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ABSTRACT
The Paica Pengupatian ceremony procession at Telagasari Temple in Jinengdalem
Village was carried out preceded by determining the people in charge of bringing Paica Ida
Bhatara to the stakeholders or people who had been mawinten or purified. The ceremony is held
every Monday at Kengwon Enjitan every year. The implementation of large ceremonies sets five
years and regular ceremonies once a year. The ceremony was preceded by the preparation of
facilities a few days earlier. The people do ngayah make offerings and other facilities. On the
day of the implementation of Paica ida Bhatara was revealed with a piuning ceremony, then
sprinkled with water until basan. Furthermore, the people who brought Paica surrounded the
entire palinggih or sanggah in Pura Telagasari three times. After that, it is placed in front of the
palinggih in front of the bison made of bamboo for one night until the next day. The ummah
carried out Jagra / mekemit until morning, then after morning paica was put back in its original
place.
Keywords: Pemasupatian Paica Ceremony, Pura Telagasari, Jinengdalem
I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan Yadnya memiliki beragam
tujuan, adapun tujuan yadnya menurut Sudirga
(2007:94) antara lain: untuk mengamalkan
ajaran Weda, untuk meningkatkan kualitas diri,
untuk penyucian, untuk dijadikan sarana
berhubungan dengan Tuhan, dan untuk
mencetuskan rasa terimakasih. Terlebih
pelaksanaan Dewa Yadnya. Dewa Yadnya
dalam bukunya Suarjaya (2008: 7) adalah
pemujaan serta penyembahan kepada Ida Sang
Hyang Widhi Wasa dan sinar-sinar suciNya
yang disebut dengan dewa-dewi. Implementasi
Dewa Yadnya dalam kehidupan diantaranya
adalah berbagai prosesi upacara keagamaan
yang dilaksanakan ditempat-tempat suci.
Tempat suci yang dimaksud salah satunya
adalah Pura. Pura merupakan salah satu tempat
umat Hindu untuk melaksanakan sujud bhakti

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk
memohon anugrah sehingga umat Hindu
diberkahi keselamatan.
Beranjak dari pemaparan mengenai
Dewa yadnya tersebut, di Desa Jinengdalem
Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
terdapat Pura yang unik yaitu Pura Telagasari.
Di mana Pura tersebut memiliki atau
menyimpan berbagai macam paica seperti:
(batu hitam pekat, keris, pecut, tombak).
Uniknya dalam Pemasupatian Paica di Pura
Telagasari ini dilaksanakan setiap tahun sekali.
Dan upacara Pemasupatian paica ini tidak
dilaksanakan saat Puja Wali Pura Telagasari
melainkan ada hari khusus yaitu pada saat
purnama kapitu supaya Paica yang tersimpan
bertahun-tahun tetap suci, dan sakral.
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II. PEMBAHASAN
2.1 Prosesi Upacara Pemasupatian Paica di
Pura Telagasari Desa Jinengdalem
2.1.1 Tahap Rapat Umat
Tahap paling awal dalam prosesi
upacara ini adalah tahap rapat umat yaitu semua
umat penyungsung Pura Telagasari berkumpul
menentukan siapa yang akan membawa paica
saat prosesi peyusiannya. Pada tahap ini
ndilakukan pendataan dan pemilihan umat
mana yang sudah menjadi pemangku atu yang
sudah mawinten yang maksudnya umat yang
sudah melakukan penyucian diri. Kemudian
setelah itu ditetapkan berapa orang yang
bertugas membawa paica tersebut. Proses
pelaksanaan upacara pasupati paica di pura
Telagasari yang dilakukan persiapan upacara
sesuai dengan tingkat besar kecilnya upacara.
Pada dasarnya upacara ini dilaksanakan
besarnya setiap lima (5) tahun sekali dengan
upacara yang besar sedangkan upacara kecilnya
dilaksanakan setiap tahun sekali yang jaruh
pada hari Senin (Kajeng Kaliwon Enjitan).
Terdapat keunikan dari proses
pelaksanan upacara pasupati paica yang ada
di Pura Telagasari Desa Jinengdalem. Aturan
ini semata-mata diadakan mengingat
pertimbangan kesucian dan kebaikan bersama,
yaitu kesucian paica. Pemilihan umat yang
sudah mawinten atau seorang pemangku
menjadi tahap awal dalam proses upacara,
kemudian setelah itu warga baik laki-laki,
perempuan, muda mudi, serta prajuru adat
berkumpul di pura untuk mempersiapkan
segala sarana upakara seperti membuat banten,
mempersiapkan sarana lainya. Setelah itu
barulah dilaksanakan upacara yang dipilih saat
Kajeng Kliwon Enjitan yang jatuh pada hari
senin yang dipercaya merupakan hari yang
paling sakral diantara hari lainnya.
2.12 Tahap Piuning
Proses Upacara Pemasupatian Paica di
Pura Telagasari Desa Jinengdalem melalui
beberapa tahapan, sehingga dilaksanakan
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dengan diawali dengan pelaksanaan piuning
ditempat penyimpenan Paica tersebut.
