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ABSTRACT
The purpose of this study is to conduct a study of the phenomenon in the life of the Hindu
community, namely the shift in the ethics of the Balinese Hindu community, especially the banten
in the process of making the offering itself. The current phenomenon, there is a shift and this tends
to cause conflict with the sacred texts of Hinduism. This phenomenon must be immediately found
a solution so that there are no continuous and hereditary errors. This research is a qualitative
research. The data sources consist of primary data, namely the results of observations and
interviews with experts. While secondary data in the form of books, scientific journals that support
the analysis. The collected data is then selected to help analyze, analyze and the last step is
drawing conclusions. The results of this study are expected to be able to provide awareness to the
public, especially lati offerings, so that they can re-learn the knowledge contained in Hindu sacred
texts related to the ethics of making offerings and procedures for preparing and managing
offerings.
Keywords: Contemplation, Ethics and Banten
1. Pendahuluan
Kegiatan keagamaan yang rutin
dilakanakan oleh memiliki makna yang
sangat mendasar yakni untuk ucapan rasa
syukut, memohon perlindungan dan juga
sebagai permohonan untuk memperoleh
keselamatan kepada Ida Sang Hyang Widhi
Wasa. Pelaksanaan ritualitas ini tidak dapat
dipisahkan dengan sarana yadnya, dalam
keyakinan Hindu Bali disebut dengan
banten. Banten adalah sesajen yang unsur
utamanya terdiri dari api, air, buah dan
bunga dihaturkan sebagai wujud bakti
manusia kepada pencipta-Nya. Wujud bakti
dengan sarana banten tidak hanya ditujukan
kepada Tuhan melalui upacara Dewa
Yadnya tetapi juga kepada leluhur dalam
upacara Pitra Yadnya, kepada orang suci
melalui kegiatan Rsi Yadnya, kepada bhutabhuti melalui upacara bhuta yadnya. Tentu
dalam setiap yadnya tersebut memiliki cara

pembuatan yang berbeda tergantung kepada
yadnya itu dihaturkan.
Pengetahuan
tentang
proses
pembuatan sarana bebantenan, sarana
banten dan sebagainya, sebenarnya telah
diatur dalam susastra Hindu salah satunya
dalam lontar dewa Tapeni. Dalam proses
pembuatan bebantenan seorang sarati
mempunyai etika yang harus ditaati demi
menjaga kesucian sarana yadnya yang
dibuatnya.
Perkembangan teknologi yang
sangat cepat ternyata juga merubah mindset
manusia-manusia modern saat ini yang ratarata menyukai sesuatu yang instan, serba
cepat dan efisien. Mereka lebih sibuk
mengumpulkan materi tanpa diimbangi
dengan pembelajaran kegamaan yang
memadai, sehingga yang terbentuk adalah
generasi-generasi konsumtif, kalaupun ada
yang masih bersedia menjalani mereka akan
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mengabaikan etika dalam pembuatan
bebantenan. Pergeseran etika tentu sangat
bententangan dengan susastra Hindu dan
akan membuat terjadinya penurunan kualitas
kesucian banten yang dibuat. Pergeseran
etika yang terjadi di masyarakat didalam
proses pembuatan sarana upacara, harus
segera dicarikan sebuah formulasi untuk
membangun kembali kesadaran kritis dan
magis masyarakat, supaya tidak terjadi
secara terus menerus apalagi turun temurun
dan akan berakibat lebih parah pada
generasi-genarasi selanjutnya. Dikarenakan
etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan
perintah dan larangan tentang baik buruknya
perilaku manusia, yaitu perintah yang
dipatuhi dan larangan yang dihindari (Keraf,
2010 : 15). Setiap melakukan atau perbuatan
sesuatu sangat penting untuk memiliki sikap
yang baik dan etika yang baik. Begitu pula
didalam pembuatan sarana upakara sangat
perlu memiliki etika yang baik dalam proses
pembuatannya yang nantinya sarana upakara
tersebut dihaturkan kepada Sang Hyang
Widhi Wasa sebagai wujud syukur manusia
kehadapan Sang Pencipta.
Berdasarkan pemahaman di atas
menjadi hal yang sangat menarik melakukan
penelitian terhadap fenomena pergeseseran
tata susila (etika) dalam membuat sarana
upacara
(banten)
pada
kehidupan
masyarakat Bali. penelitian ini bisa
dijadikan sebuah kontemplasi (perenungan)
dan pembelajaran untuk mendekonstruksi
kembali kebiasaan-kebiasaan yang telah
menjadi kultur yang bertentangan dengan
susastra suci agama Hindu terkait dengan
proses pembuatan bebantenan.

