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penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti lainnya. 

Demikian pula hasil penelitian ini semoga dapat memberikan 

gambaran awal mengenai Pura Besakih khususnya tentang teologi Hindu. 
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BAB I 

 Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

 Pura Agung Besakih sangat berkaitan dengan kesucian dan 

keselamatan pulau Bali sesuai dengan sejarah perjalanan Empu Markandeya 

datang ke Bali. Pura ini adalah suatu gugusan pura-pura yang terletak di 

desa Besakih kabupaten Karangasem dan tersebar memenuhi areal sekitar 

12 km2 pada beberapa juringan bukit di lereng Barat Daya Gunung Agung.

 Gunung Agung adalah gunung yang tertinggi di pulau Bali yaitu 

3142 meter di atas permukaan laut dan karenanya wajar pula untuk menjadi 

pusat perhatian dan sekaligus arah pandangan atau orientasi kesucian 

masyarakat Bali. Perbedaan yang begitu nyata antara gunung dan laut, 

kiranya menjadi dasar arah pandang keagamaan yang mengutamakan 

orientasi kaja -  kelod (arah ke gunung-arah ke laut), sehingga untuk pulau 

Bali bagian Selatan gunung agung adalah kaja dan bali bagian utara Gunung 

agung juga sebagai kaja. Kaja bagi gunung agung kalau dicari arah secara 

nasional adalah bagian selatan dari Bali utara.  Perbedaan kaja -kelod 

dengan Utara-  Selatan, sangat jelas, kaja adalah arah gunung tetapi utara 

belum tentu arah gunung, di bali menggunakan konsep segara uk ir (gunung 

dan laut), kalau gunung sebagai hulu/kaja dan laut sebagai teben/kelod. Di 

lereng gunung inilah didirikan Pura Besakih.  
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Nama besakih tertulis dalam beberapa prasasti diantaranya adalah  

prasasti Batu Madeg terdapat sebutan : “…sang lurah mangku basuk ir…” 

yang artinya adalah seorang kepala desa yang juga bertindak sebagai 

pemangku, atau juga dapat diartikan kepalanya para pemangku (rohaniawan 

yang bertugas mempimpin upacara dan bertangtung jawab atas sebuah 

pura). Perkataan basukir berubah menjadi basukih, adalah umum dalam 

bahasa Bali, misalnya sekar menjadi sekah, sakar menjadi sakah, akar 

menjadi akah.kata basuki itu artinya selamat.  

 Letak Pura Besakih di lereng gunung Agung pada ketinggian 1000 

meter di atas permukaan laut menciptakan suasana khusuk dan tenang 

dalam kesejukan serta kenyamanan udara pegunungan. Pura Besakih yang 

terdiri dari 18 susunan pura yang letaknya terbagi menjad i dua bagian yakni 

di soring ambal-ambal dan duwuring ambal-ambal. Fungsi Pura ini ada 

untuk pemujaan kepada Tuhan dan segala manivestasinya demikian juga 

untuk pemujaan terhadap leluhur orang Bali. Di Pura Besakih tersimpan 

berbagai arca, lingga dan media pemujaan lainnya yang umurnya sudah 

berabad-abad. Di dalam menjaga benda-benda yang sudah menjadi situs 

tersebut masyarakat Bali sejak jaman kerajaan sudah mempunyai sistem 

pemeliharaan tersendiri secara tradisional. Organisasi yang ditugaskan 

untuk pemeliharaan Pura dan menjaga situs-situs Hindu di lingkungan pura 

Besakih disebut  Pura Pemaksan, sedangkan anggotanya disebut sebagai 

krama pemaksaan. Masing-masing Pemaksan mempunyai 

emponan/kewajiban sebagai tugas masing-masing. Misalnya Pemaksan Pura 
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Ulun Kulkul mempunyai tugas pokok memelihara dan menjaga pura Ulun 

Kulkul sebagai tugas pokok namun juga mendapatkan tugas tambahan 

memelihara pura lainnya. Demikian juga pemaksan yang lain. Pura 

Pemaksan ini hampir belum pernah secara mendalam disentuh masalah 

pranan dan fungsinya berkaitan dengan pemeliharaan Pura Besakih oleh 

para peneliti. Pemaksan ini seolah-olah dipandang sebelah mata dalam 

mengemong komplek pura Besakih. Karena itu perlu dilakukan penelitian 

dan pembahasan peran dan fungsinya dalam memelihara situs Hindu di Pura 

Agung Besakih Kabupaten Karangasem. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur Pura Agung Besakih 

2. Apa makna makna teologi Pura Agung Besakih bagi umat Hindu  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan 

Pura Besakih merupakan pura terbesar dan menjadi ibunya semua pura 

di Bali. Pura Agung Besakih tidak bisa dilepaskan dari jaman kerajaan 

Bali. Ketika kerajaan Klungkung bisa menyatukan seluruh kerajaan di 

Bali, maka Pura Besakih menjadi tanggung jawab sepenuhnya Raja 

Kelungkung. Demikian banyaknya bagian pura besakih maka raja 

membagi masyarakat untuk menjadi pengempon bagian-bagian pura di 

lingkungan Pura Agung Besakih. Konsep pengempon dan fungsinya 

serta makna sosialnya agar diketahui oleh masyarakat. Demikian 



 10 

pentingnya arti pengempon bagi sebuah pura sehingga dengan 

diuraikannya fungsi dan makna sosial pengempon atau pengemong pura 

masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen tradisional 

tentang pengelolaan dan pemeliharaan sebuah pura dan tanggung jawab 

pengempon yang diwadahi dalam bentuk Pemaksan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA,KONSEP,LANDASAN TEORI DAN MODEL 

PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ida Bagus Rata, dengan judul 

“Pura Besakih sebagai Khayangan Jagat. Di dalam  hasil penelitian tersebut 

menguraikan tentang klasifikasi pura, diuraikan secara arkeologi pembagian 

pura Besakih, tatacara upacaranya, orientasi dan pembangunan pura, jenis 

pura, dan berkaitan dengan peninggalan seni arca dan prasasti, letak pura 

Besakih dan sebagainya. Secara tegas tidak ada menyinggung apa fungsi 

dan pranan pemaksan di lingkungan pura Agung Besakih.  

 Penelitian yang lain yakni Stwat-Fox meneliti tentang Pura Besakih 

dengan judul: “Pura Besakih, Pura Agama, dan Masyarakat 

Bali”,Denpasar,Udayana Universty Press. Penelitian 

ini belum menyinggung masalah pemaksan secara tuntas 

sekalipun ada sekilas menyinggung ada pemaksan di 

pura besakih namun fungsi,pranan dan makna 

relegiusnya belum diteliti secara tuntas. Sedangkan 

penelitian ini akan meneliti secara tuntas bagaimana 

pranan, fungsi pemaksan di lingkungan pura agung 

besakih. 
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2.2 Konsep 

2.1.1 Teologi 

 Menguraikan teologi yang melandasi Pura Agung Besakih akan di 

uraikan menjadi dua bagian yaitu : pertama, teologi secara umum, kedua,  

teologi Hindu. 

2.1.1.1. Teologi Secara Umum  

 Pada mulanya istilah teologi ini muncul di Eropa terutama di daerah 

Yunani, sehingga teologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata 

Theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi teologi ini 

berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Lebih jauh di dalam kamus 

An English Readers Dictionary oleh Ashrnby and Ec Parn Well,1992 : 

133).diuraikan bahwa arti teologi ini sebagai: “.Science of the naptura of 

God and of the foundation belief, yang artinya Teologi itu adalah ilmu 

pengetahuan tentang alam semesta, tentang Tuhan, tentang keyakinan agama 

yang mendasar”. Dengan memperhatikan rumusan tersebut di atas maka 

peranan ilmu Teologi ini sangat besar untuk merumuskan teori keTuhanan 

yang terdapat di dalam masing-masing agama yang diyakininya, tujuannya 

agar setiap sistem keTuhanan yang ada pada masing-masing agama, dapat 

dipelajari secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pemeluknya. 

 Melengkapi pengertian teologi itu di dalam  Ensklopedia Americana 

(1978 : 633) dijelaskan mengenai difinisi teologi sebagai berikut : 
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“Theology is an intellectual discipline that aims at setting forth in an 
orderly manner the content of relegious faith.  This definiton already 
indicates same of the peculiarieties of the subject. Calling theology of 

intlectual discipline involves the claim that  theology has its legitimate 
place in the spectrum of human knowledge and the claim that it can 

make true statement. Theoforem it can also point to defensible 
intllectual procedures in there fore support of this claims. Theology 
has in fact often been colled a science”. 

 
 Dalam kamus filsafat disebutkan bahwa “pengertian teologi secara 

sederhana adalah suatu studi mengenai pernyataan tentang Tuhan dalam 

hubunganNya dengan dunia realitas. Dalam pengertian yang lebih luas, 

teologi merupakan salah satu cabang filsafat, atau bidang khusus inquiri 

filosofi tentang Tuhan. Teologi juga bisa dihubungkan dengan dengan suatu 

agama tertentu sehingga timbulah istilah-istilah teologi Kristen, Jewish dan 

sebagainya. Teologi juga bisa disebut sebagai teori murni yang 

mendiskusikan tentang Tuhan dan hubungannya dengan dunia” (Runes, 1959 

: 317). 

 Istilah teologi ini dalam pengantar Filsafat, diuraikan bahwa “secara 

historis pertama muncul di Yunani karena pada zaman dahulu Yunani 

memiliki keyakinan terhadap beraneka macam kepercayaan terhadap para 

Dewa-Dewa terutama Dewa-Dewa alam seperti : 

a. Dewa langit antara lain : 

1. Dewa Zeus yaitu sebagai Dewa cuaca yang dapat  menurunkan hujan, 

salju, kabut, dan menyebabkan kesuburan. Di samping itu Dewa ini 

juga sebagai Dewa kilat dan guntur. 
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2. Dewa Hera merupakan Dewa yang dapat memberikan kebahagiaan di 

dalam perkawinan dan rumah tangga. 

3. Dewa Pallos Athena: adalah Dewa kecerdikan dan juga merupakan 

Dewa yang mengajarkan taktik dan siasat dalam peperangan, Dewa 

kepandaian, Dewa yang memberikan ilmu pengetahuan terutama di 

dalam pembuatan perabot rumah tangga. 

4. Appolo : adalah Dewa  yang menciptakan cahaya di tengah 

kegelapan dan membuka kegelapan yang menyelimuti pikiran para 

ahli nujum. 

5. Arthemis :  adalah Dewa yang selalu dipuja oleh para buruh. 

b. Dewa jagat raya 

1. Dewa  Helios : Dewa ini berada pada matahari dan memberikan 

kekuatan sinar kepada matari, beliau terbit dari arah timur dan 

tenggelam di arah barat. 

2. Dewa Selena : adalah Dewa yang  berada pada bulan terutama pada 

bulan purnama di samping itu beliau juga dipandang sebagai Dewa 

yang berada pada bintang. 

c. Dewa-Dewa yang mengelilingi Dewa-Dewa terkemuka 

1. Dewi Heba : adalah Dewi yang sering memberikan minuman keras 

kepada para Dewa dan ia dipandang juga sebagai Dewa keremajaan 

yang abadi. 

2. Geny Medes : Dewa keremajaan yang abadi dan karena parasnya 

yang cantik dan tampan maka Dewa ini dipindahkan dari Gunung Ida 

ke gunung Oloimpus. 
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3. Dewa Iris : adalah Dewa Pelangi yang dipakai untuk menghias langit 

dan ia dianggap sebagai Dewa kemenangan. 

4. Appolo : beliau dipandang sebagai Dewa Penyair. 

a. Dewa-Dewa Bumi 

b. Dianysos : adalah Dewa anggur dan dipandang pula sebagai Dewa 

pertanian. 

c. Oreadieia : adalah Dewa yang menjadi pemimpin para Bidadari 

dan bertempat tinggal di gunung dan di hutan. 

Karena pada zaman dahulu banyak Dewa yang dipuja di Yunani, 

maka muncullah belakangan para ahli filosuf-filosuf untuk mengetahui 

sistem teologi yang terdapat dan hidup pada zaman Yunani kuno dan di 

samping itu ilmu teologi  ini bukan saja dipergunakan untuk mengetahui 

sisem KeTuhanan pada zaman Yunani kuno namun ilmu ini dipergunakan 

pula untuk meneliti sistem keTuhanan yang dianut oleh agama-agama yang 

masih dipeluk oleh umat manusia di bumi sekarang. Di dalam meneliti ajaran 

suatu  agama terutama dalam bidang teologi yang menggambarkan hubungan 

manusia dengan Tuhan pada umumnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian 

antara lain : 

1. Polytheisme 

Adalah suatu kepercayaan yang mengakui adanya banyak Dewa, dimana 

Dewa-Dewa ini digambarkan memilik sifatnya sendiri-sendiri. Penganut 

aliran Polytheisme di dalam mereka memuja Tuhan mereka dapat berpindah 
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dari satu Dewa ke Dewa lainnya apabila mereka tidak mendapat terhadap 

Dewa yang dipujanya. 

 Dalam merumuskan suatu  ajaran  agama yang menganut  sistem 

KeTuhanan yang bersifat polytheisme, apabila ajaran agama tersebut 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Di dalam penghayatan terhadap Tuhan yang dipuja maka golongan 

polytheisme selalu mempergunakan nyanyian  yang berbentuk puisi 

karena yang diagungkan adalah bentuk-bentuk Tuhan dan warnanya. 

Pemujaan melalui nyanyian ini dapat menyentuh seluruh perasaan 

dengan mengutamakan rasa keindahan. 

2. Karena di dalam memuja Dewa selalu mempergunakan syair-syair 

tersebut perlu ditafsirkan oleh para penyair yang lainnya atau dengan 

kata lain syair itu perlu dimufakati sebelumnya. 

3. Ajaran Polytheisme cenderung menuju kepada kepuasan batin  maka  

mereka di dalam melakukan puja selalu cenderung memakai sistem 

nyanyian-nyanyian yang berbentuk puisi yang diiringi dengan 

upacara-upacara keagamaan beserta tarian-tarian yang diikuti oleh 

musik  atau  gamelan dan  lain- lainnya. 

4. Daya tarik dari ajaran Polytheisme adalah adanya syair-syair seperti 

syair-syair seni dan lain-lainnya yang bersifat sepontan dan bebas, 

oleh sebab itu pemujaan yang dilaksanakan ditandai oleh keagamaan 

yang berbeda-beda di satu tempat dengan tempat yang lainnya. 
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5. Polytheisme adalah suatu agama yang harus hidup dengan penuh 

kreatif yang penuh dengan daya seni dan sastra beserta menerima 

perubahan-perubahan dalam kemajuan zaman namun identitas seni 

yang terdapat pada dirinya tetap dipertahankan. 

6. Polytheisme di dalam mengungkapkan jiwa puisi yang sangat terbatas 

ia selalu disertai dengan simbol-simbol keagamaannya sehingga 

imajinasi seseorang berkembang dengan leluasa. 

2. Monotheisme  

Adalah suatu keyakinan terhadap adanya satu Tuhan. Adapun tanda-tanda 

suatu agama atau suatu keyakinan yang disebut monotheisme adalah sebagai 

berikut : 

1. Monotheisme adalah suatu kepercayaan kepada perwujudan Tuhan 

yang tunggal, dan lebih dititikberatkan kepada ketunggalan dari 
Tuhan yang dipuja dan Tuhan yang tunggal itu lebih  bersifat 

individu. 
2. Tuhan yang dipuja dalam ajaran monotheisme harus memiliki jenis 

kelamin laki- laki. 

3. Tuhan di dalam monotheisme selalu dipanggil bapak dan tidak boleh 
dipanggil kakak  atau adik. Ia selalu dituakan di dalam pemujaan. 

4. Tuhan di dalam monotheisme ini selalu memiliki  suatu tempat 
tersendiri yang sering disebut dengan surga. Ia dapat pergi ke mana-
mana namun sebagai  tempat tinggalnya yang tetap adalah surga. 

5. Tuhan dalam monotheisme merupakan raja surga yang berkuasa penuh 
atas surga dan dunia. Sebagai seorang raja ia selalu  ingin dipuja dan 

disembah, manusia hendaknya sering melakukan penghormatan 
untuk memuaskan hari sang raja yang ada di surga, manusia harus 
memujinya dan  harus takut kepada Tuhan. Sebagai seorang raja, Ia 

ingin berkuasa penuh dan bila manusia menyembah yang lainnya 
berarti suatu pengkhianatan terhadap kerajaan Tuhan. Bila hal ini 

terjadi maka Tuhan akan menghukum mereka dan menjebloskan ke 
dalam Neraka. 

6. Tuhan dalam monotheisme selalu mempunyai saingan atau musuh 

yang disebut dengan Setan. Tuhan dan Setan selalu bersaing dalam 
usaha mereka menguasai alam semesta. Manusia yang ada didunialah 

yang selalu  menjadi sasarannya, bila manusia dipengaruhi oleh 
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Setan maka Tuhan akan menjadi marah kepadanya dan akan 
menjebloskan nanti ke dalam neraka. 

7. Titik sentral dalam keyakinan monotheisme adalah kerajaan Tuhan 

yang memiliki kekuasaan yang absolut, Kehendak Tuhan yang 
mahakuasa ini merupakan tuntunan bagi manusia yang menempuh 

hidup di bumi. Kemauan dan kehendak Tuhan yang ada di surga 
dapat diketahui oleh manusia yang ada di bumi hanyalah melalui 
rasul-rasul yang dikirim oleh Tuhan. Manusia yang taat 

melaksanakan kemauan Tuhan maka ia masuk ke dalam surga 
sedangkan yang menentang mereka dijebloskan ke dalam neraka. 