Keberadaan Upacara Pemasupatian Paica di
Pura Telagasari Desa Jinengdalem tidak seperti
keberadaan upacara lainnya karena
keberadaannya sangat disucikan atau
disakralkan hal tersebut dibuktikan dengan
adanya tahapan-tahapan dalam proses Upacara
Pemasupatian Paica di Pura Telagasari Desa
Jinengdalem yaitu dengan upacara piuning
dengan menggunakan banten untuk mengambil
atau nedunang Paica. Pelaksanan ini bertujuan
agar kesucian Paica tetap terjaga selain itu
sebagai petunjuk rasa hormat kepada para dewa
dan leluhur dengan keberadaan Paica tersebut.
Berdasarkan hal tersebut keberadaan Paica
sebagai benda sakral dan juga para pemain
terlebih dahulu disucian dengan upacara Yajna
agar para pemain terhindar dari kotoran.
2.1.3 Tahap Inti Upacara Pemasupatian
Paica di Pura Telagasari
Proses inti dari pelaksanan upacara
pasupati paica yang ada di Pura Telagasari
Desa Jinengdalam memiliki keunikan
tersendiri. Hal ini memberikan gambaran
bahwa tingkat sradha dan kecintaanya terhadap
agama dan budayanya sangat tinggi. Semua
proses yang disebutkan tersebut tentunya
memiliki alasan, fungsi dan maknanya
tersendiri, sehingga seluruh umat Hindu yang
ada di Desa Jinengdalem melaksanakanya.
Pelaksanaan upacara ini diyakini memiliki
kekuatan skala niskala atau berpengaruh
terhadap alam fisik dan fisikis manusia yaitu
berdampak pada ketenangan jiwa, perasaan,
perlindungan perasaan umat Hindu, berdampak
pada kesehatan fisik. Karena seperti yang telah
diketahui bahwa apabila pikiran, jiwa yang
bersih akan berdampak pada prilaku manusia
tersebut. Maka agar prilaku yang tampak
menjadi baik maka jiwa, batin dan hati harus
dibersihkan dan disucikan yaitu salah satunya
dengan membersihkan lingkungan salah
satunya lingkungan pemujaan yaitu benda-
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benda sakral yang mampu memberikan
pengaruh psikis terhadap manusia terlebih
dahulu disucikan agar psikis atau kejiwaan
manusia terpengaruh bersih dan suci, dan
prilaku menjadi baik.
2.1.4 Bentuk Fisik Paica di Pura Telagasari
Bentuk fisik paica atau benda-benda
sakral yang dimiliki oleh umat Hindu di Desa
Jinengdalem yang ditempatkan di Pura
Telagasari memiliki berbagai bentuk, seperti
pengamatan peneliti selama penelitian melihat
ada beberapa bentuk paica seperti batu
berbentuk wajah manusia, berbentuk badjra
atau GENTA, berbentuk keris, berbentuk
tombak, dan berbentuk batu-batu mulia. Bentuk
fisik dari paica yang ada di Pura Telagasari
Desa Jinengdalem, yang pada dasarnya
berbentuk benda-benda alam yang diyakini
memiliki kekuatan magis yang mampu
melindungi dan menghantarkan doa kepada
Tuhan. Pemujaan terhadap benda-benda alam
seperti yang disebutkan di atas bukanlah umat
Hindu Tidak memuja Tuhan atau memuja selain
Tuhan tetapi agama Hindu adalah agama yang
memiliki tiga dimensi yaitu dimensi pemujaan
manusia kepada Tuhan yang suci tidak
bernama, berwujud, tidak ada di suatu tempat
yang disebut Tuhan Maha Kuasa sehingga
dalam agama Hindu disebut degan Acintya atau
tidak terpikirkan. Kemudian untuk dapat
dipikirkan dalam agama Hindu mewujudkan
dalam sifat dan fungsinya yaitu Tuhan sebagai
pencipta dalam bentuk Dewa Brahma,
fungsinya sebagai pemelihara sebagai Dewa
Wisnu dan sebagai pelebur sebagai Dewa Siwa
dan dewa-dewa lainnya.
Dimensi yang kedua yaitu manusia
memuja, memulyakan, menghormati dan
menyayangi sebaga benda-benda dalam wujud
tertentu sebagai wakil atau sinar suci Tuhan
yang mampu menghantarkan, melindungi dan
memberikan berkah kepada manusia yaitu
dalam bentuk benda-benda alam seperti batu,
pohon, keris, dan seperti yang disebutkan

sebelumnya. Sehingga hal tersebut
menunjukkan bahwa umat Hindu tidaklah
memuja setan atau kekuatan di luar Tuhan
melainkan memuja benda-benda tersebut
adalah sebagai salah satu wujud satu dimensi
pemujaan kepada Tuhan dengan memuja
ciptaanya yang memiliki kekuatan yang mampu
menghantarkan doa, memberikan keselamatan,
kesejahteraan sebab Tuhan berada disetiap
benda terutama benda yang disakralkan.
