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ABSTRACT
The temple is a sacred place to get closer to God for Hindus. One of the temples including Dang
Kahyangan in Bali is Dalem Sakenan Temple. Dalem Sakenan Temple is a heritage temple from
Dang Hyang Nirartha who came to Bali during the reign of Dalem Waturenggong. Dalem
Sakenan Temple is a Shiva-Buddhist temple. In ancient times, getting to Dalem Sakenan Temple
was not easy, because you had to take a boat across the ocean to get to the mangrove forest.
However, at this time, to get there is already road access so that Hindus can easily get there. The
implementation of the Piodalan ceremony at Dalem Sakenan Temple has a social theological
aspect. This can be seen from before the Piodalan ceremony was carried out by Hindus together
ngayah preparing Piodalan at Dalem Sakenan Temple. All Hindus who take part in ngayah
activities, together help each other to prepare the things needed during the Piodalan ceremony.
The ngayah activity was not only attended by Hindus who only came from one area, but also
came from various regions because the performers of Dalem Sakenan Temple came from all over
Bali. Research on the actualization of social theology in the piodalan ceremony at the Dalem
Sakenan Temple uses qualitative research so that everything that is in the field can be
described. The data were obtained through observation, interviews, and document studies. From
this data, it can be concluded how far aspects of social theology are implemented by Hindus at
Dalem Sakenan Temple.
Keywords: Piodalan, Sakenan Temple, Social Theology
I.

PENDAHULUAN
Pengertian pura secara umum adalah
tempat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa dalam berbagai aspek-Nya bagi umat
Hindu mulai dari tingkat keluarga terkecil
sampai dengan lingkungan wilayah terbesar
(Sura, dkk., 1991 : 63). Fungsi tempat
pemujaan adalah sebagai sarana untuk
memuja
Tuhan
dengan
segala
manifestasinya dan untuk memuja roh suci
leluhur dalam segala tingkatannya. Titib
(2003 : 91) menyebutkan bahwa sebelum
digunakan istilah pura sebagai tempat
pemujaan atau tempat suci, disebut juga
istilah kahyangan atau hyang. Istilah pura

mulai dikenal sejak abad kesepuluh yang
ditandai dengan kedatangan Empu Kuturan
di Bali yang membawa perubahan besar
dalam tata keagamaan di Bali. Salah satu
Pura Dang Kahyangan yang cukup terkenal
di Bali adalah Pura Dalem Sakenan, yang
mana terbentuknya pura ini tidak terlepas
dari perjalanan Dang Hyang Niratha
menyusuri Bali.
Pada tahun 1460-1550 M pada
pemerintahan Dalem Waturenggong di
Gelgel datanglah Dang Hyang Niratha,
dalam perjalanan beliau diceritakan sampai
di Bali dan membangun banyak tempat suci.
Pura peninggalan beliau dikenal dengan
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sebutan Pura Dang Kahyangan hingga saat
ini. Diceritakan pada masa pemerintahan
Ida Dalem Waturenggong di Gelgel
sampailah Dang Hyang Niratha di Bali pada
tahun 1489 M untuk menyempurnakan
kehidupan agama Hindu di Bali. Setelah
beberapa lama tinggal di Gelgel Beliau
berkeinginan berkeliling pulau Bali dalam
perjalanan beliau di Bali yang diawali dari
Gelgel ke arah barat. Banyak pura yang
dibangun Dang Hyang Niratha, diantaranya:
Pura Rambut Siwi di Jembrana, Pura Tanah
Lot di Tabanan, Pura Uluwatu di Pecatu,
Pura Bukit Gong di Nusa Dua, Pura Bukit
Payung di Nusa Dua, Pura Sakenan di
Serangan, Pura Air Jeruk di Gianyar, Pura
Tugu di Tegaltugu, Pura Tengkulak di
Tulikup Gianyar, dan Pura Goa Lawah di
Klungkung (Sastrodiwiryo, 2010 : 67).
Pura Dalem Sakenan adalah salah
satu Pura Dang Kahyangan yang berlokasi
di wilayah kota Denpasar mempunyai
peranan sangat penting bagi umat Hindu
dalam
melakukan
swadharmaning
agamanya. Pura Dalem Sakenan merupakan
salah satu pura yang bercorak Siwa-Buddha
yang mana menurut mangku setempat,
Sakenan berasal dari kata Sakyamuni. Corak
arsitektur Siwa-Buddha sangat melekat pada
unsur palinggih utama yang mana palinggih
tersebut disebut oleh pemangku setempat
sebagai Palinggih Bebancihan, yang mana
palinggihnya setengah padmasana (Hindu)
dan setengahnya lagi berupa candi
(Buddha). Pura ini dipuja oleh masyarakat
Hindu dari berbagai daerah.
