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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Ngaben, merupakan upacara kematian yang dilakukan masyarakat 

Hindu-Bali, secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran mayat. 

Menurut Wikarman (2010) Ngaben sesungguhnya berasal dari kata beya 

artinya biaya atau bekal. Kata beya ini dalam kalimat aktif (melakukan 

pekerjaan) menjadi meyanin. Boleh juga disebut ngabeyahin. Kata ini 

kemudian diucapkan dengan pendek, menjadi Ngaben (Wikarman, 2010 : 8). 

Upacara Ngaben adalah upacara kematian bagi orang Hindu-Bali yang 

tergolong upacara Pitra Yadnya. Agama Hindu, mengenal Panca Yadnya; 

terdiri atas dua kata, yaitu: “Panca” artinya lima dan “Yadnya” artinya korban 

suci atau persembahan suci. Jadi Panca Yadnya adalah lima persembahan suci 

yang tulus ikhlas.  

 Panca Yadnya, terdiri dari Dewa Yadnya; adalah persembahan suci 

yang ditujukan kepada Sang Hyang Widhi dan para Dewa. Kemudian Pitra 

Yadnya; adalah persembahan suci yang ditujukan kepada leluhur dan Bhatara-

bhatara dan tujuannya adalah menyucikan roh-roh leluhur agar mendapat 

tempat yang lebih baik. Rsi Yadnya; adalah persembahan suci yang ditujukan 

kepada para Rsi dan Guru untuk menjaga kesejahteraannya. Manusa Yadnya; 

adalah upacara yang dipersembahkan untuk memelihara hidup, kesempurnaan 

dan kesejahteraan manusia, dan terakhir adalah Bhuta Yadnya; persembahan 
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suci yang ditujukan kepada Bhuta Kala atau makhluk bawahan. Upacara 

Ngaben, termasuk dalam golongan Pitra Yadnya, upacara dan persembahan 

yang dilakukan, ditujukkan semata-mata untuk para leluhur, dalam hal ini 

adalah keluarga yang meninggal.   

 Upacara Ngaben, biasanya digelar oleh keluarga yang masih hidup 

untuk setiap anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Upacara ini 

bersumber dari tattwa Agama, merupakan suatu tugas suci, swadharma atau 

kewajiban yang mutlak karena merupakan sebuah hutang (Kaler, 1993:6). Di 

dalam ajaran Agama Hindu, ada tiga macam utang moral manusia yang 

disebut Tri Rna; yaitu Dewa Rna adalah utang moral kepada Tuhan, Rsi Rna 

adalah utang moral kepada para Rsi, dan Pitra Rna adalah utang moral kepada 

orang tua atau leluhur (Soebandi, 1985:4-5; Pemda Tk I Bali, 1996/1997:10; 

Wiana, 2004a: 3), Ngaben oleh sebab itu, tergolong dalam tingkatan Pitra 

Rna; yaitu hutang moral kepada orang tua atau leluhur.  

 Ritual Ngaben dimaknai sebagai upacara pembakaran jenazah yang 

menjadi tradisi umat Hindu sebagai upaya dari peleburan raga manusia di 

dunia untuk dapat bergabung dengan alam semesta. Panca Maha Butha 

merupakan unsur-unsur yang terdapat didalam alam semesta, dan juga 

terdapat pada bagian-bagian tubuh manusia, yang terdiri dari perthiwi (tanah), 

apah (air), teja (api), bayu (angin), serta akasa (ruang hampa). Kelima unsur 

ini menyatu membentuk fisik manusia yang kemudian digerakkan oleh roh. 