 
3. Henotheisme 

 Adalah suatu  keTuhanan yang menyebutkan bahwa Dewa yang 

banyak itu adalah tunggal dan Tuhan yang tunggal itu adalah banyak. 
Ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu agama yang berkeTuhanan henotheisme 

didasarkan atas: 

a. Faktor Estetis 
 Setiap penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selalu disertai 

oleh nilai-nilai keindahan dan kesemarakan. Dalam pandangan ini 
menguraikan bahwa Tuhan itu adalah Dewa yang mulia dan bersinar 

sehingga konsepsi keTuhanan dalam pandangan ini menguraikan bahwa 
Dewa yang banyak itu adalah Dewa yang satu sehingga tidak terjadi 
suatu kontradiksi dalam penampilan satu Dewa terhadap Dewa yang 

lainnya. 

b. Faktor Etis 

 Dalam pandangan ini dijelaskan bahwa Tuhan merupakan 
perwujudan keindahan dan kemegahan seluruh alam termasuk pula 
kebajikan kemuliaan kebaikan yang terdapat pada manusia. Doa-doa 

yang disajikan kepada Tuhan dalam bentuk yang maha utama, dalam 
usaha menggambarkan kemahakuasaan Tuhan walaupun nama-nama 

Tuhan yang digunakan  berbeda-beda. 

c. Faktor Hakikat (metafisis) 
 Konsepsi keTuhanan yang bersifat metafisis adalah konsepsi yang 

menggambarkan Tuhan dalam keadaan netral sebagai yang maha Esa 
memenuhi seluruh alam. Kemahakuasaan Tuhan dalam hal ini 

digambarkan bahwa Tuhan itu adalah paling tinggi, paling mulia, 
memenuhi seluruh alam dan seluruh alam menyatu dengan Dia. 

d. Monisme 

 Adalah konsepsi keTuhanan yang menyatakan bahwa  Tuhan yang 
satu itu adalah Tuhan yang benar dan dari  yang satu itu menjadi banyak 

dan akhirnya yang banyak itu kembali menjadi satu. Jadi yang benar 
Tuhan yang ada ini hanya satu dan segala yang ada di alam semesta 
muncul dari padaNya” (Relin, 2004 : 2-5). 
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2.1.1.2. Teologi Hindu 

 Sesuai rumusannya, teologi adalah merupakan cabang filsafat yang 

membahas tentang Tuhan yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk 

merumuskan teologi dalam keyakinan dan agama-agama maka di dalam 

Hindu ditemukan istilah teologi tersebut dengan istilah lain seperti : 

1. Brahma Widya 

2. Brahma Tatwa Jnana 

 Istilah Brahma adalah suatu istilah yang dipergunakan oleh umat  

Hindu untuk menyebutkan nama Tuhan sebagai pencipta pemelihara maupun 

tempat tujuan dari manusia atau alam semesta nanti pada saat zaman pralaya. 

 Brahma widya merupakan ilmu pengetahuan mengenai keabadian 

yang menjadi dasar dari semua ilmu pengetahuan lainnya 

(Radhakrisnan,1961 : 5). Kata Brahman dalam hal ini diberikan diartikan 

sebagai Tuhan pemeri kehidupan bagi semua ciptaannya. Sedangkan vidya 

atau jnana mempunyai pengertian sama yaitu ilmu. Demikian juga tattwa 

berati hakikat tentang Tuhan. Tatwa Jnana adalah ilmu tentang hakikat Tuhan 

( Pudja, 1999: 35-36). 

 Konsep Tuhan dalam Hindu dikenal dengan istilah Saguna Brahman 

dan Nirguna Brahman. Nirguna adalah Tuhan tanpa wujud, tanpa awal dan 

tanpa akhir.karena nirguna itu tanpa laki-tanpa perempuan ditunjukan dengan 

kata ganti Tat. Tuhan inpersonal God sangat sulit dipahami karena di luar 
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jangkauan pikiran. Maka dalam hubungan dengan dunia Tuhan disebut 

sebagai Iswara. Saguna Brahman adalah Tuhan yang dapat diwujudkan dan 

atribut. Tuhan di puja berdasarkan fungsinya sebagai pencipta disebut 

sebagai Brahma,pemelihara disebut Wisnu, dan sebagai pelebur adalah Siwa 

ini dikenal sebagai Tri Murti ( Jagannathan, 1989 : 35-36). 

 Brahma dalam pandangan umat Hindu adanya hanya Esa hal ini dapat 

di lihat dalam bait sloka sebagai berikut : 

Tonah pita janita yevidhatak 

dhamani veda muvanani visva 
yo devanam  namagha eka eva 
tam samprasman bhuvana yantyanya (RG.X 82 – 3) 

terjemahan : 
Bapa kami, pencipta kami penguasa kami, 

yang mengetahui semua tempat, segala yang ada 
Dialah satu-satunya, memakai nama Dewa yang berbeda-beda 
Dialah yang dicari oleh semua makhluk dengan renungan. 

   
 Uraian Veda di atas memberikan keyakinan kepada umat Hindu bahwa 

Tuhan itu Esa adanya namun ke-Esaan dari Tuhan itu diberi bermacam-

macam nama, sehingga Tuhan memiliki bermacam-macam nama sesuai 

dengan sifat yang ingin dicari oleh manusia pada saat hidup maupun saat 

meninggal dunia ini. Salah satu nama lain yang dipersembahkan oleh si 

pemujanya kepada Brahman adalah kebenaran di mana Tuhan itu sendiri 

merupakan sumber dari kebenaran yang ada. Oleh sebab itu golongan filosuf 

atau maha resi Hindu selalu menekankan kebenaran dalam  usaha mencapai 

kemanunggalan dengan beliau dan akhirnya kebenaran ini menjadi dasar 

keyakinan dari pemeluk agama Hindu dalam usaha bersatu kepadanya dan 

lepas dari ikatan duniawi. 
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 Di samping Tuhan sebagai  sumber  kebenaran maka dalam pandangan 

agama Hindu Tuhan itu sendiri juga merupakan pelindung dan penyelamat 

manusia dan memberikan tuntunan kepada pemeluknya  agar mereka selalu 

berada di jalan yang telah digariskan oleh Tuhan. Dalam kitab suci veda 

disebutkan  bahwa Tuhan itu adalah penyelamat umat manusia seperti pada  

bait berikut : 

Tarataram indram avitaram handaram 

Havehave suhavam suram indram 
Hvyamisatrampuruhutam indram 

Svasti no mghava ghavindram (Rgveda VI. 47. 11) 
Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai penyelamat 
Tuhan yang maha kuasa yang dipuja dengan gembira 

dalam setiap pemujaan, Tuhan maha sakti, selalu dipuja 
kami memohon semoga Tuhan yang maha Pemurah melimpahkan 

rahmat kepada kami. 
Tuhan  tempat  berlindung bagi manusia 
 

Prate yaksi iyarmi manem 
bhuvo yatha vandhya no avesu 

ghanva triva prapa ask tvagagna 
iyaksavepurave pratna rajan. (Rgveda. X. 4 –1). 
Kepada itu kami persembahkan sesajian, kepadamu kami panjatkan 

doa kami kepadamu yang dipuja pada doa kami,  Engkau adalah ibarat  
mata air dalam  gurun pasir, ya Tuhan. Bagi manusia yang 

menyembahmu oh raja yang abadi. 
 
 

Tuhan sebagai Penolong orang yang Hina : 

Vmrthivim Esa etam 
ksetraya visnur manuse dasyayam 
dhuvaso asya kerayo janasa 

urusiktim sujanima cakra (Rgveda VII. 100.4) 
Wisnu membentangkan bumi ini dan menjadikan  tempat tinggal bagi 

manusia. Kaum yang hina aman sentausa di bawah lingkungannya 
yang mulia telah menjadikan  bumi ini tempat mereka.  
  

Tuhan Maha Pengasih : 

Tvam hi na pitam vaso 
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Tvam mata satakrato babhuvita 
Agha te mumnam imahe (Rgveda VIII. 98.11).  
Ia maha pemurah Engkau adalah bapak kami dan ibu kami dan ibu 

kami Ya Tuhan engkau maha ada, kini kami mohon kemurahanmu. 
 

 Melihat kutipan sloka di atas bahwa ilmu tentang Tuhan atau teologi 

dalam agama Hindu telah dimulai sejak adanya veda.  Hal ini nampak seperti 

dalam bait-bait sloka tersebut di atas. Dalam perkembangan selanjutnya 

pembahasan tentang Tuhan dalam agama Hindu khusus mengenai teologi 

Hindu di jumpai dalam kitab-kitab suci/Tundra seperti Purusa sukta yang 

membahas tentang adanya Tuhan sebagai berikut : 

Purusa evedam sarvam yad bhutam yasco bhavyam uthamritat vasyet 

sano, yad anena tirohati.  
Terjemahan : 

Sesungguhnya purusa adalah semua ini semua yang ada sekarang dan 
yang akan datang ia adalah raja keabadian yang terua membesar 
karena makanan. 

 
Tasaad asva ajayanta ye ke chobayadatah 

Gavoha jajnira tasmat tasmaj  jata ajavatah. 
Terjemahan :  
Dari lahir, lahirlah kuda dan binatang apa saja yang bergigi dua baris, 

Sapi lahir dari Dia. Dari dialah lahirnya kambing dan biri-biri. 
  

 Di dalam Purusa sukta didapatkan pengetahuan bahwa Tuhan disebut 

pula dengan nama purusa. Purusa inilah yang merupakan sumber dan 

menjadikan alam semesta  ini semua baik yang tampak sekarang maupun 

yang akan datang. 

 Lebih jauh dalam kitab Isa Upanisad menguraikan tentang adanya 

Tuhan sebagai berikut : 

Isavasyam ida sarvam yat kinca jagattyam jagat, 

Tena tyaktena bhujittha magradah kasya sivid dhanam (Isa 
Upanisad.I)  
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terjemahan : 
Sesungguhnya apa yang ada di dunia ini, yang berjiwa ataupun yang 
tidak berjiwa dikendalikan oleh Isa yang maha Esa oleh karena itu 

orang hendaknya menerima apa yang perlu dan diperuntukkan baginya 
dan tidak menginginkan milik orang lain. 

 
 Tuhan di dalam kitab Upanisad ini sering disebut dengan nama Isa 

yang berarti Tuhan yang maha Esa, Ia memberikan kehidupan dari semua 

makhluk hidup di dunia ini dan apa yang diperuntukkan olehnya kepada kita 

hendaknya kita harus menerima sehingga apa saja yang kita terima 

hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan mengharapkan 

milik orang lain menjadi milik kita sendiri karena hal itu bukan diberikan 

oleh Tuhan. 

 Dalam bait lain dari Isa Upanisad menguraikan tentang Tuhan sebagai 

berikut : 

Sa paryacac chucram, akayam, avaranam  

asnavirani suddhamapapa vidham kavir 
manisi paribhuh svayambhur, yathatathyato 
rtham wyadadhic chasvati bhyah samabhyah (Isa Upanisad.8) 

Hendaknya diketahui bahwa ia maha kuasa 
Tak bertubuh, tak teraba, tak berurat nadi 

Suci, tak kena oleh penderitaan, maha tahu 
Ahli pikir, maha besar, ada tanpa diadakan 
Pemberi rahmat atas segala keinginan sejak  

Zaman dahulu kala.  
 

 Pandangan Isa Upanisad terhadap adanya Tuhan telah diuraikan dalam 

bait di atas di mana pada bait ini dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak dapat 

diraba oleh indera manusia namun beliau adalah maha kuasa, beliau tidak 

dapat terbunuh oleh senjata, beliau dipandang sebagai ahli pikir dan beliau 

pemberi  rahmat atas segala keinginan yang diingin oleh ciptaannya. 
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 Teologi Hindu menurut uraian di atas adalah suatu ilmu yang 

membicarakan atau menguraikan keyakinan akan adanya Tuhan yang disebut 

dengan nama beraneka ragam seperti Isa, Brahman, Sanghyang Murbeng 

Dumadi, Sanghyang Widhi dan lain-lainnya. Di samping memiliki nama yang 

berbeda-beda teologi Hindu juga membicarakan tentang Tuhan sebagai 

pencipta alam semesta ini, dan di dalam menciptakan alam semesta ini beliau 

mempergunakan lima macam zat yang disebut dengan nama panca maha 

bhuta yang terdiri dari : Pertiwi (zat padat), apah (zat cair), teja (sinar), bayu 

(udara), akasa (ether). Di samping beliau sebagai pencipta alam semesta, 

Tuhan juga dilukiskan sebagai pemelihara alam semesta yang memberikan 

rasa cinta kasih kepada ciptaanya. Sehingga Tuhan bagaikan orang tua yang 

memelihara putra-putranya. 

 Perlu dikemukakan bahwa ilmu keTuhanan dalam agama Hindu telah 

dimulai dengan munculnya wahyu  suci veda yang penjelasannya terdapat 

pada kitab Purusa Sukta, Nasakya sukta. Kedua kitab itu menguraikan 

penjelasan tentang adanya Tuhan pada Veda dan  lain-lainnya, maka 

kemudian berkembang menjadi beberapa kitab yang menguraikan dan 

membahas tentang Tuhan dalam agama Hindu seperti kitab Brahma sutra, 

Purana, kitab Tantrayana dan sebagainya. 

 Kepercayaan dan keyakinan orang terhadap Tuhan merupakan suatu 

hal yang sangat penting dalam hidup seseorang oleh sebab itu agama 

merupakan jalan terbaik untuk membawa seseorang dalam menghayati dan 

meyakini dirinya terhadap adanya Tuhan. Agama menuntun jalan hidup 
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manusia dan masyarakat yang beriman, sehingga apa yang ditulis dalam kitab 

suci merupakan suatu yang benar dan harus diiikuti sehingga pada saatnya 

orang merasa puas dengan adanya Tuhan melalui iman dalam ajaran agama 

yang dianutnya. Akan tetapi lama kelamaan karena manusia dipengaruhi oleh 

lingkungan hidup dan perjuangannya melawan alam dalam mempertahankan 

hidup sehingga timbullah pertanyaan di dalam batin mereka tentang 

kebenaran dari keberadaan Tuhan itu. Dalam batin mereka mulai timbul suatu 

pertanyaan apakah Tuhan itu memang benar ada dan jika Tuhan itu memang 

benar ada dapatkah dipertanggung Jawabkan secara ilmiah  keberadaannya? 

Ilmu pengetahuan yang pertama muncul untuk memberi penjelasan dan arti 

tentang adanya Tuhan yang didasarkan pada wahyu-wahyu yang terdapat 

dalam kitab suci disebut dengan nama Teologi. 

 Di India wahyu yang pertama yang  membicarakan tentang adanya  

Tuhan ditemukan dalam kitab suci Hindu yang disebut dengan nama Veda, 

oleh sebab itu veda ini bagi Hindu merupakan wahyu langsung dari Tuhan 

sehingga Veda ini disebut dan nama Veda sruti yang artinya wahyu langsung, 

yang didengar dari  Tat yang tertinggi oleh sebab itu Veda bukan hasil karya 

manusia. Veda yang diwahyukan oleh Tuhan kepada maharesi kemudian 

dikelompokkan menjadi 4 buah yang terkenal dengan sebutan catur Veda 

antara lain : 

a. Rg. Veda terdiri dari 10.522 mantra dan mantra-mantra ini 

dipergunakan untuk memohon kehadapan Tuhan agar beliau  berkenan  

hadir pada upacara korban yang dilakukan oleh para maharesi. 
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b. Sama Veda terdiri dari 1875 mantra dan mantra ini hampir seluruhnya 

sama dengan Rgveda, akan tetapi mantra-mantra di dalam sama Veda 

ini diberikan  tembang dan diiringi oleh musik-musik. 

c. Yajur Veda berisi doa-doa yang terdiri dari 1975 sajak yang 

dipergunakan untuk mempersembahkan korban-korban kepada para 

Dewa yang wajib menerimanya dengan menyebut nama Dewa-Dewa 

berulang-ulang. 

d. Atharwa Veda terdiri dari 5.987 mantra, dan mantra ini dihubungkan 

dengan sihir dan tenung untuk menyembuhkan orang sakit dan 

mengusir roh jahat. 

 Teologi dalam agama Hindu  bertujuan untuk memberikan penjelasan  

tentang adanya Tuhan yang telah diyakini oleh masyarakat, oleh sebab itu di 

dalam membahas ke-Tuhanan dalam Veda maka kita tidak dapat lepas dari 

Tuhan  yang selalu dipuja dalam bait-bait  Veda tersebut di atas dan diyakini 

oleh masyarakat pemeluknya antara lain adalah : 

a. Samhita : Pada zaman samhita ini sering dipuja Dewa-Dewa penguasa 

alam dan arwah nenek moyang dan Dewa  yang paling banyak 

mendapat pujian adalah Dewa Agni. Dewa Surya, karena Dewa Surya 

ini adalah Dewa yang langsung mempengaruhi kehidupan dan 

membawa perubahan musim, siang dan malam. Di samping Dewa-

Dewa seperti tersebut di atas maka Dewa yang banyak mendapat 

persembahan adalah Dewa Indra. Dewa Indra dipuja karena beliau 

merupakan pemimpin para Dewa atau dipandang sebagai Dewa 
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tertinggi, beliau dipuja sebagai pemberi  keberanian kekuatan, yang 

merupakan kebutuhan utama dari pemujanya. Dewa Indra dipandang 

pula sebagai Dewa guntur, Dewa pelindung  bagi yang lemah dan 

beliau dipuja pula sebagai Dewa kesuburan. Di samping Dewa Indra 

maka Dewa Waruna merupakan Dewa Kebijaksanaan, kebaikan, dan 

sebagai saksi agung dari perbuatan baik-buruk manusia serta 

menjatuhkan hukuman bagi mereka yang berdosa.  

 Pada umumnya hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan terhadap 

manusia disebut dengan nama hukum Rta yaitu hukum alam yang 

bersifat absolut yang nantinya akan menjelma menjadi hukum karma 

atau hukum dharma. Adapun maksud dan tujuan memuja Dewa-Dewa 

tersebut di atas agar para pemujanya memperoleh pikiran yang suci 

serta kehidupan yang baik. Dengan tuntunan gaib dari Tuhan maka 

seseorang dapat melakukan perbuatan mulia dan setelah mereka mati, 

mereka menuju ke alam surga dan menikmati kehidupan yang bahagia. 

b. Brahmana : Pada zaman Brahmana maka jalan yang ditempuh dalam 

rangka mencapai kepuasan batin adalah dengan melakukan 

persembahan  atau yadnya kehadapan Dewa yang dipuja dgn dipimpin 

oleh kaum Brahmana karena kaum Brahmana beliau memiliki 

kemahiran di dalam melafalkan doa-doa, di dalam mantra-mantra yang 

diucapkan beliau banyak menyebut nama Dewa-Dewa yang diinginkan 

oleh si pemuja karena Dewa bagi si pemuja merupakan sinar suci 

Tuhan dalam memberikan kehidupan yang berhubungan dengan 
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pekerjaan. Walaupun nama dari Dewa-Dewa banyak disebutkan akan 

tetapi dalam zaman Brahmana maka mayarakat telah percaya akan 

adanya satu Tuhan dengan kalimat yang berbunyi Ekam sat wiprah 

bahuda wadanti yang artinya Tuhan hanya satu orang bijaksana 

memberi nama  yang beraneka macam sesuai dengan fungsi yang 

dimohon oleh masyarakat.  

