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konstruktif guna kesempurnaan penelitian ini sangat diharapkan. Akhir kata semoga 

Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat-
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Abstrack 

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 . 

Candi Bumiayu   beraliran Tantrayana..Pemeluk Tantrayana dari situs 

Bumiayu memuja Dewa Bhairawa beserta saktinya (Bhairawi), yang arcanya 

ditemukan pada Candi Bumiayu 3. Pendiri bangunan Candi Bumiayu melakukan 

upacara Tantrayana dengan tujuan untuk menghadang pasukan Singhasari yang 

melakukan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera pada tahun 1275 Masehi. 

 

Kata Kunci Tradisi Keagamaan Hindu,Candi Hindu Bumi  

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Candi Bumi Ayu merupakan salah satu situs peninggalan agama Hindu 

yang terdapat di pesisir sungai lematang, di hilir desa siku sebagai desa paling 

hilir dari kecamatan rambang dangku masih kawasan Kabupaten Muara Enim 

Propinsi Sumatera Selatan 

Candi ini merupakan satu-satunya Kompleks Percandian di Sumatera 

Selatan, sampai saat ini tidak kurang 9 buah bangunan Candi yang telah 

ditemukan dan 4 diantaranya telah dipugar, yaitu Candi 1, Candi 2, Candi 3 dan 

Candi 8.  

Candi-candi di Bumi ayu merupakan death monument, artinya monumen 

yang telah ditinggalkan masyarakat pendukungnya. Candi tersebut ditinggalkan 

mungkin seiring dengan terdesaknya kekuatan politik Hindu oleh Islam pada 

sekitar abad ke-16. Kemudian candi-candi itu rusak dan terkubur tanah hingga 

ditemukan kembali oleh E.P. Tombrink tahun 1864. Tinggalan monumental itu 

beserta sistem budayanya benar-benar hilang pula dari ingatan kolektif 

pewarisnya. 

Dari kesembilan buah bangunan candi  yang berada di komplek candi 

Bumi ayu ini terekam jejak tradisi keagamaan yang dilaksakan di setiap bangunan 

candi sebagai tradisi keagamman yang berkembang pada masa kejayaan candi 



 

bumi ayu ini, peneliti ingin meneliti tradisi keagamaan di candi bumi ayu 

berdasarkan bangunan bangunan yang di temukan di sekitar candi 

Trsdisi keagaman  yang sudah dilakukan secara turun temurun  perlu di 

pahami secara komprehensip untuk mendokumentasikan warisan leluhur yang 

berada di sekitar candi sehingga pola pembinaan yang dilakukan olleh lembaga 

keagamaan Hindu di Indonesia tepat sasaran sesuai dengan kekhasan  Agama 

Hindu di Indonesia pada umumnya sistem kehidupan masyarakat berkelompok 

dengan dasar kekeluargaan. Selain itu, ciri  khas masyarakat sekitar candi Bumi 

ayu  yaitu bersifat homogen dalam hal adat/tradisi serta keyakinan. Meskipun 

memeluk agama yang berbeda, namun tradisi tetap dijunjung tinggi oleh 

masyarakat. 

Religiusitas masyarakat agraris, khususnya di Pulau Sumatra sangat 

berkaitan dengan profesi yang disandang oleh masyarakat, serta struktur yang ada 

dalam masyarakat baik di bidang organisasi masyarakat maupun kebudayaan 

yang ada. Hubungan masyarakat sangat dekat dengan alam, karena kelangsungan 

hidup mereka bergantung dari hasil alam, baik dalam bidang pertanian maupun 

peternakan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bebarapa jenis upacara 

selamatan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat agraris kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, sebagai wujud syukur atas karunia-Nya. Kesejahteraan merupakan 

karunia dari Tuhan, oleh karena itu dianggap perlu melakukan upacara syukuran 

atau selamatan kepada alam. 



 

Menurut Geetz dalam penelitian Rostiyati, dkk (1994/1995: 1) adanya 

ritus, selamatan atau upacara ini merupakan suatu uapaya manusia untuk mencari 

keselamatan, ketentraman dan sekaligus menjaga kelestarian kosmos. Selamatan 

ini pada hakekatnya merupakan upacara keagamaan yang paling umum di dunia 

dan melambangkan kesatuan mistis dan sosial dari mereka yang ikut hadir di 

dalamnya. 

Melalui pelaksanaan ritual tersebut dapat digunakan sebagai sarana 

sosialisasi bagi masyarakat serta sabagai media yang berfungsi besar dalam 

memperpanjang usia keteraturan dan kelestarian perangkat pedoman bertindak,  

serta bertingkah laku. Dalam masyarakat tradisional, kegiatan mengaktifkan 

muatan kebudayaan diwujudkan dalam berbagai macam pelaksanaan upacara 

tradisional yang memang menjadi sarana sosialisasi bagi kebudayaan yang telah 

dimantapkan lewat pewarisan tradisi. 

Tradisi Keagamaan  di tempat suci  hindu  yang  lama di tenggalkan  oleh 

pewarisnya  perlu mendapatkan  perhatian  apakah memakai tradisi  tradisi adat 

Sumatra yang tergolong besar dan global dilaksanakan di Sumatra , tradisi ini 

dilakanakan  oleh seluruh masyaraka Sumatra yang non Hindu karenahubungan 

antara otoritas leluhur atau Tuhannya dan implementasi terhadap mereka yang 

memujanya. Pada masalah ini, bagaimana para leluhur, roh-roh halus atau 

Tuhannya dapat memberikan sesuatu yang dinilai bermakna bagi pemujanya. Para 

pemujanya percaya bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dapat diatasi 

dengan keterlibatan leluhur. Hal ini akhirnya menimbulkan ritus atau upacara-



 

upacara pemujanya. Roh-roh halus atau roh leluhur diberi sesaji agar mau 

membantu dan memberikan pertolongan pada manusia. Disini seolah-olah ada 

hubungan timbal balik antara roh halus atau leluhur dengan manusia. Demikian 

pula dengan pelaksanaan tradisi Keagamaan ini, sehingga menarik untuk dikaji 

secara mendalam mengenai latar belakang adanya upacara tersebut sehingga 

dapat dipahami oleh masyarakat. 

Tradisi Keagamaan di sumatra ini 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. Hal ini 

sudah dilakukan observasi awal ketika peneliti mengadakan pendekatan pada 

muda-mudi Hindu, orang tua, serta ibu-ibu yang kebanyakan mereka tidak dapat 

menjelaskan secara mendalam. Oleh karena itu menarik minat peneliti untuk 

melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil tema “Tradisi 

Keagamaan Di Candi Hindu Bumi Ayu Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang 

Kabupaten Muara Enim”  



 

Pendekatan SHIP(systemic Holistic inter discipliner )  approach   di 

lakukan untuk menbahas masalah terkait pelaksannan tradisi keagamaan di candi 

Hindu Bumi Ayu ini  dalam pandangan masyarakat di sekitar candi Bumi Ayu. . 

sehingga memudahkan untuk mendapatkan infomasi dan masukan  menyeluruh 

tentang tradisi keagamaan di situs  candi ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa rumusan 

masalah yang akan diuraikan, serta ditentukan beberapa teori yang akan 

digunakan untuk membedah rumusan masalah tersebut dan didukung dengan 

beberapa kajian pustaka. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka penelitian 

ini dilakukan untuk dapat menjawab beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah   sejarah Candi Hindu Bumi Ayu, Desa Bumi Ayu, Kecamatan 

Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim? 

 

2. Bagaimanakah  Makna  Tradisi keagamaan di Candi Hindu Bumi Ayu, Desa 

Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim  ? 

 

3. Apakah  Fungsi  Tradisi keagamaan di Candi Hindu Bumi Ayu, Desa Bumi 

Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim? 



 

 

4. Bagaimanakah   konsep  ketuhanan  dalam Tradisi keagamaan di Candi Hindu 

Bumi Ayu, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara 

Enim? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Ketika melaksanakan suatu penelitian ilmiah hendaknya memiliki sebuah 

tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Selain itu tujuan merupakan suatu 

arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan suatu kegiatan, sebuah 

penelitian harus memiliki sebuah tujuan yang  jelas, terarah, dan tepat sasaran 

sehingga hasil penelitian yang dilakukan akan dapat memberikan manfaat serta 

berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi yang nantinya terdapat dalam hasil 

penelitian ini.  

 Mengingat bahwa tujuan merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam 

penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan di desa Bumi Ayu 

ini, adapun tujuan penelitian diklasifikasikan  menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum  

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi yang jelas tentang makna tradisi Keagamaan yang diharapkan 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tradisi Tradisi Keagamaan 



 

khususnya di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim. 

Dalam hal ini tradisi Tradisi Keagamaan merupakan salah satu tradisi dari 

kebudayaan Sumatra yang melibatkan partisipasi dari umat Hindu serta ritualnya 

dijiwai dan dipengaruhi oleh ajaran Agama Hindu, sehingga memperkaya khazanah 

budaya Nasional serta dapat melestarikan budaya Sumatra. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan Tradisi Keagamaan di Candi Hindu Bumi Ayu Desa Bumi 

Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim. 

2. Untuk mengetahui fungsi pelaksanaan Tradisi Keagamaan di Candi Hindu 

Bumi Ayu Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim. 

3. Untuk memahami makna yang terkandung dalam Tradisi Keagamaan di Candi 

Hindu Bumi Ayu Desa Bumi Ayu Kecamatan  Tanah Abang Kabupaten 

Muara Enim. 

4. Untuk Mengkaji Secara Teologis Mendalam Tradisi Keagamaani di Candi 

Hindu Bumi Ayu, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten 

Muara Enim. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Sebuah penelitian atau pembuatan suatu karya ilmiah sangat diharapkan hasil 

yang diperoleh dari aktifitas meneliti tersebut dapat memberikan manfaat baik bagi 



 

masyarakat yang menjadi objek penelitian maupun kalangan akademis yang yang 

menekuni bidang penelitian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penulis berharap 

semoga hasil penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Secara Teoretis manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk menggali makna 

filosofis upacara Tradisi Keagamaan yang dilaksanakan di Desa Bumi Ayu, 

Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim ini, serta diharapkan dapat 

menambah wawasan dalam memaknai upacara yang selama ini telah dilakukan secara 

rutin di desa tersebut. Dengan mengetahui makna yang terkandung dalam setiap 

rangkaian upacaranya, maka hal itu akan menambah wawasan keilmuan khusunya di 

bidang tradisi Tradisi Keagamaan, serta meningkatkan kreatifitas dan partisipasi 

masyarakat baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya, setelah itu maka 

masyarakat diharapkan agar meningkatkan keyakinan pada upacara Tradisi 

Keagamaan yang selama ini telah menjadi tradisi tersebut. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

 Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

antara lain sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Bumi 

Ayu sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan  Tradisi Keagamaan. 



 

2. Hasil penelitian ini untuk mendapatkan  pola pembinaan Umat Hindu melalui  

Tradisi Keagamaan di kawasan Candi Hindu Bumi Ayu, Desa Bumi Ayu, 

Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim 

3. Bagi generasi muda yang akan meneruskan budaya leluhur, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami makna Tradisi 

Keagamaan dan tetap memegang teguh tradisi dan tidak meninggalkan budaya 

leluhur. 

4. Bagi kalangan Akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam 

mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan realisasi upacara tersebut 

dalam kehidupan keberagaman secara umum dan khususnya di Desa Bumi 

Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim. 

5. Bagi peneliti dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai 

bentuk, fungsi, dan makna yang terkandung dalam Tradisi Keagamaan bagi 

umat Hindu di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara 

Enim, sehingga dapat meningkatkan keyakinan yang interpersonal dari 

peneliti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP,  TEORI, DAN MODEL PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka dalam penelitian ini  merupakan suatu kajian-kajian terhadap 

pustaka-pustaka yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan 

membantu dalam memberikan petunjuk hal yang di teliti yakni yang berhubungan 

dengan Tradisi Keagamaan di Desa Bumi Ayu ini memiliki perbedaan terutama pada 

pelaksanaan upacaranya. Sedangkan kajian yang dipakai untuk menganalisis tentang 

Upacara Keagamaan ini diambil dari buku-buku yang memiliki sumber mengenai 

makna Upacara Keagamaan, serta dapat di jadikan acuan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

Kontribusi penelitian upacara Sadranan dengan penelitian yang dilaksanakan, 

dapat membantu penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian tersebut mengarah 

pada pelaksanaan fungsi upacara Sadranan secara religius maupun sosial sebagai 

ungkapan terimakasih kepada leluhur serta dapat menjadikan hubungan yang 

harmonis antara sesama umat manusia, lingkungan dan juga hubungan manusia 

dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam 

upacara Keagamaan. 

Takat (2011),  dengan penelitianya yang berjudul “Upacara Bersih Desa Di 

Desa Kesamben Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (Perspektif Komunikasi 



 

Religius)”, mengkaji secara mendalam tentang proses pelaksanaan, fungsi serta 

peranan upacara Bersih Desa sebagai media kerukunan antar umat beragama. Bersih 

Desa merupakan media keselarasan hubungan manusia baik secara religious maupun 

sosial dalam masyarakat. Kebersamaan dan rasa tepo sliro merupakan landasan 

masyarakat guna menciptakan kerukunan antar umat beragama. 

Peran penelitian tersebut terhadap penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

mengacu pada hubungan sosial masyarakat guna membangun  solidaritas yang 

bernuansa religi. Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa dengan berbagai 

keyakinan guna mencapai hubungan yang harmonis antara berbagai elemen 

masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan pada upacara Keagamaan 

yang mencakup makna filosofis upacara tradisi bumi di Candi Bumi Ayu. 

Sumarmi (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Makna Filosofis Tradisi 

Satu Sura Dalam Masyarakat Sumatra  di Pantai Lampon Desa Pesanggaran 

Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, Sumatra  ”, membahas mengenai 

nilai filosofis dalam tradisi Satu Sura, makna yang terkandung dalam upakara atau 

banten yang dipakai dalam upacara, nilai etika serta nilai keseimbangan yaitu seperti 

yang terlihat dalam Tri Hita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 

manusia dengan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang hendak dilakukan, yakni bertujuan untuk 

mencapaian keseimbangan.  



 

Perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan yakni mengenai prosesi 

upacara Keagamaan dan Satu Sura, ada beberapa banten serta prosesi ritual yang 

berbeda dalam Tradisi Keagamaan yang dilaksanakan di desa Bumi Ayu. Tradisi 

Satu Sura dilaksanakan di pantai, sedangkan Tradisi Keagamaan ini dilaksanakan di 

Candi Bumi Ayu yang merupakan salah satu situs benda cagar budaya yang ada di 

Kabupaten Kabupaten Panukal  Abab Lematang Ilir Sumatra Selatan yang sekaligus 

merupakan punden  yang disakralkan oleh masyarakat sekitar desa Bumi Ayu. 

Kontribusi Penelitian ini terhadap penelitian yang hendak dilakukan yaitu mengenai 

teori yang digunakan untuk membedah rumusan masalah serta tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian yang dilakukan. 

Susanto (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Upacara Methik Pari di 

Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Sumatra   (Kajian Bentuk, Fungsi, 

Makna) yang mengkaji secara mendalam mengenai prosesi Upacara Methik Pari, 

makna dan nilai Sraddha, Bhakti serta Yadnya. Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu mengenai kajian penelitian yang dilakukan 

serta terdapat beberapa persamaan mengenai sesajen yang digunakan dalam ritual 

Methik Pari dengan Keagamaan. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang 

hendak dilakukan yaitu mengenai prosesi ritual yang dilaksanakan, Methik Pari 

merupakan tradisi yang disepakati oleh satu daerah, namun dilaksanaan secara pribadi 

oleh masyarakat desa setempat sesuai dengan waktu panen, sedangkan Tradisi 

Keagamaan dilaksanakan secara serempak oleh masyarakat satu desa. Kontribusi 



 

penelitian tersebut terhadap penelitian yang hendak dilakukan yaitu mengenai teori 

yang digunakan dalam penelitian serta beberapa penggunaan sarana yang masih 

berkaitan dengan sarana yang digunakan dalam tradisi Keagamaan, sehingga dapat 

digunakan sebagai panduan dalam menjelaskan makna dari sarana tersebut. 

Rostiyati, dkk (1994/1995) dalam penelitiannya yang berjudul “Fungsi 

Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Masa Kini” yang mengkaji 

mengenai upacara tradisional yang terdapat di Desa Gadingharjo, Kecamatan 

Gedongtengen, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara tersebut antara lain 

Upacara Bersih Desa, Nyadran, Sekaten (Grebeg Maulud), serta uraian tentang 

upacara kehamilan dan kelahiran. Dalam buku tersebut menjelaskan secara terperinci, 

prosesi upacara beserta sarana dan prasarana yang digunakan. Perbedaannya dengan 

penelitian yang hendak dilakukan yaitu mengenai keterlibatan umat Hindu dalam 

pelaksanaan upacara, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai keterlibatan 

umat beragama selain muslim dalam penelitian tersebut.  Sedangkan dalam  

penelitian yang hendak dilakukan akan menjelaskan lebih mendalam mengenai 

makna tradisi tersebut jika dihubungkan dengan Agama Hindu, serta kontribusi umat 

Hindu dalam prosesi Tradisi Keagamaan. Kontribusi penelitian ini terhadap 

penelitian yang hendak dilakukan yaitu sebagai bahan perbandingan antara upacara 

Grebeg Maulud / Sekaten dengan Tradisi Keagamaan yang ada di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan Tradisi Keagamaan yang ada di Desa Bumi Ayu 

Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Panukal  Abab Lematang Ilir Sumatra Selatan  



 

Widiatma (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Agama Hindu Dalam Upacara Wedar Hayuning Penataran, Di Candi Penataran, Desa 

Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Kabupaten Panukal  Abab Lematang Ilir 

Sumatra Selatan, Provinsi membahas mengenai salah satu upacara unik yang digelar 

di Candi Penataran dalam rangka Wilujengan Nagari (selamatan negara) yang 

merupakan upacara yang dilakukan sejak zaman Kerajaan Kediri, Majapahit dan 

sempat berhenti pada masa Kerajaan Demak Islam. Tujuan dari upacara ini selain 

sebagai ucapan syukur serta sebagai tonggak sejarah kebangkitan Hindu di Sumatra . 

Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang hendak dilakukan yaitu sebagai 

salah satu acuan sejarah. 

 

 

 

2.2 Konsep 

 Konsep berasal dari kata latin yaitu “copceptus” yang berarti “tangkap” dari 

segi subjektif adalah suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Dari segi 

objektif adalah sesuatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek itu. Hasil dari 

tanggapan akal manusia itu disebut konsep. Di dalam konsep akan terwakili tanda-

tanda umum dari suatu benda atau hal. Jika konsep itu dinyatakan dalam bentuk 

kata-kata maka konsep itu akan menjadi umum. Dan konsep kadang disebut 



 

menjadi idea (Komaruddin, 1984: 47) Konsep adalah suatu pernyataan atau 

pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang nyata. Konsep merupakan salah 

satu perangkat yang sangat diperlukan dalam penelitian. Konsep-konsep 

merupakan ramuan dasar dan fundamental dalam setiap teori. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1997) dijelaskan konsep adalah rancangan. Melalui konsep ini 

peneliti mendapat petunjuk tentang upaya pemecahan permasalahan yang dikaji 

dan terhadap teori-teori terdahulu untuk digunakan sebagai landasan dalam 

analitis. 

 Landasan Konseptual dalam penelitian ini memuat uraian sistematis tentang 

pemikiran yang ada hubungannya dengan penelitian sehingga diperoleh pemahaman 

terhadap permasalahan. Landasan konsep dalam penelitian ini: 1)  Tradisi 

Keagamaan, (2) Candi Hindu Bumi Ayu 

 

 

 

 

2.2.2 Tradisi Keagamaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) arti kata tradisi keagamaan 

yaitu K kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 



 

masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang 

paling baik dan benar. 

 Sebuah tradisi yang dimiliki oleh sebuah masyarakat merupakan hal yang 

sangat berharga bagi mereka, karena dianggap sebagai warisan luhur dari nenek 

moyang. Tradisi tersebut diwariskan secara turun temurun dan dijaga kelestariannya, 

serta dihormati bagi masyarakat secara umum dimanapun ia berada. Meskipun 

perdaban terus berkembang dan mempengaruhi masyarakat, namun sampai saat ini 

secara umum tradisi merupakan sesuatu yang diutamakan bagi masyarakat.Upacara 

Keagamaan merupakan sebuah ritual yang biasanya di lakukan oleh masyarakat  

Sumatra , Keagamaan berarti menyedekahi bumi atau niat bersedekah untuk 

kesejahteraan bumi. Bersedekah adalah hal yang sangat di anjurkan, selain sebagai 

bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah di berikan Tuhan, 

bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir dan dapat pula menjauhkan diri 

dari musibah. Melihat dari semua itu, sungguh sangat perlu untuk melaksanakan 

ritual Keagamaan.  

Keagamaan adalah sebuah upacara Keagamaan yang dilaksanakan oleh 

semua komponen masyarakat dalam suatu desa, umumnya di lakukan tiap tahun 

sekali, upacara ini dilakukan pada suatu tempat dimana dianggap sebagai tempat 

keramat bagi sebuah masyarakat, Keagamaan berarti menyedekahi bumi atau niat 

bersedekah untuk kesejahteraan hasil-hasil bumi, seperti bercocok tanam, beternak 

dan berdagang.  



 

Tradisi Keagamaan biasanya diupayakan dengan pesta rakyat yang diadakan 

di balai desa, lapangan desa, lahan pertanian atau tempat-tempat yang dianggap 

sakral. Upacara ini sudah berlangsung secara turun termurun dari nenek moyang. 

Keagamaan adalah sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, dan tradisi yang 

mengajak kepada semua warga agar harmonis dengan alam semesta, dimana bisa 

mengeksplorasi rejekinya, dan tidak hanya bisa mengeksploitasi kekayaanya saja.  

Seluruh elemen masyarakat terlibat dalam perayaan Keagamaan, para tetua 

Keagamaan, petani dan pedagang hingga warga biasa mengikuti prosesi ritual yang 

dipimpin oleh pemuka agama. setelah prosesi ritual, bersama-sama menikmati nasi 

dan lauk-pauk yang mereka persiapkan sebelumnya. Tradisi Keagamaan 

diselenggarakan secara rutin pada setiap tahunnya, bagi masyarakat Keagamaan 

adalah pesta rakyat, sehingga selain upacara ritual Keagamaan, ada runtutan 

pagelaran kesenian tradisional yang biasanya diselenggarakan selama tiga hari. 

Prosesi tradisi Keagamaan, dimulai dengan mengumpulkan sesajen atau sajian-sajian 

makanan sebagai simbol bagi persembahan pada bumi/alam, sesajen bisa berisikan 

macam-macam makanan khas, buah-buahan, minuman, dan lain-lainnya. Selain itu, 

menurut warga sekitar tradisi ini merupakan media untuk mengucapkan syukur dan 

memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui media upacara yang 

telah menjadi Keagamaan dan kebiasaan setempat. 

Tradisi keagamaan pada dasarnya merupakan pranata keagamaan yang sudah 

dianggap baku oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian tradisi keagamaan 

sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan perilaku masyarakat. 



 

Dan tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari kebudayaan memang sulit untuk 

berubah, karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut 

menyangkut kehormatan, harga diri dan jati diri masyarakat pendukungnya. 

Para ahli antropologi membagi kebudayaan dalam bentuk dan isi. Menurut 

bentuknya kebudayaan terdiri atas tiga, yaitu (Koentjaraningrat, 1986:80-90) 

1. Sistem kebudayaan (cultural system) 

Sistem kebudayaan berwujud gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai budaya, 

norma-norma, pandangan-pandangan yang benruknya abstrak serta berada dalam 

pikiran para pemangku kebudayaan yang bersangkutan. 

2. Sistem sosial (social system) 

Sistem sosial beruwud aktivitas, tingkah laku bepola, perilaku, upacara-

upacara serta ritus-ritus yang wujudnya lebih konkret. Sistem sosial adalah bentuk 

kebudayaan dalam wujud yang lebih konkret dan dapat diamati. 

3. Benda-benda budaya (material culture) 

Benda-benda budaya disebut juga sebagai kebudayaan fisik atau kebudayaan 

material. Benda budaya merupakan hasil tingkah laku dan karya pemangku 

kebudayaan yang bersangkutan. 

Selanjutnya isi kebudayaan, menurut koenjaraningrat terdiri atas tujuh unsur, 

yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem 

pengetahuan, religi dan kesenian. Dengan demikian dilihat dari bentuk dan isi, 



 

kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu tatanan yang mengatur kehidupan suatu 

masyarakat. Kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma 

dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai serta 

norma-norma yang menjadi pedoman hidup itu kemudian berkembang dalam 

berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuk dalam satu sistem sosial. Dari 

sistem ini selanjutnya terwujud pula benda-benda kebudayaan dalam bentuk benda 

fisik. 

Dalam kaitannya dengan pembentukan tradisi keagamaan, secara konkret, 

pernyataan Koentjaraningrat tersebut dapat digambarkan melalui proses penyiaran 

agama, hingga terbentuk suatu komunitas keagamaan.  

Menurut Robert C, Monk, memang pengalaman agama umumnya bersifat 

individual. Tetapi karena pengalaman agama yang dimiliki umumnya selalu 

menekankan pada pendekatan keagamaan bersifat pribadi, hal ini senantiasa 

mendorong seseorang untuk mengembangkan dan menegaskan keyakinannya itu 

dalam sikap,tingka laku, dan praktek-praktek keagamaan yang dianutnya. Inilah sisi-

sisi sosial (kemasyarakatan) yang meliputi unsur pemelihara dan pelestarian sikap 

para individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. 

2.2.3 Candi 

Candi adalah istilah dalam Bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah 

bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari 



 

peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-

dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah 'candi' tidak hanya digunakan 

oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja, banyak situs-situs purbakala 

non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana (kraton), 

pemandian (petirtaan), gapura, dan sebagainya, juga disebut dengan istilah candi. 

Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, 

yaitu Gunung Mahameru. Karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai 

macam ukiran dan pahatan berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung 

Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta 

arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan 

para pembuatnya. 

Beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan dibangun amat megah, 

detil, kaya akan hiasan yang mewah, bercitarasa estetika yang luhur, dengan 

menggunakan teknologi arsitektur yang maju pada zamannya. Bangunan-bangunan 

ini hingga kini menjadi bukti betapa tingginya kebudayaan dan peradaban nenek 

moyang bangsa Indonesia."Antara abad ke-7 dan ke-15 masehi, ratusan bangunan 

keagamaan dibangun dari bahan bata merah atau batu andesit di pulau Jawa, 

Sumatera, dan Bali. Bangunan ini disebut candi. Istilah ini juga merujuk kepada 

berbagai bangunan pra-Islam termasuk gerbang, dan bahkan pemandian, akan tetapi 

manifestasi utamanya tetap adalah bangunan suci keagamaan." — Soekmono, R. 

"Candi:Symbol of the Universe". 



 

Istilah "Candi" diduga berasal dari kata “Candika” yang berarti nama salah satu 

perwujudan Dewi Durga sebagai dewi kematian. Karenanya candi selalu 

dihubungkan dengan monumen tempat pedharmaan untuk memuliakan raja anumerta 

(yang sudah meninggal) contohnya candi Kidal untuk memuliakan Raja Anusapati. 