Oleh karena itu, adanya upacara Ngaben sebagai bentuk dari pengembalian 

unsur-unsur dalam tubuh manusia kepada alam semesta. Upacara Ngaben 
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adalah upaya mempercepat pengembalian raga manusia menuju alam semesta 

(Wikarman 2010:16) 

 Upacara Ngaben berkaitan erat dengan konteks sosial dan budaya, 

karena dalam pelaksanaannya, dibutuhkan seluruh anggota keluarga, warga 

desa atau anggota banjar pakrama;organisasi yang mengayomi kegiatan adat 

istiadat di Bali, untuk saling berpartisipasi dan bergotong royong  

menyelesaikan ritual tersebut. Ritual ini melalui berbagai tahapannya, dapat 

diidentifikasikan sebagai ciri khas atau identitas budaya masyarakat Bali. 

Bedasarkan rangkaian upacara, yang dapat diamati secara visual, rangkaian 

foto, dan simbol-simbol pendukung lainnya.  

 Ngaben menjadi yang paling menarik untuk diteliti, diantara upacara 

yadnya lainnya, karena simbol-simbol yang dapat ditelaah secara visual 

terpetakan dengan jelas melalui perangkat upacara yang digunakan. Ngaben 

menyorot mengenai sakralnya sebuah kematian, padahal sesungguhnya 

kematian merupakan peristiwa yang wajar, umum, sederhana dan alamiah.  

 Menurut Putrawan (2009:8), kematian adalah lenyapnya sumber hidup 

dari badan yang menyebabkan badan tidak berfungsi lagi dan harus segera 

disingkirkan agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila yang mati adalah 

manusia, maka diadakanlah sebuah penghormatan kepada jenazah untuk 

terakhir kalinya. Hal itu dilakukan karena manusia merupakan makhluk yang 

beradab dan memiliki kepercayaan. Penghormatan ini dikemas ke dalam 

bentuk ritual ataupun upacara yang di berbagai kebudayaan dan Agama 

memiliki variasinya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, 

pelaksanaan ajaran Agama Hindu pada kenyataannya lebih banyak diwarnai 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS REPRESENTASI IDENTITAS GOLONGAN... FITRIA MAULITA



4 
 

 
 

dengan jalan bhakti dan karma. Ajaran bhakti dan karma ini dalam realitasnya 

lebih menekankan pada bentuk ritus dan simbolik dibandingkan dengan 

pemahaman atas pengetahuan dan filsafat Agama. Artinya, tindakan Agama 

terutama ditampakkan dalam upacara (ritual).  

 Menurut Wita (Putrawan, 2008:9) upacara Pitra Yadnya (Ngaben) 

merupakan upacara keagamaan yang paling berat. Upacara ini dikatakan berat 

selain harus dilaksanakan untuk setiap kematian, juga di dalam 

pelaksanaannya dibutuhkan dana yang banyak, dikerahkan tenaga kerja yang 

banyak (untuk membuat berbagai perlengkapan upacara dan menggotong 

wadah/Bade dan dibutuhkan durasi waktu yang panjang (Kebayantini, 2013 : 

2,5,7).  

 Melalui upacara Ngaben, dapat dianalisis berbagai simbol-simbol 

yang mewakili identitas masyarakat Bali, baik berupa identitas kelas sosial, 

maupun identitas etnis budaya, yang dapat dilihat melalui perangkat upacara 

yang digunakan, serta pelaksanaan ritual Ngaben itu sendiri. Penelitian ini 

dipilih, bedasarkan realitas sosial yang diamati peneliti, terhadap bagaimana 

masyarakat Bali, kerap kali menghabiskan banyak biaya untuk upacara 

(terutama Ngaben) yang terkesan mewah padahal upacara tersebut dapat 

dilakukan secara sederhana.  

 Melalui fenomena ini, peneliti kemudian menyadari bahwa kekuasaan 

kelas sosial dan ekonomi memegang peranan yang penting dalam ritual. Di 

satu sisi, banyak dari keluarga yang memiliki status sosial tinggi, melakukan 

upacara (Ngaben) secara besar-besaran, dan bahkan tidak lagi bedasarkan 

warna/kasta yang tertulis di dalam Lontar, hal- hal tersebut tentunya 
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menggiring masyarakat Bali sendiri untuk melakukan perubahan budaya dari 

yang seharusnya.  