Dahulu untuk mencapai lokasi pura
jika berada di Denpasar maka harus menuju
ke arah selatan sekitar ±8,5 km untuk
mencapai dermaga, dari dermaga naik
perahu menyeberangi lautan menuju selasela hutan bakau selama 30 menit. Pura
Dalem Sakenan adalah salah satu pura yang
dipercaya sebagai pura penolak hama, pura
ini terletak di tengah Pulau Serangan yang
mana pada saat itu mayoritas penduduk

bermata pencaharian sebagai petani dan
nelayan. Saat ini sudah tersedia akses
transportasi untuk mencapai Pura Sakenan,
sehingga lebih memudahkan umat yang
berkeinginan
untuk
melaksanakan
persembahyangan. Pelaksanaan upacara
Piodalan di Pura Dalem Sakenan memiliki
berbagai makna. salah satunya adalah
penerapan konsep Teologi Sosial. Donder
(2009: 25) menyatakan bahwa teologi sosial
memberitahukan kepada masyarakat bahwa
setiap masyarakat harus selalu sadar bahwa
setiap orang sebagai bagian integral dari
sistem kemasyarakatan. Selain itu setiap
orang sebagai bagian dari sistem sosial
dituntut oleh dirinya sendiri dan oleh orang
lain atau masyarakat (sosial) agar sedapat
mungkin mampu mewujudnyatakan konsepkonsep ajaran teologinya.
Berdasarkan pernyataan di atas
aplikasi konsep teologi sosial dalam upacara
Piodalan di Pura Dalem Sakenan terlihat
ketika umat Hindu memiliki rasa
kebersamaan dalam tujuannya memuja
Tuhan yang bersthana di Pura Dalem
Sakenan
dan
sebelum
Piodalan
dilaksanakan hingga Piodalan selesai umat
Hindu bersama-sama ngaturang ngayah
mempersiapkan Piodalan di Pura Dalem
Sakenan.
II. METODE PENELITIAN
Menurut Mardalis (2008:24) metode
diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang
dilakukan
dalam
proses
penelitian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif. Mashyuri dan Zainuddin (2008 :
45) menyatakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang tidak terlalu
menitik beratkan pada kedalaman data, yang
penting dapat merekam data sebanyakbanyaknya dari populasi yang luas. Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini
mengutamakan data kualitatif dengan
pertimbangan penelitian ini bersifat
deskriptif. Melalui penelitian kualitatif ini
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diharapkan mampu menghasilkan suatu
pemaparan tentang Keberadaan Pura Dalem
Sakenan di Desa Pakraman Serangan
Kecamatan
Denpasar
Selatan
Kota
Denpasar.
Adapun
metode
untuk
pengumpulan data dengan observasi,
wawancara, dan studi dokumen. Melalui tiga
metode tersebut, maka data-data yang
didapatkan di lapangan dikumpulkan dan
diklasifikasikan hingga akhirnya diambil
sebuah kesimpulan.

Di Pura Dalem Sakenan, pada Madya
Mandalanya
(jaba
tengah) terdapat
beberapa pelinggih atau bangunan yakni:
1. Bale Pawedan dan bale banten,
sebagai tempat Sang Sulinggih
mepuja (bale bagian barat) beserta
tempat banten (bale bagian timur).
2. Bale Pesanekan sebagai tempat
beristirahat Jero Mangku
3. Bale Pesanekan sebagai tempat
istirahat pamedek.
4. Bale Penggungan sebagai tempat
peralatan dapur saat dilaksanakannya
pujawali.
5. Bale Peratenan/ Pewaregan.
6. Bale Tajuk sebagai sthana Bhatara
Ratu di Suwung Dalem, yang
diyakini
bertugas
mengatur
pelaksanaan upacara.
7. Apit Lawang berupa patung raksasa
sebagai penjaga pintu masuk.
8. Dua buah patung gajah berbadan
manusia.
9. Patung pengapit lawang berupa
patung raksasa sebagai penjaga pintu
masuk (Wisparina, 2013: 63).