Sedangkan dimensi yang ketiga adalah
memuja Tuhan dalam wujud manusia, seperti
pemujaan kepada Awatara, orang suci, pendeta,
orang baik, pemimpin. Sebab dipercaya ada
sifat Tuhan dalam manusia tersebut yang
mampu memberikan keselamatan, kedamaian
dan kesejahteraan. Maka dari itu umat Hindu
memuja banyak manusia seperti Rama, Krisna,
Hanuman, Rsi-Rsi, para pemimpin dahulu
sampai pada tokoh yang dimulyakan. Hal ini
bukan berarti memuja manusia dan melupakan
Tuhan melainkan dengan memuja manusia
akan memudahkan dalam hal implementasi tiga
dimensi yaitu menyayangi sesama manusia,
selalu ingat dengan Tuhan, sebab setiap diri
manusia terdapat Tuhan karena Tuhan bersifat
ada dimana-mana, menghidupi semua
kehidupan, mendiami semua benda yang ada
di bumi. Maka dari itu agama Hindu bersifat
pleksibel baik dalam bentuk Dinamisme,
Totenisme, Animisme, Monoisme, Politeisme,
dan Humanisma. Salah satunya dalam
penelitian ini adalah agama Hindu bersifat
Dinamisme yaitu pemujaan kepada bendabenda sakral
2.2 Fungsi Upacara Pemasupatian Paica di
Pura Telagasari Desa Jinengdalem
2.2.1 Fungsi Sosial
Perilaku sosial masyarakat terlihat
ketika para pengempon Pura di dalam
lingkungan Pura saat mempersiapkan peralatan
atau sarana upacara dalam bentuk banten
terlihat begitu akrab, bekerja sama
menyelesaikan tugas yang dalam hal ini adalah
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pembuatan banten. Pada saat puncak upacara
masyarakat Desa Pakraman Jinengdalem
dalam suatu semangat kebersamaan dan
kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan ini
tampak jelas ketika masyarakat Desa Pakraman
Jinengdalem berebutan supaya dapat ngayah
pada saat pelaksanaan upacara di Pura
Telagasari”. Hal ini terlihat pada proses
berlangsungnya upacara pasupati paica di Pura
Telagasari dilaksanakan seluruh warga sangat
saling bahu membahu bersama-sama mengikuti
Fungsi sosial juga terlihat pada saat warga di
Desa Pakraman Jinengdalem bersama-sama
melakukan Ngayah dan tanpa ada rasa lelah dan
terpaksa, tanpa beban, tenang, serta tanpa
konflik dalam proses pelaksanan upacara
pasupati paica di Pura Telagasari. Semua yang
dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakraman
Jinengdalem di atas seolah-olah ingin
menyatukan diri mereka sebagai satu
komunitas solidaritas sosial yang terbentuk
secara alamiah dalam pelaksanaan upacara
pasupati paica di Pura Telagasari serta
menjiwai aktivitas sosial mereka dalam
kehidupan sehari-hari bermasyarakat di Desa
Pakraman Jinengdalem.
2.2.2 Fungsi Religius
Upacara pasupati paica di Pura
Telagasari bagi masyarakat di Desa Pakraman
Jinengdalem pada dasarnya mempunyai arti
religius yang diyakini dapat memberikan
keselamatan dan kesejahteraan umat manusia
dan alam lingkungannya dalam arti dapat
menjaga keseimbangan hidup antara
bhuanaagung (macrocosmos), dan bhuana alit
(microcosmos) sehingga sangat perlu untuk
melaksanakan suatu upacara Yajna. Di dalam
melaksanakan suatu upacara keagamaan umat
Hindu tidak dapat lepas dari simbol-simbol
yang dimiliki dan diyakini memberikan suatu
kekuatan spiritual. Simbol yang paling umum
dan paling sering dalam upacara agama adalah
banten atau sesajen yang merupakan hasil
budaya agama Hindu di Bali.
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2.2.3 Fungsi Pelestarian Seni Budaya
Fungsi yang ketiga adalah fungsi
Pelstarian Seni Budaya merupakan sudah
sangat terlihat dengan dilaksanakan upacara
pasupati paica di Pura Telagasari ini akan terus
menjaga kelestarian kebudayaan Bali terutama
kebudayan dari menjaga warisan leluhur berupa
tradisi dari upacara pasupati paica di Pura
Telagasari dan upacara yang membuat Bali
berjiwa dan bersinar. Sistem nilai budaya
merupakan wujud kebudayaan yang ideal dan
mempunyai sifat yang amat abstrak dan
merupakan inti dari kebudayaan. Sistem nilai
merupakan suatu konsep yang tersendiri dan
terwujud sebagai subsistem dari kebudayaan.
Berdasarkan dari pemahaman di atas, unsur
keindahan memang tidak dapat diabaikan oleh
umat Hindu dalam setiap aktivitas religinya.
Substansi yang mendukung adanya keindahan
adalah hasil budaya, salah satunya adalah seni.