Penafsiran yang berkembang di luar negeri — terutama di antara penutur bahasa 

Inggris dan bahasa asing lainnya — adalah; istilah candi hanya merujuk kepada 

bangunan peninggalan era Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu di Indonesia dan 

Malaysia saja (contoh: Candi Lembah Bujang di Kedah). Sama halnya dengan istilah 

wat yang dikaitkan dengan candi di Kamboja dan Thailand. Akan tetapi dari sudut 

pandang Bahasa Indonesia, istilah 'candi' juga merujuk kepada semua bangunan 

bersejarah Hindu-Buddha di seluruh dunia; tidak hanya di Nusantara, tetapi juga 

Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri Lanka, India, dan Nepal; seperti 

candi Angkor Wat di Kamboja dan candi Khajuraho di India. Istilah candi juga 

terdengar mirip dengan istilah chedi dalam bahasa Thailand yang berarti 'stupa'. 

Di Indonesia, candi dapat ditemukan di pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan 

Kalimantan, akan tetapi candi paling banyak ditemukan di kawasan Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Kebanyakan orang Indonesia mengetahui adanya candi-candi di 

Indonesia yang termasyhur seperti Borobudur, Prambanan, dan Mendut. 

Pada suatu era dalam sejarah Indonesia, yaitu dalam kurun abad ke-8 hingga ke-

10 tercatat sebagai masa paling produktif dalam pembangunan candi. Pada kurun 

kerajaan Medang Mataram ini candi-candi besar dan kecil memenuhi dataran Kedu 



 

dan dataran Kewu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hanya peradaban yang cukup 

makmur dan terpenuhi kebutuhan sandang dan pangannya sajalah yang mampu 

menciptakan karya cipta arsitektur bernilai seni tinggi seperti ini. Beberapa candi 

yang bercorak Hindu di Indonesia adalah Candi Prambanan, Candi Jajaghu (Candi 

Jago), Candi Gedongsongo, Candi Dieng, Candi Panataran, Candi Angin, Candi 

Selogrio, Candi Pringapus, Candi Singhasari, dan Candi Kidal. Candi yang bercorak 

Buddha antara lain Candi Borobudur dan Candi Sewu. Candi Prambanan di Jawa 

Tengah adalah salah satu candi Hindu-Siwa yang paling indah. Candi itu didirikan 

pada abad ke-9 Masehi pada masa Kerajaan Mataram Kuno. 

Kebanyakan candi-candi yang ditemukan di Indonesia tidak diketahui nama 

aslinya. Kesepakatan di dunia arkeologi adalah menamai candi itu berdasarkan nama 

desa tempat ditemukannya candi tersebut. Candi-candi yang sudah diketahui 

masyarakat sejak dulu, kadang kala juga disertai dengan legenda yang terkait 

dengannya. Ditambah lagi dengan temuan prasasti atau mungkin disebut dalam 

naskah kuno yang diduga merujuk kepada candi tersebut. Akibatnya nama candi 

dapat bermacam-macam, misalnya candi Prambanan, candi Rara Jonggrang, dan 

candi Siwagrha merujuk kepada kompleks candi yang sama. Prambanan adalah nama 

desa tempat candi itu berdiri. Rara Jonggrang adalah legenda rakyat setempat yang 

terkait candi tersebut. Sedangkan Siwagrha (Sanskerta: "rumah Siwa") adalah nama 

bangunan suci yang dipersembahkan untuk Siwa yang disebut dalam Prasasti 

Siwagrha dan merujuk kepada candi yang sama. Jenis dan Fungsi 



 

1. Jenis berdasarkan agama 

Berdasarkan latar belakang keagamaannya, candi dapat dibedakan menjadi candi 

Hindu, candi Buddha, paduan sinkretis Siwa-Buddha, atau bangunan yang tidak jelas 

sifat keagamaanya dan mungkin bukan bangunan keagamaan. 

a) Candi Hindu, yaitu candi untuk memuliakan dewa-dewa Hindu seperti Siwa atau 

Wisnu, contoh: candi Prambanan, candi Gebang, kelompok candi Dieng, candi 

Gedong Songo, candi Panataran, dan candi Cangkuang. 

b) Candi Buddha, candi yang berfungsi untuk pemuliaan Buddha atau keperluan 

bhiksu sanggha, contoh candi Borobudur, candi Sewu, candi Kalasan, candi Sari, 

candi Plaosan, candi Banyunibo, candi Sumberawan, candi Jabung, kelompok 

candi Muaro Jambi, candi Muara Takus, dan candi Biaro Bahal. 

c) Candi Siwa-Buddha, candi sinkretis perpaduan Siwa dan Buddha, contoh: candi 

Jawi. 

d) Candi non-religius, candi sekuler atau tidak jelas sifat atau tujuan keagamaan-nya, 

contoh: candi Ratu Boko, Candi Angin, gapura Bajang Ratu, candi Tikus, candi 

Wringin Lawang. 

 

Dari ukuran, kerumitan, dan kemegahannya candi terbagi atas beberapa hierarki, 

dari candi terpenting yang biasanya sangat megah, hingga candi sederhana. Dari 

tingkat skala kepentingannya atau peruntukannya, candi terbagi menjadi: 



 

a) Candi Kerajaan, yaitu candi yang digunakan oleh seluruh warga kerajaan, tempat 

digelarnya upacara-upacara keagamaan penting kerajaan. Candi kerajaan biasanya 

dibangun mewah, besar, dan luas. Contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, 

Candi Sewu, dan Candi Panataran. 

b) Candi Wanua atau Watak, yaitu candi yang digunakan oleh masyarakat pada 

daerah atau desa tertentu pada suatu kerajaan. Candi ini biasanya kecil dan hanya 

bangunan tunggal yang tidak berkelompok. Contoh: candi yang berasal dari masa 

Majapahit, Candi Sanggrahan di Tulung Agung, Candi Gebang di Yogyakarta, 

dan Candi Pringapus. 

c) Candi Pribadi, yaitu candi yang digunakan untuk mendharmakan seorang tokoh, 

dapat dikatakan memiliki fungsi mirip makam. Contoh: Candi Kidal 

(pendharmaan Anusapati, raja Singhasari), candi Jajaghu (Pendharmaan 

Wisnuwardhana, raja Singhasari), Candi Rimbi (pendharmaan Tribhuwana 

Wijayatunggadewi, ibu Hayam Wuruk), Candi Tegowangi (pendharmaan Bhre 

Matahun), dan Candi Surawana (pendharmaan Bhre Wengker).Candi dapat 

berfungsi sebagai: 

a) Candi Pemujaan: candi Hindu yang paling umum, dibangun untuk memuja dewa, 

dewi, atau bodhisatwa tertentu, contoh: candi Prambanan, candi Canggal, candi 

Sambisari, dan candi Ijo yang menyimpan lingga dan dipersembahkan utamanya 

untuk Siwa, candi Kalasan dibangun untuk memuliakan Dewi Tara, sedangkan 

candi Sewu untuk memuja Manjusri. 



 

b) Candi Stupa: didirikan sebagai lambang Budha atau menyimpan relik buddhis, 

atau sarana ziarah agama Buddha. Secara tradisional stupa digunakan untuk 

menyimpan relikui buddhis seperti abu jenazah, kerangka, potongan kuku, 

rambut, atau gigi yang dipercaya milik Buddha Gautama, atau bhiksu Buddha 

terkemuka, atau keluarga kerajaan penganut Buddha. Beberapa stupa lainnya 

dibangun sebagai sarana ziarah dan ritual, contoh: candi Borobudur, candi 

Sumberawan, dan candi Muara Takus 

c) Candi Pedharmaan: sama dengan kategori candi pribadi, yakni candi yang 

dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. 

Candi ini kadang berfungsi sebagai candi pemujaan juga karena arwah raja yang 

telah meninggal seringkali dianggap bersatu dengan dewa perwujudannya, 

contoh: candi Belahan tempat Airlangga dicandikan, arca perwujudannya adalah 

sebagai Wishnu menunggang Garuda. Candi Simping di Blitar, tempat Raden 

Wijaya didharmakan sebagai dewa Harihara. 

d) Candi Pertapaan: didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa, contoh: 

candi-candi di lereng Gunung Penanggungan, kelompok candi Dieng dan candi 

Gedong Songo, serta Candi Liyangan di lereng timur Gunung Sundoro, diduga 

selain berfungsi sebagai pemujaan, juga merupakan tempat pertapaan sekaligus 

situs permukiman. 

e) Candi Wihara: didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan 

bersemadi, candi seperti ini memiliki fungsi sebagai permukiman atau asrama, 

contoh: candi Sari dan Plaosan 



 

f) Candi Gerbang: didirikan sebagai gapura atau pintu masuk, contoh: gerbang di 

kompleks Ratu Boko, Bajang Ratu, Wringin Lawang, dan candi Plumbangan. 

g) Candi Petirtaan: didirikan didekat sumber air atau di tengah kolam dan fungsinya 

sebagai pemandian, contoh: Petirtaan Belahan, Jalatunda, dan candi Tikus 

Beberapa bangunan purbakala, seperti batur-batur landasan pendopo berumpak, 

tembok dan gerbang, dan bangunan lain yang sesungguhnya bukan merupakan candi, 

seringkali secara keliru disebut pula sebagai candi. Bangunan seperti ini banyak 

ditemukan di situs Trowulan, atau pun paseban atau pendopo di kompleks Ratu Boko 

yang bukan merupakan bangunan keagamaan. 

2.2.4 Candi Hindu Bumi Ayu 

Candi Bumiayu adalah salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di 

pesisir sungai Lematang, tepatnya di Desa Bumiayu, Kecamatan Tanah Abang, 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Candi ini merupakan 

satu-satunya Kompleks Percandian di Sumatera Selatan, dan sampai saat ini tidak 

kurang 9 buah bangunan Candi yang telah ditemukan dan 4 diantaranya telah dipugar, 

yaitu Candi 1, Candi 2, Candi 3 dan Candi 8. Usaha pelestarian ini telah dimulai pada 

tahun 1990 sampai sekarang. Komplek Percandian Bumiayu meliputi lahan seluas 

75,56 ha, dengan batas terluar berupa 7 (tujuh) buah sungai parit yang sebagian sudah 

mengalami pendangkalan. 

Candi-candi di Bumiayu merupakan death monument, artinya monumen yang 

telah ditinggalkan masyarakat pendukungnya. Candi tersebut ditinggalkan mungkin 



 

seiring dengan terdesaknya kekuatan politik Hindu oleh Islam pada sekitar abad ke-

16. Kemudian candi-candi itu rusak dan terkubur tanah hingga ditemukan kembali 

oleh E.P. Tombrink tahun 1864. Peninggalan monumental itu beserta sistem 

budayanya benar-benar hilang pula dari ingatan kolektif pewarisnya. Hal itu tampak 

bahwa penduduk Bumiayu tidak mengenal fungsinya semula. Cerita penduduk yang 

dicatat oleh A.J. Knaap tahun 1902 menyatakan bahwa apa yang sekarang disebut 

candi di Bumiayu itu adalah bekas istana sebuah kerajaan yang disebut Gedebong 

Undang. Diceritakan pula bahwa wilayah kerajaan tersebut sampai di Modong dan 

Babat. F.M. Schnitger melaporkan bahwa di kedua desa tersebut terdapat pula 

tinggalan agama Hindu (1934:4), namun kini telah hilang terkena erosi Sungai 

Lematang. 

 

2.3 Teori  

Teori merupakan landasan atau pijakan yang digunakan untuk menganalisis 

objek penelitian ilmiah memberikan teori yang tepat dan sesuai dengan peniliannya. 

Teori adalah suatu aktivitas mental yang berkaitan dengan proses pengembangan  

gagasan atau pemikiran para ilmuan untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa itu 

terjadi (Teeuw, 1982: 17). 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan 

yang berkaitan dengan Tradisi Keagamaan di Candi Bumi Ayu, Desa Bumi Ayu 



 

Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Kabupaten Panukal  Abab Lematang Ilir 

Sumatra Selatan sebagai berikut 

 

2.3.1 Teori Religi 

 

 Religi merupakan salah satu unsure kebudayaan yang sangat kompleks dan 

berkembang di berbagai tempat di seluruh dunia. Menurut Koentjaraningrat (1980: 

228-229), jika dilihat dari sisi bentuk religi di sebagian besar bangsa di dunia, 

maka pada umumnya dapat terlihat adanya empat unsure pokok dari segi religi 

tersebut. Empat pokok unsur tersebut yaitu: (1) emosi keagamaan atau getaran 

jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan; (2) sistem 

kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam gaib, 

hidup, maut dan sebagainya; (3) sistem upacara keagamaan yang bertujuan 

mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan 

tersebut; (4) kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang 

mengonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta sistem upacara-upacara 

keagamaan. 

 Menurut Durkheim (Pals, 2012: 66) ritual keagamaan lebih utama, sebab ritual 

inilah yang lebih fundamental dan melahirkan keyakinan, jika memang ada 

sesuatu yang “abadi” maka kebutuhan masyarakat itulah yang paling abadi, berupa 



 

upacara-upacara peneguhan kembali dedikasi masyarakat. Dengan ritual-ritual 

tersebut, seluruh anggota masyarakat diingatkan kembali bahwa kepentingan 

kelompok lebih utama ketimbang pribadi.  

 Durkheim menguraikan betapa pentingnya. Sebuah ritual-ritual di dalam 

masyarakat, selain itu juga jelaskan mengenai pentingnya sebuah toleransi, 

terutama masyarakat yang memiliki keyakinan heterogen. Perbedaan ide-ide akan 

di dapati dalam agama-agama yang ada di dunia ini, bahkan dari masa ke masa 

pun ide-ide dalam satu agama juga akan selalu berbeda. Tapi kebutuhan untuk 

mengadakan upacara-upacara akan selalu ada, karena merupakan sumber 

sebenarnya dari kesatuan sosial dan tali pangkal utama seluruh anggota 

masyarakat. Ritual-ritual ini akhirnya dapat menyingkap arti agama yang 

sesungguhnya.  

 Berdasarkan penjelasan Dukheim sebelumnya ketika berbicara yang Sakral dan 

yang Profan, dia selalu berpikir dalam konteks masyarakat dan kebutuhannya. 

Yang Sakral menurut Durkheim adalah masalah yang berkaitan dengan individu, 

sedangkan yang Profan sebaliknya, yaitu segala sesuatu yang hanya berkaitan 

dengan urusan-urusan individu. Yang Sakral memang kelihatannya sebagai 

sesuatu yang gaib, namun sebenarnya dia adalah bagian permukaan dari hal yang 

jauh lebih dalam lagi. Tujuan utama simbol sebenarnya sangat sederhana, yaitu 

membuat masyarakat agar selalu memenuhi tanggung jawab sosial mereka dengan 

jalan simbolisasi klan sebagai totem mereka.  



 

 Menurut Geertz (Pals, 2012: 341), dia membahas mendetil bagaimana 

kompleksnya hubungan tradisi keagamaan Islam, Hindu, dan kepercayaan asli 

setempat (Bahasa Jawa, Abangan). Dalam buku The Religion of Java (1960), 

sebuah buku etnografi terbaik dalam tradisi antropologi Amerika, Geertz melihat 

agama sebagai fakta kultural sebagaimana adanya dalam kebudayaan Jawa, bukan 

sekedar ekspresi sosial atau ekonomi (walaupun kedua hal ini sering diungkap 

oleh Geertz). Melalui simbol, ide dan adat-istiadat, Geertz menemukan pengaruh 

agama berada di setiap celah sudut kehidupan masyarakat Jawa. 

   Berdasarkan pemaparan teori religi di atas, penelitian ini menggunakan teori  

Emile Durkheim untuk membedah rumusan masalah pertama yakni prosesi Tradisi 

keagamaan Religi merupakan salah satu unsure kebudayaan yang sangat kompleks 

dan berkembang di berbagai tempat di seluruh dunia. Menurut Koentjaraningrat 

(1980: 228-229), jika dilihat dari sisi bentuk religi di sebagian besar bangsa di dunia, 

maka pada umumnya dapat terlihat adanya empat unsure pokok dari segi religi 

tersebut. Empat pokok unsur tersebut yaitu: (1) emosi keagamaan atau getaran jiwa 

yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan keagamaan; (2) sistem 

kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam gaib, 

hidup, maut dan sebagainya; (3) sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari 

hubungan dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan tersebut; (4) 

kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengonsepsikan dan 

mengaktifkan religi beserta sistem upacara-upacara keagamaan. 



 

 Menurut Durkheim (Pals, 2012: 66) ritual keagamaan lebih utama, sebab ritual 

inilah yang lebih fundamental dan melahirkan keyakinan, jika memang ada sesuatu 

yang “abadi” maka kebutuhan masyarakat itulah yang paling abadi, berupa upacara-

upacara peneguhan kembali dedikasi masyarakat. Dengan ritual-ritual tersebut, 

seluruh anggota masyarakat diingatkan kembali bahwa kepentingan kelompok lebih 

utama ketimbang pribadi.  

 Durkheim menguraikan betapa pentingnya. Sebuah ritual-ritual di dalam 

masyarakat, selain itu juga jelaskan mengenai pentingnya sebuah toleransi, terutama 

masyarakat yang memiliki keyakinan heterogen. Perbedaan ide-ide akan di dapati 

dalam agama-agama yang ada di dunia ini, bahkan dari masa ke masa pun ide-ide 

dalam satu agama juga akan selalu berbeda. Tapi kebutuhan untuk mengadakan 

upacara-upacara akan selalu ada, karena merupakan sumber sebenarnya dari kesatuan 

sosial dan tali pangkal utama seluruh anggota masyarakat. Ritual-ritual ini akhirnya 

dapat menyingkap arti agama yang sesungguhnya.  

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur 

institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistim sosial. Akan tetapi 

masalah agama berbeda dengan masalah pemerintahan dan hukum, yang lazim 

menyangkut alokasi serta pengendalian kekuasaan. Berbeda dengan lembaga 

ekonomi yang berkaitan dengan kerja, produksi, dan pertukaran. Dan juga berbeda 

dengan lembaga keluarga yang mengatur serta memolakan hubungan antar jenis 

kelamin, antar generasi yang diantaranya berkaitan dengan pertalian keturunan serta 



 

kekerabatan (F’Odea, 1985: 1). 

Masalah inti dari agama tampaknya menyangkut sesuatu yang masih kabur 

serta tidak dapat diraba, yang realitas empirisnya belum jelas. Ia menyangkut dunia 

luar, hubungan manusia dengan dan sikap terhadap dunia luar itu, dan dengan apa 

yang dianggap manusia sebagai implikasi praktis dari dunia luar tersebut terhadap 

kehidupan manusia. Dalam kalimat sosiolog Itali Pareto (dalam F’Odea, 1985: 2), 

masalah ini menyangkut dengan apa yang disebut pengalaman transenden, yang 

mengartikan pengalaman atas kejadian yang ada sehari-hari dan yang dapat diamati 

atau penyaringan dan penanganan yang sistematis terhadap pengalaman secara 

ilmiah. 

 

2.3.2 Teori Fungsional Struktural 

Teori fungsional stuktural mengutarakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem 

sosial dari bagian dan struktur-struktur yang saling berkaitan dan saling 

membutuhkan keseimbangan, fungsional struktural lebih mengacu pada 

keseimbangan (Triguna, 2000: 28). Teori ini menilai bahwa semua sistem yang 

ada di dalam masyarakat pada hakekatnya mempunyai fungsi tersendiri. Maka 

dalam hal ini, semua peristiwa pada tingkat tertentu seperti peperangan, bentrok, 

bahkan sampai kemiskinan pun mempunyai fungsi tersendiri, dan pada dasarnya 

dibutuhkan dalam masyarakat.  



 

Marzali (1997: 39-40) telah mengemukakan pandangan Malinowski mengenai 

pengertian fungsi identik dengan guna yang dikaitkan dengan kebutuhan 

psikologis individu-individu masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan 

tersebut individu harus menjaga kesinambungan kelompok sosial, beberapa 

kondisi minimum mesti dipenuhi oleh individu-individu anggota kelompok sosial. 

  Teori Fungsionalisme Struktural menekankan pada keteraturan (order) dan 

mengabaikan konflik serta perubahan-perubahaan yang terjadi dalam masyarakat 

beragama. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat agama merupakan suatu 

sistem sosial yang berisi atas bagian-bagian satu sama lain yang paling 

berhubungan, menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu 

bagian akan membawa perubahan pada bagian-bagian yang lainnya. Dasar 

berfikir setiap struktur dalam system sosial itu akan hilang dengan sendirinya 

(Triguna, 2000: 29). 

Teori ini memandang bahwa sebuah masyarakat adalah satu kesatuan didalamnya 

antara satu komponen saling bergantung, saling menyatu, dan saling memiliki 

keseimbangan. Apabila salah satu bagian tidak seimbang maka bagian yang lain 

akan goyah. Pandangan agama dalam teori ini menjadi penting, berkaitan dengan 

system kemasyarakatannya. Dengan demikian fungsi agama adalah sebagai 

pembuka jalan untuk mengetahui wawasan dunia luar yang tidak dapat dijangkau 

oleh pemikiran manusia.  



 

Berdasarkan uraian teori fungsional struktural digunakan sebagai tahap awal 

dalam penelitian ini untuk meneliti atau membedah rumusan masalah yang kedua 

yakni tentang fungsi  tradisi keagamaan. 

 

2.3.3 Teori Simbol 

 Simbol adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantaran 

pemahaman terhadap objek. Manifestasi serta karakteristik simbol tidak terbatas 

pada isyarat fisik, tetapi dapat juga berwujud penggunaan kata-kata, yakni simbol 

suara yang mengandung arti bersama serta bersifat standar. Pengertian simbol dan 

simbolisasi secara etimologi diambil dari kata kerja Yunani sumballo 

(sumballein) yang berarti berwawancara, merenungkan, memperbandingkan, 

bertemu, meemparkan jadi satu, menyatukan (Triguna, 2000: 7). Dalam bahasa, 

simbol sering digunakan sebagai lambing, yang meliputi kata-kata (pesan verbal), 

perilaku non verbal, serta objek yang disepakati secara kolektif.  

Triguna (2000: 7) Simbol memiliki empat perangkat diantaranya, (1) Simbol 

konstruksi adalah sebuah simbol yang berbentuk kepercayaan atau keyakinan, 

biasanya simbol ini sebagai inti dari ajaran keyakinan. (2) Simbol evalusi adalah 

merupakan penilaian moral yang sarat dengan nilai, norma dan aturan-aturan, (3) 

Simbol kognisi adalah berupa sebuah pengetahuan yang digunakan oleh manusia 



 

untuk memahami dan menyadari keberadaan lingkungannya. (4) Simbol ekspresi 

yaitu suatu simbol yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan manusia.  

 Menurut Carl Jung (dalam Triguna, 2000: 31) menjelaskan bahwa simbol 

adalah formulasi ekspresi yang paling baik akan sesuatu yang relative tidak 

dikenal, namun halini diketahui ada atau diharapkan ada. Menurut Jung, fungsi 

simbol adalah untuk mengungkap hal yang tidak terkatakan dalam cara yang tidak 

teratasi.Oleh karenanya, simbol lebih berfungsi sebagai ekspresi, institusional dan 

konseptual. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Model Penelitian 

 

 

Tradisi Keagamaan DiIndonesia 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan tanda : 

 : Hubungan Langsung 

 : Hubungan Timbal Balik 

                             : Hubungan Relasional 

 Keterangan Model : 

Tradisi Masyaraka Hindu Indonesia 

Masyarkat Hindu di Sumatra 

Tradisi keagamaan di candi Hindu Bumi Ayu 

Bentuk Makna Fungsi 

Pelestarian situs candi  Hindu Bumi Ayu 

 

Teologi Hindu 



 

 Negara Indonesia terkenal dengan masyarakat yang majemuk, terdiri dari 

banyak suku bangsa yang beraneka ragam Keagamaan istiKeagamaan. Dengan 

demikian banyak pula ditemukan berbagai upacara tradisional yang menyebar di 

seluruh Indonesia. Terutama dalam masyarakat agraris, dari segala aspek kehidupan 

yang beragam religiusitas masyarakat agraris merupakan salah satu aspek yang 

menarik untuk dikaji. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian yaitu 

mayarakat Sumatra , khususnya di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang 

Kabupaten Kabupaten Panukal  Abab Lematang Ilir Sumatra Selatan, akan dibahas 

mengenai salah satu upacara tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumatra  

 Tradisi Keagamaan ini diikuti oleh seluruh komponen masyarakat, yang 

terdiri dari berbagai latar belakang keyakinan yang berbeda, namun upacara ini dapat 

dilaksanakan secara antusias oleh masyarakat.. Ada tiga hal pokok yang menjadi 

ruang lingkup penelitian, yakni mengenai bentuk upacara, fungsi upacara serta makna 

yang terkandung dalam pelaksanaan Tradisi Keagamaan. Hal yang ingin dicapai dari 

Tradisi ini yakni Memayu Hayuning Bhawana yang berarti memperindah bumi 

dengan keselarasan dan ketentraman. 

 

2.5 Kajian SHIP 

Penerapan ergonomi sebaiknya dilakukan secara sistemik, dikaji melalui 

lintas disiplin ilmu (interdisipliner) dan holistik serta menggunakan pendekatan 

partisipatori, agar semua komponen yang ada dapat diajak atau dilibatkan 



 

berpartisipasi sejak perencanaan sampai tahap pelaksanaan maupun dalam 

evaluasinya, sehingga mereka akan mengetahui keberhasilan atau kegagalannya dan 

secara bersama-sama mencari kembali solusinya serta mereka akan merasa ikut 

memiliki (Sutjana, dkk, 1996; Adiputra, dkk. 1997, Manuaba, 1999).  

Dalam pendekatan SHIP ditekankan bahwa masalah harus dipecahkan:  

(a) secara sistemik  

 Melalui pendekatan sistem, dimana semua faktor yang berada di dalam satu 

sistem dan diperkirakan dapat menimbulkan masalah harus ikut 

diperhitungkan sehingga tidak ada lagi masalah yang tertinggal atau 

munculnya masalah baru sebagai akibat dari keterkaitan sistem, 

 (b) secara holistik  

semua faktor atau sistem yang terkait atau diperkirakan terkait dengan 

masalah yang ada, haruslah dipecahkan secara proaktif dan menyeluruh, 

 (c)  interdisipliner  

artinya semua disiplin terkait harus dimanfaatkan, karena makin kompleksnya 

permasalahan yang ada diasumsikan tidak akan terpecahkan secara maksimal 

jika hanya dikaji melalui satu disiplin, sehingga perlu dilakukan pengkajian 

melalui lintas disiplin ilmu,  

(d) partisipatori 



 

artinya semua orang yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut harus 

dilibatkan sejak awal secara maksimal agar dapat diwujudkan mekanisme 

kerja yang kondusif dan diperoleh produk yang berkualitas sesuai dengan 

tuntutan jaman (Manuaba, 2003b). Dengan demikian pendekatan SHIP dapat 

diartikan sebagai upaya pemberdayaan seseorang agar lebih terbuka, 

transparan, delegatif, kolaboratif, dapat menghargai perbedaan, dapat 

menghargai manajemen waktu dan konflik, mampu bekerja dalam tim, 

mampu mengurangi arogansi, tidak memonopoli waktu, dan sadar akan 

demokrasi dan hak-hak asasi manusia (Manuaba, 2002). Konsekuensinya 

adalah melalui pendekatan SHIP dapat diseimbangkan antara tuntutan tugas 

(beban kerja) dan kapasitas (kemampuan, kebolehan dan keterbatasan) 

manusia sehingga mereka dapat bekerja secara efektif, nyaman, aman, sehat 

dan efisien serta tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya (Manuaba, 

2002).  