Hyang Widhi Wasa. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Menurut
Muhadjir (1992: 24) penelitian kualitatif
adalah penelitian yang menghasilkan
deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang dan pelaku yang dapat diamati
berdasarkan fenomena pendekatan holistik
(utuh). Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah observasi Data Primer
dalam penelitian ini adalah hasil observasi
dan wawancara sedangkan data sekunder
yakni data atau informasi yang diambil dari
buku, internet, arsip dan lainlain yang dapat
menunjang penelitian ini. Analisis data
dilakukan dengan kualitatif-interpretatif,
yang diarahkan pada melihat fenomena
sosial religius masyarakat saat ini, data
tersebut kemudian dikumpulkan dan
dianalisis.
III.Pembahasan
1.1 Etika Sarati dalam membuat sarana
upacara (banten)
Etika merupakan aturan-aturan yang
mengatur tingkah laku setiap individu yang
hidup ditengah komunitas masyarakat. Etika
dalam ajaran agama hindu biasanya disebut
dengan susila. Sudirga (2007:36) Susila
berasal dari bahasa Sansekerta yaitu dari kata
“su” diartikan kebaikan dan kebenaran
sedangkan kata “sila” diartikan perilaku
ataupun perbuatan. Jadi susila dapat diartikan
pola atau tuntunan seseorang agar selalu bisa
berperilaku yang baik, selain itu susila
merupakan aktualiasasi dari ajaran kitab suci
Weda secara nyata dalam kehidupan seharihari. Termasuk ketika membuat sarana
yadnya tentu ada etika etika tertentu yang
wajib dijalankan. Sarana yadnya adalah
materi atau alat yang digunakan untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha
Esa pada kegiatan keagamaan yang
dilaksanakan oleh umat beragama Hindu.
Sarana upacara di Bali lebih populer
dengan sebutan Banten. Sarana upacara
sebagai pelengkap yadnya karena dengan
yadnya umat berbhakti kepada Hyang Widhi

II. Metode
Penelitian ini mempergunakan
pendekatan antropologi agama. Pendeketan
ini membantu peneliti mengalisa fenomena
pergeseran budaya khususnya etika
seseorang dalam membuat bebantenan yang
akan dipersembahkan kepada Ida Sang
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dengan segala manifestasi-Nya, dengan
beryadnya pula Hyang Widhi melindungi,
memelihara dan menyayangi manusia beserta
alam semesta untuk mencapai kebaikan,
keharmonian, jagadhita dan tujuan Maha
tinggi. Dengan beryadnya, penyucian jiwa
merupakan pengabdian pada Hyang Widhi,
maka umat manusia akan mencapai
kebahagiaan yang sejati dan tak lagi
mengikuti
perputaran
cakra
samsara/punarbhawa.
Etika dalam pembuatan sarana
upacara merupakan tingkah laku yang baik
dan benar didalam pembuatan sarana upacara
atau banten. Etika yang baik menurut
Sudarsana (2010:37) dalam bukunya yang
berjudul “Himpunan Tetandingan Upakara
Yadnya” mengemukakan bahwa sesana
(etika) seorang umat Hindu kalau
berkehendak membuat upakara yaitu:
1. Membersihkan diri terlebih dahulu
atau mesuci laksana, agar tingkat
kesucian serta kualitas upakara selalu
dapat dipertahankan, karena upakara
adalah simbol dari bahasa weda
dengan aksara suci yang berupa
reringgitan. Serta jika upakara telah
selesai dibuat perlu dipercikan tirta
sebagai
penglukatan,
sehingga
kekuatan Sang Hyang Widhi telah
bersemayam
kedalam
banten
tersebut, maka dari itu bebusanalah
pada saat membuat banten dengan
busana adat ringan.
2. Pada saat memulai membuat banten,
umat Hindu harus sudah rapi,
terutama penataan rambut harus
disisir dan diikat dengan rapi, agar
terhindar dari utaian rambut yang
jatuh pada banten karena dapat
mengakibatkan
banten tersebut
kecuntakan.
3. Apabila seseorang peempuan yang
membuat upakara, jangan sekali
mengejakan bila saat sedang datang