Upacara pasupati paica di Pura Telagasari di
Desa Pakraman Jinengdalem sebenarnya selain
berfungsi sebagai upaya menghubungkan diri
dengan Ida Sang Hnyag Widhi Wasa juga
berfungsi sebagai pelestarian kebudayan Bali
yang luar biasa indah dan eloknya, warisan
leluhur yang tidak ternilai dapat memperkaya
Bali dan menjaga Bali dari kemerosotan moral
dan pengaruh-pengaruh yang tidak benar.
Selain itu itu ditunjukkan generasi muda selalu
dilibatkan dalam upacara ini dan anak-anak
juga turut disertakan karena mereka adalah
penerus kami. Demikian juga dengan
pelaksanaan upacara pasupati paica di Pura
Telagasari yang mempergunakan berbagai
sarana yang berasal dari alam (nature),
kemudian diproses halus dengan kebajikan
menjadi benda budaya (culture) yang memiliki
nilai keindahan serta dijiwai oleh nilai
kebenaran.
2.2.4 Fungsi Ekonomi
Fungsi ekonomi dari upacara pasupati
paica di Pura Telagasari dapat dilihat dari
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yakni
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dalam bidang rohani, walaupun pelaksanan
tersebut dilaksanakan pada hari yang langka
atau jatuh satu kali dalam setahun yaitu pada
hari Senin (Kajeng Kliwon Enjitan). Upacara
pemasupatian paica di Pura Tegalsari Desa
Jinengdalem memiliki fungsi ekonomi yaitu
mampu membutar cakra yajna yaitu cakra
perputaran ekonomi umat manusia sehingga
masyarakat menjadi sejahtera. Selain dari pada
itu dalam pelaksanaan upacara pasupati paica
di Pura Telagasari, warga masyarakat
menghaturkan prani yang dilengkapi dengan
sesari. Sesari berupa uang yang dihaturkan oleh
warga masyarakat ketika upacara dihitung dan
dikumpulkan.
2.2.5 Fungsi Estetika
Nilai estetika atau keindahan
merupakan perwujudan dari cipta, rasa, dan
karsa manusia. Nilai tersebut tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan. Bagi masyarakat
Bali,nilai yang dimilikinya dituangkan pada
aktifitas untuk memuja Tuhan. Segala sesuatu
yang didapat untuk mendukung hidup
merupakan karunia Tuhan dan manusia
diberikan kemampuan untuk mengolah unsurunsur alam yang tersedia. Penataan banten
mulai dari reringgitan, anyam-anyaman,
bentuk jajan, buah-buahan, ditata dengan baik
untuk dipersembahkan. Selain dari
persembahan berupa banten, juga
dipersembahkan berbagai macam seni, seperti
seni tari, seni tabuh, dan seni suara. Kesenian
tersebut merupakan perwujudan kreativitas
manusia untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
Selain dari pada itu proses pelsanan
banyak ditemukan keindahaan seperti
rombongan masyarakat yang tanpa paksaan
berjalan dengan jarak yang cukup jauh
berpakaian adat Hindu bali membawa sesajen
atau banten, membawa tombak, kober dan
tedung atau payung, membawa Paica Ida
Bahatara, dengan diiringi gong yang suaranya
sangat indah. Setelah itu berkumpul ditaruh di
atas kepala yang kemudian dipercikkan tirta

suci dan seterusnya mengelilingi palinggih
yang ada di Pura Telagasari sebanyak tiga kali.
setelah itu ditaruh ditemat sementara yang
terbuat dari bambu yang kemudian dijaga atau
di Kemit selama semalam oleh seluruh warga
dan pada pagi esoknya ditaruh kembali pada
tempatnya semula. Inilah keindahan yang
terdapat dalam upacara tersebut yang tidak
semua orang dapat rasakan. Peneliti terjun
langsung sehingga dapat langsung merasakan
hal tersebut
Pelaksanan upacara pasupati paica di
Pura Telagasari memiliki fungsi keindahan
tersendiri. Keindahan tersebut terlihat dari
perbedaan pelaksanan dari tempat-tempat
lainnya di Bali. Selain bentuk Paica yang
terlihat indah yaitu ada batu berbentuk wajah
manusia seperti pada foto di atas, ada keris,
tombak yang terbuat dari besi dan kuningan,
ada berbagai jenis permata dengan berbagai
warna, dan yang terindah ada ada bentuk badjra
atau genta yang terbuat dari tembaga bercampur
emas dan kuningan. Benda-benda tersebut ada
yang ditemukan didasar Pura Telagasari pada
awal pembangunan ada juga dari umat di Desa
Jinengdalem yang telah menyimpannya dari
leluhurnya terdahulu. Keindahan lainya yaitu
dari sarana banten yang dipergunakan yang
dibuat oleh umat Hindu yang ada di Desa
Jinengdalem secara bersama-sama. Tentunya
keindahan berupa kekompakan dan rasa
persaudaraan sangatlah penting.
