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ABSTRACT
Preservation can be done through the efforts of religious rituals which are a supra-empirical
aspect. Ampek is an effort to further increase public awareness of the environment as well as a
form of implementation of religious teachings. Danu Kertih is part of a ceremony to rebuild the
Lake environment with the hope of regenerating the natural ecosystem. Through a qualitative
approach and data collection with various approach techniques such as determining informants
by snowball, collecting data through observations presented in the form of descriptions. The
results of the study explain Danu Kertih as an effort to restore ecosystems in nature, especially
lakes. Danu Kertih as an effort to purify the Great Bhuana, namely the lake, water and its
ecosystem, thus the community will continue to preserve the lake by not throwing garbage in the
lake, with the increase in lake water after the Danu Kertih ceremony will certainly have an impact
on all Subaks in Bali. In addition to having an impact on the surrounding environment, it also has
an impact on communities outside Batur, namely ethanies around the flow of water sourced from
Lake Batur. Through abundant water, it is hoped that the plants planted by farmers will be fertile
and produce abundant results.
Keyword: Danu Kertih, Pelestarian Air Danau Batur
hutan belantara”. Mantra Veda ini
menyatakan agar umat manusia berbuat nyata
untuk melindungi bumi. Dengan segala
kekayaan yang ada di dalamnya (Wiana,
2006 :7)
Pelestarian dapat dilakukan melalui
upaya ritual keagamaan yang menjadi aspek
supra-empiris. Salah satu implementasinya
adalah melalui upacara yang dilaksanakan
uleh masyarakat dalam kehidupan khususnya
bagi umat Hindu adalah “Upacara Danu
Kertih” yang dilaksanakan oleh mayarakat
Desa Adat Batur, Desa Batur, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli. Yang
bertujuan memohon kemakmuran dan

I. Pendahuluan
Pelestarian alam seharusnya dapat
diwujudkan dengan perbuatan langsung
untuk melindungi kelestarian hutan, menjaga
kebersihan sumber-sumber air, seperti
mengamankan daerah aliran sungai dari
kotoran dengan tidak membuang sampah ke
dalamnya, melindungi tanah dari erosi dan
sebagainya. Unsur alam di bumi wajib
lindungi,
dalam
Rg.Veda
III.51.5
menyebutkan “lindungilah sumber-sumber
kekayaan alam seperti atmosfer, tanamantanaman dan tumbuh-tumbuhan berkhasia
obat, sungai, sumber-sumber air, dan hutan-
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kesuburan serta keselamatan bagi umat
manusia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam
manifestasinya sebagai Dewa Wisnu dengan
saktinya Dewi Sri, atau dalam konteks local
disebut Dewi Danuh. Sebagai Dewa
pemelihara dan pelindung yang menjadi
sumber kemakmuran serta kesuburan.
Dipercaya setelah melakukan upacara ini
volume air danau berangsur-angsur mulai
bertambah, aktivitas gunung batur mulai
menurun, panen melimpah dan lain
sebagainya. Secara umum masyarakat batur
sudah mengalami kemajuan baik itu di
bidang ekonomi, social maupun budaya,
upacara danu kertih tetap dilaksanakan dari
zaman dulu hingga sekarang jika dilanggar,
maka masyarakat akan terkena bencana
seperti kekeringan, kelaparan, gunung
meletus, wabah penyakit dan lain sebagainya.
Upacara danu kertih yang dilaksanakan
masyarakat Batur dilaksanakan lima tahun
sekali bertepatan dengan tilem kapat,
upacara mulang pakelem dilaksanakan di
dua tempat yakni di danau Batur dan di Pura
Ulun danau Batur. Menurut Ida Pandita
Dukuh Ahcarya dan Cokorda Rai Sudanta
dalam selayang pandang Pura Ulun Danu
Batur menyatakan kedua tempat tersebut
(sumber air dan gunung. Tidak dapat
dipisahkan keberadaanya karena gunung
sebagai lingganya dan laut atau danau
sebagai yoninya jika kedua elemen menyatu
ini bersatu maka akan melahirkan
kemakmuran. Danau Batur merupakan danau
terbesar di Bali yang mengairi Bali bagian
timur, tengah dan selatan. Sehingga pada
upacara mulang pakelem dilaksanakan
kelian-kelian subak dari masing-masing

daerah di Bali datang ke Pura Batur untuk
menghaturkan “suwinih”.