Bagian Utama Mandala atau sering
disebut Jeroan merupakan halaman yang
paling disucikan dari sebagai tempat
melaksanakan pemujaan, tempatnya berada
pada bagian yang paling hulu sehingga
sangat disakralkan oleh umat Hindu. Untuk
memasuki pura terutama di Jeroan, tidak
semua orang diperbolehkan memasukinya.
Hanya orang yang bebas dari Cuntaka saja
yang diperkenankan masuk ke dalam pura
terutama di halaman tersucinya, karena
orang yang Cuntaka dianggap Leteh
sehingga dapat mencemari dan mengotori
kesucian Pura. Berdasarkan ”Keputusan
Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap AspekAspek Agama Hindu” menyatakan beberapa
penyebab Cuntaka yaitu karena kematian,
haid, wanita bersalin, keguguran kandungan,
sakit kelamin, perkawinan, bersetubuh
dengan binatang, hamil tanpa beakawon,

III. PEMBAHASAN
3.1 Struktur Pura Dalem Sakenan
Keberadaan suatu pura secara umum
tidak terlepas dari sebuah struktur bangunan
yang ada di dalamnya termasuk Pura Dalem
Sakenan. Pada umumnya suatu tempat suci
(pura) yang besar terdiri dari tiga bagian,
yaitu: jabaan (jaba sisi) yang terletak di
halaman muka yang disebut pula sebagai
Nista Mandala, jaba tengah yang terletak di
halaman tengah dan disebut juga sebagai
Madya Mandala, dan jeroan yang terletak di
halaman dalam yang disebut sebagai Uttama
Mandala (Netra, 1994 : 90). Pura Dalem
Sakenan dibagi menjadi tiga halaman (Tri
Mandala) yaitu: Uttama Mandala, Madya
Mandala, dan Nista Mandala. Biasanya,
jenis-jenis bangunan pelinggih yang ada di
halaman muka (jabaan) dari tempat suci
(pura) itu adalah Bale Kulkul, Bale
Wantilan, Bale Pewaregan, dan Jineng
(Netra, 1994 : 90). Lebih lanjut dalam (Titib,
2003 : 102) disebutkan pada Jabaan (jaba
pisan) atau halaman luar/depan, pada
umumnya pada halaman ini terdapat
bangunan berupa Bale Kulkul, Bale
Wantilan, Bale Pewaregan dan Jineng.
Adapun pada Nista Mandala (jabaan) di
Pura Dalem Sakenan hanya berupa Wantilan
dan
halaman
kosong/tanah
lapang
(Wisparina, 2013: 57).
Pada bagian tengah (jaba tengah)
biasanya terdapat Bale agung, Bale
pagongan, dan lain-lain (Netra, 1994 : 90).
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mitra ngalang, lahir tanpa upacara dan
orang yang melakukan Sad Atatayi
(Suhardana, 2008: 138-139). Seperti yang
kita ketahui bahwa pura sebagai tempat
pemujaan bagi umat Hindu untuk memuja
Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan segala
manifestasi-Nya dan roh suci leluhur. Pura
merupakan tempat yang kesuciannya wajib
dijaga oleh siapapun terutama sebagai umat
Hindu yang lebih berkepentingan dengan
keberadaan pura. Mengingat Sang Hyang
Widhi itu adalah Maha Suci, maka untuk
mendekatinyapun harus dengan kesucian
lahir dan bathin pula. Pada Uttama Mandala
Pura Dalem Sakenan terdapat sejumlah
Pelinggih atau bangunan suci, yakni:
1. Pelinggih
bebancihan,
sebagai
sthana Hyang Sandhijaya atau
Hyang
Baruna
dan
sebagai
ppenghormatan kepada Dang Hyang
Niratha.
2. Bale tajuk sthana Ida Bhatara
Rambut Sadana Sakenan.
3. Bale Tajuk tempat upakara/sesaji.
4. Bale Tajuk sthana Ratu Tuwan
Kemedan Bhatara Surengrana yang
bertugas mengatur segala upacara
dan upakara yang berlangsung.
5. Bale Tajuk sthana Ratu Tuwan
Kemedan Bhatara Jayengrana.
Beliau juga sebagai pengatur segala
bentuk upacara dan upakara yang
berlangsung disana.
6. Bale Pesanekan/ bale penyimpenan
sebagai tempat penyimpanan segala
bentuk pengangge/busana yang
digunakan di pura.
7. Bale Pesanekan tempat beristirahat
Jro Mangku Sakenan.