Di samping itu pendekatan yang sistemik, holistik, interdisipliner dan 

partisipatori (SHIP) hendaknya diterapkan dalam pemilihan dan alih teknologi 

sehingga menjadi tepat guna, dengan persyaratan sebagai berikut (Manuaba, 2000 a, 

2003 b dan 2004 b). 

1) Secara teknik hasilnya lebih baik 

2) Secara ekonomi lebih menguntungkan 



 

3) Secara sosial budaya dapat diterima 

4) Kesehatan dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan 

5) Hemat dalam pemakaian energi 

6) Tidak merusak lingkungan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan metode penelitian, yang terdiri atas sembilan subbab. 

Subbab pertama menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang berisi 

tentang pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan. Subbab kedua membahas 

lokasi dan waktu penelitian, kemudian dilanjutkan dengan sub-bab ketiga yang 

menguraikan tentang jenis dan sumber data. Pada subbab jenis dan sumber data 

diuraikan mengenai jenis data yang digunakan dan dijelaskan darimana data tersebut 

diperoleh. Selanjutnya pada sub  bab keempat yaitu berisi uraian tentang instrumen 

penelitian berupa alat-alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam 

memeroleh data di lapangan maupun dalam proses analisis. 

 Sub-bab kelima yaitu teknik penentuan informan, yang membahas teknik 

sampling apa yang paling sesuai digunakan di lapangan. Subbab berikutnya yaitu 

sub-bab keenam menjelaskan teknik pengumpulan data yang menguraikan cara dan 

proses yang dilakukan peneliti untuk memeroleh data di lapangan. Selanjutnya adalah 

sub-bab dengan judul teknik analisis data, menguraikan secara singkat cara peneliti 

dalam memproses data yang diperoleh di lapangan. Sub-bab terakhir yaitu teknik 

penyajian hasil analisis data menguraikan mengenai tata cara penyajian data yang 

digunakan, sehingga informasi-informasi yang disajikan dalam penelitian dapat 

disampaikan kepada pembaca. 

 



 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sub-bab ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu jenis penelitian dan 

pendekatan penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. 

 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif 

sesuai untuk memecahkan atau menjawab seluruh masalah yang ada dalam penelitian. 

Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih pada menggunakan teknik analisis 

mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena 

metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat 

dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

(http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kuali--

tatif.html, diunduh 27 Februari 2015). 

Jenis penelitian ini dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif, karena sesuai 

dengan definisi yang dinyatakan oleh Strauss dan Corbin (2003:4) bahwa penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kuali--tatif.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2011/01/pengertian-metode-penelitian-kuali--tatif.html


 

prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan-hitungan lainnya. Penelitian ini jelas-

jelas merupakan jenis penelitian kualitatif karena ciri khas penelitian kualitatif adalah 

bahwa data-datanya bersifat deskriptif atau uraian kata-kata, gambar-gambar dan 

kebanyakan bukan angka-angka, kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai 

penunjang. Artinya, bahwa data, fakta yang dihimpun lebih cenderung berbentuk 

kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Danim, 2006: 61; Satori dan Komariah, 

2013). 

Menurut Kirk dan Miller (1986: 9), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasannya dan  dalam peristilahannya. Selanjutnya 

menurut Zamroni (1992: 81-89), bahwa penelitian kualitatif secara umum memiliki 

lima karakteristik. (1) Mempunyai latar belakang alamiah, peneliti sendiri menjadi 

instrumen inti. Peneliti lebih banyak mempergunakan waktu di daerah penelitian 

untuk mengamati dan memahami permasalahan secara mendalam. Peneliti dibantu 

dengan alat bantu berupa alat perekam seperti  tape. (2) Bersifat deskriptif, data yang 

dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud 

angka-angka. Laporan yang ditulis sering mengambil kutipan data dalam rangka 

menunjukkan pentingnya sesuatu yang dihadapi. (3) Menekankan proses daripada 

produk. (4) Cenderung menganalisis data secara induktif atau berangkat dari hal-hal 

khusus yang berhasil dikumpulkan. (5) Mementingkan peran makna. Suatu prilaku 

atau gejala bisa banyak mempunyai arti.  



 

Satori dan Komariah (2013: 27) menguraikan bahwa kedudukan peneliti dalam 

penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen kunci (key instrument). Sebagai 

instrumen kunci, peneliti harus mampu memaknai suatu pembicaraan, sikap, dan 

perilaku objek penelitian. Karena itu, sebagai instrumen kunci, peneliti harus 

profesional dan memiliki integritas perilaku yang tidak diragukan baik dari segi 

kompetensi maupun sikap mental. Dalam hal ini peneliti diharapkan fleksibel dan 

reflektif, tetapi tetap mengambil jarak, dalam upaya untuk mencapai wawasan 

imajinatif ke objek penelitian. Tradisi yang digunakan dalam penelitian ini menurut 

pandangan peneliti memiliki ketepatan untuk menggali dan mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih mendalam. 

Sejalan dengan pandangan Strauss dan Corbin, Braner, Danim, Kirk dan Miller, 

serta Zamroni, maka Kaelan (2012: 8-17), menambahkan bahwa penelitian kualitatif 

secara umum setidak-tidaknya memiliki sebelas karakteristik, yaitu: (1) Mempunyai 

latar belakang alamiah, (2) peneliti sendiri menjadi instrumen, (3) Bersifat deskriptif, 

(4) menggunakan metode kualitatif, (5) lebih mementingkan proses daripada hasil, 

(6) mengutamakan data langsung, (7) datanya purposif, (8) mengutamakan perspektif 

emik, (9) menonjolkan rincian kontekstual, (10) mengadakan analisis sejak awal 

penelitian, (11) analisis data secara induktif.  

Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian ini sangat tepat disebut 

sebagai jenis penelitian kualitatif. 



 

 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  SHIP Approach  untuk mendapatkan 

konsep  tradisi keagamaan yang selama ini  di lakukan  oleh masyarakat  setempat 

sehingga semua  pihak  terlibat semenjak dari awal penelitian  ini, yaitu  tokoh 

masyarakat, penduduk sekiranya, ahli arkeologi, sosiologi Teologi  , di tulis   secara 

deskriptif interpretatif. Penelitian ini dinyatakan tepat menggunakan pendekatan 

SHIP Approach , karena penelitian ini meliputi pembahasan tradisi keagamaan  yang 

dilaksanakan olleh masyarakat secara turun temurun,  ..  

Sebagai pendekatan SHIP approach tersebut dijabarkan dengan metode 

deskriptif. Umar (2008: 21) menguraikan bahwa, metode deskriptif adalah suatu 

metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung 

pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. 

Selain itu Suryabrata (2003: 19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif kerap juga 

disebut dengan penelitian deskriptif, suatu yang bertujuan untuk membuat 

pencandraan (penggambaran) secara sistematis, faktual dan akurat dari fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.  

Sumodiningrat (2009: 3) mencoba merangkum semua pendapat tersebut. 

Sumodiningrat menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah metode untuk 

menggambarkan situasi atau kejadian, bukan saja memberikan gambaran mengenai 



 

fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungannya, membuat prediksi serta 

menyimpulkan makna atas persoalan yang dibahas. Bersamaan dengan 

mendeskripsikan data-data penelitian, peneliti dapat juga melakukan interpretasi-

interpretasi. Cara interpretatif dengan melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) 

yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Perilaku, pernyataan 

dan bentuk fisik dapat memiliki makna yang banyak dan dapat dinterpretasikan 

dengan berbagai cara (Newman, 1997: 72). Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka 

penelitian ini dipandang tepat penggunaan pendekatan Kosmologi Hindu yang 

dilengkapi dengan metode deskriptif dan interpretatif dalam membahas permasalahan 

penelitian. Metode deskriptif dan interpretatif dengan uraian yang jelas berdasarkan 

kemampuan pemahaman peneliti untuk mengungkapkan maksud yang terdapat di 

dalam objek penelitiannya. Metode deskriptif interpretatif merupakan suatu metode 

yang mencoba mendeskripsikan atau menceritakan pendapat atau pandangan yang 

ada dalam objek penelitian. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sub-bab ini akan membahas lebih mendalam lokasi penelitian. Waktu 

penelitian juga dijelaskan secara singkat dari langkah awal hingga akhir. 

 

3.2.1 Lokasi Penelitian 



 

 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  keagamaan  

 Candi Bumi Ayu sendiri memiliki susunan arca yang unik yang di bawah 

bangunan candi terdapat sebuah telaga yang memiliki sumber air yang sangat jernih 

yang di dalamnya hidup ikan purba yang juga disakralkan oleh masyarakat setempat, 

alasan tersebut yang menarik minat peneliti untuk memilih lokasi penelitian di Desa 

Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal AbabLematang Ilir 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dimulai dari awal bulan April 2018. Kegiatan penelitian 

yang pertama harus dilakukan adalah survei pendahuluan atau studi kepustakaan. 

Survei pendahuluan atau studi kepustakaan dilakukan selama tiga bulan, yaitu pada 

bulan maret sampai dengan  Oktober 2018. Kegiatan yang harus dilakukan peneliti 

selanjutnya adalah penulisan yang dilakukan selama enam bulan, yakni pada bulan 

Juni sampai dengan oktober 2018  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, 

melalui memilih dan memilih data. Melalui pemahaman yang benar terhadap jenis 



 

data dan sumber data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

maka akan mudah memilah dan memilih data.  

3.3.1 Jenis Data 

Nawawi (2005: 96-97) menguraikan bahwa ada dua jenis data penelitian yaitu 

data kualitatif dan kuantitaif. Data kualitatif adalah data-data yang berbentuk uraian 

atau deskripsi kata-kata sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-

angka. Data kualitatif banyak digunakan dalam penelitian teologis, filosofis dan juga 

penelitian deskriptif dalam sastra serta penelitian- penelitian historis baik menyangkut 

orang, tempat dan peristiwa. Terkait dengan data kualitatif, Prof. Burhan Bungin juga 

menguraikan bahwa data kualitatif ini kebanyakan digunakan untuk penelitian 

kualitatif, penelitian deskriptif, penelitian historis dan penelitian filosofis. Data 

kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa 

cerita pendek. Pada beberapa data tertentu, dapat menunjukkan perbedaan dalam 

bentuk jenjang atau tingkatan. Yang termasuk klasifikasi data kualitatif adalah data 

kasus, data pengalaman individu (Bungin, 2001: 124-125).  

Berdasarkan uraian di atas maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data dalam bentuk teks atau naratif, 

deskriptif, dokumen, gambar, rekaman yang didapatkan langsung melalui observasi 

dan survei di lapangan. Data kualitatif digunakan untuk menjawab keseluruhan 

rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.   



 

3.3.2 Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2013: 129) pengumpulan data dilakukan dengan berbagai 

setting, dari berbagai sumber, dan mengunakan berbagai cara. Pengertian sumber data 

menurut Arikunto (2010: 172) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Pertama, data primer merupakan dapat diperoleh dengan beberapa cara, 

yaitu dengan cara observasi dan survei oleh peneliti. Survei dalam hal ini adalah 

melalui wawancara yang didapat dari sumber informan pertama, yaitu individu atau 

perseorangan.  

Terkait dengan data primer, pendapat lain menyatakan bahwa data primer 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan karena memang memerlukannya (Iqbal, 

2002: 82). Selaras dengan pendapat tersebut ada juga pendapat lain yang menyatakan 

bahwa data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian 

tanpa melewati orang atau lembaga lain (Syamsul, 2000:38). Ada juga pendapat 

lainnya menyatakan bahwa data primer adalah data yang diambil langsung dari 

sumber pertama atau langsung dari lapangan (Bungin Burhan, 2001: 128). Pendapat 

lainnya lagi menyatakan bahwa data primer diperoleh dari sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data, dapat berupa interview, observasi, maupun 

menggunakan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan 

dari penelitian yang akan dilakukan (Azwar, 2004:36). 



 

Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu (Iqbal, 2002: 82). 

Data sekunder sesungguhnya merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut 

dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam 

bentuk tabel atau diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan. 

Data sekunder tersebut antara lain berupa data dari Kelurahan mengenai keadaan 

keseluruhan Candi bumi ayu ataupun data dari kantor kepala desa mengenai data 

yang lebih spesifik mengenai candi bumi ayu yang merupakan lokasi penelitian. 

Moleong (2008: 112) mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah data primer, yang lain adalah data tambahan seperti dokumen yang 

termasuk dalam data sekunder.  

  

3.4 Instrumen Penelitian  

Sugiyono (2013: 8) mengungkapkan bahwa instrumen yang terpenting dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus dapat merasakan dan 

mengalami sebanyak mungkin keadaan objek yang diteliti dengan melakukan 

pengamatan langsung, sehingga peneliti dapat memahami dengan baik segala 

ekspresi wajah, bahasa tubuh informan pada saat dilakukan wawancara. Dengan 

mengetahui gerak tubuh dan ekspresi wajah peneliti dapat mengetahui kebenaran 

informasinya, dan kebenaran informasi ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan 



 

mendengarkan rekaman suara dari tape recorder ataupun foto. Selain itu, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti perlu dikonfirmasikan kepada informan secara 

langsung agar diperoleh kesamaan persepsi tentang temuan penelitian (Nuraini, 2004: 

7). 

Proses wawancara dapat dipermudah dengan menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan inti (pedoman wawancara) yang akan ditanyakan berdasarkan parameter 

yang telah ditentukan dan dapat dikembangkan secara spontan. Perkembangan 

pertanyaan yang dilakukan pada saat mewawancarai informan sangat membantu 

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Peneliti memerlukan alat bantu 

berupa pedoman wawancara dan alat bantu lainnya seperti alat tulis, alat rekam, alat 

gambar dan kamera untuk mempermudah dalam membuat analisis data lapangan 

(Bungin, 2001: 17).  

 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

Peneliti menggunakan teknik sampling yaitu non random sampling. Pemilihan 

non random sampling dipergunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menerapkan non random 

sampling dan sampel diambil dengan menggunakan dua teknik sampling, yaitu 

purposive sampling, sampel yang diambil harus dengan pertimbangan tertentu.  

Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2013: 122) adalah teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap 



 

paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti 

menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Pada purposive sample, 

kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya 

pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak 

sampel sumber data.  

Informan yang dipilih dalam penelitian ini harus memiliki informasi yang 

berguna untuk peneliti, misalnya juru kunci yang telah lama tinggal dan memahami 

keadaan di kawasan penelitian, mengetahui sejarah perkembangan atau perubahan 

kawasan penelitian serta mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya khususnya 

mengenai  candi bumi ayu (Iskandar, 2009: 116). 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian berupa 

pengamatan atau observasi dan wawancara (Chaedar, 2002: 154-156). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan atau 

observasi, wawancara, dan kepustakaan. 

3.6.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku 

dalam seting sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik 

yang paling banyak dilakukan pada penelitian baik kualitatif, baik sosial maupun 



 

humaniora. Menurut Adller, semua penelitian sosial pada dasarnya menggunakan 

teknik observasi. Faktor terpenting dalam teknik observasi adalah observer 

(pengamat) dan orang yang diamati, yang berfungsi juga sebagai pemberi informasi 

yaitu informan (Adller, 2009: 523-524). 

Terdapat tiga teknik observasi menurut Sanafiah Faisal, yaitu observasi 

partisipatif, observasi yang secara terus terang atau tersamar dan observasi yang tak 

berstruktur. Pertama, observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian (Sugiyono, 2013: 310). Kedua, observasi terus terang atau tersamar, 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahwa sedang melakukan suatu penelitian. Observasi ini memberikan kenyaman 

pada peneliti dan sumber data juga mengetahui sejak awal sampai akhir tentang 

aktivitas penulis. Tetapi peneliti juga dapat tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari bila suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan dan 

kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang, maka peneliti tidak diijinkan 

melakukan pengamatan (Sugiyono, 2013: 312).  

Terakhir adalah observasi tak berstruktur, observasi ini dilakukan apabila fokus 

penelitian belum jelas. Fokus observasi akan terus berkembang selama kegiatan 

observasi berlangsung. Apabila masalah penelitian sudah jelas, maka observasi dapat 

dilakukan secara berstruktur (Sugiyono, 2013: 313). Dari ketiga jenis observasi, 

peneliti menggunakan observasi terus terang. Saat akan melakukan observasi, peneliti 



 

akan menyebutkan identitas diri dan menjelaskan sedang melakukan penelitian 

mengenai transformasi unit-unit bangunan pada pekarangan  Bali, sehingga akan 

berkeliling untuk mengumpulkan data. 

3.6.2 Wawancara 

Teknik pengumpulan data kedua yang dilakukan oleh peneliti adalah 

wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Sasmoko, 

2006: 119). Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara yang 

dilakukan peneliti merupakan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini termasuk 

dalam kategori wawancara mendalam (in-depth interviews). Wawancara semi 

terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-

idenya dengan berdasarkan pada percakapan secara intensif (Sugiyono, 2013: 319-

320).  

Wawancara juga dilakukan secara terbuka, maksudnya adalah memberi 

kebebasan kepada informan untuk menjawab secara luas dengan bahasa dan gayanya 

sendiri. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut 

masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden 

yang dianggap menguasai masalah penelitian. Wawancara dibantu dengan daftar 

pertanyaan (list of questions) yang telah dipersiapkan.  



 

3.6.3 Dokumen 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu 

otobiografi, surat pribadi, catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah 

atau swasta, dan data di server atau flashdisk. 

 

3.6.4 Kepustakaan 

Terdapat data lain yang didapatkan untuk dijadikan pegangan untuk membantu 

menjawab masalah yang ada dalam penelitian, yakni pencarian data tertulis berupa 

data literatur yang berhubungan dengan objek yang dibahas dalam penelitian. 

Kepustakaan digunakan dalam mencari sumber untuk penelusuran berbagai teks, 

naskah, buku, dan artikel yang berkaitan dengan judul di atas dari berbagai tempat, 

seperti perpustakaan, lembaga penelitian, koleksi pribadi.  

Penggunaan studi kepustakaan adalah salah satu aktivitas penelitian dalam 

rangka mencari sumber-sumber teks atau naskah-naskah dalam bentuk buku, jurnal, 

laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Naskah-naskah, buku, jurnal dan laporan penelitian serta karya ilmiah 

lainnya dapat ditemukan di berbagai tempat seperti perpustakaan, lembaga penelitian, 

lembaga penerbitan, koleksi pribadi dan lain sebagainya. Nawawi (1993: 133) 

menguraikan bahwa teknik kepustakaan adalah teknik yang dipergunakan untuk 



 

memeroleh data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan segala macam data serta 

mengadakan pencatatan secara sistematis. Melalui teknik ini, maka data dapat 

diperoleh dengan cara membaca buku-buku, jurnal, majalah, terutama yang berkaitan 

dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.   

Penelitian kualitatif tidak hanya mementingkan empirical framework (batasan 

pengalaman), tetapi juga menggunakan logical framework (batasan logis) yang 

didukung oleh pandangan-pandangan para ahli lain dalam bentuk authoritative 

knowledge (otoritas keilmuan) dalam hal ini yang tertulis dalam bentuk referensi 

buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya. Peneliti dapat mengutip 

substansi yang terkandung dalam literatur sebagai bahan referensi, inilah esensi dari 

studi kepustakaan. Kebiasaan mengutip pendapat atau teori yang terdapat pada karya 

dalam bentuk buku dari pengarang lain telah banyak dilakukan oleh penulis. Kutipan 

itu dipahami untuk mendukung tulisan, dan hal itu telah menjadi keharusan dalam 

dunia komunikasi ilmiah (Satori dan Komariah, 2013: 151).  

Berdasarkan uraian dia atas, maka yang dimaksud dengan studi kepustakaan 

dalam penelitian ini adalah upaya mencari literatur berupa buku, karya ilmiah, jurnal, 

koran yang tersangkut paut dengan Candi bumi ayu 

 

3.7 Teknik Analisis Data 



 

Moleong (2008: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif yang 

penting adalah bahwa analisis data hendaknya bersifat induktif, generatif, konstruktif, 

dan subjektif, sehingga mengandung interpretasi realitas subjek itu sendiri (Kuntjara, 

2006: 100). Analisis data kualitatif dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang 

berlangsung secara terus menerus, bukan hanya suatu saat setelah penelitian selesai. 

Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan 

tenaga, pikiran penulis.  

Pada penelitian ini, data yang dianalisis adalah data hasil observasi, data hasil 

wawancara, data dokumen, dan kepustakaan yang sudah dikumpulkan pada tahapan 

sebelumnya. Adapun penjabaran analisis dari masing-masing data tersebut sebagai 

berikut. 

3.7.1 Analisis Data Observasi  

Data observasi pada penelitian ini terdiri dari gambar (foto dan sketsa) lapangan 

baik foto setiap unit bangunan dan perpindahan, penambahan, perubahan ruang yang 

ada. Data observasi juga dapat berupa rekaman (video) lingkungan atau kawasan 

penelitian. Hasil foto dan rekaman dari observasi tersebut kemudian diinterpretasikan.  

3.7.2 Analisis Data Wawancara (Analisis Isi) 

Dalam analisis data wawancara terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama data 

hasil wawancara yang dalam bentuk rekaman diubah ke dalam bentuk tertulis (teks). 

Dari bentuk teks tertulis tersebut, diklasifikasikan sesuai dengan sumber informasi 



 

seperti tetuan adat dan masyarakat setempat.. Langkah berikut teks tertulis yang 

sudah diklasifikasi diberikan tanda (kode) untuk mendapatkan jawaban inti dari 

informan yang terkadang disamarkan dalam kata-katanya pada saat diwawancarai 

atau disebut dengan sistem pengkodingan, yaitu untuk mencari kata-kata kunci dari 

hasil wawancara. Tahap akhir adalah menginterpretasi kata-kata kunci dari hasil 

wawancara. 

3.7.3 Analisis Data Dokumen dan Kepustakaan 

Dokumen yang dimaksudkan di sini seperti Undang-Undang Dasar 1945, data 

dari Kantor Kelurahan dan Kantor Kepala Desa. Selain data dari Kantor Kelurahan 

dan Desa, terdapat data lainnya yang didapatkan untuk dijadikan pegangan untuk 

membantu menjawab masalah yang ada. Data ini merupakan data sekunder 

(kepustakaan). Teknik analisis data dokumen dan kepustakaan dilakukan dengan tiga 

alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi (Susilo, 2010: 78). 

Langkah awal yang dilakukan pada proses analisis data adalah mereduksi data, 

yaitu menajamkan, mengkoding, menggolongkan dan menyortir data yang 

didapatkan, sehingga nantinya akan didapatkan kesimpulan. Langkah awal dari 

mereduksi data adalah mengkoding, yaitu dokumen atau pustaka yang berbentuk teks 

ini kemudian diberikan penomoran dan pengkodean setelah itu dibaca kembali untuk 

menemukan tema atau kata kunci yang berkaitan dengan penelitian. Setelah proses 

pengkodingan tahap berikutnya dilakukan perbandingan hasil dari dokumen atau 

pustaka satu dengan yang lainnya agar dapat diklasifikasikan ke dalam kategori 



 

tertentu. Kegiatan berikutnya adalah menyortir data mana yang diperlukan dan mana 

yang tidak diperlukan, data yang tidak diperlukan dapat disingkirkan agar tidak 

membingungkan.  

Langkah kedua setelah proses reduksi data adalah penyajian data. Data yang 

telah didapatkan ditabulasi baik ke dalam teks naratif, tabel, gambar, bagan ataupun 

grafik. Dengan tabulasi yang sesuai, selain memudahkan untuk dimengerti juga lebih 

mudah untuk dilakukan langkah ketiga, penarikan kesimpulan untuk diverifikasi. 

Hasil kesimpulan dapat bersifat tentatif (masih dapat berubah), akan tetapi dengan 

melakukan proses verifikasi secara terus-menerus selama dan sesudah penelitian 

maka pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang bersifat ”grounded”. Grounded 

adalah temuan dari hasil penelitian dengan pasti yaitu berupa menjelaskan penyebab 

masyarakat melakukan transformasi, mendeskripsikan variasi transformasi yang telah 

terjadi dan menganalisis implikasi transformasi unit-unit bangunan di Candi bumi ayu  

Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian, dan 

pengerahan tenaga, pikiran. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu, dan masih 

perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori atau untuk membuat 

pembenaran akan teori baru yang barangkali ditemukan. 

 

3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 



 

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikan temuannya bagi orang lain. Dari hasil kegiatan 

yang peneliti lakukan, baik berdasar studi pustaka, studi lapangan dan sesudah 

meninggalkan lapangan, data yang terkumpul dikategorisasikan, dan ditata urutan 

penelaahannya. Data yang diperoleh yang kemudian dianalisis disajikan dalam 

bentuk teks atau penjelasan naratif maupun dalam bentuk ilustrasi (tabel dan gambar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Kompleks Percandian Bumiayu memiliki 11 (sepuluh) gundukan tanah yang 

diduga berisi struktur bata sisa bangunan kuno. Dari 10 (sepuluh) gundukan tanah 

tersebut 4 (empat) diantaranya berukuran cukup besar, yaitu gundukan Candi 1, 

Candi 2, Candi 3 dan Candi 8. Kawasan situs dialiri oleh Sungai Lematang di sebelah 

Timur dan dikelilingi oleh sungai-sungai kecil, yaitu: Sungai Piabung, Sungai Lebak 

Jambu, Sungai Lebak Tolib, Sungai Lebak Panjang, Sungai Lebak Siku dan Sungai 

Siku Kecil. Keseluruhan sungai-sungai tersebut saling berhubungan membentuk parit 

yang mengelilingi kompleks percandian Bumiayu dan melalui Sungai Siku bermuara 

di Sungai Lematang. 