Karya Tawur Agung Labuh Gentuh,
Mendak Toya, Pakekem ring segara danu,
lan gunung Batur (Danu Kertih) merupakan
implementasi dari konsep Sad Kertih
sebagaimana tertuang dalam lontar Dewa
Tatwa dan Roga Sanghara Bumi yang
bermakna untuk memarisudha bumi menuju
tatanan yang harmoni. Bali mengalami
cobaan dalam tatanan ruang dan waktu.
Berbagai peristiwa alam telah terjadi yang
mengakibatkan kadurmanggalaning jagat.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas akan
diadakan upacara di beberapa tempat yaitu di
danau, gunung, serta yasa kerti di masingmasing Desa Pakraman.
Sebagai upacara suci tawur agung
labuh gentuh, mendak toya, pakelem ring
segara danu dan gunung Batur (Danu Kertih)
patut di dukung oleh umat Hindu melalui
pelaksanaan yasa kerti di masing-masing
Desa Pakraman. swadarmaning agama dan
swadarmaning negara demi treptinya
Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan.
Disamping itu tidak kalah pentingnya
mendukung pelaksanaan karya agung ini
dengan
sikap
dan
prilaku
yang
mencerminkan kesucian, keiklasan, serta
kesungguhan yang dilandasi rasa bhakti yang
tulus.

II. Metode
Pendakatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini secara kualitatif serta melalui
pendekatan tentunya penyajian hasil
penelitian syaitu deskripsi kualitatif dengan
sumber data primer yaitu informasi di
lapangan mengenai Danu Kertih dan data
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skunder dari Pustaka yang membahas
menganai Danu Kertih sebagai upaya
Pelestarian Air. Metode pengumpulan data
beroriantasi kepada metode observasi dan
kepustakaan, data yang dikumpulkan melaliu
metode wawancara serta dokumentasi yang
kemudian hasil penelitian di sajikan dalam
bentuk deskrips.

penjabaran bahasa weda sesuai dengan
ajaran Agama Hindu yang berlaku di
masyarakat. tampak dengan jelas dilihat
dari srada dan bhakti umat, dalam
melaksanakan Upacara Danu Kertih. Hal
ini juga tidak terlepas dari ketulusan hati,
umat dalam mengikuti jalannya Upacara
Danu Kertih ini. Hal-hal yang bersifat
bhatiniah sulit untuk diungkapkan dengan
kata-kata, karena yang namanya religius
terkait erat dengan prosesi religi atau
kepercayaan pada tradisi-tradisi kuno yang
umumnya mengandung nuansa magis atau
spiritual. Sepiritual yang ada akan
menyebabkan kedamaian pada setiap pribadi
masyarakat, sehingga dapat menjalani
kehidupan secara harmonis.
Menurut
Donder
(2007)
menyebutkan bahwa upacara Bhuta Yadnya
sesungguhnya merupakan ritual yang
memiliki dimensi implementasi konsep
teologis ke dalam teknologi agamis. Dari
berbagai upacara yang ada dalam agama
Hindu, sesungguhnya justru upacara Bhuta
Yadnyalah yang paling langsung berpengaruh
terhadap restrukturisasi dan reposisi electroneloktron partikel atom materi yang
membangun bumi , yang dimaksud dengan
Bhuta adalah materi atau unsur.
Caru selain berfungsi sebagai
penyomya alam nyata, sebebamya juga
berdampak
atau
membawa
dampak
pemberian makanan bagi makhluk-makhluk
mikrobiologi. "Caru” bermakna sebagai
sarana menyuburkan alam semesta (
wiana, 2006 : 46 ) keseimbangan alam
saat ini sangat diperlukan guna
tercapainya suatu keharmonisan antara
bhuana Agung dengan Bhuana Alit. Untuk itu
upacara Bhuta Yadnya yaitu Upacara Danau

III. Pembahasan
3.1 Dampak Positif Upacara Danu Kertih
Kesucian yang ada akan mewujudkan
lingkungan
yang
harmonis,
untuk
mewujudkan kesucian masyarakat harus
meningakatkan Serada Bakti, karana melalui
Serada Bakti yang tulus ikalas akan
membawa manusia ketingkat Spiritual yang
lebih tinggi. Dengan adanya upacara bhuta
yadnya maka nilai kesucian yang ada akan
meningkat,
yang
mampu
mengikat
masyarakat untuk tetap menjaga alam, karena
tidak ingin menghilangkan nilai kesucian
yang ada. Ada lima macam ritual Hindu
yang disebut dengan Panca Yadnya; (1)
Dewa Yadnya, (2) Pitra Yadnya, (3) Rsi
Yadnya, (4) Manusa Yadnya, dan (5)
Bhuta Yadnya. Masing-masing Upacara
Yadnya itu memiliki fungsi dan tujuan
masing-masing. Yang sudah dijabarkan
untuk memproleh keharmonisan. Karena
kesucian dari sebuah tempat sangat
mempengaruhi lingklungan sekitanraya.
