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ABSTRACT
Balinese Hindu community who routinely carry out religious activities can not
beseparated with a work of art as one of the ingredients. The interdependence in
theimplementation of art as a religious ceremony with the ingredients necessary
tostandardize the feasibility terhap art objects are used as ingredients. The artwork isused
as a Means of religious rituals in temples, merajan, and corrected, Is a set ofsuch sacred
pengawin; tedung agung / robrob, Kober, and umbul-umbul. This studyaimed to discover
the identity of species differences in standard shapes, sizes and colors Tedung
agung / Robrob, Kober, and umbul-umbul used as a means of religiousrituals (sacred)
with a fropan as decoration / ornament.
Preservation of traditional art through the depiction of mythological Creatures
In pengawin always be explored and developed to avoida clash with newcomers arts. In
the tradition of functional art means art for religious ceremonies as well as ocalfunctions
relating to the customary habits Balinese Hindu community.
The approach or methodology rationality of knowledge (epestemologi) which
provides sharpening the distinction between culture And mentality approach to map
the value a sappreciation of life together on the basis of which is deemed good, beautiful
and fundamentally correct can be a way to know what types of shapes, sizes and colors
tedung agung/ robrob, kober, and umbul-umbul. Compilation or collection of data
arranged regularly obtained from komporasi through surve the field, interviews, and
literature study. The accuracy and validity of data obtained from sources by the same
method from different sources and places.
Keywords: Temple, Pengawin, Tedung Agung / Robrob, Kober, Umbul-umbul, and the
Sacred
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ABSTRAK
Masyarakat Hindu Bali yang secara rutin melaksanakan kegiatan keagamaan
tidak bisa lepas dengan karya seni rupa sebagai salah satu sarananya. Adanya saling
ketergantungan didalam pelaksanaan upacara keagamaan dengan seni sebagai sarananya
perlu adanya standarisasi kelayakan terhap benda-benda seni yang dijadikan sarananya.
Adapun karya seni yang dijadikan sarana ritual keagamaan di Pura, merajan, dan
sanggah, adalah seperangkat pengawin sakral seperti misalnya; tedung agung/robrob,
kober, dan umbul-umbul. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan standar
perbedaan identitas jenis bentuk, ukuran dan warna Tedung Agung/Robrob, Kober, dan
Umbul-umbul yang digunakan sebagai sarana upacara keagamaan (sakral) dengan yang
fropan sebagai dekorasi/hiasan.
Pelestarian seni tradisi lewat penggambaran makluk mitologi pada pengawin
selalu akan digali dan dikembangkan untuk menghindari benturan dengan seni-seni
pendatang baru. Secara fungsional seni tradisi berarti seni untuk upacara keagamaan
serta fungsi lokal yang berkaitan dengan adat kebiasaaan masyarakat hindu Bali.
Pendekatan atau metodologi rasionalitas pengetahuan (epestemologi) yang
memberi penajaman beda antara pendekatan mentalitas kultur dan memetakan nilai
sebagai penghayatan hidup bersama atas dasar yang dipandang baik, indah dan benar
secara mendasar dapat dijadikan cara untuk mengetahui jenis bentuk, ukuran dan warna
Tedung Agung/Robrob, Kober, dan Umbul-umbul. Kompilasi atau kumpulan data yang
tersusun secara teratur didapatkan dari komporasi lewat surve lapangan, wawancara, dan
studi kepustakaan. Keakuratan serta validitas data yang diperoleh dari narasumber dengan
metode yang sama dari sumber dan tempat yang berbeda.
Kata Kunci: Pura, Pengawin, Tedung Agung/Robrob, Kober, Umbul-umbul, dan
Sakral
.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Perkembangan jaman dan teknologi saat ini telah banyak membawa perubahan
diberbagai bidang dengan segala aspeknya. Perubahan tersebut hampir terjadi pada setiap
segi kehidupam manusia tanpa ada batas perbedaan kelas, tempat, status, dan umur.
Gerusan perubahan jaman yang begitu cepat tidak jarang membuat logika rasional
manusia kalah cepat dibandingkan dorongan naluri yang tergoda oleh keinginan praktis,
ekonomis,

dan efesien tanpa menyadari efek yang ditimbulkannya. Kesadaran dan

kecermatan

manusia untuk menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam era

gloBalisasi sering terkendala oleh pilihan-pilihan dengan waktu yang singkat dan resiko
sangat tinggi.
Sifat praktis, ekonomis, dan efesien yang disodorkan jaman modern hingga
jaman gloBalisasi yang serba “maya” ini tidak jarang memberi makna dan fungsi baru
terhadap jenis-jenis kebudayaan yang ada sebelumnya. Kebudayaan baru yang relatif
lebih cepat dapat diterima secara umum tersebut, telah berhubungan langsung dengan
manusia sebagai makluk sosial atau sebagai makluk yang hidup bermasyarakat.
Terjalinnya interaksi manusia dengan “pendatang baru” yang disebut gloBalisasi tersebut,
disadari atau tidak secara lambat laun mempengaruhi olah pikir, karsa, dan olah rasa
manusia ketika melaksanakan aktivitas kesehariannya seperti: kegiatan adat, penerapan
norma-norma, prosesi

keagamaan, dan kelayakan maupun keutuhan sarana maupun

prasarana yang digunakan.
Demi “demokrasi dan kesetaraan” adalah ungkapan kata-kata pembius yang
dapat menjadikan ketidak adanya batas dan hierarki yang jelas dalam pengaturan dan
porsifikasi norma dalam bermasyarakat khususnya di Bali yang mayoritas masyarakatnya
menganut agama Hindu Dharma. Wacana kesetaraan atau persamaan untuk menghargai
sesuatu benda maupun penempatannya kadang kala tanpa didasari pertimbangan norma
etika dan kepatutan. Perkembangan jaman dengan label demokrasi secara tidak langsung
meresap pada hierarki tatanan manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Gejala dan
realita tersebut

khususnya di Bali menjadi wacana hangat yang tidak akan pernah

berkesudahan. Persoalan agama, adat, dan lingkungan akhir-akhir ini sering menjadi
1

masalah atau dipermasalahkan dengan alasan membuat perasaan tidak nyaman,
menyinggung perasaan dan merasa dilecehkan. Kekecewaan atau keresahan masyarakat
Hindu Bali terjadi ketika adanya upacara pasupati untuk sebuah bendera parpol tertentu
di kabupaten Bangli, penempatan simbul acintya pada patung Dewa Ruci di kabupaten
Badung.
Budaya dan adat masyarakat Hindu Bali yang unik, dinamis dan beragam tersebut
tidak dapat lepas dengan adanya keyakinan Rwa Bhineda yaitu dua yang berbeda, dan
panca srada yaitu lima bakti/kewajiban yang mesti dilaksanakan. Harmoni dalam
penataan, keyakinan yang tulus dan sikap pleksibel yang disesuaikan dengan desa, kala.
patra adalah dasar utama untuk menumbuhkembangkan rasa saling menghormati. Sikap
toleransi yang berlebihan dan sifat ambiguitas yang diwacanakan untuk kepentingan
tertentu telah

menambah bentuk, fungsi, dan makna baru dibidang kesenirupaan

khususnya sarana upacara Pengawin (uparengga/ilen-ilen) agama Hindu Bali seperti:
umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak, penawesanggan, payung pagut, dan tedung
/payung robrob.
Kehidupan masyarakat Hindu Bali yang

secara rutin maupun berkala

melaksanakan kegiatan keagamaan tidak bisa lepas dengan karya seni rupa sebagai salah
satu

sarananya. Ritual keagamaan

Panca Yadnya yaitu lima korban suci yang

dilaksanakan secara tulus dan ikhlas. Seni dan agama oleh masyarakat Hindu Bali
dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memerlukan dan melengkapi. Adanya saling
ketergantungan antara upacara keagamaan dan seni sebagai sarananya; adalah tantangan
dan peluang tersendi bagi para kreator seni/perajin untuk berperan aktif dalam berolah
seni secara nyata khususnya untuk karya-karya cipta yang terkait sebagai sarana upacara
keagamaan baik dari segi kelayakan,ideal maupun secara profesional/benar.
Umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak, penawesanggan, mamas, payung
pagut, dan payung agung/robrob adalah seperangkat atau satu kesatuan kelengkapan
penting dalam pelaksanaan upacara panca yadnya bagi umat Hindu di Bali, paling tidak
sampai saat ini masih tetap diperlukan. Konsep desa, kala, dan patra yaitu: tempat,
waktu, dan keadaan, yang dijadikan adat kebiasaan

masyarakat Bali dalam

melaksanakan yadnya menjadikan sarana upacara yang ada sangat beragam dan pariatif.
Pariasi yang beragam tersebut tidak jarang pula “lepas” dari ketentuan fungsi maupun
makna yang ada.
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Seiring perkembangan jaman dan adanya “tren” penggunaan dan penempatan
sebuah sarana ritual keagamaan, penempatan sarana ritual tersebut menjadi tidak terbatas
pada tempat-tempat suci seperti Pura, merajan, dan sanggah, melainkan telah merambah
ke tempat-tempat umum walaupun dengan tujuan tertentu. Bagi masyarakat awam, cukup
sulit membedakan umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak, mamas, payung pagut, dan
payung robrob sebagai sarana ritual keagamaan yang disakralkan dengan Pengawin
sekedar sebagai dekorasi/hiasan belaka. Karena secara visual benda-benda tersebut
mempunyai unsur bentuk, ukuran, warna dan unsur lainnya yang nyaris sama.
Kewajiban

yang

mentradisi

untuk

bandrangan, tumbak, penawesanggan,

menggunakan

umbul-umbul,

kober,

mamas, payung pagut, dan payung robrob

sebagai sarana prosesi ritual keagamaan bukanlah milik budaya Hindu Bali saja, karena
sarana serupa juga digunakan oleh umat lainnya. Budaya menggunaan tombak maupun
payung dapat kita lihat dalam beberapa relief pada candi Borobudur, ceritera adi parwa,
dan kakawin desa warnnana uthawi nagara krtagama. Walaupun dalam relief maupun teks
tersebut tidak menggambarkan atau menjelaskan tentang unsur dan fungsi dari Pengawin
(payung, tunggul dan panji-panji) secara mendetail, namun keberadaan karya rupa
tersebut telah menjadi satu kesatuan vital dalam prosesi ritual keagamaan khususnya
agama Hindu di Bali. Penggunaan Pengawin seperti umbul-umbul, pajeng/payung, dan
kober/bendera tidak saja kita digunakan

di tempat-tempat sakral saat pelaksanaan

upacara keagamaan, namun juga dipakai oleh instansi pemerintah, lembaga, partai, dan
kalangan swasta. Khusus uparengga/ilen-ilen yang berbentuk kober/bendera, dengan
ornamen

gambar, warna, makna

tertentu telah dijadikan lambang sesuai dengan

tujuannya.
Pengawin (uparengga/ilen-ilen dan juga ada yang mengatakan Pengawin adalah
seperangkat alat yang digunakan sebagai salah satu sarana Yadnya

ketika ritual

keagamaan dilangsungkan. Adapun perangkat Pengawin /uparengga/ilen-ilen tersebut
ada yang berbentuk seperti:

1. umbul-umbul, 2. kober, 3. bandrangan, 4. tumbak,

5.,mamas, 6. payung pagut, 7. payung robrob, 8. Penawesange, dan 9. Dwaja. Semua
jenis bentuk peralatan tersebut digunakan dan ditempatkan berjajar/berderet sesuai
dengan fungsi dan maknanya masing-masing. Berdasarkan informasi data yang ada di
lapangan, tidak menutup kemungkinan untuk jenis benda yang sama/satu mempunyai
nama/istilah yang berbeda. Penyebutan satu benda dengan istilah berbeda oleh setiap
orang/kelompok

atau daerah (dialek/dialektik) tertentu biasa dilakukan misalnya
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penulisan/pengucapan penawesange/penawasanga/penawasangan, (senjata dewata nawa
sanga). Dialek/dialektik ini dimaksudkan untuk menunjukkan sembilan buah senjata
dewata penjaga penjuru arah mata angin diantaranya; bajra arah timur, dupa arah
tenggara, gadha arah selatan, moksala arah barat daya, nagapasa arah barat, angkus arah
barat laut, cakra arah utara, trisula arah timur laut, dan padma di tengah. Kesemua jenis
bentuk uparengga/ilen-ilen/Pengawin mempunyai bentuk, warna, ornamen/hiasan, dan
makna yang berbeda sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Begitu juga istelah
tedung/payung/pajeng/ungkulan adalah untuk menunjukan satu buah benda yang biasa
digunakan untuk memayungi prelingga/pretima.
Beragamnya sarana upacara keagamaan seperti: 1. umbul-umbul, 2. kober, 3.
bandrangan, 4. tumbak, 5.,mamas, 6. payung pagut, 7. tedung robrob, 8. Penawesange,
dan 9. Dwaja 1. umbul-umbul, 2. kober, 3. bandrangan, 4. tumbak, 5.,mamas, 6. payung
pagut, 7. tedung robrob, 8. Penawesange, dan 9. Dwaja tersebut tidak saja dapat dilihat
dari variasi warna (merah, putih, kuning, dan poleng), macam dan jenis ukuran (besar,
sedang, dan kecil), jenis hiasan yang dikenakan pada Pengawin (hanoman, garuda, dan
naga), juga dapat dilihat dari tersebarnya tempat penggunaan (tempat suci dan umum).

Keterbukaan Bali dibidang industri pariwisata secara langsung ataupun tanpa
disadari telah memberi nuansa baru diberbagai segi kehidupan sosial baik ditinjau dari
segi tindakan, keadaan maupun hasil kelakuan yang diciptakan. Sebagai makluk sosial,
masyarakat Bali yang identik dengan agama Hindunya, mempunyai potensi dan pelung
untuk mengembangkan kreativitasnya dalam berolah seni. Kemampuan maupun bakat
seni yang dimiliki/diperoleh dari alam maupun karena tindakan turut serta mewarnai
perkembangan kesenirupaan dan industri kerajinan yang ada. Seni dan pariwisata
khususnya di Bali saat ini bagaikan dua mata uang yang tidak terpisahkan. Hal ini tentu
membawa dampak positif dan negatif serta resiko yang perlu diantisipasi. Disadari pula,
dua dampak tersebut tidak semata ditimbulkan oleh kedatangan wisatawan, ada juga
akibat dari tindakan orang Bali itu sendiri.
Kunjungan wisatawan dengan segala motifasinya, telah disambut antusias oleh
para pramuwisata dengan memberikan layanan secara maksimal sesuai dengan yang
diinginkan. Kiat-kiat pemenuhan kebutuhan wisatawan yang dilakukan pramuwisata demi
kepuasan tamunya dan demi “dolar” bagi pramuwisata, tidak jarang terjadi kekeliruan
maupun penyimpangan-penyimpangan

terhadap “bagaimana dan apa” yang patut
4

diberikan bagi para tamu. Disinilah persolan yang sering muncul sebagai dampak
kepariwisataan. Sebagai ilustrasi; penyambutan kedatangan para tamu/wisatawan
disambut dengan menggunakan pajeng yang lazim digunakan umat Hindu sebagai sarana
upacara keagamaan. Begitu juga penempatan beberapa tunggul atau panji-panji
keagamaan khususnya agama Hindu seperti kober, pajeng, dan umbul-umbul, di depan
hotel maupun tempat umum lainnya. Benda-benda tersebut secara fisik nyaris sama kalau
dilihat dari segi bentuk, ukuran, warna, maupun hiasan ornamen/gambar yang digunakan.
Karya rupa seperti itu oleh umat Hindu sangat disakralkan dan dijadikan sarana penting
ketika melaksanakan upacara dewa yadnya/odalan yaitu upacara persembahan yang
dilakukan umat Hindu secara tulus iklas kehadapan ida sanghyang widhi wasa baik
secara reguler maupun insidensial.
Meningkatnya kuantitas maupun kualitas pelaksanaan upacara keagamaan dan
ramainya kedatangan para wisatawan, memberikan gairah baru bagi para undagi/perajin
untuk berkarya lebih produktif dalam upaya pemenuhan keperluan dan kelengkapan
sarana upacara agama Hindu yang diperlukan. Kesadaran naluri yang responsip/cepat
tanggap para undagi/perajin terhadap kondisi perkembangan dan kebutuhan yang ada,
adalah peluang sekaligus tantangan tersendiri untuk menciptakan karya-karya yang benar
dan berkualitas. Olah pikir kreatif para seniman kriya atau undagi terkadang muncul dari
ada rasa adanya suatu

kebutuhan dan kemauan, dan secara bebas mereka

mengkonstruksi, mengaplikasikan dan menerapkan Keterbukaan Bali dibidang industri
pariwisata secara langsung ataupun tanpa disadari telah memberi nuansa baru diberbagai
segi kehidupan sosial baik ditinjau dari segi tindakan, keadaan maupun hasil kelakuan
yang diciptakan. Sebagai makluk sosial, masyarakat Bali yang identik dengan agama
Hindunya, mempunyai potensi dan pelung untuk mengembangkan kreativitasnya dalam
berolah seni. Kemampuan maupun bakat seni yang dimiliki/diperoleh dari alam maupun
karena tindakan turut serta mewarnai perkembangan kesenirupaan dan industri kerajinan
yang ada. Seni dan pariwisata khususnya di Bali saat ini bagaikan dua mata uang yang
tidak terpisahkan. Hal ini tentu membawa dampak positifp dan negatif dan resiko yang
perlu diantisipasi. Disadari pula, dua dampak tersebut tidak semata ditimbulkan oleh
kedatangan wisatawan, ada juga akibat dari tindakan orang Bali itu sendiri.
Meningkatnya kuantitas maupun kualitas pelaksanaan upacara keagamaan dan
ramainya kedatangan para wisatawan, memberikan gairah baru bagi para undagi/perajin
untuk berkarya lebih produktif dalam upaya pemenuhan keperluan dan kelengkapan
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sarana upacara agama Hindu yang diperlukan. Kesadaran naluri yang responsip/cepat
tanggap para undagi/perajin terhadap kondisi perkembangan dan kebutuhan yang ada,
adalah peluang sekaligus tantangan tersendiri untuk menciptakan karya-karya yang benar
dan berkualitas. Olah pikir kreatif para seniman kriya atau undagi terkadang muncul dari
ada rasa adanya suatu

kebutuhan dan kemauan, dan secara bebas mereka

mengkonstruksi, mengaplikasikan dan menerapkannya.
Keragaman bentuk, warna, hiasan, dan ukuran suatu karya seperti uperengga saat
ini adalah kekayaan yang sulit untuk dijadikan standarisasi identitas yang dapat dijadikan
acuan atau barometer terhadap sarana upacara ritual keagamaan yang ada. Kebebasan
berekpresi sebagai kerja kreatif para seniman/perajin ditinjau dari sisi sosial
kemasyarakatan,

masih

memerlukan

proses

pemahaman

interpretatif

untuk

mengidentifikasi suatu alat/produk yang terkait dengan keyakinan serta nilai-nilai yang
dikandungnya. Karya seni rupa yang berbentuk

alat/sarana secara visual berupa 1.

umbul-umbul, 2. kober, 3. bandrangan, 4. tumbak, 5.,mamas, 6. payung pagut, 7. payung
robrob, 8. Penawesange, dan 9. Dwaja, tidak saja sebagai ungkapan dan ekpresi jiwa
yang tulus dalam persembahan ritual keagamaan, namun karya-karya tersebut dibuat
sesuai tatanan/norma dan tuntunan sastra untuk mendapatkan makna filosofisnya. Oleh
sebab itu, sarana ritual keagamaan yang digunakan pada tempat-tempat suci seperti pada
tri khayangan/pura kahyangan tiga yaitu: pura puseh, balai agung, dan pura dalem)
pembuatannya dicarikan hari baik (dewasa Ayu) untuk mendapatkan religiusitasnya.

Foto
Ket.

: No. 1.
: Umbul-umbul, tedung
warna poleng, putih,
kuning? yang digunakan
saat Melasti, th. 1910.
Sumber : Tropenmuseum Royal
Tropical Institute.
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Konsep desain dalam pembuatan Pengawin diharapkan dapat memberikan solusi
dalam pembagian proporsi secara ideal, sedangkan kontrubusi dari kekriyaan untuk
mendapatkan kelayakan teknik konstruksi, kenyaman / keamanan, maupun keunikan
secara terukur. Sastra agama mempunyai peran sangat besar untuk memberikan taksu,
karena sarana ritual keagamaan seperti uperengga mengandung nilai filosopis religius
magis tentang kesejahteraa, keagungan, kewibawaan, dan kemuliaan.
Bagi orang Bali, agama Hindu adalah unik dan mempunyai makna penting yang
perlu dipahami. Keunikan masyarat Bali karena masih melakukan persembahan bagi
para leluhur, percaya adanya lima kepercayaan utama yang disebut Panca Srada, panca
yadnya, meyakini adanya satu Tuhan yakni Ida Sang Hyang Widhi Wasa, juga percaya
adanya dewa-dewi, nenek moyang, para Rsi, manusia, dan bhuta kala. (Tim
Penyusun,1996/1997: 6). Pada sisi lainnya,

masyarakat Bali juga terbuka untuk

menyerap dan menerima budaya luar secara selektif adaptif guna memperkaya seni dan
budaya yang telah ada sebelumnya. Upaya antisipasi masyarakat Bali dan instansi terkait
tidak saja terhadap pengaruh negatif gloBalisasi, namun

juga bagi masyarakat Hindu

Bali khususnya agar dapat melaksanakan tata cara yadnya dengan benar. Karena semakin
hari dan pada setiap desa pekraman yang ada di daerah Bali aktivitas upacara adat dan
keagamaan semakin “membumi”. Seiring dengan meningkatnya prekuensi pelaksanaan
odalan atau upacara keagamaan Hindu di berbagai desa pekraman, secara tidak langsung
kebutuhan sarana upacara seperti: 1. umbul-umbul, 2. kober, 3. bandrangan, 4. tumbak,
5.mamas, 6. payung pagut, 7. payung robrob, 8. Penawesange, dan 9. Dwaja semakin
meningkat.