Situs Bumiayu pertama kali dilaporkan oleh E.P Tombrink pada tahun 1864 

dalam Hindoe Monumenten in de Bovenlanden van Palembang. Dalam kunjungannya 

di daerah Lematang Ulu dilaporkan adanya peninggalan-peninggalan Hindu berupa 

arca dari trasit berjumlah 26 buah, diantaranya berupa arca Nandi, sedang di daerah 

Lematang Ilir ditemukan runtuhan candi dekat Dusun Tanah Abang, dan sebuah relief 

burung kakatua yang sekarang disimpan di Museum Nasional. Kemudian pada tahun 

1904 seorang kontrolir Belanda bernama A.J Knaap melaporkan bahwa di wilayah 

Lematang ditemukan sebuah runtuhan bangunan bata setinggi 1,75 meter, dan dari 



 

informasi yang diperoleh bahwa reruntuhan tersebut merupakan bekas keraton 

Gedebong-Undang. JLA Brandes juga melakukan penelitian pada tahun yang 

sama.Di dalam majalah Oudheidkundig Verslag, FDK. Bosch menyebutkan bahwa di 

Tanah Abang ditemukan sudut bangunan dengan hiasan makhluk ghana dari 

terrakota, sebuah kemuncak bangunan berbentuk seperti lingga, antefiks, dan sebuah 

arca tanpa kepala. Tahun sebelumnya yaitu tahun 1923 Westenenk melakukan hal 

yang sama. Pada tahun 1936 F.M. Schnitger telah menemukan tiga buah runtuhan 

bangunan bata, pecahan arca Siwa, dua buah kepala Kala, pecahan arca singa dan 

sejumlah bata berhias burung. Artefak-artefak yang dibawa Schnitger itu sekarang 

disimpan di Museum Badaruddin II, Palembang 

Penelitian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia baru dilaksanakan pada 

tahun 1973 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan 

Universitas Pennsylvania. Pada penelitian tersebut ditemukan tiga buah runtuhan 

bangunan yang dibuat dari batu bata. Kemudian pada tahun 1976 dilakukan survei 

dan berhasil menemukan tiga buah runtuhan bangunan. Penelitian secara intensif 

dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1990 yang bekerja 

sama dengan Ecole Francaise d’Extreme Orient (EFEO). Kemudian penelitian 

dilanjutkan pada tahun 1991 dengan melakukan pemetaan menyeluruh di kompleks 

Percandian Bumiayu, serta penelitian biologi dan geologi. Dari hasil penelitian tahap 

I ini dapat diketahui bahwa situs tersebut dikelilingi parit yang berhubungan dengan 

sungai Lematang. Sedang dari hasil pengamatan geologi dilaporkan bahwa lokasi 



 

kompleks percandian yang terletak di kelokan sungai Lematang ini dalam jangka 

waktu 20 tahun dikhawatirkan bangunan candinya akan terbawa arus sungai. 

Hasil penelitian ini ditindaklanjuti dengan dilakukannya ekskavasi di Candi I 

pada tahun 1992 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada penelitian tahap II 

ini ditemukan sudut bangunan bagian penampil bangunan candi dan dilaporkan pula 

bahwa di kompleks percandian tersebut ditemukan sembilan buah gundukan tanah 

yang mengindikasikan adanya runtuhan bangunan serta memberi penomoran pada 

gundukan-gundukan tersebut. Penomoran di bagian belakang kata “candi” diurutkan 

berdasarkan urutan penemuannya, dan ditempatkan dalam peta situasi Kompleks 

Percandian Bumiayu. Penamaan “candi” pada setiap gundukan tidak 

mengindikasikan bahwa gundukan tersebut merupakan bangunan candi, karena dari 

hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua bangunan kuno yang terdapat di situs 

ini bersifat sakral, namun ada juga yang bersifat profan. Penamaan ini hanya 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam inventarisasi. Dengan demikian tidak semua 

gundukan tanah yang ditemukan di situs Percandian Bumiayu merupakan runtuhan 

bangunan sakral yang biasa disebut bangunan candi. Di Kompleks Percandian 

Bumiayu berdasarkan hasil penelitian terdapat 11 (sebelas) struktur bata sisa 

bangunan kuno. 4 (empat) diantaranya telah dipugar, yaitu Candi 1, Candi 2, Candi 3, 

Candi 8, dan Candi 7. Kawasan situs dialiri oleh Sungai Lematang di sebelah Timur 

dan dikelilingi oleh sungai-sungai kecil, yaitu: Sungai Piabung, Sungai Lebak Jambu, 

Sungai Lebak Tolib, Sungai Lebak Panjang, Sungai Lebak Siku dan Sungai Siku 



 

Kecil. Keseluruhan sungai-sungai tersebut saling berhubungan membentuk parit yang 

mengelilingi kompleks percandian Bumiayu dan melalui Sungai Siku bermuara di 

Sungai Lematang. 

Kegiatan pemugaran di Situs Bumiayu pada awalnya dilakukan oleh Proyek 

Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (P2SKP) Propinsi 

Sumatera Selatan dengan melakukan penggalian secara menyeluruh di Candi 1 pada 

tahun 1992 - 1993. Dari hasil penggalian dan pengupasan Candi 1 dapat diketahui 

bentuk denah dan ukurannya. Selain itu juga ditemukan komponen-komponen 

bangunan dan sejumlah arca dari batu putih, seperti Siwa, arca Agastya, dua arca 

tokoh, dan arca yang menggambarkan tiga tokoh dari batu hitam. Pada tahun 1994 - 

1995 dilanjutkan dengan pemugarannya. Candi induk yang berhasil dipugar 

kemudian dicungkup untuk pengamanannya pada tahun 1996. Pada tahun berikutnya 

berturut-turut dilakukan pemugaran terhadap Candi 3 dan 8. 

Pemugaran Candi 2 dimulai dengan pengupasan gundukan pada tahun 2001 

oleh Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumatera 

Selatan. Selanjutnya pada tahun 2002 dan tahun 2003 dilakukan pemugarannya oleh 

Proyek Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (P2SP) Jambi dengan 

menggunakan dana APBN. Hal itu dikarenakan adanya perubahan Propinsi Sumatera 

Selatan menjadi daerah otonom. Pada Candi 2 yang telah dipugar kemudian dibangun 

cungkup oleh Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera 

Selatan menggunakan dana APBD pada tahun 2004. Pada tahun yang sama juga 



 

dilakukan pengupasan, pemugaran, dan pencungkupan pada Candi 7, serta perbaikan 

bangsal temuan Candi 1.Pencungkupan yang dilakukan pada Candi 2 dan Candi 7 

menggunakan model cungkup Candi 1, yaitu tiang coran semen, kuda-kuda dari besi, 

dan atap menggunakan seng. Deskripsi dari candi-candi itu sebagai berikut : 

Candi 1 

Candi 1 Bumiayu terletak di sebelah barat Sungai Piabung. Candi ini yang 

pertama akan terlihat ketika memasuki kompleks percandian Bumiayu. Pandangan 

dari jalan raya ke Candi 1 terhalang dikarenakan di dekatnya terdapat bangunan 

sekolah dasar. Candi 1 terpisah dari lingkungan sekitarnya dengan pagar BRC dan 

pagar kawat. Kompleks candi 1 terdiri dari satu buah candi induk dan tiga buah candi 

perwara. 

a. Candi Induk 

Candi induk merupakan bangunan yang telah dipugar dan dicungkup oleh Proyek 

Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (P2SKP) Propinsi 

Sumatera Selatan mulai tahun anggaran 1992/993 sampai dengan tahun anggaran 

1995/1996. Bentuk bangunan berdenah empat persegipanjang berukuran 16,8 x 16 

meter. Pada setiap sisinya terdapat sebuah penampil dan terdapat pilaster-pilaster di 

setiap sudutnya. Penampil bagian timur memiliki tangga masuk yang merupakan 

pintu masuk utama dan sekaligus menunjukkan arah hadap candi ke arah Timur. 

Pintu masuk menjorok ke depan sekitar 4,46 meter dari dinding sisi timur bangunan. 



 

Bentuk penampil terbagi menjadi tiga bagian yang masing-masing berdenah empat 

persegipanjang. Secara keseluruhan penampil di sisi timur ini membentuk denah segi 

dua belas yang ukurannya semakin ke timur semakin mengecil. Di depan penampil 

terdapat teras berlantai bata setinggi 0,25 meter dari permukaan tanah dengan ukuran 

2,28 x 2,80 meter. 

Candi 1 diperkirakan dibangun dalam dua tahapan. Bangunan utama candi dibuat 

pada tahap I dan berbahan dasar bata berwarna putih kekuningan serta tidak memiliki 

profil yang terletak di belakang penampil-penampil dan pilaster sudut. Penampil-

penampil pada setiap sisi bangunan diduga merupakan bangunan tambahan pada 

tahap II, karena terlihat adanya ketidaksatuan antara penampil dengan bangunan 

utama. Dengan kata lain, struktur bata antara keduanya hanya menempel. 

b. Candi Perwara 

Candi Perwara berjumlah tiga buah yang terletak di sebelah Timur candi induk. 

Kondisi ketiga candi telah jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2002. Pada saat 

itu dilaporkan candi perwara I masih memiliki 11 lapis bata sedangkan candi lainnya 

di bawah 8 lapis bata. Uraian ketiga candi perwara adalah sebagai berikut : 

Candi Perwara I 

Candi terletak di sebelah Utara berukuran 5,20 x 5,20 meter dengan tinggi yang 

tersisa 0,72 meter. Bangunan berupa reruntuhan bata yang menyisakan lapisan bata 



 

sebanyak 9 lapis. Candi Perwara ini dalam kondisi yang paling baik dibandingkan 

dengan candi perwara lainnya. 

Candi Perwara II 

Candi perwara II terletak di tengah dan merupakan reruntuhan bangunan kedua 

yang kondisinya masih cukup baik. Candi ini juga berukuran 5,20 x 5,20 meter 

dengan tinggi 0,40 meter. Bata-bata dibagian penampil berhasil direkonstruksi dan 

membentuk denah empat persegipanjang. Di atas susunan bata bagian Selatan 

terdapat bata berelief yang diperkirakan merupakan bagian mulut binatang. 

Candi Perwara III 

Candi terletak di sebelah Selatan dan merupakan reruntuhan bata yang mengalami 

kerusakan paling parah. Bata-batanya telah banyak yang hilang. Namun berdasarkan 

sisa-sisa struktur yang ada diperkirakan bentuk bangunannya sama dengan bangunan 

lainnya, yaitu berukuran 5,20 x 5,20 meter. Struktur bata yang tersisa di bagian sisi 

Utara tingginya 0,32 meter. 

Candi Perwara IV 

Candi ini terletak sekitar 10 meter di sebelah Timur Candi Perwara dengan posisi 

sejajar dengan candi perwara II yang berada di tengah. Candi ini diperkirakan 

berdenah empat persegipanjang berukuran 2,40 x 3,30 meter. Lapisan bata yang 

masih tersisa berada di sisi timur berjumlah 5 lapis atau 0,40 meter. 



 

c. Pagar Keliling 

Di kompleks Candi 1 ini diperkirakan juga terdapat pagar keliling karena 

ekskavasi yang dilakukan di sebelah Selatan Candi Induk menemukan struktur bata 

yang memanjang dari Barat ke Timur. Struktur bata terdiri dari 5 lapis dengan 

ketebalan dinding 1 meter. Namun untuk menentukannya lebih lanjut perlu dilakukan 

penelitian di lokasi lainny, yaitu sebelah Utara, Timur, dan Barat. 

Candi 7  

Candi 7 terletak di sebelah Timut Laut Candi 1 dengan jarak 20 meter. Dari 

keletakannya sebetulnya Candi 7 ini masih bagian dari candi-candi yang berada di 

Candi 1. Pada mulanya Candi 7 merupakan gundukan tanah yang berukuran 18 x 18 

meter dan tinggi sekitar 1 meter. Pada tahun 2002 tim dari Pusat Penelitian Arkeologi 

Nasional melakukan ekskavasi dan berhasil menemukan struktur bata yang 

memanjang dengan orientasi barat-timur panjangnya 390 cm. Pada tahun 2003 tim 

dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi melakukan ekskavasi dan 

menemukan struktur bata dengan lebar 1 meter. Sementara itu pada bagian tengah 

tidak ditemukan adanya susunan bata. Pada tahun 2004 Subdin Kebudayaan Dinas 

Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan yang berupa 

pengupasan, konsolidasi, dan pencungkupan. Selain itu juga di bangun sebuah 

bangunan untuk menyimpan koleksi. 



 

Candi 7 berdenah dasar empat persegipanjang dengan penampil di sebelah Barat. 

Denahnya berukuran 9 x 10,60 meter sedangkan penampil berukuran 5,53 x 5,80 

meter. Bentuk Candi 7 ini tidak lazim karena bagian tengahnya kosong atau tidak ada 

bata-bata isian. Selain itu di bagian dalam atau tepatnya di sisi barat laut terdapat 

susunan bata yang membentuk lingkaran berukuran 1,55 x 1,75 cm. Berbeda dengan 

dibagian penampil yang padat dengan bata-bata isian yang sudah tidak lagi beraturan.  

Candi 2 

Candi 2 terletak di sebelah Barat Candi 1 atau di sebelah Utara Candi 3. Jarak 

antara Candi 1 ke Candi 2 dan antara Candi 2 dan Candi 3 hampir sama. Apabila 

ditarik garis lurus pada ketiga candi tersebut maka akan terbentuk segitiga sama kaki. 

Candi 2 merupakan sebuah kompleks bangunan candi yang terdiri dari sebuah candi 

induk, empat struktur bata, dan sebuah candi perwara.Di kompleks Candi 2 ini 

didapatkan empat buah struktur bata yang tidak terdapat di candi lain. Letaknya 

berjajar dengan orientasi Utara - Selatan. Fungsi keempat struktur bata tersebut belum 

diketahui. Kemungkinan pengupasan pada Perwara Candi 2 akan mengungkap 

keberadaan kedudukannya di dalam kompleks Candi 2. 

a. Candi Induk  

Candi induk merupakan bangunan yang telah dilakukan pengupasan oleh Proyek 

Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumatera Selatan pada 

tahun 2000. Pemugarannya dilakukan oleh Proyek P2SP Balai Pelestarian 



 

Peninggalan Purbakala Jambi pada tahun 2002 dan 2003. Sedangkan 

pencungkupannya oleh Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan pada 

tahun 2004. 

Bangunan candi induk berukuran 9,91 x 12,74 meter dan tinggi 1,0 meter. Denah 

dasarnya berbentuk persegi empat dengan ukuran 9,52 x 9,91 meter. Pada ketiga 

sisinya, kecuali sisi Timur terdapat penampil yang berukuran hampir sama sekitar 40 

cm x 4,90 meter. Sedangkan di sisi Timur terdapat dua buah penampil yang 

berukuran 2,58 x 7,33 meter dan 0,52 x 3,30 meter. Penampil ini menjadi petunjuk 

arah hadap candi. Pada penampil ini terdapat dua buah jalan naik ke atas candi. 

Letaknya di sisi Utara dan Selatan. Di tempat itu terdapat dua susunan bata yang 

dibentuk membulat yang sama persis. Hal lain yang juga menarik pada penampil sisi 

timur adalah adanya susunan bata dengan pola susun lepas atau bareh (bhs. Jawa). 

Susunan bata tersebut berada pada lima lapis bata terbawah. Lokasinya antara denah 

denah dasar candi dengan penampil sisi timur dan yang lainnya di dekat atau di 

bawah hiasan bentuk yang membulat. Diperkirakan hal tersebut terjadi pada saat 

proses penyusunan bata yang terpisah antara denah dasar dengan penampil sisi timur 

atau merupakan bangunan tambahan.Candi induk ini menyisakan lapisan bata 

berjumlah 16 bata berdasarkan bukti yang diperoleh dari susunan bata hasil 

pengupasan di sisi selatan. 

b. Candi Perwara 



 

Berdasarkan kegiatan studi teknis yang dilakukan pada tahun 2006 diketahui 

bahwa gundukan candi mengandung struktur bata berbentuk empat persegi panjang 

berukuran 980 x 1300 cm. Pada sisi sebelah Barat terdapat struktur bata yang 

membentuk huruf U dengan panjang masing-masing sisinya 100 cm. Struktur yang 

berbentuk huruf U ini yang masih utuh terletak di sisi Selatan. Sementara yang 

terletak di sisi Utara telah rusak terkena pengupasan. Disimpulkan pula bahwa arah 

hadap bangunan adalah ke Barat. Bentuk denah bangunan ini mempunyai bentuk 

yang tidak umum. Adanya bagian sisi Barat yang membentuk huruf U dapat 

dikaitkan dengan keberadaan empat struktur bata yang berada tepat di antara Candi 

Induk dan Candi Perwara Candi 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa susunan bata di 

Candi Perwara 2 menyerupai pagar keliling. 

c. Empat Struktur Bata  

Empat struktur bata yang terletak di sebelah timur Candi induk mempunyai 

bentuk dan ukuran yang sama, yaitu merupakan susunan bata yang dibentuk empat 

persegi panjang berukuran 68 cm x 78 cm. Posisi struktur bata berbaris dari utara ke 

selatan. Ketinggian keempat struktur tidak diketahui lagi, dikarenakan kondisinya 

sudah tidak lengkap. Struktur bata No. 1 menyisakan empat lapis bata, struktur bata 

No. 2 menyisakan 12 lapis bata, struktur bata No. 3 menyisakan empat lapis bata, dan 

struktur bata No. 4 menyisakan dua lapis bata. Pemugaran yang dilakukan pada 

struktur bata menjadikan Struktur bata No. 1 sebanyak 10 lapis bata, struktur bata No. 

2 tetap 12 lapis bata, struktur bata No. 3 dan No. 4 sebanyak sembilan lapis bata. 



 

Candi 8 

Pada Bulan Oktober tahun 1997 dilakukan pengupasan terhadap gundukan tanah 

yang dinamakan Candi 8. Hasil pengupasan menampakkan struktur bangunan yang 

berukuran 5 x 12 meter. Selain struktur bangunan, di sebelah Timur bangunan 

tersebut ditemukan empat buah makara yang kondisinya relatif utuh. Candi 8 terletak 

di dekat sebuah danau yang ada di kompleks Candi Bumiayu. Danau tersebut berair 

di musim hujan dan sebaliknya akan kering di musim kemarau. Lokasi Candi 8 ini 

akan dilewati ketika akan menuju Candi 3. Candi 8 mempunyai bentuk yang berbeda 

dengan candi-candi lainnya karena candi induknya berbentuk persegi panjang. 

a. Candi Induk 

Candi induk berdenah empat persegi panjang berukuran 5 x 12 meter. Setelah 

empat lapis bata dibagian bawah, diatasnya terdapat bata-bata berhias yang tidak 

beraturan. Bata-bata berhias itu tampak seperti ditempatkan begitu saja. Selanjutnya 

disusun bata sebanyak enam lapis dengan dua lapis teratas dipasang menjorok ke 

dalam. 

b. Candi Perwara 

Candi Perwara ini terletak di sebelah Selatan candi induk berjarak 12 Meter. 

Candi ini mempunyai denah yang berbeda dengan candi induknya, yaitu berdenah 

bujur sangkar berukuran 3,10 x 2,10 x 0,42 meter. Candi Perwara menyisakan enam 



 

lapis bata yagn semakin rapuh karena terkena panas dan hujan terus menerus. Ukuran 

Batanya adalah 29 x 18 x 7 cm. 

Candi 3  

Pada tahun 1996 sd. 1997 dilakukan pengupasan yang berhasil menemukan 

adanya sau buah candi induk dan tiga buah candi perwara. Kegiatan pengupasan 

tersebut juga menghasilkan komponen-komponen bangunan yang tidak diketahui lagi 

tempatnya dan fragmen arca yang berbagai jenis. Candi 3 ini dibandingkan dengan 

candi-candi lainnya diperkirakan yang paling megah bangunan. Candi induknya 

berdenah 12 persegi dengan sekeliling bangunan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran 

mulai dari bagian kaki hingga atap. Candi 3 Bumiayu sekarang ini merupakan 

kompleks candi yang paling jauh dari jalan masuk. Letak Candi 3 dari Candi 1 

berjarak sekitar 500 meter. Candi 3 dikelilingi pagar kawat yang sekarang telah rusak 

berukuran 50 x 70 meter. Namun sebenarnya dibagian luar dari pagar kawat tersebut 

terdapat gundukan memanjang yang diperkirakan pagar keliling yang lebarnya sekitar 

2 meter dan tingginya 0,40 meter. 

a. Candi Induk 

Candi induk mempunyai bentuk unik karena berdenah segi dua puluh yang 

terbentuk dari segi empat yang berukuran 13,80 x 13,80 meter dan empat buah 

penampil di empat sisinya berukuran 1,80 x 3,50 meter. Tetapi pada bagian pusat 

bangunan berdenah segi delapan yang sisi-sisinya berukuran 1 meter. Diperkirakan 



 

pada masa berdirinya candi induk ini dahulunya, bagian yang berdenah segi empat 

merupakan bagian kaki candi, sedangkan bagian yang berdenah delapan ini 

menjulang tinggi sebagai bagian dari tubuh candi. Sekarang lapisan bata yang tersisa 

dari candi induk ini adalah berjumlah 23 lapis bata. Lapisan yang paling tinggi 

terdapat dibagian pusat bangunan atau yang berdenah delapan. Kerusakan lapisan 

bata yang parah terjadi pada bagian bata luar (kulit). Pada bagian Timur Candi induk 

terdapat struktur bata yang merupakan selasar penghubung dengan Candi Perwara I. 

Berdasarkan hal itu, maka diperkirakan bahwa arah hadap atau pintu tangga menuju 

batur adalah di sebelah Timur. 

b. Candi Perwara 

Candi Perwara di kompleks Candi 3 berjumlah 3 buah yang terletak di sebelah 

Utara, Timur, dan Selatan candi induk. Candi-candi tersebut mempunyai ukuran yang 

berbeda dengan candi perwara yang paling luas di sebelah Timur dan candi perwara 

yang terkecil di sebelah Utara. Uraian candi-candi perwara itu adalah sebagai berikut 

Candi Perwara I 

Candi Perwara I merupakan candi yang ukurannya paling luas berdenah segi 

empat berukuran 11 x 11,40 meter. Candi Perwara ini terhubung dengan candi induk 

dengan adanya selasar. Lapisan bata yang masih tersisa berjumlah 2 lapis. Pada 

bagian tengah candi berupa tanah yang tidak rata permukaannya. 

Candi Perwara II 



 

Candi Perwara II ini terletak di sebelah Selatan candi induk. Lokasinya persis di 

Selatan candi induk dan sangat dekat. Namun antara keduanya terpisah dan tidak ada 

selasar seperti pada candi perwara I. Candi Perwara II berdenah bujursangkar 

berukuran 5,20 x 7,40. Pada sisi Utara terdapat penampil berukuran 1,20 x 1,20 

meter. Bata-bata pada penampil ini disusun kembali sampai menutupi bagian atasnya. 

Sedangkan bagian lainnya hanya ditutup dengan dengan pasir. 

Candi Perwara III 

Candi Perwara III lokasinya di sebelah Utara dari Candi Perwara I. Candi 

berdenah segi empat berukuran 6,70 x 6,70 meter. Lapisan bata hasil penyusunan 

kembali berjumlah 5 lapis. Bagian atas candi keseluruhan tertutup oleh susunan bata. 

 

4.1.1 Sejarah  Candi Hindu Bumi Ayu 

 Candi ini diperkirakan dibangun pada 819 Saka atau 897 Masehi dan 

merupakan candi Hindu terbesar di luar Pulau Jawa. Masyarakat sekitar yakin jika 

lokasi Candi Bumi Ayu adalah bekas istana sebuah kerajaan Gedebong Undang. 

candi Bumi Ayu tersebut memiliki sebuah aliran siwa dan merupakan peninggalan 

agama Hindu. pemerintah juga melakukan pembangunan jalan, pembebasan tanah 

serta pembangunan Gedung Museum Lapangan. 

 



 

Candi-candi di Bumi ayu merupakan death monument, artinya monumen yang 

telah ditinggalkan masyarakat pendukungnya. Candi tersebut ditinggalkan mungkin 

seiring dengan terdesaknya kekuatan politik Hindu oleh Islam pada sekitar abad ke-

16. Kemudian candi-candi itu rusak dan terkubur tanah hingga ditemukan kembali.  

Penelitian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia baru dilaksanakan pada 

tahun 1973 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan 

Universitas Pennsylvania. Pada penelitian tersebut ditemukan tiga buah runtuhan 

bangunan yang dibuat dari batu bata. Kemudian pada tahun 1976 dilakukan survei 

dan berhasil menemukan tiga buah runtuhan bangunan. Penelitian secara intensif 

dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1990 yang bekerja 

sama dengan Ecole Francaise d’Extreme Orient (EFEO). Kemudian penelitian 

dilanjutkan pada tahun 1991 dengan melakukan pemetaan menyeluruh di kompleks 

Percandian Bumiayu, serta penelitian biologi dan geologi. Dari hasil penelitian tahap 

I ini dapat diketahui bahwa situs tersebut dikelilingi parit yang berhubungan dengan 

sungai Lematang. Sedang dari hasil pengamatan geologi dilaporkan bahwa lokasi 

kompleks percandian yang terletak di kelokan sungai Lematang ini dalam jangka 

waktu 20 tahun dikhawatirkan bangunan candinya akan terbawa arus sungai. 

Hasil penelitian ini ditindaklanjuti dengan dilakukannya ekskavasi di Candi I pada 

tahun 1992 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada penelitian tahap II ini 

ditemukan sudut bangunan bagian penampil bangunan candi dan dilaporkan pula 

bahwa di kompleks percandian tersebut ditemukan sembilan buah gundukan tanah 



 

yang mengindikasikan adanya runtuhan bangunan serta memberi penomoran pada 

gundukan-gundukan tersebut. Penomoran di bagian belakang kata “candi” diurutkan 

berdasarkan urutan penemuannya, dan ditempatkan dalam peta situasi Kompleks 

Percandian Bumiayu. Penamaan “candi” pada setiap gundukan tidak 

mengindikasikan bahwa gundukan tersebut merupakan bangunan candi, karena dari 

hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua bangunan kuno yang terdapat di situs 

ini bersifat sakral, namun ada juga yang bersifat profan. Penamaan ini hanya 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam inventarisasi. Dengan demikian tidak semua 

gundukan tanah yang ditemukan di situs Percandian Bumiayu merupakan runtuhan 

bangunan sakral yang biasa disebut bangunan candi. 

 

4.1.2 Letak Geografis  Candi Bumi ayu 

 Candi Bumi Ayu terletak di desa bumi ayu ,kecamatan tanah abang, 

kabupaten Muara Enim dan  sekarang telah menjadi kabupaten Pali, propinsi 

sumatera selatan. Secara goegrafis kawasan ini berada pada garis 3 derajat 19’5,59 

lintang selatan dan 104 derajat 5’5,45 bujur timur . daerah di batasi oleh desa tanah 

abang selatan di sebelah utara ,desa kemala di sebelah timur , desa siku di sebelah 

selatan dan desa pantadewa di sebelah barat 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah salah satu kabupaten di 

provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Talang Ubi. Penukal Abab 

Lematang Ilir merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari 

Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 januari 2013 melalui UU no 7 

tahun 2013 



 

1. Geografi 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara geografis terletak pada 2°50' - 

3°30' Lintang Selatan dan 103°30' - 104°20' Bujur Timur. Kabupaten ini berada di 

bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan yang berjarak sekitar 160 Km[4] ke arah 

baratdaya dari ibukota Sumatera Selatan, Kota Palembang atau 67 Km dari Kota 

Prabumulih. Luas wilayahnya 1.840 Km2, atau 2,11 persen dari total luas Provinsi 

Sumatera Selatan. 

2. Topografi 

Kondisi topografi daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir umumnya 

merupakan daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai 

Musi. 