 Jenis penelitian ini bedasarkan kajian cultural studies, berangkat 

melalui budaya pada masyarakat Bali yang dikonstruksi ke dalam bentuk foto. 

Kajian budaya (cultural studies berpijak pada tiga dimensi: lived experience 

(pengalaman sehari-hari), text or discourse (teks media atau wacana sosial 

masyarakat) dan the sosial context (konteks sosial di mana fenomena 

terjadi/diciptakan (Ida, 2011:5).  

 Peneliti berangkat melalui dimensi ketiga, yaitu konsteks sosial yang 

merupakan landasan dalam melakukan penelitian ini, fokusnya adalah untuk 

menganalisis simbol-simbol identitas apa saja yang dapat direpresentasikan 

melalui perangkat upacara yang digunakan selama ritual berlangsung dalam 

foto-foto yang dilampirkan peneliti, yaitu penggunaan Bade (menara); Bade 

sebagai rumah untuk menghantarkan jenazah menuju tempat kremasi, Lembu, 

sebagai tempat jenazah saat dibakar, Naga Banda, sebagai simbol 

penjaga/kebaikan Jenazah selama hidup di bumi, yang dapat secara visual 

diamati dan dianalisis melalui media foto.  

 Peneliti menggunakan Bade sebagai objek utama analisa karena, 

jenazah yang akan dikremasi ditempatkan di atas Bade (menara) yang 

tingginya dipengaruhi oleh kasta yang dimiliki sang jenazah. Bedasarkan 

sejarah Agama Hindu di Bali, menara paling tinggi yang tingginya dapat 

mencapai puluhan meter dengan berat hingga beberapa ton, hanya 

diperuntukkan bagi jenazah dari golongan kasta Brahmana (pemimpin 

Agama), yang lebih rendah untuk golongan dengan kasta Ksatria (Raja-Raja) 
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dan Weisa (pedagang), sementara menara yang paling rendah untuk golongan 

kasta Sudra (rakyat biasa). Menara ini juga merupakan simbol pemisahan 

antara langit dan bumi, di mana roh akan diantarkan menuju nirwana. 

Fenomena yang kerap kali disalah artikan oleh kebanyakan orang adalah 

penggunaan wadah/ Bade ini. Penggunaannya yang hanya sekaligus 

menandakan adanya status / tingkatan sosial dalam masyarakat.  

 Simbol-simbol yang terdapat dalam perangkat-perangkat upacara ini, 

mewakili suatu ideologi konsep identitas yang berusaha disuarakan oleh 

masyarakat Hindu-Bali kebanyakan, terutama mengenai identitas kelas sosial. 

Tidak hanya kelompok masyarakat Hindu Bali, namun pada umumnya, semua 

orang membutuhkan sebuah identitas.  

 Identitas budaya dianggap sebagai dimensi keniscayaan dalam suatu 

kehidupan, label identitas budaya tersebut senantiasa melekat dalam hubungan 

antar manusia karena keberadaan seseorang pasti merupakan bagian dari 

sebuah kelompok etnik, Agama, tradisi, dan bahasa dalam sistem kebudayaan 

tertentu. Identitas, kemudian menjadi hal yang paling signifikan dibicarakan, 

sebagai simbol etnisitas yang melekat pada masyarakat Indonesia.  