4.

5.

6.

7.

bulan,
dapat
mengakibatkan
kecuntakan tehadap upakara tersebut.
Sangat diharapkan oleh ajaran Agama
untuk membangkitkan rasa ikhlas dan
rasa bhakti kehadapan Sang Hyang
Widhi yang tinggi, serta pada saat
membuat upakara sedikit berbicara
agar upakara terhindar jangan sampai
tekena percikan ludah yang dapat
mengakibatkan
cuntaka
pada
upakara.
Pada saat membuat upakara hindari
jangkauan anak-anak, jangan sampai
upakara dapat dirusak.
Seseorang yang membuat upakara
tidak boleh posisi duduknya metajuh
masaku tunggal yang merupakan
sikap Drati Krama mengakibatkan
kecuntakan upakaranya.
Harus ngadegang dewa tukang
dengan sebutan Sang Hyang Tapeni.

Dalam membuat sarana upacara
atau
banten
etika
sangat
penting
diperhatikan, dari hal yang paling sederhana
seperti mengunakan alas yang berupa tikar
dan lain sebagainya, agar perlengkapan
banten kebersihannya terjaga. Selanjutnya
berdoa kepada Sang Hyang Tapeni agar
diberikan kelancaran dalam proses membuat
upakara. Nilai etika yang wajib dijungjung
dalam pembuatan sarana upakara yaitu
membersihkan diri terlebih dahulu, harus
dalam keadaan yang rapi, seorang perempuan
dalam membuat upakara tidak dalam keadaan
datang bulan, diharapkan dengan rasa ikhlas
dan rasa bhakti, jangan sampai upakara
terkena ludah dan akan membuat upakara
menjadi cuntaka, terhindar dari jangkauan
anak kecil, tidak boleh dengan posisi duduk
metajuh masuku tunggal, harus ngadegang
dewa tukang dengan sebutan Sang Hyang
Tapeni dimana etika ini baik di terapkan agar
sarana upacara yang dibuat sakral dan banten
terlihat baik untuk dipersembahkan kepada
Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
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Dalam Lontar Tapeni yadnya
dijabarkan, mengenai etika membuat upakara
yakni sebagai berikut :
“Ih……Sira Sang Umara Yadnya,
Rengenan Rumuhun Pewarah Nira
Dewi Tapeni, Yan Sira Mahyun
Anangun
Yadnya,
Elingakna
Rumuhun Den Apened, Apan Yadnya
Adruwe Tattwa, Fan Yadnyanta Tan
Manut Ring Tattwania, Tan Bina
Kadi Wang Wuta, Mangkana Juga
Kong Yadnya Adruwe Sesana Yan
Tan Manut Ring Sesania Sama Juga
Kadi Wang Wisu Tuli, Bungakna
Yadnya Ika Adruwe Dudonan, Yan
Tan Manggeh Ring Anggania Ika
Ingaranan Rumpuh, Kadang Lirung
Yadnyanta, Tan Bina Kadi Yadnya
Kutang Ring Margi”. (Sudarsana,
2010: 39)
Terjemahan:
Hai….Bagi siapa yang membuat
yadnya, perhatikan tuntunan dari
Sang Dewi Tapeni, jika anda akan
membuat yadnya, perhatikan arahan
yang ada pada sastra, karena Yadnya
yang dibuat harus ada dasarnya atau
filsafatnya, jika beryadnya tidak
berdasarkan tatwa atau filsafatnya,
sama saja dengan orang yang buta,
jika dalam membuat yadnya tidak
berdasarkan sesana atau etika, sama
saja dengan orang yang tidak
mendengar, jika dalam membuat
yadnya harus berdasarkan tatanan,
jika tidak berdasarkan tatanan sama
saja dengan orang yang lumpuh,
maka dari itu yadnya yang dibuat
sama saja dengan yadnya tanpa
artinya”.