2.2.6 Fungsi Keagamaan
a. Fungsi Sradha
Upacara pasupati paica di Pura
Telagasari di Desa Pakraman Jinengdalem
merupakan wujud dari penyempurna
pelaksanaan Yajna. Di samping itu Yajna hanya
biasa terlaksana dalam bentuk pelaksanan
tingkah laku seperti pembuatan banten,
kesedian mengabdi seperti memainkan
gambelan, berjalan bersama-sama, membawa
Paica Bhatara dan sebagainya, hal ini
ditegaskan secara tattwa atau hakekatnya
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bertujuan untuk menurunkan atau
menghadirkan Ida Bhatara dengan maksud
supaya mau menerima segala persembahan
Yajna dan memohon mensucikan alam
semesta”. Hal tersebut mengambarkan
keyakinan umat Hindu tentang upacara
pasupati paica di Pura Telagasari di Desa
Pakraman Jinengdalem sebagai media
menghubungkan umat kepada penciptanya
yaitu Ida sang Hyang Widhi Wasa dengan
penuh keyakian dan kepercayaan dari dalam
hati dan ketulusan ahati, ini terlihat dari antusias
dan kesetiap masyarakat mengikuti upacara.
b. Fungsi Bhakti
Fungsi bhakti yang terdapat dalam
upacara pasupati paica di Pura Telagasari di
Desa Pakraman Jinengdalem ini adalah fungsi
ketulusan, upacara pasupati paica di Pura
Telagasari di Desa Pakraman Jinengdalem
yang dilakukan oleh umat Hindu dari rumahnya
masing-masing, di pura, di Balai Banjar, di
perempatan hingga ke pura kembali mengiringi
Paica Ida Bhatara ini di lakukan dengan
didasari oleh rasa tulus ikhlas kehadapan Ida
Sang Hyang Widhi Wasa, ketulusan hati para
penari ini akan memberikan pahala yang sangat
besar kepada masyarakat Desa Pakraman
Jinengdalem pada umumya dan para penari
serta para penabuh pada khususnya.
Setiap upacara pasupati paica di Pura
Telagasari Desa Pakraman Jinengdalem.
Ketulusan hati umat Hindu yang dilakukan
ketulus iklasan dan kemampuan yang dimiliki
dan tidak saja dilakukan dengan upacara yang
mengah dan biaya yang banyak tetapi juga
dapat dilakukan dengan ngayah seperti yang
dilakukan banyak warga saat upacara pasupati
paica di Pura Telagasari terlihat warga ngayah
dengan tulus iklas tanpa dibayar sepeserpun
mau membawa alat-alat upacara, sebagai
pecalang, membawa PaicaIda Bhatara,
membawa kober, tedung, tombak, gambelan,
sebagai panitia, membawa konsumsi dan
sebagainya. Kesemuannya itu adalah bentuk
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pendidikan Bhakti tanpa melihat dan
mempertimbangkan phala sebab hasil dari
perbuatan sudah ada alam perbuatan tesebut.
c. Fungsi Ritual
Secara Ritual upacara pasupati paica
di Pura Telagasari Desa Pakraman
Jinengdalem ini dapat penulis cermati bahwa
upacara pasupati paica di Pura Telagasari
memiliki beberapa pendidikan ritual yang
bersangkutpaut dengan proses pembuatan,
fungsi dan makna upakara berupa banten. Nilai
ritual yang dimaksud dalam upacara pasupati
paica di Pura Telagasari adalah nilai pelestarian
kebudayaan Bali yaitu melestariakan budaya
upakara. Masyarakat hendaknya senantiasa
mempelajari bentuk banten/upakara dalam
setiap bentuk persembahan kepada Tuhan.
Upacara pasupati paica di Pura
Telagasari yang dilaksanakan sebenarnya
memang benar memiliki fungsi ritual yaitu
mendidik generasi muda untuk menjaga tradisi
Bali yaitu membuat banten, hal itu dilakukan
saat ngayah membuat banten kaum perempuan
membuat banten berbaur antara orang tua dan
anak muda di wantilan masing-masing Banjar
sedangkan bagi laki-laki juga berbaur semua
umur membuat sarana upakara lainya seperti
pembuatan klatkat, dan sarana lainnya,
sedangkan yang wanita yang lebih tua
mengajarkan membuat banten kepada generasi
mudan dan anak-anak.
d. Fungsi Sosial Masyarakat
Fungsi sosial kemasyarakatan, di mana
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
upacara pasupati paica di Pura Telagasari
terlihat dari respon masyarakat sangat antusias,
masyarakat Desa Pakraman Jinengdalem
dalam melakukan aktivitas upacara sudah
membentuk sebuah organisasi”. Pembentukan
organisasi banjar dan Desa adat untuk
mempermudah dan memperlancar pelaksanaan
kegiatan upacara dengan menyatukan
masyarakat dan melibatkan beberapa aspek
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sosial. Sehingga memupuk rasa solidaritas dan
sosial keagamaan masyarakat di Desa
Pakraman Jinengdalem. Pelaksanaan kegiatan
persiapan upacara agama masyarakat di Desa
Pakraman Jinengdalem melaksanakan kerja
bhakti/ngayah dengan saling tolong menolong
dalam
membuat
sarana
upakara,
mempersiapkan saran upacara serta ngayah.