 Di dalam zaman Brahmana ini maka Tuhan yang tertinggi yang 

menjadikan segala-galanya diberi nama Prajapati  yang berarti Tuhan 

penguasa alam semesta, dan beliau pemegang hukum Rta sehingga 

pada zaman Brahmana ini segala kegiatan ditujukan kepada Prajapati 

atau sinar sucinya guna memohon kekuatan agar beliau 

menganugerahkan segala yang menjadi keinginan masyarakat. 

c. Upanisad : Tuhan yang disebut dengan panggilan Brahman sudah 

dikenal dari zaman samhita namun dalam zaman upanisad lebih 

ditekankan lagi sebagai Tuhan dalam penciptaan, pemeliharaan dan 

pelebur. Dalam kitab Brihadaranyaka upanisad dan munduknya 

upanisad dijelaskan  bawah Tuhan (Brahman) tersebut merupakan 

jiwa dari alam semesta,  beliau maha tahu dan merupakan jiwa dari 

segala sumber. Di dalam kitab Sweta Swatara Upanisad maka 

Brahman dilukiskan sebagai Tuhan dari para Dewa pengatur alam 

semesta, tidak ada satupun yang dapat menyamai kemahakuasaan  

beliau dan beliau merupakan sumber dari ilmu pengetahuan energi dan 

gerak. Ia dipanggil pula dengan sebutan purusa karena beliau 
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menerangi kegelapan dan merupakan sumber yang dituju dari semua  

makhluk. 

 Di dalam mencari beliau  hendaknya setiap  umat melakukan praktek 

yoga dengan jalan melaksanakan pengontrolan terhadap pikiran secara 

menyeluruh termasuk juga pengaturan terhadap pernafasan, dan maksud 

terakhir dari yoga ini adalah untuk bersatunya Atman dengan Brahman 

sehingga Atman bebas dari semua ikatan.  

 Dari uraian yang terlukis pada bagian di atas maka Brahman 

dinyatakan sebagai prinsip semua Dewa, prinsip jiwa alam semesta dan juga 

sumber Atman. Kesemua ajaran yang terurai dalam ajaran Upanisad hanyalah 

bersifat filosofis untuk menuju ke jalan keyakinan tentang adanya Tuhan 

(Brahman) melalui renungan atau yoga sehingga manusia sampai kepada 

kepastian  tentang prinsip hidup yang menjiwai manusia dan alam semesta. 

Walaupun demikian semua, hal tersebut di atas tidak cukup dapat membuka 

pokok-pokok pikiran baru tentang ajaran ke-Tuhanan yang menjadi sumber 

pembicaraan sepanjang zaman. 

 Di samping kitab suci Veda (Sruti) seperti tersebut di atas maka kitab-

kitab lain juga membicarakan masalah keTuhanan dengan maksud 

memberikan penjelasan tentang pengertian Tuhan yang terdapat dalam kitab 

suci sehingga dapat diterima oleh alam pikiran manusia. Adapun kitab-kitab 

smrti yang ikut membahas tentang keTuhanan dalam agama Hindu antara lain 

adalah : 
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 Dharma sastra : sering juga disebut kitab smrti yang merupakan 

uraian  terperinci dari sruti atau Veda yang membahas tentang ilmu 

kemasyarakatan, ilmu upacara yang terurai dalam kitab suci Veda. 

Pandangan Veda smrti  terhadap adanya Tuhan dilukiskan dalam suatu syair 

yang berbunyi sebagai berikut : 

Yaat karanama vyakta  
Nityam sadasadatmakam 
Tadwisrtah sa puruso 

Loke brahmeti kertiyete 
 

Dari asal itu, Ia yang tak nyata, kekal dan nyata, 
Tak nyata, ia ciptakan purusa dikenal di dunia dengan 
Nama Brahman. (Menawadharma sastra 1.2.) 

 
 Suatu hal yang sangat penting dalam upacara keagamaan adalah puja 

yang bertujuan untuk memanggil nama Tuhan atau Dewa yang dituju yang 

biasanya mempergunakan simbol dalam pemujaan. Tuhan selalu dipuja di 

dalam hati dan di luar diri dan pemujaan Tuhan diluar diri nampaknya seperti 

perayaan-perayaan pada candi-candi dan pura-pura. Di dalam melakukan 

pemujaan ada beberapa cara atau tingkatan yang harus diikuti dalam Smrti 

antara lain adalah : 

1. Dhyana : merenung/memusatkan pikiran kepada Dewa 
yang dipuja. 

2. Avahana : menyebut  atau memanggil nama Dewa yang 
diingini atau yang disimbolkan dalam hati. 

3. Asana : memberikan  tempat duduk kepada Dewa yang 

dipuja. 
4. Padya : membasuh kaki para Dewa yang dipuja. 

5. Arghya : pemusatan pikiran untuk melakukan puja. 
6. Shana : mempersembahkan bau harum-harum kepada 

para Dewa. 

7. Wastra : mempersembahkan kain dan pakaian kepada 
para Dewa. 
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8. Jadnya pawita : mempersembahkan  benang suci kepada para 
Dewa dan persembahan lainnya. 

9. Gandha : mempersembahkan wangi wangian kepada para 

Dewa. 
10. Puspa : mempersembahkan bunga ke hadapan beliau. 

11. Dupa : membakar bau harum-haruman kepada beliau. 
12. Naivedia : mempersembahkan makanan kepada para Dewa. 
13. Dipa : menyalakan  lampu 

14. Tambula : mempersembahkan daun sirih. 
15. Nirajana : menyalakan api dari kayu sebelum persembahan 

kepada para Dewa dilakukan. 
16. Swarna puspa : mempersembahkan ornamen (hiasan) kepada 

para Dewa. 

17. Shoda upacara : upacara pesta yaitu upacara persembahan 
makanan dan minuman soma ke hadapan Tuhan 

atau Dewa yang dipuja. 
18. Visarjana  : mempersilahkan Tuhan dan para Dewa kembali 

setelah upacara selesai (Titib, 2002 : 5). 

 
 Selama upacara berlangsung maka pada saat menyongsong Brahman  

atau para Dewa yang dipanggil maka pada candi di mana upacara 

dilangsungkan diadakanlah pertunjukkan dari keagamaan musik kidung 

gamelan dan lain-lainnya, yang dapat menambah heningnya upacara tersebut. 

Pada saat Tuhan yang maha tinggi diturunkan maka masyarakat yang  

beriman mulai merasakan adanya getaran batin sehingga adanya Tuhan dapat 

dirasakan. 

 Di samping kitab dharma sastra seperti  dikutip di atas kitab Purana 

juga membicarakan tentang kebesaran adanya dan kemahakuasaan Tuhan. 

Kitab Purana pada umumnya banyak mengandung cerita-cerita kuno yang 

sangat  erat kaitannya dengan agama filsafat, yoga dan mistik dengan tujuan 

untuk mencapai kesucian rohani dari pengikutnya. 
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 Kebesaran dan kehebatan dari Tuhan selalu diceritakan sehingga 

dengan demikian timbul rasa hormat dan bhakti terhadap adanya Tuhan. 

Tuhan yang paling banyak dipuja dalam purana adalah Dewa Siwa dan Dewa 

Wisnu. Dewa Wisnu pernah mengadakan awatara ke dunia dalam usaha 

memberikan kebahagiaan kepada umat manusia di dunia. Adapun awatara 

wisnu yang pernah dilukiskan dalam kitab purana adalah :  

1. Matsya watara : Beliau turun ke dunia untuk menyelamatkan sang 

manu dari bahaya dan menyelamatkan veda dari kehancuran. 
2. Kurma awatara : betara  wisnu beliau mengadakan awatara 

sebagai penyangga gunung mendarab yang diputari oleh para 
Dewa dalam pencarian tirta amerta. 

3. Vraha batara wisnu menjelma menjadi  babi hutan untuk menjaga 

dunia dari tarikan raksasa yang akan ditenggelamkan ke tengah 
laut. 

4. Nara singa awatara wisnu menjelma kedunia untuk 
menghancurkan raksasa yang bernama  Haranya kasipu. 

5. Vamana awatara : Wisnu menjelma sebagai orang kerdil dan 

dengan Triwikramanya ia dapat menguasai dunia. 
6. Rama awatara : Wisnu menjelma ke dunia untuk menegakkan 

dharma dan yang dianggap sebagai perusak adalah raksasa 
rawana. 

7. Parasu Rama awatara wisnu menjelma ke dunia untuk 

menegakkan kebenaran sebagai sang rama dengan membawa 
kapak. 

8. Kresna awatara : Beliau turun ke dunia untuk mendamaikan 
perang antara kurawa dan pendawa. 

9. Budha awatara beliau lahir di keluarga Sudodana yang 

menyebarkan agama budha. 
10. Kalki awatara : Beliau akan menjelma kembali ke dunia pada 

masa zaman akhir kali yuga dan beliau akan menegakkan dharma 
dengan menaiki kuda putih serta membawa pedang terhunus. 
 

 Demikianlah sedikit uraian ke-Tuhanan yang terdapat dalam kitab 

purana dengan harapan agar masyarakat lebih mantap akan keyakinan 

terhadap adanya Tuhan yang telah dilukiskan dalam kitab suci Veda. Lebih 

lanjut kitab Teologi Hindu yang paling akhir yang sering disebut dengan 
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nama Kitab Agama atau Tantrayana juga membahas tentang adanya Tuhan 

yang merupakan penjelasan terperinci dari kitab suci Veda sehingga kitab 

suci harus diyakini kebenarannya dan tidak perlu dibantah karena kitab ini 

merupakan wahyu langsung dari Tuhan. Untuk lebih memudahkan dan 

menghayati serta memahami ajaran keTuhanan dalam agama Hindu maka 

masyarakat lebih cenderung mempelajari kitab agama atau tantrayana pada 

kitab ini Tuhan  yang dipuja disebut dengan nama Siwa sebagai Tuhan yang 

maha agung dan luhur, dan bila beliau menciptakan alam semesta beliau 

mengeluarkan tenaga yang disebut dengan nama sakti dari sakti inilah 

kemudian keluar kekuatan yang disebut dengan nama Dewa Brahma sebagai 

Dewa pencipta Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan Dewa Rudra atau Dewa 

Iswara mengembalikan kepada sumbernya. KeTuhanan yang diajarkan 

sebagai unsur iman dalam agama Hindu kita jumpai dalam kitab Atarwa 

Veda yang menguraikan bahwa Tuhan itu merupakan  tempat untuk 

menyampaikan permohonan dan segala yang diingini oleh manusia seperti 

sejak yang terlukis pada Atarwa Veda sebagai berikut : 

Asvina saraghena ma 

madhunaddta subhatpati 
yatha bhrgasvati vacam 

avadam jaman anu (Atarwa Veda VI 69.2) 
Aswin Dewa cahaya 
limpahkanlah kepada kami yang manis 

sehingga kami mampu mengucapkan kata-kata yang mulia kepada 
seluruh umat manusia. 

 
 Uraian dalam kitab Veda seperti tersebut di atas, memberikan 

analogi bahwa Tuhan merupakan tumpuan harapan manusia untuk 

memohon segala keinginan yang dikehendaki oleh manusia. Keinginan 
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manusia untuk lebih banyak mengetahui yang serba gaib itu maka ini ak an 

dapat mendorong manusia untuk merenungkan akan kebesaran dan kegaiban 

yang dimiliki oleh Tuhan itu. Gambaran tentang Tuhan yang dipikirkan 

oleh setiap orang maka dapat menimbulkan hal-hal yang berbeda dan hal ini 

akan tampak dengan timbulnya bermacam-macam sistem filsafat seperti 

Nyaya, Vaisasika, samkhya, yoga, mimamsa, dan Vedanta yang kesemuanya  

mengakui akan kemutlakan ajaran Veda namun argumentasi mereka  

berbeda yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ilmu keTuhanan 

Veda yang merupakan wahyu suci yang diyakini oleh umat Hindu dapat  

mendorong munculnya filsafat yang merupakan renungan dan hasil pikiran 

manusia dalam rangka mencapai suatu kebenaran dalam bidang ilmiah.  

 Sumber-sumber Ajaran theologi Hindu (tatwa) di Indonesia  banyak 

termuat di dalam lontar- lontar di Bali. Di dalam berbagai lontar Tattwa 

diuraikan berbagai hal yang berhubungan dengan dasar-dasar ajaran Hindu 

yang menjadi dasar adanya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia 

dengan sesama serta manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran Hindu 

sehingga manusia dapat menyempurnakan lahir dan bhatin, manusia tidak 

akan dapat memisahkan diri dari kenyataan-kenyataan filsafat agama itu 

sendiri. di dalam agama Hindu filsafat diidentikan dengan Tattwa, 

walaupun pengertiannya belum sepenuhnya dapat dibenarkan. “Sumber-

sumber ajaran Tattwa dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Sumber yang asli yakni yang merupakan sumber primer sebagai 

sumber inspirasi serta menjadi dasar renungan dalam 
perkembangan ajaran Tattwa berikutnya. 
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b. Sumber yang tidak asli adalah semua pustaka atau lontar-lontar 
yang tumbuh dan berkembang dari sumber asli tadi namun tetap 
menyajikan pikiran/ pandangan falsafati” (Sindhu, dkk, 1981 : 1). 

 
 Berbicara mengenai sumber asli, maka sumber dari segala sumber 

dharma (ajaran agama Hindu) ialah Veda. Tetapi Veda sangat sukar untuk 

dimengerti, oleh karena itu Veda dijelaskan secara filosofis rasional (ilmiah) 

dan penjelasannya itulah disebut Upanisad. Upanisad itu sendiri menjadi 

sumber dari pada Tattwa. Dinyatakan Upanisad sebagai sumber daripada 

ajaran Tattwa dapat diketahui dari aspek bentuk kejadiannya Veda yang 

dapat dikelompokkan menjadi tiga hal yaitu : 

a. Kelompok mantra, yang terdiri dari Rg. Veda, Sama Veda, Yayur 
Veda dan Atharwa Veda. 

b. Kelompok Brahmana terdiri dari penjelasan pokok untuk tiap-tiap 
mantra, khususnya dibidang yadnya atau karma, sehingga 
kelompok itu juga disebut dengan karma kanda. 

c. Yang terakhir adalah kelompok Upanisad atau Aranyaka, kelompok 
ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan kitab 

Brahmana hanya saja khusus dibidang pemahaman tentang 
KeTuhanan yang hanya boleh atau dipelajari oleh orang-orang 
tertentu saja dalam artian tidak sembarang orang dapat 

memahaminya. Sehingga sering kitab ini disebut Rahasya atau 
kitab rahasia. Kitab inilah yang paling penting dan termasuk ke 

dalam jnana kanda (Pudja, 1984 : 36).  
 

 Kelompok yang terakhir inilah yaitu Jnana kanda merupakan sumber 

pembahasan dari filsafat. Oleh karena sumber Tattwa adalah Upanisad dan 

sumber Upanisad adalah Veda, maka sumber daripada Tattwa adalah Veda, 

sehingga ajaran Tattwa yang berkembang di Indonesia adalah tidak 

bertentangan dengan Veda. Veda sebagai sumber-sumber ajaran dijelaskan 

dengan tegas dalam slokanya antara lain : 

“Wedo khilo mulam smrtiçila ca tadwidam, 



 36 

ācarāçaiwa sādhūnām ātmanastusti rewa ca” (MD.II.6) 
Terjemahan: 

“Seluruh pustaka suci Veda adalah sumber pertama atau utama dari 

pada dharma (agama Hindu) kemudian adat-istiadat (Smrti), dan lalu 
tingkah laku yang terpuji dari orang budiman yang mendalami Veda 

(Sila), juga kebiasaan orang-orang suci (acara) serta akhirnya 
kepuasan diri sendiri (Atmanastuti)”. 

 

Kemudian dalam sloka berikutnya disebutkan : 

“Ya Veda nāhyāh smrtato yāçca kāça kudrstayah. 

sarwāsca nisphalāh pretya tuno nistha hitah smrtah”.(MD. XII, 95). 
Terjemahan : 

“Semua smrti dan semua sistem filsafat yang rendah yang tidak 

berdasarkan Veda, tidak akan membawa pahala sesudah mati karena 
dinyatakan atau didasarkan atas kegelapan”(Pudja dan Sudharta, 

1977/1978 : 64). 
  

 Kedua sloka di atas dapat dipahami, bahwa sumber daripada Tattwa 

adalah Veda. Selanjutnya dinyatakan bahwa kalau ada sistem kefilsafatan yang 

sama dengan Tattwa tetapi bertentangan dengan Veda, maka itu tidak akan 

bahkan justru dapat membawa ke arah yang sesat. 

 Bila ditilik dari kebenaran usianya teks tersebut di atas maka yang dipakai 

sebagai ukuran tua atau mudanya suatu naskah adalah banyak sedikitnya teks 

Sanskerta dan baik tidaknya teks atau sloka Sanskertanya. Semakin bagus dan 

banyak teks/sloka Sanskertanya maka kitab tersebut lebih tua usianya bila 

dibandingkan dengan kitab- kitab lainnya. 

 “Tattwa adalah ajaran agama yang pada hakikatnya adalah ajaran 

kebenaran mengenai filsafat agama, juga mengenai Theologi KeTuhanan dan 

Methaphisika dari agama itu sendiri serta dalam penyampaiannya secara 

mithologi. Tattwa juga berarti kebenaran itu sendiri. kata Tattwa berasal dari 

bahasa Sanskerta yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
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dengan kebenaran. Di dalam lontar-lontar di Bali kata Tattwa inilah dipakai 

untuk menyatakan kebenaran itu. Karena segi memandang kebenaran itu 

berlain-lainan, maka kebenaran itupun tampaknya berlainan pula sesuai dari 

segi memandangnya, walaupun kebenaran itu satu adanya”(Sura, 1981 : 16). 

