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ABSTRAK 

 
Pura Penataran Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli memiliki 

ritual atau Ritus yang menarik yaitu Ritus Keni Kesipat. Ritus ini dilakukan oleh warga 

masyarakat yang telah melanggar larangan-larangan di tempat keramat yang ada di dalam pura. 

Ritus Keni Kesipat merupakan Ritus permohonan maaf atau guru piduka namun memiliki 

keunikan, sehingga menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah:  1. Mengapa masyarakat 

Desa Adat Penglipuran melakukan Ritus Keni Kesipat di Pura Penataran; dan 2. Bagaimana 

fungsi dan makna Ritus Keni Kesipat bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran  

Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu: teori hukum dari R.Brown, teori tabu dari 

Douglas, dan teori fungsionalisme manifest dan laten dari Robert K. Merton. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi partisipasi,  metode wawancara dan kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif. 

 Ritus Keni Kesipat dilakukan oleh warga masyarakat yang telah melakukan pelanggaran 

terhadap larangan yang ada di Pura Penataran.  Larangan yang ada di pura Penataran terkait 

dengan tempat-tempat yang dikeramatkan dan dianggap suci. Larangan-larangan di Pura 

Penataran  berlaku bagi perempuan yang sudah menikah  untuk tidak  menyentuh, duduk, atau 

berada dibawah cucuran atap Bale Agung, Bale Deha, palinggih Ratu Ayu Melasem dan Ratu 

Pingit,  larangan bagi ibu hamil dan orang tua yang telah mempunyai kumpi atau buyut untuk 

tidak melewati Kori Agung. Ritus Keni Kesipat dipimpin oleh Jro Kubayan. Sarana yang 

dipergunakan  ada dua yaitu  pengolem dan banten penyeneng. 

  

Fungsi Ritus Keni Kesipat bagi masyarakat Penglipuran adalah 1. sebagai permohonan 

maaf kepada Dewa Brahma karena telah melakukan pelanggaran di tempat-tempat yang 

dikeramatkan, 2. Fungsi Ritus Keni Kesipat untuk menjaga kesucian pura dengan melakukan 

Ritus agar pura tetap suci. 3. Fungsi Ritus Keni Kesipat untuk menjaga keselamatan agar 

terhindar dari musibah baik secara sekala (nyata) dan niskala (tidak nyata). 4. Fungsi Ritus Keni 

Kesipat sebagai sarana introspeksi diri agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang sama 

di Pura Penataran, Makna Ritus Keni Kesipat bagi masyarakat Penglipuran, 1. Makna Ritus Keni 

Kesipat untuk menjaga keseimbangan agar antara alam, manusia dan Tuhan terjalin 

keharmonisan, 2. Makna Ritus Keni Kesipat untuk menjaga sikap dan perilaku agar berhati-hati 

di Pura Penataran supaya tidak melakukan pelanggaran, 3. Makna Ritus Keni Kesipat sebagai 

bentuk menumbuhkan sikap patuh dan jujur agar masyarakat yang melakukan pelanggaran 

bersikap patuh dan jujur meskipun telah melakukan pelanggaran di Pura Penataran. 

Kata Kunci : Pura Penataran, Ritus Keni Kesipat, Larangan 
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ABSTRACT 

 

Penataran Temple Penglipuran Custom Village, Bangli Subdistric, Bangli Regency has 

such kind of interesting ritual or rite which is called as Keni Kesipat Rite. This rite is hold by the 

villagers who break the prohibitions in the sacred places which is located in temple area. Keni 

Kesipat rite  is a kind of an apology or it is called as guru piduka, but it has its own uniqueness 

so that it is interesting to be researched with the statement of the problems: 1. Why the villagers 

in Penglipuran Custom Village held Keni Kesipat rite in Penataran Temple; 2. What is the 

functions and the meaning of Keni Kesipat rite for the villagers in Penglipuran Custom Village. 

This research used three theories, those are: law theory fromR.Brown, Taboo theory from 

Douglas, and manifest Functionalism and Laten theory of Robert K. Morthon. This research used 

qualitative approach, the techniques were used to collect the data namely participatory 

observation, interview and literature techniques, the data obtained were analyzed descriptively.  

