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ABSTRACT
The Ngejot Dapetan tradition is one of the traditions in Hinduism. The background of the
research on the tradition of ngejot getan on Galungan Day from the perspective of social theology
is to find out the theological aspects of the tradition of ngejot getan and to know the tradition of
ngejot as social harmonization in society. Research on the Tradition of Ngejot Gets on Galungan
Day Social Theology Perspective is a type of qualitative research, with a theological approach,
namely an approach taken to critically examine social problems related to religious issues,
especially regarding the tradition of getting the ngejot. The data obtained in this study is the result
of field studies, where the primary data are Hindus who carry out the ngejot Getan tradition.
Secondary data in this research is in the form of document studies or literature studies related to
the research that the researcher is studying. The Ngejot Dapetan tradition on Galungan Day is a
form of actualization of Hindu religious teachings which have high theological value and are able
to create social harmonization in society.
Keywords: boosting income, social harmonization
Upakara/Upacara, ketiga aspek tersebut
tidak dapat dipisahkan antara satu dengan
yang lainnya, karena pada prinsipnya ketiga
aspek tersebut merupakan kesatuan yang
saling menjiwai. Seluruh rangkaian upacara
dalam Agama Hindu pada dasarnya selalu
dilandasi oleh etika agama, demikian pula
halnya pelaksanaan etika juga dilandasi oleh
tattwa agama, begitu pula halnya dalam
setiap aktifitas keagamaan umat Hindu di
Bali tidak dapat terlepas dari falsafah Tri
Kerangka Dasar Agama Hindu tersebut,
salah satu bagian yang menonjol terlihat pada
pada aktifitas keagamaan umat Hindu di Bali
adalah aspek upacara yang selama ini
menghiasi beragam aktifitas keagamaan
umat Hindu di Bali dalam wujud ritual
dengan berbagai sarana upacaranya

PENDAHULUAN
Agama Hindu memiliki tiga kerangka
dasar yang diyakini yaitu: tattwa (filsafat),
susila (etika), dan ritual (upacara). Ketiga
kerangka dasar tersebut merupakan landasan
sradha dan bhakti umat Hindu di dalam
menjalankan ajaran agamanya. Sudharta dan
Puniatmadja (2001:5) Menjelaskan bahwa
Tri Kerangka Dasar agama Hindu merupakan
ketiga aspek berlainan namun saling
mendukung satu sama lain. diumpamakan
tattva itu sebagai kepala, susila itu sebagai
hati serta upacara itu diumpamakan sebagai
tangan dan kaki agama. Pengamalan ajaran
Agama Hindu senantiasi dilandasi oleh tiga
kerangka dasar Agama Hindu yang terdiri
dari
Tatwa/Filsafat,
Susila/Etika,
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Perpaduan antara agama dan tradisi
lokal yang ada di Bali memberikan karakter
agama yang sangat unik. Perpaduan ini
terjadi secara harmonis di dalam masyarakat
Bali. Bali merupakan daerah yang kaya akan
tradisi yang sarat dengan simbol dan makna.
Dalam berbagai seting budaya dan tradisi
pada masyarakat Hindu di Bali, terdapat
berbagai aktivitas ngejot yang menjadi sebuat
tradisi secara turun temurun dari jaman
dahulu sampai saat ini yang menjadi bagian
dari rangkaian kegiatan atau upacara
keagamaan panca yajna. Salah satu contoh
tradisi yang sampai saat ini masih
dipertahankan adalah Tradisi Ngejot Dapetan
Pada Hari Raya Galungan di Desa Temukus
yang merupakan salah satu tradisi manusa
yajna sebagai salah satu wujud syukur akan
kelahiran seorang anak, tradisi ini dilakukan
pada saat hari raya galungan dimana aktifitas
ngejot banten dapetan diberikan kepada salah
satu anggota keluarga, tetangga maupun
saudara yang memiliki ikatan sosiologis
maupun genologis di Desa Temukus yang
memiliki anak atau bayi baru lahir dan belum
berumur 105 hari (tiga bulan wuku) pada saat
hari raya galungan. Tradisi ngejot dapetan
pada hari raya galungan di Desa Temukus ini
dapat dilihat dari dua dimensi teologis dan
sosial. Melihat keunikan dari tradisi ini maka
peneliti tertarik untuk mengkaji Tradisi
Ngejot Dapetan Pada Hari raya Galungan
Perspektif Teologi Sosial sebagai salah satu
topik kajian dalam penelitian ini. Terdapat
beberapa hal yang akan dibahas dalam artikel
ini yaitu: 1) Pengertian Tradisi Ngejot
Dapetan, 2) Aspek teologis dalam Tradisi
Ngejot Dapetan, dan 3) Tradisi Ngejot
Dapetan Sebagai Harmonisasi Sosial.
Penulisan artikel ini diharapkan akan dapat

memberikan pemahaman mengenai Tradisi
Ngejot Dapetan Pada Hari Raya Galungan
dilihat dari segi Teologi Sosial.
II.