 Di dalam sistem pengetahuan tentang kepercayaan terhadap Tuhan 

dalam agama Hindu ada tiga cara untuk mengenal Tuhan yang disebut Tri 

Pramana. Tiga cara inilah yang berhubungan dengan Tattwa atau Theologi 

agama Hindu bagiannya sebagai berikut : 

“Pratyaksanumanacca 

Krtan tad wacanagamah 

pramanan triwidampraktam 

tat samyogjanam uttamam” 

Terjemahan : 

Ikang sang kahanan dening pramana telu ngaranya, pratyaksa 
numanagama. Pratyaksa ngaranya, katon kagamel, anumana 

ngaranyakadyangganing anon kukus ring kadohan, yata 
manganumana hingaranya, yeka anumana ngaranya. Agama 

ngaranya, ikang aji inupapattyan de sang guru telu 
Pratyaksanumanagama, yata sinaguh samyajnana ngranya. 
(Wrhaspati Tattwa, 26) 

 

Orang yang dikatakan memiliki tiga cara untuk mendapat pengetahuan 

(Pratyaksa, Anumana, Agama). Pratyaksa (konon) namanya (karena) 
terlihat dan terpandang. Anumana sebutannya sebagai melihat asap 
ditempat jauh, untuk membuktikan kepastian (adanya api) itulah 

disebut Anumana. Agama disebut pengetahuan yang diberikan oleh 
para guru (sarjana) itulah dikatakan agama. orang yang memiliki tiga 

cara untuk mendapatkan pengetahuan Pratyaksa, Anumana dan Agama 
dialah berpengetahuan lengkap. 
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 Sloka di atas kalau direnungkan dalam-dalam segala benda maupun 

kejadian yang menjadi pengetahuan dan pengalaman kita sebenarnya semua 

didapat dengan Tri Pramana atau tiga cara untuk mengetahui ini. 

 Ajaran Tri pramana sangat berhubungan dengan Pelaksanaan 

kerangka dasar ajaran agama Hindu yaitu mengenai filsafat Hindu (Tattwa), 

susila dan acara. Pelaksanaan ajaran ini di dalam masyarakat Hindu di 

Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan, meskipun masih dalam bentuk yang 

sederhana. Misalnya adanya perkumpulan yang dinamakan “Pengaksaran”. 

Pengaksaran adalah pembinaan agama yang dilakukan oleh masyarakat 

Banyuwangi yang dipimpin langsung oleh para pemuka agama dan sekaligus 

Parisada Hindu Dharma setempat. Tujuan dari pengaksaran tersebut adalah 

membina umat Hindu dengan jalan melalui pertempuran-pertempuran yang 

telah diatur dan didalam pertemuan itu diberi ajaran agama yang berupa 

cerita-cerita Ramayana maupun, maupun mengenai ajaran agama yang 

lainnya. Selain Pengaksaran Mahabrata juga melalui Dharmatula yang 

dilaksanakan pada hari raya besar seperti hari raya Galungan, Kuningan, 

Nyepi purnama, tilem dan yang berkaitan dengan  maanusa yadnya. 

 

2.2  Pura Agung Besakih  

Pura Besakih tempat suci umat Hindu yang terletak di Desa Adat 

Besakih Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dan Pura ini terdiri 

dari  gugusan tempat persembahyangan yang terdiri dari 18 buah pura dan 
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17 buah pedharman, serta beberapa pura pemaksan yang meliputi areal 

sekitar 12 km2. 

 Susunan pura dasarkan atas adanya kelompok pura pertama di 

bawah Pura Penataran Agung disebut sasoring ambal-ambal dan ke dua 

Pura di atas Pura Penataran Agung disebut saduhuring ambal-ambal. Pura 

yang paling di bawah atau di depan adalah Pura Pesimpangan. Pura yang 

paling tinggi letaknya adalah Pura Tirtha. Pura Peninjoan adalah tempat 

yang dipergunakan oleh Mpu Kuturan untuk meninjau komplek Pura 

Besakih pada waktu diadakan perluasan. Ke 18 Pura itu adalah : 1. Pura 

Penataran Agung. 2. Pura Batu Madeg. 3. Pura Kiduling Kreteg.4. Pura 

Gelap.5. Pura pengubengan.6. Pura Tirtha.7. Pura Peninjoan.8. Pura Hyang 

Aluh.9. Pura Basukian.10. Pura Banua.11.Pura Mrajan kanginan.12. Pura 

Pura Merajan Selonding.13. Pura Gua.14. Pura Ulun Kulkul.15. Pura 

Bangun Sakti.16.Pura Manik Mas.17. Pura Dalem Puri.18. Pura 

Pesimpangan (Stuart-Fox,1987 : 84). 

 
2.3 Landasan Teori 

Teori- teori yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain 

adalah teori relegi dan struktural fungsional. 

 

2. 3.1 Teori Religi 

Pada mulanya manusia hanya mempergunakan ilmu gaib untuk 

memecahkan soal kehidupannya yang ada diluar batas kemampuan dan 

pengetahuan akalnya. Religi waktu itu belum ada dalam kebudayaan 
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manusia. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari pada perbuatan magicnya 

itua ada hasilnya juga, mulailah ia percaya bahwa alam  itu dialami oleh 

mahluk-mahluk halus yang lebih berkuasa dari padanya, maka mulailah ia 

mencari hubungan dengan mahluk-mahluk halus yang mendiami alam itu. 

Begitulah asal asal mula timbulnya religi dalam kehidupan manusia 

(Koentjaraningrat,1985 : 224). Magic dan religi ini mengalami sauatu 

perbedaan, magic merupakan segala sistem perbuatan dan sikap manusia 

untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan menggunakan 

kekuatan serta hukum-hukum gaib yang ada di dalam alam. Sebaliknya 

religi adalah segala sistem perbuatan manusia untuk mencapai suatu 

maksud dengan cara menyadarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan 

mahluk-mahluk halus seperti roh, dewa dan sebagainya yang menempati 

alam. 

Unsur-unsur yang menimbulkan suatu religi dalam suatu masyarakat 

tertentu, diantaranya adalah : a) Upacara. b). Kepercayaan dan c). Mitologi.  

Susunan  suatu masyarakat dari beribu-ribu suku bangsa dimuka bumi yang 

berbeda-beda ini telah menentukan adanya beribu-ribu bentuk religi yang 

perbedaan-perbedaannya tampak lahir pada upacara-upacara yang 

dilaksanakan, kepercayaan-kepercayaan dan mitologi. Pada dasarnya unsur 

kebudayaan yang disebut dengan religi adalah amat kompleks dan 

berkembang atas berbagai tempat di dunia. Walaupun demikian tampak 

adanya empat unsur pokok religi pada umumnya yaitu : 
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1. Emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia 

menjalankan kelakuan keagamaan 

2. Sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang 

bentuk manusia, alam gaib, hidup, maut dan sebagainya.  

3. Sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan 

dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan.  

4. Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang 

menonsepsi dan mengaktifkan religi beserta sistem upacara-

upacara keagamaan (Koenjaraningrat, 1985 : 227).  

 

2.3.2 Teori Fungsionalisme Struktural 

Fungsionalisme melihat bahwa masyarakat sebagai organisme hidup, 

dan ke duanya menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakekat 

analisa fungsional dibangun di atas model organis. Di dalam batasannya 

tentang beberapa konsep dasar fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial, 

pemahaman Cliff-Brown (1976:503-511) mengenai fungsionalisme 

struktural merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer: fungsi dari 

setiap kegiatan yang selalu berulang, seperti penghukuman terhadap 

kejahatan, atau upacara penguburan, adalah merupakan bagian yang 

dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan, karena itu, 

merupakan sumbangan berikutnya yang diberikan bagi pemeliharaan 

kelangsungan struktural (Cliff-Brown, 1976: 505).   
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Coser dan Rosenberg (1976:490) melihat bahwa kaum fungsionalisme 

struktural berbeda satu dengan yang lain. Struktur menunjukan pada 

seprangkat unit-unit sosial yang relatif stabil dan berpola atau suatu sistem 

dengan pola-pola yang relatif abadi.lembaga- lembaga sosial seperti 

keluarga, agama atau pemerintahan, adalah contoh struktur dari atau sistem 

sosial yang demikian. Masing-masing merupakan bagian-bagian yang saling 

ketergantungan (norma-norma mengatur status dan pranan ) menurut 

beberapa pola tertentu. Cosser dan rosenberg (1976: 490) fungsi menujuk 

pada proses dinamis  dinamis yang terjadi di dalam struktur (dalam Poloma, 

1987: 27-28).  

 

 

2.4 Model Penelitian 

WEDA 

 

PURA AGUNG BESAKIH 

 

FUNGSI         PANCA SRADHA           MAKNA SOSIAL RELEGI 

 

TEOLOGI HINDU 

 

MEMPERTEBAL KEYAKINAN UMAT HINDU 
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Penjelasan : 

Pura Agung Besakih merupakan pura khayangan jagat terbesar di 

Bali. Pura ini didirikan pada abad ke VII oleh Rsi Markandya, kemudian 

terjadi pembangunan berkelanjutan sampai sekarang. Pura ini terdiri dari 18 

bagian dan berada di wilayah desa adat Besakih, kecamatan Rendang, 

Kabupaten Karangasem. Pura Agung Besakih di samping terdiri dari 18 

gugusan pura yang berkaitan langsung dengan pura Besakih namun ada juga 

Pura Dadia, Pedarman dan Pemaksan di sekitar Pura Agung Besakih.letak 

Pura Besakih di lingkungan Desa Adat Besakih. DEsa Adat Besakih 

mempunyai peranan yang sangat sentral dalam menjaga lingkungan pura 

Besakih secara keseluruhan, namun yang lebih spesifik masih ada pemaksan 

sebagai pengemong Pura di Lingkungan Pura Agung Besakih. Masing-

masing dari bagian pura Agung Besakih mempunyai pengempon Pura yang 

disebut dengan Pemaksan. Masing-masing pemaksan  mempunyai fungsi 

tersendiri di dalam mengempon pura Agung Besakih. Selama ini pada 

umumnya hanya melakukan sembahyang tanpa pernah mempertanyakan apa 

sebenarnya teologi pura agung besakih. Pemahaman teologi ini bertujuan 

untuk mempertebal keyakinan umat Hindu akan eksistensi Tuhan yang 

distanakan di Pura agung Besakih.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

Metode penelitian ini terdiri atas rancangan penelitian, jenis dan 

sumber data, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. 

Sumber data mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Selanjutnya,  pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yaitu Wawancara,  

pengamatan, dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data dan teknik 

penyajian hasil analisis data.  

Penelitian tentang “Pemaksan Di Lingkungan Pura Agung Besakih 

Sebagai Bentuk Integrasi Sosial Masyarakat Dalam Menjaga Situs Agama 

Hindu” bersifat kualitatif. Jika penelitian ini dihubungkan dengan pendapat 

Kirk dan Miller (1986:9) menguraikan bahwa meneliti tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhub ungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.  

Penelitian ini melakukan pengamatan mengenai sistem sosial 

Pemaksan dalam lingkungan Pura Besakih dalam menjaga situs  Hindu. 

Dengan demikian, penelitian ini termasuk jenis penelit ian kualitatif, karena 

menurut memenuhi ciri-ciri dominan penelitian kualitatif. Menurut Casssell 

dan Symon (1994:4-6) ada lima ciri penelitian kualitatif yakni (1) sumber 

datanya langsung berupa data situasi alami dan peneliti adalah instrumen 

kunci, (2) bersifat deskriptif, (3) lebih menekankan makna proses daripada 
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hasil, (4) analisis datanya bersifat induktif, dan (5) makna merupakan 

perhatian utama dalam pendekatan penelitian”. Demikian juga Danim 

(2002: 60-64) ada tujuh karakteristik penelitian kualitatif, yaitu (1) 

mempertimbangkan apa yang dianggap bisa dipahami untuk mengurangi 

quantif iable term ; (2) kurang begitu memberikan penekanan pada 

pembatasan a priori classif icat ion ; 3) memberikan fleksibelitas dalam 

penelitian; (4) cukup sensitif untuk memberikan analisis yang terperinci 

terhadap sebuah perubahan; (5) bisa berlangsung hanya pada natural setting 

sehingga bisa memberikan pandangan secara holistik terhadap situasi atau 

organisasi yang diamati; (6) fokus studi adalah pemahaman terhadap life 

world dari individu; dan (7) peneliti harus bertindak proaktif dalam 

mendifinisikan persoalan-persoalan penting dalam hubungan dengan 

penelitian. Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah yang berkaitan 

dengan fungsi pemaksan sebagai pengempon pura dan makna sosial 

keberadaan pemaksan sebagai pengempon/pengemong Pura di lingkungan 

Pura Agung Besakih  

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di desa Besakih, Kecamatan Rendang, 

Kabupaten karangasem. Di lokasi ini menurut sejarah berdirinya pura 

Agung Besakih, bahwa Empu Markandeya menanam panca datu tepatnya di 

Pura Basukian yang tujuannya agar bisa selamat selama berada di Bali. Di 

Pura ini terdiri 18 jumlah bagian Pura dengan namanya berbeda -beda satu 
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dengan yang lainnya. Banyaknya pura ini terbagi pemeliharaannya oleh 

sejumlah pamaksan sebagai pengempon pura. Nama masing-masing 

pemaksan adalah Pemaksan Ulun Kulkul, Batu Madeg dan sebagainya. 

Pemaksan inilah yang yang dijadikan objek penelitian.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dilengkapi 

dengan data kuantitatif. Jenis data kualitatif  berupa narasi, uraian, dan butir-butir 

yang berkaitan dengan masalah pemaksan di Pura Agung Besakih. Sumber data 

terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. “Data primer adalah 

data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian” (Marzuki,1987: 55-56). Sumber data primer, yaitu kelian pemaksan, 

pemangku, sesepuh desa Besakih. Sedangkan sumber data skunder adalah berupa 

dokumen yang berkaitan dengan masalah fungsi Pemaksan di lingkungan Pura 

Besakih. 

Data primer dan data sekunder tersebut akan dianalisis menggunakan 

beberapa teori, seperti teori fungsional structural, Wacana, teori relegi 

dan teori semiotika. Teori-teori tersebut tidak akan diuji tetapi dijadikan 

pedoman analisis oleh peneliti untuk menjawab masalah fungsi pemaksan 

di Pura Agung Besakih.  

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa 

pedoman wawancara yang dilengkapi dengan tape recorder, kamera, 
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buku catatan, dan kartu ikhtisar. Jawaban para informan ada yang 

dicatat dan ada juga yang direkam. Dalam hal ini pedoman wawancara 

sebagai alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan informan 

yang berbentuk sejumlah pertanyaan yang dijawab secara lisan oleh 

informan. Selain itu, juga digunakan kamera, handycam, kertas dan 

alat tulis lainnya. 

 

3.5  Penentuan Informan 

Penelitian ini memerlukan informasi yang diperoleh dari sejumlah 

informan. “Informan adalah mereka yang memberikan informasi, informan 

ini juga disebut subjek yang akan diteliti, karena ia bukan saja menjadi 

sumber data, melainkan mereka juga yang ikut menentukan berhasil 

tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Di dalam 

penelitian kualitatif, peneliti dan narasumber (informan) mempunyai 

kedudukan yang sama” (Mulyana, 2001: 53). Penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara “purposive sampling, artinya sampel 

yang bertujuan. Penyampelan dilakukan dengan menyesuaikan gagasan, 

asumsi, sasaran, tujuan, manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti. 

Penyampelan semacam ini  tergolong nonprobabilitas” (Simatupang, 2006; 

115). Dalam hal ini informan ditentukan dengan persyaratan yang telah 

dibuat sehingga orang yang tidak memenuhi persyaratan secara otomatis 

tidak dijadikan informan. Jadi, dasar pertimbangan ditentukan tersendiri 

oleh peneliti. Informan yang yang dijadikan sumber informasi dalam 
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penelitian ini adalah para Kelian Pemaksaan,pemangku, bendesa adat dan 

sesepuh Desa Adat Besakih, kemudian dikembangkan dengan memilih 

informan lain. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

informasi yang hendak di dapatkan dalam penelitian ini adalah  

berupa data sekunder maupun data primer digunakan beberapa teknik, yaitu 

wawancara, observasi dan dokumen. Pelaksanaan pengumpulan data diawali 

dengan mendapatkan informan di daerah penelitian dan untuk memudahkan 

mengetahui situasi sosial masyarakat setempat melalui wawancara. Setelah 

itu akan sampai pada batas tidak lagi dijumpai variasi informasi (terjadi 

kejenuhan informasi) dengan perkataan lain, kegiatan pengumpulan data 

atau informasi di lapangan dianggap berakhir” (Bungin, 2003:57).  

Berdasarkan prinsip Bungin di atas maka, jumlah keseluruhan subjek 

penelitian tidak ditetapkan secara kaku. Oleh karena itu, ukuran 

kecukupannya lebih dipertimbangkan karena penelitian kualitatif semacam 

penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memperoleh generalisasi temuan, 

tetapi lebih pada kejelasan fenomena yang diteliti secara mendalam dan 

bermakna.  

3.6.1 Wawancara  

Wawancara diartikan sebagai metode dengan menggunakan proses 

tanya jawab secara lisan. Dalam hal, ini dua orang atau lebih berhadapan 

secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain mendengar dengan telinga 



 49 

sendiri sehingga memperoleh data yang mendalam, jelas dan lebih mantap 

(Koentjaraningrat, 1977:162).  

Teknik wawancara (interv iew) dilakukan melalui proses tanya 

jawab antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan data secara lisan, yang berupa keterangan, pandangan, dan 

pendirian subjek yang diteliti. Oleh karena itu, wawancara merupakan salah 

satu bagian yang terpenting dari penelitian ini karena data dapat diperoleh 

dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara sangat berguna 

untuk melengkapi data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan yang 

berkaitan dengan fungsi Pemaksan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Tidak semua data yang berkaitan dengan perilaku 

manusia, pandangan, dan pendiriannya dapat diperoleh melalui pengamatan 

saja. 

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dapat diakhiri 

apabila informasi yang diperoleh sudah dianggap mencukupi atau sudah 

mendapatkan data yang memadai (Sugiono, 1992: 56).  

Di dalam wawancara, peneliti juga menggunakan pedoman 

wawancara (interv iew guide) yang memuat pokok-pokok pertanyaan sesuai 

dengan permasalahan penelitian. 

 

3.6.2 Observasi 

Untuk mengklarifikasi sekaligus memvalidasi data di lapangan, maka 

dilakukan observasi. Sebagai alat triangulasi data, melalui triangulasi teknik 
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pengumpulan data, dan sumber data. Observasi dilakukan dengan teknik observasi 

partisipan atau pengamatan terlibat. Namun, keterlibatan peneliti hanya sebatas 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fokus kajian atau pokok masalah 

penelitian (Garna, 1999: 63). Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti 

berada dilokasi sesuai waktu yang dibutuhkan di desa Besakih. Sehingga 

terungkap peranan dan fungsi Pemaksan sebagai penjaga situs Hindu. 