Disini bagaimana kita menjaga kesucian
lingkungan dengan melaksanakan upacara
yadnya
untuk
memproleh
anugrah
kemakmuran dan kesejahteraan dari Ida
Bahatar yang diyakinin melingdungi
alamini.
Upacara Mulang Pakelem dalam
Prosesi Upacara Danau Kertih merupakan
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Kertih merupakan salah satu ritual yang
sangat berpengaruh terhadap alam
semesta karena memiliki nilai religius
yang sangat tinggi. Upacara mecaru secara
jelas bertujuan menetralisir kekuatan magis
yang ada di alam semesta. Apalagi era global,
tingakah manusia yang tidak mempedulikan
lingkungan. Dengan Upacara Danau Kertih
kita undang perasaan peduli lingkungan dari
semua kalangan masyarakat. Agar semua
masyarakat ikut peduli lingkungan dan
mengetahui tujuan leluhur mewariskan
budaya religious ini.
Didalam Rg Veda 1.24.11, disebutkan
tentang pelaksanaan sebuah Yadnya, yang di
persembahkan oleh sang Yajamana yakni
Tattwa
yami
brahmana
vandamanastada Saste yajamano
hawirbhih
Ahelamano varuneha bodhyususamsa
Ma na ayuh pramosih.
Terjemahan:
Melalui yadnya kami memuja Tuhan
untuk mencapai tujuan akhir yaitu
moksa.
Melalui
persembahan
yajamana Dewa Waruna akan
menerimanya. Oh Dewa Waruna
mohon jangan tinggalkan kami,
berikanlah kami pengetahuan
untuk menyatukannya, oh Tuhan
janganlah kami diberikan kematian
sebelum waktunya ( Somvir, 2001 :
182)
Dalam mantra diatas, Tuhan
menerima sesajen yang dipersembahkan oleh
seorang yajamana yang mempunyai pikiran
bahwa apa yang di persembahkan tersebut
merupakan milik Tuhan dan bukan
miliknya, dan bertujuan untuk mencapai
kesejahteraan alam semesta beserta isinya.

Serta memohon agar pelaksanaan dari yadnya
tersebut berhasil dan diterima dengan baik.
Untuk mencapai hal tersebut selaku umat
Hindu diharapkan dalam melaksanakan
upacara yadnya harus didasari oleh hati yang
tutus dan iklas sesuai dengan ajaran agama.
Karena pada intinyan apa yang kita perbuat
dengan ketusan maka kembali dengan
ketulusa tuhan menjaga dan meberikan apa
yang kita butuhkan. Karena hukum sebab
akibat yang terjadi di dunia ini tidak bias kita
hindari.
Kebahagiaan memiliki korelasi yang
positif terhadap spiritual individu. Oleh
sebab itu orang yang ingin bahagia harus
merdeka,
dan
untuk
memperoleh
kemerdekaan
harus
terbebas
dari
keterikatan dengan
materi.