METODE PENELITIAN
Metode merupakan suatu cara atau
teknis yang dilakukan dalam proses
penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan
ketepat gunaan suatu data yang diperoleh
dalam suatu penelitian. Hasil tulisan dalam
penelitian ini merupakan hasil penelitian
kualitatif.
Penelitian
kualitatif
yang
digunakan dalam tulisan ini merupakan
penelitian kualitatif yang bersifat deskritif
dengan tujuan untuk dapat menggambarkan
situasi dan kondisi realitas sosial dalam
Tradisi Ngejot Dapetan Pada Hari Raya
Galungan dengan pendekatakan yang peneliti
gunakan adalah pendekatan teologi sosial
yaitu pendekatan yang dilakukan guna
mengkaji secara kritis masalah realitas sosial
kemasyarakatan yang terkait dengan maslah
keagamaan terutama mengenai tradisi ngejot
dapetan.
Data yang diperoleh dalam penelitian
ini adalah hasil dari studi lapangan yang
peneliti lakukan ketika Hari Raya Galungan
dimana
masyarakat
Desa
Temukus,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
sedang melakukan tradisi ngejot dapetan.
Data primer yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah umat Hindu yang
melaksanakan tradisi ngejot dapetan pada
hari raya galungan di Desa Temukus,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
Data Sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini berupa studi dokumen atau
studi pustaka yang terkait dengan penelitian
yang peneliti kaji.
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III.

PEMBAHASAN

buruk, suka maupun duka, pintar ataupun
bodoh, kaya maupun miskin, keberhasilan
ataupun kegagalan semua itu tiada lain juga
disebabkan oleh karma wasana kita sendiri,
yang harus kita terima pada kehidupan
sekarang
ini. Hendaknya
kita
dapat
mensyukurinya, dengan mensyukuri dua
dimensi kehidupan yang menimpa kehidupan
kita, sebagai hasil dari perbuatan kita, kita
tidak akan terbebani olehnya (Wijayananda,
2004: 78).
Pandangan tersebut diatas menegaskan
bahwa tradisi ngejot dapetan yang dilakukan
pada hari raya galungan di Desa Temukus,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
dalam penelitian ini merupakan suatu
aktifitas laku sosial atau kebiasaan
masyarakat Desa Temukus yang dilakukan
secara turun temurun setiap hari raya
galungan dengan beryajna (ngejot) banten
dapetan kepada sanak keluarga, tetangga
maupun saudara yang memiliki ikatan
sosiologis ataupun genologis di Desa
Temukus yang memiliki bayi baru lahir.
Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Desa
Temukus dengan cara ngejot atau beryajna
berupa banten dapetan kepada pihak keluarga
yang memiliki anak atau bayi yang baru lahir
namun belum berumur 105 (tiga bulan wuju)
pada saat hari raya galungan, dengan
beryajna atau ngejot banten dapetan secara
langsung maupun tidak langsung keluarga,
tetangga maupun saudara yang beryajna ikut
serta mendoakan sang bayi yang baru lahir
kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat
berhasil nantinya didalam kehidupannya
sesuai dengan karma wasana yang dibawa
oleh sang bayi ketika lahir kembali ke dunia
ini. Pemberian dapetan kepada pihak
keluarga yang memiliki bayi tersebut