Foto
Ket.

: No. 2.
: Empat warna tedung : hitam, kuning, putih
dan merah yang digunakan saat upacara Eka
Dasa Ludra di pura Besakih tahun 1979.
Sumber : Once A Century Pura Besakih and Eka Dasa
Ludra Festival
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Foto
Ket.

: No. 3.
: Empat tedung
warna hitam,
kuning, putih dan merah terdapat di
depan padma tiga penetaran agung
Besakih tahun.
Koleksi : A.A Rai Remawa.

Uperengga sebagai kelengkapan ritual agama Hindu yang disertakan secara
“wajib” dihiasi dengan gambar/ornamen berbentuk ; dewa, binatang, manusia, setengah
binatang setengah manusia, maupun mahluk hidup lainnya. Konsepsi penggambaran
Tuhan Yang Maha Esa dan Dewa-dewa Citradewata berupa hiasan atau simbol-simbol
Agama khususnya Hindu sering

diwujudkan berupa binatang, manusia, setengah

binatang setengah manusia, tumbuh-tumbuhan dan bentuk lainnya adalah sarana
persembahan yang secara mayoritas memiliki bentuk yang sangat sederhana. (I Made
Titib, 2000: 42). Lebih jauh dijelaskan, kesederhanaan bentuk dan penggambaran alam
beserta isinya sebagai sarana upacara agar lebih mudah dan cepat dalam pemusatan
pikiran/konsentrasi untuk menuju tujuan. Dalam penelusuran yang peneliti lakukan
dibeberapa pura dengan desa pekraman yang berbeda, hiasan, bentuk, ukuran, teknik, dan
penempatan

Uperengga belum ditemukan adanya keserangaman (berbeda-beda) baik

tata lelak maupun jumlah jenis yang digunakan.

Padahal

umbul-umbul, kober,

bandrangan, tumbak, mamas, payung pagut, payung robrob, Penawesange, dan Dwaja
adalah sarana keagamaan yang sarat dengan simbol-simbol dan norma-norma kebenaran.

Foto
Ket.

: No. 4.
: Salah satu relief yang ada pada candi Borobudur. Adegan pada
relief ini memperlihatkan telah adanya penggunaan tedung dan
tombak.
Sumber : Indonesia Heritage, Performing Art, Archipelago Press, 1998.

8

Jenis Pengawin (uperengga) seperti; tombak, umbul-umbul, dan pajeng sebagai
sarana kelengkapan ritual keagamaan, penyambutan pembesar kerajaan, dan berperang
telah digunakan dan berlangsung sejak dahulu di Nusantara ini. Penomena ini dapat
dilihat pada salah satu bagian relief candi Borobudur memperlihatkan adanya seseorang
yang sedang memegang payung. Dalam relief tersebut payung dipegang oleh seorang
yang sedang duduk bersila “abdi” dalam suatu pertunjukan tari. (Edi Sedyawati, 1998:10)
Selain penggunaan payung, pemakaian tombak sebagai alat berburu juga telah
ada sejak dahulu, ini dapat ditemukan di goa liang-liang Sulewesi maupun pada relief yeh
Pulu di Bebulu Bali. Dalam buku Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagara Krtagama
Masa Keemasan Majapahit juga disebutkan telah menggunakan tunggul dan panji-panji
untuk kerajaan dan hiasan jalan ketika baginda raja sedang bepergian. Dalam kakawin
tersebut kober ditulis dengan sebutan tungngul. (I Ketut Riana, 2009: 403). Dalam kamus
jawa kuna-Indonesia, tunggul mempunyai mempunyai hiasan hanoman, Kumlab nira ng
wanara mangap, berkibarlah benderanya (bergambar) kera menganga. (L. Mardiwarsito,
1985: 621). Melihat pentingnya penggunaan suatu alat yang terkait dengan keagamaan
seperti uperengga berserta kelengkapannya,

perlu adanya suatu penelitian untuk

membedakan dan mengklasifikasikan dengan

batasan-atasan

yang jelas tentang

uperengga baik dari segi sasaran, fungsi, bentuk, dan maknanya.

2. Urgensi Penelitian
Urgensi penelitian ini juga untuk mendapatkan/menemukan perbedaan identitas
jenis kober, pajeng/tedung, dan umbul-umbul) yang dijadikan sarana upacara di pura
khayangan tiga (puseh, dalem/khayangan ,dan bale agung/desa), yang sakral dengan
yang fropan seperti yang banyak dijadikan dekorasi/hiasan hotel maupun tempat umum
lainnya. Tradisi berkesenian yang berkelanjutan dilakukan masyarakat Bali bagaikan
lingkaran ekosistem dengan

mensinergikan

beberapa unsur lainnya untuk menjaga

keberlanjutan yang harmonis. Aktifitas tersebut dilakukan selain sebagai pemenuhan
kebutuhan hidup secara jasmani dan rohani.

Keseimbangan lahir dan batin sebenarnya

telah dikehendaki dan dilakukan manusia sejak kecil ketika dia mulai belajar berdiri dan
berdiri untuk mencapai keseimbangan tubuhnya. Dalam penciptaan karya seni, aspek
keseimbangan dapat dicapai melalui cara pembuatan dan penataan yang simetris dan
asimetris. Keseimbangan yang simetris relatif lebih mudah dicapai dibandingkan dengan
keseimbangan asimetris. Dalam prinsip keseimbangan, baik yang

dicapai dengan
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penempatan/penataan bentuk, ukuran, dan warna yang sama (simetris) diantara sisi
kanan-kiri, depan-belakang, atas-bawah, maupun dengan mengelompokkan beberapa
bentuk, ukuran dan warna yang berbeda (asimetris) sama-sama mempunyai makna
keseimbangan.

3. Rumusan Masalah
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, beberapa persoalan muncul dan didapat
dalam penelitian ini, adapun persoalan dan permasalahan tersebut adalah:
1. Apa saja jenis-jenis pengawin pada Upacara Agama Hindu di Bali termasuk
bagaimana mengenai bentuk, warna, ukuran, dan hiasannya?
2. Bagaimana model ukuran, bentuk, warna, hiasan, dan penempatan, untuk
dapat dijadikan pedoman pembuatan pengawin yang disakralkan?
3. Adakah standarisasi sakral dan tidak sakral pada pengawin di Bali?

4. Ruang Lingkup.
Beragam

ukuran, bentuk,

dan bahan

dasar pembuatan serta penggunaan

Pengawin (uparengga) dan gambar ornamen yang digunakan masyarakat Hindu untuk
sarana ritual keagamaan menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Keragaman

masyarakat Hindu Bali secara stratifikasi “warna/kasta“, adat kebiasaan, kebiasaan
lama/kuna drasta, dan kondisi tempat atau desa (desa, kala, patra) yang sering dikatakan
tradisi, menjadikan Pengawin (uperengga) sangat variatif. Varian tersebut menjadikan
pembuatan dan penggunaan Pengawin (uperengga) terkesan ekpresif “bebas”, padahal
sarana ritual religius magis tersebut disertakan berdasarkan tatanan dan tuntunan sastra
agama. Oleh sebab itu perlu adanya suatu normalisasi model identitas Pengawin
(uperengga) yang dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh para undagi/sangging atau
para kriyawan maupun desainer.
Lewat kegiatan penelitian ini pula, perbedaan umbul-umbul, kober, bandrangan,
tumbak, mamas, payung pagut, tedung agung/ robrob, Penawesange, dan Dwaja antara
sakral dan profan dapat diklasifikasikan dengan cara memilah dan memilih berdasarkan
tempat dan jenis hiasannya. Perlu juga dijelaskan dan dibatasi, yang dijadikan pokok
bahasan penelitian ini melingkupi Pengawin seperti 1. umbul-umbul, 2. kober, dan 3.
Tedung agung/robrob.

Pemilihan sarana ritual keagamaan

jenis

ini dilakukan,
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berdasarkan hasil survey di lapangan dan tiga jenis sarana upacara keagamaan ini banyak
dan sering digunakan baik di tempat suci maupun di tempat-tempat umum. Selain ketiga
jenis sarana keagamaan tersebut, penelitian ini juga mengungkap dan membahas jenisjenis lainnya yang umum dipakai sarana ritual keagamaan oleh umat Hindu khususnya di
Bali.
Guna mendapatkan variasi data seperti: ukuran, bentuk,

warna, dan bahan

umbul-umbul, kober, dan tedung agung/robrob, peneliti melakukan komperasi data
dengan melakukan penelusuran di kantong-kantong perajin/pembuat umbul-umbul, kober,
dan tedung agung/robrob seperti; di Kabupaten Bangli, Klungkung, Badung, dan
Gianyar. Kabupaten Bangli sebagai populasi/sampel sebagai pilihan, karena kabupaten
tersebuat memiliki tempat suci/pura yang telah dikenal secara umum dan terkait dengan
sejarah Bali Pegunungan. Adapun pura yang dimaksud seperti pura Batur, Balingkang,
dan pura Kahen. Kabupaten Klungkung selain memiliki para sangging, undagi yang
sangat terkenal pada jaman kerajaan Gelgel, sekarangpun Klungkung tetap eksis dibidang
seni dan kerajinan. Gianyar selain sebagai gudangnya para seniman dan perajin,
Kabupaten Gianyar juga terkenal dengan seringnya melaksanakan upacara panca yadnya,
yang secara tidak langsung banyak membutuhkan sarana ritual keagamaan seperti:
umbul-umbul, kober, dan tedung agung/robrob. Begitu juga dengan kabupaten Badung,
tidak jauh berbeda kondisinya dengan kabupaten Gianyar yang banyak memiliki sentra
kerajinan dan sering melaksanakan upacara panca yadnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Agama, seni, adat, dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Bali adalah satu
kesatuan yang tidak terpisahkan. Sinergi keempat unsur kebudayaan itu telah memberikan
manfaat untuk keberlangsungan dan kelestarian alam Bali (Bali lestari). Selain itu agama,
seni, adat, dan budaya mampu mempilter atau paling tidak meminimalisasi pengaruh
negatif globalisasi yang sangat cepat. Pandangan tentang pentingnya kesatuan antara
agama, seni, adat, dan budaya oleh para agamawan, seniman, pemuka adat, dan para
budayawan sering didengungkan dengan rangkaian kata-kata seperti: agama tanpa seni
keindahan terasa hampa, seni tanpa agama menjadikan seni itu tidak memiliki taksu,
agama tanpa adat menjadikan agama itu statis dan kurang variasi, dan agama tanpa
budaya menjadikan agama itu buta. Budaya yang terdiri dari dua kata yaitu budi dan
daya, budi merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang antara baik dan buruk,
sedangkan daya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau adaptasi. (Tim Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 1989: 130). Jadi budaya adalah paduan segala pikiran dan
perilaku manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan baik secara fungsional, stratifikasi
maupun profesi yang ditata dalam masyarakat.

I. Budaya Bali
Agar dapat mengenal lebih dekat dan mendetail budaya Bali yang beragam , perlu
juga mengetahui

budaya yang berlaku secara umum baik dari segi

tingkah laku

(kelakuan) maupun benda-benda (tanda budaya) lainnya untuk memperoleh gambaran
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi suatu perbedaaan. (T.O.
Ihromi, 1996: xxiii). Konsep desa,kala,patra, dan kuna dresta, maupun desa/drsta mawa
cara, adalah prinsip yang sampai saat ini masih berlaku bahkan oleh komunitas maupun
lembaga-lembaga terkait cenderung untuk dipertahankan. Keragaman budaya yang ada/
dimiliki oleh masing-masing komunitis desa pekraman telah memperkaya dan memberi
keindahan tersendiri bagi masyarakat Bali. Bentukan budaya “baru” dari keragaman
komunitas terhadap

penggunaan sarana keagamaan seperti; umbul-umbul, kober,

bandrangan, tumbak, mamas, payung pagut, payung robrob, Penawesange, dan Dwaja
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tidak terlepas dari adanya

interaksi dan internalisasi pendukungnya. Secara kultur

keragaman budaya berada dalam ruang interaksi dan internalisasi nilai-nilai yang
memiliki pandangan berbeda, bahwa kolektivitas atau komunitas menentukan
anggotanya, pandangan lainnya adalah anggota menentukan kebersamaan. (Mudji
Sutrisno, 2009:140). Sejalan dengan pendapatnya Mudji Sutrisno, tentang timbulnya
budaya baru dalam kehidupan masyarakat khususnya tentang keseragaman dalam
keragaman sarana upacara keagamaan tidak lepas dari keinginan dan rasa tanggung jawab
untuk melestarikan tradisi yang sesuai dengan jiwa jamannya. Sudah tentu pula dalam
upaya pelestarian nilai-nilai sakral religius magis tersebut dibarengi dengan kondisi
perkembangan jaman yang ada.
Adanya kemajuan teknologi, dominasi budaya, serta dinamika terpadu telah
membentuk komunitas yang terwujud bukan oleh lingkungan tempat lingkungan itu
berada. (David Kaplan dan Albert A. Manners, 1999: 241-242). Jadi budaya itu memang
tidaklah statis, dapat bertahan dan berkembang sesuai dengan jamannya. Bali yang sarat
dengan prosesi ritual religius keagamaan sekaligus sebagai daerah tujuan wisata secara
tidak langsung telah bersentuhan dengan
daerah/negaranya

masing-masing.

Atau

budaya baru sesuai
atas

kemauan

adat kebiasaan

masyarakat/komunitas

pramuwisata yang dengan “sengaja” memanjakan para wisatawan dengan menyajikan
seni budaya yang mengandung nilai sakral sebagai daya tariknya. Tidak jarang
belakangan ini dijumpai sarana upacara keagamaan yang lengkap dengan atributnya
berada di tempat-tempat umum.

Foto
Ket.

: No. 5.
: Umbul-umbul dan tedung yang digunakan sebagai dekorasi di
monumen dan lapangan kapten Muditha Kabupaten Bangli.
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Dalam transformasi kebudayaan Bali, I Wayan Geriya mengungkapkan,
perubahan bentuk kebudayaan berimplikasikan dan mempunyai aspek yang sangat besar
dan luas. Cakupan itu tidak saja berupa dimensi, cara, jaringan relasi fungsional, juga
struktur yang terkait dengan pembesaran skala secara horizontal dan vertikal, tanpa
meninggalkan esensi jati diri kebudayaan yang berkelanjutan. Lebih lanjut dianalogikan
seperti kupu-kupu dengan proses transformasi biologisnya, dari perubahan telur menjadi
ulat, kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang dapat terbang bebas karena ada
perubahan bentuk dan fungsi, namun tetap dalam esensi spesiesnya, tidak berubah ke
spesies burung maupun yang lainnya. (I Wayan Geriya,

2000 : 109). Apa yang

diungkapkan dalam tronspormasi budaya memang sulit dihindari, namun dalam penelitian
ini adanya simbol-simbol/atribut keagamaan yang digunakan ditempat ibadah dan
disakralkan digunakan ditempat lainnya/diluar pura.
Kronologis kebudayaan Bali, kalau ditinjau dari persepektif

historis, dapat

dirunut menjadi tiga tradisi pokok, yaitu tradisi kecil, tradisi besar, dan modern. Tradisi
kecil yang dimaksud adalah kebudayaan yang berorientasikan Bali lokal dengan ciri-ciri
tertatanya sistem pengairan oleh kelompok-kelompok organisasi nonformal yang disebut
subak dan berternak dengan tujuan untuk keperluan upacara maupun memenuhi
kebutuhan keluarga serta membuat barang-barang/peralatan rumah dan sarana
keagamaan. Dalam tradisi besar telah terjadinya akulturasi antara kebudayaan Bali lokal
dengan kebudayaan Hindu Jawa yang melahirkan kebudayaan Bali tradisi. Ciri-cirinya
adalah adanya kekuasaan terpusat lewat konsep Dewa Raja. Raja dianggap sebagai
inkarnasi Dewa dengan segala kelebihannya dibandingkan rakyat kebanyakan. (I Wayan
Geriya, 2000 : 2).
Terbentuknya Budaya Bali Tradisi diikuti pula terjadinya sistem penanggalan
(kalender Hindu-Jawa) arsitek dan kesenian yang bermotif Hindu dan Budha.
Kebudayaan Bali tradisi ini sebuah refleksi dari budaya ekpresif, dominannya nilai
religius, nilai estetis dan solidaritas, sebagai inti kebudayaan Bali. Perbedaan antara
bagian inti suatu kebudayaan dengan bagian perwujudan lahirnya, dapat dilihat dari
beberapa ciri seperti yang ada pada inti kebudayaan misalnya: 1). Sistem nilai, 2).
Keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3). Adat yang sudah dipelajari sangat dini
dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, 4). Adat mempunyai fungsi yang
terjaring dalam masyarakat, sedangkan bagian akhir dari suatu kebudayaan fisik, alat-alat,
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benda-benda yang berguna, ilmu pengetahuan, tata cara dengan segala tekniknya, untuk
memberi kenyamanan. (Koentjaraningrat, 1990: 97). Bagian akhir dari terbentuknya
kebudayaan yaitu kebudayaan fisik, oleh masyarakat Bali masih terpelihara dan dirawat
dengan baik. Kiat-kiat perawatan dan pelestarian warisan tersebut dilakukan dalam
bentuk upacara ritual yang disebut dengan otonan atau odalan yang datangnya enam
bulan sekali / 210 hari sekali. Khusus bagi masyarakat Hindu di Bali, selain diwariskan
kebudayaan berbentuk fisik, yang lebih berharga dan bermanfaat adalah adanya suatu
tatanan dan tuntunan “wajib” cara-cara atau alokasi waktu perawatan/pemeliharaan
secara berkelanjutan.
Menurut Mudji Sutrisno, seni tradisi selalu akan digali dan dikembangkan ketika
bertemu dengan seni-seni kontemporer atau pendatang baru. Seni tradisi berarti seni yang
berfungsi untuk upacara keagamaan serta fungsi lokal yang erat dengan adat etnik
religiusitas setempat. Seni ini akan hidup dan berkembang sehat kalau kondisi masyarakat
pendukungnya memerlukan. (Mudji Sutrisno, 2009: 110). Pendapat ini tidak jauh beda
dengan kesimpulan yang diungkapkan oleh Edy sedyawati terhadap keberlanjutan seniseni yang ada di Bali. Beliau sangat berkeyakinan bahwa seni apapun di Bali akan terus
berkembang dan lestari semasih orang Bali menganut agama Hindu, dimana upacara
ritual agama Hindu bersinergi bersama karya seni dalam upaya menjaga kelestariannya.

Foto
Ket.

: No. 6
: Tedung robrob di
Bhuwana
Gelgel,
Klungkung, 2010

Pura dasar
Kabupaten

Pada sisi lainnya, Koentjaraningrat juga menyatakan; akulturasi kebudayaan
tradisi (inti) dengan kebudayaan modern dapat menumbuhkan budaya progresif dan
individu, dominannya arus komunikasi seimbang atas kerja yang dilakukan. Kemudahan
dan

percepatan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya menjadi budaya

ekspresif dan budaya progresif memberi peluang tumbuhnya berbagai bentuk, makna, dan
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fungsi-fungsi baru yang dapat memicu konflik dan benturan-benturan yang berakibat
adanya dekadensi budaya. Akselerasi yang tidak mungkin terbendung terhadap beberapa
unsur maupun sektor pada kebudayaan progresif dan adanya evolusi budaya agresif, akan
menimbulkn proses perubahan yang tidak seimbang, dapat memicu berbagai krisis,
ketegangan, konflik dan mungkin memudarnya seni budaya lokal. (Koentjaraningrat,
1990: 30).