membuat, unsur apa yang harus ada semua
harus sesuai dengan etikanya, serta sesuai
dengan tatanannya. Maka menjadi sangatlah
penting bagi seorang tukang banten (srati)
untuk selalu memperhatikan dan menjadikan
lontar dewi tapeni yadnya sebagai acuan
dalam membuat sarana upakara.
1.2 Pergeseran Etika dalam membuat
sarana upakara (banten)
Etika dapat menjadi sebagai
instrument untuk menilai kepribadian
seseorang, bahkan seseorang itu bisa tidak
menyadari kalau dirinya sedang dinilai oleh
orang lain ketika ia bersikap dan berperilaku
ketika hidup dan berinteraksi dalam sebuah
komunitas. Misalkan saja saat ini, pengaruh
derasnya modernisasi semakin lama
medegradasi norma-norma kesopanan dalam
masyarakat, pergeseran ini tidak disadari dan
akan memunculkan anggapan hal yang sepele
dan biasa saja. Masyarakat Hindu di Bali
cenderung beranggapan memakai pakaian
biasa dan tidak mekamen dan memakai
selendang dalam membuat bebantenan
adalah hal biasa. Padahal hal ini secara tidak
langsung sudah melemahkan nilai-nilai luhur
yang sudah menjadi budaya dan wajib
dipertahankan karena bersumber dari ajaran
susastra yang jelas.
Perlu sebuah kesadaran personal
gunan memperbaiki kembali degradadi etika
dan karakter seseorang dan itu tidak bisa
dilakukan dengan instan. Upaya paling
segderhana yang dapat dilakukan adalah
pendekatan komunikasi emosional secara
personal. Setiap contoh perbuatan yang baik
dimaksudkan untuk mempengaruhi rasa
maupun mental kepribadian seseorang dan
sekaligus merubah main set individu atau
kelompok untuk dapat berprilaku positif,
normalisasi dan menciptakan kebiasaankebiasaan baru. Begitu pula dalam proses
pembuatan
upakara
(banten)
pada
masyarakat beragama Hindu, terlihat terjadi
pergesaran etika yang terjadi dan cenderung