3.1. Pengertian Tradisi Ngejot Dapetan
Tradisi ngejot dapetan merupakan
tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat
Desa
Temukus,
Kecamatan
Banjar,
Kabupaten Buleleng. Tradisi dalam hal ini
merupakan suatu kebiasaan suatu adat
kebiasaan dari dulu yang masih terus
dilakukan oleh masyarakat secara turuntemurun. Dalam kamus antropologi tradisi
sama dengan adat istiadat, yaitu suatu
kebiasaan sifatnya percaya pada sesuatu yang
gaib dan roh nenek moyang dari kehidupan
masyarakat, di dalamnya meliputi; nilai-nilai,
budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, lalu menjadi
suatu peraturan yang tepat serta melingkupi
semua konsepsi cara dari kebudayaan guna
mengatur tingkah laku manusia dalam
menjalani kehidupan sosial (Suyono dan
Siregar, 1985:4).
Sedangkan istilah ngejot dalam tradisi
ngejot merupakan istilah dalam bahasa Bali
yang memiliki arti "memberi." ngejot
merupakan penerapan ajaran kesusilaan umat
hindu sejak jaman dulu untuk dapat selalu
bersikap tidak mementingkan diri sendiri
(anresangsya)
dan
mendahulukan
kepentingan diluar diri. Tradisi dalam
penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah
tindakan ngejot banten dapetan, dilihat dari
asal katanya, dapetan yang berasal dari akar
kata “dapet” mendapatkan akhiran An, yang
dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang
didapatkan, ditemukan atau dihasilkan.
banten
dapetan
sebagai
lambang/
nyasa dari karma wasana, semua yang kita
alami, yang kita temukan/dapatkan dan kita
hasilkan dalam kehidupan ini, baik ataupun
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biasanya diberikan pada penampahan
galungan dan natab banten dapetan tersebut
dilakukan tepat pada hari raya galungan.
Tradisi ngejot dapetan pada hari raya
galungan tersebut diyakini memiliki dua
dimensi teologis dan sosiologis. Secara
teologis tradisi ngejot dapetan dapat
diwujudkan melalui persembahan kepada
Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud banten,
sedangkan tradisi ngejot dapetan jika dilihat
dari dimensi sosiologis ngejot diwujudkan
melalui tindakan pemberian, ngejot atau
beryajna baik berupa makanan maupun
pemberian sarana banten kepada sesama
sebagai makhluk sosial untuk mewujudkan
harmonisasi sosial di masyarakat.

hubungannya dengan manusia dan
sebagainya (Titib, 2007:3)”
Pandangan diatas menegaskan bahwa
dalam tradisi ngejot dapetan pada hari raya
galungan merupakan tradisi yang memiliki
nilai teologis yang tinggi karena tradisi ini
merupakan tradisi yang berkaitan dengan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
penggunaan banten dalam tradisi ini
merupakan satu simbol diri maupun sebagai
simbol Tuhan Yang Maha Esa sebagai
penguasa Bhauan Agung dan Bhuana Alit di
alam semesta ini. Banten merupakan sarana
yang paling penting dalam setiap
pelaksanaan ritual upacara. Banten memiliki
dimensi yang penting dalam praktis-ritual
umat hindu di Bali karena penggunaan
banten dalam tradisi ngejot dapetan pada hari
raya galungan merupakan wujud simbol diri
yang dipersembahkan kehadapan Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga memiliki nuansa
sakral religius yang sangat tinggi.
Tradsisi ngejot dapetan pada hari raya
galungan ini merupakan aktualisasi dari
ajaran agama Hindu terutama mengenai
ajaran Bhakti Marga yang sarat dengan nilanilai teologis. Bhakti Marga merupakan jalan
yang paling mudah dilaksanakan oleh umat
manusia. Berbagai bentuk pelaksanaan
Bhakti Marga, maka melaksanakan Tri
Sandhya,
sembahyang,
dan
berdoa
merupakan jalan yang sederhana dan mudah
dilaksanakan oleh setiap orang. Tentunya,
juga
membuat
berbagai
upacara
persembahan,
pembangunan
tempat
pemujaan, dan berbagai simbol keagamaan
yang
pada
intinya
adalah
untuk
meningkatkan sraddha dan bhakti kepada