Sehingga kondisi kehidupan terbina kearah
terwujudnya kehidupan yang penuh toleransi,
rukun dan damai antar sesama pemeluk agama
Hindu. Selain itu masyarakat saling hormatmenghormati antara yang tua dengan yang
muda dalam pelaksanaan ngayah dengan
pembagian lokasi kerja.
Kegiatan sosial yang dilaksanakan
seperti dharma gita, dharma wacana, dan
pembuatan sarana upakara, makidung, yaitu
ngayah yang tampak pada sosial masyarakat
Desa Pakraman Jinengdalem dengan saling
tolong menolong antar sesama dan saling
menghargai. Kegiatan sosial yang dilaksanakan
seperti Dharma Gita, Dharma Wacana, dan
pembuatan sarana upakara, dan mekidung,
budaya dan adat-istiadat yang diselenggarakan
pada saat Senin (Kajening Kliwon Enjitan).
Berdasarkan uraian di atas, maka
diperoleh hasil penelitian yang berdasarkan
teknik analisa data yang telah ditetapkan,
bahwa nilai sosial kemasyarakatan pada setiap
tempat suci di Bali khususnya di upacara
pasupati paica di Pura Telagasari Desa
Pakraman Jinengdalem memiliki fungsi
pendidikan yang sangat jelas dan menonjol. Hal
ini terjadi karena umat Hindu di Desa
Pakraman Jinengdalem khususnya sangat
menekankan dan mengutamakan aspek sosial
dan sosial religius. Upacara pasupati paica di
Pura Telagasari merupakan tarian yang
statusnya disamakan dengan proses yang dalam
fungsi sosialnya menyatukan umat Hindu
dengan tanpa memandang suku dan ras-nya
sehingga kehidupan sosial beragama menjadi
sangat erat.

e. Fungsi Keharmonisan
Upacara pasupati paica di Pura
Telagasari di Desa Pakraman Jinengdalem
sebagai fungsi keharmonisan. Masyarakat yang
melaksanakan kegiatan sosial keagamaan
seperti dharma gita, dharma wacana, dan
pembuatan sarana upakara, seni melalui latihan
menari dan makidung memiliki fungsi
keharmonisan antara masyarakat. Demikian
juga pelaksanan upacara ini berfungsi
memelihara keharmonisan manusia dengan
Tuhan, manusia dengan alam sekitar yaitu
dengan melakukan persembahyangan dan
melestarikan lingkungan”.
Masyarakat yang melaksanakan
upacara pasupati paica di Pura Telagasari Desa
Pakraman Jinengdalem adalah seluruh umat
Hindu yang ada di Bali dan di luar Bali tanpa
memandang keturunan dan harkat martabatnya.
Selain masyarakat di Desa Pakraman
Jinengdalem ada masyarakat yang berada di
luar Banjar melakukan persembahyangan
upacara tersebut sebagai sarana suci umat
Hindu dan juga karena masyarakat meyakini
keberadaan Paican Ida Bhatara memiliki
kekuatan spiritual yang tinggi untuk
memuliakan Dewa Siwa dan Dewa Brahma
sebagai perwujudan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa yang selalu dan diyakini mampu
memberikan kesejahteraan, keselamatan dan
kesehatan/kesembuhan sehingga membawa
keharmonisan dengan manusia dan dengan
Tuhan dapat terwujud dengan baik, di samping
keharmonisan terhadap lingkungan yang
diwujudkan dengan permohonan kehadapan
Dewa Siwa dan Dewa Brahma sebagai
manifestasi Ida Sang Hyang widhi Wasa.
2.3 Makna yang Terkandung dalam
Upacara Pemasupatian Paica di Pura
Telagasari
2.3.1 Makna Keseimbangan
Upacara pasupati paica di Pura
Telagasari Desa Pakraman Jinengdalam
merupakan Paica yang memiliki arti atau
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makna keseimbangan yaitu ajaran Tri Hita
Karana diantaranya yaitu harmonis dengan
para dewa atau pencipta, harmonis dengan
sesame manusia dan harmonis dengan alam
semesta. Ajaran Tri Hita Karana yang terdapat
dalam pelaksanaan upacara pasupati paica di
pura Telagasaridesa Jinengdalam yang
merupakan simbol dari alam semesta sebagai
tempat binatang-binatang yang bahagia dan
tumbuhan serta mannusia hidup damai. Selain
dari juga sebagai simbol kesimbangan sosial
yang juga menunjukkan sarat ajaran Tri Hita
Karana.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas
maka dapat diisimpulkan sebagai berikut: (1)
Kerukunan umat beragama dari aspek
Parahyangan (hubungan manusia dengan
Tuhan) dapat dilihat dari hubungan harmonis
pada
masyarakat
melaksanakan
persembhayangan di pura yang terdapat di Desa
Pakraman Jinengdalem dan pura-pura lainnya
pada hari-hari besar keagamaan maupun harihari tertentu seperti purnama dan tilem,
masyarakat sangat antusias untuk
mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian
upacara dan upakara. Hal lain dapat juga dilihat
dari semangat masyarakat dalam melaksanakan
Dana Punia untuk pembangunan Pura, (2)
kerukunan umat beragama dari aspek
Pawongan (hubungan manusia dengan
manusia) dapat dilihat dari hubungan harmonis
pada saat upacara terlaksana di pura-pura di
Desa Jinengdalem, seperti contoh pada saat
upacara tiga bulanan banyak masyarakat
menghadiri pelaksanaan upacara tersebut
dengan menghargai dan menghormati serta
menjaga kelancaran pelaksaan upacara, (3)
kerukunan umat beragama dari aspek
Palemahan (hubungan manusia dengan
lingkungan) dapat dilihat dari hubungan
harmonis pada saat pelaksanaan kebersihan dan
gotong royong untuk menjaga kesehatan
lingkungan.