Itulah
sebabnya orang harus belajar berkorban
yang disebut yadnya. Yadnya ( korban suci
) lah yang mengantarkan manusia pada
kesenangan yang didambakan
yaitu
jagadhita. Yadnya merupakan sebuah
tindakan yang mengorbankan kepentingan
pribadi untuk kepentingan orang lain, yang
dilakukan secara tulus iklas. Keharmonisan
hidup akan muncul jika alam tetap lestari dan
indah, karena kehidaupan manusia selalu
bergantung dengan alam yang ada. Karena
lingkungan yang baik akan melahirkan
ekosistem yang baik juga. Disini upacara
Danau Kertih sangat penting untuk menjaga
kesucian, serta menambah nilai kesucian dari
danau tersebut. Sehingga masyarakat akan
selalu menjaga kelestarian ekosistem yang
ada. Dengan demikian lingkungan sudah
terjaga dengan baik, akan mehadirkan
suasana harmonis ditengah kehidupan
masyrakat. Fungsi penyucian dalam konteks
ini berarti pembersihan secara niskala
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spiritual) karena masyarakat percaya
danau dan gunung merupakan tempat yang
suci. Segara (danau) dan gunung merupakan
lambang Lingga Yoni dalam wujud alam,
LinggaYoni itu lambang dari Purusa dan
Predana. Gunung adalah simbol Purusa
dan Segara adalah simbol pradana.
Bertemunya kedua unsur pususa dan
pradana ter adilah penciptaan. Tuhan
menciptakan gunung dan segara , dari
proses Segara dan gunung inilah
menimbulkan kesuburan. Kedasama
unsur segara dan gunung ini sangat
menentukan kesuburan bumi sebagai
somber kehidupan makhluk hidup di bumi
ini.
Sebelum abad ke 11 atau sebelum
Mpu
Kuturan
menata
kehidupan
beragama di Bali telah dijumpai adanya
tiga pura pokok di Bali yaitu: Pura Segara,
Pura Penataran, dan Pura Puncak sebagai
sarana untuk memuja Tuhan di Tri Loka,
Pura Segara. memujua Tuhan sebagai jiwa
Bhur Loka, Pura Penataran memuja Tuhan
sebagai Jiwa Bhuwah Loka, dan Pura
Pucak memuja Tuhan sebagai jiwa Swah
Loka (Wiana, 2006 : 95 ). Pura Segara
selalu dibangun di Pantai suatu laut yang
dianggap ideal, umumnya dari tempat itu
dapat dipandang adanya gunung. Pura
Penataran dibangun di tengah-tengah
pemukiman dan Pura Puncak selalu
dibangun di Gunung setidak-tidaknya bukit
dimana dari puncak itu dapat dipandang
adanya segara. Disamping itu segara adalah
sebagai sarana untuk mememohon Tirtha
Amertha sesuai dengan mitologi, ketika
melakukan upacara Melasti setiap sasih
kasanga baik di danau ataupun laut/pantai.
Selain sebagai tempat melaksanakan

upacara melasti terdapat juga upacara
penyucian alam melalui caru di dataran dan
mulang pakelem di danau atau laut untuk
menyucikan lingkungan danau atau laut.
Upacara. Mulang Pakelem yang
dilaksanakan di Danau dan Gunung Batur
adalah upaya untuk memohon. Energy-energi
positif untuk memelihara unsure-unsur alam
baik itu secara sekala ataupun niskala.
Menurut Lontar Siwa Sesana menyebutkan
" ...... yan meling sang mawa bhumi,
ring pengastulan kahyangan ri
Bhatari Shakti Dewi Danuh-ring
Tampurhyang, wnang satunggil
limang tmung ngada aken aci
pebersihan,
mabresihin
ring
segara make wnangnya sang mawa
Bhumi, anyiwakrana abhiseka Bhumi
ring tampurhyang wnang sang
satrya atyapatih Bali, Brahmana,
Budha, Brahmana iwih, anger iki,
Bhegawan, Brahmana Bhau, satrya
Abhiseka Ratu...... "
Teremahannya :
Kalua Raja (Guru Wisesa) terhadap
pengastulan ( Pernuspan Jagad ),
Khayangan Ida Bhatari Sakti Dewi
Danu di Tampurhyang, setiap 5 tahun
sekali melaksanakan upacara
pengaci-aci,
pembersihan,
penyucian,
pekelem,penyucian
Segara Danu sepatutya. Raja (Guru
Wisesa) yang berkuasa patut
melakukan pemujaan ( Anyiwa
Krana) pada kekuasaan di
Bhumi Tampurhyang, dan jugs
sepatutnya dilaksanakan oleh para
Kesatria, para Arya, para. Pepatih di
Bali, para Brahmana, Brahmana Bau
(Sulinggih Pegunungan), Satria.