2. Bali Age
Orang Bali percaya, bahwa manusia berada di bawah pengaruh kekuatan tenaga
yang bersumber dari segenap penjuru mata angin. Kekuatan yang ada di luar diri manusia
itu diyakini dapat memberi keselamatan dan kesejahteraan, atau seBaliknya menimbulkan
kehancuran. Berhasil atau gagalnya kekuatan itu melindungi dirinya sangat tergantung
pada kemampuan dan keyakinan dalam menyelaraskan kehidupan dengan alam
lingkungan. (I Wayan Geriya, 2000: 85). Sejak zaman dahulu sampai sekarang, tanah
sebagai tempat kaki berpijak mempunyai peran dan makna yang penting dalam kehidupan
umat manusia. Pada zaman Pra-Hindu, penduduk Bali sangat menghargai keberadaan
tanah sebagai tempat bercocok tanam untuk pertanian maupun perkebunan. Bertani,
berkebun, dan beternak adalah pekerjaan pokok untuk menopang kebutuhan hidupnya.
Pada masa itu sudah dikenal sistem pengolahan lahan dengan peralatan yang mereka
ciptakan, seperti sistem pengairan yang diwariskan sampai sekarang. Hidup nomaden
yang pernah dilakukan pun telah lama berakhir.
Budaya pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan cara-cara irigasi,
organisasi, pembuatan terowongan, dan empangan (konstruksi bendungan) sekarang
dikenal dengan istilah subak. Di samping itu, sistem pemerintahan desa yang dipimpin
secara berkelompok, seperti Kebudayaan Kebau dan Senggokan untuk tingkat desa, juga
sudah dikenal. (I Made Swasthawa Dharmayudha, 1995:36).
Pada masa perundagian, bidang teknologi telah mengalami perkembangan,
khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan bahan dan penggunaan alat. Teknik
melebur dan mengecor yang menggunakan bijih logam diolah menjadi barang/benda
untuk keperluan perabot dan sarana religi. Pembuatan peti mati yang menggunakan bahan
batu padas yang keras dan diberi hiasan kura-kura adalah suatu tanda pengetahuan hias-

16

menghias telah dikenal, walaupun hiasan tersebut bukan sebagai objeknya. (Tim
Penyusun Monografi Daerah Bali, 1985: 85).
Dalam masyarakat tradisional, tanda-tanda gaib ikut

membantu sistem

perladangan, mulai dari pemilihan lahan (pembukaan tanah), bibit, upacara-upacara untuk
keselamatan terhadap tanaman, dan menentukan hari baik atau hari buruk. Pada
masyarakat agraris seperti di Bali, kesadaran kolektif tentang dunia dan alam semesta
sangat menentukan gambaran mereka tentang ruang dan waktu, yang diyakini memiliki
kekuatan maha besar dan dahsyat, dan menentukan kehidupan manusia di dunia.
Keseimbangan antara bhuwana agung (makrokosmos) dan bhuwana alit (mikrokosmos)
adalah pedoman untuk tidak membeda-bedakan atau tidak berat sebelah, sehingga dalam
melakukan pekerjaan, keduanya berjalan bergandengan. (I Wayan Geriya, 200: 85).
Ukuran-ukuran untuk keperluan seperti berat-ringan (bobot), lama-sebentar (waktu), jauhdekat (panjang), dan gram, kilo, kwintal (isi), telah digunakan oleh penduduk Bali Age.
Ukuran-ukuran ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan pada zaman berikutnya. Adapun
ukuran berat dikenal dengan istilah ategen yang biasanya digunakan untuk laki-laki, dan
asuun untuk wanita, sedangkan ukuran isi disebut aceeng, abungbung, dan apanarak.
Adapun ukuran waktu dikenal dengan sebutan ngedas lemah, semengan, dan tengah
lemeng, sedangkan ukuran panjang disebut dengan istilah adepa, amusti, alangkat,
acengkang, dan anyari. (I Made Swasthawa Dharmayudha, 1995: 36).

Alengkat

Acengkang

Amusti
Aguli tujuh

Agemel

Limang Nyari
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Atebah

Petang Nyari

Atelek/useran tujuhh

Depa

Depa Alit

Depa Alit

Alit

Depa Alit

Depa Agung

Depa Alit

Tapak ngandang
Tapak Batis

Depa Alit
Gambar : No. 1
Ket.
: Beberapa Sikut atau ukuran yang
lazim digunakan para undagi dalam
mencari ukuran panjang, lebar, dan
tinggi.

Depa Alit

Beberapa ukuran-ukuran ini ada yang menggunakan bagian tubuh manusia,
khususnya pada bagian tangan, sedangkan apenimpug adalah sejauh kita dapat melempar
suatu benda, dan apeneleng sejauh mata memandang. Ukuran-ukuran atau sikut tersebut
sampai saat ini telah dijadikan pedoman/patokan masyarakat Bali terutama para sangging
dan undagi dalam membuat bangunan.

Khususnya dalam pembutan sarana upacra

keagamaan seperti umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak, mamas, payung pagut,
payung robrob, Penawesange, dan Dwaja, oleh para perajin di beberapa tempat juga
digunakan. (Wawancara, I Nyoman Jujur, 29 Nopember 2010).

3. Bali Kuna
Berdasarkan data arkeologis, kebudayaan Austronesia telah memberi pijakan
dalam perkembangan menuju adanya stratifikasi budaya dalam masyarakat Bali.
Kebudayaan Austronesia yang digolongkan ke dalam tradisi kecil diperkirakan merambah
Bali sekitar 5000 tahun, dengan ciri-ciri seperti adanya kebiasaan bercocok tanam,
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kemahiran membuat perahu bercadik, keterampilan seni hias-menghias yang muncul
sejak zaman prasejarah yang berkembang hingga kini (termasuk seni menghias tubuh
dengan teknik tatto), pemujaan terhadap leluhur, dan adanya kebiasaan memposisikan
atau penghormatan pada senioritas dalam kekerabatan. (I Wayan Geriya, 2000: 121) .
Melekatnya unsur-unsur budaya Austronesia dan masuknya budaya Hindu ke Bali yang
berlanjut sampai sekarang, membuat masyarakat Bali mengenal adanya perbedaan kelas
golongan sehingga tidak ada suatu keberanian untuk melupakan para leluhurnya. Dalam
sistem kemasyarakatan, unsur-unsur Austronesia seperti dalam penuturan bahasa, dikenal
adanya sistem apical demotion dan lateral expansion. Apical demontion adalah suatu
sistem untuk mempertahankan status sehingga terjadinya perbedaan di antara sesama
anggota masyarakat, sedangkan lateral expansion adalah status seseorang dikaitkan
dengan asal-usulnya yang berfokus pada tempat. (I Wayan Geriya, 2000: 121).
Hubungan Majapahit terhadap Bali dengan serta merta membawa perubahanperubahan di bidang bahasa dan sistem kemasyarakatan. Data efigrafi menunjukkan
bahwa pada abad XI Bahasa Jawa Kuna telah menggeser dan menggantikan kedudukan
Bahasa Bali Kuna dalam penulisan prasati-prasati di Bali. Begitu juga dalam sistem
kemasyarakatan untuk lingkup yang lebih kecil, misalnya penamaan/pemberian nama
untuk satu golongan yang ada dalam kasta sudra seperti Wayan/Putu/Gede untuk anak
pertama, Made/Kadek/Nengah untuk anak nomor dua, Nyoman/Komang untuk anak
nomor tiga, dan Ketut untuk anak nomor empat. (I Wayan Geriya, 2000:122).
Dua abad sebelum terjadinya perubahan-perubahan stratifikasi sosial dan agama
yang sekarang menjadi inti budaya Bali (abad ke-9), telah berkembang kemampuan
membuat barang-barang dari kerajinan yang dilakukan oleh tangan-tangan terampil para
undagi. Pada Prasasti Bebetin, yang berangka tahun 896 Masehi diketahui adanya
berbagai profesi/keahlian yang berakaitan dengan pemanfaatan air untuk keperluan irigasi
dan pertukangan, seperti kata-kata yang menyebut adanya profesi undagi lancang (tukang
membuat perahu), undagi batu (tukang pasang batu), dan undagi pengarung (tukang
membuat terowongan). Walaupun tidak disinggung secara pasti, dalam perkembangan
lebih lanjut yaitu yang termuat dalam Prasati Pandak Badung dengan angka tahun 1071
yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wungsu, selain menyebut kata kasuakan dan tembuku
galeng (empangan) yang berfungsi mengatur pembagian air ke setiap anggota subak, juga
amukul (menabuh gamelan), atapuka (penari topeng), dan aringgit (menarikan wayang).
(Tim Penyusun Monografi Daerah Bali, 1985: 9).
19

Sikap adaptif selektif terhadap pengaruh luar, juga mempunyai keterkaitan sejarah
dengan Jawa, khususnya Jawa Timur. Hubungan erat yang ditandai dengan perkawinan
Raja Udayana dengan Gunapriya Dharmapatni telah menimbulkan banyak perubahan
tentang sejarah kebudayaan Bali. Hubungan yang terjalin damai antara Jawa Timur
dengan Bali sempat menimbulkan ketegangan pada abad ke-13 dan ke-14 yang berakhir
dengan takluknya Bali di bawah kekuasaan Majapahit pada tahun 1343 (abad ke-14).
Takluknya Bali oleh orang-orang Majapahit yang dipimpin Gajah Mada telah memberi
warna dalam kebudayaan dan masyarakat Bali. Dewasa ini tidak sedikit masyarakat Bali
menganggap dirinya keturunan Majapahit. (I Wayan Geriya, 2000: 103).
Lebih lanjut dikatakan oleh Tim Monografi Daerah Bali, jatuhnya Kerajaan
Bedahulu tahun 1343 dan diangkatnya Sri Kresna Kepakisan menjadi raja dan
berkedudukan di Samprangan Gianyar adalah sebagai cikal bakal raja-raja di Bali. Sri
Kresna Kepakisan diganti oleh putra sulungnya yang bernama I Dewa Samprangan
dengan abiseka Sri Agra Samprangan. Atas inisiatif Arya Kubon Tubuh, pusat kerajaan
dipindah ke Gelgel dengan ibu kotanya Swecapura dengan mengangkat Dalem Ketut
Ngulesir anak Sri Agra Samprangan sebagai rajanya. Peristiwa penting sewaktu
pemerintahan Dalem Ketut Ngulesir tahun 1380-1400 adalah menghadiri persidangan
yang diikuti seluruh raja yang ada di Nusantara dengan mengambil tempat di kerajaan
Majapahit. Puncak kejayaan dan kebesaran yang disebut masa keemasan kerajaan di Bali
adalah ketika dipegang oleh Dalem Waturenggong, yaitu anak dari Dalem Ketut Ngulesir
pada abad ke-16. Perubahan dan perkembangan Kebudayaan Bali mengalami kemajuan
sangat berarti, dibidang kesenirupaan mengalami perkembangan, terutama yang bertautan
dengan sarana ritual keagamaan (liturgi Hindu). (Tim Penyusun Monografi Daerah Bali,
1985:-9).

4. Bali Modern.
Kebiasaan yang dimiliki masyarakat Hindu Dharma di Bali

dalam usaha

melestarikan nilai-nilai budayanya dari dulu sampai sekarang, “belum” adanya
keberanian untuk menghapus atau menghilangkan warisan para leluhurnya, baik yang
berwujud fisik maupun mitologi yang disampaikan secara oral. Padahal ada peninggalanpeninggalan yang tidak difungsikan seperti tujuan awalnya, dan hanya dijadikan bendabenda pajangan untuk kepentingan ilmiah yang tersimpan aman di museum. Kiat-kiat
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untuk menyelamatkan peninggalan dari zaman Bali Age sampai modern, tentu telah
membuahkan kekayaan benda budaya yang beragam dan tidak ternilai. Namun demikian,
peristiwa-peristiwa memilukan juga terjadi yaitu, belum maksimalnya perlindungan dan
keselamatan benda-benda tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Terhadap warisan budaya yang berupa fisik, seperti telah diungkapkan sebelumnya,
masyarakat Bali mempunyai sikap tersendiri, yaitu masih memelihara dan memfungsikan
peninggalan-peninggalan itu menjadi tetap bermakna, atau sebagai museum hidup dan
museum terbuka, seperti Gua Gajah, Gunung Kawi, dan Pura Penulisan, yakni
peninggalan masa lalu yang tetap difungsikan oleh masyarakat.

(I Wayan Geriya, 2000:

123).
Di zaman modern yang ditandai pemikiran serba praktis, ekonomis, efesien, dan
terbuka dalam mengeluarkan pendapat, masih saja menyiratkan/adanya nuansa klasik
bahkan primitif dalam kehidupan masyarakat Bali. Penghormatan untuk para leluhur
maupun pada binatang-binatang suci (totem) masih tetap dilaksanakan. Totemisme dalam
kehidupan sosial masyarakat Bali masih dipandang sebagai suatu yang suci dan keramat,
walaupun tidak berlaku secara universal dan tidak pula dijadikan bagian pokok dalam
keagamaan, seperti kepercayaan tentang Panca Srada. Pandangan suci dan wingit
mengenai totem adalah suatu fenomena sekunder, tidak sepenuhnya sebagai salah satu
bentuk kehidupan keagamaan yang elementer dalam arti totemisme sebagai suatu konsep
untuk menunjuk sebuah fenomena sosial. (Oktavio Paz, 1997: XLI).

Foto No. : No. 7
Ket.
: Penggunaan Tedung agung pada salah
satu tempat angker di Nusa Penida
Klungkung. Suatu kenyataan masih
adanya kepercayaan terhadap totemisme
dijaman modern.
Koleksi : I Gusti Ngurah Ardika

Guna mendapatkan fungsi serta makna yang terkandung terhadap karya seni
yang diciptakan/dikerjakan khususnya Uparengga/ilen-ilen, penelusuran atau pelacakan
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tetap diupayakan sebagai dasar pijakan dalam pengembangan lebih lanjut. Benda-benda
budaya warisan seperti seni rupa yang ditinggalkan dari generasi ke generasi dapat
dijadikan pangkal tolak untuk mengenal dan menapsirkan kemBali apa yang pernah ada
atau dilakukan para pendahulu kita. Berbagai kenyataan yang masih dapat dijadikan
bukti bahwa sebelum masuknya Agama Hindu Jawa ke Bali, di Bali telah ada semacam
kepercayaan Bali Age, kepercayaan terhadap para roh-roh leluhur dan kekuatan-kekuatan
gaib yang diyakini dapat memberikan perlindungan dan menjauhkan diri dari segala mara
bahaya. Tata cara maupun sarana yang digunakan untuk menyampaikan maksudmaksudnya “mungkin” berbeda dengan tata cara Agama Hindu Dharma yang mendapat
pengaruh dari Majapahit. Sarana keagamaan adakalanya tidak terjadi pemisahan atau
diferensiasi antara bidang-bidang atau keperluan hidup profan dan sakral, memiliki
ajaran-ajaran yang ketat, kaidah moral, upacara-upacara khusus dan pejabat-pejabat
tertentu untuk memimpin pelaksanaannya. (Rachmat Subagya, 1981. 30-31.)

Foto No.: 8
Ket.
: Sebuah pementasan tari barong,
yang terkait dengan ritual keagamaan di
pura pasek gelgel Payangan.

Terintegrasinya kebudayaan Barat terhadap kebudayaan Timur, khususnya di Bali,
disikapi dengan cara pandang baru dengan tidak menghilangkan tradisi yang telah ada.
Ikatan kuat budaya Bali yang telah lama tertanam, tetap mengutamakan keramahtamahan, gotong royong, kerohanian dan mistik, berbeda dengan budaya Barat yang
mementingkan kebendaan, dengan pikiran logis dan bersifat individualistik. Budaya
tradisi Bali disekat oleh stratifikasi tradisi besar dan kecil yang dapat tetap menyatu,
meresap, dan mengendap pada setiap unsur budaya yang ada.
Memandang yang lama dengan cara yang baru dapat berarti mempertajam
intertivitasnya (kaya akal, cerdas, yang dapat menjadi kreatif). Tentu tidak dengan serta
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merta menumbuhkan suatu pengetahuan yang lama, tetapi semua persoalan yang ada
berserta masalah yang ditimbulkan diberi bentuk yang baru, dilihat maupun disesuaikan
dalam kaitannya dengan yang baru pula. (C.A. van Peursen, 1988: 141). I Wayan Geriya
yang mengutif pendapatnya Bernet mengatakan, proses adaptasi yang dilakukan manusia
sebagai pendukung kebudayaan mempunyai sifat dinamis untuk mengembangkan
perilaku adaptif serta cara-cara beradaptasi. Cara-cara adaptasi yang dikembangkan
berupa perilaku lewat tindakan-tindakan yang terpilih dalam proses penentuan keputusan,
karena keberhasilan maupun kesuksesannya sudah dapat diprediksi. (I Wayan Geriya,
2000:

27).

Kecemasan

masyarakat

tradisional

dalam

mengemban

sekaligus

mempertahankan kebudayaan terhadap pengaruh budaya modern tidak terletak pada
perubahan-perubahan yang terjadi, melainkan akibat adanya rasa egois untuk merubah
dan ingin berkembang namun kurang kontrol dan berlebihan. Terpolanya pemikiran
untuk bersikap “memilih” antara “menolak” atau “mengikuti” arus budaya modern,
adalah introduksi (memperkenalkan yang baru dengan cara yang lazim) terhadap budaya
Bali yang telah menyediakan/memberi banyak pilihan sesuai dengan perkembangan
kondisi yang ada termasuk catur warna/kasta. Masyarakat Bali tradisional masih ada
yang hanya terpaku pada pengertian “dua yang berbeda” tanpa menyadari maknanya.
Walau masyarakat Hindu Dharma mengenal Rwa Bhinneda, yaitu dua yang berbeda,
seyogyanya dipakai sebagai kontrol/kritik atas perilaku selaku individu maupun secara
kolektif dan tidak untuk menentukan pilihan.
Rwa Bhinneda selain diartikan sebagai dua hal yang berbeda, juga untuk
menunjukkan suatu yang berlawanan seperti, siang-malam, utara-selatan, baik-buruk, dan
yang lainnya. Penyamaan “dua hal yang berbeda” dengan “menolak” atau “mengikuti”
oleh masyarakat modern mewarnai kehidupan yang penuh spekulasi. Para akademisi
agamawan, maupun budayawan sering sekali memberi penjelasan tentang konsep Rwa
Bhinneda bukanlah mengandung pengertian dua yang berlawanan, namun dua perbedaan
yang berdampingan dan bersinergi untuk mencapai kebaikan dan dimanfaatkan bersama.
Dalam antropologi budaya menurut T.O. Ihromi ada yang istilahnya kenisbian
kebudayaan yang dihalang-halangi oleh dua sikap yang berbeda tetapi biasa terjadi:
pertama kecenderungan ke arah penilaian kearah yang negatif dari akibat etnosentrisme,
kedua kecenderungan ke arah penilaian positif sebagai perwujudan dari kerinduann yang
naif tentang cara hidup dalam masyarakat yang bersahaja atau rasa iri pada orang
kasar/buas yang berbudi “ noble savage” . (T.O. Ihromi, 1999: 16).
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Foto No.: 9
Ket.
: Beberapa tedung yang dijadikan
sarana ritual keagamaan, di pura pasek
Gelgel Payangan (berisi oncer).

Foto No.: 10
Ket.
: Sebuah tedung dekorasi yang
ada di Lapangan Kapten Mudita Bangli
(tanpa oncer).

Pada penelitian ini, hal-hal yang berbeda inilah yang menjadi bahan kajian
khusunya tentang persamaan dan perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan fungsi sarana
upacara umbul-umbul, kober, bandrangan,

tumbak, mamas, payung pagut, payung

robrob, Penawesange, dan Dwaja yang ada pada setiap pura dan didesa pekraman yang
berbeda. Masyarakat dan kebudayaan tradisional perlu menyiapkan barisan untuk
melindungi dirinya dari segala kemungkinan adanya gangguan yang ditimbulkan oleh
nilai-nilai ekonomi progresif yang diintroduksi lewat kapitalisme. Adapun yang
dikuatirkan masyarakat tradisional bukan arus modernisasi atau perubahan-perubahan itu
sendiri, melainkan dekandensi sosial dan merosotnya moral yang ditimbulkan karena
tidak adanya/dikaburkannya rambu-rambu pembatasan antara benda-benda sakral dengan
yang profan dan kepatutannya.

5. Agama
Secara periodisasi perkembangan agama Hindu Bali mengenal beberapa “nama
atau sebutan”. Sebelum agama Hindu disebut dengan nama Hindu Dharma (kebenaran),
dalam perjalanan sejarah Hindu di Bali pernah disebut dengan Agama Tirtha, karena
dalam pelaksanaan upacara persembahan atau yadnya menggunakan dan mengutamakan
tirtha, yaitu air yang telah diberi doa atau mantra oleh para sulinggih. Ada juga yang
menyebut dengan nama “Agama Hindu Bali”, ini dimungkinkan untuk membedakan tata
cara pelaksanaan upacara dengan umat Hindu yang ada di luar Bali. Sebelum Agama

24

Hindu masuk ke Bali, penduduk telah memiliki suatu sistem kepercayaan tersendiri
dengan istilah animisme. (I Ketut Wiana, Raka Santri, 1993: 89).
Upaya penelusuri agama dan keyakinan

masyarakat Hindu

Bali sebelum

masuknya agama Hindu yang dibawa oleh orang-orang Majapahit (para Rsi) amatlah sulit
dan

melelahkan.

Walau

penelitian

ini

tidak

mentabulasikan

masuknya

atau

berkembangnya agama Hindu di Bali secara kronologis dan sistematis, namun agama
sangat relevan dan bersentuhan langsung dengan judul penelitian yang diangkat. Secara
implisit di atas telah tersirat, seni dan agama dikalangan masyarakat Hindu dharma Bali
adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Sinergisme antara seni dan agama yang
terjalin tetap diupayakan oleh masyarakat dengan lembaga/instansi yang berkompeten
dalam upaya memperkokoh kelestarian seni budaya Bali.

Foto No. : 11
Ket.
: Dwaja, sinergi seni dalam
pelaksanaan ritual keagamaan di pura
Dalem Jemeng Payangan gianyar.