3.2. Aspek Teologis Dalam Tradisi
Ngejot Dapetan
Masyarakat di Desa Temukus memiliki
pandangan tersendiri mengenai tradisi ngejot
dapetan pada hari raya galungan. Tradisi
ngejot dapetan ini merupakan salah satu
bentuk tradisi yang memiliki nilai teologi
yang sangat tinggi. Pudja menjelaskan bahwa
teologi dalam sastra sanskerta dan berbagai
kitab suci Hindu, ilmu yang mempelajari
tentang Tuhan dinamakan Brahma Vidya
atau Brahma Tattwa jnana (Dewi, 2020).
The New Oxford Illustrated Dictionary
(1978:1736) disebutkan bahwa Teologi
sebagai berikut:
“science of religion, study of God or
Gods, esp.of attributes and relations
with mancetc”
Terjemahan:
“Teologi adalah ilmu agama, studi
tentang tuhan atau para Dewa,
teristimewa tentang atributnya dan
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Tuhan Yang Maha Esa (Tim Penyusun,
2016:80).
Wujud rasa bhakti terhadap Ida Sang
Hyang Widi Wasa melalui persembahan
banten dapetan merupakan salah satu
iplimentasi nilai-nilai teologis yang yang
terdapat dalam tradisi ngejot dapetan pada
hari raya galungan di Desa Temukus, selain
penggunaan sarana banten dapetan, nilai
teologis lain yang diaplikasikan dalam tradisi
ini juga dapat dilihat dalam harapan dan doa
yang diberikan oleh keluarga maupun
saudara yang ngejot banten dapetan kepada
pihak yang memiliki bayi. Masyarakat Desa
Temukus yang beryajna atau ngejot banten
dapetan secara langsung ataupun tidak
langsung ikut serta dalam mendoakan sang
bayi baru lahir yang belum berumur 105 hari
(tiga bulan wuku) ketika hari raya galungan
kehadapan tuhan Yang Maha Esa agar
senantiasa sang bayi yang baru lahir dapat
diberikan umur panjang, diberikan kesehatan,
dan kelak nantinya diharapkan sang bayi
dapat menjadi anak yang suputra, berbakti
kepada catur guru yakni guru rupaka atau
orang tua, guru pengajian atau guru di
sekolah, guru wisesa atau pemerintah, dan
guru swadhayaya atau Ida Sang Hyang Widhi
atau Tuhan yang menciptakan segala isi
dunia dengan penuh kasih sayang,
diharapkan semoga sang bayi dapat berhasil
dalam menjalani hidupnya kelak sesuai
dengan karma wasana yang telah ia bawa
semenjak sang bayi terlahir kembali ke
duania ini.

Banjar, kabupaten Buleleng merupakan
sebuah aktifitas sosial yang didasari oleh
norma-norma kesusilaan. Kesadaran manusia
dalam melaksanakan tradisi ini sebagai
mahluk sosial telah mewujudkan harmonisasi
sosial dalam hubungannya manusia dengan
sesamanya. Selain sebagai makhluk individu,
manusia juga sebagai makhluk sosial artinya
manusia sebagai warga masyakarat. Dalam
kehidupan sehari-hari manusia tidak
mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi
kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung
untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan
bersosialisasi dengan manusia lainnya
(Setiadi, 2006:55).
Manusia dilahirkan sebagai mahkluk
individu dan sekaligus sebagai mahkluk
sosial, disamping manusia sebagai mahkluk
pribadi, ia juga hidup bersama-sama dengan
orang lain, berkembang dalam suatu
masyarakat dan saling ketergantungan
diantara satu sama lain. Tim Penyusun
(2016:254) Aktualisasi manusia sebagai
makluk sosial, tercermin dalam kehidupan
berkelompok. Manusia selalu berkelompok
dalam hidupnya. Berkelompok dalam
kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan,
bahkan
bertujuan.
Tujuan
manusia
berkelompok adalah untuk meningkatkan
kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.
Apapun bentuk kelompoknya, disadari atau
tidak, manusia berkelompok mempunyai
tujuan meningkatkan kebahagiaan hidupnya.
Melalui kelompok manusia bisa memenuhi
berbagai macam kebutuhan hidupnya,
bahkan bisa dikatakan kebahagiaan dan
keberdayaan hidup manusia hanya bisa
dipenuhi dengan cara berkelompok. Tanpa
berkelompok tujuan hidup manusia yaitu