 Identitas merupakan alat untuk memperoleh pengakuan dan 

kekuasaan, manusia adalah makhluk politik. Apapun yang dilakukan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan tindakan politis yang menggunakan 

teks-teks, simbol-simbol, idiom-idiom, atau ajaran-ajaran tertentu untuk 

merepresentasikan suatu identitas dengan tujuan khusus. Dengan 

menggunakan simbol-simbol, etnisitas, ras, Agama, dan gender, menjadi alat 

bagi suatu perjuangan mencapai tujuan tertentu. Setidaknya untuk 
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mempertahankan eksistensi individu atau kelompok.Selain dilekati oleh 

identitas budaya, manusia adalah makhluk politik. Konsekuensinya, apapun 

yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan tindakan 

politis yang menggunakan kuasa teks-teks, simbol-simbol, idiom-idiom atau 

ajaran-ajaran tertentu untuk merepresentasikan suatu identitas dengan tujuan 

khusus. Dengan menggunakan simbol-simbol, politisasi identitas hampir dapat 

ditemukan di semua aspek kehidupan. Simbol-simbol etnisitas, ras, Agama 

dan gender, menjadi alat bagi suatu perjuangan mencapai tujuan tertentu. 

Setidaknya untuk mempertahankan eksistensi individu atau kelompok (Yusuf, 

2005 :2). 

 Bali yang telah mengalami perubahan seiring adanya pengaruh global 

menyebabkan berkembangnya budaya progresif yang lebih mengedepankan 

budaya material. Budaya progresif memunculkan nilai ekonomi, nilai politik, 

serta nilai ilmu pengetahuan dan teknologi (Alisyahbana, 1985 : 145). 

Pelaksanaan upacara kematian atau Ngaben di Bali sering kali menjadi rumit 

dan menemukan masalah karena dibangun oleh budaya Agama dengan tingkat 

religiusitas yang tinggi. Orang Hindu-Bali sering terjebak oleh tradisi yang 

cenderung mengkonstruksi kemegahan prosesi ritual yang menelan biaya 

tinggi, tetapi mengabaikan kemampuan orang yang melakukan upacara 

tersebut (Kebayantini, 2013: 3,8).  

 Hal tersebutlah yang menggelitik minat peneliti untuk menelaah lebih 

jauh mengenai “tradisi” yang kerap kali disalah artikan oleh masyarakat Bali. 

Mengenai kekuatan dari kemegahan prosesi Ngaben yang dirasa “wajib” oleh 
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masyarakat Hindu-Bali, terutama golongan keluarga kerajaan, dan apakah ada 

makna lain yang igin disampaikan selain sebagai haturan kepada sang leluhur.  

 Puri Agung Klungkung, dipilih sebagai lokasi penelitian, karena 

sistem kekerajaan masih kental di Bali. Klungkung, sebagai salah satu 

Kabupaten yang menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Bali yang tertua, 

memiliki karakteristik tersendiri dalam me-Ngaben-kan leluhur orang Hindu-

Bali. Juni 2014 menjadi salah satu bulan bersejarah di mana kabupaten 

Klungkung melakukan Pelebon terbesar (sejak tahun terakhir Pelebon Raja 

Klungkung di tahun 1965) terhadap meninggalnya Ida Dewa Agung Istri 

Putra; Permasuri ke-empat Raja Klungkung.  

 Pelebon; menurut (Wikarman 2010: 16) dalam bahasa lain di Bali, 

yang berkonotasi halus, Ngaben itu disebut Pelebon, yang berasal dari kata 

lebu yang artinya prathiwi atau tanah. Pelebon artinya menjadikan prathiwi 

(abu). Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara yaitu dengan cara membakar 

atau menanam ke dalam tanah. Namun cara membakar adalah yang paling 

cepat. Pelebon yang dilakukan tergolong spesial, karena bedasarkan 

wawancara singkat peneliti kepada pihak keluarga, beliau beranggapan bahwa 

tidak akan pernah ada lagi pe-Ngabenan yang seistimewa dan semegah ini, 

karena permaisuri yang diaben adalah istri terakhir dari Raja Klungkung, dan 

pe-Ngabenan dibuat semirip mungkin dengan prosesi pe Ngabenan Raja kala 

itu (tahun 1965).  