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Abiseka, melaksanakan Pakelem di
Segara Alit atau Danu.
Dari petikan Lontar Siwa Sesana
,setiap lima tahun sekali harus dilakukan
upacara pembersihan danau dan gunung
berupa upacara pekelem sebagai wujud
penyucian alam sekaligus penyucian air
danau batur yang disebut dengan upacara
Danu Kertih.

Sathapata Brahmans bagian dari Rg. Weda,
Bhuta Yadnya itu adalah persembahan
kepada Bhuta. Sembah dalam bahasa Jawa
Kuna artinya menyayangi, menghormati,
memuji, memohon, menyerahkan diri, dan
menyatukan diri. Meyembah bhuta berarti
menyayangi
bhuta
atau
alarm.
Pengertian bhuta yadnya dalam kitab
Dharmasastrapun dinyatakan sebagai
persembahan kepada bali. Bali dalam hal ini
adalah kekuatan-kekuatan alarm. Manawa
Dharmasastra III.70 menyatakan dengan
istilah " balibhaurto " dalam sloka 74
dinyatakan dengan istilah " Bhautiko bali ".
Sloka 81 dengan istilah Bali Karmana,
kemungkinan istilah Bali Karmana ini
menjadi istilah Walikrama dalam kehidupan
beragama Hindu di Bali. ( Wiana, 2006 : 24
).
Bali berasal dari bahasa Sanskerta
yang artinya kekuatan yang maha agung ( the
powerfull ). Bhuta yadnya adalah suatu
kegiatan untuk beryadnya kepada alam
beserta isinya karena alam sudah demikian
besarnya beryadnya kepada manusia. Hidup
untuk saling beryadnya antar sesama ciptaan
Tuhan sudah diajarkan dalam Bhagawad Gita
III. 16 menjelaskan :
Evam prawartitam cakram
Na'nuwarMyatiha 'hayah,
Aghayur indriyaramo
Mogham parka sa jiwati
Terjemahan:
Demikianlah
sebab
terjadinya
perputaran roda dan ia yang tidak ikut
dalam perputaran itu, berbuat jahat,
selalu berusaha memenuhi nafsu
indrianya sesungguhnya ia hidup
dalam sia-sia,Partha

3.2 Terjaganya Ekosistem Danau
Danau Batur adalah danau yang
disucikan oleh umat Hindu di Bali untuk
memohon amerta atau kesuburan diyakini
oleh Umat Hindu, dikuasai oleh saktinya
Wisnu yakni Dewi Kesuburan, Dewi
Kemakmuran, dan Dewi Kesejahteraan.
Manusia hidup dari adanya unsurunsur alam. Setiap unsur alam yang diambil
hendaknya diikuti dengan melestarikannya.
Demikian pula setiap orang membutuhkan
tumbuh -tumbuhan dan hewan untuk
bahan makanan, harus disertai dengan
perlindungan kelestarian tumbuh-tumbuhan
dan hewan tersebut. Itulah inti sesungguhnya
inti dari Bhuta Yadnya menurut Agastia,
Parwa. ( Wiana, 2006 : 23 ).
Besar atau kecil Upacara bhuta
yadnya yang dilaksanakan hendaknya
memuat nilai -nilai universal yang
terkandung dalam upacara tersebut. Sangat
keliru bila sampai bertolak belakang dengan
konsep upacara tersebut. Misalnya upacara
bhuta yadnya diselenggarakan dengan sangat
baik setelah itu melakukan pembabatan
tumbuh-tumbuhan dan pembantaian hewan hewan atau perusakan sumber-sumber alarm
lainnya
yang
seharusnya
dijaga
kelestariannya sebagai kelanjutan dari
upacara bhuta yadnya tersebut. Dalam
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Dari kutipan sloka diatas, dalam
hidup ini manusia mesti beryadnya, baik itu
kepada Tuhan, sesama manusia dan alam.