3.3. Tradisi Ngejot Dapetan Sebagai
Harmonisasi Sosial
Tradisi ngejot dapetan pada hari raya
galungan di Desa Temukus, Kecamatan
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mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan
tidak akan bisa tercapai
Suyadnya (2006: 30) menyatakan
bahwa kehidupan sosial masyarkat Hindu
diwujudkan dalam dana punia yang
mencerminkan
nilai
kesetikaawanan,
solidaritas, tolong menolong dimana dalam
kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan
Selululung Subayantaka
atau saling
berhubungan antar seluruh pemeluk Hindu.
Kesadaran solidaritas dan melintasi kelan
tanpa harus membedakan klan, soroh, marga,
dadia, pedharman, dan suku bangsa.
Tradisi ngejot dapetan pada saat hari
raya galungan kepada keluarga, tetangga
maupun sudara yang memiliki ikatan
sosiologis ataupun genologis merupakan
suatu bentuk solidaritas masyarakat di desa
Temukus dalam wujud berdana punia berupa
banten dapetan kepada pihak keluarga
ataupun saudara yang memiliki bayi baru
lahir yang belum berumur 105 hari (tiga
bulan wuku) pada saat perayaan hari raya
galungan. Solidaritas yang diwujudkan oleh
masyarakat Desa Temukus melalui tradisi
ngejot dapetana pada hari raya galungan ini
selaras dengan sloka kitab suci Atharvaveda
III.30.1 dan 4 yakni:
Sahridayam sam manasyam
Avidvesam krinomivah
Anyo anyam abhiryata
Vatsamjatkam ivaghnya
Artinya:
Wahai manusia, Aku telah memberimu
sifat-sifat ketulus ikhlasan dan
mentalitas yang sama serta perasaan
berkawan tanpa kebencian, seperti
halnya induk sapi mencintai anaknya
yang
baru
lahir.
Demikianlah
seharusnya
engkau
mencintai
sesamamu (Tim Penyusun, 2016:262).

Yena devā na viyanti
no ca vidviṣate mithaḥ
tat ḳṛnmo brahma vo gṛhe
saṁjnānaṃ purunebhyaḥ.
Terjemahannya:
Wahai umat manusia, persatukanlah
yang menyatukan para dewa. Aku
memberikan yang sama kepadamu juga
sehingga anda mampu menciptakan
persatuan di antara anda (Titib, 1996:
347).
Kutipan sloka tersebut diatas sangatlah
jelas menegaskan bahwa kesadaran akan rasa
solidaritas masyarakat Desa Temukus
melalui tradisi ngejot dapetan dapat
menciptakan ikatan kebersamaan antar
sesama sehingga dapat menciptakan
harmonisasi sosial di kalangan masyarakat
Desa Temukus. Kebersamaan antar sesama
kelompok dalam masyarakat menjadi suatu
kebutuhan yang sangat mendasar bagi
kehidupan manusia. Bentuk hubungan yang
harmonis sebagi bentuk kebersamaan
masyarakat juga dinyatakan dalam sloka
Rgveda X.191.3 sebagai berikut:
Samāno mantraḥ samitiḥ samānī
samānaṁ manaḥ saha cittam eṣām.
samānaṁ mantram abhi mantraye
vaḥ, samānena vo havișā juhomi.
Terjemahannya:
Wahai umat manusia, semoga anda
berpikir bersama sama. Semoga anda
berkumpul
bersama-sama.
Hendaknyalah pikiran-pikiranmu dan
gagasan-gagasanmu sama. Aku
memberimu pemikiran yang sama
dan kemudahan-kemudahan yang
sama (Titib, 1996: 349).
Berdasarkan uraian sloka tersebut
diatas menegaskan bahwa pada hakikatnya
manusia merupakan makhluk sosial yang
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saling tergantung dan saling membutuhkan
antar sesamanya. Melalui hubungan dan
interaksi sosial antar sesama manusia dapat
saling
membangun
persatuan
dan
kebersamaan, saling berpikir, berjalan
bersama guna dapat mencapai tujuan
bersama-sama mewujudkan harmonisasi
sosial
di
dalam
masyarakat
yang
berlandaskan pada etika ajaran Agama Hindu
yaitu Tri Kaya Parisudha. Tri Kaya
Parisudha berasal dari tiga susunan kata
yaitu Tri, Kaya, dan Parisudha. Tri artinya
tiga, Kaya artinya tingkah laku, sedangkan
Parisudha artinya baik, terkendali dan
disucikan. Tri Kaya Parisudha artinya tiga
prilaku yang mulia dan disucikan oleh setiap
umat Hindu (Subagiasta, 2007:14). Di dalam
Lontar Resi Sesana, 1b dan 2.2b disebutkan:

akibat dari perbuatan kamu. Hilangnya
pikiranmu dari segala yang baik dan
buruk, jauhkan keinginanmu terhadap
segala yang buruk, yang menyebabkan
pikiranmu kerdil, dasari dengan
mengucapkan kata yang manis.
Kutipan
sloka
tersebut
diatas
menegaskan bahwa Tri Kaya Parisudha
adalah tiga macam tingkah laku atau
perbuatan yang harus disucikan. Selaras
dengan tradisi ngejot dapetan pada hari raya
galungan di Desa Temukus bahwa
pelaksanaan tradisi tersebut dilandasi oleh
nilai moral etika Tri Kaya Parisudha. Ngejot
dapetan merupakan bentuk beryajna atau
dana punia masyarakat Desa Temukus
dengan rasa tulus iklas, ikas pikiran, hati dan
perbuatan untuk beryajna atau berdana punia
kepada pihak saudara yang memiliki bayi
baru lahir belum berumur 105 hari ketika hari
raya galungan. Dengan berlandaskan pada
ajaran Tri Kaya Parisudha maka akan
berimplikasi pada terciptanya hubungan
solidaritas sosial yang harmonis antar sesama
di dalam masyarakat. Solidaritas yang
tercipta akan senantiasa menekankan pada
manusia untuk hidup bersama-sama, saling
membantu satu sama lainnya sebagai
mahkluk sosial. Hal ini menandakan adanya
konsep kerendahan hati yang bersumber pada
ajaran “Tat Twam Asi”.
Dalam kitab Upadesa,tentang ajaranajaran Agama Hindu disebutkan, “Tat Twam
Asi”, adalah “kata-kata dalam filsafat Hindu
yang mengajarkan kesosialan yang tanpa
batas karena diketahui, bahwa “ia adalah
kamu”, saya adalah kamu dan segala
makhluk adalah sama sehingga menolong
orang lain berarti menolong diri sendiri dan
menyakiti orang lain berarti pula menyakiti

“Nihan Sang Hyang Tri kaya
Parisudha, Nga tiga pakaranya,
lwirnya tan kalen maka tapan Sang
Hyang dharma, tanpa dosanya mwang
tanpa guru ramma, Reka kadawayanta
pwekanak wangsanaktâ kabeh”.
Terjemahannya:
Inilah Sang Hyang Tri Kaya Parisudha
namanya, ada tiga bagiannya seperti
tiada lain sebagai wujud tapanya Sang
Hyang Dharma. Selalu membuat
senang kepada anak dan cucunya, serta
seluruh keturunannya. Demikian juga
tidak terkena oleh segala kekotoran
yang ada dalam dirinya.
“Telihên Sang Hyang Tri Kaya
Parisudha, mengêt pwa kita ri
pawkasan mami, hilang hyuntaring
hala hayu, elikta ikang, malit ikang
manah, sambega ujara manis”.
Terjemahannya:
Bercerminlah dari Sang Hyang Tri
Kaya Parisudha. Ingatlah kamu tentang
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diri sendiri. Jiwa sosial ini juga diresapi oleh
sinar-sinar tuntunan kesucian Tuhan dan
tidak oleh jiwa kebendaan” (Sudharta dan
Puniatmadja, 2001: 47).
Pandangan diatas menegaskan bahwa
Tat Twam Asi adalah ajaran kesusilaan tanpa
batas yang merupakan bagian filsafat Agama
Hindu. “Tat Twam Asi” merupakan suatu hal
tentang ajaran etika dan kesusilaan di dalam
kehidupan
masyarakat,
ajaran
yang
mengajarkan tentang pengendalian diri serta
sangat mendukung dalam pergaulan hidup
kita sehari-hari. Mengajarkan umat manusia
untuk saling hormat menghormati, saling
harga menghargai, tidak saling fitnah, tidak
saling hujat, apa lagi saling berkonflik dalam
kehidupan sosial masyarakat. Kerendahan
dan kemurahan hati yang berlandaskan pada
ajaran Tat Twam Asi telah mengajarkan umat
manusia tentang rasa solidaritas yang tinggi
karena mengetahui ia adalah kamu, saya
adalah kamu bahkan tidak semata-mata
berlaku sesama manusia, tetapi juga sesama
makhluk
hidup
(binatang,
tumbuhtumbuhan) bahkan benda mati sekali pun,
begitu pula dalam pelaksanaan tradisi ngejot
dapetan ini merupakan tradisi yang
berlandaskan pada ajaran Tri kaya Parisudha
dan Tat Twam Asi, dengan memberikan dana
punia berupa banten telah menunjukkan
suatu tindakan atau perbuatan sosial yang
telah mencerminkan kemurahan hati
masyarakat
Desa
Temukus
yang
berlandaskan pada jaran suci dari Tri Kaya
Parisudha dan sekaligus telah mencerminkan
ajaran Tat Twam Asi, selaras dengan
pernyataan sloka pada Rgveda X.107.7 yaitu:
Daksinaswam daksina gam dadati
Daksina candram uta yad hirayam
Daksina annam vanute yo n atma