 Peneliti kemudian melihat kesempatan yang tersaji, manakala, pe 

Ngabenan yang dilakukan masyarakat Klungkung, secara visual terlihat begitu 

megah dan mewah. Peneliti meyakini bahwa, terdapat beragam simbol pada 
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perangkat upacara yang digunakan sang permaisuri, karena tidak seluruh 

daerah di Bali menggunakan perangkat yang sama. Untuk menyampaikan 

simbol-simbol tersebut, peneliti mengabadikan nya dalam foto; bagaimana 

foto tersebut kemudian akan menceritakan mengenai representasi identitas 

sosial yang disampaikan masyarakat Hindu-Bali terutama pada Puri Agung 

Klungkung melalui perangkat upacara kematian yang digunakan. 

 Fokus penelitian adalah pada foto, foto tersebut berisikan perangkat 

upacara berupa; Bade, Lembu, dan Naga Banda, yang keseluruhannya hanya 

digunakan oleh golongan Ksatria atau Raja Hindu-Bali, atau oleh golongan 

yang dianggap memiliki status sosial/ekonomi tinggi. Tujuannya adalah 

dengan melalui foto-foto tersebut diharapkan dapat merepresentasikan 

identitas apa yang berusaha disampaikan oleh masyarakat Hindu-Bali. 

Pendekatan semiotik milik Roland Barthes, konsep representasi dan identitas 

budaya oleh Stuart Hall kemudian digunakan untuk membantu analisis 

peneliti.  

 Konsep representasi, penting adanya dalam studi budaya. Representasi 

menghubungkan makna (arti) dan bahasa dengan budaya. Representasi berarti 

menggunakan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang penuh arti atau 

menggambarkan dunia yang penuh arti kepada orang lain. Makna dikonstruksi 

oleh sistem representasi dan diproduksi melalui sistem bahasa yang 

fenomenanya tidak hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbal, 

tetapi juga visual. Sistem representasi tidak tersusun atas konsep pribadi 

(individual konsep), tetapi dengan cara-cara pengorganisasian, penyusunan 
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dan pengklarifikasian konsep dan berbagai kompleksitas hubungan di antara 

mereka (Prasetyo, 2001).  

 Representasi adalah bagian esensial dari proses di mana makna 

diproduksi dan dipertukarkan di antara anggota-anggota dari sebuah budaya. 

Representasi melibatkan penggunaan bahasa, tanda-tanda dan gambar-gambar 

yang mewakili atau merepresentasikan sesuatu (Ida, 2011:31). Foto dalam hal 

ini, diharapkan dapat merepresentasikan simbol-simbol identitas yang tersirat, 

namun dapat dianalisis secara visual.    

 Sementara semiotika merupakan perwakilan dari studi tentang tanda. 

Barthes, membagi makna tanda menjadi dua, denotasi dan konotasi. Denotasi 

secara umum di mengerti sebagai makna harfiah atau makna sebenarnya, 

bahkan kadang kala juga dirancukan dengan referensi atau acuan. Dalam 

semiology Barthes, denotasi merupakan sistem signifikansi tingkat pertama, 

sementara konotasi merupakan tingkat kedua.  

 Denotasi diasosiasikan dengan ketertutupan makna dan dengan sensor 

atau represi politis. Sementara konotasi menurut Barthes, identik dengan 

operasi ideologi yang di sebutnya sebagai “mitos”, dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang 

berlaku dalam suatu periode tertentu. 