3. Batas wilayah 

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

Utara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten 

Banyuasin 

Selatan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih 

Barat Kabupaten Musi Rawas 

Timur Kabupaten Muara Enim 

 

4.2   Tradisi  keagamaan  di candi bumi ayu  

Konsep Kosmogonis diungkapkan oleh R. von Heine Geldern yang 

mengemukakan kepercayaan adanya keserasian antara dunia manusia 

(mikrokosmos) dan alam semesta (makrokosmos). Menurut kepercayaan itu manusia 

selalu ada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan yang terpancar dari bintang-



 

bintang dan planet-planet. Kekuatan itu membawa kebahagiaan, kesejahteraan dan 

perdamaian atau bencana kepada manusia tergantung dari dapat atau tidaknya 

individu, kelompok-kelompok sosial terutama kerajaan, menyerasikan hidup dan 

semua kegiatannya dengan gerak alam semesta.Orang dapat memperoleh keserasian 

itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk astrologi, alamat-alamat yang menunjukkan 

akan datangnya keberuntungan atau bencana. Menurut ajaran agama Hindu alam ini 

terdiri dari suatu benua pusat berbentuk lingkaran yang bernama Jambudwipa. 

Benua ini dilingkari oleh tujuh lautan dan tujuh daratan dan semuanya itu dibatasi 

oleh suatu pegunungan tinggi. Di tengah-tengah Jambudwipa berdiri Gunung Meru 

sebagai pusat alam semesta. Matahari bulan dan bintang-binatang bergerak 

mengelilingi Gunung Meru tersebut. Di puncaknya terdapat kota dewa-dewa yang 

dikelilingi oleh tempat tinggal ke delapan penjaga dewa mata angin.Sedangkan 

dalam agama Buddha disebutkan Gunung Meru sebagai pusat alam semesta 

dilingkari oleh tujuh lautan dan tujuh pegunungan. Di luar deretan pegunungan yang 

ketujuh terdapat samudera yang melingkar dan terdapat empat benua yang terletak 

di keempat penjuru mata angin. Benua di sebelah selatan disebut Jambudwipa, 

tempat tinggal manusia.Untuk melakukan penelitian tentang agama atau keyakinan 

memerlukan sebuah kajian yang mendalam, maka untuk itu dalam penelitian tentang 

masalah keagamaN diperlukan data artefaktual (peninggalan) dan tekstual. Data 

artefaktual agama seperti benda-benda untuk upacara keagamaan, bangunan suci 

dan asesoriyang dikenakan oleh pelaku agama baik terkait dengan statusnya yang 



 

tetap berkenaan dengan tugas keagamaan, maupun yang terkait dengan pelaksanaan 

upacara-upacara tertentu. 

Data tekstual agama yang dapat dicari adalah uraian mengenai ajaran, uraian 

mengenai ketentuan peribadatan dan teks-teks yang digunakan dalam ritus. Data-

data dalam bentuk artefak dan tektual ini akan membuktikan bagaimana masyarakat 

pada masa itu berkeyakinan. Dari semua inilah manusia pada saat sekarang akan 

mengenal kehidupan manusia pada masa itu, untuk dipahami sebagai sebuah ilmu 

pengetahun. 

1. Bata-bata bertanda Candi Bumiayu 1 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, batu bata yang diperoleh selama 

dilakukannya pembongkaran dinding bangunan Candi Bumiayu 1 ditemukan 

sebanyak 314 bata berhias, baik yang berupa huruf maupun bentuk tanda lain. 

Keseluruhan bata tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis tanda yang 

digoreskan di atas permukaannya, yaitu: 

 

1. Bata dengan tanda berupa huruf terdiri dari 115. 

2. Bata bercap atau bertanda selain huruf berjumlah 100. 

3. Bata dengan hiasan berupa gores garis berjumlah 75. 



 

4. Bata pecahan dengan tanda berupa huruf dalam kondisi tidak 

utuh lagi berjumlah 26. 

Bata-bata yang ditemukan tersebut merupakan hasil pembongkaran dinding 

bangunan bagian barat timur dan selatan Candi Bumiayu 1. Hasil identifikasi 

terhadap bata-bata bertulis memperlihatkan adanya 18 jenis huruf dengan beberapa 

variasi penulisannya. Keseluruhan huruf tersebut merupakan aksara Jawa Kuna. 

Masing-masing terdiri dari: huruf ”ja”, “da”, “pa”, dan “la” dituliskan dalam 

satu variasi bentuk; sementara hurut “ka” terdiri dari tiga variasi, huruf “ca” ada dua 

variasi, huruf “ţa” dituliskan dalam dua variasi, huruf “ta” digoreskan dalam tiga 

bentuk berbeda, huruf “wa” terdiri dari dua variasi dan huruf “ha” ditulis dalam 

bentuk empat bentuk. 

Selain ditemukannya tulisan dalam batu bata di Candi Bumiayu 1, ternyata 

diketahui pula adanya hiasan tera yang masing-masing terdiri atas hiasan berbentuk: 

gores garis, jejak kaki binatang, bunga, daun, cap jari tangan manusia dan hiasan 

gores lain yang belum dapat diidentifikasikan. Bata dengan hiasa cap jari tangan 

terkumpul sebanyak 54 buah yang meliputi cap satu jari, dua jari, empat jari, lima 

jari tangan, serta enam jari tangan. 

Adapun bata dengan bentuk hiasan garis tercatat sebanyak 46 bata, yang dapat 

dikelompokkan lagi atas bentuk satu garis berjumlah 32 bata, dua garis sejajar 



 

berjumlah tiga bata, dan tiga garis sejajar hanya dijumpai pada dua bata. Bata 

dengan “hiasan” jejak kaki binatang berjumlah 23, terdiri dari jejak kaki ayam, 

anjing dan kucing. Selain bentuk hiasan di atas, juga berhasil dikumpulkan bentuk-

bentuk hiasan berupa ikan dan daun masing-masing satu bata. Adapun 27 bata 

bentuk hiasannya belum dapat diidentifikasikan. Hal ini karena bata tersebut pecah, 

sehingga hiasan-hiasannya menjadi terpotong. Namun demikian ada dugaan bahwa 

tanda-tanda yang terdapat di atas permukaan keduapuluh tujuh bata tersebut 

merupakan potongan-potongan dari huruf Jawa Kuna. 

Sebagian besar tanda-tanda atau hiasan tersebut ditulis atau digambar di bagian 

atas salah satu permukaan bata, sedangkan sisanya dipahatkan pada bagian sisi 

samping bata. Bentuk-bentuk hiasan yang terdapat pada permukaan bata meliputi 

hiasan gores garis, huruf-huruf yang belum teridentifikasi dan jejak kaki binatang. 

Sementara itu, bentuk-bentuk hiasan berupa daun, ikan, dan cap jari tangan 

diletakkan pada bagian sisi samping bata. Bata-bata bertulis yang berhaisl direkam 

seluruhnya dipahatkan pada bagian permukaan bata. 

Setelah dilakukan identifikasi terhadap bata-bata yang ditemukan dalam 

penggalian Candi Bumiayu 1 dan dilakukan pengkajian terhadap peruses pembuatan 

“hiasan” pada bata-bata, ternyata menggunakan teknik gores, tera atau cap. Teknik 

gores digunakan untuk membuat bentuk huruf dan hiasan gores garis, sedangkan 

teknik tera atau cap digunakan untuk hiasan berupa cap jari tangan, jejak kaki 



 

binatang, ikan, daun dan bunga. Di samping bata bertulis dan berhias tersebut, 

ditemukan juga sebuah fragmen prasasti yang dipahatkan pada permukaan bata 

terdiri dari tiga baris dan ditulis dalam huruf Jawa Kuna. 

Selain di Candi Bumiayu 1 bata atau batu bertanda juga ditemukan di sejumlah 

tempat. Sampai saat ini diketahui bahwa tanda atau bentuk hiasan yang dipahatkan 

pada batu atau bata bangunan candi juga ditemukan di Candi Sambisari, Kalasan, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; Candi Sewu, Prambanan 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Situs Biting, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 

Candi Sirah Kencong di Jawa Timur dan di Situs Muarajambi, Provinsi Jambi. 

Di Candi Sambisari, tanda berbentuk goresan dengan berbagai variasi ditemukan 

pada batu isian candi, makna dan tujuan pembuatan tanda tersebut belum dapat 

diketahui secara pasti (Soediman, 1977: 158). Di Candi Sewu tanda-tanda tersebut 

dipahatkan pada batu candi yang berasal dari candi induk. Bata bertanda dan 

bergores juga ditemukan pada Situs Biting yang merupakan sisa bangunan yang 

diduga berfungsi sebagai benteng. Tanda-tanda tersebut terdiri dari berbagai bentuk 

yang sebagian besar berupa bentuk-bentuk geometris (Koestoro, 1986: 139). Bentuk 

lain yang ditemukan pada bata situs Biting adalah motif menyerupai pohon, sulur, 

burung atau clurit (Koestoro, 1986: 139). 

Selain Candi Bumiayu, temuan candi bertulis dan bertanda lainnya terdapat di 

Situs Muarajambi berasal dari Candi Gumpung, Candi Tinggi dan Candi Kembar 



 

Batu. Bata bertulis yang ditemukan pada Candi Gumpung sebanyak 221 yang dapat 

dibedakan ke dalam 9 macam huruf (Sukardjo, 1984: 118-119). 

Hiasan-hiasan yang dipahatkan pada bata tersebut berupa hias gores garis dalam 

berbagai bentuk, di antaranya ialah bentuk garis lurus (vertikal), garis miring, garis 

mendatar (horisontal), garis silang, garis lengkung, garis berbentuk sudut, garis 

bergelombang, garis bersulur, garis bulat dan motif gabungan atau lebih dari satu 

garis dalam bentuk satu motif (Soekardjo, 1984: 119). Pada ketiga candi tersebut 

ditemukan juga bata dengan jejak kaki binatang, cap tangan dan kaki manusia 

sebanyak 25 bata. 

Selain itu, masih di kompleks percandian Muarajambi juga ditemukan bata 

bergores gambar rumah, senjata, manusia, hewan, padma, dan perpaduan motif 

padma dengan senjata (Setiani, dkk., 1986: 238-239). Menurut Machi Suhadi (1986: 

176-177), selain di ketiga candi tersebut, bata bertanda juga ditemukan di Candi 

Kedaton terdiri dari 9 tulisan pada bata, di Candi Gedong satu bata dan di Candi 

Tinggi 4 bata. 

Berdasarkan data temuan batu atau bata bertulis dan bertanda di berbagai situs 

tersebut, sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti arti dan fungsinya. 

Beberapa pendapat memang mengarah pada dugaan mengenai arti dan fungsinya. 

Menurut Wibowo (1974), batu bertanda dari Candi Sirah Kencong mempunyai 

fungsi untuk menunjukkan letak dan arah mata angin dari batu. 



 

Batu-batu dengan tanda berupa garis-garis pendek menunjukkan letak lapisan 

terbawah, sedangkan batu dengan dua garis berarti letaknya pada lapisan kedua dan 

seterusnya. Berdasarkan hasil penelitiannya, Wibowo sampai pada suatu kesimpulan 

bahwa berdasarkan bata-bata berhias tulisan maupun goresan tersebut dapat 

diketahui adanya kelompok kerja pembuat candi, yang terdiri dari: 

1. kelompok perencana atau arsitek; 

2. kelompok pencari dan mengerjakan batu; 

3. kelompok pemahat; 

4. kelompok pemasang batu, dan 

5. kelompok pembuat pahatan relief atau hiasan-hiasan candi. 

Meskipun asal keletakan dari bata-bata bertanda di Candi Bumiayu 1 ini dapat 

dilacak, yaitu berasal dari dinding bagian barat, timur dan selatan, namun 

penempatannya secara pasti tidak dapat diketahui. Oleh karena itu cukup sulit untuk 

mengetahui secara pasti makna ataupun fungsi bata-bata bertanda tersebut dalam 

kaitannya dengan Candi Bumiayu 1. 

Meskipun demikian, dari sejumlah bata-bata bertanda tersebut dapat 

diidentifikasi adanya huruf-huruf Jawa Kuna seluruhnya berjumlah 115 huruf. 

Seperti telah dipaparkan di atas, huruf-huruf Jawa Kuna tersebut berasal dari 18 

huruf yang dituliskan ke dalam beberapa variasi bentuk. 



 

Huruf-huruf tersebut jika dilihat berdasarkan paleografinya diperkirakan berasal 

dari sekitar abad ke-8 sampai 12 Masehi. Huruf-huruf tersebut kemungkinan 

merupakan mantra dalam agama Hindu yang digunakan dalam melakukan ritual 

peribadatan. 

Selain itu, ditemukan juga satu pecahan bata yang memuat tiga baris kata yang 

disusun dengan menggunakan aksara Jawa Kuna dari sekitar abad ke-11-12 Masehi. 

Berdasarkan hasil pembacaan M.M. Soekarto Karto Atmodjo tulisan tersebut 

berbunyi: baris 1 yalu……..; baris 2. ka kanya si….; dan baris 3. kata dkat … (kawa 

dkat…). Karena tulisannya tidak utuh lagi, maka maksud dan maknanya tidak dapat 

diketahui dengan pasti. 

Dari sejumlah bata bertanda terdapat bata-bata dengan motif hias garis 

berjumlah 46, terdiri dari 32 bata dengan motif satu garis, 8 bata dengan dua garis 

dan 6 bata dengan tiga garis. Sebagian besar bata-bata tersebut berasal dari dinding 

bagian barat. Garis-garis yang diterakan di atas salah satu permukaan bata ini 

kemungkinan dimaksudkan untuk menunjukkan arah peletakan bata pada bangunan 

candi. Jumlah garis menunjukkan urutan lapisan batanya saat penyusunan. 

Di luar motif garis tersebut, terdapat motif-motif lain yang juga digoreskan di 

atas salah satu permukaan bata berjumlah 27. Goresan-goresan tersebut diduga 

merupakan huruf-huruf atau simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan ritual 

keagamaan. 



 

Motif-motif hiasan lain yang terdapat pada bata di Candi Bumiayu 1 adalah 

jejak-jejak kaki binatang (ayam, kucing dan anjing), daun, bentuk menyerupai ikan 

dan simbol lainnya. Jejak-jejak binatang diduga tidak berkaitan dengan simbol atau 

tanda tertentu. Jejak-jejak kaki binatang itu diperkirakan ada karena pada saat 

proses pengeringan bata di bawah terik matahari dilintasi oleh hewan-hewan 

tersebut sehingga meninggalkan jejak di atasnya. 

Dengan adanya jejak-jejak binatang tersebut dapat diketahui bahwa pada masa 

itu ketiga jenis binatang tersebut sudah menjadi peliharaan penduduk setempat. 

Sementara itu untuk jejak-jejak lainnya ada kemungkinan disengaja untuk maksud-

maksud tertentu. Hal ini berlaku juga untuk cap jari tangan yang seluruhnya 

berjumlah 53 bata. 

Dari jumlah tersebut yang paling dominan adalah cap dua jari tangan berjumlah 

24, diikuti dengan tiga jari tangan sebanyak 19, empat jari tangan 8, satu jari tangan 

2 dan enam jari tangan satu bata. Maksud pemberian cap jari tangan tersebut diduga 

berkaitan dengan letak penyusunan batanya, sama seperti fungsi dari garis-garis 

yang digoreskan pada bata. Adapun jumlah jari tangan diperkirakan mengacu pada 

peletakan bata pada susunan tertentu, misalnya bata dengan cap jari tangan empat 

ditempatkan pada lapisan keempat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperkirakan bahwa makna dan fungsi bata-

bata bertulis dan bertanda yang ditemukan di Situs Candi Bumiayu 1, tidak berbeda 



 

jauh dengan bata-bata atau batu bertulis dari berbagai situs yang telah disebutkan di 

atas, yaitu sebagai tanda untuk menunjukkan keletakan bata pada susunan bangunan 

Candi Bumiayu 1 atau sebagai mantra yang tentunya berkaitan dengan keagamaan. 

Di samping itu, sesuai dengan sifat manusia sebagai “Homo Simbolicum”, maka 

bata-bata bertanda baik tulisan maupun gambar mempunyai simbol tertentu, yaitu 

sebagai alat komunikasi seperti yang diuraikan oleh Langer (1971: 109). 

Komunikasi yang terjadi di sini adalah antara perencana atau arsitek dengan 

pelaksana pembangunan candi. 

 

 

 

4.2.1 Makna simbolik Arca-Arca dari Candi Bumiayu 1 

Arca Siwa Mahadewa 

 

 

 



 

 

 

 

 

Arca Siwa ditemukan dalam beberapa bagian terpisah yang kemudian 

berhasil direkonstruksi. Arca ini ditemukan sudah dalam keadaan retak dan pecah 

pada bagian kepala atau wajah, sandaran atas hilang, tangan kiri dan kanan belakang 

pecah, dada sebagian pecah dan lengan bawah kiri patah. Tinggi keseluruhan arca 

62 cm, tinggi antara 51 cm, lebar 36 cm, tebal 24 cm dan tebal sandaran 5 cm. 

Arca digambarkan dalam sikap duduk bersila diatas padmasana. Kedua 

telapak tangan diatas pangkuan, yang sebagian sudah pecah sehingga tidak 

diketahui lagi benda yang menjadi laksananya. Arca yang dibuat dari batu putih 

(limestone) ini mempunyai sandaran berbentuk sisi sejajar, bentuk puncaknya sudah 

pecah. Sandaran ini polos tanpa hiasan. Sirascakra dipahat polos, berbentuk bulat 

telur samapai di belakang bahu. Asananya berupa padmasana ganda berbentuk segi 

empat polos di bagian bawah, sementara lapik bagian atas berhias pola segi enam. 

Arca Siwa Mahâdewa dari Candi 1 (abad ke-9 atau 10 Masehi, dok. Puslitarkenas). 



 

Mahkota yang dikenakan berbentuk jatamakuta berhias pola lengkungan 

dengan untaian manik-manik di dalamnya. Jamang sudah dalam keadaan pecah. 

Kalung yang dipahatkan di bagian leher arca bersusun 2, berupa untaian manik-

manik dan jumbai. Hiasan telinga pecah. Tangannya mengenakan dua gelang lengan 

berupa untaian manik-manik berhias simbar dengan pola sulur, sedangkan gelang 

tangan pecah. 

Gelang kaki berwujud untaian manik-manik. Arca Siwa ini tidak mempunyai 

ikat pinggang atau uncal yang biasanya menghiasai bagian pinggul arca. Sampur 

yang dikenakan hanya tampak pada bagian melingkar di paha dan simpul di kanan-

kiri pinggul, ujung sampur mengarah ke atas (di atas simpul). Kain yang melekat di 

badan tipis, panjang sampai mata kaki dan berhias pola bunga. 

Selain hiasan-hiasan tersebut di belakang telinga arca terdapat untaian 

manik-manik menjuntai ke bahu. Menilik gaya pemahatan dan ciri-cirinya arca ini 

lebih mendekati gaya seni pahat pada periode Jawa Timur dan diperkirakan berasal 

dari abad ke-12 Masehi. Dalam suatu gugusan candi Hindu arca ini menempati bilik 

atau ruang utama candi induk. 

Arca Tokoh 1 

Arca ini keadaannya relatif utuh, tetapi pada bagian muka atas dan sandaran 

sebelah kiri sebagain pecah. Arca diwujudkan dalam sikap duduk diatas padmasana 



 

ganda berbentuk segi empat dengan ujung membulat. Bentuk permukaan 

atas asana berhias pola geometris (segi empat dengan bulatan di tengah). Arca 

terbuat dari batu tufaan (limestone) dan digambarkan mempunyai dua tangan. 

Sikap kedua tangan berada diatas pangkuan, telapak tangan kiri di bawah 

telapak tangan kanan dan di atas telapak tangan kanan terdapat bunga padma mekar. 

Pada bagian sisi sandaran arca agak mengecil ke bawah, puncak membulat, 

sekeliling tepi berhias lidah api. Sirascakra berbentuk polos, lonjong sampai di 

belakang bahu. 

Mahkota yang dikenakan jatamakuta (mahkota yang terbuat dari pilinan 

rambut) meninggi, berhias simbar dan pola sulur. Hiasan lainnya ialah jamang 

berbentuk pita lebar berhias deretan manik-manik dihiasi lima simbar dengan pola 

sulur. Di samping itu juga terdapat dua kalung berhias pola sulur. 

Kalung yang kecil kecuali berhias pola sulur juga berhias deretan manik-

manik. Hiasan telinga berwujud ratna kundala dengan pola sulur. Gelang tangan 

berupa pita dengan deretan manik-manik berhias simbar dengan pola sulur. Ikat 

pinggang yang dikenakan berupa deretan manik-manik yang bagian depannya 

terdapat semacam gesper berhias pola sulur. Memiliki  2 gelang kaki polos, 

demikian juga dengan gelang tangan. 



 

Arca ini tidak memakai uncal, sedangkan sampur yang dikenakan berbentuk 

polos berlipat-lipat, tidak ada simpul. Kain yang dikenakan panjang sampai ke betis 

dan berhias bunga dengan pola geometris, tepinya berhias deretan bulatan dengan 

pola sulur. Selain hiasan diatas masih terdapat sumping di belakang telinga. 

Di bagian belakang kedua bahu terdapat rambut ikal sebagai ciri khas arca-

arca bergaya Jawa timur. Di belakang badan terdapat sandaran, selain itu, arca 

digambarkan memakai rompi bertangan panjang, yang panjangnya sampai ke 

pinggul. Asananya berbentuk memanjang ke depan sehingga lebih tebal dari badan 

arca. Hiasan terdapat pada asana berupa pola bunga dan sulur. Arca ini berukuran 

tinggi keseluruhannya 62 cm, tinggi arca 50 cm, lebar 36 cm dan tebal 4,5 cm. 

Berdasarkan gaya seninya arca ini berasal dari sekitar abad ke-11-12 Masehi. 

Arca Tokoh 2 

Arca digambarkan berbadan gemuk, terutama di bagian perut Agastya atau 

Ganesya dari Jawa Timur. Berdasarkan langgamnya arca ini diperkirakan berasal 

dari kurun antara abad ke-11 dan 12 Masehi. Arca perwujudan ini ditemukan di 

sebelah timur bangunan Candi Bumiayu 1 dalam keadaan retak pada bagian dada 

dan sandaran atas. Bahan yang dipergunakan untuk membuat arca ini 

adalah limestone. 



 

Penggambaran arca ini dalam sikap duduk padmasana diatas asana yang 

berupa lapik polos setengah bulat. Mempunyai tangan dua yang terletak diatas 

pangkuan, telapak kiri di bawah telapak tangan, yang diatasnya terdapat bunga 

mekar. Sandaran tepi berjenjang, bagian bawah lebar, kemudian mengecil berbentuk 

lonjong, polos. Sirascakra digambarkan polos berbentuk bulat telur sampai ke 

belakang bahu. Pada kedua bahu terdapat rambut ikal menjurai. 

Hiasan yang dikenakan terdiri dari mahkota berupa jatamakuta berhias 

lengkung semacam jala ; jamang berbentuk pita lebar polos dan berhias 3 simbar 

dan memakai sumping. Kalung yang terdapat arca ini berjumlah dua yang berhias 

pola sulur tetapi dalam keadaan aus. Hiasan telinga berbentuk bulatan dan ujungnya 

berhias jumbai. Hiasan lain adalah gelang tangan berupa pita dengan deretan manik-

manik berhias simbar dengan pola sulur. 

Ikat pinggang yang dikenakan berbentuk pita berhias, tetapi aus berlekuk-

lekuk. Gelang berupa untaian manik-manik bersusun dua, sedangkan gelang kaki 

ada dua polos. Arca ini tidak memakai uncal, tetapi memakai sampur yang tidak 

jelas, karena hanya tampak bagian ujungnya yang menjurai di asana dan bagian 

yang menempel di paha, berhias geometris tetapi agak aus. Memakai kain yang 

panjangnya sampai betis dan berhias pola bunga, tetapi sudah aus. 

Arca Agastya 



 

Dalam mitologi Hindu, Agastya dianggap sebagai pendeta yang 

menyebarkan agama Hindu di India Selatan, karena besar jasanya dalam 

menyebarkan agama maka ia dianggap sebagai salah satu aspek dari dewa Siwa 

mahayogi. Dalam pengarcaannya, Agastya digambarkan berdiri, bertangan dua dan 

berjanggut panjang. 

Agastya ini termasuk dalam kelompok dewa pariwara (pendamping) 

bersama Ganesya dan Durga Mahisasuramardhini. Dalam konstelasi arca pada candi 

Hindu, arca Agastya diletakkan pada salah satu sisi ruang atau relung candi utama 

(induk), yaitu pada sisi selatan. Adapun ciri-ciri Agastya dari Bumiayu ini antara 

lain : membawa kamandalu (kendi), aksamala (tasbih), berperut buncit (gendut) 

dan trisula dipahatkan menempell pada sandaran arca sebelah kanan. 

Arca Agastya dari candi Bumiayu 1, ditemukan secara terpisah dalam dua 

bagian. Sebagian sandarannya telah patah. keadaan arca relatif utuh, tetapi sebagain 

kepala pecah, sandaran kiri pecah dan mengalami keretakan pada beberapa bagian. 

Penggambaran arca yakni dalam posisii berdiri diatas padmasana ganda berbentuk 

segi empat membulat, bagian atas berhias pola geometris segi enam yang 

menggambarkan bentuk biji teratai. 

Asana ini terdiri dari dua bagian, satu bagian menjadi satu dengan tokoh 

arca, sedangkan bagian lainnya berupa asana yang jika digabungkan membentuk 

rongga. Arca dipahatkan bertangan dua, tangan kanan berada di depan perut 



 

memegang aksamala dan tangan kiri lurus ke bawah memegang kendi (kamandalu). 

Sandaran arca merupakan bentuk sisi sejajar, polos yang pecah pada bagian 

puncaknya. Sirascakra tidak ditemukan pada arca Agastya ini. Ukuran arca, tinggi 

keseluruhan 69 cm, lebar 29 cm, tinggi lapik 14 cm dan tebal sandaran 3,5 cm. 

Mahkota dan jamang yang terdpat pada arca pecah sehingga tidak 

teridentifikasi. Meskipun demikian terlihat adanya sumping si bagian telinganya. Di 

kedua bahu terdapat rambut ikal menjurai. Hiasan lain yang dikenakan adalah 

kalung berhias pola bunga dan sulur, sedangkan hiasan telinga membentuk bulatan 

dengan jumbai. Gelang lengan berupa pita polos, berhias simbar dengan sulur. Ikat 

pinggang lebar dengan hiasan yang tidak jelas, sedangkan ikat pinggul berhias 

semacam gesper tetapi sudah aus. Gelang tangan ada dua, polos, sementara gelang 

kaki, polos. 

Arca digambarkan memakai uncal yang pada bagian depannya berhias 

gesper tetapi aus, ujungnya menguntai sampai ke bawah lutut. Mengenakan sampur 

di paha dengan simpul berbentuk kipas di kiri-kanan badan, ujungnya menjurai 

berlipat-lipat, ujung simpul pendek hanya sampai lutut. Kain yang dikenakan tipis, 

berhias pola bunga, panjangnya sampai diatas pergelangan kaki tetapai bagian 

bawahnya berlekuk, wiron lebih pendek. Ciri fisik menampilkan keistimewaan 

karena arca ini digambarkan dalam postur perut yang tidak terlalu buncit, bahkan 

cenderung kecil. 



