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ABSTRAK

Saradpulagembal, seperti halnya sesajen lainnya,memaparkan secara visual konsepsi Bali
tentang agama. Saradpulagembal yang terbuat dari adonan beras, melambangkan kekuatankekuatan positif dari Bhwana Agung. Saradpulagembal sering dijumpai pada saat upacaraupacara Pura tingkat utama di Bali yang selalu menjadi daya tarik tersendiri baik dari warnawarninya dan kemegahannya. Saradpulagembal mengacu pada mitos awal pembentukan dunia
di dalam mitologi Hindu. Adapun komponen-komponen dari Saradpulagembal yang didalamnya
penuh dengan makna. Komponen tersebut didistribusikan sesuai dengan posisi di dalam Tri
Loka yakni dari bawah, ke tengah dan ke atas. Tri Loka juga dapat berarti pembagian atau
lapisan dari alam semesta (bhuwana agung). Tri Loka dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu Bhur
Loka (lapisan-lapisan dimensi alam negatif), Bvah Loka (lapisan-lapisan dimensi siklus samsara,
siklus kehidupan-kematian) dan Svah Loka (lapisan-lapisan dimensi alam positif).

Kata Kunci : Saradpulagembal, Bhwana Agung, Tri Loka.

Bali terkenal dengan sebutan sebagai pulau seribu Pura yang memiliki begitu banyak ragam
budaya dan tradisinya. Memiliki banyak berbagai warisan budaya leluhur yang tertanam dan
melekat erat di masyarakatnya,begitu juga ritual yang dimilikinya, menjadikannya sesuatu yang
unik dan menarik untuk diketahui. Budaya dan tradisi yang berasal dari berbagai daerah di Bali
dengan ciri khas tersendiri. Budaya dan tradisi yang unik inilah yang membuat Bali menarik para
kaum wisatawan untuk datang ke Bali baik domestik maupun mancanegara. Untuk menciptakan
lingkungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, sesama dan Tuhannya, maka dilakukan
upacara keagamaan yang diharapkan dapat memberikan efek positif pada kehidupan dunia.
Agama Hindu-Dharma di dalam ragam Balinya terkenal karena perhatian istimewa yang
diberikan kepada ortopraksi, atau ritual (Geertz: 1973) yang disampaikan oleh Nazrina Zuryani

dalam Jurnal Kajian Bali Volume 01, Nomor 02, Oktober 2011, dibandingkan dengan ortodoksi,
yaitu teori tertulis. Prinsip-prinsip utama agama itu kerap diberikan bentuk simbolis visual.
Simbol-simbol terlihat pada isi dan bentuk sesajen sebagai sarana upacara-upacara agama.
Sesajen itu pada umumnya melambangkan dewa-dewa dan butha-butha yang menjadi penguasa
kekuatan-kekuatan alam semesta, yaitu Bhwana Agung alias ke-Tuhanan di dalam pengertian
panteistik. Sesajen yang menarik perhatian biasanya dibuat pada saat upacara-upacara Pura
tingkat

utama

yaitu

Saradpulagembal.

Saradpulagembal,

seperti

halnya

sesajen

lainnya,memaparkan secara visual konsepsi Bali tentang agama. Saradpulagembal, yang terbuat
dari adonan beras, melambangkan kekuatan-kekuatan positif dari Bhwana Agung.
Saradpulagembal mengacu pada mitos awal pembentukan dunia di dalam mitologi Hindu,
mulai dari Brahmanda –yaitu telor kosmis awal—ke awang-awung (kekacauan awal), hingga
terbentuknya Mandara Giri yang mengambang di tengah Lautan Awal. Mitos awal itu berasal
dari India dan, menyusul proses historis yang panjang, hingga kini menjadi bagian dari sistem
simbol dasar penganut agama Hindu-Dharma di Bali. Adapun komponen-komponen dari
Saradpulagembal yang didalamnya penuh dengan makna. Komponen tersebut didistribusikan
sesuai dengan posisi di dalam Tri Loka yakni dari bawah, ke tengah dan ke atas. Dalam agama
Hindu dikenal berbagai macam alam semesta (bhuana agung) beserta lapisan-lapisannya
pembagian tersebut disebut dengan Tri Loka. Tri Loka secara harfiah terdiri dari 2 kata yang
berasal dari bahasa sansekerta yanitu kata “Tri” yang memiliki arti tiga dan kata “Loka” yang
memiliki arti alam semesta, jadi, Tri Loka adalah tiga kelompok alam semesta. Tri Loka juga
dapat berarti pembagian atau lapisan dari alam semesta (bhuwana agung). Tri Loka dapat dibagi
menjadi 3 bagian yaitu Bhur Loka (lapisan-lapisan dimensi alam negatif), Bvah Loka (lapisanlapisan dimensi siklus samsara, siklus kehidupan-kematian) dan Svah Loka (lapisan-lapisan
dimensi alam positif).
Bagian paling bawah, yang disebut Bhur Loka, mengandung lambang-lambang dari unsurunsur dasar dunia, kura-kura dan naga. Bhur loka atau alam halus negatif ini adalah alam yang
dihuni oleh jiwa-jiwa yang bathinnya gelap, hidupnya tidak benar atau menyalahgunakan
kesaktian semasa hidupnya. Umumnya kita menyebut mereka sebagai para ashura atau mahlukmahluk bawah (bhuta kala).