Tuhan beryadnya kepada manusia, manusia
beryadnya kepada Tuhan, meskipun Tuhan
tidak pemah mengharapkan yadnya dari
manusia. Alam sudah beryadnya kepada
manusia
sudah
seharusnya
manusia
beryadnya kepada alam ini. Saling
beryadnya inilah yang disebut dengan Cakra
Yadnya. Dalam kitab Sarasamuscaya
135 meyatakan : Matangnyan prehetikang
bhuta hits yang artinya : oleh karenanya
janganlah tidak dengan kasih sayang
mensejahterakan alam ( Bhuta Hita ). Dalam
pustaka suci Sarasamuscaya ini dipakai
istilah Bhuta Hita . Bhuta dalam bahasa
sanskerta artinya alam yang ada ini yang
dibangun oleh Panca Maha Bhuta. Panca
Maha Bhuta adalah lima unsur yang
membangun alarn semesta yaitu unsur tanah
air, api, angin dan ether ( pertiwi, apah, teja,
bayu, akasa ). Sedangkan kata Hita artinya
sejahtera. Bhuta Hita adalah melakukan
upaya untuk mesejahterakan alam tempat kits
hidup ini. Agama Hindu mempunyai empat
tujuan hidup manusia yang tedalin satu
dengan lainnya yang dikenal dengan Catur
marga yakni Dharma, Artha, Kama, Dan
Moksha. Dharma artinya kebenaran,
artinya maksud dari tujuan hidup
manusia ini adalah mencari jalan hidup
berdasarkan kebenaran. Artha artinya
tujuan, segala se-suatu yang melancarkan
tercapainya tujuan itu di sebut Artha. Maksud
Artha sebagai salah satu tujuan hidup karena
tanpa harts bends manusia tidak mungkin
dapat hidup dengan wajar. Karma artinya
keinginan, maksudnya tujun
hidup
manusia
di
dunia
ini
adalah

mengendalikan
keinginannya
dari
keinginan mengumbar haws nafsu ( wisaya
karma) menuju pada keinginan untuk
menempuh hidup dijalan Dharma ( sreya
karma Moksha artinya kebebasan
rokhani yang kekal dan abadi di dalam
Hyang Widhi. Empat tujuan hidup
manusia ini tidak akan tercapai bila tidak
didahului dengan melakukan perbuatan
mensejahterakan alam (Bhuta Hita) .
P e n j e l a sa n
Sa ra s a m u s c a ya
13 5
t e r se b ut di a t a s m e y a t a k a n b a hw a
mensejahterakan alam suatu langkah hidup
yang paling pertama dan utama harus
dilakukan Sloka tersebut meyatakan bahwa
hanya dengan alam sejahteralah ( Bhuta
Hita).
Tujuan hidup mencapai dharma,
artha, kama, dan moksa dapat diwujudkan.
Alain yang sejahtera itulah sarana pertama
dan utama yang wajib diwujudkan untuk
mencapi empat tujuan hidup tersebut. Bila
lima unsur alam eksistensi naturalnya tidak
diganggu, maka lima unsur alam itulah yang
akan menumbuhkan flora atau tumbuhtumbuhan yang menjadi bahan makanan
pokok dan manusia dan. hewan. Jika manusia
ingin agar tumbuh- tumbuhan itu selalu subur
janganlah diganggu eksistensi natural dari
lima unsur alam itu. makanan berasal dan
tumbuh-tumbuban, berasal dari air, air
berasal dari hujan, hujan itu adalah yadnya
dari alam, yadnya tersebut adalah karmanya
alam yang dilakukan karena adanya
hukum Rta, atau hukum alam ciptaan
Tuhan. Jika proses alam ini dapat
berjalan
sesuai
dengan
hukum
naturalnya maka proses tersebut akan
menjadi sumber kehidupan bagi semua
makhluk ciptaan Tuhan terutama manusia.
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Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang
paling sempurna karena mempunyai
pikiran dan hati nurani. Manusialah yang
seharusnya paling depan melakukan upaya
sungguh-sungguh untuk tidak merusak
proses alam sesuai dengan hukum Rta
tersebut. Hujan yang merupakan yadnva
dari alam ini harus dipahami dengan
benar, jangan semua bidang permukaan
tanah di tutup dengan beton atau yang
lainnya sehingga air hujan terbuang
percuma kelaut tanpa dapat diserap oleh
tanah. Penutupan ini akan berdampak buruk
kedepannya karena air bawah tanah yang
merupakan resapan dari air hujan akan habis
dan akbitanya pohon-pohon akan gersang,
hijaunya hutan akan hilang dan juga tidak
akan menjadi paru-paru lingkungan yang
dapat membersihkan udara dari partikelpartikel kimia yang dapat membahayakan
kehidupan. Manusiapun hidup dalam
lingkungan atmosfir yang udaranya
berpolusi yang akan menggangu kesehatan.