Jadi di dalam pembuatan yadnya
maupun dalam membuat sarana upacara
sebaiknya mengikuti arahan dari sastra,
karena yadnya yang dibuat memiliki
filosofinya masing-masing, ada tata cara
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bertentangan dengan susastra yang dijadikan
acuan oleh seseorang sarati banten. Mereka
mengabaikan
etika-etika
dalam
melaksanakan proses pembuatan banten,
padahal proses ini adalah bagian dari
kegiatan ritual yang wajib dijaga
kesuciannya. Modernisasi telah meunculkan
fenomena dan membuat korban berupa
manusia-manusia modern tanpa pondasi
literasi keagamaan yang baik. Perkembangan
jaman kehidupan manusia membuat terjadi
pergeseran etika. Pergeseran pola pikir,
nilai-nilai, budaya, sosial, dan lain
sebagainya. Mereka terbentuk menjadi
manusia yang “menyepelekan” kesucian
proses pembuatan sarana upakara (banten)
ini. Mereka berdalih dengan ungkapan “sing
engken ane penting kenehe sube melah”
(tidak apa-apa yang penting perasaan sudah
baik), memang yang mereka lakukan tidak
sepenuhnya salah akan tetapi dalam proses
pembuatan
sarana
upakara
wajib
dilaksanakan pembersihan diri, pembersihan
dalam menyiapkan sarana upakara dan
sebagainya sesuai dengan aturan dalam
susastra suci Hindu, apalagi agama Hindu
mempunyai kuantitas yang tinggi berkaitan
dengan penyiapan sarana upakara (banten)
ini, tentu perlu kontemplasi yang mendalam.
Sarana upakara (banten) merupakan
alat atau media yang digunakan untuk
medekatkan diri kepada Ida Sang Hyang
Widhi sebagai cinta kasih serta ucapan
syukur karena atas karunia-Nya kita dapat
menikmati kehidupan ini beserta alam
semesta. Dalam proses pembuatan sarana
upacara yang merupakan kegiatan yang
sering dilakukan setiap harinya, karena umat
Hindu setiap hari pasti melakukan yadnya
dengan mempersembahkan sesajen berupa
banten. Serta dalam proses pembuatan sarana
upacara juga sudah mengalami perubahan
yang terlihat sangat jelas. Akan tetapi
perubahan yang terjadi pada jaman sekarang

ada satu hal yang tidak boleh berubah yaitu
tidak boleh menghilangkan atau melupakan
norma etika yang baik, karena pada setiap
aktivitas atau kegiatan manusia akan melihat
etika yang baik yang harus digunakan, agar
kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan
baik dan bernilai baik.
Pergeseran-pergeseran
ini
umumnya terjadi di kota-kota, dalam
membuat sarana banten mereka cenderung
menyepelekan penggunaan tikar sebagai alas
dalam melaksanakan majejahitan ataupun
matanding, tentu hal ini berpengaruh dengan
kebersihan dan kesucian banten yang sedang
disiapkan. Tidak mempergunakan pakaian
yang selayaknya (memakai kamen dan
senteng) juga hal yang banyak terjadi pada
masyarakat saat ini.
Umat Hindu pada umumnya
termasuk
sarati
banten,
cerderung
menganggap sepele, pemikirannya adalah hal
sudah biasa dikerjakan seperti itu (tidak
sesuai susastra Hindu) da nasal pembuatan
banten itu selesai dan cepat dihaturkan.
Sejatinya tidak sesederhana itu, banten
adalah penjabaran nilai weda dan simbolik
dari
ajaran
subhakarma,
belajar
mempersiapkan, membuat banten dan
mentaati etika dalam membuat banten adalah
perbuatan mulia dan wajib dikerjakan dengan
hati yang iklas. Etika dalam membuat pun
wajib dijunjung tinggi, saat membuat banten
hendaknya membersihkan diri (mandi)
terlebih dahulu atau menyucikan badan dan
laksana agar tingkat dan kesucian upakara
dapat dipertahankan; pada saat mulai
membuat upakara harus dalam keaadaan rapi,
berpakaian yang baik dengan memakai
kamen dan selendang, rambut harus diikat
agar rambut sarati tidak jatuh pada banten
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dan menyebabkan kecuntakan; bila seorang
sarati ketika dalam keadaan dating bulan
tidak diperkenanakan membuat banten,
karena dianggap membawa cuntaka terhadap
upakara; menjalani proses pembuatan banten
dengan rasa tulus ikhlas dan bhakti
kehadapan Ida Sang Hyang Widhi; saat
sedang membuat tetandingan atau merangkai
hindarkan dari anak-anak jangan sampai
upakara dirusak karena tapak rare ini dapat
menyebabkan kecuntakan; seorang sarati saat
metetuasan posisi duduk tidak boleh metajuh
masuku tunggal karena merupakan sikap
drati krama yang menyebabkan kecuntakan;
dan bila umat akan membuat upakara harus
ngadegan dewan tukang dengan sebutan
Sang Hyang Tapeni senistanya berupa banten
tetukon, medianya mempergunakan pejati,
dan utamanya mempergunakan daksina gede
sarwa 4, suci lengkap, dan segepangkonan 4
tanding. (Swarsi, 2010)