 

3.6.3 Studi Dokumen 

Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian sejarah. Mengingat arti 

penting dokumen sebagai sumber data penelitian sosial, maka metode 

dokumentasi juga dipakai dalam penelitian ini. Analisis dokumen oleh Goffman 

(dalam Cassel dan Symon,1994:150), yakni semua interaksi manusia didasarkan 

pada muatan arti, interaksi negeosiasi yang meliputi presentasi diri, kerahasiaan, 

permainan politik, dan sebagainya. Dokumentasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah dokumen masalah peranan dan fungsi Pemaksan sebagai 

penjaga situs Hindu di Pura Agung Besakih. Apabila data sudah didapatkan 

dilanjutkan menganalisis dokumen. Keseluruhan data sekunder dianalisis seperti 

dokumen dan laporan terkait dengan dokumen. Dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan adalah dokumen dalam arti luas, seperti foto, kliping media massa, 

dan arsip Pura, warga serta pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah 

pranan dan fungsi Pemaksan. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  

kualitatif dan interpretatif (qualitative data analysis). Wuisman (1996:300)  

menguraikan secara umum bahwa analisis data kualitatif adalah pemadatan 

data dengan cara mengembangkan taksonomi, sistem klasifikasi deskriptif 

atau klasifikasi kronologis yang mencakup jumlah keterangan yang 

terkumpulkan dan menunjukkan keterkaitannya secara sistematis.  

Langkah- langkah analisis kualitatif lebih khusus/terperinci diuraikan 

oleh Miles dan Huberman (1992:15-19) berikut ini. 

(1) Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi da ta kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data, yaitu 

merangkai dan menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan simpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke 

dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan mudah 

dipahami. Penyajian data menggunakan bentuk teks naratif yang 

dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan, sehingga semua 

informasi yang disusun mudah dilihat dan dimengerti. Dalam penyajian 

data di sini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini akan 

menyajikan data yang dimulai dari  informal kemudian pengamatan 

langsung dan data /hasilnya di kumpulkan selanjutnya dipilah-pilah 

untuk dimasukan ke dalam kumpulan data yang akan dianalisis.  
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(2) Menarik simpulan, dilakukan setelah data  tersebut di analisis dengan 

matang. Maksudnya yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau 

tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan, yakni dengan maksud 

menguji kebenaran, kecocokan, dan validitas makna-makna yang 

muncul di lokasi penelitian. Setelah memiliki yang kuat, simpulannya 

meningkat menjadi lebih rinci dan menjadi simpulan akhir yang utuh”.  

Penelitian masalah Pemaksan merupakan penelitian kualitatif, karena 

menyajikan data secara deskriptif berupa uraian kata -kata yang dibantu 

dengan bagan, tabel, atau grafik. Artinya, data lapangan yang berkaitan 

dengan masalah fungsi Pemaksan dikumpulkan dan diolah, dipadukan 

dengan data lainnya, kemudian dianalisis sesuai metode yang 

digunakan sehingga didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini.  

 

3.8 Teknik Penyajian  Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini bersifat informal 

dan formal. Penyajian hasil analisis data informal (deskrif t if -naratif ) yakni 

menyajikan analisis data berupa uraian kata-kata dengan memaparkan 

keadaan subjek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta -

fakta yang aktual pada saat penelitian dilakukan (Nawawi dan 

Hadari,1992:67). 

Penyajian hasil analisis data formal adalah penyajian dalam bentuk 

tabel, bagan, atau gambar pemanfaatan pelaksanaan ruwatan dengan cara 

mendiskusikan, dan memberikan penafsiran serta interprestasi. Dalam hal 
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ini interprestasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan 

penelitian (Nazir,1988:437-438). Akhir dari penyajian analisis data adalah 

pengambilan simpulan. Selanjutnya penyajian hasil analisis data ini diharap 

mendapatkan temuan penelitian mengenai  Pranan dan fungsi Pemaksan 

sebagai penjaga situs Hindu di Pura Agung Besakih.  

 

3.8.1 Cara pengumpulan data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan 

sumber data sekunder. “Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian dan yang berkaitan dengan masalah penelitian” (Marzuki,1987: 

55-56).data primer data yang diperoleh di lapangan sedangkan data skunder 

data yang diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan pura Besakih. 

Sedangkan metoda yang digunakan dalam penelitiannya ini adalah metode 

penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan keterangan 

atau data yang dapat mendeskripsikan realitas social dan berbagai peristiwa 

terkait dalam kehidupan masyarakat. Cara yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : (observasi, yaitu  salah satu cara 

untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung kepada 

objek penelitian. Pengamatan langsung sebagai cara kerja ilmiah menuntut 

dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan yang 

merupakan jaminan bahwa hasil penelitian memang sesuai dengan 

kenyataan lapangan (Bacthiar,1990:10). Dalam observasi dilakukan 

kegiatan seperti (1) mencatat dan  mendiskripsikan  secara cermat, 
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mendokumentasikan sesuai dengan kebutuhan. (2) wawancara, merupakan 

suatu cara  untuk mendapatkan data dengan cara  bertanya kepada informan 

, baik informan kunci atau informan biasa. (3) studi pustaka, yaitu cara 

untuk mendapatkan data dengan melakukan telaah terhadap buku-buku atau 

terbitan- terbitan lain yang dianggap relevan dengan sasaran penulis .  

 

3.8.2 Analisa Data 

Dalam analisa data penelitian ini dilakukan tiga kegiatan, yaitu 1) 

reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan dan transformasi data kasar 

yang diambil darti catatan dalam penelitian. 2) penyalinan data data 

dilakukan dengan menyederhanaan informasi yang diperoleh dalam bentuk 

yang mudah dimengerti. 3) menarik kesimpulan, menyimpulkan dari data -

data lapangan (Miles dan Hubermen, 1992: 15-19). Melalui cara ini maka 

data dianalisis dengan cara kualitatif yang penjelasan dalam bentuk kata -

kata yang tersusun dalam teks yang diperluas sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan temuan penelitian.  
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BAB IV  

TEOLOGI HINDU PURA AGUNG BESAKIH 

4.1  Pengelompokan Pura di Bali 

 Di Bali ada ribuan pura besar dan kecil tersebar di seluruh wilayah 

pantai, pedalaman dan pegunungan. Dari keseluruhan pura-pura 

tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

4.1.1 Pengelompokkan atas dasar fungsinya 

a. Pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja Hyang 

Widhi dalam berbagai aspek-Nya. 

b. Pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja bhatara 

yaitu roh suci. 

Selain kelompok pura yang mempunyai fungsi seperti tersebut di 

atas, bukan tidak mungkin terdapat pula pura yang berfungsi ganda 

yaitu selain untuk memuja Hyang Widhi juga untuk memuja bhatàra. 

Hal itu dimungkinkan untuk mengingat adanya kepercayaan bahwa 

setelah melalui upacara penyucian, roh leluhur tersebut telah 

mencapai tingkatan siddha dewatā (telah memasuki alam dewatā) 

dan disebut bhatāra. 

 

4.1.1.1 Pengelompokkan berdasarkan karakteristiknya 

a. Pura Kahyangan Jagat, yaitu pura tempat memuja Sanghyang 

Widhi dalam segala Prabhawa-Nya misalnya Pura Sad Kahyangan 
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dan Pura Kahyangan Jagat lain seperti : Besakih, Lempuyang dan 

lain- lain 

System kelmbagaannya adalah pura tersebut sudah di emong oleh 

pengempon pura yang disebut pemaksan. Seperti pemaksan Batu 

Madeg, Kiduling kerteg, Ulun Kulkul dll. Masyarakat yang 

menjadi warga pengempon/pengemong pura mempunyai 

kewajiban memelihara pura tersebut baik dalam bentuk upacara 

maupun dalam bentuk fisik. Pemaksan inilah yang merupakan 

persekutuan hokum dalam memelihara pura. Biasanya beban ini 

tidak ditanggung sendiri tetapi juga oleh desa adat disekitarnya 

sesuai dengan sejarah beridrinya pura yang dikaitkan dengan 

sejarah desa adat tersebut. Apakah desa adapt ada kaita nnya 

dengan memegang laba pura atau sebab lainnya.  

  

b. Pura Kahyangan Desa (Teritorial) yaitu pura yang disungsung 

(dipuja dan dipelihara) oleh Desa Adat. Pura ini diemong oleh 

warga yang menjadi krama di desa adat setempat. Pura ini 

pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh desa adat. 

Bendesa/kelian adat sebagai pinpinannya.  

c. Pura Swagina (pura fungsional) yaitu pura yang penyungsungnya 

terikat oleh ikatan swagina (kekaryaan) yang mempunyai profesi 

sama dalam mata pencaharian seperti : Pura Subak, Melanting dan 

sebagainya. Pura ini secara struktur diemong/diempon oleh 
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kelompok warga yang seprofesi. Misalnya pura melanting 

diempon oleh pedagang yang ada disekitar pasar bersangkutan, 

Pura Subak diempon oleh subak bersangkutan dan sebagainya. 

Pengelolaannya oleh kelompok seprofesi. Pengelolaan pura ini 

umumya dipimpin oleh kelian subak, kelian pemaksan melanting 

dan sebagainya. Pura ini sesungguhnya lintas desa adat.  

d. Pura Kawitan, yaitu pura yang penyungsungnya ditentukan oleh 

ikatan “wit” atau leluhur berdasarkan garis (vertikal genealogis) 

seperti : sanggah, pemerajan, ibu, panti, dadia, batur, penataran 

dadia, padharman dan yang sejenisnya. Pengelompokkan pura di 

atas jelas berdasarkan Sraddha atau Tattwa agama Hindu yang 

berpokok pangkal konsepsi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 

berbagai manifestasi atau Prabhawa-Nya dan konsepsi Atman 

manunggal dengan Brahman (Atma siddha dewata) menyebabkan 

pemujaan pada roh suci leluhur, oleh karena itu pura di Bali ada 

yang disungsung oleh seluruh lapisan masyarakat di samping ada 

pula yang disungsung oleh keluarga atau klen tertentu saja.  

  Pura ini biasanya di emong oleh keluarga yang satu darah. 

Pengelolaannya dipinpin oleh kelian Sanggah,Dadia, panti, 

Pedarman dan sebagainya.  

e. Pelangkiran 

Pelangkiran adalah bukanlah Pura tetapi berupa sebuah pelinggih 

yang menyerupai Jempana atau segi empat memanjang. Pelangkiran ini 
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umumnya ditempatkan didalam ruangan bagian atas pada arah hulu (arah 

matahari terbit) misalnya : ruang tamu, kamar tidur, aula dan sebagainya. 

Fungsi dari Pelangkiran ini adalah sebagai tempat untuk menghaturkan 

banten atau upakara agama Hindu yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa beserta manifestasinya demikian kepada Leluhur. Masyarakat 

Hindu membuat Pelangkiran tujuannya adalah agar Tuhan menjadi saksi 

kehidupan mereka serta memberikan perlindungan ketika mereka berada 

didalam ruangan. Rasa semacam itu tiada lain untuk mendekatkan dirinya 

kepada Tuhan sehingga mereka merasa aman karena Tuhan dekat padanya. 

Secara umum Pelangkiran bukan saja ada dalam masyarakat Bali tetapi 

juga ada didalam masyarakat Nusantara misalnya di Kalimantan Timur 

disebut juga Pelangkiran dan sebagainya.  

 Pembuatan Pelangkiran ini untuk memudahkan umat Hindu 

memuja Tuhan apabila umat Hindu berada di rantau atau bagi umat Hindu 

yang tidak mampu membuat tempat memuja yang lebih besar. Karena 

Pelangkiran tempat menghaturkan upakara agama Hindu sebagai media 

berkomunikasi dengan Tuhan maka Pelangkiran tidak boleh dibangun di 

sembarang tempat yang kurang memenuhi syarat-syarat etika kesucian.  

4.1.2  Struktur Pura 

 Pada umumnya pura memiliki tiga halaman, yang masing-masing 

disebut : Jaba sisi, yaitu halaman depan; jaba tengah yaitu halaman tengah; 

dan Jeroan yaitu halaman dalam. Namun pada pura yang sederhana hanya 

memiliki Jaba (halaman luar pura) dan Jeroan (halaman dalam pura). Batas 
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pekarangan pura dikelilingi oleh tembok yang disebut “panyengker”. Pintu 

masuk pura ada dua macam yaitu : candi bentar dan candi kurang/candi 

gelung atau kori agung. Candi bentar adalah sebuah candi yang terbelah 

dua, sedangkan candi kurung atau candi gelung atau kori agung adalah 

sebuah candi dengan pintu masuk beratap. Sebelah menyebelah pintu masuk 

sering dapat dua buah arca penjaga yang disebut arca dwaparapala, baik 

berujud manusia, raksasa, binatang atau yang lain.  

 Pembagian halaman pura atas tiga atau dua halaman itu biasanya 

bertingkat dari halaman terdepan yang terendah dan semakin ke dalam 

semakin tinggi. Hal ini memberi kesan bahwa struktur yang demikian itu 

adalah kelanjutan dari bentuk punden berundak-undak yaitu tempat 

pemujaan jaman prasejarah. Di samping juga mencerminkan adanya 

konsepsi berjenjang yaitu dari jenjang yang tingkat kesuciannya lebih 

rendah ke jenjang yang tingkat kesuciannya lebih tinggi yang dilukiskan 

dengan jaba sisi, jaba tengah dan jeroan itu sendiri.  

 

4.1.3. Beberapa Bangunan Suci di Pura 

 Tempat- tempat pemujaan untuk keluarga, warga desa, profesi 

atau umum terdiri dari beberapa bangunan utama, bangunan pelengka p 

dan bangunan penyempurna. Bangunan utama adalah bangunan 

pelinggih untuk tempat menstanakan Tuhan dalam berbagai aspek -Nya 

yang dipuja. Bangunan-bangunan penyempurna sebagai bangunan 

tambahan yang menyempurnakan, seperti candi bentar, kori agung, 
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wantulan dan sebagainya yang merupakan pelengkap yang 

menyempurnakan. Adapun bangunan utama berupa pelinggih-pelinggih, 

antara lain : 

1) Padma 

 Bentuk bangunan padma terdiri atas bagian kaki yang disebut 

tepas, badan atau batur dan kepala yang disebut sari, bentuknya seperti 

kursi atau singgasana dan tidak beratap. Bentuknya yang lengkap, 

media dan sederhana masing-masing disebut : Padmasana, Padmasari 

dan Padmacapah. Padmasana fungsi utamanya adalah sebagai tempat 

pemujaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam fungsi utamanya ini pelinggih 

padmasana dilengkapi dengan bedawangnala yaitu seekor kura -kura 

besar yang dibelit oleh dua atau seekor ular naga, yang terletak di 

bagian kaki pelinggih. Dan bagian belakangnya diisi garuda dan angsa 

dalam posisi terbang. Padma-capah difungsikan untuk bermacam-

macam, antara lain untuk pemujaan di karang angker dan sebagainya.  

 Di Besakih terdapat pelinggih padmasana yang badan dan 

kepalanya terdiri dari tiga sedangkan kakinya atau dasarnya satu. 

Padma ini oleh masyarakat disebut padma tiga. Fungsinya adalah untuk 

pemukaan kepada Tuhan dalam tiga aspeknya.  

 

2) Meru 

 Meru adalah sebuah bentuk pelinggih beratap bertingkat-

tingkat yang disebut tumpang. Tumpangnya ini semakin ke atas 
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semakin kecil dan jumlahnya ganjil. Bagian-bagiannya terdiri atas 

kepala, badan dan bebaturan sebagai pondasinya. Fungsi meru adalah 

sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan dalam beberapa aspek -Nya 

dan untuk pemujaan leluhur. Macam Meru berdasarkan jumlah 

tumpangnya yaitu Meru Tumpang 3, 5, 7, 9 dan 11.  

3) Tugu 

 Bentuk bangunan denah bujur sangkar dengan luas dasar 

sekitar 0,60 x 0,60 m, tinggi sekitar 2,00 m terdiri dari tiga bagian, 

kaki, badan, kepala atau tepas batur tenggek. Dari bawah mengecil 

ke arah atas dengan hiasan-hiasan yang serasi. Bagian kepala bidang-

bidang parangan membentuk ruang tempat sesajen.  

 Bahan bangunan umumnya batu alam, yang banyak dipakai 

batu padas, batu karang laut, batu bata atau jenis- jenis batu lainnya 

sejenis atau campuran. Konstruksinya seluruh bagian dari karangan 

rapi dengan perekat alus. Bentuk hiasan ukiran,pepalihan atau 

lelengisan. 

 Fungsi bangunan untuk pelinggih atau menstanakan Tuhan 

dalam aspeknya sebagai Bhuta-kala dan rokh halus. Letak bangunan 

lainnya di bagian depan atau di depan teben kelod atau kauh. Di 

pekarangan ditempatkan di depan pintu pekarangan rumah atau 

perhyangan untuk apit lawang. Ditempatkan di sudut pekarangan 

kaja kauh atau sudut lainnya untuk penunggu karang.  
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 Ditempatkan di pekarangan parhyangan untuk pelinggih 

Sedahan Ngelurah. Ditempatkan di tempat angker untuk pelinggih 

Banas atau Banas Pati Raja.  

4) Gedong 

 Bentuknya serupa dengan tugu, hanya bagian kepala dibuat 

dari konstruksi kayu, atapnya alang-alang, ijuk atau bahan-bahan 

penutup atap lain yang disesuaikan dengan bentuk dan fungsinya. 

Bagian badan dan kaku atau batur dan tepas, pasangan batu halus 

rapi tanpa atau sedikit perekat siar-siar pasangan. Ikatan konstruksi 

pada bagian dalamnya. 

 Denah bujur sangkar dengan ukuran sisi-sisi dasar sekitar 1 m, 

tinggi bangunan sekitar 3 m. Dimensi tradisional kelipatan amusti 

untuk tinggi pasangan batu bebaturan dan rai untuk konstruksi kayu 

rangka di bagian kepala. Perbandingan bagian-bagian merupakan 

kelipatan ukuran dasar amusti atau rai masing-masing dengan 

pengurip. 