Pada bagian tengah (Bwah Loka), terlihat manusia dan elemen-elemen dunia yang hidup:
tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia. Pada kebanyakan Sarad yang dibuat, hanya terdapat
figur Bhoma dan Garuda sebagai wakil dunia antara, tetapi ada juga sarad yang mengandung
figur-figur manusia. Kerap juga terdapat dekorasi karang-karang yang melambangkan mahkluk
alam –karang asti (gajah), karang wurung, karang bentulu, karang sae, dan lain-lain). Terdiri
dari alam material dimana kita saat ini berada dan alam halus Bvah Loka, tempat para jiwa-jiwa
antre untuk reinkarnasi kembali. Alam halus Bwah (Alam Halus Bvah Loka, atau disingkat Alam
Baka) adalah alam tempat jiwa-jiwa (atman) antre, untuk menuju alam sorga, Swah Loka
ataupun menuju alam neraka, Bhur Loka, maupun, menunggu untuk reinkarnasi kembali. Alam
ini disebutkan masih merupakan lapisan dari alam Bwah Loka sebagaimana disebutkan dalam
kutipan Tri Loka dimana Alam halus Bvah Loka ini ditemui setelah melewati alam mrtya loka
dimana titi ugal agil itu berada. Dalam artian punya kesempatan besar untuk lahir sebagai
manusia, mengalami evolusi batin dan naik tingkat lagi. Lapisan badan yang dipakai di alam ini
adalah sukshma sarira. Di alam halus Bvah Loka ini keadaannya cukup mirip dengan di bumi.
Bagian paling atas sarad adalah tempat yang dihuni para dewa (Swah Loka) dengan berbagai
figur lambangnya. Kadang-kadang terdapat figur-figur yang melambangkan Trimurti yaitu
Brahma, Wisnu dan Siwa, atau figur tunggal yang melambangkan Indra (raja para dewa) atau
Sang Hyang Tunggal alias Sang Hyang Widhi. Svah Loka atau alam positif ini adalah alam yang
dihuni oleh jiwa-jiwa yang bathinnya bersih, serta hidupnya penuh welas asih dan kebaikan.
Umumnya kita menyebut mereka sebagai pitara, betara atau dewa. Di lapisan alam ini kita
merasakan kebahagiaan dan kedamaian luar biasa, karena proyeksi mental-energi positif dari isi
pikiran-pikiran kita sendiri (pikiran polos dan memory baik), terproyeksikan menjadi nyata oleh
energi-energi luhur di alam ini.

Berdasarkan uraian diatas yang disampaikan oleh Nazrina Zuryani dalam Jurnal Kajian Bali
Volume 01, Nomor 02, Oktober 2011, menjadikan sumber inspirasi dalam menciptakan karya
seni dengan judul “SARADPULAGEMBAL THE SYMBOL OF TRI LOKA” dengan mengurai
komponen-komponen yang ada pada sesajen Saradpulagembal itu sendiri. Tujuan mengurai
komponen-komponen tersebut pada dasarnya mempermudah masyarakat Bali khususnya kaum
muda yang sedikit telah melupakan budaya adiluhung warisan leluhur untuk dapat lebih
memahami apa makna dibalik megahnya jajanan Saradpulagembal tersebut.

Swah Loka

Bwah Loka

Bhur Loka

Pada bagian bawah dari Saradpulagembal disiratkan sebagai Bhur Loka,sesuai pemaparan
tentang Bhur Loka diatas maka dapat dipertegas kembali ilustrasi pendukungnya
menggambarkan ashura atau mahluk-mahluk mahluk bawah (bhuta kala). Mahluk-mahluk ashura
disini dapat berwujud raksasa ( celuluk ) yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menarik
untuk diamati. Pemilihan wujud tersebut difungsikan untuk mempermudah menginterpretasikan
audience memahami makna Saradpulagembal bagian bawah. Sosok celuluk itu sendiri sudah

tertanam di benak masyarakat khususnya Bali merupakan penggambaran dari kekuatan-kekuatan
negatif. Dari apa yang digambarkan tetap memunculkan identitas budaya lokal.
Pada bagian tengah dari Saradpulagembal disiratkan sebagai Bwah Loka,sesuai pemaparan
tentang Bwah Loka diatas maka dapat dipertegas kembali ilustrasi pendukungnya
menggambarkan elemen-elemen dunia yang hidup: tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia.
Ilustrasi tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat Bali yang tetap melestarikan nilai-nilai
tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur, adanya hubungan manusia dengan alam, manusia
dengan manusia itu sendiri dan manusia dengan Tuhan.
Pada bagian atas dari Saradpulagembal disiratkan sebagai Swah Loka,sesuai pemaparan
tentang Swah Loka diatas maka dapat dipertegas kembali ilustrasi pendukungnya
menggambarkan figur tunggal yang melambangkan Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang
Maha Esa. Awan-awan didalam perupaannya menerapkan kombinasi antara awan yang dari segi
bentuk terlihat modern yang dikombinasikan dengan bentukan awan wayang kamasan. Hal
tersebut bermaksud untuk mengajak para audience yang menikmati karya ini memahami
walaupun kita sekarang hidup dizaman yang modern hendaknya secara bijaksana untuk tidak
meninggalkan/melupakan ajaran-ajaran baik yang tersirat maupun yang tersurat memiliki fungsi
untuk menuntun kita ke jalan yang lebih baik.	
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