Keni Kesipat Rite is hold by the villager who has broken the prohibitions which there are 

in Penataran Temple. The prohibitions in Penataran temple is related with the sacred and holy 

places. The prohibitions in Penataran Village valid for the married women to do not touch, sit, or 

being there under the eaves of Bale Agung, Bale Deha, Ratu Ayu Melasem Temple, and Ratu 

Pingit, the prohibition for the pregnant woman and elderly people who already have great grand 

children for not passing  Kori Agung. Keni Kesipat Rite is led by Jro Kubayan. And there are 

two things which are used as the offering; those are pengolem and banten penyeneng. 

The functions of Keni Kesipat Rite for the villagers are: 1. As an apology thing to Lord 

Brahma for committing such kind of violation in sacred places, 2. The second function of Keni 

Kesipat Rite is to maintain the holiness of the temple by held the Keni Kesipat Rite, 3. The third 

function is to maintain the salvation in order to avoid disaster both in sekala and niskala {real 

and unreal), 4. Keni Kesipat Rite also used as a mean of self introspection in order to make the 

villagers does not do any kind of the same violation in Penataran Temple. The meanings of Keni 

Kesipat Rite for the Penglipuran villager are, 1. The first meaning is to maintain a good harmony 

among environment, god and human, 2. The meaning of Keni Kesipat is to maintain the attitude 

and behavior to be careful in order does not to do any kind of violation, 3. The meaning of Keni 

Kesipat as the form of growing loyality and honesty, in order to make the villager who make the 

violation become submissive and honest even though they have done any kind of violation in 

Penataran Temple.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang   

Setiap masyarakat memiliki tabu sistem atau pantangan-pantangan misalnya 

bagi ibu hamil pada masyarakat dan budaya Bali sampai sekarang masih diyakini, 

terlebih di kalangan masyarakat pedesaan. Pada umumnya pantangan yang berlaku 

untuk ibu hamil adalah pantangan makan-makanan tertentu. Misalnya tidak boleh 

makan buah nanas, karena akan menyebabkan keguguran. Selain itu tabu yang 

lainnya adalah bagi perempuan yang sedang hamil pada umumnya tidak boleh 

merendahkan atau menghina orang lain, menyiksa binatang dan lain sebagainya.  

Khususnya dalam kepercayaan Hindu di bali, jika istri sedang hamil ada 

pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami yaitu tidak boleh membangunkan 

istri yang sedang tidur, tidak melangkahi istri yang sedang tidur, kemudian pada saat 

istri sedang makan dilarang membayangi dengan bayangan badan terhadap nasi atau 

makanan yang sedang dimakannya. Hal tersebut diyakini berpengaruh terhadap 

perkembangan bayi yang berkaitan dengan penstanaan para dewa di tubuh bayi. 

Tabu atau pantangan-pantangan seperti itu berlaku juga di Desa Adat 

Penglipuran, tepatnya di Pura Penataran. Pura Penataran merupakan kawasan yang 

sentral karena palinggih atau bangunan yang sudah ada sebelumnya, dibuatkan 
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palinggih yang baru di Pura Penataran yang difungsikan sebagai pengayengan atau 

tempat persinggahan.  

Selain dari Pura Penataran terdapat pula pura lainnya, seperti desa di Bali 

pada umumnya yang setidaknya mempunyai tiga buah pura yang saling berhubungan 

atau yang biasa disebut Pura Kahyangan Tiga. Pertama, sebuah Pura Puseh yaitu 

pura lama dari masyarakat asli dari mana desa tersebut berkembang, kedua yaitu Pura 

Desa  atau disebut juga Pura Penataran yang merupakan pura untuk peringatan 

seluruh desa dan mempunyai sebuah bale agung yaitu sebuah ruang pertemuan 

bergaya lama bagi para tetua desa, ketiga yaitu Pura Dalem yang merupakan pura 

yang dibangun di luar tanah perkuburan (Covarrubias, 2013: 300). Konsep 

Kahyangan Tiga mulai berlaku di Desa Adat Penglipuran sejak PHDI mulai 

menyeragamkan konsep Kahyangan Tiga di Bali sekitar beberapa tahun yang lalu. 