 Fungsi bangunan gedong ada berbagai macam sesuai dengan 

tempatnya di pemerajan, di pura, di kahyangan atau tempat- tempat 

tertentu. Tata letak gedong, bentuk konstruksi atap dan ketentuan-

ketentuan lain menentukan atau tidak sesuai dengan fungsi gedong 

atau yang dipuja pada gedong tersebut. Pemakaian bahan, 

penyelesaian konstruksi dan hiasannya sesuai dengan tingkatan 

utama, media dan sederhana suatu pura yang ditempatinya. Selain 
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gedong dalam bentuk fungsi tertentu. Gedong dengan dua ruangan 

atau gedung kembar. Gedong dengan tiga ruangan atau rong telu 

untuk kemulan di sanggah atau pamerajan.  

 Gedong dengan atap bertumpang disebut gedong sari untuk 

tempat- tempat pemujaan persinggahan atau memuja yang dipuja di 

kahyangan jagat dari suatu puja tertentu.  

 Padma, meru, gedong dan kemulan merupakan bangunan-

bangunan pelinggih tempat pemujaan utama. Untuk bangunan 

tambahan sebagai pelengkap dengan fungsi- fungsi tertentu di suatu 

pura atau pemerajan dibuat bangunan-bangunan runtutan seperti : 

tàjuk atau papelik untuk tempat penyajian dan perlengkapan upacara; 

bale pengaruman yaitu tempat menstanakan arca pratima Ida 

Bhatara; dan beberapa bangunan pelinggih pesimpangan atau 

penyawangan. 

 Selain bangunan pelinggih utama dan bangunan pelinggih 

runtutan, di pura atau pemerajan juga terdapat bangunan pelenggkap 

upacara pemujaan. Bangunan-bangunan tersebut meliputi : 

a. Bale pawedan, bangunan sakepat atau bangunan yang lebih besar, 

letaknya di bagian sisi berhadapan dengan bangunan pemujaan, 

menghadap ke timur atau sesuai dengan orientasi bangunan 

pemujaan. Bale pawedan dibangun di pura-pura besar yang sering 

menyelenggarakan upacara tingkat utama memerlukan tempat 

pawedaan. 
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b. Pawaregan suci, letaknya di jaba tengah atau di jaba sisi. Bentuk 

bangunan memanjang deretan tiang dua-dua, luas bangunan 

tergantung keperluan dari besarnya suatu pura. Fungsi bangunan 

untuk dapur mempersiapkan keperluan sajian upacara yang perlu 

dipersiapkan di pura yang umumnya jauh dari desa tempat 

pemukinan. 

c. Bale gong, terletak di jaba tengah atau di jaba sisi, bangunan 

tanpa balai-balai jajaran tiang tepi tanpa tiang tengah. Luas 

bangunan sekitar 20 m2 , terbuka keempat sisi atau ke belakang 

perbatasan dengan tembok penyengker. Fungsi bangunan untuk 

tempat menabuh gamelan gong atau gamelan lainnya.  

d. Bale kulkul, letaknya di sudut depan pekarangan pura, bentuknya 

sususnan tepas, batur, sari, dan atap penutup ruang kulkul atau 

kentongan. Fungsinya untuk tempat kulkul yang dibunyikan awal 

akhir dan saat tertentu dari rangkaian upacara. Bentuk -bentuk 

bale kulkul ada yang sederhana, madia dan utama sesuai dengan 

fungsinya pura. 

e. Panggungan, bangunan tiang empat atap pelana balai-balai tinggi 

luasnya sekitar 2 m2 . Letaknya di bagian selatan menghadap ke 

utara atau di jabaan. Bentuk bangunan sederhana, fungsinya 

untuk tempat penyajian banten upacara panggungan. Bangunan 

panggungan dibangun dibeberapa pura yang tergolong besar dan 

sering melakukan pemujaan utama.  
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 Dibeberapa pura yang sering melakukan upacara pemujaan 

tingkat utama ada pula yang dilengkapi dengan bangunan-banguna 

pedanan, peselang, bale pegat dan beberapa bangunan lain untuk 

keperluan rangkaian upacara. Bangunan-bangunan penyempurna 

suatu pura, tembok penyengker dengan padu raksa di sudut-sudut 

pekarangan, candi bentar dan koriagung untuk pintu masuk. Di 

beberapa pura, kori agung sebagai pintu upacara dilengkapi dengan 

pintu harian disamping sisi kori agung dan pintu betelan untuk keluar 

masuk ke arah samping pada tembok penyengker sebelah samping. 

Di luar dekat pura ada pula beberapa bangunan yang dibangun untuk 

keperluan upacara pemujaan di pura, seperti bale pesanekan, bale 

wantilan dan sebagainya. 

 Patut pula dikemukakan di sini bahwa di pura selain terdapat 

bangunan-bangunan suci seperti tersebut di atas juga terdapat 

beberapa perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemujaan. Alat-alat perlengkapan itu adalah yang disebut 

“pengawin” dan “bhusana”. Pengawin merupakan benda sakral di 

pura seperti : tedung, tumbak, umbul-umbul, bandrang, payung pagut 

dan sebagainya. Dan bhusana adalah pakaian yang khusus dipakai di 

pura untuk menghias pelinggih, arca dan sebagainya, seperti ider-

ider, lamak, caniga, tamiang dan sebagainya. Pengawin maupun 

bhusana itu dipakai pada saat upacara piodalan.  
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 Untuk melaksanakan upacara di pura ada seorang atau 

beberapa orang yang bertugas khusus yang disebut pemangku. 

Pemangu ini juga dikenal sebagai juru Self Assessment[uh di pura 

atau jan banggul yang bertugas naik turun di pura bersangkutan. 

Untuk menjaga kesucian pura itu maka tidak sembarang orang boleh 

masuk pura. Orang cuntaka dilarang masuk pura. Dan kalau toh 

terjadi sesuatu yang dianggap menodai kesucian pura tersebut maka 

diadakan upacara untuk mengembalikan kesuciannya. Misalnya jika 

dimasuki pencuri dan sebagainya.  

4.2 Sejarah Pura Besakih 

 Nama “Besakih”  belum dapat diperoleh kepastian. Ada empat 

buah prasasti yang menurut perkataan yang tersurat didalamnya 

mungkin sekali dapat ditafsirkan sebagai asal nama tersebut.  Keempat 

prasasti itu ialah : 

a. Prasasti Penataran Besakih A, berangka tahun Saka 1366 

atau 1444 Masehi yang menyebutkan : 

“…desa hulundang ring basuki…” (desa hulundang artinya 

desa yang terletak di hulu atau desa tersuci).  

b. Prasasti Penataran Besakih B , berangka tahun Saka 1380 

atau 1458 Masehi yang menyebutkan : 

“…desa hila-hila hing basuki…” (desa hila-hila sama artinya 

dengan desa hulundang). 
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c. Prasasti Batu Madeg , tidak berangka tahun, namun bentuk 

hurufnya sama dengan kedua prasasti di atas, sehingga secara 

palaeografis dapat ditempatkan dalam kurun waktu yang 

sama. Ketiga prasasti itu sampai sekarang tersimpan di 

komplek Pura Besakih. 

Dalam prasasti Batu Madeg  terdapat sebutan : “…sang lurah 

mangku basukir…” yang artinya adalah seorang kepala desa 

yang juga bertindak sebagai pemangku, atau juga dapat 

diartikan kepalanya para pemangku (sulinggih yang bertugas 

mempimpin upacara dan bertangtung jawab atas sebuah pura). 

Perkataan basukir berubah menjadi basukih, adalah umum 

dalam bahasa Bali, misalnya sekar menjadi sekah, sakar 

menjadi sakah, akar menjadi akah, dan lain- lainnya. 

d. Prasasti Gaduh Sakti Selat, Karangasem, berangka tahun 

Saka 1393 atau 1471 Masehi, menyebutkan : “… ring bhatara 

gunung basukir…”.  

 Demikianlah maka dari prasasti hanya dapat diperkirakan saja 

bahwa nama “Besakih”  berasal dari sebutan tempat basuki, sebutan 

kuil dan juga gunung basukir.  

 Lain halnya dengan keterangan yang terdapat dalam lontar 

Babad Blahbatuh misalnya menyebutkan nama Pura Besakih, 

sedangkan lontar Kusuma Dewa, Padma Bhumi, Raja Purana , dan 
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Usana Bali Usana Jawa  menyebutkan nama Basukih. Kiranya dari 

sebutan-sebutan inilah asal nama dari Pura Besakih.  

 

4.3 Status  dan Susunan Pura Besakih 

4.3.1 Status  Pura Besakih 

 Pembangunan Pura Agung Besakih  dapat dilihat dari dua konsep 

yakni konsep Sad Winayaka dan Konsep Padmabhuwana. Jika dilihat 

dari konsep Sadwinayaka sebagai dasar untuk mendirikan Pura 

Sadkahyangan di Bali yakni untuk memuja Tuhan di enam pura di Bali 

yaitu Pura Besakih, Pura lempuyang, Pura Luhur Uluwatu, Pura Luhur 

Watukaru, Pura Goa Lawah dan Pura Pusering jagat.  Sad Khayangan ini 

diuraikan dalam lontar Kusuma Dewa. Pendapat ini juga merupakan 

hasil penelitian dilakukan oleh Tim peneliti Institut Hindu Dharma th 

1979, hasil penelitian sudah disyahkan oleh PHDI Pusat dalam 

Mahasabhanya tahun 1980. Ada kurang lebih 9 yang menguraikan 

mengenai Pura Sad Khayangan di Bali yang berbeda-beda. Hal itu 

setelah bali pecah menjadi 9 kerajaan.  Sedangkan Pura Sad khayangan 

yang diuraikan dalam lontar Kusumadewa pada saat kerajaan Bali 

masih dalam satu kerajaan dengan Kelungkung sebagai pusat kerajaan.  

 Jika di lihat dari konsep padmabhuwana, dilandasi oleh 

keyakinan adanya Tuhan Wyapi wayapaka (Tuhan ada dimana-

mana).tidak ada bagian alam semesta ini tanpa kehadiran Tuhan. Tuhan 

yang ada dimana-mana itu symbol di Sembilan pura yang ada di Bali. 

Di Timur laut Pura Besakih, di timur Pura Lempuyang, di tenggara Pura 
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Goa Lawah, di selatan Pura Andakasa, di barat daya Pura Uluwatu, di 

barat pura Watukaru, di barat laut Pura Puncak mangu, di utara Pura 

Batur dan di tengah Pura Pusering Jagat (Wiana, 2009: 24).  

 Kedudukan Pura Besakih jelas statusnya sebagai pura Sad 

khayangan yang merupakan bagian dari pura Rwa Bhineda, 

Sadwinayaka dan pura Padmabhuwana.  

 

4.3.2 Susunan Pura Besakih 

  Susunan  Pura Besakih sesungguhnya adalah suatu gugusan 

tempat persembahyangan yang terdiri dari 18 buah pura dan 17 buah 

pedharman, meliputi areal sekitar 12 km2.  

 Susunan pura dan penomorannya dalam denah didasarkan atas 

adanya kelompok pura di bawah Pura Penataran Agung yang disebut 

sasoring ambal-ambal dan kelompok pura di atas Pura Penataran 

Agung yang disebut saduhuring ambal-ambal. Pura yang paling di 

bawah atau di depan adalah Pura Pesimpangan dan penomoran dalam 

denah dimulai dari pura ini. Pura yang paling tinggi letaknya adalah 

Pura Tirtha. Di samping penomoran didasarkan atas letak, juga ada 

kaitannya dengan proses apabila seseorang hendak menghaturkan sesaji 

di Pura Besakih atau melaksanakan upacara. Persembahan sesaji 

seyogyanya dimulai secara berurut dari Pura Pesimpangan ke atas 

(Pedanda Istri Putu Kemenuh, Geriya Singarata, Rendang, 

Karangasem). Pura Peninjoan adalah tempat yang dipergunakan oleh 
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Mpu Kuturan untuk meninjau komplek Pura Besakih pada waktu 

diadakan perluasan. 

. 

Ke 18 Pura itu adalah : 

1. Pura Pesimpangan 

2. Pura Dalem Puri 

3. Pura Manik Mas 

4. Pura Bangun Sakti 

5. Pura Ulun Kulkul 

6. Pura Merajan Selonding 

7. Pura Gua 

8. Pura Banua 

9. Pura Merajan Kanginan 

10. Pura Hyang Haluh (Jenggala) 

11. Pura Basukihan 

12. Pura Penataran Agung 

13. Pura Batu Madeg 

14. Pura Kiduling Kreteg 
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15. Pura Gelap 

16. Pura Pengubengan 

17. Pura Tirtha 

18. Pura Peninjoan 

 

4.3.1 Pura Pes impangan 

Pura Pesimpangan (tempat singgah) adalah tempat persinggahan 

pretima (arca yang biasanya terbuat dari kayu cendana sebagai 

lambang para Dewa) pada waktu kembali dari Pura Batu Klotok 

di pesisir pantai sebelah Selatan kota Klungkung setelah upacara 

mekiyis selesai, sebelum kembali ke Pura Penataran Agung.  

 

4.3.2 Pura Dalem Puri 

Pura Dalem pada umumnya dihubungkan dengan kuburan dan 

juga roh orang yang telah meninggal. Di halaman dalam (jeroan) 

Pura Dalem Puri terdapar sebuah gedong yang merupakan 

pelinggih Bhatari Giri Putri yaitu sakti Dewa Siwa.  

 

4.3.3 Pura Manik Mas  

Pura Manik Mas terletak di sebelah Timur jalan menuju Pura 

Penataran Agung dekat dengan Balai Desa Besakih sekarang. 

Pura ini pintu masuknya menghadap ke Selatan, dikelilingi oleh 

tembok penyengker dan terbagi atas dua halaman. Pada halaman 

dalam atau jeroan Pura Manik Mas terdapat bangunan-bangunan 

yaitu : 

1. Panggungan 

2. Gedong Simpen (bangunan dengan ruangan yang berfungsi 

untuk menyimpan perlengkapan upacara).  

3. Sanggar Agung (pelinggih Siwaditya).  
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4. Gedong (pelinggih Ida Ratu Manik Mas).  

Mengenai siapa yang dimaksud dengan Ida Ratu Manik Mas, 

sampai kini belum dijumpai keterangan atau sumbernya.  

5. Bebaturan (berbentuk seperti meja yang dibuat dari batu padas 

dan tingginya 99 cm. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai 

tempat sesaji. 

6. Piyasan 

 

4.3.4 Pura Bangun Sakti 

Pura ini terletak di sebelah Utara Pura Manik Mas dan 

dihubungkan dengan uraian dalam lontar Pamancangah Manik 

Angkeran yang masih dipercaya oleh masyarakat Besakih.  

Ceritera ini menguraikan bahwa Manik Angkeran dibunuh oleh 

Naga Wasuki atau Basuki. Ayahnya Mpu Siddhimantra sangat 

sedih dan memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa 

agar Manik Angkeran dapat dihidupkan kembali. 

Pada halaman dalam atau jeroan pura ini, terdapat bangunan-

bangunan yaitu : 

1. Bale Pelik (Pepelik) 

2. Gedong (pelinggih Bhatara Bangun Sakti) 

3. Sapta Petala (pelinggih Naga Wasuki sebagai penguasa dunia 

bawah yang terdiri dari tujuh lapisan).  

4. Panggungan 
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4.3.5 Pura Ulun Kulkul 

Nama pura ini diambil dari adanya kulkul atau kentongan yang 

berukuran besar tergantung di dalam pura. Pura ini juga terbagi 

atas jabaan dan jeroan. Bangunan yang terdapat di Pura Ulun 

Kulkul yaitu : 

1. Bale Pelik (Pepelik) 

2. Bale Pelik (Pepelik) 

3. Gedong (pelinggih Dewa Mahadewa) 

4. Panggungan 

5. Bale Pawedaan 

6. Bale Kulkul (tempat untuk menggantungkan kulkul atau 

kentongan) 

7. Bale Agung (tempat untuk sesaji) 

 

4.3.6 Pura Merajan Se londing 

Pura ini terletak di sebelah Barat Pura Penataran Agung. Nama 

pura ini terdiri dari kata merajan yang berarti tempat 

persembahyangan keluarga dan se londing yaitu nama alat bunyi-

bunyian atau gambelan dari bahan perunggu.  

 

4.3.7 Pura Gua 
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Nama pura ini berasal dari nama sebuah gua di belakang pura 

tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat gua ini adalah tempat 

bersemayamnya Naga Wasuki. Bangunan inti yang terdapat di 

Pura Gua ialah : 

1. Piyasan 

2. Pepelik 

3. Bebaturan yang sekarang berfungsi sebagai tempat sesaji.  

4. Gedong (sampai sekarang tidak terdapat sumber yang 

menjelaskan tentang fungsi gedong ini). 

5. Gua (tahta Naga Wasuki) 

Di Pura Gua yaitu di bawah pohon beringin ada peninggalan 

sebuah batu besar yang dikeramatkan atau disucikan.  

 

4.3.8 Pura Banua 

Perkataan banua atau wanua berarti daerah atau tanah. Di Bali 

terdapat perkataan bebanuan yang artinya kerja sama antara 

beberapa daerah dalam memelihara tempat suci yang 

berhubungan erat dengan keagamaan (Grader, 1969 : 137).  

Pura Banua dianggap sebagai tahta Bhatari Sri yang merupakan 

lambang kesuburan. Bale Lumbung Nini adalah merupakan 

tempat sesaji yang dipersembahkan kepada Bhatari Sri).  

 

4.3.9 Pura Merajan Kanginan 
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Merajan seperti telah dijelaskan adalah tempat 

persembahyangan keluarga. Kanginan berarti di tgimur. Jadi 

Pura Merajan Kanginan adalah Pura Keluarga yang terletak di 

sebelah Timur. Pura Merajan Kanginan adalah Pura Keluarga 

milik Ida Manik Angkeran yang mengabdikan seluruh hidupnya 

kepada Bhatara di Pura Besakih.  

 

4.3.10 Pura Hyang Haluh 

Pura ini disebut juga oleh masyarakat Pura Jenggala. Bagaimana 

hubungan pura ini dengan kerajaan Jenggala di Jawa Timur, 

belum diketemukan sumbernya. Pura ini terletak di sebelah Barat 

Pura Banua. Bangunan yang terdapat di pura ini yaitu : 

1. Bebaturan (diatasnya terdapat batu besar yang masih 

disucikan atau dikeramatkan).  

2. Gedong Cungkub (Pelinggih Ida Ratu Ayu).  

Siapa yang dimaksud Ida Ratu Ayu atau Ida yang cantik, 

belum diketahui. 