Trunyan dan Tenganan Pegringsingan oleh banyak ahli dikatakan, walaupun
penduduk kedua desa tersebut memeluk Agama Hindu tetapi tidak mengenal nama-nama
Dewa Tri Murti, yaitu Brahma sebagai Dewa Pencipta, Wisnu sebagai Dewa pemelihara
dan Siwa sebagai Dewa Pemusnah. Agama Hindu yang dianut masyarakat di dua desa itu
pada dasarnya masih bersifat animistis, dalam artian masih banyak/mengedepankan
persembahan untuk roh-roh leluhurnya dan kekuatan-kekuatan alam gaib. Liturki Hindu
bagi orang-orang Trunyan digunakan untuk menyembah Dewa-dewa pribumi mereka
yang diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat sebagai Dewa tertinggi. Orang Trunyan
bukanlah orang-orang primitif melainkan sebagai suku konservatif yang disebut orang
Bali mula/Bali aga. Bagi orang Trunyan sendiri lebih senang kalau dikatakan sebagai
orang Bali turunan, yang menganggap leluhur mereka berasal dari pihak perempuan yang
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turun langsung dari langit ke pusat Pulau Bali, di Desa Trunyan. (James Dananjaya, 1995.
20-21)
Desa Tenganan Pegringsingan, yang berada di daerah tingkat II Karangasem, juga
mempunyai tradisi dan tata cara dalam melaksanakan upacara keagamaan bila
dibandingkan dengan umat Hindu Dharma di Bali. Agama yang mereka anut
sesungguhnya sama dan percaya adanya Panca Srada yang merupakan lima dasar ajaran
Agama Hindu Dharma, seperti: 1). Percaya adanya Ida Sanghyang Widhi Wasa, dewadewa dan Bhatara, 2). Percaya adanya roh-roh leluhur (atma), 3). Percaya adanya
karmaphala (buah/hasil dari perbuatan), 4). Percaya adanya punarbhawa (reinkarnasi)
adanya kehidupan kemBali, dan 5). Percaya adanya moksa yaitu meninggal tanpa
meninggalkan badan kasar (jasad). Perbedaan yang nampak pada orang

Tenganan

Pegringsingan ialah hanya mempercayai Dewa Indera saja. Kepercayaan mereka tidak
terlepas dan terkait dengan sejarah awal terjadinya Desa Tenganan Pegringsingan dimana
adanya desa tersebut berkat anugerah Dewa Indera. (Tjokordha Raka Dherana, 1976: 2122).
Sebelum datangnya para Rsi dari Jawa Timur, yang banyak memberi pelajaran
tata cara beryadnya, membuat bangungan (arsitektur), rta (hukum) dan konsep Tri Murti,
di Bali telah ada sejenis yadnya atau korban suci dengan tujuan untuk saling tolong
menolong sesama manusia dan menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi
dengan alam. (Ketut Wiana, Raka Santri, 1993: 9). Kendati tidak banyak data fisik yang
dapat dijadikan bukti tentang penggunaan alat/sarana persembahan bagi para leluhur,
namun peneliti sangat berkeyakinan sarana tersebut sangat diperlukan, walaupun bentuk
dan bahan yang digunakan sangat sederhana. Hasil penelitian kesejarahan maupun
antropolog yang terkait dengan material yang digunakan sebagai sarana keagamaan
khususnya oleh umat Hindu, diprediksikan bahwa; elemen/unsur alam menjadi prioritas
yang dijadikan sarana persembahan seperti: kayu, tanah, dan logam yang disebut dengan
panca datu. Unsur-unsur tersebut mengandung makna religius magis sebagai simbul
terciptaannya alam semesta. Beberapa unsur bahan tersebut keadaannya mudah lapuk
dan usang. Keutamaan bahan atau unsur kayu sebagai sarana keagamaan dalam
pelaksanaan yadnya di Bali mengandung makna tersendiri karena kayu/kayun secara
harapiah mempunyai arti kemauan/rasa atau tujuan mulia. Menurut Ida Pedanda Wayan
Pasuruan dari griya Sibetan Karangasem, ungkulan/tedung yang dijadikan sarana upucara
dewa yadnya yang paling utama adalah terbuat dari kertas yang ada ada unsur kayunya.
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Kayu/kayun adalalah tungtunging manah kemauan/rasa yang tertinggi. Lebih lanjut
dikatakan ungkulan/tedung termasuk jenis ilen-ilen/hiasan yang indah dan bermakna
memayungi/mengayomi,

memberikan

ungkulan/tedung mempunyai bentuk

keteduhan

bagi

umatnya.

Secara

fisik,

sisi melingkar dan dilihat dari sisi depan

menyerupai setengah lingkaran yang mirip ardha candra dalam aksara modre sebagai
simbol windu. (

). Sedangkan sarana upacara umbul-umbul yang terpenting adalah

pada ujungnya ada segi tiga/jantung yang dengan bahan logam sebagai simbol nada
(

). (wawancara, tanggal, 29 Nopember 2010).

Foto No. : 12
Ket.
:
Umbul-umbul
berhiaskan naga terdapat di pura
dasar bhuwana gelgel klungkung

Foto No. : 13
Ket.
:
Umbul-umbul
berhiaskan naga terdapat di
pura Pengrebongan Kodya
Denpasar.

Foto No. : 14
Ket.
: Puncak Umbul-umbul yang
menggunakan bentuk segitiga/jantung (nada)
dengan bahan kain di pura puseh Payangan.

Ida Bagus Sudarsana dalam bukunya yang berjudul Uparengga mengatakan,
sarana upacara seperti umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak, mamas, payung pagut,
payung robrob, Penawesange, sangat diperlukan sebagai serana dan tatanan hidup dalam
beragama. Dilihat dari tate-titi, anggah-ungguh, ulu-teben urutan atau jajaran penempatan
sarana upacara telah memberikan bayangan bagaimana hidup ini perlu ditata dan diatur
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sesuai fungsi dan kapasitasnya. Sarana upacara tersebut semuanya mengandung makna
simbolis seperti misalnya bandrangan adalah simbol kekuatan Dewa Brahma dengan
simbul sastranya Angkara. Secara visual bentuk bandrangan berupa tombak yang bagian
dari atas diisi bulu kurang lebih lima puluh senti meter/setengah meter. Urutan kedua
adalah tombak penawasangan. Beliau sama sekali belum memberikan penjelasan
terhadap bahan, ukuran, jenis dan penempatannya penawasangan, walaupun sekilas
disinggung tentang fungsinya sebagai simbol api dan pengawal. Umbul-umbul bergambar
naga gombang sebagai simbol air dan kekuatan dewa wisnu yang juga sebagai penjaga
dengan sastra ungkara. Bendera (kober bahasa Bali) pada ujung tiang menggunakan
tombak, dan bergambar anoman yang disebut marutsuta sebagai simbol angin yang
berfungsi sebagai pelindung dengan sastranya mangkara. Payung atau pajeng biasanya
pada urutan terakhir dalam upacara mekiyis/melasti kesegara untuk memayungi pretima
bethara, Pajeng sebagai simbol windu atau sunia sebagai kekuatan siwa dengan sastranya
ongkara. (Ida Bagus Sudarsana, 2000:17-18). Dalam wawancara singkat dengan penulis,
beliau mengungkapkan gambar juga termasuk sastra, karena gambar bagi umat Hindu
dijadikan hurup modre yang sering

dijadikan rerajahan. (Wawancara tanggal, 4

Nopomber 2010).

Foto No. : 15
Ket.
: Bendera/Kober dengan warna dasar merah,
tanpa gambar, dalam rangkaian upacara Eka
Dasa Ludra di pura Besakih tahun 1979.
Sumber : Once A Century Pura Besakih and Eka Dasa
Ludra Festival

Foto No. : 16
Ket.
: Bendera/Kober dengan dasar warna
putih, gambar Hanoman, di pura Puseh Payangan.

Buku uparengga yang mengungkap secara umum tentang sarana upacara agama
Hindu ini belum mengungkap secara lengkap jenis materi yang sering dijadikan sarana
umat Hindu dalam melakukan upacara panca yadnya khususnya di Bali. Secara umum
dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, payung pagut, mamas, dan dwaja juga
digunakan sebagai sarana upacara dewa yadnya.
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Foto No. :17.
Ket.
:Bandrangan,
menggunakan bulu dari
ijuk (hitam) tanpa ada
mangle, di pura dalem
jemeng Payangan .

Foto No. :19.
Ket.
:dua
pasang
Payung Pagut dengan
betuk
berbeda
menggunakan
anyaman
bambu, dan
berisi
mangle, Koleksi I Wayan
Mudra .

Foto No. :21.
Ket.
: Payung Pagut dengan dua
canggah wang menggunakan bahan perak,
di pura dasar bhuwana Gelgel klungkung.

Foto No. :18.
Ket.
:Bandrangan,
menggunakan bulu dari
peraksok
(putih
kecoklatan) dan
berisi
mangle, di pura dalem
jemeng Payangan .

Foto No. :20.
Ket.
: Payung Pagut
dengan betuk mengerucut
menggunakan
anyaman
bambu, dan
berisi
mangle, di pura dalem
jemeng Payangan

Foto No. :22.
Ket.
: Tedung Agung dengan menggunakan 24 (dua
puluh empat) giing/iga-iga dan pada pinggirannya
menggunakan ider-ider, di Pura Pasek Gelgel Payangan.

Foto No. :23.
Ket.
: Dua buah Tedung Robrob putih kuning
menggunakan
32 (tiga puluh dua )
giing/iga-iga dan pada pinggirannya
menggunakan benang sulam, saat upacara
Eka Dasa
Ludra di pura Besakih tahun
1979.
Sumber : Once A Century Pura Besakih and Eka
Dasa Ludra Festival
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Foto No. :24
Ket.
:Tedung Robrob warna putih dengan
32 (tiga puluh dua ) giing/iga-iga dan
pada
pinggirannya
menggunakan
benang sulam, saat upacara Eka Dasa
Ludra di pura Besakih tahun 1979.
Sumber : Once A Century Pura Besakih and Eka
Dasa Ludra Festival

Buku paider-ideran (Bali & latin) dengan gambar-gambar dewata dan jimatjimatnya, lukisan atau gambar mempunyai arti yang sangat penting untuk dijadikan
sarana untuk mencapai tujuan. Buku tanpa penerbit, kota dan tahun terbit tersebut secara
umum berisikan gambar-gambar seperti tokoh para dewa, manusia, binatang, maupun
antara dewa dengan binatang. Gambar tersebut sebagai simbol kekuatan, kejayaan,
ketenangan, pengikat, dan kewibawaan yang berfungsi sebaga kekebalan, penolak bala,
kesejahteraan, dan kerukunan. Diantara gambar-gambar tersebut, ada tiga gambar
hanoman yang selalu menggunakan ular sebagai wahananya dengan nama dan fungsi
yang berbeda (marutsuta/manutemaja). Gambar rajah ini berfungsi sebagai jimat dan
simbolis kewibawaan dan kesetiaan. Gambar garuda juga diyakini dapat memberi
kemakmuran dalam kehidupan ini, untuk itu gambar garuda dijadikan simbol air atau
merta sanjiwani. Bagi penulis, dalam buku yang sederhana tersebut ada sesuatu
piceket/diingatkan apabila melakukan karma/perbuatan terlebih untuk yadnya, disarankan
diawali dengan mencari hari yang baik walaupun hanya simbolis saja. (lihat I Made
gambar, t.th.: 11- 21).
Penelitian sarana upacara keagamaan ini selain menggunakan data pustaka ilmiah,
dan narasumber yang berkompeten, juga menggunakan mite atau mitologi yang telah
diakuai keberadaannya. Bahkan oleh beberapa ilmuwan khususnya para antropolog, mite
telah banyak memberikan sumbangan untuk mengungkap berbagai masalah sosial yang
belum perpecahkan. Secara sosiologi maupun psikologi, pengaruh mite dan totem
membawa dampak yang sangat kuat terhadap perilaku/kelakuan dan pola pikir suatu
komonitas/masayarakat dalam kehidupannya. Hal ini sangat kental kelihatan dalam
kehidupan masyarakat Hindu di Bali terkait penggunaan gambar/ornamen yang dijadikan
sarana ritual keagamaan.
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Hanoman selain sebagai simbol kekuatan dan kewibawaan, dalam buku Wana
Parwa jilid I, bendera gambar hanoman juga dijadikan pelindung oleh Bima (Panca
Pendawa) dalam perang berata yudha menghadapi musuh-musuhnya (Korawa).
Dikisahkan setelah Pandawa melakukan tirta yatra di sungai suci Bhagirathi, tiba-tiba
berhembuslah angin dari arah timur laut membawa sekuntum bunga seroja khayangan
yang berkilauan menghampiri dan diambil dewi Drupadi. Bunga yang harum tersebut
akan diberikan pada Yudistira dan memohon pada Bima untuk mencarikan lagi bunga
yang sama untuk dirinya. Bima dengan segala kekuatannya berjalan melintasi hutan
pisang dan rawa-rawa yang merupakan tempat para yaksa dan sangat berbahaya.

Foto No. :25.
Ket.
:Gambar Anoman, menceriterakan awal
terjadinya penggunaan gambar Hanoman pada
bendera/kober
Sumber : Wana Parwa

Perjalanan Bima diketahui oleh Hanoman yang ingin membantunya untuk
mencapai tujuan yang sangat mulia. Perjalanan bima dirintangi oleh Hanoman dengan
merebahkan badannya yang besar di tengah jalan, tindakan ini dilakukan agar bima tidak
mendapatkan marabahaya dari para yaksa. Bima yang merasa perjalannya terhalangi
segera membentak dan memaki-maki dengan segala keberaniannya agar kera tersebut
minggir. Hanoman tersenyum dan berkata, hai kesatria berbudi, aku ini sedang sakit dan
engkau telah membangunkanku, tidak sewajarnya engkau berkata dengan mengotori
dirimu sendiri (Tri Mala). Engkau seharusnya berpikir, berkata, dan berbuat yang baik
(tri kaya parisuda) terhadap sesama makluk. Engkau tidak tahu akan kebaikan, engkau
siapa dan apa yang engkau inginkan menuju jalan ke khayangan ini.
Aku Bimasena kata bima , aku monyet honoman menyela, engkau tidak boleh
melewati jalan ini, karena kamu akan binasa. Hanoman bersikukuh tidak mau beranjak
dari tempat tidurnya karena alasan sakit dan menyruh bima melompatinya. Jiwa tertinggi
ada pada setiap tubuh, ia dapat dikenal dengan ilmu pengetahuan, untuk itu saya tidak
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mau melompatimu kata Bima dengan lantang. Seandainya aku tidak mengetahui “Dia”
menjadikan segala mahluk, tentu aku akan melangkahimu, seperti Hanoman melangkahi
dan melompati samudera. Siapa hanoman itu yang engkau sebut melangkahi samudera.
Bima menjawab; dia saudaraku yang tahu tentang ilmu pengetahuan dan sekali melompat
bisa menyeberangi lautan yang luasnya seratus yojana, akupun mempunyai kemampuan
dan kekuatan yang sama dengan Hanoman saudaraku.
Setelah Hanoman yakin bahwa saudaranya mabuk akan kekuatan, dia berkata
dengan lemah, wahai saudara kesatriaya yang berbudi, aku ini sudah tua, aku tidak
mampu berdiri dan jika engkau bersikeras ingin melanjutkan perjalanan dan kasian
padaku, tolong geserkan ekorku ketepi. Dengan bangganya hanoman mengangkat ekor
monyet yang sakit, sambil berkata dalam hati, setelah kuangkat ekormu akan aku lempar
kau ke neraka. Ternyata segala kekuatan yang dimiliki bima tidak mampu menggeser
sejengkalpun ekor monyet tersebut, dan dengan kepala tertunduk

malu Bima

mencakupkan kedua belah tangannya (menyembah) kehadapat monyet yang utama
tersebut untuk dimaafkan atasa kelancangannya. Siapakah engkau yang mengambil rupa
sebagai monyet ini? jika aku tidak dapat melihat, berkatalah aku akan mendekarkan.
Hanoman berkata: hai putra Pandu yang mempunyai tekad keinginan keras untuk
mengetahui diriku, aku adalah putra dewa angin dengan permaswari dewi Kesari. Aku
monyet, namuku Hanoman. Disanalah hanoman menceriterakan kisah bagaimana dia
bisa membakar dan terbunuhnya Rahwana raja Alengka, sampai bagaimana dia dapat
anugrah umur hidup di dua jaman oleh Raja Rama. Bima bersyukur dapat berjumpa dan
pengetahuan yang sangat bermanfaat, dan mohon dengan hormat agar hanoman dapat
memberi dan memperlihatkan bentuk “swarupa” yang tiada taranya ketika melompati
samudra yang luasnya ribuan yojana. Hanoman dengan sabar dan bijaksana memberikan
wejangan tentang hakhekat empat jaman kehidupan (Yuga) yang ada, dan menjelaskan
bentuk masa lampau tidak akan sama dengan bentuk sekarang. Bima belum puas dengan
penjelasan saudaranya dan Hanoman merasa terdesak untuk memperlihatkan bentuk
(swarupa) seperti ketika mengambil rupa melompati samudra menuju Alengka.
Bima merasa takjub dan menutup matanya/terasa tertutup karena wujud Hanoman
sangat besar dan segera mohon untuk mengambil wujud semula. Hanoman berkata :kalau
aku mau, aku sendiri dapat membunuh Rahwana, itu tidak aku lakukan, kalau aka berbuat
begitu, kemasyuran Rama akan surut. Saat itu juga hanumam memeluk bima dan
berubahlah wujud hanoman yang besar menjadi wujud semula, dan memberikan anugrah
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sebagi pelindung pada bima. Dengan demikian, saat perang antara pandawa dengan
korawa nanti, pandawa

telah mendapat bantuan dan perlindungan dari Hanoman.

Hanoman berkata “ Aku akan tinggal pada bendera kereta Arjuna dan berteriak keras
untuk melemahkan tenaga musuh”. (I Gusti ngurah Ketut Sangka, 1974 : 108-118)
Dalam kisah Mahabharata diceritakan, Raja Kresna mengajak Arjuna untuk melihat
jembatan Situbanda yang dijadikan jalan penyeberangan untuk menyerang Alengkapura.
Pembangunan jembatan itu dikomandoi oleh Hanoman dibantu ribuan kera sebagai anak
buahnya. Raja Kresna menjelaskan kepada Arjuna bahwa menurut pendapat Arjuna,
Hanoman itu tidaklah sakti, yang membuat jembatan seperti itu dengan mengerahkan
beribu-ribu kera. Bila ia yang melakukannya cukup dengan sebatang anak panah
(nagapasa). Begitulah kata Arjuna kepada Raja Kresna. Raja Kresna tahu dan sangat
menyadari saat itu Arjuna dihinggapi rasa sombong dan secara tidak sadar telah menghina
dan meremehkan Hanoman. Dengan kekuatan batinnya Raja Kresna memanggil
Hanoman yang berada di lereng Gunung Kailasa dan seketika itu juga Hanoman telah
berada dihadapan Kresna dengan berubah wujud menjadi kera kecil. Hai Arjuna inilah
Hanoman abdi setia Raja Ramadewa di Negeri Ayodyapura yang telah membuat
jembatan Situbanda. Apakah anda yang bernama Hanoman dan membuat jembatan ini
dengan mengerahkan ribuan kera? Begitulah Arjuna bertanya pada Hanoman. Dengan
santai dan penuh rasa hormat Hanoman menjawab, sayalah yang membuat dengan temanteman kera yang setia terhadap junjungan hamba raja Ramadewa. Saat ini juga Arjuna
mempertontonkan kesombongannya, mengangkat dan membentangkan busur dan
melepaskan anak panahnya, sangat menakjubkan, seketika itu pula bersanding dua
jembatan yang serupa. Hanoman jembatan ini hanya aku buat sekejap mata dan dari
sebatang anak panah, ejek Arjuna pada Hanoman dengan angkuhnya. Mendengar ucapan
dan tingkah polah Arjuna yang semakin sombong itu, Raja Kresna langsung menyuruh
Hanoman untuk mencoba kekuatan jembatan yang dibuat oleh Arjuna. Dengan terseokseok Hanoman berusaha menaiki jembatan yang dibuat oleh Arjuna, dan seketika itu pula
jembatan itu hancur berkeping-keping dan tenggelam ditelan lautan. “Hai Arjuna,
bagaimana kalau jembatan ini dilalui oleh ribuan kera, baru aku sendiri yang naik sudah
ambruk”, saat itulah Hanoman menampakan dirinya yang gagah perkasa. “Kesaktian
yang kamu miliki janganlah menjadikan dirimu takabur dan meremehkan kemampuan
orang lain, inilah nasehatku untukmu kesatria Pandawa”, pesan Hanoman kepada Arjuna.
Arjuna menyesali tindakannya yang ceroboh dan minta maaf atas kehilafannya. Lebih
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lanjut Hanoman berkata, “Tolong kendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatanmu supaya
engkau menemukan kedamaian, karena hal itu selalu ada pada pihak yang benar sehingga
mendapat kebahagian lahir dan batin. Aku selalu akan bersamamu baik suka maupun
duka. Engkau akan mengahadapi peperangan yang dahsyat kelak dikemudian hari.
Buatlah gambarku (Hanoman) pada panji (bendera) dan panahmu nagapasa pada umbulumbul di saat engkau beryadnya, termasuk dalam perang suci Bharata Yudha. (I Made
Titib, Teologi dan Simbol-simbol dalam Agama Hindu (Surabaya: Paramita, bekerja sama
dengan Badan Litbang Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, 2001), 58-6.
Dalam buku “Cudamani alat-alat upacara” yang isinya saduran dari beberapa
naskah disebutkan; umbul-umbul dan kober yang digunakan sebagai sarana upacara
odalan atau ritual agama Hindu di Bali diambil dari mitologi arjuna premada. Dikisahkan
Yudistira bermaksud membuat istana yang indah, oleh arjuna disarankan mengambil
contoh kerajaan Alengka karena kerajaan Alengka selalu bersinar dan lembut. Yudistira
mengutus arjuna yang didampingi oleh Sri Kresna menuju Alengka. Sesampai di tepi
pantai, Sri Kresna dan Arjuna sama-sama tertegun melihat jembatan yang konon dibuat
oleh bantuan pasukan kera. Sri Kresna tekenang saat inkarnasi sebagai Dewa Rama dan
rindu akan kesetiaan Hanoman yang banyak membantu memenangkan pertempuran
melawan Rahwana dan mengemBalikan Dewi Sita sebagai istrinya. Kerinduan tersebut
mengusik kesetiaan hati hanoman dan melompat sujud kehadapan junjungannya Sri
Kresna. Dilain pihak, arjuna berkata pada Kresna, dia tidak percaya pada kehebatan
Hanoman, Nila, Anggada, dan Sugriwa, karena membuat hanya satu jembatan melibatkan
banyak kera dan membutuhkan waktu lama. Dengan melontarkan panah naga
mata saya