 

Arca Stambha 

Arca terdiri dari (bawah ke atas) gajah, ghana (raksasa berbadan kerdil) dan 

singa. Pola gajah dan singa ini merupakan pola yang populer di Indonesia dan India 

Timur antara abad 10-12 Masehi. Arca terbuat dari batu andesit, keadaannya sudah 

retak pada bagian bawah, yaitu singa dan kepala raksasa. Sikap arca ialah gajah 

dalam posisii mendekam, raksasa naik gajah dengan kedua kainya menjuntai di kiri-

kanan badan gajah. Sikap tangan raksasa masing-masing memegang kaki singa. 

Singa menduduki badan raksasa, kedua kaki depan diangkat ke atas. Pada 

belalai gajah terdapat setangkai bunga dan daun-daunan dan mempunyai dua 

gading. Secara keseluruhan arca ini berukuran tinggi 55 cm. Lebar 18 cm dan tebal 

17,5 cm. Ada kemungkinan bahwa arca ini menggambarkan karivairi suatu bentuk 

yang sangat populer di wilayah Orissa sekitar 11-12 Masehi. 

Dalam sistem percandian yang dikenal di India biasanya terdapat bangunan 

menara di setiap sudut dekat pagar. Di atas menara-menara inilah biasanya 

ditempatkan suatu arca (biasanya beruapa binatang singa atau 

gajah) stambha sebagai hiasan puncaknya. Dengan analogi ini kemungkinan 

arca stambha ini juga berasal dari suatu menara yang mungkin didirikan di sekitar 

candii Bumiayu 1 tidak menutup kemungkinan bahwa disinilah lokasi semula 

arca stambha tersebut. 



 

Nandi 

Nandi adalah nama vahana (kendaraan) dewa Siwa yang berwujud binatang 

lembu. Arca yang terbuat dari batu putih (limestone) ini ditemukan di Candi 

Bumiayu 1. Bentuk keseluruhan dan detail hiasnya masih utuh. Posisi arca 

mendekam dengan kedua kaki berlipat di atas lapik berbentuk segi empat. 

Hiasannya berupa kalung dengan bandul genta-genta kecil. Selain itu 

memakai hiasan kepala, yaitu diantara kedua matanya berbentuk simbar dengan 

motif pola sulur. Pada bagian moncongnya terdapat untaian manik-manik, 

mempunyai fungsi sebagai pengikatnya. Arca ini berukuran panjang 85 cm dan 

tinggi 35 cm sedangkan ukuran lapik arca pangnya 70 cm, lebar 37 cm dan tebal 4,5 

cm. 

1. Candi Bumiayu 2 

Bangunan candi Bumiayu memiliki denah dasar bujur sangkar, ukuran 9, 52 

meter x 9,91 meter, tiga penampil di depan dengan ukuran 0,52 meter, penampil 

kedua 2,70 meter dan penampil ketiga 1,93 meter. Hiasan pelipit pada sisi kiri-

kanan candi berbentuk seperti padma. 

Di muka tangga candi terdapat empat perwara, diantara empat perwara , 1 

perwara masih utuh sedangkan tiga lainnya sebagian batanya sudah lepas. Ukuran 



 

panjang, lebar dan tinggi masing-masing perwara : 1) 67 cm x 76 cm x 35, 2) 70 cm 

x 80 cm x 94 cm , 3) 68 x 68 x 22 cm. Penampil yang tidak terlalu menonjol 

terdapat di sisi utara (menjorok 40 cm), selatan (menjorok 44 cm) dan barat 

(menjorok 30 cm) dengan ukuran lebar 4,90 meter. 

Bangunan penampil tempat tangga naik terletak di sebelah timur menjorok 3,22 

meter dari denah sisi timur. Pada Candi Bumiayu 2 tangga naik terletak pada 

bangunan penampil timur di sisi utara dan selatan dengan ukuran lebar sekitar 1 

meter. Di sisi timur bangunan penampil tidak terdapat tangga naik. Di bagian atas 

reruntuhan Candi Bumiayu 2 ditemukan 2 arca logam : 

– Arca Dhyani Buddha 

Arca Dhyani Buddha terbuat dari bahan perunggu, posisi arca duduk bersila 

dengan kedua kakinya dilipat, tangan kiri berada diatas kedua kaki dalam sikap 

semadi, lengan tangan kanan patah. Ringgi arca seluruhnya 5 cm dan lebar 2, 7 cm. 

– Arca Awalokiteswara 

Arca Awalokiteswara terbuat dari bahan perunggu. pada bagian muka 

terlihat aus, begitu juga pada bagian tangan dan kaki tampak lepuhan logam 

berwarna hijau pada permukaannya. Arca memakai jatamakuta dengan hiasan 

arca amitabha diatas kepalanya, mengenakan kalung berupa untaian manik-



 

manik, upavita berupa tali polos yang diselempangkan pada bahu kiri ke ujung 

pinggang kanan, berkain panjang dengan wiru di bagian tengah. Tangan kiri 

menekuk, jari-jari tangan mengenggam, telapak tangan menghadap muka. Tangan 

kanan patah sampai ke lengan. Arca dalam posisi berdiri tribangga, pada kaki 

terdapat tonggak kecil berfungsi untuk menegakkan arca pada suatu tempat. Tinggi 

arca 10 cm dan lebar 3 cm. 

2. Candi Bumiayu 3 

 

 

 

 

Candi Bumiayu 3 berdenah segi empat belas. Denah tersebut pada dasarnya 

dibentuk dari denah bujur sangkar yang sisi-sisinya diberi penampil. Denah bujur 

sangkar berukuran 13,88 meter, sedangkan masing-masing penampilnya berukuran 

sama, yaitu 6,78 meter x 1,80 meter. 

Fondasi kaki bangunan induk terdapat 4 struktur dinding bata yang selanjutnya 

dari luar ke dalam secara berurutan masing-masing disenut dinding I, II, III, IV. 



 

Denah dinding I dan II bujur sangkar, sedangkan dinding III dan IV segi delapan 

tidak sama sisi. Bidang batas antara kaki dan tubuh bangunan tidak diketahui secara 

jelas karena bata kulit luar bangunan telah terlepas. 

Meskipun demikian dapat diduga bahwa empat lapis dinding tersebut masing-

masing dibangun untuk mewujudkan bangunan berdenah bujur sangkar dan segi 

delapan. Dinding I dan II yang terletak di bagaian luar diperkirakan merupakan 

struktur bangunan bagian bawah, mungkin kaki bangunan, sedangkan dinding III 

dan IV merupakan struktur  bangunan diatasnya, mungkin badan bangunan. 

Struktur badan bangunan merupakan segi delapan yang terletak di bagian dalam 

dari denah bangunan yang diduga kuat dibuat untuk membentuk ruang dalam 

bangunan yang berdenah segi delapan pula. Dalam suatu bangunan  kuil, ruang 

tersebut biasa disebut garbhagrha. Ruang tersebut terletak di dalam badan candi. 

Struktur atap tidak dapat diketahui lagi, kecuali adanya hiasan-hiasan yang 

terdapat pada struktur tersebut. Hiasan-hiasan yang dimaksudkan adalah simbar 

(antefiks) dan menara-menara hias yang berbentuk seperti genta serta hiasan 

kemuncak yang ditemukan diantara runtuhan bangunan. 

Pintu masuk bangunan tidak diketahui lagi, akan tetapi sisa struktur tangga pintu 

masuk ada sehingga diketahui arah hadap candi tersebut adalah timur laut, tepatnya 



 

U 1060 Candi Bumiayu 3 merupakan compound dari sekurang-kurangnya empat 

bangunan yaitu satu bangunan induk dan tiga bangunan penunjang. 

Arca-Arca dari Candi Bumiayu 3 

1. Fragmen Badan Dewi Bhairawi 

Fragmen badan arca Dewi Bhairawi yang ditemukan di halaman Candi Bumiayu 

3 tinggal sebatas ujung leher sampai pertengahan perut. Ukuran tinggi 44 cm, lebar 

48,5 cm, tebal 42 cm. Arca tersebut digambarkan mengenakan upavita berupa 

hiasan enam kepala tengkorak yang diuntai dari bahu kiri sampai ke pertengahan 

perut. Kedua buah dadanya menonjol. 

Tangan kanannya patah, sedangkan tangan kirinya dilipat ke bahu kiri dengan 

jari-jari tangan terbuka, telapak tangan menghadap ke depan, hanya jari jempol yang 

masih utuh, keempat jari lainnya telah patah. Kelat bahu pada tangan kiri dihias 

dengan kepala tengkorak dihias dengan dengan untaian biji mutiara. Di bagian 

belakang badan arca terdapat sambungan upavita dengan hiasan empat kepala 

tengkorak. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fragmen arca Camundi dari Candi 3 (abad ke-13 Masehi, dok. Puslitarkenas) 

2. Arca Singa 

Tinggi keseluruhan 77 cm, tinggi arca : 68,5 cm, lebar 50 cm. Arca digambarkan 

dalam sikap duduk diatas lapik berbentuk empat persegi panjang. Kaki kanan depan 

tegak, sedangkan kaki kiri depan diangkat keatas sambil mencengkram seekor ular. 

Wajah mendongak keatas, mata melotot, mulut terbuka sehingga lidah dan giginya 

tampak. Surai diatas punggung distilasikan. Di bawah badan dipahat kura-kura 

dalam sikap kepala terjulur dari tempurung. 

3. Arca Pendeta 

Arca digambarkan berada dalam mulut makara. Rambut diikat ketas, berjenggot 

panjang, mata memandang ke bawah. Kedua tangannya bertumpu diatas kaki, 



 

dengan tangan kanan diatas dengan 4 jari tegak, ibu jari berdiri sedangkan tangan 

dalam posisi di bawah, tangan kanan dengan jari-jari terbuka telapak tangan 

mengarah keatas. Badannya mengenakan upavita berbentuk tali polos yang 

diselempangkan dari bahu kiri ke pingul kanan. 

 

4. Kepala Arca Siwa Bhairawa 

Ukuran tinggi 23 cm, lebar 14,5 cm dan tebal 18 cm. Alis, hidung dan mulut 

arca sudah aus. Matanya melotot, memiliki bulu mata, 

mengenakan jatamakuta yaitu rambaur ikal disusun ke ujung dahi. Telinga panjang 

dengan hiasan subang berbentuk bulat hati. Rambut ikal disusun ke ujung dahi. 

Telinga panjang dengan subang berbentuk bulat hati. 

5. Arca Makhluk Ghana 

Ukuran tinggi arca 51 cm, lebar 45 cm, dan tebal 13,5 cm. Digambarkan di pipi 

tangga candi, dalam posisi berdiri dengan kedua tangan terangkat keatas dan kaki 

mengangkang. Jari-jari terbuka dan telapak tangan menghadap keatas , mata melotot 

memiliki alis, hidung besar. 

Nampak mulutnya terbuka dengan dereta gigi runcing menutup rahang bawah. 

Rambut lurus disisir ke belakang kepala, memiliki telinga lebar, subang berbentuk 



 

cincin, berjenggot dan mahkota berupa tengkorak yang diuntai dengan sulur-

suluran. Hiasan kalung berupa tengkorak, mengenakan dua gelang di tiap tangan, 

yang berbentuk tali polos. Perut buncit dan buah dadanya menonjol. 

6. Topeng-Topeng Tanah Liat 

Ditemukan 5 topeng dari candi Bumiayu 3 (2 topeng sama bentuknya). 

dinamakan topeng A, B, C, D. dan E. Digambarkan ada yang menyeramkan dengan 

mata melotot, bertaring dan bertanduk serta memakai hiasan candrakapala, ada juga 

dalam bentuk melongo. 

7. Arca-arca binatang yang tinggal kepalanya saja yaitu buaya, anjing dan ular.  

 

3. Reruntuhan Bumiayu 4 

Ekskavasi yang dilakukan sejak pada tahun 1992 di runtuhan bangunan Candi 

Bumiayu 4 berhasil menampakkan struktur yang ditemukan masih terus berlanjut ke 

arah utara dan ke arah timur. 

Pada bagian tengah struktur tersebut tidak menunjukkan struktur yang masif, 

malainkan diisi dengan tanah. Hal ini membuktikan bahwa struktur ini diduga 

merupakan struktur bangunan yang semi permanen seperti bangunan rumah tinggal 

(bangunan profan di suatu perkampungan. 



 

4. Runtuhan Bangunan Bumiayu 5 

Ditemukan runtuhan bangunan yang berjarak sekitar 60 meter ke arah barat laut 

dari Candi Bumiayu 1. Pada waktu ditemukan runtuhan bangunan Bumiayu 5 masih 

berupa gundukan tanah seluas 100 meter persegi yang ditumbuhi oleh ilalang. 

Beberapa pecahan bata tampak berserakan di permukaan tanah. 

Di bagian timur tampak struktur bata yang menyerupai lantai bangunan. Jika 

dibandingkan dengan struktur bata pada Candi Bumiayu 1 dan 3, struktur bata 

Candi Bumiayu 5 dibuat asal aja, seperti halnya kalau menumpuk bata untuk bagian 

lantai bangunan rumah tinggal semi permanen. 

5. Runtuhan Bangunan Bumiayu 6 

Merupakan gundukan tanah yang tingginya sekitar 0,5 meter  dengan diameter 

90 meter persegi, diduga didalamnya adalah runtuhan bangunan yang masih 

berhubungan dengan kompleks percandian Bumiayu. Terletak di sebelah utara 

Candi Bumiayu 1 berjarak sekitar 20 meter. 

6. Runtuhan Bangunan Bumiayu 7 

Berada di sebelah timur laut dari candi Bumiayu 1, berbentuk empat persegi 

panjang. Di tengah runtuhan bangunan ditemukan lubang berdiameter 1 meter yang 

didalamnya ditemukan arang dan tulang (binatang ?), untuk mengetahui apakah juga 



 

memiliki bangunan pendampingnya,  maka pada tahun 2004 dilakukan test spit di 

sebelah tenggara candi Bumiayu 1 (mengambil jarak yang sama antara candi 

Bumiayu 1 dengan runtuhan bangunan Bumiayu 7) namun tidak berhasil 

menemukan struktur bata di sebelah tenggara candi Bumiayu 1. 

7. Runtuhan Bangunan Bumiayu 8 

Runtuhan bangunan Bumiayu 8 bentuk denahnya sangat berbeda dengan 

bangunan candi lain yang ada di kompleks percandian Bumiayu. Pada candi lain 

mempunyai tangga naik yang umumnya ditemukan disisi timur, namun pada 

bangunan Bumiayu 8 indikator tangga naik tidak ditemukan. 

Bentuk denahnya empat persegi panjang tanpa penampil dengan ukuran 6 x 15 

meter. Di bagian atas dua lapis bata yang terakhir, terdapat sebuah profil bingkai 

mistar dan pada lapisan yang keempat, hampir seluruhnya diisi relief bunga-

bungaan. Diatas relief tersebut terdapat tiga susun bata bata yang berbentuk bingkai 

polos selanjutnya diteruskan dengan bingkai sisi genta. 

Di bagian atas bingkai sisi genta itu diteruskan dengan bingkai mistar masuk ke 

dalam selanjutnya berkembang menjadi lantai bagian atas. Dilihat dari bentuknya 

yang sangat sederhana tersebut timbul suatu kesan bahwa bangunan mandapa atau 

bangunan profan. 



 

 

 

 

 

 

Secara keseluruhan hiasan bangunan candi 8 terdiri dari relief bunga dalam 

bentuk ceplok bunga dan sulur-suluran. Hiasan-hiasan tersebut ditemukan pada 

bingkai datar 4 lapis di atas fondasi. Secara sepintas memberi kesan bahwa hiasan 

tersebut merupakan suatu kesatuan. 

Namun demikian apabila diperhatikan ternyata hiasan-hiasan itu merupakan 

penggabungan dari sejumlah panil yang dilaukan secara acak sehingga tidak 

simetris. Atas dasar bukti tersebut diatas akhirnya dapat disimpulkan bahwa 

runtuhan bangunan Bumiayu 8 yang tampak sekarang merupakan bangunan yang 

telah mengalami perubahan secara total dan bahkan cenderung sangat jauh 

menyimpang dari desain awalnya. 

Beberapa panil hiasan bahkan dipasang dalam posisi terbalik dengan bidang 

hiasan di bagian belakang atau samping, sedangkan bidang polosnya justru 



 

diletakkan di bagian depan. Banyak pula dari hiasan-hiasan itu dipasang di bagian 

samping. 

8. Runtuhan Bangunan Bumiayu 9 

Candi Bumiayu 9 berada di lokasi berjarak 90 meter di sebelah timur-laut Candi 

Bumiayu2. Lingkungan merupakan kebun yang ditanami pohon jeruk, rambutan 

dan kopi serta karet. Saat ditemukan nampak beberapa pecahan bata di 

permukaannya. Lima meter ke arah selatan terdapat bekas penggalian liar.  

Selanjutnya dilakukan penggalian oleh tim Puslit dan berhasil menemukan 

fondasi ukuran 158 x 158 cm. Di bagian timur dari struktur tersebut diatas 

permukaanya terlihat runtuhan bata sementara di bagian barat nampak sangat 

sedikit pecahan-pecahan yang ditemukan.  Orientasi fondasi adalah utara dengan 

kemiringan 3550 

9. Runtuhan Bangunan Bumiayu 10 

Lokasi berada di sebelah timur Sungai Tebat Jambu, anak Sungai Lematang. 

Permukaan tanahnya banyak ditumbuhi semak belukar, di sekitarnya terdapat pohon 

duku, durian, kelapa dan mangga. Terdapat jalan setapak di sisi timur gundukan 

tanah, yang membujur dari utara ke selatan. 



 

Berdasarkan penggalian 14 kotak diketahui gundukan tanah berisi runtuhan bata 

yang runtuh dari arah timur ke barat. Dari permukaan tanah samapi spit (2) 

dijumpai sebaran bata tidak beraturan atau tumpang tindih hampir menyeluruh 

kotak galian dan struktur bata ditemukan pada kotak 10 dan 1 (4 lapis bata), 13 (3 

lapis bata), 11 (3 lapis bata) dan 12 (5 lapis bata), membujur dari utara ke selatan 

kurang lebih 3 meter menyilang dari timur ke barat 4,2 meter. 

Pada kotak 1 dekat sisi tenggara ditemukan struktur bata yang rusak akibat 

penggalian liar. Pada kotak 1 dekat sisi tenggara ditemukan struktur bata yang rusak 

akibat penggalian liar. Begitupula  berdasarkan hasil penggalian di sisi tenggara 

gundukan tanah 10, diindikasikan adanya runtuhan bangunan bata. Fondasi yang 

ditemukan pada gundukan tanah 10 diduga adalah bangunan pendukung kompleks 

percandian Bumiayu, yaitu bangunan profan dari masyarakat jaman dahulu. 

4.2.2 Makna  simbolik Bangunan candi Bumi Ayu 

a. Denah Bangunan 

Setelah diadakan penggalian dan penelitian, pada dasarnya bangunan candi 

Bumiayu 1, 2 3 memiliki denah dasar bujur sangkar yang selanjutnya mengalami 

penambahan penampil pada sisi-sinya. Bangunan candi Bumiayu 1 didirikan 2 

tahap: tahap awal terletak di bagian dalam bangunan yang kedua, bentuk denahnya 

berukuran : 5,2 meter X 5,5 meter dengan tinggi yang tersisa 1, 6 meter pada sisi 

barat, pada tahap kedua denah dasarnya berukuran 10,4 x 11 meter, pada sisi utara, 



 

barat dan selatan terdapat penampil dengan bentuk dan ukuran yang sama 1,9 meter 

x 4,4 meter. 

Bangunan candi Bumiayu 2 berdenah 9,52 cm x 9, 91 meter, penampil yang 

tidak terlalu menonjol terdapat di sisi utara menjorok 40 cm, selatan menjorok 44 

cm, barat 30 cm dengan ukuran lebar 4, 90 meter (Utomo 2004 : 4-5).  Ukuran 

denah bangunan candi Bumiayu 3 adalah 13,85 x 13,94 meter, berdenah segi empat 

belas. 

Pada dasarnya bangunan candi Bumiayu 3 berdenah bujur sangkar diberi 

penampil pada sisi-sisinya yang berukuran sama yaitu 6,78 meter x 1, 80 meter. 

Dengan demikian ukuran denah keseluruhan 18,90 meter x 18, 90 meter  (Marhaeni 

2000 : 4). Denah runtuhan bangunan candi Bumiayu 8 empat persegi panjang 

ukuran 6 meter x 15 meter. 

b. Kaki Bangunan 

Kaki bangunan candi Bumiayu 1 dibangun langsung diatas tanah dengan 

menggunakan bata, mememiliki 11 lapis bata, lapis ke-12 dibuat sedikit masuk ke 

dalam dan merupakan pelipit tegak, lapis ke-13 dan ke-14 dibentuk menjadi 

pelipit padma, di bagian atasnya (lapis ke-15 -17) dibentuk menjadi 

pelipit gala yang langsung berhubungan dengan pelipit kumuda pada lapis ke-18 

dan ke-19. 



 

Pada bangunan tahap kedua penampil tidak mempunyai udak-undakan sehingga 

tidak dapat dikatakan penampil tangga naik. Penampil tangga naik terletak di sisi 

timur ukuran lebar berjenjang 7, 6 meter, 4, 8 meter dan 2,6 meter. Bangunan candi 

Bumiayu 2 memiliki tangga naik di sisi timur menjorok 3,22 meter dari denah sisi 

timur. Berbeda dengan umumnya bangunan candi dimana tangga naik terletak satu 

arah, namun pada candi Bumiayu 2 terletak pada bangunan penampil timur di sisi 

utara dan selatan tangga naik. 

Kaki bangunan candi Bumiayu 3 berbentuk bujur sangkar berukuran panjang 

dan lebarnya 13,88 meter x 13, 88 meter, terdapat penampil  di sebelah utara ukuran 

1,8 x 6, 8 meter, timur : 1,8 x 8,45 meter, selatan 1,8 x 6,8 meter dan barat 1,8 x 6,8 

meter. Penampil pada sisi timur dengan tangga naik yang semakin ke timur menjadi 

mengecil  dengan ukuran 1, 5 x 4, 6 meter (Utomo 2004 : 6). 

Runtuhan bangunan Bumiayu 8 tidak memiliki tangga naik. Fondasi bangunan 

berupa lapisan bata yang dihias pelipit rata dan padma. Diatas fondasi terdapat 

panil-panil berisi relief ceplok bunga dan sulur-suluran. Penggambaran hiasan 

dalam panil ada yang terbalik, sehingga diduga bata-bata yang digunakan untuk 

mendirikan bangunan ini diambil dari tempat lain, bata-bata tersebut tidak berfungsi 

lagi. (Utomo 2004 : 8) 

c. Badan Bangunan 



 

Badan candi Bumiayu 1 berbentuk empat persegi panjang ukuran 10,21 x 10,47 

meter. Bagian badan candi ini tinggal menyisakan beberapa lapis bata saja, sehingga 

tidak dapat direkonstruksi dengan baik. Ditemukan penampil-penampil di beberapa 

sisi, yang diduga dibangun pada tahap kedua. Profil penampil terdiri dari kombinasi 

antara bidang datar, pelipit setengah lingkaran dan pelipit sisi genta. 

Terdapat pilaster pada sisi barat dan selatan,  pilaster-pilaster tersebut disusun 

tidak menyatu dengan struktur bangunan. Yang menarik adanya pilaster-pilaster 

sudut di timur laut, tenggara dan barat daya : tempat ditemukannya arca singa dalam 

posisi berdiri. Badan bangunan candi Bumiayu 3 berdenah segi delapan dengan sisi-

sisinya berukuran (dari utara searah jarum jam) : 4, 6 meter, 4,2 meter, 4,3 meter, 

4,6 meter, 4,0 meter, 4,6 meter dan 4,0 meter. Tinggi badan bangunan yang masih 

tersisa setebal 24 lapis bata yang ukurannya sekitar 1,20 meter. 

d. Atap Bangunan 

Atap bangunan candi Bumiayu 1, 2 dan 3 sudah roboh namun dari hasil 

penggalian masih menemukan komponen-komponen dari atap bangunan candi 

Bumiayu 1 dan 3 seperti antefiks, menara hias, kemuncak dan kepala kala 

 

 



 

4.2.3  Makna simbolik bahan arca di candi Bumi Ayu. 

a. Bahan Arca 

Arca-arca dari candi Bumiayu 1 terbuat dari bahan batu putih (tufa) seperti arca 

Siwa Mahadewa, arca Agastya, arca tokoh 1 dan 2, dan arca yang terbuat dari bahan 

tanah liat adalah arca-arca singa (penjaga candi), 1 arca terbuat dari bahan granit 

adalah arca stambha : arca singa-ghana-gajah. 

Arca-arca dari candi Bumiayu 3 terbuat dari tanah liat adalah arca Durga 

Mahisasuramardini dan arca-arca singa penjaga, dan relief-relief yang digambarkan, 

di panil candi yang menggambarkan binatang seperti anjing, buaya dan ular terbuat 

dari bahan tanah liat. Pada candi Bumiayu 3 juga ditemukan 5 topeng terbuat dari 

tanah liat. Sedangkan pada candi Bumiayu 2 ditemukan arca terbuat dari bahan 

logam yaitu arca Buddhis dan arca Awalokiteswara. 

4.2.4 Makna simbolik Sikap Arca 

Sikap arca pada candi Bumiayu 1 adalah santa (tenang) seperti arca Siwa 

Mahadewa, arca Agastya, arca tokoh 1 dan 2, arca Nandi dan arca singa-singa 

penjaga candi. Arca Siwa Mahadewa, arca tokoh 1 dan 2 digambarkan dalam posisi 

duduk, Nandi dalam sikap mendekam, digambarkan berdiri adalah arca Agastya 

yang memegang kamandalu (kendi) dan stambha yaitu gajah mendukung mahluk 



 

mahkluk ghana yang menggendong singa diatasnya. Sedangkan arca-arca dari candi 

Bumiayu 3, digambarkan dalam sikap ugra (seram) adalah arca Durga 

Mahisasuramardini, hal tersebut digambarkan juga pada topeng-topeng tanah liat 

yang ditemukan pada candi Bumiayu 3. 

4.2.5 Makna simbolik Hiasan Arca 

Arca-arca dari candi Bumiayu dihias lebih raya memakai mahkota, sumping, 

kalung, kelat bahu, upavita, gelang tangan. Mahkota arca Siwa 

adalah jatamakutalonjong, arca Agastya mengenakan sanggul, sedangkan arca Arca 

tokoh 1 dan 2 mengenakan topi yaitu kiritamakuta berbentuk lonjong. Arca Siwa 

mengenakan sumping berbentuk bulat hati, sedangkan 

kepala kala mamakai sumping berbentuk bunga. 

Arca-arca dari candi Bumiayu 1 seperti Arca Siwa Mahadewa, Agastya, tokoh 1 

dan 2 rambutnya ikal dipilin sebatas bahu. Arca Agastya dari candi Bumiayu 1 

mengenakan upavita : selempang kain polos. Dari candi Bumiayu 3 digambarkan 

arca pendeta dan makhluk ghana memakai upavita tali polos. Kelat bahu 

dan upavita arca Durga dari candi Bumiayu 3 dihias dengan tengkorak. 