Air, tumbuh -tumbuhan, udara, kesuburan
tanah, menentukan kualitas bahan makanan
manusia dan hewan yang hidup dikolong
langit ini. Sebagai pengamalan ajaran yang
diajarkan oleh agama Hindu itu untuk
menaruh belas kasihan pada alam, maka
tujuan hidup mencapai Dharma, Artha,
Kama dan Moksapun akan terjarnin.
Pelaksanaan
upacara
tersebut
tentunya akan memberikan kehidupan yang
harmonis antar umat beragama. Tujuan
Hindu Bali itu sendiri dalam menjalankan
swadarmanya ( kewajiban) sebagai manusia
yakni moksartham jahadhita ya ca iti dharma
( kesejahteraan lahir bhatin di dunia dan di
akhirat ). Oleh karena untuk mencapai
tujuan
tersebut
masyarakat
Bali

melaksanakan
swadarmanya
sebagai
manusia yang berpedoman kepada agama
sendiri sehingga meningkatkan iman dan
takwa kepada tuhan yang maha esa
mencapai tujuan tersebut tentunya harus
mencapai kerharmonisan terlebih dahulu
sesuai dengan konsep Tri Hita Karana,
y a n g secara etimologi kata tri arinya tiga,
hitayang artinya keharmonisan dan karana
artinya penyebab, jadi tri hita karana artinya
tiga penyebab keharmonisan manusia dalam
menjalani kehidupan di dunia ini.
3.3 Terciptanya Keharmonisan
Dalam kitab Agastia Parwa
dinyatakan Bhuta Yadnya sebagai berikut
Bhuta yadnya ngarania tawur muang sang
kapujan ring tuwuh. Artinya Bhuta Yadnya
adalah mengembalikan ( unsure-unsur alam )
dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Dengan
terjaga dan dilestarikannya tumbuhan yang
berada disekitar wilayah desa Batur akan
mengakibatkan keasrian di wilayah tersebut.
Manusia hidup dari adanya unsure-unsur
alam. Setiap unsur alam yang diambil
hendaknya diikuti dengan melestarikannya.
Demikian pula setiap orang membutuhkan
tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk
bahan makanan, harus disertai dengan
perlindungan kelestarian tumbuh-tumbuhan
dan hewan tersebut. Itulah inti sesungguhnya
inti dari Bhuta Yadnya menurut Agastia,
Parwa. (Wiana, 2006:23).
Pelaksanaan
uapacara
Bhuta
yadnya sering dilaksanakan oleh umat Hindu
yang ada di Bali dengan memberikan laban
atau makanan kepada bhuta kala sehingga
tidak akan mengganggu kehidupan manusia
dalam melaksanakan upacara yadnya. Besar
atau kecil Upacara bhuta yadnya yang
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dilaksanakan hendaknya memuat nilai yang
bersifat universal yang terkandung dalam
upacara tersebut. Dalam pelaksanaa upacara
bhuta yadnya hendaknya dilaksanakan sesuai
dengan kaidah yang berlaku artinya upacara
bhuta yadnya tidak lebih megah daripada
upacara dewa yadnya itu sendiri. Dalam
Sathapata Brahmans bagian dari Rg. Weds,
Bhuta Yadnya itu adalah persembahan
kepada Bhuta. Selanjutnya Manawa
Dharmasastra 111.70 menyatakan dengan
istilah " balibhaurto " dalam sloka 74
dinyatakan dengan istilah " Bhautiko bali ".
Sloka 81 dengan istilah Bali Karmana,
kemungkinan istilah Bali Karmana ini
menjadi istilah Walikrama dalam kehidupan
beragama Hindu di Bali. ( Wiana, 2006 : 24
).
Dengan diadakannya upacara
mulang pakelem danu kertih yang merupakan
upacara yang dipersembahkan kepada bhuta
yadnya. Dalam melaksanakan upacara
tersebut setidaknya akan meningkatkan
kebersamaan masyarakat desa pakraman
setempat
dalam
melaksanakan
atau
mempersiapkan upacara danu kertih.