8. Apit lawang berupa Togog/patung
raksasa
merupakan
patung
perwujudan Dewa Kala.
9. Apit Lawang berupa Togog/ patung
berupa babi, disebut sebagai
peliharaaan Ida Bhatara Gunung
Agung (Wisparina, 2013: 69).

Melihat berbagai bentuk bangunan di
utama mandala maka hal tersebut sesuai
dengan yang dikatakan dalam (Netra, 1994 :
90) yaitu pada halaman dalam (jeroan),
terdapat jenis-jenis bangunan atau pelinggih
yang menjadi sthana Hyang Widhi dalam
manifestasinya sebagai dewa-dewa, yang
bentuk serta letaknya disesuaikan dengan
fungsi masing-masing. Adapun bangunanbangunan dimaksud adalah Padmasana,
meru, menjangan sluang, pengaruman,
piasan, penyimpenan dan lain-lain.
Pura merupakan tempat suci agama
Hindu yang berfungsi untuk memuja Tuhan
Yang Maha Esa dalam berbagai aspeknya.
Dalam pembuatan pura biasanya tersimpan
benda kuno sehingga tempat tersebut
disakralkan, oleh karena itulah di Bali pada
umumnya pura menyimpan benda-benda
sakral berusia ratusan tahun, seperti lingga,
arsitektur arca, prasasti,purana, dan lain
sebagainya. Kekuatan Bali terletak pada
komposisi kekuatan alam dan kekuatan
kebudayaan (Wiana, 2009:3). Berdasarkan
pernyataan tersebut, pura selain memiliki
nilai sakral juga sangat mendukung
perkembangan kebudayaan umat Hindu
Bali. Arsitektur dalam suatu pura memiliki
daya tarik tersendiri karena mengandung
nilai estetis.
3.2
Aspek
Teologi
Sosial
Pada
Pelaksanaan Piodalan di Pura Dalem
Sakenan
Keyakinan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan Atman dalam penerapannya
tidak terlepas dari keberadaan tempat suci
sebagai media untuk meningkatkan Sradha
dan Bhakti. Dalam menunjang peningkatan
Sradha dan Bhakti umat Hindu khususnya
mempunyai tempat suci. Pura sebagai
tempat yang suci dibangun dengan tujuan
untuk memohon kehadiran Tuhan Yang
Maha Esa dengan segala manifestasi-Nya
melalui pemujaan (Heriyanti, 2019).
Keberadaan pura sebagai tempat suci
bagi umat Hindu tidak hanya memiliki
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fungsi yang berhubungan dengan upacara
saja. Secara umum semua pura memiliki
fungsinya masing-masing. Fungsi tempat
suci (pura) dijelaskan dalam (Netra, 1994 :
84) yakni sebagai berikut: 1. Pura adalah
tempat
manusia
mendekatkan
diri,
mengabdi, dan berbhakti kepada Ida Sang
Hyang Widhi Wasa, tempat memohon dan
bersujud kehadapan-Nya. Pura sebagai
tempat manusia memuja dan mengagungkan
kebesaran Hyang Widhi dengan berbagai
manifestasiNya
untuk
memperoleh
waranugrahaNya. 2. Pura adalah tempat
para mempelai mengikrarkan sumpah setia
sehidup sematinya, bersama dalam suka dan
duka untuk memperoleh rumah tangga yang
berbahagia dengan tuntunan agama atas
persaksian Ida Sang Hyang Widhi. 3. Pura
sebagai tempat memuja roh-roh suci baik
roh leluhur, roh para Rsi maupun raja-raja
yang dianggap telah menjadi dewa-dewi. 4.
Pura sebagai tempat para pejuang memohon
restu kehadapan Hyang Widhi dalam
memperjuangkan dan membela tanah airnya
sehingga dapat memperoleh kemerdekaan.
5. Pura adalah tempat mengadakan
kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan
dalam hubungan keagamaan baik dalam
watak, pendidikan kearah rasa persaudaraan,
pendidikan kearah rasa demokrasi, dan
pendidikan kearah rasa perikemanusiaan.