 Semiotika Roland Barthes dipilih, karena Barthes membahas 

mengenai tanda-tanda yang juga berhubungan dengan „myth‟ (mitos), 

tentunya menjadi pisau yang kuat untuk mengupas berbagai simbol yang 

terdapat pada perangkat upacara yang banyak berhubungan dengan 

kepercayaan dalam masyarakat Bali sendiri. Tujuannya adalah untuk melihat 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS REPRESENTASI IDENTITAS GOLONGAN... FITRIA MAULITA



11 
 

 
 

apakah “identitas” yang melekat pada golongan Raja sudah “tersampaikan” 

dengan baik melalui sarana upacara yang digunakan atau apakah terdapat 

kontestasi ideologis dan politik identitas pada masyarakat etnis Bali. Untuk 

membantu pengidentifikasian dan membuktikan validitas data, penulis 

menggunakan beberapa lampiran foto hasil tangkapan pribadi peneliti, dengan 

tujuan agar objek penelitian dapat dengan mudah diidentifikasi dan peneliti 

dapat membongkar simbol-simbol yang tersirat di dalam perangkat upacara 

dengan bantuan kerangka analisa Bhartes.  

 Fotografi melalui keunggulan visualnya dapat menjadi sebuah pilihan 

alternatif serta menjadi media utama dalam menangkap dan merekam gambar 

dari suatu moment yang terjadi dalam kehidupan. Bagi Sturken (2009) 

manusia hidup dalam budaya yang diresapi oleh gambar-gambar visual yang 

memiliki beragam aspek dan tujuan. Gambar-gambar itu sendiri dapat 

menghasilkan bermacam emosi dan tanggapan; rasa senang, ketidaksukaan, 

keinginan, marah, penasaran, kaget, atau kebingungan (Sturken, Cartwright, 

2009 : 10). 

 Sebuah foto telah mengalami proses pemilihan, evaluasi, persetujuan, 

penyusunan dan disajikan sesuai dengan budaya yang ada agar kita memahami 

dan dapat menerima makna dalam setiap foto yang ada (Barthes, 1981. Hal 

16). Fotografi kemudian dapat menjadi pilihan yang berfungsi sebagai teks, 

atau media penyampaian pesan untuk memaknai simbol-simbol yang terdapat 

didalamnya. Sebagaimana Alan Mckee (2003) mengatakan teks adalah 

sesuatu yang memiliki makna. Teks sendiri merupakan sebuah rangkaian 
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tanda yang oleh orang-orang melalui budayanya dikonstruksi menjadi sebuah 

makna.  

 Witte dalam Leeds-Hurwitz (2002) menyebutkan contoh dari tanda 

termasuk kata, musik, gambar, atau semua element dalam kehidupan sosial. 

Karya fotografi kemudian muncul sebagai sebuah element yang didefinisikan 

sebagai teks, hal ini disebabkan karena foto bukanlah hasil rekaman tanpa 

makna. Di dalam sebuah foto terdapat makna-makna tertentu baik yang 

terlihat secara langsung maupun tidak (Puspita, 2014 dalam prezi.com) 

Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai produser makna, 

sekaligus membantu pembaca memahami makna dalam foto melalui sistem 

represemtasi, di mana foto-foto sebagai objek penelitian dihasilkan oleh 

peneliti melalui proses rekam gambar dengan kamera. Kehadiran angle dalam 

foto-foto yang diteliti, diperlukan sebagai gambaran awal pada saat kejadian, 

dan untuk membantu pembaca memahami konstruksi makna yang dilihat 

melalui kacamata lensa peneliti. 

 Foto muncul sebagai sebuah teks yang dapat dianalisis dalam kajian 

komunikasi. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan 

simbol-simbol yang merepresentasikan identitas etnis Bali, di Klungkung. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Melalui latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah; Bagaimana identitas golongan etnis Bali di Klungkung Bali 

direpresentasikan dalam foto? Batasan penelitian ini adalah pada simbol dan 
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tanda-tanda yang mewakili identitas yang disampaikan masyarakat Bali di 

Klungkung.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana identitas 

golongan etnis Bali di Klungkung Bali direpresentasikan dalam foto 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan agar dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan.  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran 

bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu media 

sebagai perantara komunikasi dan pengetahuan budaya dalam masyarakat. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

perkembangan budaya Ngaben di Bali, sebagai penelitian awal untuk di 

kembangkan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 
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