Pura di Bali merupakan tempat ibadah bagi penganut Agama Hindu, selain itu 

pura merupakan  tempat suci dan tempat sakral sehingga secara umum untuk 

memasuki kawasan pura terdapat aturan-aturan berdasarkan PHDI (Parisadha Hindu 

Darma Indonesia) diantaranya : dilarang masuk pura bagi perempuan yang dalam 

keadaan datang bulan atau baru melahirkan, berhalangan karena pihak keluarga ada 

yang mengalami kematian, menderita cacat fisik yang permanen, berpakaian tidak 

sopan atau menonjolkan bentuk tubuh atau aurat, dilarang berkelahi, bertengkar, 

berkata kasar, menyusui bayi, meludah, buang air, mencorat-coret bangunan atau 

bagian-bagian dari pura, dan tindakan-tindakan lainnya yang mengganggu ketertiban 
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dan kebersihan pura, selain aturan yang disebutkan diatas terdapat pula aturan khusus 

yang tidak tertulis berdasarkan pada kesepakatan masyarakat. 

 Pada Pura Penataran yang terletak di Desa Adat Penglipuran, memiliki 

aturan-aturan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat 

ketika berada di areal pura. Larangan-larangan yang berlaku di Pura Penataran 

didasarkan pada kesepakatan bersama dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat 

meskipun secara khusus mereka tidak mengetahui mengapa ada larangan-larangan 

tersebut.  

Larangan-larangan yang terdapat di Pura Penataran adalah dilarang melewati 

Kori agung atau yang biasa disebut gelung bagi masyarakat Penglipuran. Larangan 

yang dimaksud berlaku bagi perempuan hamil dan orang tua yang sudah mempunyai 

kumpi atau buyut. Kori agung adalah wujud sarana suci yang berada di pura, yang 

letaknya pada bagian tembok (panyengker) bagian depan, yang terbelah  atau terpisah 

di antara kedua sisinya, sehingga dapat difungsikan untuk menjadi pintu masuk atau 

pintu keluar bagi umat Hindu yang datang untuk bersembahyang ke pura. Kori agung 

memiliki simbol sebagai pemisah atau memisahkan kondisi dan si pemedek atau umat 

hindu yang hadir ke tempat suci dari kondisi camah atau kotor ke kondisi bersih 

(suci), baik secara lahir dan batin (Subagiasta, 2015:45-46). 

Larangan yang lainnya adalah bagi perempuan yang sudah menikah ketika 

berada di Pura Penataran, tidak diijinkan duduk, menyentuh ataupun berada di 

bawah cucuran atap Bale Agung, Bale Deha, Palinggih Ratu Pingit dan Palinggih 

Ratu Ayu Melasem. Bale Agung bagi masyarakat Penglipuran merupakan tempat 



4 
 

tertinggi sehingga tidak boleh sembarang orang yang duduk disana. Masyarakat yang 

boleh duduk di Bale Agung hanya masyarakat yang telah melakukan ritus Nepak 

Baan terlebih dahulu. Ritus Nepak Baan ini dilakukan oleh pasangan suami-istri 

sebagai syarat untuk duduk di Bale Agung ketika sangkepan atau rapat terkait adat. 

Meskipun Nepak Baan dilakukan oleh pasangan suami-istri, hanya suami yang boleh 

duduk di Bale Agung karena istri hanya ikut serta mendampingi saat Ritus Nepak 

Baan sedangkan Bale Dehe berfungsi sebagai tempat dehe (pemuda-pemudi) ketika 

melakukan rapat maupun kegiatan yang terkait adat. Adanya beberapa larangan di 

Pura Penataran ini menyebabkan menarik untuk diteliti karena berbeda dari Pura 

Penataran lainnya dan hanya terdapat di Desa Adat Penglipuran.  