Daksinam varama krnute vijanam
Terjemahan:
Dana punia sebagai persembahan tulus
iklas Akan memberikan imbalan yang
melimpah Jiwa kita mengetahui hal itu
dengan baik Pakailah kemurahan hati
sebagai pelindung (Titib, 1996:329).
Beryajna, berdana punia atau ngejot
banten dapetan pada saat galungan kepada
tetangga ataupun saudara yang memiliki bayi
yang belum berumur 105 hari merupakan
wujud kemurahan hati dari masyarakat Desa
Temukus yang telah mencerminkan laku
sosial dari ajaran Tat Twam Asi. Masyarakat
Desa Temukus telah menyadari sebagi
mahkluk sosial untuk saling tolongmenolong, saling berbagi dan saling
membahagiakan satu sama lain dengan ikut
serta mendoakan sang bayi ke hadapan
Tuhan yang Maha Esa agar mendapatkan
keselamatan dan berhasil kelak dalam
menjalani kehidupan di dinia ini, dengan
membahagiakan dan ikut serta mendoakan
yang baik orang lain berarti dalam ajaran Tat
Twam Asi kita juga sesungguhnya telah
membahagiakan dan mendoakan diri sendiri,
maka dari itu secara sengaja taupun tidak
sengaja tradisi ngejot dapetan pada hari raya
galungan ini akan menciptakan keserasian
atau harmonisasi sosial antar sesama di Desa
Temukus.
Melalui tradisi ngejot dapetan yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Temukus
telah mengajarkan masyarakat Desa
Temukus tentang keserasian hidup bersamasama didalam masyarakat, dengan perbuatan
baik dan mulia. Dengan saling menolong,
saling berdana punia, saling beryajna
melalui tradisi ngejot dapetan kemakmuran
dan persatuan akan dapat tercapai,
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menjadikan kita hidup rukun, damai dan
menjadi harmonis.

ikatan sosiologis maupun genologis di Desa
Temukus, dilihat dari dimensi sosial secara
langsung maupun tidak langsung tradisi ini
bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi
sosial di masyarakat.

IV.

SIMPULAN
Tradisi Ngejot Dapetan Pada Hari Raya
Galungan di Desa Temukus merupakan salah
satu tradisi manusa yajna sebagai salah satu
wujud syukur akan kelahiran seorang anak.
Tradisi ini dilakukan pada saat hari raya
galungan dimana aktifitas ngejot banten
dapetan diberikan kepada salah satu anggota
keluarga, tetangga maupun saudara yang
memiliki ikatan sosiologis maupun genologis
di Desa Temukus yang memiliki anak atau
bayi baru lahir dan belum berumur 105 hari
(tiga bulan wuku) pada saat hari raya
galungan.
Pemberian dapetan dilakukan pada
penampahan galungan dan natab banten
dapetan tersebut dilakukan tepat pada hari
raya galungan. Tradisi ini memiliki dua
dimensi teologis dan sosiologis. Secara
teologis tradisi ngejot dapetan dapat
diwujudkan melalui persembahan kepada
Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud banten
dapetan, selain itu secara langsung ataupun
tidak langsung masyarakat yang beryajna
ikut serta dalam mendoakan sang bayi baru
lahir yang belum berumur 105 hari (tiga
bulan wuku) ketika hari raya galungan
kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar dapat
berhasil nantinya didalam kehidupannya
sesuai dengan karma wasana yang dibawa
oleh sang bayi ketika lahir kembali ke dunia
ini, sedangkan tradisi ngejot dapetan jika
dilihat dari dimensi sosiologis ngejot
diwujudkan melalui tindakan pemberian,
ngejot atau beryajna berupa sarana banten
dapetan kepada sesama anggota keluarga,
tetangga maupun saudara yang memiliki
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