan itu sendiri. 

 Kendala yang dihadapi dalam menyiapkan / pengadaan bahan baku 

untuk pembuatan Barong dan Rangda. 

 

III. Pedoman wawancara mendalam terhadap : tokoh agama (Ida Pedanda), 

budayawan, tokoh penari Barong dan Rangda, sebagai berikut : 

 Tanggapan mengenai sejarah perkembangan topeng Barong dan 

Rangda di Bali. 

 Tanggapan tentang tahapan upacara-upacara ritual dalam pembuatan 

Barong dan Rngda, baik dari menebang pohon sampai topeng itu 

mencapai kesakralannya. 

 Tanggapan tentang waktu pelaksanaan pementasan Barong dan 

Rangda sebagai pertunjukan wali, bebali dan balih-balihan. 
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 Tanggapan tentang pementasan Barong dan Rangda yang berkaitan 

dengan kostum, iringan, lakon dan arena. 

 Tanggapan tentang estetika Bali secara umum dan tanggapan khusus 

tentang estetika pada Barong Ket dan Rangda. 

 Tanggapan disekitar tentang simbol dan mitos yang terdapat dalam 

Barong Ket dan Rangda.   

 Tanggapan  dampak dari pada pariwisata budaya terhadap pementasan 

atau pertunjukan Barong dan Rangda, yang pada awalnya merupakan 

pertunjukan sakral yang bersifat wali, dan bebali serta hanya dapat 

ditarikan mana kala masyarakat kena wabah penyakit atau 

pertunjukan dilakukan ketika  ada piodalan di suatu pura yang amat 

disucikan. 
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Lampiran. 2  
 

BAGAN DAN PROSEDUR PENGUMPULAN  DATA 

 
                                                                                       Teknik Pengambilan Data 

NO               
             PENOMENA / DATA 

 
 
 
1

 
 
 
2

 
 
 
3 
 

 
 
 
4

    

1.    
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 

Gambaran Umum dan Latar Penelitian                
-Lingkungan Alam                                               
-Kependudukan 
-Pola Kehidupan sehari-hari 
-Perekonomian 
 
Pola Kebudayaan Masyarakat Bali 
-Konsep Kepercayaan 
-Sistem Upacara 
-Kekerabatan 
-Konsep Kosmologi 
 
Disekitar Barong dan Rangda 
-Sejarah dan asal-muasal 
-Proses Pembuatan 
-Tahapan upacara sakralisasi 
 
Pesan-pesan Budaya di balik Barong & 
Rangda 
-Makna simbolik 
-Sekala dan Niskala 
-Mistik dan Magis 
 
Usaha Pelestarian Barong dan Rangda 
-Bentuk Pertunjukan Sakral 
-Bentuk Pertunjukan Profan 
 

 
* 
* 
* 
* 
 
 
* 
* 
* 
* 
 
 
* 
 
 
 
 
 
*   

 
 
 
* 
* 
 
 
* 
* 
 
 
 
 
* 
* 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
*

 
 
 
 
 
 
 
* 
* 
* 
* 
 
 
*
* 
* 
 
 
 
* 
* 
* 
 
 
* 
*

 
 
* 
 
* 
 
 
 

    

 
Keterangan : 
1.Studi Litratur                     3. Wawancara mendalam 
2.Obsevasi Partisipasi          4. Dokumentasi 
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Lampiran.3   Surat  Tugas Pembimbing 
 
Lampiran. 4     Surat Undangan Ujian Tesis 
 
Lampiran. 5  Surat Keputusan Penguji Tesis 
 
Lampiran. 6     Foto-foto Barong dan Rangda 
 

 
                                Gb. 35      Barong Ngugal 

 
 

Gb.   36    Barong dan Kera mencari kutu 
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Gb.37     Baromg sedang menari                         Gb. 38      Barong Ket digantung 
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                               Gb.39   Barong dalam upacara Mider Bhuana 

         
 

Gb.40    Topeng Rangda ditarikan           Gb. 41 Rangda digantung 



254 
 

 
 

 
 
 

 
   
                          Gb.42       Rangda coklat simbul Kalika 

 
 
                               Gb. 43     Matah Gede dalam Lakon Calonarang 
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Gb. 44   Melasti (Barong , Rangda dll) disucikan ke pinggir pantai. 