3. Pepelik (sekarang tempat arca Pendeta).  

4. Panggungan. 

5. Pepelik (sekarang tempat arca Garuda). 
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4.3.11 Pura Basukihan  

Pura ini terletak di sebelah Timur tangga di depan Candi Bentar 

Pura Penataran Agung. Pura ini adalah tahta Bhatara Naga 

Wasuki. Bangunan inti yang terdapat di Pura Basukihan yaitu : 

1. Meru tumpang tujuh pelinggih Naga Wasuki atau Naga 

Basuki. 

2. Pepelik. 

3. Pepelik. 

4. Gedong Rong Tiga (tidak diketahui fungsinya) 

5. Bebaturan. 

6. Gedong. 

7. Pepelik. 

8. Bale Pakenca (tempat sekah pada saat upacara memukur di 

Besakih). 

 

4.3.12 Pura Penataran Agung 

Pura Penataran Agung adalah pusat dari komplek Pura Besakih. 

Pura Penataran Agung terdiri dari tujuh teras atau umum disebut 

dengan istilah mandala. Pura ini telah direstorasi beberapa kali, 

terutama setelah Gunung Agung meletus tahun 1963. Sampai 

sekarang perbaikan fisik pelinggih-pelinggih masih terus 

berlanjut. Jadi bangunan yang ada sekarang kebanyakan bagian 

atasnya adalah tergolong baru. Pura ini adalah terindah dari 
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seluruh pura-pura yang ada di komplek Pura Besakih. Di depan 

Candi Bentar terdapat puluhan tangga yang di kiri kanannya 

terdapat arca-arca. Pada leretan di sebelah kiri (dari arah pura) 

terdapat arca-arca dari ceritera Mahabharata dan pada leretan di 

sebelah kanan terdapat arca-arca dari wiracarita Ramayana. 

Arca-arca ini dibuat pada tahun 1935 oleh I Kolok (bisu) beserta  

kawan-kawannya dari Sukawati, Gianyar (Widia, 1980 : 38). 

Sesudah gapura pura Candi Bentar terdapat Candi Kurung atau 

Kuri Agung yang indah dan megah. 

Bangunan-bangunan yang terdapat pada mandala-mandala atau 

teras du Pura Penataran Agung adalah : 

 

Pada teras  atau mandala I yaitu : 
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1. Bale Kulkul. 

2. Bale Kulkul. 

3. Bale Pegat (Bangunan yang terdiri dari dua buah balai yang 

dipisahkan oleh ruangan untuk tempat liwat, yang berfungsi 

untuk tempat memimpin upacara guna menghormati para 

Dewa (Widia, 1980 : 38).  

4. Bale Pelegongan (tempat pertunjukan tari legong pada saat 

upacara). 

5. Bale Pegambuhan (tempat pertunjukan tari gambuh pada saat 

upacara). 

6. Bale Ongkara (bangunan bertiang satu, dan bentuknya 

menyerupai huruf Om). 

7. Bale Ongkara. 

 

Pada teras  atau mandala II yaitu : 

1. Bale Gong. 

2. Bale Kembangsirang (bangunan bertiang 12, yang dahulu 

dipergunakan oleh raja sebagai tempat memimpin 

permusyawarahan dan sekarang sebagai tempat sesaji).  

3. Bebaturan (Saptapetala).  

4. Bale Paruman Alit (tempat permusyawarahan para Dewa).  
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5. Meru Tumpang 9 (pelinggih Ida Sang Hyang Kubakal). 

Belum diketahui siapa yang dimaksud dengan Ida Sang 

Hyang Kubakal. 

6. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ratu Manik Makentel).  

7. Bale Pelik atau Pepelik.  

8. Bale Pelik atau Pepelik.  

9. Bale Paruman Agung (bangunan bertiang 18 yang berfungsi 

sebagai tempat permusyawarahan para Dewa yang 

diwujudkan dalam bentuk pretima pada saat upacara).  

10. Sanggar Agung atau Padmasana Tiga.  

11. Bale Pelik atau Pepelik.  

12. Bele Pewedaan. 

13. Bale Kawas (pelinggih Bhatara Ider Bhuwana). 

14. Bale Agung. 

15. Bebaturan. 

Teras  III kosong dan bangunan di teras  IV yaitu :  

1. Gedong (pelinggih Kawitan Pasek Brejo).  

2. Gedong. 

3. Meru Tumpang 3 (pelinggih Ida Bhatara Suka Luwih).  

4. Meru Tumpang 5 (pedharman I Gusti Ngurah Dauh).  

5. Meru Tumpang 7 (pelinggih Ida Ratu Geng juga disebut Ida 

Sang Hyang Saraswati).  

6. Meru Tumpang 5 (pedharman I Gusti Ngurah Sidemen).  
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7. Panggungan. 

8. Panggungan. 

9. Pepelik. 

10. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Ratu Maspahit yang juga 

disebut Gayatri). 

11. Meru Tumpang 7 (pelinggih Ida Bhatara Tulus Sadewa).  

12. Pepelik. 

13. Gedong (pelinggih Ida Gusti Teges).  

14. Pepelik (tempat dua buah arca).  

15. Pepelik. 

16. Gedong (pelinggih I Gusti Angantiga).  

17. Meru Tumpang 3 (Kehen), untuk menyimpan prasasti dan 

pretima. 

Bangunan di teras  atau mandala V yaitu : 

1. Pelinggih Pretima (tempat 4 buah arca). 

2. Gedong (pelinggih Ratu Ayu Subandar).  

3. Gedong (pelinggih Ida Ratu Ulang Alu).  

4. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Ratu Sunaring Jagat).  

5. Bale Tengah (pelinggih Widyadhara).  

6. Bale Tengah (pelinggih Widyadhari).  

7. Bale Kampuh (sekarang tempat sesaji).  

8. Bale Pelik. 

9. Bebaturan (tempat tumpukan batu).  
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10. Bale Pelik. 

Bangunan di teras  atau mandala VI yaitu : 

1. Meru Tumpang 3 (pelinggih Ida Ratu Ayu Magelung).  

2. Bale Pelik. 

3. Bale Pelik. 

4. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Sang Hyang Wicesa).  

Bangunan di teras  atau mandala VII yaitu : 

1. Gedong (pelinggih Ida Ratu Bukit Kiwa).  

2. Gedong (pelinggih Ida Ratu Bukit Tengen).  

 

4.3.13 Pura Batu Madeg 

Pura ini terletak 300 meter di sebelah Utara Pura Penataran 

Agung. Nama pura ini berasal dari adanya batu berdiri (batu 

madeg) yang sekarang telah pecah, serta terletak di dalam Meru 

Tumpang 11. Meru ini adalah pelinggih Ida Bhatara Sakti Batu 

Madeg atau Bhatara Wisnu. Bangunan yang terdapat di Pura 

Batu Madeg yaitu : 

1. 3,4,6,13,17 Bebaturan dengan lempengan batu dan batu-batu 

besar. 

2. 5,7,10,11,12 Pepelik. 

8. Gedong Pujungsari (pesimpangan Ida Bhatara Pujungsari).  

9. Bale Gong. 

14. Bale Pegat. 
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15. Bale Pewedaan. 

16. Bale Panjang (tempat mempersiapkan sesaji pada saat 

berlangsungnya upacara).  

18. Gedong (pelinggih Sang Kumpi Batur).  

19. Bale Pegat. 

20. Panggungan. 

21. Sedahan Ngerurah (pelinggih penjaga pura).  

22. Bale Pesamuan Agung (tempat berkumpulnya para Dewa 

pada saat upacara).  

23. Meru Tumpang 9 (pelinggih Manik Angkeran).  

24. Meru Tumpang 9 (pelinggih Ratu Mas Buncing).  

25. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Ratu Sakti Watu Madeg 

atau Bhatara Wisnu dan juga tempat pecahan batu berdiri).  

26. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Bhatara Bagus Babotoh).  

27. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Ratu Manik Bungkah).  

Pura Batu Madeg adalah tahta Dewa Wisnu salah satu aspek Ida 

Sang Hyang Widhi Wasa.  

 

4.3.14 Pura Kiduling Kreteg 

Perkataan kiduling kreteg  terdiri dari kata kidul berarti Selatan 

dan kreteg artinya jembatan. Pura ini terletak sekitar 300 meter 

di sebelah Selatan Pura Penataran Agung. Jarak dari Pura 

Penataran Agung yang merupakan pusat Pura Besakih ke Pura 
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Batu Madeg dan ke Pura Kiduling Kreteg adalah sama. ketiga 

pura ini adalah inti Pura Besakih yang dikaitkan dengan 

Trimurti. Pura Penataran Agung adalah pelinggih Dewa Siwa, 

Batu Madeg pelinggih Dewa Wisnu dan Kiduling Kreteg adalah 

pelinggih Dewa Brahma. Bangunan yang terdapat di Pura 

Kiduling Kreteg yaitu : 

1. Bale Pegat. 

2. Bale Gong. 

3. Bale Gambang (tempat menabuh alat bunyi-bunyian yang 

disebut gambang yang terbuat sebagian besar dari kayu).  

4. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Ratu Cili).  

5. Bale Pesamuhan Agung (tempat berkumpulnya para Dewa 

pada saat upacara).  

6. Meru Tumpang 7 (pelinggih Ida Ratu Bagus Bulusan).  

7. Bale Paruman (tempat menghias pretima).  

8. Meru Tumpang 5 (pelinggih Ida Ratu Bagus Swa).  

9. Meru Tumpang 11 (pelinggih Ida Bhatara Agung yang 

disamakan dengan Dewa Brahma).  

10. Meru Tumpang 5 (pelinggih Ida Ratu Bagus Sehe).  

11. Meru Tumpang 3 (pelinggih Ratu Sin).  

12. Meru Tumpang 3 (Kehen) berfungsi untuk menyimpan 

perlengkapan upacara. 
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13. Bale Panjang Agung (tempat berkumpulnya para Dewa dan 

sesaji pada saat upacara).  

14. Bale Pawedaan. 

15. Bale Tengah (tempat sesaji).  

16. Pepelik. 

17. Pepelik. 

18. Pengaruman. 

4.3.15 Pura Gelap 

Kata gelap atau kilap berarti petir. Letak pura ini sekitar 600  

meter arah Timur Laut Pura Penataran Agung. Bangunan yang 

terdapat di Pura Gelap yaitu : 

1. Bale Pewedaan. 

2. Panggungan. 

3. Meru Tumpang 3 (pelinggih Dewa Içwara).  

4. Sanggar Agung (pelinggih Siwāditya).  

5. Dasar Sapta Petala (pelinggih Naga Wasuki dan diatasnya 

terdapat batu besar yang bentuknya pipih).  

6. Bale Gong. 

7. Paon (dapur). 

8. Bale Pesayuban (tempat beristirahat).  

9. Panggungan. 
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4.3.16 Pura Pengubengan 

Pura Pengubengan terletak sekitar 1500 meter ke arah atas Pura 

Penataran Agung. Pura ini adalah tempat ngubeng (berputar atau 

pradaksina pada saat upacara yang tujuannya ialah memohon 

para Dewa untuk ikut menyaksikan upacara yang dilaksanakan d i 

Pura Besakih. Bangunan yang terdapat di Pura Pengubengan 

yaitu : 

1. Bale Gong. 

2. Panggungan. 

3. Bale Piyasan. 

4. Pepelik. 

5. Meru Tumpang 11 (tidak diketahui fungsinya dan pradaksina 

dilaksanakan dengan mengelilingi bangunan ini).  

6. Sanggar Agung (pelinggih Siwāditya).  

 

4.3.17 Pura Tirtha 

Pura ini terletak sekiatr 300 meter di sebelah Timur Pura 

Pengubengan. Pura ini sesuai dengan namanya terletak di dekat 

sebuah mata air. Dari tempat inilah tirtha (air suci) diambil pada 

saat berlangsung upacara di Pura Besakih. Bangunan yang 

terdapat di Pura Tirtha yaitu : 

1. Sumber Tirtha (mata air), ditandai dengan pelinggih.  

2. Piyasan. 
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3. Gedong (pelinggih Sang Hyang Tirtha).  

4. Pepelik. 

 

4.3.18 Pura Peninjoan 

Kata Peninjoan berarti tempat untuk meninjau atau mengamati. 

Pura ini terletak sekiatr 1000 meter sebelah Barat Pura Penataran 

Agung. Pura Peninjoan adalah tempat Mpu Kuturan mengamati 

lokasi Pura Besakih pada saat beliau mengadakan perluasan. 

Bangunan yang terdapat di Pura Peninjoan yaitu : 

1. Bale Panjang (tempat para Dewa waktu upacara dan sekarang 

juga tempat sesaji). 

2. Panggungan. 

3. Meru Tumpang 9 (pelinggih Mpu Kuturan).  

4. 5.10.11. Pepelik 

6 7.8.9. Bebaturan di atasnya terdapat batu.  

11. Bale Gong 

 

Disamping ke 18 buah pura ini, di komplek Pura Besakih terdapat       

17 buah pedharman, yaitu bangunan yang dipersiapkan secara khusus untuk 

menghormati dharma seorang leluhur yang telah diupacarai. Di Bali setelah 

upacara ngaben (pembakaran mayat), dilaksanakan lagi suatu upacara yaitu 

memukur atau nyekah. Pada saat upacara nyekah tidak ada lagi kaitannya 

dengan mayat, oleh karena seluruh abu mayat telah dibuang ke laut pada 
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saat ngaben. Sebagai perwujudan dari badan atau wadah, dibuat puspa 

carira (badan dari bunga) atau sering disebut puspa saja. Puspa (sekar atau 

sekah) adalah perwujudan dari roh orang yang diupacarai. Puspa dibuat dua 

kali yaitu yang pertama dibuat dari bunga yang berfungsi sebagai wadah 

untuk roh. Wadah ini kemudian dibakar dan abunya dimasukkan ke dalam 

kelapa muda berwarna kuning (bungkak nyuh gading). Kelapa muda ini 

dipergunakan sebagai landasan pada saat membuat puspa yang kedua, yang 

dibuat dari kerangkan bambu dan dibungkus dengan kain putih. Puspa ini 

dihias dengan motif bunga yang dilukis dengan cairan warna emas dan 

dibuatkan prerai (muka) dari kayu cendana. Dalam rangkaian upacara 

memukur, puspa carira inilah yang diusung dengan mempergunakan bukur 

(sejenis usungan berbentuk seperti padmāsana) ke laut).  

 

4.4 Manivestasi Tuhan yang Distanakan di Pura Besakih 

1) Pura Dalem Puri 

Pura Dalem pada umumnya dihubungkan dengan kuburan dan 

juga roh orang yang telah meninggal. Di halaman dalam (jeroan) 

Pura Dalem Puri terdapar sebuah gedong yang merupakan 

pelinggih Bhatari Giri Putri yaitu sakti Dewa Siwa. 

 

2) Pura Manik Mas  

Pura Manik Mas terletak di sebelah Timur jalan menuju Pura 

Penataran Agung dekat dengan Balai Desa Besakih sekarang. 

Pura ini pintu masuknya menghadap ke Selatan, dikelilingi oleh 

tembok penyengker dan terbagi atas dua halaman. Pada halaman 
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dalam atau jeroan Pura Manik Mas terdapat bangunan-bangunan 

Sanggar Agung sebagai pelinggih Siwaditya dan Gedong 

pelinggih Ida Ratu Manik Mas. 

 

3) Pura Bangun Sakti 

Pura ini terletak di sebelah Utara Pura Manik Mas dan 

dihubungkan dengan uraian dalam lontar Pamancangah Manik 

Angkeran yang masih dipercaya oleh masyarakat Besakih.  

Ceritera ini menguraikan bahwa Manik Angkeran dibunuh oleh 

Naga Wasuki atau Basuki. Ayahnya Mpu Siddhimantra sangat 

sedih dan memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa 

agar Manik Angkeran dapat dihidupkan kembali. 

Pada halaman dalam atau jeroan pura ini, terdapat bangunan-

bangunan yaitu : Gedong stana Bhatara Bangun Sakti dan Sapta 

Petala  pelinggih Naga Wasuki sebagai penguasa dunia bawah 

yang terdiri dari tujuh lapisan).  

4) Pura Ulun Kulkul 

Nama pura ini diambil dari adanya kulkul atau kentongan yang 

berukuran besar tergantung di dalam pura. Pura ini juga terbagi 

atas jabaan dan jeroan. Bangunan yang terdapat di Pura Ulun 

Kulkul yaitu : Gedong pelinggih Dewa Mahadewa 
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5) Pura Gua 

Nama pura ini berasal dari nama sebuah gua di belakang pura 

tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat gua ini adalah tempat 

bersemayamnya Naga Wasuki.  

6) Pura Banua 

Perkataan banua atau wanua berarti daerah atau tanah. Di Bali 

terdapat perkataan bebanuan yang artinya kerja sama antara 

beberapa daerah dalam memelihara tempat suci yang 

berhubungan erat dengan keagamaan (Grader, 1969 : 137).  

Pura Banua dianggap sebagai tahta Bhatari Sri yang merupakan 

lambang kesuburan. Bale Lumbung Nini adalah merupakan 

tempat sesaji yang dipersembahkan kepada Bhatari Sri. 

 

7) Pura Hyang Haluh 

Pura ini disebut juga oleh masyarakat Pura Jenggala. Bagaimana 

hubungan pura ini dengan kerajaan Jenggala di Jawa Timur, 

belum diketemukan sumbernya. Pura ini terletak di sebelah Barat 

Pura Banua. Bangunan yang terdapat di pura ini yaitu :Gedong 

Cungkub Pelinggih Ida Ratu Ayu. 

8) Pura Basukihan  

Pura ini terletak di sebelah Timur tangga di depan Candi Bentar 

Pura Penataran Agung. Pura ini adalah tahta Bhatara Naga 

Wasuki yang di stanakan di bangunan Meru tumpang tujuh  
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9) Pura Penataran Agung 

 

Pura Penataran Agung adalah pusat dari komplek Pura Besakih. 

Pura Penataran Agung terdiri dari tujuh teras atau umum disebut 

dengan istilah mandala. Pada mandala pertama tidak ada stana dari 

para dewa, pada mandala ke dua pada Meru Tumpang 9 pelinggih 

Ida Sang Hyang Kubakal, Meru Tumpang 11 (pelinggih Ratu Manik 

Makentel,di Sanggar Agung atau Padmasana Tiga berstana 

Sanghyang Tri Purusa, pada Bale Kawas pelinggih Bhatara Ider 

Bhuwana. 