Berdasarkan pernyataan di atas,
maka untuk tetap menjaga fungsi suatu pura
dengan baik dibuatkan upacara Piodalan
sehingga kesucian pura dapat terjaga. Hari
Piodalan dimaksudkan sebagai peringatan
hari lahir atau hari jadi terhadap bangunan
suci atau Pelinggih yang telah dibangun, dan
diperuntukkan sebagai sthana dewa. Hari
Piodalan dapat dilaksanakan setiap enam
bulan sekali atau setahun sekali. Apabila
dilaksanakan berdasarkan pawukon maka
diambil setiap 6 bulan sekali, jika
berdasarkan sasih maka dilaksanakan setiap
setahun sekali (Arwati dalam Wisparina
2013 : 70). Setiap pura tentu memiliki hari

Piodalannya masing-masing, baik yang
jatuh setiap enam bulan sekali maupun satu
tahun sekali, begitu halnya dengan Pura
Dalem Sakenan yang memiliki hari
Piodalan yang jatuh setiap 6 bulan sekali
yaitu pada Saniscara Kliwon, Wuku
Kuningan.
Berdasarkan pernyataan di atas,
maka upacara Piodalan di Pura Dalem
Sakenan dilaksanakan setiap enam bulan
sekali. Upacara Piodalan tidak semata-mata
hanya dilihat dari segi upakaranya saja.
Tetapi dibalik semua itu, ada keyakinan
umat Hindu tentang keberadaan Tuhan yang
mereka sembah di Pura Dalem Sakenan
sehingga dalam hal ini, berdasarkan
keyakinan tersebut secara bersama-sama
umat Hindu mempersiapkan upacara
Piodalan di Pura Dalem Sakenan, disadari
atau tidak kegiatan yang dilaksanakan oleh
umat merupakan suatu interaksi sosial
religius. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia, interaksi sosial berarti hubungan
antara individu dengan individu, kelompok
dengan individu maupun kelompok dengan
kelompok (Tim Penyusun, 2002 : 438).
Religi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah kepercayaan kepada
Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan
adi kodrati di atas manusia (Tim Penyusun,
2002:943).
Berkaitan hal tersebut di atas,
Durkheim menyatakan bahwa masyarakat
dibangun di atas entitas dan realitas moral.
Ritual-ritual agama meningkatkan kesadaran
dan loyalitas kelompok. Agama menentukan
struktur sosial suatu masyarakat. Selain itu,
agama mengendalikan perilaku menyimpang
pada satu sisi dan pada sisi lain
meningkatkan harmoni dan solidaritas
sosial. Agama juga meningkatkan kepatuhan
dan loyalitas dalam masyarakat. Durkheim
percaya bahwa agama merupakan pemujaan
masyarakat (Haryanto, 2015: 58). Lebih
lanjut Durkheim menjelaskan bahwa agama
muncul karena adanya suatu getaran atau
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suatu emosi yang ditimbulkan dalam jiwa
manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa
kesatuan sebagai sesama warga masyarakat.
Getaran yang ada di dalam diri masyarakat
tersebut berupa suatu kompleksitas perasaan
yang mengandung rasa terikat, bakti, cinta
dan perasaan lainnya terhadap sesamanya
(masyarakat) di mana ia hidup. Getaran jiwa
tersebut semakin berkobar ketika ditangkap
oleh sesamanya, dan membentuk sebuah
kesadaran kolektif bersama. Kekuatan yang
ada di dalam obyek suci menjadikan
masyarakat dapat merasa damai sejahtera.
Sesuai pendapat di atas, keyakinan
masyarakat atau agama yang dianut oleh
masyarakat bukan hanya bertujuan untuk
mendekatkan diri dengan Yang Suci. Selain
itu agama dapat mempererat hubungan
sosial. Dalam hal ini setiap individu yang
menganut agama yang sama dengan
individu lain akan merasakan rasa kesatuan.
Mereka meyakini suatu objek untuk
disucikan secara bersama-sama sehingga
untuk menuju objek yang suci tersebut,
suatu komunitas akan membuat aturanaturan tertentu untuk dijalani bersama-sama.
Dari sini juga konsep teologi sosial suatu
komunitas agama mulai muncul, dimana
keyakinan yang sama akan membentuk
kehidupan
sosial
yang
dijalankan
berdasarkan nilai-nilai teologi yang dianut.
Terkait dengan upacara Piodalan di
Pura Dalem Sakenan maka terbentuknya
suatu interaksi sosial religius disebabkan
oleh pertanggungjawaban bersama untuk
mempertahankan sebuah pura beserta
upacara-upacaranya.