 
 

Gb.45      Melasti 
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                            Gb.46      Barong Landung Ngelawang 
 

 
 

                                 Gb.47        Para gadis dan ibu  membawa pajegan (sesaji) 
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Gb.48          Rangda Putih Durga, Barong Ket dan Kalika 
 
 
 
 

 
 
 

Gb.48      Ngonying/walenan/daratan 
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Lampiran. 7  
 

 
 

CURICULUM VITAE 

 
 
1.Nama  :   Drs. Dewa Made Karthadinata 
2.Tempat/tgl.lahir  :   Bali , 18 Nopember 1951 
3.NIP   :   131 404 317 
4.Pangkat/golongan :   Pembina / gol. IV/a 
5.Jabatan   :   Lektor Kepala  pada jurusan Seni Rupa dan Desain 
6.Pendidikan               :   Sekolah dasar 6 tahun (SD.Neg.IIBatununggulBali),th.1964 
                                        SMP.Widhiyasa Nusa Penida KLK.Bali  th. 1967 
                                        SSRI Neg.Denpasar Bali  th . 1971 
                                        Sarjana Muda Seni Rupa,STSRI”ASRI”Yogya, th 1976     
                                        Doktoral /Sarjana (S.1)Seni Rupa STSRI “ ASRI”,                                            
                                        Yogyakarta  th  1980 
7.Pengalaman Penelitian   : 
 

  1).Tahun  1989 :   Penelitian Mandiri 
         Judul             : “Perbedaan Minat Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni      

Rupa dan Kerajinan FPBS IKIP Semarang terhadap mata 
Kuliah Teori dan Praktek”. (Puslit IKIP Semarang) 

 
  2).Tahun  1990  :   Penelitian Kelompok sebagai Anggota. 

     Judul           :   “Pemahaman Kesadaran dan Tanggung Jawab Warga        IKIP      
Semarang terhadap Nilai-nilai Seni dalam Hubungannya 
dengan tingkat Partisipasi dibidang Kesenian”.(Puslit IKIP 
Semarang ) 

  
   3).Tahun 1993    :    Penelitian Kelompok Sebagai Anggota 
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       Judul         :  “Hubungan Antara Perolehan Index Prestasi Belajar dengan   
Minat menulis Skrepsi pada Mahasiswa FPBS IKIP 
Semarang”. (Puslit IKIP Semarang) 

 
   4).Tahun 1993   :    Penelitian Kelompok Sebagai Anggota 
       Judul    : “Studi Tentang Aspek Estetis dan Simbolik Seni Orna                             

men Masjid di Jawa Tengah”. Puslit IKIP Semarang. 
 
   5).Tahun 1994   :   Penelitian Kelompok Sebagai Anggota. 

       Judul       : “Pengajaran Seni Rupa dengan memperhatikan  
                                    Perkembangan Jiwa Siswa di SMA se Kota Madia Semarang 
                                     Puslit IKIP Semarang. 
 
    6).Tahun 1994   :   Penelitian Kelompok sebagai Ketua 
        Judul        : “Hubungan antara Pengajaran menggambar Ekspresi  
                                     dengan Mengenakan Media yang tepat di SMA se Kota 
                                     Madia Semarang.” (Puslit IKIP Semarang). 
 
    7).Tahun 1995    :   Penelitian Kelompok Sebagai Ketua 
        Judul               :  “Pembelajaran Pendidikan Seni Rupa dalamKurikulum                                         
                                      Tahun 1994 di SMU se-Kota Madia Semarang”,                                             

(Lemlit IKIP Semarang)  
                                                 
8.Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 
 
  1).Mengadakan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan terhadap para perajin      

Keramik Mayong Lor, Kec.Mayong  Kabupaten Jepara. ( 1985,1987,1991), 
sebagai anggota. 

  2).Mengadakan pendidikan ,penyuluhan, dan latihan terhadap para perajin keramik        
di  desa Kundisari ,Kab.Temanggung. tahun 1986, sebagai anggota. 

 
  3).Mengadakan pelatihan,pendidikan,dan latihan terhadap para perajin keramik di 

desa kunden,Langenharjo,Kab.Kendal, tahun 1986,1988,1990, sebagai ketua 
pelaksana. 

 
  4).Mengadakan latihan dan pendidikan terhadap guru-guru Taman Kanak-kanak se-

kota Semarang,dengan tema pengembangan membentuk daya cipta anak-anak 
Tk. Tahun 1994, sebagai anggota. 

 
  5).Membina Perajin Tape Ketela di Masyarakat Cepoko Kec.Gunungpati Kota 

Semarang ,pelatihan” memproduksi peyem”,  tahun 1995 sebagai ketua. 
 