Makhluk ghanayang menghiasi pipi tangga candi Bumiayu 3 mengenakan kalung 

tengkorak. 

 



 

 

 

 

 

4.3 Estetika bangunan candi 

Arca-arca pada candi Bumiayu 1 penggarapan permukaannya lebih halus karena 

bahan yang digunakan berpartikel halus dan suhu pembakaran cukup. Sedangkan 

arca-arca dari candi Bumiayu 3 penggarapan permukaannya lebih kasar, hal ini 

disebabkan bahan yang dipergunakan berpartikel kasar dan suhu pembakarannya 

kurang memadai. Proses pembuatannya sebelum bahan dibakar. 

Pemberian hiasan arca-arca candi Bumiayu 1 dan 3, dilakukan dengan teknik 

tekan, gores, congkel dan tempel. Proses pembuatan dikerjakan sebelum bahan 

dibakar. Pada saat bahan masih lunak dilakukan pembentukan dengan teknik tekan 

sehingga membentuk lekukan-lekukan postur tubuh. 

Teknik gores dikerjakan untuk membentuk mata, telinga, hidung, mulut dan 

rambut dan anggota-anggota badan lainnya, yaitu goresan-goresan yang 

melengkung dan vertikal, khususnya pada rambut dan jenggot. Permukaan arca 



 

digores dangkal. Lubang-lubang kecil untuk menggambarkan mata, telinga, hidung 

pada beberapa arca dikerjakan dengan teknik congkel permukaan sehingga 

membentuk lubang. Teknik tempel dan gores juga dilakukan untuk menggambarkan 

surai pada arca singa. 

Kompleks percandian Bumiayu merupakan sarana peribadatan bagi umat Hindu, 

khususnya pada Candi Bumiayu 1, 2 dan 3 dilaksanakan upacara-upacara 

keagamaan sedangkan bangunan lainnya (runtuhan bangunan Bumiayu 

4,5,6,7,8,9,10) merupakan bangunan pendukung dalam kompleks percandian 

Bumiayu. Candi Bumiayu 1 diperkirakan yang pertama dibangun di situs Bumiayu, 

hal ini terlihat dari denah yang berbentuk bujur sangkar, memiliki hiasan 

pelipit kumuda, mistar dan padma. 

Profil semacam ini lazim ditemukan pada candi-candi tua di Jawa tengah abad 

k- 9 sampai 10 Masehi. Penggambaran arca-arca memperkuat dugaan tersebut yaitu 

arca-arca yang terbuat dari batu tufa (putih): arca Siwa Madewa, Agastya, arca 

tokoh 1 dan 2 dengan postur badan agak kebulat-bulatan. Hiasan rambut ikal yang 

dipilin terjuntai ke atas bahu mirip dengan arca-arca dari candi Prambanan dan 

candi Plaosan Lor dari Jawa Tengah. 

Begitupula penggambaran Nandi dari candi Bumiayu 1, matanya digambarkan 

tenang dengan hiasan badan sederhana mirip arca singa dari candi Prambanan. Oleh 

karena itu diperkirakan candi Bumiayu 1 dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Candi 



 

Bumiayu mengalami 2 tahap pembangunan, tahap 1: pembangunan badan candi 

induk, penampil, perwara, komponen-komponen bangunannya seperti kemuncak, 

relief kakaktua, pembuatan arca-arca dari batu putih (tufa) yang gaya seninya 

mendapat pengaruh gaya seni Jawa Tengah dan tahap kedua 

pembangunan antarala dengan relief arca singa membawa kereta dan pembuatan 

arca-arca singa di sudut-sudut Candi Bumiayu 1. 

Penggambaran roda kereta ditemukan juga pada candi Hindu Tantris, 

disebut Surya Temple di Orissa, India Utara yang didirikan abad 13 sampai 14 

Masehi. Seluruh bangunan dianggap padanan kereta dewa. Di muka pintu candi 

dipahat arca-arca kuda yang menarik roda kereta Surya. 

Mungkinkah roda kereta di Candi Bumiayu 1 adalah kereta Mahakali? Di tepi 

Sungai Lematang, Muaraenim, ditemukan lempengan emas yang diatas terdapat 

paleografi berasal dari abad ke-10 sampai 12 Masehi, yang ditulis 2 sisi. Isinya 

antara lain bajra ri pritiwi, mungkin berkaitan dengan mantra-mantra untuk 

dewi pritiwi (dewi bumi). 

Berdasarkan temuan-temuan diatas diperkirakan dahulu di Candi Bumiayu 1 

telah berlangsung kegiatan keagamaan Hindu yang dilaksanakan oleh sekelompok 

masyarakat yang selanjutnya agama Hindu tersebut mendapat pengaruh 

aliran Tantris. Kalau kita hubungkan dengan keberadaaan Kerajaan yang ada di 

Sumatra, yang mana pada masa itu berdiri Kerajaan Sriwijaya, beribukota di 



 

Palembang, diperkirakan pada waktu itu telah terjalin toleransi agama antara 

penganut Buddha yang mayoritas penduduknya tinggal di pusat kerajaan dan 

penganut Buddha yang mayoritas penduduknya tinggal di pedalaman. 

Hal yang menarik diatas runtuhan bangunan Candi Bumiayu 2 ditemukan dua 

arca logam perunggu yaitu arca Buddhis dan arca Awalokiteswara, gaya seni arca 

berasal dari abad 9 sampai 10 Masehi. Kedua arca tersebut diperkirakan bukan 

buatan setempat. Kemungkinan setelah umat Hindu menyingkir dari Bumiayu, umat 

Buddha menggunakan Candi Bumiayu 2 sebagai sarana ibadahnya dengan 

menempatkan kedua arca yang dipuja di atas runtuhan bangunan Candi Bumiayu 1. 

menjadi tempat menarik bagi hantu, setan, dan burung hantu. Di tempat tersebut 

dilakukan upacara rahasia oleh pemeluknya seperti bersemadi, menari-nari, 

mengucapkan mantra-mantra, membakar jenazah, minum darah, tertawa-tawa, dan 

mengeluarkan bunyi seperti banteng. 

 

METODE 

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, dengan 

penalaran induktif. Metode kualitatif diterapkan untuk mengkaji arca-arca dari situs 

Bumiayu sehingga diketahui ciri arca aliran Tantrayana dari situs tersebut. 

Selanjutnya, gambaran arca-arca Tantrayana dari situs Bumiayu diperbandingkan 



 

dengan arca Tantrayana di luar situs Bumiayu seperti dari situs Padang Lawas dan 

situs Sungai Langsat. 

 

 

Arca-arca dari Situs Bumiayu 

 

Arca Siwa Mahadewa dari Candi Bumiayu 1 

 

Di situs Bumiayu ditemukan arca Siwa Mahadewa. Arca Siwa ini terlihat dalam 

posisi duduk. Ukuran tinggi secara keseluruhan 62 cm, sedangkan tinggi arca 51 cm, 

lebar 36 cm, tebal 24 cm, dan tebal sandaran 5 cm. Arca memiliki 4 (empat), kedua 

telapak tangan di bagian depan sudah pecah. Arca yang dibuat dari batu putih 

(limestone) ini mempunyai sandaran yang berbentuk setengah lonjong tanpa memiliki 

hiasan. Sirascakra dipahat polos, berbentuk bulat telur sampai di belakang bahu. 

Asananya berupa padmasana ganda berbentuk segiempat polosdi bagian bawah, 

sementara lapik bagian atas berhias pola segienam. Mahkota yang dikenakan 

berbentuk jatamakuta berhias pola lengkungan dengan untaian manik-manik di 

dalamnya. Arca tidak memiliki anting, mengenakan ikat kepala (jamang) namun 

sudah pecah, mengenakan dua kalung berbentuk untaian manik-manik dan jumbai, 

tidak memiliki antingan (Siregar 2005: 7).Arca Siwa Mahadewa merupakan dewa 

yang dipuja umat Hindu.  

 



 

Bab  V 

PEMBAHASAN 

  

5.1 Tradisi  Keagamaan Tantrayana  Di Candi Bumi Ayu 

Arca-arca dari candi Bumiayu 1 terbuat dari bahan batu putih (tufa) seperti arca 

Siwa Mahadewa, arca Agastya, arca tokoh 1 dan 2, dan arca yang terbuat dari 

bahan tanah liat adalah arca-arca singa (penjaga candi), 1 arca terbuat dari bahan 

granit adalah arca stambha : arca singa-ghana-gajah. 

Arca-arca dari candi Bumiayu 3 terbuat dari tanah liat adalah arca Durga 

Mahisasuramardini dan arca-arca singa penjaga, dan relief-relief yang 

digambarkan, di panil candi yang menggambarkan binatang seperti anjing, buaya 

dan ular terbuat dari bahan tanah liat. Pada candi Bumiayu 3 juga ditemukan 5 

topeng terbuat dari tanah liat. Sedangkan pada candi Bumiayu 2 ditemukan arca 

terbuat dari bahan logam yaitu arca Buddhis dan arca Awalokiteswara. 

Sikap arca pada candi Bumiayu 1 adalah santa (tenang) seperti arca Siwa 

Mahadewa, arca Agastya, arca tokoh 1 dan 2, arca Nandi dan arca singa-singa 

penjaga candi. Arca Siwa Mahadewa, arca tokoh 1 dan 2 digambarkan dalam posisi 

duduk, Nandi dalam sikap mendekam, digambarkan berdiri adalah arca Agastya 

yang memegang kamandalu (kendi) dan stambha yaitu gajah mendukung mahluk 

mahkluk ghana yang menggendong singa diatasnya. Sedangkan arca-arca dari 



 

candi Bumiayu 3, digambarkan dalam sikap ugra (seram) adalah arca Durga 

Mahisasuramardini, hal tersebut digambarkan juga pada topeng-topeng tanah liat 

yang ditemukan pada candi Bumiayu 3. 

Arca-arca dari candi Bumiayu dihias lebih raya memakai mahkota, sumping, 

kalung, kelat bahu, upavita, gelang tangan. Mahkota arca Siwa 

adalah jatamakutalonjong, arca Agastya mengenakan sanggul, sedangkan arca Arca 

tokoh 1 dan 2 mengenakan topi yaitu kiritamakuta berbentuk lonjong. Arca Siwa 

mengenakan sumping berbentuk bulat hati, sedangkan 

kepala kala mamakai sumping berbentuk bunga. 

Arca-arca dari candi Bumiayu 1 seperti Arca Siwa Mahadewa, Agastya, tokoh 1 

dan 2 rambutnya ikal dipilin sebatas bahu. Arca Agastya dari candi Bumiayu 1 

mengenakan upavita : selempang kain polos. Dari candi Bumiayu 3 digambarkan 

arca pendeta dan makhluk ghana memakai upavita tali polos. Kelat bahu 

dan upavita arca Durga dari candi Bumiayu 3 dihias dengan tengkorak. 

Makhluk ghanayang menghiasi pipi tangga candi Bumiayu 3 mengenakan kalung 

tengkorak. 

Arca-arca pada candi Bumiayu 1 penggarapan permukaannya lebih halus karena 

bahan yang digunakan berpartikel halus dan suhu pembakaran cukup. Sedangkan 

arca-arca dari candi Bumiayu 3 penggarapan permukaannya lebih kasar, hal ini 



 

disebabkan bahan yang dipergunakan berpartikel kasar dan suhu pembakarannya 

kurang memadai. Proses pembuatannya sebelum bahan dibakar. 

Pemberian hiasan arca-arca candi Bumiayu 1 dan 3, dilakukan dengan teknik 

tekan, gores, congkel dan tempel. Proses pembuatan dikerjakan sebelum bahan 

dibakar. Pada saat bahan masih lunak dilakukan pembentukan dengan teknik tekan 

sehingga membentuk lekukan-lekukan postur tubuh. 

Teknik gores dikerjakan untuk membentuk mata, telinga, hidung, mulut dan 

rambut dan anggota-anggota badan lainnya, yaitu goresan-goresan yang 

melengkung dan vertikal, khususnya pada rambut dan jenggot. Permukaan arca 

digores dangkal. Lubang-lubang kecil untuk menggambarkan mata, telinga, hidung 

pada beberapa arca dikerjakan dengan teknik congkel permukaan sehingga 

membentuk lubang. Teknik tempel dan gores juga dilakukan untuk menggambarkan 

surai pada arca singa. 

Kompleks percandian Bumiayu merupakan sarana peribadatan bagi umat 

Hindu, khususnya pada Candi Bumiayu 1, 2 dan 3 dilaksanakan upacara-upacara 

keagamaan sedangkan bangunan lainnya (runtuhan bangunan Bumiayu 

4,5,6,7,8,9,10) merupakan bangunan pendukung dalam kompleks percandian 

Bumiayu. Candi Bumiayu 1 diperkirakan yang pertama dibangun di situs Bumiayu, 

hal ini terlihat dari denah yang berbentuk bujur sangkar, memiliki hiasan 

pelipit kumuda, mistar dan padma. 



 

Profil semacam ini lazim ditemukan pada candi-candi tua di Jawa tengah abad 

k- 9 sampai 10 Masehi. Penggambaran arca-arca memperkuat dugaan tersebut yaitu 

arca-arca yang terbuat dari batu tufa (putih): arca Siwa Madewa, Agastya, arca 

tokoh 1 dan 2 dengan postur badan agak kebulat-bulatan. Hiasan rambut ikal yang 

dipilin terjuntai ke atas bahu mirip dengan arca-arca dari candi Prambanan dan 

candi Plaosan Lor dari Jawa Tengah. 

Begitupula penggambaran Nandi dari candi Bumiayu 1, matanya digambarkan 

tenang dengan hiasan badan sederhana mirip arca singa dari candi Prambanan. Oleh 

karena itu diperkirakan candi Bumiayu 1 dibangun sekitar abad ke-9 Masehi. Candi 

Bumiayu mengalami 2 tahap pembangunan, tahap 1: pembangunan badan candi 

induk, penampil, perwara, komponen-komponen bangunannya seperti kemuncak, 

relief kakaktua, pembuatan arca-arca dari batu putih (tufa) yang gaya seninya 

mendapat pengaruh gaya seni Jawa Tengah dan tahap kedua 

pembangunan antarala dengan relief arca singa membawa kereta dan pembuatan 

arca-arca singa di sudut-sudut Candi Bumiayu 1. 

Penggambaran roda kereta ditemukan juga pada candi Hindu Tantris, 

disebut Surya Temple di Orissa, India Utara yang didirikan abad 13 sampai 14 

Masehi. Seluruh bangunan dianggap padanan kereta dewa. Di muka pintu candi 

dipahat arca-arca kuda yang menarik roda kereta Surya. 



 

Mungkinkah roda kereta di Candi Bumiayu 1 adalah kereta Mahakali? Di tepi 

Sungai Lematang, Muaraenim, ditemukan lempengan emas yang diatas terdapat 

paleografi berasal dari abad ke-10 sampai 12 Masehi, yang ditulis 2 sisi. Isinya 

antara lain bajra ri pritiwi, mungkin berkaitan dengan mantra-mantra untuk 

dewi pritiwi (dewi bumi). 

Berdasarkan temuan-temuan diatas diperkirakan dahulu di Candi Bumiayu 1 

telah berlangsung kegiatan keagamaan Hindu yang dilaksanakan oleh sekelompok 

masyarakat yang selanjutnya agama Hindu tersebut mendapat pengaruh 

aliran Tantris. Kalau kita hubungkan dengan keberadaaan Kerajaan yang ada di 

Sumatra, yang mana pada masa itu berdiri Kerajaan Sriwijaya, beribukota di 

Palembang, diperkirakan pada waktu itu telah terjalin toleransi agama antara 

penganut Buddha yang mayoritas penduduknya tinggal di pusat kerajaan dan 

penganut Buddha yang mayoritas penduduknya tinggal di pedalaman. 

Hal yang menarik diatas runtuhan bangunan Candi Bumiayu 2 ditemukan dua 

arca logam perunggu yaitu arca Buddhis dan arca Awalokiteswara, gaya seni arca 

berasal dari abad 9 sampai 10 Masehi. Kedua arca tersebut diperkirakan bukan 

buatan setempat. Kemungkinan setelah umat Hindu menyingkir dari Bumiayu, 

umat Buddha menggunakan Candi Bumiayu 2 sebagai sarana ibadahnya dengan 

menempatkan kedua arca yang dipuja di atas runtuhan bangunan Candi Bumiayu 1. 



 

Tantra mengandung pengertian naskah tentang upacara keagamaan yang 

berhubungan dengan pengundangan deva-deva serta pencapaian 

tingkat siddhimelalui mantra, 

mudra dan mandala. Aliranyangmengajarkan Tantra disebut Tantrayana atau Mant

rayana, Vajrayana dan Mantranaya. 

Tantrayana termasuk dalam aliran Buddha Mahayana yang mempunyai konsep 

bahwa seorang penganut dalam mencapai moksa (kelepasan) dengan menggunakan 

sidhi bersemadi (yoga) dan mengucapkan mantra-mantra. Upacara yang terpenting 

dalam aliran itu adalah upacara Bhairawa yang dilakukan diatas ksetra, yaitu 

halaman kuburan, tempat jenazah-jenazah dikumpulkan sebelum dibakar. 

Tempat itu menjadi menarik bagi makhluk-makhluk lain yang menambah 

suasana mengerikan. Di tempat itu para penganut melakukan upacara-upacara 

rahasia, seperti bersemadi.. 

Salah satu data sumber tertulis yang berisi tentang 

ajaran Tantrayana adalah Sang Hyang Kamahayanikan menyebutkan bahwa ajaran 

Tantrayana pada mulanya hanya disampaikan melalui lisan dari seorang guru 

kepada murid-muridnya, karena bersifat rahasia dan seorang murid diwajibkan 

secara tepat dan teliti. Oleh karena itu seorang guru harus mampu mempersiapakan 

dan menuntun muridnya secara benar. 



 

Tanpa bimbingan seorang guru, seorang murid akan memperoleh kesengsaraan, 

kegilaan, kematian bahkan masuk neraka, bukannya mencapai kebudhaan. Upacara 

terpenting yang harus dilakukan seorang murid adalah Pancatatwa: mada : minum 

anggur, matsya : makan ikan, mamsa : makan daging, madu : makan madu 

dan maituna : bersetubuh sebebas-bebasnya. 

Aliran Tantra muncul pertama kali pada prasasti Sriwijaya yaitu prasasti Talang 

Tuwo (684 M). Kemudian raja Krtanegara dari Kerajaan Singhasari tahun 1268. 

Raja terakhir dari Singhasari ini menganut aliran Tantra dalam rangka 

mensejahterakan rakyatnya, melakukan pembrantasan setan-setan yang merajalela 

di dunia guna penyempurnaan ajaran ini, pesta pora diselenggarakannya dengan 

minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan seksual (Hall : 1968, 65). 

Raja Krtanegara juga melakukan Ekspedisi Pamalayu tahun 1275 ke Sumatera. 

Ia berhasil menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Melayu, untuk 

mempererat hubungan persahabatan raja Singhasari mengirimkan hadiah arca 

Buddha Amoghapasha beserta 14 pengiringnya ke Malayu pada tahun 1286 M.Situs 

Bumiayu diperkirakan mendapat pengaruh agama dan budaya  yang dibawa raja 

Krtanegara dari Singhasari, ketika ia melaksanakan Ekspedisi Pamalayu ke 

Sumatera. Topeng-topeng tanah liat dari candi Bumiayu 3 merupakan gambaran 

sikap wajah penganut Tantrayana dalam melaksanakan upacara Bhairawa seperti 



 

mengucapkan mantra-mantra, tertawa-tawa dan mengeluarkan bunyi seperti 

banteng. 

Arca-arca dari Candi Bumiayu 3 sebagian besar digambarkan menakutkan 

seperti mata melotot dengan hiasan tengkorak, merupakan ciri gambaran arca-arca 

yang dipuja pada penganut aliran Tantrayana. Hal ini diperkuat dengan adanya 

temuan fragmen kepala dewa Bhairawa dan fragmen tubuh Bhairawi. Oleh karena 

itu diperkirakan dahulu pendiri kompleks percandian Bumiayu menganut agama 

Hindu Tantrayana. 

Pendukung situs Bumiayu bermukim di dekat kompleks percandian Bumiayu, 

hal ini berdasarkan penelitian terakhir di sebelah utara Candi Bumiayu 3 (berjarak 

75 meter) ditemukan sisa-sisa pemukiman penduduk masa lalu. Indikasi adanya 

aktivitas permukiman adalah temuan keramik kuno di sekitar Danau Candi. 

Danau Candi memiliki luas kurang lebih 2 hektar, sekarang dalam kondisi 

kering, dahulu diperkirakan berisi air yang dimanfaatkan penduduk untuk 

kebutuhan sehari-hari dan upacara keagamaan. Bentuk-bentuk keramik 

berupa  piring, mangkuk, periuk, kendi buli-buli dan tempayan. Di tepi Sungai 

Lematang, sebelah timur Candi Bumiayu 1 juga ditemukan sisa-sisa pemukiman 

penduduk biasa yang berasal dari abad 9 Masehi. 



 

Dengan adanya temuan sisa-sisa pemukiman ini diketahui bahwa pendiri 

kompleks percandian Bumiayu tidak terlalu ketat menerapkan konsep agama dalam 

pendirian bangunan suci permukiman masyarakat harus berada di sebelah selatan 

dari bangunan suci. Sedangkan di situs Bumiayu, sisa-sisa permukiman penduduk 

ditemukan berdekatan dengan sumber air yaitu di sebelah timur bangunan suci 

(Candi Bumiayu 1) dan sebelah utara (Candi Bumiayu 3).  Hal ini disebabkan 

masyarakat telah memiliki kearifan untuk mempertahankan hidup dengan lebih 

memilih tinggal/bermukim di dekat sumber mata air. 

Keberadaan komplek candi Bumiayu tidak terlepas dari berkembangnya 

pengaruh Hindu di kawasana Sumatra, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya. 

Setiap bangunan tentunya memiliki fungsi dan tujuan dalam pembangunannya, 

terlebih bangunan candi dibangun sebagai tempat keagamaan Hindu-Budha. 

Keberadaan reruntuhan bangunan Candi Bumiayu merupakan bangunan yang 

dibuat oleh penduduk yang bertujuan sebagai tempat beribadah umat Hindu. 

Keberadaan arca-arca dibuat ditujukan kepada dewa-dewa yang dipuja oleh 

penganutnya. Umumnya arca candi Bumiayu 1 digambarkan dalam 

raut santa (lembut), berbeda dengan candi Bumiayu 3 yang digambarkan dalam 

raut krodha (menyeramkan). 

Perbedaan penggambaran arca ini menunjukan terjadinya sebuah perubahan 

dalam agama yang dianut, arca-arca dalam bentuk emngerikan menunjukan bahwa 



 

pada mulanya agama yang dianut adalah agama Hindu murni dan pada masa 

selanjutnya mendapat pengaruh dari aliran Tantrayana, dimana dewa-dewa yang 

dipujanya digambarkan dalam raut yang menakutkan. 

Keberadaan aliran Tantrayana tidak akan terlepas dari kebijakan Krtanegara 

melakukan Ekspansi Pamalayu ke Sumatra pada abad ke 13-14 Masehi, hal inilah 

yang mempengaruhi seni dan budaya ke situs Bumiayu. 

Temuan lain dari sekitar komplek candi Bumiayu adalah sebaran fragmen 

keramik kuno, ini menunjukan adanya pemukiman masyarakat di sekitar situs 

Bumiayu. Masyarakat dahulu tidak terlalu ketat dalam menerapkan konsep agama 

dalam pendirian bangunan suci yang menyebutkan bahwa pemukiman penduduk 

harus terletak di sebelah selatan bangunan suci, namun masyarakat sudah memiliki 

kearifan dalam mempertahankan kehidupannya dengan mengambil tempat 

bermukim di dekat sumber-sumber mata air. 

Tantrayana sebuah aliran atau sekte yang merupakan perkembangan dari agama 

Hindu-Siwa dan Buddha itu sendiri. Maka dari itu, mari kita telusuri sekilas sejarah 

kemunculan Tantrayana ini dimasa lalu. 

Dasar-dasar paham Tantra sebenarnya telah ada di India sebelum bangsa Arya 

datang di India, jadi sebelum kitab Weda tercipta. Pada masa itu, di peradaban 

lembah Sungai Sindu, cikal-bakal paham Tantra telah terbentuk dalam praktik 



 

pemujaan oleh bangsa Dravida terhadap Dewi Ibu atau Dewi Kemakmuran. Dalam 

salah satu seloka lagu pujaan. 

Dewi ini dilukiskan sebagai penjelmaan kekuatan (sakti) penyokong alam 

semesta. Timbullah paham Saktiisme, atau disebut juga Kalaisme, Kalamukha, atau 

Kalikas (Kapalikas), yang dianut oleh penduduk asli India tersebut. Karena pengikut 

sekte ini kebanyakan penduduk asli India, maka oleh bangsa Arya disebut Sudra 

Kapalikas. 

Sedikit kita ulas tentang agama Hindu setelah bangsa Arya datang, bangsa Arya 

sendiri (cirinya kulit putih, badan tinggi, hidung mancung) mereka datang ke 

Mohenjodaro dan Harappa melalui celah Kaiber (Kaiber Pass) pada 2000-1500 SM 

dan mendesak bangsa Dravida (berhidung pesek, kulit gelap) dan bangsa Munda 

sebagai suku bangsa asli yang telah mendiami daerah tersebut. Bangsa Dravida 

disebut juga Anasah yang berarti berhidung pesek dan Dasa yang berarti raksasa. 

Bangsa Arya sendiri termasuk dalam ras Indo Jerman.  

Awalnya bangsa Arya bermatapencaharian sebagai peternak kemudian setelah 

menetap mereka hidup bercocok tanam. Bangsa Aria merasa ras mereka yang 

tertinggi sehingga tidak mau bercampur dengan bangsa Dravida. Sehingga bangsa 

Dravida menyingkir ke selatan Pegunungan Vindhya. 



 

Disinilah terjadi asimilasi budaya oleh bangsa Arya yang mempunyai 

kepercayaan untuk memuja banyak Dewa (Polytheisme), dan kepercayaan bangsa 

Arya tersebut berbaur dengan kepercayaan asli bangsa Dravida.  

 

Oleh karena itu, Agama Hindu yang berkembang sebenarnya merupakan 

sinkretisme (percampuran) antara kebudayaan dan kepercayaan bangsa Arya dan 

bangsa Dravida. Selain itu, istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal penyebaran 

agama Hindu yaitu di Lembah Sungai Indus/ Sungai Shindu/ Hindustan sehingga 

disebut agama dan kebudayaan Hindu. Terjadi perpaduan antara budaya Arya dan 

Dravida yang disebut Kebudayaan Hindu (Hinduisme). 

 

Sedangkan Tantrayana sendiri memusatkan pemujaan terhadap Devi/Dewi 

sebagai Ibu Bhairawa (Ibu Durga atau Kali). Sebagai sakti (istri) Dewa Siwa, 

kedudukan Dewi Durga ini lebih ditonjolkan daripada dewa itu sendiri.Peran Dewi 

Durga dalam menyelamatkan dunia dari ambang kehancuran ini disebut Kalimasada 

(Kali-Maha-Husada), artinya “Dewi Durga adalah obat yang paling mujarab” dalam 

zaman kekacauan moral, pikiran, dan perilaku pada manusia. 