Desa-desa
yang
bekerjasama dalam bentuk seperti itu
dihubungkan melalui penyembahan dewadewa setempat. Interaksi sosial religius
tampak pada saat upacara keagamaan yang
dihadiri oleh masyarakat penyungsung pura
terutama pada saat Piodalan. Pelaksanaan
aktivitas keagamaan atau Piodalan yang
dilakukan oleh umat Hindu tidak terlepas
dari sarana pemujaan yang disebut Upakara

(banten). Penggunaan upakara pada
dasarnya berpedoman pada tingkatannya
yaitu Utama, Madya, dan Nista. Perbedaan
tingkatan itu didasarkan pada kemampuan
umat Hindu yang sedang melaksanakan
yajna. Setiap tingkatan upakara tersebut
terdiri dari bagian yang berbeda-beda.
Pembuatan banten atau upakara dalam
upacara piodalan yang dilaksanakan di purapura besar seperti Pura Dalem Sakenan,
tidak cukup dibuat oleh satu atau dua orang
saja. Untuk itu sebelum puncak dari
piodalan, biasanya warga melaksanakan
ngayah membuat banten terutama warga
yang wanita. Dalam kegiatan ini maka
warga sesungguhnya sudah menerapkan
konsep teologi sosial karena mereka
bergerak secara bersama-sama berdasarkan
ajaran teologi yang dianut.
Banten dalam agama Hindu adalah
bahasa agama (Wiana, 2002 : 1). Ajaran suci
Veda sabda Tuhan disampaikan kepada
umat dalam berbagai bahasa. Ada yang
menggunakan bahasa tulis seperti dalam
kitab Veda Saṁhita disampaikan dalam
bahasa Sansekerta, ada yang disampaikan
dengan bahasa lisan. Bahasa lisan ini sesuai
dengan bahasa tulisnya. Setelah di Indonesia
disesuaikan disampaikan dengan bahasa
Jawa kuno dan di Bali disampaikan dengan
bahasa Bali. Isi dari Veda itu juga
disampaikan dengan bahasa Mona. Mona
artinya diam namun banyak menyampaikan
informasi dengan kebenaran Veda. Bahasa
Mona itu adalah Banten. Banten dalam
lontar Yajña Prakerti memiliki tiga arti
sebagai simbol ritual yang sakral. Dalam
Lontar
tersebut
banten
disebutkan:
Sahananing bebanten pinaka raganta tuwi,
pinaka warna rupaning Ida battara, pinaka
anda bhuvana. Dalam lontar ini ada tiga hal
yang dibahasakan dalam wujud lambang
oleh banten yaitu pinaka raganta tuwi yang
artinya lambang dirimu atau lambang diri
kita, pinaka warna rupaning Ida battara
artinya lambang kemahakuasaan Tuhan dan
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pinaka anda buwana artinya lambang alam
semesta (Bhuana Agung).

untuk mengembangkan cinta kasih terhadap
sesama. Melihat fenomena masyarakat di
zaman global, semakin marak orang-orang
yang berbuat dengan meninggalkan nilainilai kemanusiaan. Untuk itu teologi sosial
merupakan ajaran yang perlu diterapkan
agar keharmonisan bermasyarakat bisa
terwujud (Heriyanti, 2020).
Dilihat dari segi fungsi sosialnya
Pura Dalem Sakenan bagi umat Hindu
berkaitan dengan aktivitas kemasyarakatan
baik masyarakat pengemponnya maupun
umat Hindu di luar daerah Serangan. Pada
saat Pujawali atau Piodalan umat Hindu di
wilayah Serangan maupun diluar daerah
Serangan berbaur menjadi satu untuk
melaksanakan persembahyangan bersama
duduk berdampingan satu sama lain, saling
menyapa, bertukar pikiran sehingga terlihat
adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan
yang kiranya dapat memupuk rasa persatuan
antara sesama umat Hindu.
Comte (dalam Denison, 2011: 1)
mengklaim bahwa “agama merupakan akar
dari tatanan sosial”. Berkaitan hal tersebut
umat Hindu dalam upacara Piodalan di Pura
Dalem Sakenan bukan hanya terlihat pada
saat pujawali saja, pada saat ngayah pun
rasa kekeluargaan terlihat jelas, penduduk
Serangan disertai penduduk di daerah Sanur
dan beberapa pengayah diluar Serangan
mempersiapkan segala keperluan pada saat
Piodalan, mulai dari membuat penjor,
memasang wastra, menyiapkan sarana
upakara dan lain sebagainya. Semua hal
tersebut mereka lakukan dengan penuh
sukacita, saling membantu satu sama lain
sehingga terlihat jelas keharmonisan antar
sesama pengayah.