sekejap

dapat membuat jembatan yang sejajar dan lebih kuat dibandingkan yang

dibuat oleh hanoman kata Arjuna kepada Kresna. Dan dengan takaburnya Arjuna berkata;
siapa yang dapat mematahkan jembatan ini, saya akan menyembahnya.
Kata-kata Arjuna didengar oleh hanoman dan seketika ia meloncat ke atas jembatan
yang menyebabkan jembatan yang dibuat Arjuna hancur. Peristiwa tersebut dilihat Sri
Kresna dan seketika mengambil panah untuk memperbaiki jembatan tersebut. Hanoman
kemBali meloncat diatas jembatan tersebut, namun jembatan tersebut tidak bergeming
dan ia sadar yang dihadapannya itu adalah inkarnasi Rama Dewa junjungannya. Hanoman
menghaturkan sembah sujud kepada Sri Kresna, dan Arjuna juga melakukan hal yang
sama pada Hanoman. Sembah Arjuna ditolah oleh Hanoman karena tidak layak seorang
manusia menyembah binatang. Arjuna bersikeras ingin menyembah sesuai dan menepati
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janjinya. Hal terbsebut diketahui oleh Kresna dan Arjuna dinasehati, janganlah merasa
paling saksi, sombong, dan merasa mampu dengan kemampuan yang dimiliki. Sembahlah
tuhan karena beliau adalah maha tahu dan maha sakti (tri sakti). Agar hutang sembah
Arjuna pada Hanoman dapat dilunasi, dikutuklah jembatan yang dibuat Arjuna oleh Sri
Kresna menjadi Umbul-umbul, sebagai pesan agar manusia tidak tekabur seperti Arjuna.
Dimanapun ada parhyangan/pura atau pelinggih dewa didepannya dipancangkan umbulumbul bergambar naga yaitu panah milik Arjuna dan kober/bendera bergambar wenara
atau manusia kera. (I Gusti Agung Gde Putra, T. th. : 12-14)
Percakapan maupun petuah-petuah yang diberikan sri Kresna dan Hanoman pada
Arjuna banyak memberikan tuntunan budhi pekerti yang divisualisasikan berupa
gambar/lukisan Hanoman pada kober (bendera) dan digunakan sampai saat ini dalam
upacara panca yadnya. Gambar/Hanoman yang ada pada kober itu tidak saja menciptakan
rasa indah dan harmonis, tetapi juga mudah dipahami untuk mempertebal keyakinan
terhadap kebenaran ajaran agama Hindu Dharma lewat mitologi yang tersurat.
Peranan simbol sebagai sarana persembahan yang digunakan mediasi didalam
mendekatkan diri denganNya, oleh umat Hindu dibuatkanlah “sarana rupa”

dengan

berbagai macam bentuk sesuai dengan tujuan yang diyakininya. Tatacara penghubungan
diri antara yang dipuja dengan pemujanya seperti yang dilakukan umat Hindu dharma di
Bali sangat sesuai dengan ungkapan H.B. Yassin. Jeritan hati Amir Hamzah “Aku
manusia, rindu rupa, rindu rasa” demikian istilah H.B. Yassin yang dikutip Dick Hartoko.
Suatu pergulatan batin untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan amatlah sukar, karena
Tuhan adalah roh murni, sedangkan manusia mempunyai roh yang ada dalam badan,
sehingga hanya dapat menangkap isyarat-isyarat yang bersifat rohani-jasmani lewat
lambang dan simbol. (Dik Hartoko, 1984: 49).
Agama Hindu juga mengajarkan tentang sifat-sipat tuhan yang disebut dengan
acintya, Tuhan itu tidak dapat digambarkan. Namun untuk lebih cepat dan
terpusatnya/konsentrasi pikiran menujuNya, umat Hindu sangat memerlukan peragaan
sarana rupa dari Ida Sanghyang Widhi yang tidak terbayangkan itu, agar bisa
dibayangkan/digambarkan dengan membuat pretima, Dewa-dewi, banten catur, dan
Pengawin. Khusus Dewa-dewi dan banten catur yang bersifat sementara. (Team
Penyusun Monografi Daerah Bali, 1985: 23). Menyimak pendapat tersebut dapat
dikatakan betapa pentingnya wujud rupa

pretima, dewa-dewi, banten catur, dan
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Pengawin untuk menjembatani rasa bakti umat Hindu terhadap penciptaNya. Tidak
terlalu berlebihan kalau dalam pembuatan jenis sarana upacara keagamaan seperti: umbulumbul, kober, bandrangan,

tumbak, mamas, payung pagut, payung robrob,

Penawesange, dan Dwaja umat Hindu dharma Bali mengeluarkan biaya /dana punia
jutaan rupiah sebagai ungkapan rasa syukur dan baktinya.
Agama Hindu tidak saja mengenal adanya banyak dewa, juga mengenal ajaranajaran, kepercayaan dan budi pekerti yang dijadikan tuntunan untuk menuju ke arah
kebenaran yaitu moksartem jagaddhita ca caitya dharma. Moksartem jagaddhita ca
caitya dharma kalau kalimat tersebut dipenggal/dipisah kata demi kata mengandung arti;
Moksartem (kebebasan), Jagaddhita (kebahagian, kesejahteraan), Ca (dan), Caitya
(candi, tempat suci/keramat), dan Dharma (kebenaran). Secara harafiah dapat diartikan
pura/tempat suci untuk mencapai kebebasan dan kebahagiaan secara benar. Kebebasan,
kegahagian/kesejahteraan dan kebenaran dapat dicapai pada tempat suci. (Wawancara
dengan Ida Idewa Gde Catra, 29 Nopember 2010), dan lihat kamus Jawa KunaIndonesia). Kepercayaan dan keyakinan itulah yang “mungkin”

menjadi inspirasi

pendorong umat Hindu di Bali memilih tempat cuci pura sebagai media/sarana untuk
mempersembahkan yang terbaik.

6. Penerapan Catur Yoga
Masyarakat Bali memiliki sikap saling hormat menghormati, sifat kebersamaan
(gotong-royong) antar sesama umat beragama, profesi, dan warna kulit yang dilandasi
rasa cinta kasih dan bertangung jawab atas segala perbuatannya, dan mengutamakan
kepentingan negara dan agama.

Sedangkan segala pekerjaan maupun keputusan

dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat demi kebaikan bersama. Dasar-dasar ajaran
budi pekerti dan pembinaan mental spiritual itu telah ditanamkan sedini mungkin lewat
cerita-cerita maupun tindakan di saat melakukan kegiatan dan upacara keagamaan. (Biro
Humas Dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali, 1997/1998: 3-7). Dalam bernegara,
masyarakat Hindu Bali melihat secara sederhana dan sistematis ketika mengamalkan silasila yang terkandung dalam panca sila yaitu mulai dari sila ketuhanan. Berbakti kepada
Ida Sanghyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dapat menjadi prioritas rutin
untuk dilaksanakan secara tulus dan iklas. Pengamalan catur yoga ini dapat dilihat dari
kuantitas kegiatan keagamaan yang dilaksanakan baik di desa adat, desa pekraman,
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maupun krama Bali. Uniknya, hampir semua jenis prosesi ritual keagamaan yang
dilaksanakan umat Hindu mensinergikan berbagai macam dan jenis kesenian sesuai
dengan tempat, waktu, dan keadaan (desa, kala, dan patra) serta keberlanjutannya.
Harapan maupun tujuan agar suatu kesenian agar dapat berkelanjutan sesuai dengan yang
didambakan para pelaku seni, khususnya

seni rupa, didasari adanya kesadaran diri,

motivasi, kosentrasi dan dedikasi sesuai dengan yang tersurat dalam ajaran catur marga.
Umat Hindu pada dasarnya dapat dengan bebas memilih salah satu dari empat jalan
(marga) untuk menekuni profesi/keahlian sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan.
Menyarikan setiap bagian yang ada dalam catur marga menjadi kewajiban yang perlu
dilakukan, secara tidak langsung ajaran tersebut mengungkap dasar-dasar berkesenian
yang selama ini digunakan oleh pelaku seni di Bali untuk mencapai kualitas/taksu. Ajaran
catur marga yang terdiri dari bhakti, jnana, karma dan raja marga adalah satu kesatuan
yang saling melengkapi untuk mencapai keutuhan karya yang diciptakan. Dalam bhakti
marga yang intinya mengutamakan ”penyerahan” diri untuk mencurahkan rasa seni
keluar dari rasa yang paling dalam. Bisa dikatakan, pemunculan rasa (ranah afektif)
fibrasi diri dapat atau muncul ketika sedang melakukan aktivitas yang dilandasi rasa
tulus dan iklas. Jnana marga mengedepankan akal pikiran/ilmu pengetahuan (coqnitif)
untuk menggugah dan membangkitkan kesadaran diri atas segala sesuatu apa yang telah,
sedang, dan yang akan dilakukan. Pertimbangan baik buruk dan kelayakan atas segala
yang dilakukan/dikerjakan disesuai dengan norma-norma yang berlaku. Karma
marga menekankan semua pekerjaan yang dilakukan berdasarkan bidang keahlian/
kompetensi (psikomotorik) dan bakat/keterampilan yang dimiliki/diberikan untuk
mencapai hasil yang maksimal. Optimalisasi

pekerjaan akan dapat berjalan kalau

dilandasi dan mengutamakan dedikasi sebagai motivasinya. Raja marga mengajarkan
kita untuk dapat mengontrol rasa/ mengendalikan diri atas potensi yang dimiliki sewaktu
menjalankan tugas dengan cara memusatkan pikiran (kosentrasi). (Tim Penyusun,
1996/1997:137-138).

7. Tri Hita Karana.
Telah pula disinggung pada bab sebelumnya, keterbukaan Bali menerima berbagai
pengaruh tidak dapat dipungkiri, serta dampak-dampak yang ditimbulkan harus disikapi
secara arif dan bijaksana. Positif maupun negatif pengaruh yang datang dibawa para
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wisatawan sebagai konsekwensi logis yang harus dihadapi. Sebagai tujuan daerah wisata,
berbagai peristiwa pernah singgah bahkan menetap dan mengakar “di pulau seribu pura”
ini. Sikap adaptif dan selektif yang dijadikan filter masyarakat Bali untuk mengantisipasi
segala kemungkinan masih perlu dioftimalkan guna meminimalkan pengaruh yang
bersifat negatif. Begitu juga falsafah Tri Hita Karana yang dijadikan benteng masyarakat
Bali,

khususnya

pemeluk

Agama

Hindu

Dharma,

tidak

kalah

ampuhnya

menetralisasi/menyeimbangkan nilai-nilai budaya Bali.
Keunggulan-keunggulan yang ada pada falsafah “Tri Hita Karana” justru terletak
pada

kemampuan

beradaptasi

atas

kehadiran

nilai-nilai

budaya

baru

yang

berkesinambungan serta dapat memberikan manfaat/warna baru untuk memperkaya
budaya sendiri. Budaya baru belum tentu merongrong dan memandegkan, apalagi
menumbangkan budaya lama, melainkan untuk melengkapi yang disesuaikan dengan
kondisi zamannya. (I Nyoman Gelebet, 1991: t.hal.).
Tri Hita Karana yang mempunyai pengertian tiga penyebab terjadinya
kesejahtraan umat manusia, bersumber pada keharmonisan antara manusia dengan
Tuhannya, antara manusia dengan alam lingkungannya, dan antara manusia dengan
sesamanya. Dalam mencapai tujuan hidup yang harmonis dan sejahtera itu tidaklah
semulus yang diinginkan, khususnya hubungan antara manusia dengan sesamanya yang
sering membias pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Kejadian-kejadian seperti itu
belakangan ini sering muncul dengan adanya berbagai kepentingan atau kurangnya
pemahaman terhadap bagaimana dan apa yang harus dilakukan khususnya terhadap
penggunaan sarana upacara agama Hindu (Uparengga).
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Daerah Bali dan Pemerintah Daerah Tingkat I
sebagai penguasa daerah mestinya memfasilitasi dalam pelaksanaan Bisama maupun
peraturan-peraturan yang terkait dengan penggunaan sarana upacara keagamaan seperti
umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak, mamas, payung pagut, payung robrob, dan
Penawesangan. Para penentu keputusan maupun kebijakan yang diharapkan masyarakat
untuk memfasilitasi perbedaan yang terjadi, agaknya baru sebatas memberikan imbauan
yang “kebetulan” dipermasalahkan/dijumpai di lapangan dengan dalih

kepentingan

pariwisata dan kesejahteraan rakyat banyak. Sesuai hasil wawancara dengan pihak
Parisada Hinddu Dharma Indonesia (PHDI) aturan secara legal pormal tentang bentuk,
ukuran, warna, penempatan dan kesakralan sebuah sarana upacara keagamaan seperti
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umbul-umbul, kober, bandrangan,

tumbak, mamas, payung pagut, tedung robrob,

penawesange, sampai saat ini belum ada secara lengkap. Menurut Ida Pedanda Arimbawa
SuBali Tianyar, kesakralan itu dapat dilihat dari adanya upacara pengulapan atau
pasupati dengan memberi gantungan (sasat bakang-bakang ?). Lebih lanjut dikatakan,
ketinggian payung/tedung disesuaikan dengan kreativitas seniman/undagi. Yang penting
payung/tedung ukurannya lebih tinggi dari pelinggih. Dilihat dari makna simbolisnya,
tedung bermakna memayungi/mengayomi dan senjata tombak/mamas bermakna
memerangi musuh yang ada dalam diri. Selain jenis sarana upacara umbul-umbul dan
kober, ada juga payung pagut yang menurut pengamatan penelitidi lapangan, ada yang
menggunakan empat canggah wang dan tiga canggah wang. Menurut beliau, hal itu
sesuai dengan kreativitas seniman dan disesuaikan dengan fungsi.
Terkait dengan gambar yang ada pada umbul-umbul dan kober, menurut ketua
umum Parisada Hinddu Dharma Indonesia (PHDI) Bali I Gusti Ngurah Sudiana, gambar
Garuda dan Hanoman diterapkan pada kober, dan naga pada umbul-umbul. Warna naga
adalah merah dan hijau. Secara filosopis binatang tersebut adalah penguasa tri loka, yaitu
dunia atas, tengah, dan bawah. Dalam perkembangannya, kober dihiasi dengan gambar
dewata nawa sanga yaitu sembilan dewa penjuru arah mata angin. (Wawancara: Rabu, 22
September 2010).
Secara inplisit beliau juga mengatakan bahwa sarana upacara yang ada di luar
tempat suci/pura tidak sakral. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini yaitu tentang
ukuran, jenis uparengga , kewajaran penggunaan dan perbedaan yang ada pada masingmasing pura, beliau mengatakan belum/tidak ada perbedaan antara di setiap pura dan
menyarankan untuk disesuaikan dengan aturan yang ada dalam asta kosala-kosali.
Selama kami mengadakan penelusuran pustaka-pustaka yang terkait dengan
ukuran pembuatan sarana upacara seperti: umbul-umbul, tedung/pajeng agung, payung
pagut, payung robrob, kober, bandrangan, tumbak, mamas,dan Penawesangan, belum
banyak sumber yang mengungkap/memuat tentang hal tersebut. Naskah “Asta Kosali,
Tutur Wiswakarma Dharma Laksana, Sarwwa Daging Wadah, dan Kosala-kosali Gumi
Bhagawan Swakarma” yang “dianggap” wedanya para undagi lebih banyak menjelaskan
sikut (ukuran-ukuran) pekarangan dan