Pada teras ke tiga tidak ada para Dewa yang distanakan 

sedangkan pada teras ke empat di stanakan kawitan Pasek Brejo 

pada pelinggih gedong Meru Tumpang 3 (pelinggih Ida Bhatara 

Suka Luwih, Meru Tumpang 7 stana Ida Ratu Geng juga disebut Ida 

Sang Hyang Saraswati.  Meru Tumpang 7 stana Ida Bhatara Tulus 

Sedewa.  Meru Tumpang 11 stana Ida Ratu Maspahit yang juga 

disebut Gayatri. Gedong (pelinggih Ida Gusti Teges).  Gedong 

(pelinggih I Gusti Angantiga).  

Sedangkan pada mandala V distanakan  Ratu Ayu Subandar pada  

sebuah gedong. Kemudian Gedong pelinggih Ida Ratu Ulang Alu. 

Meru Tumpang 11 pelinggih Ida Ratu Sunaring Jagat. Bale Tengah 

pelinggih Widyadhara. Widyadhari. 
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Bangunan di teras atau mandala VI distanakan Ida Ratu Ayu 

Magelung pada meru tumpang tiga dan di Meru Tumpang 11 Ida 

Sang Hyang Wisesa. 

Di teras teras ke 7 di stanakan dua Dewa yakni  Ida Ratu Bukit 

Kiwa dan Ida Ratu Bukit Tengen. 

 

10)  Pura Batu Madeg 

Pura ini terletak 300 meter di sebelah Utara Pura Penatara n 

Agung. Nama pura ini berasal dari adanya batu berdiri (batu madeg) 

yang sekarang telah pecah, serta terletak di dalam Meru Tumpang 

11. Meru ini adalah pelinggih Ida Bhatara Sakti Batu Madeg atau 

Bhatara Wisnu. Demikian juga di sebuah Gedong Pujungsari 

pesimpangan Ida Bhatara Pujungsari. Di stanakan pula Sang Kumpi 

Batur pada sebuah gedong. Ida Bhatara Manik Angkeran pada meru 

tumpang sembilan. Dan juga di Meru Tumpang 9 ada di stanakan  

Ratu Mas Buncing.  Pada meru tumpang sebelas masing-masing di 

stanakan Ida Bhatara Bagus Babotoh dan Ida Ratu Manik Bungkah.  

11)  Pura Kiduling Kreteg 

Perkataan kiduling kreteg  intinya tempat distanakannya Dewa 

Brahma pada meru tumpang sebelas. Distanakan pula Ida Ratu 

Cili pada meru tumpang sebelas. Sedangkan pada Meru Tumpang 

lima distanakan Ida Ratu Bagus Siwa dan Ida Ratu Bagus 

Sehe.di stanakan pula Ratu Sin pada meru tumpang tiga. 
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12)  Pura Gelap 

Kata ge lap atau kilap berarti petir. Letak pura ini sekitar 600 

meter arah Timur Laut Pura Penataran Agung. Di pura ini 

distanakan Dewa Içwara pada meru tumpang tiga. Pada Sanggar 

Agung distanakan Sanghyang Siwāditya.dan di Dasar Sapta 

Petala (pelinggih Naga Wasuki. 

 

13)  Pura Pengubengan 

Pura Pengubengan di stanakan Ida sanghyang Siwāditya . 

 

14)  Pura Tirtha 

Pura ini terletak sekiatr 300 meter di sebelah Timur Pura 

Pengubengan. Pura ini sesuai dengan namanya terletak di dekat 

sebuah mata air. Dari tempat inilah tirtha (air suci) diambil pada 

saat berlangsung upacara di Pura Besakih. Tempat menstanakan 

Ida Bhatara Tirtha di sebuah gedong.  

 

15)  Pura Peninjoan 

Di Pura Peninjoan adalah tempat di stanakan  Ida Bhatara  

Mpu Kuturan. Disamping di stanakannya  para Dewa maka di 

sekitar pura Besakih banyak pura Pedarman sebagai tempat 

melakukan pemujaan kepada leluhur dalam aspeknya sebagai 

Sanghyang Side dewata.  
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4.6 Teologi Hindu Pura Agung Besakih 

Pengamatan terhadap teologi Hindu di pura Besakih berkaitan dengan  

sturktur keTuhanan dan manivestasinya dapat dijelaskan bahwa pura ini 

merupakan tempat suci untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan dalam 

konsep Tri Purusa, Eka Dewata, Panca Dewata, ekadasa Dewata dan berbagai 

manivestasi Tuhan dengan sebutan Dewa dan Bhatara – Bhatari.  

Konsep Tri Purusa menurut piagam Besakih yakni pemujaan terhadap 

Tuhan dalam wujud Siwa, Sadhasiwa dan Paramasiwa distanakan di 

pelinggih Padmatiga. Sanghyang Tri Purusa merupakan tiga manivestasi 

Tuhan yang paling utama. Bangunan paling kanan sebagai stanana 

Sanghyang Paramasiwa yaitu sebagai jiwanya alam Swah loka. Bangunan ini 

biasanya di bungkus dengan kain hitam, karena simbol alam yang tertinggi 

(Swahloka) tak terjangkau sinar matahari,sehingga berwarna hitam. Warna 

hitam atau hijau dalam konsep tri murti sebagai lambang Dewa Wisnu. 

Bangunan yang di tengah adalah lambang pemujaan terhadap Sanghyang 

Sadha Siwa. Artinya Tuhan yang menjiwai Bhuwah loka (alam tengah) 

dengan busana putih.warna putih adalah lambang akasa. Selanjutnya 

bangunan padma yang paling kiri lambang pemujaan Sanghyang Siwa yaitu 

Tuhan sebagai jiwa Bhur loka dengan busana berwarna merah. Bhur loka 

inilah Tuhan meletakkan ciptaannya berupa Stavara (tumbuh-tumbuhan), 

janggama (hewan) dan manusia (Wiana,2009: 20).  

Jadi Padmatiga sebagai sarana pemujaan Tuhan dengan jiwa Tri Loka 

(Bhur, Bhuwah, Swah), hal ini disebabkan karena pura Besakih dalam 

konsep Rwabhineda sebagai simbol manivestasi Tuhan dalam wujud Purusa 

(kesadaran/pencipta) dan pura Batur sebagai pura pemujaan terhadap 

manivestasi Tuhan dalam wujud predana (ketidaksadaran/ciptaan).  
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Pemujaan kepada Tuhan di Pura Besakih dapat ditemukan bahwa 

Tuhan dan manivestasinya dipuja semua nama tersebut secara teologi 

merupakan gambaran tentang Tuhan yang ada hubungannya dengan dunia. 

Sebagaimana halnya pemujaan masyarakat Yunani memuja Dewa Langit. 

Dewa Hera, Dewa Appolo, Dewa  Helios, Dewa Selena, Dewi Heba,  Geny 

Medes. Dewa Iris sebagai Dewa kemenangan. Appolo : beliau dipandang 

sebagai Dewa Penyair. Dewa-Dewa Bumi, Dianysos sebagai Dewa pertanian, 

Oreadieia sebagai dewa gunung dan di hutan.sistim ketuhanan di Pura 

Besakih dengan Yunani Kuno hakekatnya adalah sama. Kalau dilihat dari 

pandangan para ahli teologi setelah jaman Yunani kuno maka kepercayaan 

terhadap dewa-dewa ini dikatakan bersifat Polytheisme.  

Ada perbedaan konsep Yunani dengan konsep Hindu tentang pemujaan 

Tuhan. Jika di Yunani berdiri sendiri tentang pemujaan para Dewa. Namun di 

Hindu pemujaannya bersifat tunggal sekalipun memuja pada banyak tempat 

dengan nama yang berbeda. Sebab pemujaannya tidak berdiri sendiri 

siapapun yang di puja sesungguhnya memuja yang satu yakni Tuhan. Eko 

narayanad na dwityo stikascit (hanya satu tuhan tiada duanya) Cuma orang 

bijaksanalah memberikan banyak nama ( Ekam satwiprah bahudha wadanti 

Brahman). Sesungguhnya Tuhan dan manivestasinya tunggal adanya. 

Siapapun yang dipuja sesungguhnya memuja Tuhan.  

Dengan demikian di Hindu konsep teologinya dikombinasikan antara 

politheisme dengan monotheisme dengan alasan Tuhan itu tunggal adanya, 

Tuhan mempunyai banyak nama dan manivestasi yang sesungguhnya tunggal 

adanya Ekatwanekatwa swalaksana bhatara.  

Hal ini mempunyai kesamaan dengan konsep Henotheisme dan teologi 

Yunani yang mempunyai ciri bahwa suatu  keTuhanan yang menyebutkan 
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bahwa Dewa yang banyak itu adalah tunggal dan Tuhan yang tunggal itu 

adalah banyak nama. Dalam salah    satu sloka Veda, Ågveda, I, 164, 46, 

diuraikan,   Indram mitram warunam agni àhur atho, divyah sa suparno 

garutmàn, Eko sad wipràh bahudha wadanty agnim, Yamam matarisvanam 

àhuh.   Artinya : Mereka menyebut  Indra, Mitra, Varuna, Agni, dan, Dia 

yang bercahaya, yaitu Garutmàn, yang bersayap elok, Suparna, Satu itu 

(Hyang Widhi) sang bijaksana menyebut dengan banyak nama, seperti Agni, 

Yama, Matarisvàn. Titik temu antara teologi secara umum dengan Hindu 

dalam prakteknya di Pura Agung Besakih yaitu bertemu pada konsep 

Monisme dimana konsep ini sangat jelas menguraikan bahwa Tuhan yang 

satu itu adalah Tuhan yang benar dan dari  yang satu itu menjadi banyak dan 

akhirnya yang banyak itu kembali menjadi satu. Jadi yang benar Tuhan yang 

ada ini hanya satu dan segala yang ada di alam semesta muncul dari 

padaNya” (Relin, 2004 : 2-5). Demikian juga dalam teologi ketuhanan dalam 

pura Agung Besakih sekalipun siapa nama Tuhan dan manivestasikan di pura 

agung Besakih, apakah Bhatara Brahma, Wisnu, Iswara, Siwa, Sadha Siwa, 

Parama Siwa, Iswara dan sebagainya namun sesungguhnya Tuhan yang di 

Puja tunggal adanya.  

Dalam teologi Hindu yang diuraikan di Chandogya Up IV.2.1 (Ekam 

Eva Adityam Brahman) artinya Tuhan itu hanya satu tdk ada yg kedua. 2.Rg 

Veda I.164.46 (Ekam sad wipra bahuda wadanti) artinya Sesungguhnya Ia 

yang Esa, oleh para bijaksana mengatakan banyak nama seperti Agni, Yama, 

Matariswa, dstnya. Sekalipun banyak nama para dewa yang distanakan di 

Pura Agung Besakih dalam banyak pura dan banyak pelinggih dalam 

perbedaan bentuk bangunan, seperti Ratu Tubakal, Dewi Sri, Sanghyang 

Rambut Sedana, Bhatara Brahma, Wisnu, Siwa, Iswara, Ratu Suar Magelung, 
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Ratu Sunaring Jagat, Ratu Bukit Kiwa Tengen dan sebagainya, namun 

sesungguhnya yang di puja hanya satu Tuhan (Ekam Eva Advityam Brahman) 

tiada Tuhan/Brahman yang ke dua, ketiga dan seterusnya. Hal inilah sama 

dengan konsep monotheisme dan monisme dalam teologi Yunani yang 

berkaitan dengan teologi Hindu yang diaplikasikan di pura Agung Besakih. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Pura Agung Besakih sangat berkaitan dengan kesucian dan 

keselamatan pulau Bali sesuai dengan sejarah perjalanan Empu 

Markandeya datang ke Bali. Pura ini adalah suatu gugusan pura -pura 

yang terletak di desa Besakih kabupaten Karangasem dan tersebar 

memenuhi areal sekitar 12 km2 pada beberapa juringan bukit di lereng 

Barat Daya Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung yang 

tertinggi di pulau Bali yaitu 3142 meter di atas permukaan laut dan 

karenanya wajar pula untuk menjadi pusat perhatian dan sekaligus 

arah pandangan atau orientasi kesucian masyarakat Bali. Perbedaan 

yang begitu nyata antara gunung dan laut, kiranya menjadi dasar arah 

pandang keagamaan yang mengutamakan orientasi kaja -  kelod (arah 

ke gunung-arah ke laut), sehingga untuk pulau Bali bagian Selatan 

gunung agung adalah kaja dan bali bagian utara Gunung agung juga 

sebagai kaja. Kaja bagi gunung agung kalau dicari arah secara nasional 

adalah bagian selatan dari Bali utara.  Perbedaan kaja -kelod dengan 

Utara-  Selatan, sangat jelas, kaja adalah arah gunung tetapi utara 

belum tentu arah gunung, di bali menggunakan konsep segara uk ir 

(gunung dan laut), kalau gunung sebagai hulu/kaja dan laut sebagai 

teben/kelod. Di lereng gunung inilah didirikan Pura Besakih.  
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Susunan pura dasarkan atas adanya kelompok pura pertama di bawah 

Pura Penataran Agung disebut sasoring ambal-ambal dan ke dua Pura 

di atas Pura Penataran Agung disebut saduhuring ambal-ambal. Pura 

yang paling di bawah atau di depan adalah Pura Pesimpangan. P ura 

yang paling tinggi letaknya adalah Pura Tirtha. Pura Peninjoan adalah 

tempat yang dipergunakan oleh Mpu Kuturan untuk meninjau komplek 

Pura Besakih pada waktu diadakan perluasan. Ke 18 Pura itu adalah : 

1. Pura Penataran Agung. 2. Pura Batu Madeg. 3. P ura Kiduling 

Kreteg.4. Pura Gelap.5. Pura pengubengan.6. Pura Tirtha.7. Pura 

Peninjoan.8. Pura Hyang Aluh.9. Pura Basukian.10. Pura 

Banua.11.Pura Mrajan kanginan.12. Pura Pura Merajan Selonding.13. 

Pura Gua.14. Pura Ulun Kulkul.15. Pura Bangun Sakti.16.Pura Manik 

Mas.17. Pura Dalem Puri.18. Pura Pesimpangan.  

 Pembangunan Pura Agung Besakih  dapat dilihat dari dua konsep 

yakni konsep Sad Winayaka dan Konsep Padmabhuwana. Jika dilihat 

dari konsep Sadwinayaka sebagai dasar untuk mendirikan Pura 

Sadkahyangan di Bali yakni untuk memuja Tuhan di enam pura di Bali 

yaitu Pura Besakih, Pura lempuyang, Pura Luhur Uluwatu, Pura Luhur 

Watukaru, Pura Goa Lawah dan Pura Pusering jagat. Sad Khayangan 

ini diuraikan dalam lontar Kusuma Dewa. Pendapat ini juga 

merupakan hasil penelitian dilakukan oleh Tim peneliti Institut Hindu 

Dharma th 1979, hasil penelitian sudah disyahkan oleh PHDI Pusat 

dalam Mahasabhanya tahun 1980. Ada kurang lebih 9 yang 
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menguraikan mengenai Pura Sad Khayangan di Bali yang berbeda -

beda. Hal itu setelah bali pecah menjadi 9 kerajaan. Sedangkan Pura 

Sad khayangan yang diuraikan dalam lontar Kusumadewa pada saat 

kerajaan Bali masih dalam satu kerajaan dengan Kelungkung sebagai 

pusat kerajaan. 

 Jika di lihat dari konsep padmabhuwana, dilandasi oleh keyakinan 

adanya Tuhan Wyapi wayapaka (Tuhan ada dimana-mana).tidak ada 

bagian alam semesta ini tanpa kehadiran Tuhan. Tuhan yang ada 

dimana-mana itu symbol di Sembilan pura yang ada di Bali. Di Timur 

laut Pura Besakih, di timur Pura Lempuyang, di tenggara Pura Goa 

Lawah, di selatan Pura Andakasa, di barat daya Pura Uluwatu, di barat  

pura Watukaru, di barat laut Pura Puncak mangu, di utara Pura Batur 

dan di tengah Pura Pusering Jagat.Kedudukan Pura Besakih jelas 

statusnya sebagai pura Sad khayangan yang merupakan bagian dari 

pura Rwa Bhineda, Sadwinayaka dan pura Padmabhuwana.  

Teologi ketuhanan dalam pura Agung Besakih sekalipun siapa nama 

Tuhan dan manivestasikan di pura agung Besakih, apakah Bhatara 

Brahma, Wisnu, Iswara, Siwa, Sadha Siwa, Parama Siwa, Iswara dan 

sebagainya namun sesungguhnya Tuhan yang di Puja tunggal adanya. 

Dalam teologi Hindu yang diuraikan di Chandogya Up IV.2.1 (Ekam 

Eva Adityam Brahman) artinya Tuhan itu hanya satu tdk ada yg kedua. 

2.Rg Veda I.164.46 (Ekam sad wipra bahuda wadanti) artinya 

Sesungguhnya Ia yang Esa, oleh para bijaksana mengatakan banyak 
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nama seperti Agni, Yama, Matariswa, dstnya. Sekalipun banyak nama 

para dewa yang distanakan di Pura Agung Besakih dalam banyak pura 

dan banyak pelinggih dalam perbedaan bentuk bangunan, seperti Ratu 

Tubakal, Dewi Sri, Sanghyang Rambut Sedana, Bhatara Brahma, 

Wisnu, Siwa, Iswara, Ratu Suar Magelung, Ratu Sunaring Jagat, Ratu 

Bukit Kiwa Tengen dan sebagainya, namun sesungguhnya yang di puja 

hanya satu Tuhan (Ekam Eva Advityam Brahman) tiada Tuhan/Brahman 

yang ke dua, ketiga dan seterusnya. Hal inilah sama dengan konsep 

monotheisme dan monisme dalam teologi  

 
5.2 Saran-Saran 

Penelitian berkaitan dengan teologi Pura Agung Besakih  sangat 

penting untuk ditindaklanjuti karena masalah teologi masih banyak perlu di 

perdalam. Diharapkan para peneliti, ilmuwan, ikut terjun melakukan 

penelitian untuk mengungkap berbagai nilai teologi yang tersimpan di 

dalam struktur pembangunan dan berbagai pelinggih serta filosofi yang 

terkandung di dalamnya.penelitian ini masih sangat sederhana dan masih 

perlu banyak di sempurnakan untuk itu para pengambil kebijakan agar bisa 

memberikan biaya lebih banyak dan para peneliti agar bisa melakukan 

penelitian lebih mendalam.  
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