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2.3.2 Makna Rangkaian Upacara
Pelaksanaan upacara pasupati paica di
Pura Telagasari memiliki makna dalam
prosesnya. Yajna merupakan koban suci yang
tulus iklas, maka apabila beryajna degan tulus
iklas maka akan memberikan hasil yang baik
untuk ketenangan diri sendiri, keselamatan,
kedamaian alam semesta. Seperti halnya saat
memebawa Paica dengan perasan dan dan
keiklasan maka akan menghasilkan perasaan
yang damai. Begitu juga dalam kehidupan ini
apabila mengikuti segala aturan yang tunjukkan
dalam agama Hindu dan juga aturan sosial
maka akan membuat kehidupan menjadi damai
dan sejahtera. Tetapi sebaliknya jika hidup terus
melanggar aturan, tidak menjalan kan dharma,
hidup penuh perhitungan maka jiwa dan
kehidupan menjadi tidak seimbang dan
berdampak pada kekacauan pikiran dan
kehidupan.
Pelaksanan upacara pasupati paica di
Pura Telagasari merupakan simbol dari pada
yajna atau ketulus iklasan manusia dalam
berbuat dan mengarugi hidup. Jika hidup penuh
dengan pertimbangan untung dan rugi, baik
buru, benar dan salah selau berpikir iri hati dan
tidak suka menolong maka hidup ini penuh
dengan keresahan, bimbang dan juga tidak puas
dengan apa yang sudah dimiliki. Maka
pelaksanaan upacara pasupati paica di Pura
Telagasari memberikan pembelajaran secara
langsung kepada seluruh manusia agar dalam
menjalani hidup harus berdasarkan jalan
kehidupan yang sudah ditentukan dalam
kehidupan ini tidak menentang dari apa yang
sudah ditakdirkan. Selain itu agar hidup dijalani
seperti memikil paica ida Bhatara berdasarkan
keiklasan dan tidak didasarkan atas paksaan
atau pamer maka akan menimbulkan perasaan
yang damai.
2.3.3 Makna Sosial
Pelaksanan upacara pasupati paica di
Pura Telagasari juga bermakna meningkatkan
solidaritas kelompok. Solidaritas berarti rasa

UPACARA PEMASUPATIAN PAICA DI PURA TELAGASARI...(Ketut Agus Nova, 69-78)
kesetia kawanan, senasib-sepenanggungan
sehingga mau bersama-samamenanggung
penderitaan dengan kawan yang kena musibah,
kesukaran atau tertindas. Dengan demikian,
pelaksanaan pelaksanan upacara pasupati paica
di Pura Telagasari yang di hadiri oleh umat
Hindu dari berbagai daerah di Buleleng, bahkan
dari luar daerah Buleleng meningkatkan
solidaritas antarumat. Hal ini menunjukan,
melalui semangat kegotongroyongan dan
kekeluargaan, baik dalam persiapan upacara
maupun pada saat upacara berlangsung,
misalnya pada waktu Piodalan, umat Hindu
bebas dari kota-kota wilayah darimana mereka
berasal sehingga nampak rasa kebersamaan.
Hal ini muncul karena mereka beranggapan
bahwa aktivitas ritual yang dilaksanakan adalah
aktivitas bersama.
Dalam pelaksanaan upacara pasupati
paica di Pura Telagasari baik yang besar atau
yang kecil, selalu dihadiri oleh umat Hindu
Khususnya di Desa Pakraman Jinengdalem.
Dalam pelaksanaan ritual dan upacara tersebut
umat menggunakan berbagai macam peralatan
upacara, seperti banten, pakaian sembahyang,
gamelan yang menunjukan identitas mereka
sebagai umat Hindu. Secara sosiologis identitas
itu menunjukan perbedaan antara umat Hindu
yang lainnya. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa umat Hindu merupakan suatu
komunitas yang tersendiri dengan cara hidup,
baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
maupun keberagamaan.