pembangunan tempat suci maupun bangunan

permanen seperti: meru, paruman, gedong, bale, jineng dan yang lainnya . Pada naskahnaskah tersebut tidak saja memuatan tentang bagaimana membuat sikut ukuran yang
benar dan ideal, juga diungkap tentang hari baik memulai pekerjaan, sarana/sesaji upacara
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yang dibutuhkan, jenis kayu yang digunakan, dan pengaruh/efek yang ditimbulkan bagi
pembuat/undagi dan penghuni pemiliknya. Naskah Tutur Wiswakarma Dharma Laksana
milik I Wayan Arthadipa yang disalin ke huruf latin oleh Ida Idewa Gde Catra hanya
menjelaskan tentang sikut patin tumbak (ukuran tiang tombak).
“Nyan sikut patin tumbak, rawuhing besinya, panjangnya, depaan sang
mangangge, rong depa,mahurip limang lengkat, rong guli, detya nga. Gaga(wa) ning
wong ika. Rong depa mahurip limang lengkat, tigang guli, tri singha, nga. Gagaw ning
mantri agung, mwang kamanntren, pamegat kajayan phalanya. Rong depa mahurip
limang lengkat, saguli, eka dwaja nga, pangawanining ratu mara bhumi, kawenang ika.
Rong depa petang lengkat, mahurip pitung guli gajah, pangawning sang brhmana. Rong
depa mahuri alengkat, rong guli, wenang gagawaning aburu, jaga satru nga. Mangkana
kramaning, watwang kawruhakna, dening sang kayun ajaya satru, yan tan mangkana,
mawa sikute sakadi harep, ya katekaning pralaya, sasar phalanya, tan pamangguh
nggon, mwah sara mwang pasu, wangkawa pejah sangkama sama” I Wayan Arthadipa,
2004: 21).
Terjemahan bebas:
Kalau ukuran tangkai tombak, sampai besinya (tombak) panjangnya sesuaikan
dengan yang menggunakan. Dua depa, mahurip lima lengkat, dua guli, pembawaan
raksasa, dibawa oleh orang tersebut. Dua depa, mahurip lima lengkat, tiga guli, namanya
singa tiga, pembawaan mantri agung dan mantri, untuk kemenangan. Dua depa, mahurip
lima lengkat, seguli, bernama eka dwaja, boleh untuk raja. Dua depa empat lengkat,
tujuh guli gajah, pembawaan brahmana. Dua depa dengan hurip alengkat dua guli
digunakan untuk berburu, jagra satru namanya. Demikian kewajiban untuk diketahui bagi
orang yang ingin jaya melawan musuh, kalau tidak demikian membuat ukuran tombak
seperti yang dimaksud, dia akan hancur, akibatnya sesat, tidak menemukan bahagia, tidak
berguna, dan tidak gembira seterusnya, semua keturunan tidak mendapat kedamaian.
Selain ukuran yang telah disebutkan di atas, untuk mendapatkan bangunanan yang ideal
dalam proporsi, bentuk, nyaman, dan praktis dalam penggunaan, para undagi/sangging
di Bali mempunyai perhitungan dan berpedoman pada pekaad, kekuub, bah-bangun
sehingga karya/benda yang dihasilkan menjadi Nyepek /nguub, serasi, selaras, dan
seimbang.
Penerapan hukum-hukum geometris dalam karya seni pada jaman Yunani yang
dimaksudkan untuk mendapatkan harmoni dalam proporsi. Hukum/aturan ini berlaku
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secara universil yang diperlakukan dengan menggunakan venerasi keagamaan. Proporsi
geometris yang terkenal dengan nama Golden sextion tersebut adalah hasil memotong
garis lurus yang diketahui sehingga empat persegi panjang yang terjadi dari sebuah
potongan garis tersebut dengan seluruh panjang sama luas dengan bujur sangkar dengan
sisi sepanjang potongan yang lain. Memotong garis tertentu sehingga perbandingan antara
potongan yang pendek terhadap yang panjang terhadap garis seluruhnya. Hasil potonganpotongan tersebut kuruang lebih berbanding 5:8 (lima berbanding delapan) atau 1:1,6
(satu berbanding satu koma enam), tetapi tidak akan selalu tepat seperti itu, bahkan dalam
matematika dikatakan irasional. Golden sextion sering digunakan untuk menentukan
proporsi yang tepat antara panjang dan lebar pada empatpersegipanjang jendela maupun
pintu. (Read Herbert, 2000:6-7). Secara tradisional, untuk mendapatkan ukuran seperti
pintu dan jendela menggunakan satuan ukuran tinggi badan antara telapak kaki dan
tangan menyudut yang direntangkan yang disebut Sakpengawe atau Awean (di jawa) dan
apenyujuh (di Bali). Ukuran ini sama dengan 12 (dua belas cengkang) yang cocok untuk
ukuran pintu yang kurang lebih sama dengan 162-198 cm. (Heinz Frick, 1997: 78)
Dalam naskah Kosala-kosali gumi disebutkan, “Iki sikut saka bale, yen agawe
umah; salwir niya: yan sikut satus (100) ngemet ageng niya uttama ika satus sewelas
(111), pangalap panjang sikut niya selawe (25) rahi, pangurip niya anyari kacing.
Mwang sikut rongan panjang: kengetakna; atebah sesaka; mahurip maurip asirang
ngemet, mwang pangalaping rongan pettanjroning sunduk, pinaro kalih, anggin jroniya
sabagi, tebahakna ping tiga anggen jroning sunduk dawa. Tataning sikut sesake meru
mwang sesaka jineng:klumpu; mageng niya Samustimaurip aguli madya telek, mwang
panjang niya sapta wlas, pangurip niya aguli. Adegan niye pinara tiga; sabagi anggen
mukha kang sabagi anggen bangkiyang, sabagi pangadegan niya; pamidangan saguli
dum pinaro tiga”. (I.N.S. Atmanadi,1975 :12-14). Walau tidak disebutkan secara khusus
tentang pembuatan kori/pintu karena diperuntukkan membuat tiang bangunan/saka,
namun ukuran tersebut sangat mendekati dengan teori golden sextion maupun
pendapatnya Heinz Frick. Suatu contoh pembuatan sebuah pintu di Bali yang tingginya
kurang lebih 165 cm., kalau dibagi tiga (dum pinaro tiga) akan mendapatkan lebar 55 cm.
Ukuran/Sikut tradisional Bali adalah sesuatu yang penting dalam pembuatan bangunan.
Namun terpenting lagi adalah; segala sesuatu yang dibuat harus menggunakan
sikut/ukuran si pengguna, pemakai, dan penghuninya.
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“Patitisakna, aja ima-ima, aywa ngurangain,aywa ngelwihin sikut niya: Rahasia
dahat iki: pejang sikut niya; sadepa se-astamusti; nanging aja ngangge depan wong lian,
nora waneh: sang adrue umah juga, pettan depan niye, ye juga ngangge nyikut;
patunahin aneh tingkahing ngikut; purwa - ke - pascima, uttara – ke - daksina, yan purwa
lwih daksina, longin pada asta musti,yan uttara lwih pascima longin kadi arep.Wastan
sikut ta: gajah, dwaja, singa, wreksa, aywa salah unggwan, ngamet wastaning sikut,
mapan nista; madiya; uttama wastaning umah. Yan salah pangametta aladahat,
mapwara henggal pejah sang akaria sikut. Iki pitattan niya:15 uttara-14 purwa: Gajah:
nga; pandita, wiku, brahmana wenang ngange,14 uttara-13 purwa, dwaja, nga,
Perhyangan, sanggar wenang ngangge; 13 uttara – 12 purwwa: singa nga, ksatriya,
wesya wenang ngangge;12 uttara – 11 purwwa; Wreksa: nga, PraBali, Prebvekel
wenang ngangge mwah wong tani, prakatik. 11 uttara – 10 purwa; Lembu, nga, wong
awisedan, brahmana, jaksa wenang ngangge. 10 uttara – 9 purwa, Dwaja; nga., wong
adagang anyar kweh wang wenang. 9 uttara – 8 purwa; Werksa, nga; wang salah para
wenang, dusta durjana wenang ngangge. 8 uttara – 7 purwa; mangkuning kuda wenng
ngangge, pangulu, wong salah ujar, wong sudra wenang ngangge. 7 uttara – 6 purwa,;
kumbha; nga., wong agawe juun, wong amedel, wong amungpang laku, dagang wenang
ngangge. 6 utara – 5purwwa; Mapasaran: nga, wong ngadol itik, wong ngingu mameri, i
dagang minyak wenang ngangge. Mangkana lwirniya tikelakna sakarepta, piihakna
wenang kang angangge ping, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, patikelanniya wenang kangge kayunta
sang momah. Mwang sikut perhyangan pada helingakna, depa asta anggen nyikut;
helingakna sesan niye mwahsesa. Yan sikut natar; wilang dening tapak, pangurip niya
atapak ngandak; saking lor anampak. (I. N.S. Atmanadi,1975 :19-23).
Selain diingatkan untuk membuat ukuran yang telah ditentukan, para
undagi/sangging juga diberi kebebasan untuk mengembangkan ukuran sesuai dengan
swadarma/profesi dan situasi yang ada. Pengembangan ukuran tersebut dilakukan dengan
mengalikan atau menggandakan kelipatan yang ada seperti depa, tampak, astamusti dan
sesa.

Pengalian/penggandaan

dalam

dunia

perundagian

yang

disebut

nikel,

pah/pinaro/dum untuk sebutan pembagian, lazim digunakan untuk membuat dan
mendapakan komposisi dan proporsi ideal pada bangunan. Ukuran lainnya yang juga
kerap digunakan adalah dum pada (bagi rata), asibak (belah/bagi dua memanjang) atugel
(bagi dua memotong).
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Tujuan akhir suatu penelitian adalah menemukan dan membuktikan kebenaran
data yang diperoleh di lapangan atau lewat perpustakaan. Semua pembuktian hendaknya
didasarkan pada metode serta kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, dengan memperhatikan
beberapa aspek, seperti populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data dan
alat yang digunakan.
Dalam konteks penelitian umbul-umbul, tedung agung, tedung robrob, payung
pagut, kober, bandrangan, tumbak, mamas,dan penawesangan, akan dilakukan dan
ditetapkan batasan-batasan secara spesifik seperti:

jenis bentuk, variasi warna, jenis

ornamen/hiasan dan tempat penggunaannya. Selain hal tersebut, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui perbedaan sakral dan tidaknya diantara tedung agung, tedung
robrob, payung pagut, kober, bandrangan, tumbak, mamas,dan penawesangan,

yang

ada. Penelitian ini juga ingin mengetahui identitas tedung agung, tedung robrob, payung
pagut, kober, bandrangan, tumbak, mamas,dan penawesangan, yang ada pada pura
yang berbeda.
Sumber pokok diperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini
diupayakan lewat studi pustaka dan studi lapangan. Data yang bersumber dari lokasi
penelitian terkait dengan, jenis, bentuk, warna, fungsi dan material yang digunakan.
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap, berawal dari
keinginan untuk mengetahui realita yang dikembangkan menjadi suatu gagasan lewat
penjabaran konsep dan metode dan hasil yang tepat. Adapun hasil yang diharapkan dari
penelitian tentang “Pengawin Sebagai Sarana Upacara Agama Hindu Bali” untuk
mengetahui karya yang masih perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan semacam hasil
untuk dijadikan acuan/pedoman dalam pembuatan tedung agung, tedung robrob, payung
pagut, kober, bandrangan, tumbak, mamas,dan penawesangan, selanjutnya. Yang tidak
kalah penting dalam penelitian ini adalah niat untuk mengetahui secara mendetail kreasi
sarana ritual keagamaan yang ada dalam agama Hindu serta fenomena yang ada di
tengah-tengah masyarakat penganutnya secara periodik. (Masri Singaribun, 1989, p. 12).
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
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1. Ingin mengetahui jenis-jenis Pengawin termasuk mengenai bentuk, warna,
ukuran, dan hiasan.
2. Ingin mendapatkan model ukuran, bentuk, warna, hiasan, dan penempatan
Pengawin. untuk dapat dijadikan model atau pedoman khususnya yang
disakralkan.
3.

Ingin mengetahui standarisasi sakral dan tidak sakral pada pengawin di Bali.

Telah diungkapkan di atas, masyarakat Hindu Bali dengan keragaman potensi
bentuk, warna, ukuran, hiasan, dan penempatan terhadap pengawin, penelusuran ini perlu
menggunakan beberapa narasumber yang profesional dan berkompeten pada bidangnya.

2. Manfaat
Setiap karya/benda yang dihasilkan oleh undagi/perajin tentu diharapkan
berfaedah, baik bagi undagi/perajin sendiri maupun bagi masyarakat umum (konsumen).
Adapun faedah yang diperoleh dari program penelitian tentang umbul-umbul,
tedung/pajeng agung, payung pagut, payung robrob,

kober, bandrangan,

tumbak,

mamas, dan penawesangan ini antara lain dapat digunakan sebagai pijakan dan wawasan
tentang berbagai bentuk, warna, ukuran, hiasan, dan kepatutan dalam penempatan serta
dapat membedakan antara sakral tidaknya suatu benda. Lewat kigiatan program penelitian
ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan model/pola yang tepat terhadap
bentuk dan ukuran umbul-umbul, tedung/pajeng agung, payung pagut, payung robrob,
kober, bandrangan, tumbak, mamas, dan penawesangan yang dikategorikan sakral.
Lebih berfaedah lagi jika hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu
dokumen, acuan, dan informasi bagi para undagi/sangging dalam pembuatan Pengawin
sakral sebagai sarana upacara agama Hindu. Lewat penelitian awal ini, masyarakat
akademik dapat nenambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengawin sakral yang
nantinya diabdikan untuk kepentingan masyarakat Bali, nasional maupun internasional.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya ingin menjembatani antara pengguanaan Pengawin
sakral sebagai sarana ritual keagamaan dengan Pengawin sebagai dekorasi

karena

perkembangan jaman dan fungsi. Akhir penelitian ini untuk membuktikan kebenaran data
yang diperoleh di lapangan ataupun lewat kepustakaan. Pembuktian tersebut hendaknya
didasarkan pada metode serta kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, dengan memperhatikan
beberapa aspek, seperti populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data
serta alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian “Pengawin
Sebagai Sarana Upacara Agama Hindu di Bali” ditetapkan obyek penelitian antara lain
jenis-jenis Pengawin yang meliputi : umbul-umbul, tedung/pajeng agung, payung pagut,
payung robrob, kober, bandrangan, tumbak, mamas, dan penawesangan yang ada di
beberapa pura Puseh, Bale agung, Dalem dan Sad Khayangan ditinjau dari bentuk,
warna dan hiasannya. Obyek penelitian lain penting untuk dikeketahui apakah batasanbatasan teretulis atau tidak tertulis yang menjelaskan Pengawin itu sakral atu tidak sakral.
Penelitian yang merupakan suatu kegiatan untuk dilakukan secara bertahap,
berawal dari keinginan untuk mengetahui fenomena yang dikembangkan menjadi suatu
gagasan lewat penjabaran konsep dan metode yang tepat. Adapun hasil yang diharapkan
dari penelitian yang dilakukan terhadap “Pengawin Sebagai Sarana Upacara Agama
Hindu Bali” untuk melahirkan gagasan lewat pemberdayaan dan optimalisasi berbagai
potensi akademik dan perajin yang terkait dengan bentuk, warna, jenis hiasan/ornamen,
penempatan perbedaan antara sakral dan profan dari jenis-jenis Pengawin tersebut. Hasil
penelitian bukanlah karya kompilasi atau tabulasi yang hanya mengumpulkan sederet
data, melainkan perlu analisis dan diolah , dikoreksi dan dikonstruksikan secara logis
sesuai pola pikir ilmiah yang bertanggung jawab, penuh kebenaran atau yang didukung
pendapat maupun teori-teori lainnya. (Sutrisno Hadi, 1986: 27).
Pendekatan atau metodologi rasionalitas pengetahuan (epestemologi) menuntut
penajaman beda antara pendekatan kesadaran atau kultur mentalitas yang mengolah dan
memetakan nilai sebagai acuan penghayatan hidup bersama atas dasar yang dipandang
baik, indah dan benar yang secara mendasar merupakan dinamika proses pembatinan atau
internalisasi evolutif peradaban. (Mudji Sutrisno, 2009:139-140).

45

Kompilasi atau kumpulan data yang tersusun secara teratur akan didapatkan pada
tahap penjajagan melalui metode surve lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan.
Tabulasi data diharapkan untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi terhadap hasil
surve tentang gejala sosial masyarakat Hindu Bali terkait penggunaan umbul-umbul,
tedung/pajeng agung, payung pagut, payung robrob,

kober, bandrangan,

tumbak,

mamas, dan penawesangan dibeberapa pura, baik pura Puseha, Bale agung, Dalem dan
Sad Khayanga serta di beberapa kantong perajin Pengawin seperti di kecamatan sukawati
Gianyar, Desa Mengwi Badung, Kayu Bihi Bangli, dan Desa Satria Klungkung sebagai
lokasi pengambilan sampel. Obyek penelitian lain yang penting dalam penelitian ini
adalah mengetahui potensi desa sebagai perajin Pengawin dan identitas/spesifikasi
unsur-unsur sakral yang ada pada Pengawin serta fenomena yang ada di tengah-tengah
masyarakat perajin yang berkelanjutan. (Masri Singarimbun, 1989:12).
Untuk dapat memformulasikan data dengan tepat, peneliti perlu mengungkap
beberapa hal yang kiranya dapat mempermudah pemahaman dan analisis varibel
penelitian antara lain : bentuk, ukuran, warna, dan ornamen yang

diterapkan pada

umbul-umbul, tedung robrob/ agung, dan kober khususnya yang terkait dengan simbolsimbol ritual keagaman (sakral) maupun sebagai dekorasi belaka. Bagaimanapun juga,
komporasi data lapangan , peranan mitos, kepustakaan, dan nara sumber yang
berkompeten dalam bidangnya akan ditabulasikan dan diuraikan secara sistematis.
Adapun variabel penelitian yang ditabulasikan dalam penelitian ini adalah jenis kober,
umbul-umbul dan tedung khususnya yang ada pada para perajin. Tindakan tersebut
dilakukan didasari beberapa pertimbangan sosial dan etika.
Perolehan sumber pokok data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini
diupayakan lewat studi lapangan, studi pustaka dan para nara sumber. Pengamatan
langsung terhadap penggunaan Pengawin di pura Desa, Bale agung, Dalem dan Sad
Khayanga dijadikan populasi dan sampel penelitian. Kelengkapan data untuk penelitian
ini dilakukan dengan metode pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi.
Metode pengambilan sampel Observasi dan wawancara dilakukan secara langsung
dengan para Pedanda/agamawan, Parisada Hindu Darma, Budayawan dan tokoh-tokoh
Adat, perajin yang memahami seluk beluk Pengawin, sehingga semua bentuk aktivitas
yang bertautan dengan pokok bahasan penelitian ini dapat berjalan secara efektif dan
efesien. Guna mendapatkan variasi data tentang Pengawin sakral maupun profan akan
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dilakukan dengan komporasi data yang ada di tengah-tengah masyarakat Hindu Bali
secara ideal dan benar di beberapa kabupaten di Bali. Sedangkan klasifikasi data dipilahpilah disesuaikan dengan pokok dan sub pokok bahasan, baik yang didapat melalui
wawancara, sumber literatur maupun pengamatan langsung di lapangan. (Sutrisno Hadi,
1987: 8).
Sinektika adalah

teori atau sistem tentang

pemecahannya berdasarkan pemikiran kreatif

pernyataan persoalan dan

dengan menerapkan analogi dan

metapora dalam pertemuan atau diskusi tidak pormal di antara sejumlah kecil peserta
dari berbagai bidang dan keahlian. (Team penyusun, 1989 : 843). Penggunaan Teori
Sinektika dalam penelitian ini sangatlah membantu dalam usaha mendapatkan datadata oral dari nara sumber, karena dari beberapa kepustakaan belum banyak
didapatkan.
Data lapangan yang bersifat empiris/pengalaman dapat dipahami secara
komprehensif untuk mencari yang paling esensial, kendati gejala-gejala alam yang berupa
fisik/benda tidak semuanya mengandung faktor yang dapat diukur secara cermat. Berbeda
dengan gejala sosial, yang biasanya lebih banyak mengandung faktor-faktor yang dapat
diterangkan secara individu maupun sekelompok masyarakat/komonitas Desa Adat/desa
pekraman yang kesalahannya sulit dihindari, maka kejelian mencari dan memilih unsur
kesakralan/keunikan pada gejala-gejala sosial yang dijadikan objek penelitian ini patut
diperhitungkan. (Sutrisno Hadi, 1987: 8). Wawancara dilakukan kepada beberapa
tokoh/pemuka desa adat

sesuai dengan profesinya, dan informan yang dipandang

memiliki kompetensi/pengetahuan untuk memahami Pengawin yang dikategorikan sakral.
Kegiatan ini dilakukan dengan bebas terpimpin, tidak statis, namun tidak keluar dari
pokok bahasan. Cara berpikir deduktif bagi seorang peneliti memungkinkan pengumpulan
data yang beragam untuk mempertajam analisis yang dapat dijadikan pembenaran
konklusi. Cara berpikir induktif berdasarkan pada data-data khusus, peristiwa konkrit,
wujud yang utuh, dan kesesuaian hakekat untuk digeneralisasikan, menjadi sifat yang
umum. (Sutrisno Hadi, 1986:204).
Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi yang dimaksud adalah
segala macam bentuk sumber tertulis, visual maupun audio visual yang dapat dijadikan
sumber kejelasan informasi untuk memperoleh data, dan dianalisis guna menjelaskan
fenomena yang hendak dianalisis. Keakuratan serta validitas data yang diperoleh dari
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narasumber dengan metode yang sama dari sumber dan tempat yang berbeda. Selain
referensi berupa teori, data lapangan, dan hasil wawancara/interview yang ditabulasi,
penelitian ini juga dilengkapi beberapa jenis foto Pengawin dengan hiasannya yang ada di
pura Desa, Bale agung, Dalem dan Sad Khayangan. Tidak tertutup kemungkinan,
gambar, tabel dan foto yang disajikan berfungsi untuk melengkapi data dalam bentuk
visual, sehingga dapat mempermudah pengidentifikasian, pemahaman analisisnya serta
menarik kesimpulan. (Sutrisno Hadi, 1986 :40-46)
Analisis makna simbol dan dalam suatu mite, memerlukan pendekatan
struktural untuk mengungkap persamaan dan perbedaan mite sebagai bahasa visual.
Sudah barang tentu pendekatan multidisiplin dapat membantu dalam menganalisis,
mengumpulkan data kualitatif, penentuan populasi dan sampel serta metode verstehen,
yaitu pendalaman secara sosial, kultural dan psikologis, bahkan sosiolinguistik. (Hans J.
Daeng, 2000: 85-86).
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai hasil olah cipta dan olah rasa, kehadiran Pengawin seperti umbul-umbul,
tedung/pajeng agung, payung pagut, payung robrob,

kober, bandrangan,

tumbak,

mamas, dan penawesangan perlu dipandang sebagai suatu bagian yang tidak dapat
dipisahkan dengan adat budaya Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu
Dharma. Dalam artian bahwa, seni dan agama yang ada dan berkembang di Bali
diperlukan untuk bersinergi. Tindakan ini sebagai cerminan manunggalnya/menyatunya
rasa bhakti (bhakti marga) dengan perbuatan (karma marga) lewat karya Pengawin yang
dibuat. Penyatuan dua jalan/marga yang bersinergi tersebut

diyakini dapat menjaga

keseimbangan alam sekala dan niskala (tampak dan yang tidak tampak).
Korelasi atau hubungan timbal Balik pemakaian Pengawin sebagai sarana ritual
keagamaan berdasarkan pengamatan lapangan dan pustaka yang ada, tidaklah sesuatu
yang “harus” sama dan lengkap ketika mengadakan

prosesi keagaman. Perbedaan

pupulasi maupun unsur kelengkapan yang ada pada setiap jenis Pengawin seperti: umbulumbul, tedung/pajeng agung, tedung robrob, dan kober, pada setiap tempat/daerah tidak
terlepas dari kondisi lingkungan masyarakat/umat pendukungnya. Faktor sosial dan
ekonomi juga turut serta andil dalam penggunaan Pengawin dalam pelaksanaan ritual
keagamaan. Informasi singkat yang peneliti dapatkan dari Jro Bendesa Pekraman Tanah
Aron Karangasem, penggunaan sarana ritual Pengawin dirasakan belum lengkap dan
berpindah-pindah. Berpindah-pindah maksudnya; Pengawin yang ada tidak saja
digunakan disalah satu pura, melainkan digunakan untuk pura lainnya seperti: puseh,
bale agung, dalem, dan paibon. (Bendesa Pekraman Buana Girti tanah aron). Kondisi
seperti itu tidak menutup kemungkinan juga dialami atau dilakukan oleh umat Hindu/desa
pekraman lainnya. Lebih lanjut dikatakan, ilen-ilen yang digunakan untuk kelengkapan
pelaksanaan ritual keagamaan seperti: tedung, kober, dan umbul-umbul, jika ketiga sarana
upacara tersebut ada, sudah dianggap cukup. Ilen-ilen adalah istilah lain yang digunakan
oleh beberapa masyarakat di daerah Karangasem untuk menyebut seperangkat sarana
ritual agama Hindu seperti: umbul-umbul, tedung/pajeng agung, payung pagut, payung
robrob, kober, bandrangan, tumbak, mamas, dan penawesangan Pikiran, ucapan, dan
perbuatan seringkali muncul atau keluar tidak sesuai dengan rencana yang telah
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ditentukan, dengan demikian disadari adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang
mempengaruhi tindakan dan daya nalar manusia yang sukar dikendalikan.
Beberapa peneliti dibidang sosiologi, antropologi, dan psikologi imajinasi
menemukan adanya keterkaitan dan faktor alam lingkungan mumpunyai peran untuk
mempengaruhi dan membentuk perilaku dalam suatu etnis. Usaha penelusuri suatu hiasan
atau gambar naga, hanoman dan garuda yang digunakan pada umbul-umbul dan kober,
memerlukan suatu mite dan totem yang masih diyakini keberadaan dan kebenarannya
dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Selain sistem kepercayaan , dalam ajaran
agama Hindu Dharma juga terdapat Panca Srada, yaitu lima dasar yang diyakini pula
keberadaannya di antaranya 1). Brahman, 2). Atman, 3). Karmapala, 4). Samsara, dan
5). Moksa, yang salah satu dari lima Srada tersebut, yaitu karmapala, terkait erat dengan
mite dan totem tersebut. Artinya, apa yang ada sekarang tidak terlepas dari
keadaan/perbuatan yang dilakukan sebelumnya.

