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Abstrak :
Karya ini berjudul”Ogoh-ogoh Parade”, dimana hal ini terinpirasi dari keinginan penulis
untuk melestarikan budaya Bali dan memperkenalkan salah satu budaya Bali di kancah
Internasional. Melalui pameran yang dilakukan di Jepang tentu saja akan membawa nama Bali
sebagai daerah yang kaya akan budaya, salah satunya adalah festival Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh
sendiri

merupakan

karya

seni patung dalam kebudayaan

Bali yang

menggambarkan

kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu , Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhu)
alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan
patung yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan;
biasanya dalam wujud Rakshasa. Festival Ogoh-ogoh ini rutin dilaksanakan di Bali sehari
sebelum hari raya Nyepi.
Kata Kunci : Ogog-ogoh, Parade

Diskripsi Karya:
Karya ini merupakan karya fotografi bertema Human Interest dengan mengambil judul
“Ogoh-ogoh Parade”. Karya ini dicetak dengan ukuran 60 X 42 cm diatas kertas berbahan
Flexi Korea. Pawai Ogoh-ogoh sendiri adalah salah satu budaya Bali yang selalu ditunggutunggu

wisatawan.

Menurut

Wikipedia

Ogoh-ogoh

merupakan

karya

seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Dalam
ajaran Hindu , Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhu) alam semesta dan waktu (Kala)
yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Bhuta Kala
digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan; biasanya dalam wujud Rakshasa. Sehari
sebelum hari raya Nyepi ogoh-ogoh diarak mengelilingi kota atau desa dengan iringan gamelan
Bali atau Baleganjur, dan ogoh-ogoh ini pun diarak oleh muda-mudi warga setempat. Pada hari
ini yaitu sehari sebelum Nyepi disebut dengan hari pengrupukan. Dalam kepercayaan umat
Hindu di Bali pada hari pengrupukan ini dilakukan upacara untuk mengusir roh-roh jahat, dan
roh jahat inilah yang divisualisasikan dengan ogoh-ogoh, maka dari itu bentuk ogoh-ogoh selalu
dibuat dalam nentuk yang menyeramkan. Sebenarnya Ogoh-ogoh merupakan cerminan sifat-sifat
negatif pada diri manusia, dan arak-arakan yang dilakukan di desa memiliki tujuan agar roh-roh
negative yang ada di sekitar desa ikut bersama ogoh-ogoh. Untuk meningkatkan kreatifitas

seniman-seniman muda di Bali dan tatap menjaga kelestarian budaya Bali maka arak-arakan atau
pawai ogoh-ogoh ini pun kini dilombakan, sehingga ogoh-ogoh yang ditampilkan lebih
berkwalitas. Selain itu Agar pawai ogoh-ogoh ini lebih sarat dengan nilai seni, maka kini pawai
dikemas lebih menarik dengan mementaskan tari-tarian sebelum ogoh-ogoh di tarikan, penaripenarinya pun diambil dari muda-mudi desa masing-masing.
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