2.3.4 Makna Kesucian
Pelaksanaan upacara pasupati paica di
Pura Telagasari sebagai salah satu upacara di
samping sebagai upacara yang sakral lainnya
yang ada di Desa Pakraman Jinengdalem
merupakan upacara sakral yang paling
diprioritaskan untuk dilaksanakan di desa
Jinengdalem. Pelaksanaan upacara pasupati
paica di Pura Telagasari sangat diyakini
memiliki kekuatan menyucikan alam semesta
dan menetralkan alam dengan segala isinya

untuk kesejahteraan dan ketentraman atau
kedamaian umat Hindu yang ada di Desa
Pakraman Jinengdalem.
Berdasarkan pendapat di atas dapat
dipertegas bahwa upacara pasupati paica di
Pura Telagasari diyakini memiliki unsur magis,
mistis dan kesucian, hal ini dapat diketahui dari
proses upacara membutuhkan aturan-aturan
yang harus dilalui seperti para penyungsung
Paica ida bhatara harus dari para pemangku
atau yang sudah mawinten atau disucikan.
Maka dengan kenyataan tersebut pelaksanaan
upacara pasupati paica di Pura Telagasari
memiliki makna kesucian yang sangat sakral
untuk menetralkan kekuatan-kekuatan yang
dapat menggau kedamaian dan keselamatan
alam semesta. Selain dari pada itu pelaksanaan
upacara pasupati paica di Pura Telagasari
diyakini memiliki makna menyucikan alam
semesta dan membimbing umat yang berada
di Desa Pakraman Jinengdalem itu terbukti
pelaksanaan upacara pasupati paica di Pura
Telagasari menghantarkan atau membimbing
umat untuk tetap bersatu.
III. PENUTUP
1. Prosesi upacara Pemasupatian Paica di
Pura Telagasari Desa Jinengdalem
dilaksanan didahului dengan menentukan
para umat yang bertugas membawa Paica
Ida Bhatara para pemangku atau umat yang
sudah mawinten atau disucikan. Pelaksaan
upacara dilaksanakan setiap hari Senin
Kejeng Kliwon Enjitan setiap tahun sekali.
Pelaksanan upacara besar setip lima (5)
tahun sekali dan upacara biasa setiap
setahun sekali. Upacara didahului dengan
persiapan sarana beberapa hari sebelumnya.
Umat melakukan ngayah membuat banten
dan sarana lainya. Pada hari pelaksaan
Paica ida Bhatara diturunkan dengan
upacara piuning, kemudian dipercikkan
tirta sampai basan. Selanjutnya para umat
yang membawa Paica mengelilingi seluruh
palinggih atau sanggah yang ada di Pura
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Telagasari sebanyak tiga kali. Setelah itu
ditaruh di depan palinggih di hadapan
banten yang terbuat dari bambu selama satu
malam sampai esok harinya. Umat
melakukan Jagra/mekemit sampai pagi,
kemudian setelah pagi paica ditaruh
kembali ditempat semula.
2. Fungsi upacara Pemasupatian Paica di
Pura Telagasari Desa Jinengdalem yaitu (1)
fungsi sosial yaitu sebagai sarana memupuk
persatuan umat Hindu di Desa
Jinengdalem, (2) fungsi religius yiatu
upacara ini meningkatkan religiusitas umat
di desa Jinengdalam lebih mantap dan
percaya kemahakuasan Tuhan, (3) fungsi
pelestarian budaya yaitu dengan tetap
melaksanan upacara ini budaya di desa
Jinengdalem tetap terjaga dan melindungi
paican ida Bhatara, menjaga tradisi dan
nilainya, (4) fungsi ekonomi yaitu dengan
pelaksanan ini cakra yajna berputar terus
sehingga kehidupan ekonomi masyarakat
berjalan terus, (5) fungsi estetika yaitu
keindahan dalam pelaksaan upacara,
keindahan yang terdapat pada paica atau
benda sakral menimbulkan kekusukan jiwa
seni umat Hindu, (6) fungsi keagamaan
yang terdiri dari (a) fungsi sradha, (b) fungsi
bhakti, (c) fungsi ritual, (d) fungsi sosial
masyarakat, (e) fungsi keharmonisan.
3. Makna terdiri dari: (1) makna
keseimbangan yaitu keseimbangan
kehidupan jasmani dan rohani manusia
antara manusia dengan Tuhan, manusia
dengan sesama manusia dan manusia
dengan alam, (2) makna rangkaian upacara
yaitu sebagai konsep etika dan kesucian
yang patut dijaga dan tentang proses
kehidupan, (3) makna Sradha yaitu segala
benda yang dipuja bukan memuja berhala
atau setan melainkan adalah bentuk Tuhan
itu sendiri karena tuhan tidak terpikirkan
manusia membuat wujud dari yang ada, (4)
makna sosial yaitu kehidupan sosial
manusia yang semakin memahami adanya
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saling membutuhkan dan ketergantungan
satu sama lain, dan (5) makna kesucian
yiatu upacara ini berdampak pada tingkat
kesucian pura, benda-benda, kesucian diri
manusia dan kesucian alam semesta, dan
saling memahami serta toleransi.
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