melantunkan doa-doa dan kidung suci
sebagaipemujaan.
6. Annasewa yaitu memberikan jamuan
kepada tamu yang menghadiri upacara
yadnya yang dilaksanakan. Jamuan ini
penting karena tamu yang datang ikut
mendoakan pelaksanaan yadnya agar
berjalan lancar. Dengan jamuan maka
karma dari para tamu untangan menjadi
milik sang yajamana.
7. Nasmita yaitu yadnya yang dilakukan
tidak adanya unsur memamerkan
kekayaan atau kemewahan. (Indra
wirawan, 2021:14).
Dari uraian di atas dapat dipahami
dalam proses pembuatan sarana upakara
harus didasari oleh hati yang bersih dan suci
dan yang utama adalah iklas dengan segala
proses yang dilalui dan iklas dengan segala
yang dipersembahkan. Dalam Bhagawadgita
XVII. 13 dijelaskan:
Vidhi-hinam asrstannam mantrahinam adaksinam Sraddha-virahitam
yajnam tamasam paricaksate

1.3 Kontemplasi: Merenung dan Kembali
pada Kultur sesuai Susastra Hindu.
Dalam ajaran Agama Hindu yadnya
yang dikatakan baik adalah yadnya yang
tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Agar yadnya
teersebut memiliki kualitas yadnya yang
baik, efektif dan efisien, maka yadnya
tersebut harus sesuai dengan sastra antara
lain:
1. Sraddha yaitu yadnya harus dilakukan
dengan penuh keyakinan
2. Lascarya
yaitu
yadnya
yang
dilaksanakan dengan tulus ikhlas tanpa
pamrihsedikitpun.
3. Sastra yaitu pelaksanaan yadnya yang
sesuai dengan sumber-sumber sastra
yang benar.
4. Daksina yaitu yadnya yang dilaksanakan
dengan sarana upacara serta puniakepada
pemuput yadnya/ manggala yadnya.
5. Mantra dan gita yaitu dengan

Terjemahannya:
Korban suci apapun yang dilakukan
tanpa memperdulikan aturan kitab
suci, tanpa membagikan prasadam,
tanpa mengucapkan mantra-mantra
veda, tanpa memberikan sumbangan
kepada para pendeta dan tanpa
kepercayaan dianggap korban suci
dalam
sifat
kebodohan.
(Bhagavadgita , 2006: 775)
Sloka di atas mengisyaratkan
yadnya apapun yang kita persembahkan
harus didasarkan hati yang tulus iklas,
memberi kepada sesame, dan tetap
melaksanakan Rsi yadnya adalah kepatutan
yang wajib dijalankan oleh umat Hindu.
Begitu pula dalam proses pembuatan
upakara yang dijadikan acuan adalah sastra
suci keagamaan Hindu (plutuk). Selalu
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memperhatikan etika dalam membuat sarana
upakara adalah bentuk penghormatan
kepada Sang Hyang Widhi Wasa dalam
manifestasinya sebagai Dewa Tapini dan
nilainya
setara
dengan
ritual
mempersembahkan yadnya itu sendiri.
Maka didalam pembuatan sarana
upacara tanpa memperdulikan aturan dari
kitab suci atau sastra agama yang ada karena
salah satu dari sastra petunjuk pembuatan
sarana upacara yang baik tidak dilakukan
yakni dengan mengikuti etika yang baik
dalam membuat sarana upacara, serta dalam
pembuatan sarana upacara tanpa keyakinan
dan kepercayaan sama halnya sarana
upacara yang dibuat tanpa ada artinya dan
berasal dari sifat kebodohan manusia. Maka
dari itu penyebab dari perubahan etika dalam
pembuatan
sarana
upacara
karena
masyarakat yang memiliki aktivitas yang
padat sehingga agar dalam pembuatan
banten tidak ribet dan agar lebih efektif dan
efisien.
Etika dalam pembuatan sarana
upacara (bebantenan) yang baik dan benar
juga bersumber dari ajaran susila agama
Hindu yang sangat berkaitan erat, karena
segala aktivitas manusia dalam kehidupan
sehari-hari tidak luput dari ajaran susila
agama Hindu yaitu:

membuat saran upacara yang baik dan benar
yaitu didalam tri kaya parisudha terdapat
pikiran yang disucikan, perkataan yang
disucikan serta perbuatan yang disucikan,
didalam pembuatan sarana upacara etika
yang baik diaplikasikan dengan diawali dari
berfikir, dimana didalam proses pembuatan
sarana upacara dipastikan hal-hal yang
difikirkan terkait dengan hal-hal yang baik
dan terkait dengan banten yang sedang
dibuat. Berkata yang baik didalam proses
pembuatan
sarana
upacara
sangat
diharuskan karena berkata yang baik dan
tidak menimbulkan kesalahpahaman dan
memicu kemarahan orang lain selama proses
pembuatan menjadikan aktivitas menjadi
nyaman, aman dan pekerjaan cepat selesai.
Sedangkan perbuatan yang baik dalam
proses membuat sarana upacara yakni
perbuatan yang hanya terfokus dalam
pembuatan sarana upacara serta perbuatan
yang tidak menyebab melanggar etika yang
baik dalam pembuatan sarana upacara. Jadi
dengan konsep ajaran Tri kaya parisudha
dalam proses pembuatan banten akan
menjadikan proses pembuatan lancar serta
banten yang dihasilkan terjaga kesuciannya
dan kesakralannya.
Panca Yama Brata
Panca yama brata adalah lima jenis
pengekangan diri berdasarkan atas upaya
menjauhi larangan agama sebagai norma
kehidupan, adapun bagiannya sebagai
berikut:
1. Ahimsa yaitu kasih kepada
makhluk lainnya, tidak membunuh
atau menganiaya.
2. Brahmacari yaitu masa
kita
berguru dengan
bersungguhsungguh atau menuntut ilmu
dengan
bersungguh-sungguh,
tidak
melakukan
hubungan
perzinahan selama menuntut ilmu.
3. Satya yaitu setia pantang ingkar
janji.

Tri Kaya Parisudha
Tri Kaya Parisudha adalah tiga
macam perbuatan manusia yang harus
disucikan, adapun bagian-bagiannya yaitu:
1. Manacika adalah selalu mempunyai
pikiran yang baik.
2. Wacika adalah dapat bertutur kata
yang sopan dan tidak menyakiti orang
lain.
3. Kayika adalah berbuat dengan baik.
Adapun hal yang dapat dilakukan
adalah:
Dalam ajaran susila Hindu yang
tertuang dalam konsep Tri Kaya Parisudha
ini jika dikaitkan dengan etika dalam
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4. Awyawaharika
yaitu
cinta
kedamaian, tidak suka bertengkar
dan mengumbar, berbicara yang
tidak bermanfaat.
5. Astenya yaitu jujur, pantang
melakukan
pencurian
(Nada
Atmaja, 2010:46)