1. Tedung
Tedung sebagai salah satu jenis perangkat upacara ritual keagamaan khususnya di
Bali, memiliki beberapa bentuk, ukuran, warna, fungsi dan istilah yang beragam. Bentuk
atau form dalam dunia seni rupa harus dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu
kesatuan yang utuh. Kesatuan bentuk tersebut dapat terbentuk lewat teknik pengerjaan,
material yang digunakan, proporsi ukuran maupun komposisi yang tersusun. Sesuai data
lapangan dan dokumen yang ada, bentuk, tinggi dan lebar ukuran tedung yang ada
maupun dibuat para perajin/undagi dibeberapa pura

tempat/daerah

yang masih

bervariasi, baik tedung agung maupun tedung robrob. Untuk dipahami, pengertian atau
penyebutan istilah tedung agung dan robrob dibedakan atas lenter/ider-ider yang
dikenakan pada sisi penggir tukub/atap tedung dengan posisi berjuntai. Kalau Tedung
robrob, pada sisi pinggirnya diisi atau dihiasi dengan anyaman atau sulaman dari benang.
Sulaman atau rajutan yang menghiasi pinggiran tedung robrob menggunakan benang wol
yang berwarna, seperti hitam, putih, kuning merah maupun hijau. Sedangkan tedung
agung, pada hiasan tepi pinggir dijuntai dengan kain warna atau prada yang lazim disebut
dengan ider-ider. Kain yang berjuntai tersebut terdiri dari dua lapis/warna dengan ukuran
kain atas/depan lebih pendek dari pada yang dibagian bawah/tengahnya.
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Foto No. :26.
Ket.
: Tedung robrob 32 iga-iga yang dipakai
prosesi ritual Eka Dasa Ludra di Pura
Besakih th. 1979
Sumber : Once A Century Pura Besakih and Eka
Dasa Ludra Festival

Foto No. :27.
Ket.
: Tedung robrob 24 iga-iga yang dipakai
di pura Pasek Gelgel Payangan, th. 2010
Sumber : Tim Peneliti

Foto No. :28.
Ket. : Tedung robrob 18 iga-iga yang dipakai
saat odalan di Pura Taman Ayun
Mengwi Badung th. 2010
Sumber : Tim Peneliti.

Foto No. :29
Ket.
: Tedung Agung, 18 Iga-iga, hasil produksi
Kusuma Yasa Mengwi Badung 2010. Ider-ider
yang berjuntai terdiri dari satu lembar kain dan
satu sulaman
Sumber : Tim Peneliti
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Foto No. :30
Ket.
: Tedung Agung, 16 Iga-iga, terdapat di pura
Silayukti Karangasem.2010
Sumber : Tim Peneliti

Foto No. :31
Ket.
: Tedung Agung, dan robrob yang dipakai
sarana prosesi ritual, th. 1947
Sumber : Tropenmuseum Royal Tropical Institute

Foto No. :32
Ket.
: Tedung yang dipakai memayungi
Prelingga saat melasti th. 1910
Sumber : Tropenmuseum Royal Tropical Institute

Secara visual, posisi lingkaran pinggiran yang dibentuk oleh ruas iga-iga dari
lima bentuk tedung ini, mempunyai lengkungan bentuk yang berbeda. Jenis tedung
robrob yang ada di pura Besakih, memiliki bentuk melingkar yang datar, di pura pasekan
payangan yang merupakan buatan perajin dari bangli mempunyai lingkaran bentuk yang
“ngampid lawah”

(sayap kelelawar) tidak terlalu melengkung atau datar, dan yang

terdapat di Kusuma Yasa (perajin), mempunyai lingkaran bentuk ngojong atau
menyerupai kerucut. Dalam arsitektur Bali disebut atap jongjong. Bebeda dengan
lingkaran bentuk tedung yang berangka tahun 1910 dan

1947 foto koleksi
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Tropenmuseum Royal Tropical Institute mempunyai bentuk datar atau nayah. Dilihat
dari proporsi antara lebar lingkaran dan tingginya tiang tedung, khususnya gambar/foto
tedung yang berangka tahun 1910 dan 1947 nampak mempunyai ukuran lebih tinggi
kalau dibandingkan dengan ukuran tinggi tiang tedung yang ada sekarang.

Foto No. : 33
Ket.
: Tedung yang dipakai memayungi
barong 1910
Sumber : Tropenmuseum Royal Tropical Institute

Disadari pula, untuk mendapatkan validitas data terkait dengan jenis, bentuk
ukuran tedung, kober, dan umbul-umbul yang tepat dan ideal, terlebih untuk yang
kategori sakral, tidaklah pekerjaan mudah yang harus diupayakan untuk ditemukan. Data
berupa dokumentasi foto-foto yang ada relevansinya dengan obyek penelitian belum atau
tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang ketinggian, kelebaran, dan bentuk yang
bisa diukur. Namun demikian, komporasi sampel dengan populasi berbeda menjadi
sulusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tindakan identivikasi secaran langsung
dengan melakukan pengukuran dan menghitung ketinggian dan lebar jenis-jenis tedung
(tedung agung dan robrob) karya para perajin yang telah ditetapkan. Langkah ini dapat
memberi gambaran terhadap ukuran, dan bentuk tedung yang digunakan sebagai sarana
ritual keagamaan ataupun sebagai dekorasi.
Penelitian tahap awal atau tahun pertama dari dua tahun yang kami rencanakan ini
belum dilakukan penelusuran dan mengungkap data secara tuntas. Kendala utama yang
ada ketika untuk mendapatkan tentang ukuran tinggi dan lebarnya tedung, umbul-umbul,
kober maupun jenis Pengawin/uparengga yang tersimpan maupun yang digunakan di
beberapa

pura. Secara ritual, tedung, umbul-umbul, dan kober yang ada di pura telah

disakralkan dan secara etika pula peneliti merasa enggan untuk melakukan pengukuran,
walaupun hal tersebut sangat mungkin dilakukan atau diijinkan sesuai dengan tatacara
yang berlaku. Untuk mendapatkan validasi data dalam kondisi seperti ini, peneliti
mengambil nisiatif memohon informasi dari prejuru atau pemuka adat tentang asal-usul
dimana tedung, umbul-umbul, kober maupun jenis Pengawin/uparengga lainnya
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dibuat/didapatkan. Informasi ini adalah petunjuk yang sangat efektif untuk menemukan
tempat pembuat/perajin

tedung, umbul-umbul, kober dengan jenis, bentuk, maupun

ukuran yang sama dengan yang ada di pura. Lewat penelusuran ke sumber obyek yang
relevan, validasi data dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan.

Tabel : I
Sikut/Ukuran
No.

1
2
3
4
5
6
7

1 Depa Agung =
186 cm.
186 x 2 = 372
186 x 2 = 372
186 x 2 = 372
186 x 2 = 372
186 x 2 = 372
186 x 2 = 372
186 x 2 = 372

1 Depa Alit =
168 cm.
168 x 2 = 336
168 x 2 = 336
168 x 2 = 336
168 x 2 = 336
168 x 2 = 336
168 x 2 = 336
168 x 2 = 336

1 (satu)
Lengkat)= 22cm.
22 x 5 =110
22 x 4 =88
22 x 3=66
22 x 2=44
22 x 1=22

1 (satu)
Guli =4 cm.
4 x 7 = 28
4x6= 24
4 x 5= 20
4 x 4 = 16
4 x 3= 12
4x2=8
4x1=4

Tabel : II
Perajin dan Ukuran Tedung
No.

Perajin

1

I Nyoman Jujur

2

I Wayan Rawa

Tinggi

350
350

Lebar

120
130

240
90
250
100
300
130
3
Kesuma Yasa
300
130
320
130
250
120
220
96
Catatan: Angka yang dijadikan acuan
meter.

Hasil
Tedung Agung
Depa Agung
372+110+4 = 486:4= 121,5
372+110+4 = 486:4= 121,5
372+22+24= 418:3 =139.33

Tedung Agung
Depa Alit
336+110+28=474:4=118,5
336+110+28= 450:4=118.5
336+22+24=386:3=128,66
336+22+12=370:4= 92.5
336+66+4=406:4=1 01,1
336+44+4=284:3= 128
372+22+4= 398:3 =132.66
336+44+4=284:3= 128
336+44+4=284:3=1 28
336+110+28=474:4= 118,5
336+44+12=392:4= 98
lebar tedung tidak lebih atau kurang dari 5 (lima ) senti

Kalau saat ini, ukuran-ukuran tinggi tiang tedung lebih-kurang 2 x 2.5( dua
setengah) kali leber lingkaran atap atau mendekati tiga kali dari lebar lingkaran,
sedangkan di tahun 1900 sampai dengan tahun 1971 ketinggian tiang tedung diperkirakan
empat kali dari lebar (nikel ping pat) bahkan ada yang lebih. Selain berdasarkan
perhitungan bah-bangun (lebar kali tinggi/tinggi bagi lebar), untuk mencari ukuan antara
lebar dengan tinggi tiang tedung, juga dipergunakan perhitungan depa, lengkat dan
pengurip seperti ukuran membuat tangkai tombak. Adapun ukuran tinggi/panjang tiang
tombak yaitu dua depa yang sama dengan lebih kurang 336 cm., ditambah pengurip lima
lengkat duang guli atau kurang lebih 110 cm. ditambah 8 cm. Kalau dihitung dengan
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senti meter akan didapat ukuran tinggi/panjang ; 336 + 110 + 8 cm = 454: 4 = 113 cm.
Hasil tersebut dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) depa alit sama dengan 168 cm., 1
(satu) lengkat sama dengan 22 cm., 1 (satu) guli sama dengan 4 cm. Rinciannya adalah: 1
(satu) Depa Agung = 186 cm., 1 (satu) Depa Alit = 168 cm., 1 (satu) Lengkat) = 22 cm.,
dan 1 (satu) Guli = 4 cm. Adapun cara mengukur panjang tangkai tombak adalah sampai
ujung besinya/ujung tombak.
Dalam naskah tutur wiswakarma darma laksana maupun Asta Kosali disebutkan
memcari panjang /tingginya tiang yang dapat diubah adalah pada pengurip. Karena ada
ukuran tombak dua depa, mahurip alengkat saguli, atau 336 cm +22 + 4cm. =362 cm.
Jika ukuran panjang tangkai tombak dibagi 3 (tiga) untuk mendapatkan lebar diameter
atap tedung maka : 358 :3 =119 cm. Untuk hitungan jumlah ige-ige yang digunakan pada
tedung agung maupun Robrob, digunakan hitungan yang lazim digunakan pada ige-ige
pada bangunan seperti jineng, krumpu, meten, angkul-angkul, sanggah / tempat suci,
petengahan, dan tempat berjualan yang diawali dengan hitungan ;1. Sri, 2. werdhi, 3.
Naga, 4. Hyang, 5. Mas, dan 6. Perak.

Tabel : III
Hitungan / Ketekan Iga-Iga
No.

Nama

1
2
3
4
5
6

Peruntukan

Sri
Werdhi
Naga
Hyang
Mas
Perak

Jineng
Menten/Meten
Angkul-Angkul
Sanggah (tempat suci), Paon.
Petengahan
Tempat Berjualan
Tabel : IV
Hitungan Dengan Cara Mengalikan

X
kalikan
1
2
3

1

2

3

4

5

6

Sri
Werdhi
Naga

Werdhi

Naga

Hyang

Mas

Perak

4

Hyang

20
Mas/ Hyang

18
Perak /Naga
24
Perak /Hyang

5
6

Mas
Perak

12
Naga/ Hyang
12
Werdhi/ Perak

18
Naga/Perak

12
Hyang/Naga
16
Hyang/ Hyang
20 Hyang/Mas
24.
Hyang/perak

55

Tabel : V
Hitungan Dengan Cara Menambahkan
+
Tambah
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

Sri
Sri
Sri
Sri
Sri
Sri

Werdhi
Werdhi
Werdhi
20.Werdhi
Werdhi
32. Werdhi

Naga
Naga
Naga
Naga
Naga
Naga

Hyang
Hyang
16 Hyang
22. Hyang
Hyang
Hyang

Mas
Mas
17. Mas
Mas
Mas
Mas

Perak
Perak
18. Perak
24.Perak
Perak
Perak

Walau dalam naskah tidak disebut dengan pasti bahwa, hitungan dan istilah sri,
werdhi, naga, hyang, mas, dan perak digunakan untuk pembuatan iga-iga tedung, namun
peneliti sangat yakin hitungan dan istilah ini digunakan oleh seniman/perajin ketika
membuat tedung/pajeng/ungkulan. Sesuai dan data lapangan menunjukkan , jumlah igaiga yang ada di beberapa tempat, dan dari jenis tedung/pajeng/ungkulan baik tedung
agung maupun robrob mayoritas berjumlah genap. Asumsinya adalah; jatuhnya pada
hitungan no. 4 (empat) yaitu Hyang, dan kalau itu dikalikan dengan kelipatan genap akan
menemukan hitungan Werdhi/Perak, Naga/Hyang, Naga/Perak, Hyang/Hyang, dan Mas/
Hyang, sedangkan kalau dengan cara menambahkan akan ditemukan jumlah 16. Hyang,
17. Mas, 18. Perak, 20.Werdhi, 22. Hyang, 24.Perak, 32.Werdhi.
Jumlah iga-iga 24 (dua puluh empat) buah dari hasil nikel/ perkalian 4 x 6 = 24
yang dibuat perajin I Nyoman Jujur dari Bangli dan yang ada di pura Besakih iga-iganya
berjumlah 32 buah yang merupakan hasil dari nikel/ perkalian 4 x 8 = 32. Dan ini berlaku
juga dengan jumlah iga-iga pada tedung/pajeng/ungkulan lainnya yang jumlahnya
seperti: 12 (dua belas), 14 (empat belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18(delapan
belas), 20 (dua puluh), 22 (dua puluh dua), 24 (dua puluh empat), dan 32 (tiga puluh
dua) buah. Disini dapat dilihat atau dibandingkan antara tingginya tiang tedung dengan
jempana yang ada di sebelah bawah lingkaran “atap/daun” tedung atau antara posisi
umat yang bersimpuh di depan/belakang tedung.
Secara visual, proporsi ukuran tedung robrob yang dipakai memayungi burung
garuda saat prosesi ritual karya Eka Dasa Ludra di pura Besakih orang dengan yang
membawa, ukuran tinggi tedung kurang lebih dua kali tinggi dari orang yang
membawanya. Dapat diperkirakan tinggi tiang tedung bisa mencapai tinggi 450 cm.
(empat ratus senti meter). Jika ukuran tinggi dibagi atau pah telu / apeteluan untuk
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mendapat ukuran lebar, maka lebar tedung tersebut kurang lebih 150 cm (seratus lima
puluh senti meter) .

Foto No. :34
Ket.
: Tedung Agung, dan robrob yang
dipakai sarana prosesi ritual, th. 1947.
Sumber : Tropenmuseum Royal Tropical Institute

Secara visual, proporsi ukuran tedung robrob yang dipakai memayungi burung
garuda saat prosesi ritual karya Eka Dasa Ludra di pura Besakih orang dengan yang
membawa, ukuran tinggi tedung kurang lebih dua kali tinggi dari orang yang
membawanya. Dapat diperkirakan tinggi tiang tedung bisa mencapai tinggi 450 cm.
(empat ratus senti meter). Jika ukuran tinggi dibagi atau pah telu / apeteluan untuk
mendapat ukuran lebar, maka lebar tedung tersebut kurang lebih 150 cm (seratus lima
puluh senti meter) .
Sesuai tabulasi data (terlmpir) yang ada, selain adanya perbedaan ukuran
penggunaan jumlah iga-iga pada tedung yang jenisnya sama (tedung agung / robrob)
ada membedakan

antara melengkung/datarnya pada

atap/daun,

maupun dari

tinggi/rendahnya tiang yang dipakai. Penggunaan warna tedung pada setiap jenisnya,
sesuai penjelasan para nara sumber juga masih beragam, ada berdasarkan kreasi para
seniman/perajin, ada berdasarkan stratipikasi/kasta (Brahmana, satria, waisia, dan
sudra/pasek) ada berdasarkan jenis pura (puseh, dalem, dan bale agung). Kalau kasta
brahmana menggunakan warna putih, kasta satria warna hitam, pasek menggunakan
warna kuning, dan warga pande warna merah. Tanpa disadari pula perbedaan-perbedaan
tersebut juga terlihat pada warna benang sulaman/rajutan pada iga-iga maupun dari
teknik merajutnya.
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Foto No. :35.
Ket.
: Tedung robrob 32 iga-iga yang dipakai
memayungi burung garuda ketika karya Eka
Dasa Ludra di Pura Besakih th. 1979
Sumber : Once A Century Pura Besakih and Eka Dasa
Ludra Festival

2. Kober
Bendera sebagai panji atau tunggul bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat
Indonesia. Pada bab sebelumnya telah banyak dijelaskan, bahwa bendera atau tunggul
telah menjadi salah satu identitas dalam kerajaan. Bendera juga sebagai identitas Negara,
organisasi, partai maupun penanda adanya suatu kegiatan. Kober sebagai penanda
biasanya dihiasi dengan gambar ornamen tertentu sebagai identitas yang mengandung arti
dan makna sesuai dengan tujuan organisasi atau kegiatan yang dilakukan. Namun,
bendera atau kober juga tidak selalu dihiasi dengan gambar atau logo, seperti bendera
milik bangsa Indonesia yang terdiri dari dua warna (dwi warna) yaitu merah dan putih.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bendera adalah sepotong kain segi
empat atau segi tiga yang dijadikan lambang negara, panji atau tunggul. Dilihat dari
bentuk, warna

dan ukurannya, kober sangat berpariasi sesuai dengan tujuan

penggunaannya.
Parisada Hindu Dharma Pusat dalam penjelasannya; memilah antara sakral dan
tidak sakral dibedakan ada tidaknya gambar pada bendera tersebut. Kalau yang tidak
sakral tidak berisi gambar, sedangkan yang dianggap sakral harus berisi gambar seperti
gambar Hanoman dan Garuda. Kalau dikaitkan dengan bendera Bangsa Indonesia yang
tidak bergambar/ornamen, pendapat atau asumsi tersebut masih/belum tepat. Mungkin
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yang dimaksudkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat adalah bendera atau kober yang
difungsikan sebagai sarana ritual umat Hindu Bali dalam upacara Panca Yadnya. Lebih
lanjut dikatakan,

ukuran ideal sebuah kober disesuaikan dengan

kreasi para

perajin/undagi atau dapat dilihat pada Asta Kosala. Sedangkan menurut I Nyoman Jujur,
ukuran kober yang baik adalah berbentuk “nyolok” yaitu sebesar ukuran korek api (3,6 x
5,3) cm. atau 1,2 : 1,6.

