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TRADISI KEAGAMAAN DI SITUS CANDI HINDU BUMI AYU DESA BUMI AYU KECAMATAN 

TANAH ABANGKABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG HILIR SUMATRA SELATAN 

Keberadaan Umat Hindu di indonesia dengan segala trdisi keagaman yang sudah 

dilakukan secara turun temurun perlu di pahami secara komprehensip sehingga pola 

pembinaan yang dilakukan olleh lembaga keagamaan Hindu di Indonesia tepat sasaran 

sesuai dengan kekhasan Agama Hindu di Indonesia Tradisi Keagamaan sangat dihormati 

oleh masyarakat, seluruh warga antusias mengikuti segala rangkaian upacara.  

 

Dilihat dari antusias masyarakat tersebut dapat dinilai bahwa keberadaan ritual ini 

merupakan salah satu aspek yang dianggap penting oleh masyarakat. Hal tersebut jika 

dinilai dari segi antusias masyarakat, namun dari segi pemahaman masih perlu dikaji 

terlebih dahulu. Keberadaan tradisi ini sudah berlangsung lama, namun banyak dari 

kalangan generasi masa kini yang hanya sekedar ikut-ikutan saja dalam pelaksanaannya, 

dan ketika diadakan pertanyaan seputar apa fungsi dan makna serta kaitannya dengan 

Agama Hindu banyak yang tidak memahaminya Lokasi penelitian diambil adalah di 

Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir , 

Provinsi Sumatra selatan.  

 

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan masih ada penduduk Sumatra menganut 

sistem kepercayaan dalam hal melakukan aktivitas Sedekah Bumi. Pendekatan penelitian 

yang biasa digunakan dalam penelitian terdapat dua macam, yakni pendekatan 

penelitian kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Menurut Saifudin (1995: 5) pendekatan 

kualitatif lebih menekankan pada prosedur penyimpulan deduktif dan induktif serta 

analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati,dengan 

menggunakan logika ilmiah.,Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan Makna Filosofis 

Tradisi Sedekah Bumi Di Candi Bumi Ayu Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang 



Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir .  
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