menyombongkan
diri
atau
takabur. (Nada Atmaja, 2010:46)
Berdasarkan konsep ajaran Panca
Nyama Brata terkait dengan etika dalam
pembuatan sarana upacara yaitu didalam
ajaran Panca Nyama Brata dalam bagian
Akroda, Sauca dan Apramada merupakan
etika yang baik digunakan dalam pembuatan
sarana upacara karena dalam proses
pembuatan sarana upacara diharuskan
dengan perasaan yang damai atau perasaan
yang tidak dikuasai oleh kemarahan. Dalam
pembuatan sarana upacara juga selalu
senantiasa menyucikan diri dengan
membersihkan diri sebelum melakukan
proses pembuatan banten, serta didalam
pembuatan banten diharapkan tidak
menyombongkan diri dan dalam pembuatan
sarana
upacara
tidak
ada
unsur
kesombongan karena dengan mengikuti hal
yang baik atau mengikuti etika yang bai dan
benar dalam pembuatan sarana upacara
niscaya sarana upakara yang dibuat dan
dipersembahkan diterima oleh Tuhan serta
mendapatkan pahala yang baik pula.

Dalam konsep ajaran Panca Yama
Brata kaitannya dalam etika dalam
pembuatan sarana upacara yaitu didalam
ajaran Panca Yama Brata terdapat
Brahmacari dan Awyawaharika, dimana
dalam pembuatan sarana upacara dengan
berguru atau belajar dengan bersungguhsungguh maka jika ada hal yang kurang
dimengerti dalam pembuatan sarana upacara
menjadi mengerti karena ilmu pengetahuan
merupakan kunci kesuksesan, begitu juga
dalam pembuatan sarana upacara pentingnya
pengetahuan akan etika dalam pembuatan
banten. Sedangkan cinta kedamaian didalam
proses pembuatan sarana upacara diperlukan
kedamaiaan
karena
membutuhkan
kosentrasi dalam membuat sarana upacara
agar tidak adanya kesalahaan yang
mengakibatkan sarana yang dibuat rusak,
tercemar
serta
tidak
baik
untuk
dipersembahkan.

IV. Penutup
Pergeseran etika dalam pembuatan
banten yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat Hindu Bali sudah saatnya segera
dilakukan gerakan penyadaran. Masyarakat
Hindu perlu diberikan edukasi dan sosialisasi
tentang etika seseorang dalam membuat
banten. Semua pihak harus segera mulat
sarira (berkontemplasi) dan bergerak dengan
mengajak
segala
komponen
yang
berkompeten dengan tujuan kekeliruan dan
pergeseran kebiasaan yang terjadi di
masyarakat tidak terjadi secara terus menerus
dan turun temurun.
Etika dalam proses pembuatan
sarana upacara (banten) adalah bagian dari
suatu proses yadnya yang wajib dijaga
kesuciannya. Hindari hal-hal yang dapat
mengurangi kesucian kegiatan ini seperti:

Panca Nyama Brata
Panca Nyama Brata adalah lima
jenis pengekangan diri berdasarkan
tunduk(mengikuti) peraturan dharma yang
telah ditentukan, bagiannya sebagai berikut:
1. Akroda yaitu tidak dikuasai oleh
nafsu kemarahan
2. Guru susrusa yaitu hormat dan
taat kepada guru serta patuh pada
ajaran- ajarannya.
3. Sauca
yaitu
senantiasa
menyucikan diri lahir dan batin
4. Aharalagawa yaitu peraturan
makan dan tidak hidup berfoyafoya atau boros.
5. Apramada
yaitu
tidak
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selalu memakai alas (tikar) dalam membuat
banten, mengikat rambut dengan rapi, dan
menggunakan kamben
dan senteng,
memperhatikan kebersihan perlengkapan
banten, mencuci perlengkapan terlebih
dahulu. Serta mengutamakan sikap yang baik
untuk menjaga kesucian banten, dan yang
paling utama sebagai seorang sarati sebelum
membuat sarana upacara terlebih dahulu
berdoa kepada Sanghyang Tapeni dengan
mempersembahkan minimal canang sari.
Etika yang baik dalam pembuatan sarana
upacara terdapat dari ajaran agama Hindu
yakni berdasarkan sumber buku dan lontar
serta bersumber dari ajaran susila Hindu.
Kajian ini juga diharapkan memberikan
kontribusi kepada masyarakat Hindu
berkaitan dengan tata susila pembuatan
sarana upacara.
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