  6).Mengadakan pelatihan budidaya  produksi  Apel dan Pisang Kapendis bagi 

kelompok tani di Desa Blumah Kec.Plantungan Kab.Kendal. Tahun 1996. 
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  7).Mengadakan Pelatihan membudidayakan “Pisang Kapendis”, bagi kelompok 
petani di Desa Warung Boto  Kec.Cepiring Kab.Kendal. Tahun 1998 sebagai 
anggota. 

   
  8).Mengadakan pelatihan merancang desain interior khususnya plafon bagi para 

perajin gipsun Kelurahan Patemon Kec.Gunungpati. Tahun 2003 dan 2004 
sebagai anggota,dalam rangka kerjasama dengan Undip untuk melaksanakan 
program Sibermas.   

 
9. Pengalaman membuat Monumen atau Patung 
   1). Membantu bpk.Edi Suanarso dalam membuat diorama di Monas dan Musium  

Satia  Mandala jl.Gatot Subroto Jakarta th.1974-1976. 
 
   2). Perencana dan pelaksana pembuatan monumen Pangeran Diponogoro, dengan   

ukuran  tinggi : 7 meter, bahan pc. beton bertulang di Makodam Diponegoro 

watu gong Semarang, tahun 1983, sebagai anggota pelaksana. 

3). Perancang dan pelaksana pembuatan patung Raden Saleh (tokoh pelukis 
modern Indonesia),dengan ukuran 3 meter, bahan perunggu, tahun 1989. 
Lokasi patung depan Taman Budaya Raden Saleh Semarang. 

 
4). Patung Monumen Maskot Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ( Burung Elang 

Bondol dan Salak Condet),bahan dari perunggu, dengan ukuran tinggi patung 
4,5 meter dengan rentangan sayap 6 meter di atas basmen ketinggian 10 meter, 
dan lokasi perempatan Pluit Jakarta. 

 
5). Patung Mr Iqsan (Bupati/ Wali kota Pertama Semarang), bahan perunggu, 

tinggi 1.5 meter, dan lokasi depan balai kota Semarang. 
 
6). Perancang dan pelaksana pembuatan patung monumen “Pemuda-

Pemudi”,bahan perunggu, tinggi masing-masing  1.70 meter dengan membawa 
bendera. Lokasi patung depan gedung pemuda”  Manunggal Jati”,  Kota 
Semarang. Tahun 1997 

 
7). Perancang dan pelaksana pembuatan Papan nama UNNES. Tahun 2001 di 

depan Kampus Sekaran, Kec Gunungpati. 
 
8). Perancang dan pelaksana pembuatan Gapura UNNES.Tahun 2003 depan 

Rektorat Kampus Sekaran  Kec.Gunungpati.  
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10.Pengalaman Pameran : 
 

 1).1974 Pameran bersama Mhs.STSRI”ASRI” Yogyakarta di Purna Budaya          

Yogyakarta. (seni patung). 

 

 2).1975    Pameran bersama “Sanggar Dewata”  di Sasono Budaya Yogyakarta 

                    (karya patung).             

    3).1976    Pameran Tunggal “karya patung” di Aula STSRI”ASRI” Yogyakarta. 

  

 4).1978    Pameran bersama”Sanggar Dewata “ di Taman Budaya (Art Centere)         
                  Denpasar Bali.(karya patung) 
  
 5).1979   Pameran Bersama Seniman Yogyakarta di Gedung Agung (karya 

patung) 
 6).1980   Pameran Tunggal karya patung dalam rangka persyaratan ujian tingkat 
                 Doktoral. 
 
 7).1981   Pameran bersama seniman Yogyakarta di Gedung Patra Graha Pertamina                        

Cilacap Jawa Tengah. (karya lukis dan patung).  
 
 8).1985 Pameran bersama dosen-dosen IKIP se-Indonesia di Gedung STM 

Pembangunan Semarang. (karya patung). 
 
 9).1986 Pameran bersama seniman Semarang dalam rangka peringatan 

kesaktianPancasila. (karya patung) 
 
10).1988   Pameran bersama seniman Jawa Tengah di Gedung Taman Budaya Solo  

(karya patung). 
 
11).1990  Pameran bersama dosen-dosen IKIP se-Indonesia di IKIP Ujung 

Pandang, (karya lukis). 
 
12).1992   Pameran bersama seniman Semarang di Matahari (karya patung).  

 
 

 