 

Pengikut Saktiisme ini tidak mengikuti sistem kasta dan Veda (Weda). Dalam 

menunaikan ajaran, pengikutnya melaksanakan Panca Ma yang diubah arti dan 



 

pemahamannya menjadi pemuasan nafsu, karena itu akhirnya aliran ini dikucilkan 

dari Veda, keluar dari Hindusme itu sendiri. 

 

Setelah mengetahui Tantrayana itu apa sekarang kita lihat ritual atau upacaranya, 

yang disebut Maka Kama Pancaka atau lebih terkenal dengan Panca Ma atau Malima, 

sering disalahartikan. Panca Ma (Lima M) itu adalah: madya, mamsa, matsya, mudra, 

dan maithuna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep karma marga, bakti 

yoga, dan jnana marga. 

 

1. Mada/Madya(kebingungan/tengah), artinya lebih kepada jalan tengah, tidak 

terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan 

menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 

 

2. Mamsa (mam=aku, sa= pertiwi/tanah), artinya lebih kepada memadamkan 

nafsu dan keinginan, mematikan semua indra, yang kemudian ditafsirkan menjadi 

mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 

 

3. Matsya (nyaman, luwes, mengalir), artinya lebih kepada keluwesan 

pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku (dalam yoga, disebut 



 

pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi), 

yang kemudian ditafsirkan menjadi memakan ikan (kembung yang beracun). 

 

4. Mudra(bayu, tekad, jiwa), adalah penjiwaan yang mendalam, penuh tekad, 

pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsrikan menjadi 

melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 

 

5. Maithuna(persatuan, menghancurkan), yakni menyatukan pikiran kepada 

kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan 

pikiran, yang kemudian diartikan sebagai persetubuhan massal. 

Selanjutnya, paham Tantrayana pun mempengaruhi agama Buddha, terutama aliran 

Mahayana. Seperti kita ketahui bahwa dalam Buddha terdapat dua aliran: Mahayana 

dan Hinayana yang muncul pada abad pertama Masehi.  

 

Mazhab Mahayana menitikberatkan kepada usaha saling membantu antarpengikutnya 

dalam mencapai kebebasan jiwa (nirvana), sedangkan Hinayana lebih bersifat 

individualistis dalam mencapai nirwana. Aliran Hinayana berkembang di Sri Langka, 

Burma, dan Thailand, namun kemudian tak berkembang dan lebih dulu menghilang. 



 

Sementara itu, Mahayana berkembang seiring dengan pesatnya paham Tantrayana 

yang ikut melebur di dalamnya (disebut Tantra Vajrayana atau Tantra Mahayana). 

 

Budha di nusantara yang kita kenal, akibat pengaruh Siwaisme, dalam 

Mahayana kemudian dikenal pendewaan atas diri Buddha dan Bodhisatwa, surga 

dalam artian tempat, bhaktimarga (jalan bakti), dan dewa-dewa lainnya yang patut 

disembah. Mazhab Tantrayana memiliki akar pandangan yang sama dengan 

Mahayana, khususnya dalam hal Yogacara. Namun, Tantrayana berbeda dengan 

Mahayana dalam hal tujuan, wujud manusia yang telah mencapai tujuan Tantrayana, 

dan cara pengajarannya. Hal ini terlihat salah satunya dari pemujaan terhadap sakti 

Boddhisatwa dan pemujaan terhadap kekuatan gaib dari Dhyani Buddha. Ajarannya 

lebih bersifat esoterik karena penyebarannya bersifat rahasia dan tersembunyi. Tantra 

diajarkan oleh seorang guru pada siswanya setelah melalui upacara-upacara ritual dan 

berbagai bentuk ujian. 

Tantrayana mengajarkan agar badan, perkataan, serta pikiran digiatkan oleh 

ritual, mantra, dan samadi.Dalam Tantrayana Hindu—seperti telah dibahas di atas 

mengenai Panca Ma, konsep sakti Siwa mengakibatkan lahirnya kegiatan “hubungan 

intim” yang dianggap “suci” dan membawa manusia kepada “kebebasan jiwa” dalam 

upacara Tantra. Begitu pula dalam Tantrayana Buddha (Wajrayana), yang ditandai 

dengan adanya hubungan Dewi Tara dengan Dyani Buddha. Tantrayana menganggap 



 

bahwa penciptaan alam semesta beserta isinya dilakukan oleh Unsur Asal (dalam 

Buddhisme disebut Buddha, dalam Hinduisme disebut Siwa-Bhairawa)  

Di Sriwijaya, di mana aliran ini lebih dulu berkembang pada abad ke-7, 

terdapat sejumlah prasasti, yakni Talang Tuwo dan Kota Kapur, yang berisi kutukan 

dan sumpah.Selain di Sriwijaya, aliran ini berkembang pula di Jawa. di Jawa Tengah 

pada abad ke-8 dalam Prasasti Kalasan tahun 778 disebutkan bahwa Rakai 

Panangkaran mendirikan bangunan suci, Candi Kalasan, untuk memuja Dewi Tara. 

Dewi Tara merupakan salah satu bentuk penyimpangan Buddha Mahayana karena 

dewi tersebut dianggap sebagai istri (sakti) para Dyani Buddha. 

Di Jawa Timur abad ke-10 pun keberadaan penganut Tantra telah diakui oleh 

Mpu Sindhok Raja Medang, pendiri Wangsa Isana. Meski Raja Sindhok penganut 

Siwa, ia menganugerahkan Desa Wanjang sebagai wilayah sima (yang 

dibebaspajakkan) kepada pujangga bernama Sambhara Suryawarana yang menyusun 

kitab Tantra, Sanghyang Kamahayanikan. 

Contoh lain adalah raja terakhir Singasari (sebelumnya bernama Tumapel) yakni 

Kertanagara (1268-1292). Oleh Pararaton, ia disebut Bhatara Siwa Buddha, yang 

berarti ia memeluk Hindu-Siwa sekaligus Buddha. Nagarakretagama karya Mpu 

Prapanca menguraikan bahwa raja ini, karena telah menguasai ajaran Siwa dan 

Buddha, maka disebut telah terbebas dari segala dosa 



 

. Sebagai penganut dua agama, ia bergelar Sri Jnanabajreswara atau Sri 

Jnaneswarabajra dan diarcakan sebagai Jina Mahakshobhya (kini berada di Taman 

Apsari, Surabaya) sebagai simbol penyatuan Siwa-Buddha; arca ini populer dengan 

sebutan Joko Dolog. Kertanegara dimuliakan sebagai Jina Wairocana dan di Candi 

Singosari sebagai Bhaiwara. 

Di Kerajaan Sunda-Pajajaran pun diketahui ada sejumlah rajanya penganut 

Tantra, di antaranya: Sri Jayabhupati dan Raja Nilakendra (ayah Prabu Suryakancana 

raja terakhir Pajajaran). 

Di Sunda, para penganut Tantra menjalankan ibadahnya di bangunan-bangunan 

megalitik.Seperti disebutkan di atas bahwa paham Tantrayana-Hindu identik dengan 

paham Siwa-Bhairawa. Bhairawa (artinya hebat) ini perwujudan Siwa yang 

mengerikan, digambarkan ganas, memiliki taring, bertubuh besar, dan berwujud 

raksasa. 

Bukti-bukti dari keberadaan paham Bhairawa di antaranya: arca Bhairawa 

Heruka di Padang Lawas, Sumatra Barat, arca Adityawarman dalam wujud Bhairawa 

Kalacakra pada masa Majapahit, dan arca Bhairawa Bima di Bali. Aliran Bhairawa 

ditenggarai memunyai tendensi politik guna untuk mendapatkan kharisma besar yang 

diperlukan dalam pengendalian keamanan negara. Misalnya, Kertanagara menganut 

Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan kaisar Kubilai Khan di Cina yang 

menganut Bhairawa Heruka. Adityawarman menganut Bhairawa Kalacakra untuk 

mengimbangi raja Pagaruyung di Sumatra Barat yang menganut Bhairawa Heruka. 



 

Arca Bhairawa ini tangannya ada yang dua, ada yang empat. Ada pun arca 

Adityawarman sebagai Bhairawa hanya memiliki dua tangan. Tangan kiri memegang 

mangkuk berisi darah manusia dan tangan kanan membawa pisau belati. Jika 

tangannya ada empat, maka biasanya dua tangan lainnya memegang tasbih dan 

gendang kecil yang bisa dikaitkan di pinggang, untuk menari di lapangan mayat 

damaru atau ksetra.. 

Keberadaan Tantrayana ini dibuktikan pula oleh peninggalan-peninggalan fisik. 

Di Jawa Tengah, misalnya, kita dapat melihat bukti tersebut di komplek Candi Sukuh 

di kaki Gunung Lawu, Dukuh Berjo, Desa Sukuh, Kecamatan Ngargoyoso, 

Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan tulisan candrasangkala di gapura teras 1 dan 2, 

candi ini didirikan antara tahun 1437-1456 M; jadi di era Majapahit menjelang 

keruntuhannya 

5. 2.Tradisi Keagamaan Budha  

Terdapat arca Dhiyani Budha,Dhayani Budha  (Mahayana) dengan sebutan Panca 

Dhayani Buddha (Lima Buddha Tinggi). Masing – masing Dhayani Buddha 

mempunyai Dhayani Bodhisatva. 

a. Dhayani Buddha Akshobya ——- Dhayani Bodhisatva Vajrapani 

b. Dhayani Buddha Ratnasambhava — Dhayani Bodhisatva Ratnapani 

c. Dhayani Buddha Amitabha ——- Dhayani Bodhisatva Avalokitesvara 



 

d. Dhayani Buddha Amoghasiddhi — Dhayani Buddha Visvapani 

e. Dhayani Buddha Vairocana —— Dhayani Bodhisatva Samanthabadhra 

 

 

 

 

 

Arah mata angin : Selatan, Kidul, South 

Nama patung Budha : Dhayani Budha Ratnasambhawa (Yang Terlahir Sebagai 

Mustika Bumi) 

Nama mudra  : Wara-mudra  

Bentuk Mudra : 

 Tangan kiri terbuka dan menengadah dipangkuan, sedang tangan kanan 

menempel pada lutut kanan menengadah kearah atas, jari – jari menunjuk kearah atas. 

~Sikap tangan ini dipakai jika Sang Buddha melakukan suatu pemberkatan atau 

pemberian. 

 



 

 

 

 

Arah mata angin : Selatan, Kidul, South 

Nama patung Budha : Dhayani Budha Ratnasambhawa (Yang Terlahir Sebagai 

Mustika Bumi) 

Nama mudra  : Wara-mudra 

Bentuk Mudra : 

 Tangan kiri terbuka dan menengadah dipangkuan, sedang tangan kanan 

menempel pada lutut kanan menengadah kearah atas, jari – jari menunjuk kearah atas. 

~Sikap tangan ini dipakai jika Sang Buddha melakukan suatu pemberkatan atau 

pemberian. 

 

 

 

 



 

Arah mata Angin : Barat, Kulon, West 

Nama patung budha : Dhayani Budha Amithaba (Cahaya Tanpa Batas) 

Nama mudra  : Dhayana-mudra 

Bentuk Mudra : 

 Kedua tangan kanan diletakkan dipangkuan, yang kanan diatas yang kiri, 

dengan telapak  kanan menengadah dan kedua jempolnya saling bertemu. 

~ Sikap tangan ini dipakai manakala Sang Buddha bersemedi. 

 

 

 

 

 

 

Arah mata angin : Utara, Lor, North 

Nama patung budha : Dhayani Budha Amoghasiddhi (Yang Tak Pernah Gagal) 



 

Nama mudra  : Abhaya-mudra. 

Bentuk mudra : 

 Tangan kiri terbuka dan  menengadah dipangkuan, sedang tangan kanan 

diangkat sedikit diatas lutut sebelah kanan dengan telapak menghadap kemuka. 

~ Sikap tangan ini dipakai manakala Sang Buddha menolak bahaya 

 

 

 

 

 

Arah mata angin : Pusat/central/tengah 

Nama patung budha : Dhayani Budha Wairocana (Yang Cemerlang) 

Nama mudra  : Witarka-mudra 

Bentuk Mudra : 



 

 Tangan kiri terbuka di atas pangkuan dan tangan kanan sedikit terangkat di atas 

lutut kanan dengan telapak menghadap ke muka dan jari telunjuknya menyentuh ibu 

jari. 

~ Sikap tangan ini dipakai manakala Sang Buddha sedang mengajarkan sesuatu 

A. Keterangan tambahan 

a. Di tempat lain kadang Dhayani Budha Wairocana digambarkan dengan mudra  

Dharmachakra-mudra. 

b. Pintu masuk Tradisi Keagamaan ada di sebelah timur dan memutarnya 

melalui cara pradaksina (berputar searah jarum jam, timur – selatan – barat – 

timur) 

 

Avalokittesvara terdapat di candi Bumi ayu  adalah Bodhisattva pemancar 

berkah Maitri (Cinta Kasih) dan Karuna (kasih sayang) yang memiliki kebesaran 

yang tiada tara. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menolong para Makhluk 

yang menderita di dunia ini. Banyak yang memujaNya, termasuk di Indonesia, umat 

Buddha sejak Wangsa Sailendra telah memujaNya, terbukti dengan adanya 

Avalokittesvara Bodhisattva. Dalam kepercayaan jawa ia dikenal juga sebagai Dewi 

Sri,. 

Pemujanya banyak yang telah menerima berkahnya, tetapi diantaranya ada 

yang tidak tahu sama sekali tentang asal-usulNya, bahkan ada yang tidak mau 



 

mempersoalkanNya, yang penting bagi mereka dapat memujanya dan mohon 

pertolonganNya. Ada yang berpendapat  

1. Asal mula Avalokittesvara Bodhisattva. Pada beberapa kalpa yang lalu, ada 

Pratyeka Buddha bernama : Saddharma Virya Tatagatha  Buddha. Saat ia 

memasuki tingkat kesempurnaan mencapai tingkat kesucian Pratyeka Bodhi 

terdengar olehNya keluh kesah penderitaan para makhluk yang berasal/akibat 

dari hasil perbuatan/buah karma dari makhluk itu sendiri yang tidak baik. 

Saddharma Virya Tatagatha melihat bahwa pada dasarnya setiap makhluk 

memiliki benih ke-Buddha-an dan memiliki kesempatan yang sama untuk 

mencapai tingkat kebuddhaan. Semua makhluk manusia mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat ke- Buddha-an. Semua 

makhluk manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat 

Ke-Buddha-an, asalkan ia mau berjuang dengan melaksanakan Sad Paramita 

(Dana Paramita, Sila Paramita, Ksanti Paramita, Virya Paramita, Dhayana 

Paramita, Prajna Paramita).Melihat kesunyataan ini, timbullah rasa belas 

kasihan dari Saddharma Virya Tatagatha dan ia bertekad dengan Maha Maitri 

Karuna (Kekuatan Cinta Kasih dan Kasih Sayang) Nya menolong para 

makhluk agar terbebas dari penderitaan dunia, Prasetya/Kaul diujarkan, saat 

itu juga di udara muncul para Buddha dan para Bodhisattva Mahasattva yang 

memuji kebesaran tekad dari saddharma Virya Tatagatha, sambil 



 

mengucapkan mantra “Maha Maitri Karuna Sahashera Bhujerah Sahashera 

Netra Dharani 

 

5.2 Tradisi  Upacara Masyarakat  warga   Desa Bumi Ayu 

Masyrakat warga yang juga non Hindu menyelengarakan upacara sebagai 

tradisi keagamaan  untuk permonan memperoleh kebaikan . Adapun 

perlengkapannya adalah  

Beras kekelan yaitu nasi yang masih setengah matang, cara pembuatannya yakni 

beras dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan, selanjutnya dikukus 

menggunakan dandang. 

. 

a) Nasi tumpeng yang bentuknya tidak runcing, tetapi berbentuk  mendatar, 

yang biasanya ditempatkan pada bakul besar dan beralaskan daun pisang.  

b) Nasi yang proses pembuatannya menggunakan santan dan daun salam, 

daun jeruk serta ditambahkan sedikit garam, sehingga rasanya gurih, 

c)  Tumpeng yang dimaksud disini yaitu nasi putih yang dibentuk kerucut 

diletakakan diatas nasi biasa yang telah beralaskan daun pisang.  

d) Nasi biasa yang dibungkus dengan daun pisang, berukuran satu kepalan 

tangan yang berjumlah 9 pelang.  

e) ayam yang dimasak dengan bumbu kuning/kunir dan diberi kaldu santan 

yang kental 



 

f) parutan kelapayang digoreng sampai berwarna kuning keemasan 

g) Jenang yang dipakai yakni lima macam (jenang manca warna), yakni 

jenang abang, jenang sengkolo, jenang putih, jenang tuwo, jenang katul. 

Jenang abang yaitu makanan yang terbuat dari tepung beras, parutan 

kelapa, dan sedikit garam yang dicampur dengan gula merah yang 

digunakan sebagai pewarna, kemudian disajikan di atas piring atau cawan.  

 .  

sesajen yang diletakkan pada sebuah takir (wadah tanpa tutup yang terbuat 

dari daun pisang rangkap dua dan diberi lidi dengan arah berlawanan hingga 

berbentuk segi empat) yang berisi teri, empon-empon (jahe, kunyit, kencur, dsb), 

biji-bijian yang terdiri merica, ketumbar, kacang-kacangan, kedelai, kluwak 

(pangi), kemiri, cikalan (kelapa sebanyak satu iris/secuil), cabe, garam, gula, 

kaca, sisir, pisang, tebu, bunga,  kinangan, telur, beras dan uang kepeng, beserta 

arak Merang 

2. Merang yaitu bekas tangkai padi yang telah kering, digunakan untuk dibakar yang 

fungsinya sebagai saksi upacara. 

3. Kemenyan 

 Kemenyan adalah getah kering, yang dihasilkan dengan menorah batang 

pohon kemenyan. Kemenyan yang dibakar berfungsi sebagai perantara doa yang 

dipanjatkan secara sungguh-sunguh kepada Tuhan sebagai upaya berhubungan 

dengan-Nya. 

4. Umpling  



 

 Umpling yaitu sarana yang dibakar dengan kemenyan sebagai perantara doa 

yang dipanjatkan kepada Tuhan sebagai upaya berhubungan dengan-Nya.  

5. Kembang Setaman  

 Kembang setaman adalah bunga yang terkumpul dalam satu paket bungkusan 

daun pisang, biasanya terdiri dari bunga mawar, melati, kanthil, kenanga dan irisan 

daun pandan wangi. Sekumpulan bunga ini berfungsi sebagai pelengkap ritual yang 

tujuannya untuk nyiram tuwuh nyambung tuwuh artinya, sekar setaman yang 

berisikan daun beringin, andong, puring rajang, tunas pisang raja, telur serta bunga 

dan air  

 

 

8. Sajen  

 Seperangkat sarana yang ditempatkan di baskom besar berisi beras, pisang 

satu tangkep, badek, arak brem, telur ayam kampung, benang nilon, sisir serit, 

Benang lawe, kendi berisi air putih. 



 

 

 

9. Kembang  

bunga yang terdiri dari tiga macam bunga, biasanya bunga yang dipakai yaitu 

bunga mawar merah, bunga mawar putih, dan bunga kanthil  

Upacara tradisi keagamaan tersebut dilaksanakan olleh penduduk setempat  

untuk memohon kebaikan dan di lakukan di setiap candi dengan upacara yang 

sama. 

 

 Tindakan simbolis dalam religi adalah relasi (penghubung) antara komunikasi 

human-kosmis dan komunikasi religius lahir-batin. Pemahaman simbolis dalam religi 

pada dasarnya terletak pada sikap manusia ketika sedang menjalankan agama, 

manusia bersikap pasrah kepada Tuhan, kepada Dewa, kepada roh nenek moyang. 



 

Dalam hal ini tampak manusia menyerahkan diri kepada kekuatan tertinggi tinggi 

yang disembahnya. 

 Keterkaitan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa tersebut diungkapkan 

melalui simbol-simbol yang diyakini oleh kelompok masyarakat dengan harapan 

permohonannya dapat diterima. Konteks ini menunjukkan bahwa  tradisi keagamaan 

merupakan bentuk religi Jawa yang telah menjadi tradisi besar di kalangan penghayat 

kepercayaan. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat Geertz (2001: 414)  menurutnya 

religi memiliki empat pengertian, yaitu: (1) sebagai sistem simbol yang berperan, (2) 

membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasi, dan tahan lama di dalam 

diri manusia dengan cara, (3) merumuskan konsepsi tahanan kehidupan yang umum, 

(4) membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan aura faktualisasi sehingga suasana 

hati dan motivasi tampak realistik. Empat rumusan tersebut cukup berkaitan dengan 

religi. Berdasarkan pernyataan di atas berarti  tradisi keagamaan  merupakan bentuk 

religi yang bersifat simbolis dikemas dengan berbagai ritual yang sudah diyakini oleh 

masyarakat sejak lama, serta nuansa kesenian yang diyakini kesakralannya oleh 

masyarakat. Keberadaan pundhen sangat disakralkan dan dihormati oleh masyarakat 

karena beberapa ritual tetap berkembang di masyarakat  candi bumi ayu Setiap 



 

persembahan yang dilaksanakan diyakini akan memberikan dampak positif bagi 

kelangsungan hidup bermasyarakat dalam hal meyakini adanya kekuatan lain diluar 

kemampuan manusia, selain itu juga didukung oleh mitos-mitos yang pernah terjadi 

di masyarakat, sehingga sosial religius tersebut  menambah keyakinan masyarakat.  

  

 Fungsi Religius yang penulis maksud dalam penelitian ini sangat luas, 

mengingat Tradisi ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang memiliki latar 

belakang keyakinan yang berbeda. Sebagian masyarakat memahami bahwa tradisi ini 

merupakan pesta rakyat, ada juga yang memahami bahwa tradisi ini merupakan 

media penghubung antara manusia dengan Tuhan serta leluhurnya, serta pandangan 

lain yang memahami bahwa fungsi tradisi ini merupakan sebuah momentum bagi 

masyarakat untuk menghormati jasa leluhur serta nenek moyang yang telah 

mendahului membangun desa. Fungsi religi tersebut bersifat relatif, tergantung dari 

sudut mana seorang masyarakat meyakini adanya ritual ini. 

 Setiap tahapan  ritual yang merupakan  rangkaian pelaksanaan Tradisi  tradisi 

keagamaan Makna Pembebasan.  Makna secara umum yang dimaksud  peneliti 

dihasilkan dari observasi terhadap aktifitas serta interaksi antar masyarakat selama 

rangkaian yang berhubungan dengan kebudayaan, dapat juga dikatakan bahwa 

kultural adalah sesuatu yang terkait dengan kebudayaan kelompok tertentu, serta 

kebiasaan mereka yang meliputi kepercayaan, tradisi atau hal yang berkaitan dengan 

seni rupa, seperti musik, teater, melukis, dan sebagainya. Kultural berasal dari bahasa 



 

Inggris “culture” yang berasal dari kata latin “cultura” yang berarti gagasan tentang 

keunikan adat kebiasaan masyarakat. Kebudayaan sendiri dimaknai sebagai 

keseluruhan ide, gagasan atau kelakuan berpola, dan benda-benda hasil kreatifitas 

manusia melalui belajar. Makna Kultural melekat erat dengan,  sosiologi, serta adat 

yang ada dalam masyarakat. Makna kultural adalah makna bahasa yang dimiliki 

masyarakat dalam hubungan antara budaya tertentu, memahami suatu budaya berarti 

menentukan dan menafsirkan sistem tanda budaya tersebut, makna kultural 

diciptakan dengan mengguakan simbol-simbol. 

 Tradisi  tradisi keagamaan ini dapat menjadi media bagi kaum orang tua 

maupun anak muda untuk dapat mengekpresikan kemampuan mereka karena seluruh 

warga ikut terlibat di dalam perayaan. Kontribusi Tradisi  tradisi keagamaan ini 

dapat dirasakan oleh masyarakat melalui sajian seni yang ditampilkan oleh 

kelompok-kelompok seni serta pihak yang terlibat di dalamnya.Suatu upacara yang 

dilaksanakan oleh masyarakat tentu memiliki latar belakang tertentu, baik dari 

sumber tertulis maupun berupa lisan seperti halnya keberadaan mitos yang senantiasa 

dihomati dalam sebuh masyarakat. Mitos yang umumnya menceritakan tentang alam 

semesta beserta isinya ini disebarkan guna untuk menyampaikan pengalaman religius, 

untuk membentuk model-model sifat tertentu, dan sebagai bahan ajaran dalam suatu 

komunitas sosial.  

  

  

 



 

BAB  VI  

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka 

ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari karya tulis yang berupa skripsi ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Tradisi  Keagamaan dilaksanakan oleh  candi bumi ayu  candi bumi ayu 

sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur. 

       Agama Hindu pada mulanya muncul dan berkembang di situs Bumiayu   

       sekitar abad ke-9 Masehi. 

2. Candi Bumiayu   beraliran Tantrayana..Pemeluk Tantrayana dari situs 

Bumiayu memuja Dewa Bhairawa beserta saktinya (Bhairawi), yang arcanya 

ditemukan pada Candi Bumiayu 3.  

3. Pendiri bangunan Candi Bumiayu melakukan upacara Tantrayana dengan 

tujuan untuk menghadang pasukan Singhasari yang melakukan ekspedisi 

Pamalayu ke Sumatera pada tahun 1275 Masehi. 

 

4. Fungsi dari pelaksanaan Tradisi  Keagamaan yang dilaksanakan oleh  candi 

bumi ayu  yaitu: (1) Fungsi Religius, sebagai media untuk menghubungkan 

diri dengan Tuhan serta menjaga  kelestarian alam semesta. Selain itu sebagai 



 

bentuk terima kasih kepada leluhur yang pertama kali membangun  candi 

bumi ayu; (3) pengaruh aliran Tantrayana..Pemeluk Tantrayana dari situs 

Bumiayu memuja Dewa Bhairawa beserta saktinya (Bhairawi), yang arcanya 

ditemukan pada Candi 3 komplek Candi bumi ayu 

5. Makna yang terkandung dalam Tradisi  Keagamaan yakni; (1) Makna 

Religius Kultural yaitu  penyatuan siva budha 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka  

 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Tradisi  Keagamaan  tantrayana  adalah tradisi untuk agar tetap dijaga 

kelestariannya karena merupakan salah satu identitas    candi bumi ayu.  

2. Tradisi  Keagamaan perlu di laksanakan agar generasi muda tidak melupakan 

tradisi yang sejak lama berkembang dan dilaksanakan secara turun temurun.  

3. Kepada pemerintah daerah hendaknya lebih Tradisi  Keagamaan agar tidak 

ada kepunahan pada generasi penerus budaya bukan  hanya sebagai daya tarik 

pariwisata tapi sebagai karakter bangsa 

4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggugah para pembaca untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, mengingat sumber yang digunakan untuk 

penelitian masih sangat terbatas, untuk dapat menjelaskan lebih mendalam 

mengenai pelaksanaan Tradisi  Keagamaan, serta dapat lebih 

menyempurnakan penelitian yang akan diteliti berikutnya. 
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