Upacara besar yang dilaksanakan lima tahun
sekali ini tentu saja membutuhkan persiapan
matang dan juga kesepakatan dari
masyarakat pangemong pura ulun danu dan
juga masyarakat yang berada di Desa Batur.
Dalam selang waktu yang cukup lama untuk
mempersiapkan upacara besar tersebut
tentunya masyarakat akan saling berkumpul
untuk bersama-sama untuk mengerjakan
pekerjaan di pura untuk menyukseskan
pelaksanaan upacara.

merupakan salah satu bentuk pemahaman
dan aktualisasi dari ajaran Tri Hita Karana
itu sendiri yakni dari unsure Palemahannya
yaitu hubungan yang harmonis antara
manusia dengan alam lingkungannya yang
menciptakan kebahagiaan.
Selain keharmonisan dengan
lingkungan Upacara Danu Kertih ini juga
meningkatkan keharmonisan hubungan
antara manusia dengan manusia lain
karena adanya interaksi sosial dalam
melaksanakan proses upacara besar
tersebut. Terjalinnya hubungan antara
manusia satu dengan manusia lainnya,
dengan adanya reaksi sosial tersebut
tentunya
akan
meningkatkan
keharmonisan anatara umat hindu.
Upacara danu kertih sangat berperan
sekali dalam penimgkatan kebahagiaan
masyarakat di batur sendiri, sesuai dengan
tujuan agama hindu yakni moksartham
jahadhita ya ca iti dharma (kesejahteraan
lahir bhatin di dunia dan di akhirat
).Mencapai tujuan tersebut masyarakat
Bali melaksanakan swadarmanya sebagai
manusia yang berpedoman kepada agama
sendiri sehingga meningkatkan iman dan
takwa kepada tuhan yang maha esa
mencapai tujuan tersebut tentunya harus
mencapai kerharmonisan terlebih dahulu
sesuai dengan konsep Tri Hita Karana,
y a n g secara etimologi kata tri arinya tiga,
hitayang artinya keharmonisan dan karana
artinya penyebab, jadi tri hita karana artinya
tiga penyebab keharmonisan manusia dalam
menjalani kehidupan di dunia ini. Tiga
penyebab itu antara lain:
1. Parahayangan yakni hubungan yang
harmonis antara manusia dengan sang

Upacara Mulang Pakelem dalam
rentetan upacara Danu Kertih ini
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pencipta yakni Tuhan Yang Maha Esa.
Hubungan yang harmonis ini akan
menyebabkan
kebahagiaan
batin
manusia.
2. Pawongan yakni hubungan yang
harmonis antara manusia dengan
manusia
yang
lainnya,
yang
menyebabkan manusia akan merasa
nyaman. Dalam pelaksanaan upacara
danu kertih ini memiliki fungsi untuk
meningkatkan kebersamaan masyarakat
khususnya antar desa dinas yang
terdapat di Batur. Kebersamaan ini akan
terjalin dengan baik jika masyarakat
menyadari dan bersedia menerima
kekurangan
anggota
masyarakat
lainnya.
3. Palemahan yakni hubungan yang
harmonis antara manusia dengan alam
lingkungannya.
Terjalinnya
persahabatan
dengan
lingkungan
sebenarnya sangat menguntungkan
manusia segala jenis kebutuhan manusia
segalanya berasal dari lingkungan, jika
lingkungan itu tidak dijaga dengan baik
tentunya akan menyebabkan bencana
dan lain sebagainya.
IV. Penutup
Dari penjabaran di atas dapat
disimpulkan bahwa upacara Danu Kertih
sebagai salah satu upaya mengembalikan
ekosistem di alam khsusnya danau. Danu
kertih sebagai upaya menyucikan bhuana
agung yaitu danau, air dan ekosistemnya
dengan demikian masyarakat akan terus
melestarikan danau dengan cara tidak
membuang sampah dalam danau, dengan
meningkatnya air danau setelah upacara danu
kertih tentunya memberikan dampak bagi
seluruh subak yang ada di Bali. Selain

berdampak kepada lingkungan sekitar juga
berdampak kepada masyarakat di luar Batur
yakni etani sekitar aliran air yang bersumber
dari danau batur. Melalui air yang melimpah
diharapkan tanaman yang ditaman petani
subur dan menghasilkan hasil yang
melimpah.
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