Banten bukanlah makanan untuk
disuguhkan kepada Sang Hyang Widhi.
Banten adalah bahasa simbol yang sakral
menurut pandangan Hindu. Sebagai bahasa
simbol, banten sebagai media untuk
memvisualisasikan ajaran-ajaran Hindu.
Sebagai media untuk menyampaikan
sraddha dan bhakti pada kemahakuasaan
Hyang Widhi. Banten merupakan suatu
bentuk budaya sakral keagamaan Hindu
yang berwujud lokal, namun didalamnya
terdapat nilai-nilai universal global. Menurut
ajaran Hindu sistem penerapan Hindu
menurut Manava Dharmasastra VII.10
landasan konsepsinya universal, namun
aplikasinya haruslah menurut kondisi
kontektual (Iksa, Sakti, desa, kala) yang
penting tidak bertentangan dengan tattva
yang merupakan hakekat kebenaran Veda
(Wiana, 2001 : 5).
Berdasarkan pernyataan di atas,
ketika diselenggarakan upacara Piodalan
sarana upakara sangatlah diperlukan. Begitu
pula dalam upacara Piodalan di Pura Dalem
Sakenan. Upakara yang diperlukan dalam
Upacara Piodalan di Pura Dalem Sakenan
juga memberikan makna sosial bagi umat
Hindu. Sebab beberapa umat Hindu terjun
dalam kegiatan ngayah untuk membuat
berbagai jenis upakara yang diperlukan.
Disana seluruh umat akan saling membantu
untuk menyelesaikan
upakara
yang
diperlukan. Semua orang berharap dapat
memberikan hasil yang terbaik untuk
dipersembahkan kepada para dewa yang
bersthana di Pura Dalem Sakenan. Maka
dari itu jiwa sosial atau solidaritas setiap
orang muncul untuk saling membantu agar
mendapat hasil upakara sesuai dengan yang
diinginkan.
Secara khusus kehidupan sosial
banyak dikupas dalam teologi sosial.
Teologi sosial sangat penting dipahami
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Fungsi khusus tempat suci adalah
untuk meningkatkan kesucian umat baik
sebagai mahkluk individu maupun sebagai
mahkluk sosial guna memantapkan dan
menumbuhkan Sradha dan Bhakti kepada
Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sehingga
dapat meningkatkan ahklak dan martabat
luhur masyarakat dengan cara berbhakti
dengan penuh keyakinan dan tulus iklas.
Sradha itu merupakan kewajiban serta
merupakan kebutuhan hidup yang dalam
pelaksanaannya didasarkan pada kitab suci
dan tradisi lokal (Wiana, 1989 : 11). Dalam
kaitannya dengan keberadaan Pura Dalem
Sakenan, tidak hanya memberikan fungsi
untuk menumbuhkan Sraddha seorang umat,
tetapi juga meningkatkan jiwa sosial
seseorang.
Keberadaan Pura Dalem Sakenan
telah memberikan dampak yang positif bagi
kesejahteraan
warga
masyarakat
disekitarnya. Kesejahteraan tersebut bukan
hanya karena keberadaan dari pura tersebut,
namun juga merupakan anugerah dari Ida
Sang Hyang Widhi Wasa. Banyaknya
pengunjung yang datang terutama pada harihari
tertentu
(rerahinan),
hal
ini
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk
menawarkan barang-barang dagangannya
seperti dupa, tempat tirtha, makanan,
minuman, buah-buahan, dan canang
sehingga dengan keberadaan Pura Dalem
Sakenan, maka ada hubungan yang timbal
balik antara masyarakat sekitarnya. Pura
Dalem Sakenan memberi ruang umat Hindu
maupun umat lain dalam memenuhi
kebutuhan umat Hindu dalam melaksanakan
kewajibannya ke pura. Dalam melepas rasa
lelah dan dahaga atau lapar maka umat
Hindu mencari kios-kios kecil, pedagang
kaki lima dan warung makan yang ada di
areal pura tersebut. Dari beberapa pedagang
tersebut, juga ada penjual yang merupakan
umat di luar agama Hindu.