Perajin tedung dari Bangli ini membuat jenis kober hanya dua

ukuran yaitu: 80 x 120 cm. dan 100 x 150 cm. dengan gambar yang sama yaitu Hanoman
dan Garuda.
Bentuk ukuran “nyolok” yang dimaksudkan sebenarnya hampir sama dengan
ukuran golden section maupun ukuran-ukuran atau sikut tradisional Bali yaitu skala 1 :
1.6. Bila dicermati dengan ukuran yang ada, kober yang dibuat oleh I Nyoman Jujur
menggunakan skala perbandingan 2 : 3. (dua berbanding tiga) yang umum digunakan
para undagi di Bali dalam membuat bangunan tradisional. Perbedaan ukuran golden
section (1: 1.6) dengan ukuran tradisional Bali yaitu 2 : 3. (dua banding tiga) ada selisih
sangat tipis yaitu : o,1 meli meter. Ukuran 2 : 3. (dua berbanding tiga) kalau dibagi 2
(dua) akan didapat ukuran 1: 1,5. (satu berbanding satu lima). Ukuran skala 1: 1.5. (satu
berbanding satu setengah) juga digunakan untuk ukuran bendera Kebangsaan

kita

Indonesia. (lihat tabel V)
Pada perajin yang berbeda, selain ditemukan ukuran yang sama yaitu :1: 1,5. (satu
berbanding satu lima), juga ada menggunakan ukuran 60 x 80 cm., dan 85 x 115 cm.,
kalau dihitung akan ditemukan skala 1: 1.3. (satu berbanding satu koma tiga). Dari data
lapangan yang minim dan sangat sederhana namun mempunyai tingkat nilai kesakralan
yang tinggi ini, ditemukan sklala ukuran bendera seperti: 1: 1.3. (satu berbanding satu
koma tiga)., dan skala 1: 1.5. (satu berbanding satu setengah). Kendati ukuran bendra
Sang Saka Dwi Warna berbeda-beda, kalau dihitung dengan skala ditemukan angka ; 1:
1.5. (satu berbanding satu setengah). Ukuran ini dapat dikatakan sebagai standar global.
Untuk mendapatkan tinggi tiang kober, peneliti tidak mengukurnya sama dengan
cara mendapatkan pada ketinggian tiang tedung, dimana tinggi tiang didapat dari hasil
penjumlahan atau perkalian lebar dikalikan tiga. Tinggi tiang kober secara visual dan
berdasarkan pengamatan baik yang ada di pura (tidak diukur langsung) maupun di tempat
perajin sama tingginya dengan tinggi ukuran tombak maupun penawasangan. Cara yang
digunakan adalah sama dengan mengukur tinggi tangkai tombak, yaitu mulai dari tangkai
tombak, sampai besinya (tombak) .
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Panjang atau tinggi tiang tombak seperti yang telah dijelaskan pada bab.
Sebelumnya yaitu disesuaikan dengan kegunaannya. Dari beberapa fungsi dan kelayakan
pemilik yang ada pada ukuran tombak, peneliti cenderung menggunakan ukuran yang
digunakan/dimiliki oleh Brahmana dan Raja/kesatria. Pemilihan ukuran ini didasari atas
peran dan fungsi seorang Brahmana maupun Raja, kedudukan/kewajiban seorang
brahmana dalam masyarakat Hindu Bali yaitu sebagai pemimpin upacara ritual
keagamaan. Sedangkan seorang Raja adalah berkewajiban memayungi dan memberi rasa
aman bagi rakyatnya. Jadi ukurannya dua depa empat lengkat, tujuh guli gajah,
pembawaan brahmana, dan dua depa, mahurip lima lengkat, seguli, bernama eka dwaja,
yang diperuntukkan bagi Raja.
Selain ukuran yang telah disebutkan di atas, untuk mendapatkan ukuran yang
ideal dalam proporsi, bentuk, kenyamanan bagi pengguna, dan praktis dalam fungsi,
para undagi/sangging di Bali mempunyai perhitungan dan berpedoman yang namanya
kekuub, yaitu memperhitungkan unsur kesatuan tidak saja pada subyek bangunan itu
sendiri,

juga

bangunan-bangunan

disekitarnya

secara

keseluruhan.

Penerapan

pertimbangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan satu kesatuan yang serasi, selaras,
dan seimbang.
Hanoman maupun Garuda adalah mahluk mitologi sebagai pilihan untuk hiasan/
ornamen kober tidak lepas dari keistimewaan kedua mahluk tersebut dalam menguasai
dua jaman yaitu jaman “kanda dan parwa” atau Ramayana dan Mahabharata. Kehidupan
pada jaman berbeda bagi Hanoman dan Garuda adalah tanda kesetiaan yang tidak
terbatas didalam menjalankan swadarma/kewajiban sebagai abdi penegak kebenaran.
Ceritera Arjuna Premada yang mengisahkan kehebatan hanoman dalam membuat
jembatan situbanda,

Adi dan Udyoga Parwa yang mengisahkan keunggulan Garuda

dalam mendapatkan tirta amerta yang berakhir dengan semaya/janji setia untuk bersatu
antara Dewa Wisnu dan Garuda untuk menjaga keselamatan dunia. Tanda kesetiaan
tersebut dapat dilihat dari rasa saling hormat-menghormati, tidak merasa direndahkan,
dan menghargai keunggulan/kebenaran lawan. Visualisasi bentuk rupa sebagai tanda
kesetiaan Garuda dan Dewa Wisnu

oleh para sangging/undagi khususnya di Bali

diwujudkan berupa gambar garuda sebagai wahana Wisnu. Pada gambar tersebut dibuat
DewaWisnu menduduki pundak Garuda dan ekor Garuda memayungi dewa wisnu yang
sedang membawa tirta amerta. Komposisi gambar yang vertikal secara visual ekor garuda
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(umbul-umbul)

lebih tinggi yang berfungsi memayungi. Ekor Garuda dalam bentuk

umbul-umbul sampai sekarang dapat kita lihat pada pertunjukkan sendratari Ramayana.

Foto No. :36
Ket.
: Kober dengan ornamen hanoman yang
dibelit ular dengan teknik sablon. th. 2010
Perajin : I Wayan Rawa, Mawang, Sukawati
Gianyar.

Foto No. :38
Ket.
: Kober dengan ornamen Garuda
dengan teknik sablon. Di pura
puseh Payangan. Tahun 2010

Foto No. :37
Ket.
: Kober dengan ornamen Garuda
dengan teknik sablon. 2010
Perajin : I Wayan Rawa, Mawang,
Sukawati Gianyar.

Foto No. :39
Ket.
: Kober
dengan
ornamen
Wilmana dengan teknik abur. 2010
Sumber : I Nyoman Suandi, Payangan
Gianyar.

Foto No. :40, 41, 42
Ket.
: Kober pada tempat yang berbeda,
pura Silayukti, Paseklan, dan Pura
dalem Payangan. 2010
Koleksi : I Made Suparta.
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Secara teknis, jenis kober yang digunakan sebagai sarana ritual keagamaan antara
di pura puseh, dalem dan bale agung tidak jauh berbeda bila dilihat dari pewarnaan,
maupun tinggi ukuran tiang yang ada. Penggunaan jumlah kober pada setiap pura sangat
berpariasi dan pada posisi yang berlainan pula. Keberagaman ukuran, posisi penempatan,
warna, maupun tinggi tiang belum dapat dijadikan identitas terhadap salah satu pura,
baik tri kahyangan maupun sad khayangan. Dari pengamatan maupun pengalaman yang
dimiliki, gambar dengan teknik sablon mendominasi uparengga yang ada saat ini. Namun
ditengah maraknya teknik sablon dengan berbagai pertimbangan, masih ada dijumpai
dibeberapa pura dengan jenis kober dan umbul-umbul yang gambarnya menggunakan
sentuhan/goresan tangan.
Tabel : VI
UKURAN BENDERA INDONESIA
NO.
1
2
3
4
5
6
7

UKURAN
200 X 300 Cm.
120 x 180 Cm.
100 x 150 Cm.
36 x 54 Cm.
30 x 45 Cm.
20 x 30 Cm.
10 x 15 Cm.

PENGGUNAAN /TEMPAT
Di Lapangan Istana Kepresidenan
Di Lapangan umum
Di Ruangan, Kereta Api, dan di Kapal
Di Mobil Presiden dan Wakil Presiden
Di Mobil Pejabat Negara dan Pesawat Udara
Di Kendaraan Umum
Di Meja

Sumber : Wikipedia. Com.

Tabel : VII
UKURAN KOBER
PERAJIN
I Nyoman Jujur.

DAERAH
Kayu Bihi Bangli

I Wayan Rawa.

Mawang Sukawati

Kusumayasa

Mengwi Badung

UKURAN
80 x 120 cm.
100 x 150 cm.
85 x 115 cm.
70 x 80 cm.
60 x 90 cm.

Payangan

80 x 120 cm
60 x 80 cm.

I Nyoman Suandi

SKALA

1: 1.50.
1: 1.50.
1: 1.35.
1: 1.14.
1: 1.50.
1: 1.50.
1: 1.33.

GAMBAR
Hanoman
Garuda
Hanoman
Garuda
Hanoman
Garuda
Hanoman
Garuda
Hanoman
Garuda
Hanoman
Garuda
Wilmana

Imaji penggambaran mite dan totem kedalam bentuk rupa Hanoman dan garuda
adalah probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang belum

memiliki kepastian

walaupun memiliki data refleksi pasti. Data refleksi yang dimaksudkan adalah keyakinan
terhadap kesetiaan, kekuatan, dedikasi, dan perlindungan yang ada dalam mitologi tokoh
Hanoman dan Garuda. Tokoh-tokoh mitologi tersebut tidak saja diangkat dalam seni
62

rupa, juga tersurat dalam naskah sastra seperti: Arjuna Premada/Cudamani, Adi dan
Wana Parwa, maupun Teologi. Mitos Hanoman dan Garuda bagi masyarakat Hindu Bali
telah menjadi simbol yang mengibarkan kesetian dan kemenangan dalam dharma. Apa
yang ada di Balik bentuk, ukuran, warna, dan ornamen pada kober, dapat mengungkap
tentang fungsi, makna, dan simbol yang digunakan dalam kehidupan masyarakat Bali.
Kata “Fungsi, makna, dan simbol” yang selalu melekat dengan pelaksanaan ritual agama
Hindu, “hampir” semua berlatarbelakang mitos, karena mitos adalah “jembatan” yang
menghubungkan antara keyakinan dan kepercayaan.

Foto No. :43.
Ket.
: Patung Garuda Wisnu dengan posisi
vertikal. tahun 2009
Perajin : Made Ada Astawa, Tegallalang Gianyar.

Levi Strauss melihat mite atau dongeng tidak ubahnya seperti fenomena bahasa,
dan bahasa merupakan simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan. Karena
mite merupakan sebuah ceritera, maka hingga kini orang selalu mencari dan menggali
pesan-pesan yang dianggap ada di Balik mitos tersebut. Salah satu hal penting untuk
membedakan mite dengan bahasa adalah isi dan susunan ceriteranya, yang mempunyai
ciri khas berupa sifat-sifat atau ciri-ciri mitisnya. (Oktavio Paz, (terj. Landung
Simatupang), 1997: xxxiii-xxxv).

3. Umbul-Umbul
Budaya masyarakat Bali yang sarat aktivitas keagamaan, adat, dan seni dengan
konsep dasar sistem simbol yang menyatu dan berhubungan erat dengan keyakinan dan
kepercayaan pada dewa-dewa maupun totemisme. Sistem budaya yang terdiri dari
gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai, norma, dan pandangan oleh pemangku kebudayaan
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diwujudkan secara

yang disebut social system atau sistem kemasyarakatan yang

berwujud "kelakuan" maupun material culture "hasil karya kelakuan.
Umbul-umbul sebagai material kultur, tidak cukup hanya diberi
perhatian/perlindungan. Kreativitas yang inovatif di jaman sekarang perlu diantisipasi dan
menjadi tanggungjawab kita bersama khususnya PHDI (Parisada Hindu dharma
Indonesia) yang wajib dan berkepentingan dibidang tersebut. Generasi kini tanpa
diharapkan telah mencari dan mengupayakan penciptaan karya seni baru seperti umbulumbul sesuai dengan jiwa zamannya dan secara tidak disadari memilah dan
mengesampingkan nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya. Padahal umbulumbul terkait erat dengan sarana ritual keagamaam. Perubahan yang kerap terjadi pada
jenis umbul-umbul berdasarkan pengamatan yang dilakukan terletak pada penempatan
dan struktur yang ada. Kesamaan struktur umbul-umbul yang dijadikan sarana upacara
keagamaan dengan yang dijadikan dekorasi dibeberapa tempat umum hampir tidak ada
perbedaan. Menurut ketua Parisada Hindu dharma Indonesia umbul-umbul yang
disakralkan hendaknya diisi gantungan. Gantungan yang dimaksud mungkin bentuk
jantung/hati yang ada pada ujung umbul-umbul. Sedangkan menurut Ida Pedanda Gde
Pasuruan dari Griya Sibetan Karangasem, yang terpenting dalam umbul-umbul selain ada
gambar naga taksaka sebagai penguasa alam atas, harus ada sigi tiga pada ujungnya. Dan
ujungnya itulah sebenarnya yang disebut umbul-umbul. Adapun makna dari umbul-umbul
tersebut adalah nada atau aksara nada. Makna dari naga itu sendiri adalah sebagai
penuntun atau tali penuntun yang menghubungkan umat dengan tuhannya dalam upaya
mendapatkan

merta atau kesejahteraan. Sedangkan menurut Ida Bagus Sudarsana

seorang agamawan, hiasan umbul-umbul adalah naga gombang sebagai simbol air dan
kekuatan wisnu dengan aksara Ungkara.

Foto No. :44.
Ket.
: Empat buah umbul-umbul dengan warna
berbeda dan tanpa gambar naga. umbulumbul ini dalam rangkaian upacara Eka Dasa
Ludra di pura Besakih tahun 1979.
Sumber : Once A Century Pura Besakih and Eka Dasa
Ludra Festival
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Foto No. :45, 46, 47, 48
Ket.
: Tiga model gambar naga dengan teknik
yang berbeda,Pura Silayukti, Pasek gelgel
Payangan, di kios Wayan Rawa, dan pura
dasar buana Gelgel klungkung tahun 2010
Koleksi : Tim Peneliti

Untuk mendapatkan ukuran umbul-umbul yang ideal atau paling tidak yang telah
tersebar dikalangan masyarakat Hindu Bali, perlu kiranya ada suatu acuan yang dapat
dijadikan standard yang keberlanjutan. Dilihat dari data lapangan yang ada, variasi
warna, bentuk, dan ukuran masih sangat beragam. Sifat adaptif dan pleksibel masyarakat
Bali tidak saja dalam menyerap budaya luar, juga digunakan ketika membuat sarana ritual
keagamaan khususnya umbul-umbul. Serapan yang diinginkan adalah mencari bandingan
guna
Secara

mendapatkan ukuran umbul-umbul yang tepat untuk sarana ritual keagamaan.
tradisional Bali, umbul-umbul dibuat dengan menggunakan hitungan Candi,

Rebah, Gunung, Rubuh. Adapun hitungan tersebut biasanya terkait dengan fungsi seperti:
hitungan Candi sangat baik untuk membuat bangunan suci, hitungan Rebah tidak baik
untuk digunakan, hitungan Gunung sangat baik untuk membuat umbul-umbul, dan
hitungan Rubuh juga tidak baik untuk dipergunakan. Untuk mendapatkan hitungan
Candi, Rebah, Gunung, Rubuh, menggunakan hitungan hasta yaitu mulai dari siku
sampai dengan ujung jari tangan. Seperti yang telah diingatkan sebelumnya, mengukur
apapun tetap pengguna atau pemiliklah yang diukur.
Dilihat dari fisik dan rupa, umbul-umbul terbuat dari lembaran kain berbentuk segi
tiga memanjang/meninggi yang semakin ke atas semakin mengecil/mengrucut dan pada
ujungnya dihiasi dengan segi tiga. Ukuran lebar kain umbul-umbul dihitung dengan
lengkat dan tetap menggunakan perhitungan Candi, Rebah, Gunung, Rubuh. (lihat Anak
Agung Gde Rai Sudadnya).
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Wawancara dengan PHDI Pusat di IHDN Denpasar diperoleh data antara lain
bahwa tidak ada kejelasan standard tentang eksistensi pengawin sakral dan tidak sakral.
Ukuran sakral dan tidak sakral ditentukan oleh upacara penyucian sebelum pengawin
tersebut digunakan. Adanya berbagai bentuk, ukuran, dekorasi dan pemanfaatannya
sangat ditentukan oleh kreatifitas perajin dan penggunanya. Sumber lain dari Ida Pedanda
Gde Pasuruan juga menyebutkan bahwa tidak ada pedoman yang jelas pengawin sakral
dan tidak sakral dilihat dari bentuk, ukuran, warna dan penempatannya.
Berdasarkan penelusuran bentuk dan warna visual pengawin sejak tahun 1910
yang diperoleh dari berbagai foto Tropen Museum Leiden sampai sekarang, bahwa sejak
dahulu tidak ada perbedaan yang nyata tentang eksistensi pengawin sakral dan tidak
sakral. Namun sumber dari beberapa pendeta (Siwa dan Buda) menyebutkan bahwa
sakralisasi sebuah umbul-umbul dapat ditentukan oleh adanya bentuk nada pada ujung
kain umbul-umbul.

Sakral juga ditentukan oleh sikap masyarakat mengamankan alat-

alat tersebut semestinya dirahasiakan (pingit) dan dikeluarkan pada saat berlangsungnya
upacara keagamaan. Misalnya Tari Baris China di Renon Denpasar, hanya bisa
dipentaskan pada saat upacara piodalan di pura tersebut. Gambelan gong gede di Desa
Sidatapa Singaraja hanya bisa ditabuh pada saat odalan di pura setempat.

Foto No. :49.
Ket.
: Pengambilan data di Perpustakaan IHDN Denpasar.
Koleksi : Tim Peneliti
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Foto No. : 50
Ket.
: Wawancara dengan narasumber PHDI Pusat DR. Drs. I Gusti Ngurah Ketut
Sudiana dan Ida Pedanda Gde Subali Tianyar.
Koleksi : Tim Peneliti

Foto No. : 51
Ket.
: Wawancara dengan narasumber Ida Pedanda Gde Pesuruan dan Ida I Dewa
Gde Catra. di Sebetan Kerangasem.
Koleksi : Tim Peneliti
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Foto No. : 52.
Ket.
: Narasumber
Ida Pedanda
Gde Pesuruan.
BAB
VI
Koleksi : Tim Peneliti
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KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Kreativitas dan perkembangan budaya global dan adat atau dresta, telah memberi
warna

sendiri

dalam

keragaman

pembuatan

sarana

ritual

agama

Hindu

Pengawin/uparengga di Bali. Jenis-jenis pengawin hasil penelitian ini dapat disebutkan
sebagai berikut : tedung agung/ robrob, kober dan umbul-umbul, yang belum diteliti saat
ini adalah dwaja, payung pagut, bandrangan, tombak, mamas, tameng, madik, ddl.
Bentangan atau bentuk permukaan ta keber dan ngampid lawah, dengan enam
belas, dua puluh empat, dan tiga puluh dua iga-iga serta penyertaan ider-ider adalah
model ideal untuk pembuatan tedung agung yang disakralkan. Bentuk ini akan kelihatan
agung dan berwibawa bila tinggi tiang empat kali dari lebar diameter bentangan atap atau
iga-iga. Kesan religius magis diperoleh dari ukuran tiang yang menggunakan
penjumlahan atau perkalian dengan angka empat, yaitu catur yoga, yaitu empat jalan
menujuNya. Sedangkan untuk mendapatkan

ukuran bentuk dan proporsi ideal pada

tedung robrob, tinggi tiang tiga kali lipat atau 1 : 3 (satu berbanding tiga) dari lebar
bentangan atap/iga-iga tedung .
Mitos telah dijadikan keyakinan yang dilegal formalkan umat Hindu Bali dalam
mewujudkan rasa baktinya kepada Tuhan lewat simbol-simbol yang dibuat. Karena mitos
merupakan sebuah ceritera, sampai saat ini umat Hindu Bali khususnya para undagi,
perajin selalu mencari dan menggali pesan dan makna yang ada untuk divisualisasikan
lewat karya ornamen. Figur Hanoman, Garuda dan Naga adalah tokoh-tokoh religius
magis yang diyakini dapat memberi dan melindungi umat Hindu sesuai dengan tempat
dan fungsinya.
Berbagai sumber menyebutkan tidak ada kejelasan standard tentang eksistensi
pengawin sakral dan tidak sakral. Ukuran sakral dan tidak sakral ditentukan oleh upacara
penyucian. Berbagai bentuk, ukuran, dekorasi dan pemanfaatannya sangat ditentukan oleh
kreatifitas perajin dan penggunanya. Pendapat lain menyebutkan sakral juga dtentukan
oleh sikap “pingit/tenget” masyarakat terhadap alat-alat upacara tersebut.
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2. Saran
Secara visual bentuk, ukuran, dan warna jenis Pengawin yang dibuat oleh para
undagi dan perajin pada setiap pura diusahakan mengacu pada bentuk-bentuk warna dan
ornamen yang mendorong kearah sakral. PHDI (Parisada Hindu Dharma indonesia)
selaku lembaga keagamaan yang berkewajiban

menaungi umat Hindu didalam

melaksanakan prosesi ritual keagamaan hendaknya memberikan standart pemanfaatan
Pengawin antara di pura yang dianggap sakral dengan ditempat umum yang dijadikan
sebagai dekorasi. Para perajin Pengawin/uparengga perlu ada kesepahaman didalam
pemilihan jenis Pengawin sebagai sarana upacara dengan yang dijadikan dekorasi.
Pengklasifikasian jenis Pengawin seperti: tedung agung, robrob, kober, dan
umbul-umbul perlu adanya standar bentuk, ukuran, ornamen dan warna yang digunakan
sesuai dengan tingkatan maupun jenis pura yang ada di setiap desa pekraman. Ornamen
yang digunakan pada setiap jenis Pengawin diupayakan menggunakan aturan atau pakem
ornamen wayang dan jenis bahan warna tradisional dengan teknik abur maupun sigar
warna. Untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu adanya sinergi antara masyarakat
kampus, perajin, para agamawan, dan lembaga terkait untuk merumuskan aturan tentang
perbedaan Pengawin sakral dengan yang propan/sekuler.
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