Melihat fenomena tersebut, umat
Hindu
memiliki
toleransi
dengan

Gambar 1
Para pengayah membuat penjor
Pada hari Sabtu Kliwon Wuku
Kuningan atau Tumpek Kuningan sebagai
puncak
upacara
Pujawali
yang
dipersembahkan kepada Ida Bhatara atau
dewa-dewa yang ada di Pura Dalem
Sakenan. Setelah semua sarana dan
prasarana upakara dan upacara Pujawali
dipersiapkan,
kemudian
dilaksanakan
persembahan
pujawali
yang
dipersembahkan kepada Ida Bhatara di Pura
Dalem Sakenan. Pada puncak Pujawali ini,
umat Hindu datang dari berbagai daerah
untuk melaksanakan persembahyangan
bersama
sehingga
umat
Hindu
melaksanakan interaksi sosial untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam hal
ini, seluruh umat merasakan satu kesatuan
sebagai mahkluk ciptaan Tuhan. Nilai sosial
umat Hindu tercermin dari cara mereka
melaksanakan
persembahyangan
yang
duduk bersama dalam areal pura, tanpa ada
batasan antara yang kaya dengan yang
miskin, yang tua ataupun muda semuanya
duduk bersama memuja Ida Bhatara yang
bersthana di Pura Dalem Sakenan. Keadaan
semacam itu sudah dapat membuktikan
bahwa umat Hindu mampu menerapkan
nilai-nilai teologi sosial.
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mengijinkan umat lain untuk ikut berjualan.
Dalam agama Hindu diajarkan berbagai
macam konsep untuk menjaga keharmonisan
dengan sesama. Konsep inilah yang
seharusnya dipegang teguh oleh masyarakat.
Sejatinya setiap makhluk hidup diciptakan
istimewa dan memiliki peranannya masingmasing. Berasal dari sumber yang sama baik
itu keluarga, saudara dan lainnya. Hal ini
sama dengan konsep yang diajarkan oleh
agama
Hindu
yaitu
Vasudhaiva
Kutumbakam yaitu suatu ungkapan yang
berarti bahwa seluruh dunia adalah satu
keluarga
tunggal/bersaudara
tanpa
membedakan agama, suku, bahasa, budaya,
tradisi, warna kulit dan lain sebagainya.
Maka dari itu hendaknya seluruh manusia
bisa hidup berdampingan dan harmonis
(Komang Heriyanti, 2021).
Teologi sosial menyiratkan pesan
bahwa setiap orang seharusnya mampu
hidup berdampingan di tengah perbedaan
termasuk
perbedaan
keyakinan.
Kebersamaan hendaknya menjadi tujuan
bersama yang harus direalisasikan dengan
mengimplementasikan
konsep
teologi
masing-masing. Sebab setiap agama
memiliki konsep teologinya masing-masing
yang mengajarkan bagaimana setiap
individu dapat saling bersinergi dalam
perbedaan. Mengingat Indonesia merupakan
agama yang majemuk maka konsep teologi
sosial
sangat
penting
untuk
diimplementasikan oleh setiap umat
beragama. Dengan demikian akan mampu
mengkikis
permasalahan-permasalahan
sosial yang membawa perbedaan keyakinan.

persiapan lain yang harus diputuskan dan
dilaksanakan secara bersama-sama. Selain
itu juga Piodalan identik dengan aktifitas
sosial umat Hindu dalam mendekatkan diri
kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Terkait dengan upacara Piodalan di Pura
Dalem Sakenan juga merupakan aktifitas
sosial religius umat Hindu baik yang berasal
dari Denpasar ataupun di luar Denpasar.
Mengingat puncak acara Piodalan di Pura
Dalem Sakenan dilaksanakan pada Hari
Raya Kuningan, maka umat Hindu banyak
yang
datang
melaksanakan
persembahyangan. Kuningan merupakan
salah satu hari raya besar yang dilaksanakan
oleh umat Hindu. Hari itu pula menjadi hari
Piodalan di Pura Dalem Sakenan.
Piodalan di Pura Dalem Sakenan
menyiratkan aspek teologi sosial di
dalamnya. Keyakinan umat Hindu akan
keberadaan Ida Bhatara yang bersthana di
Pura Dalem Sakenan, telah menuntun umat
Hindu secara bersama-sama untuk datang ke
Pura Dalem Sakenan. Tidak sedikit umat
Hindu yang ikut ngayah dari mulai
persiapan hingga selesai Piodalan. Pada saat
upacara Piodalan berlangsung banyak umat
Hindu baik yang muda dan yang tua ngayah
untuk membagikan tirtha kepada pemedek
yang datang untuk bersembahyang. Keadaan
tersebut
memberi
gambaran
bahwa
keyakinan yang dianut oleh umat Hindu
dapat mempererat hubungan sosial.
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