Di zaman yang modern dan realistis ini yang sakral masih sangat dijaga. Pura 

Penataran mendapat tempat khusus di masyarakat Desa Adat Penglipuran. Menurut 

adat mereka keyakinan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan diyakini 

jika melanggarnya akan menimbulkan hal yang negatif. Bagi mereka yang tidak 

mengetahui larangan tersebut, mereka pun akan dikenakan sanksi jika terbukti telah 

melakukan pelanggaran di Pura Penataran. Sanksi yang dikenakan bukan berupa 

uang melainkan sanksi tersebut hanya untuk mengakui kesalahan atau memohon 

ampun terhadap Dewa Brahma yang berstana di Pura Penataran yaitu manifestasi 

dari Tuhan.  Jika ada yang melanggar akan diadakan sebuah ritus pembersihan diri 

bagi yang melakukan kesalahan tersebut serta untuk menyucikan kembali di dalam 

lingkungan pura.  
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Ritus merupakan kelakuan atau tindakan simbolis manusia sehubungan 

dengan kepercayaaan dan keyakinannya yang mempunyai maksud dan tujuan untuk 

menghindarkan gangguan roh jahat (Herusatoto, 1984:98). Secara umum di Bali ritus 

permohonan maaf disebut dengan ritus Guru Piduka. Guru Piduka adalah istilah yang 

digunakan sebagai bentuk kesadaran bahwa kita tak luput dari kekeliruan bahkan 

kesalahan, yang  kita lakukan akibat tidak mampu dan belum bisa sepenuhnya 

menjalankan apa-apa yang diamanatkan oleh “guru” kita, baik yang diamanatkan oleh 

guru rupaka  atau orang tua, guru pengajian atau guru di sekolah, guru wisesa atau 

pemerintah dan guru swadhyaya atau Tuhan Yang Maha Esa. Uniknya di Desa Adat 

Penglipuran ritus permohonan maaf disebut Ritus Keni Kesipat. Namun dilihat dari 

sarana yang digunakan dalam ritus Guru Piduka dan Ritus Keni Kesipat sangat 

berbeda, baik dari segi sarana maupun proses ritusnya. Guru Piduka menggunakan 

sarana upakara yang disebut sesayut sedangkan dalam Ritus Keni Kesipat 

menggunakan penyeneng. 

Ritus Keni Kesipat merupakan ritus yang ditujukan kepada Dewa Brahma di 

Pura Penataran Desa Adat Penglipuran. Oleh karena itu  ritus ini mempunyai fungsi 

dan makna bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran, baik  masyarakat yang tidak 

pernah melakukan Ritus Keni Kesipat maupun  yang  pernah melakukan ritus 

tersebut. Berdasarkan penjelasan Bendesa Adat disana mereka sangat meyakini dan 

sangat mentaati larangan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

“  yang dimaksud dengan Ritus Keni Kesipat adalah ritus permohonan maaf 

kepada beliau yaitu  Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena kita telah 

melakukan pelanggaran di Pura Penataran, namun jika tidak melakukan Ritus 
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Keni Kesipat sebenarnya tidak masalah, tapi berhubungan dengan beliau 

secara niskala atau tidak nyata sehingga bila ada masyarakat yang tidak 

sengaja melanggar pasti akan ditebus dengan ritus tersebut” 

 

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

ini lebih lanjut untuk mengetahui hal yang menyebabkan masyarakat Desa Adat 

Penglipuran melakukan Ritus Keni Kesipat, fungsi dan juga makna Ritus Keni 

Kesipat bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten 

Bangli. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan coba dipahami dengan 

menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengapa masyarakat Desa Adat Penglipuran melakukan Ritus Keni Kesipat di 

Pura Penataran? 

2. Bagaimana fungsi dan makna Ritus Keni Kesipat bagi masyarakat Desa Adat 

Penglipuran? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Desa Adat Penglipuran melakukan 

Ritus Keni Kesipat di Pura Penataran. 

2. Untuk mengetahui fungsi dan makna Ritus Keni Kesipat bagi masyarakat Desa 

Adat Penglipuran di Pura Penataran 



7 
 

1.3.2  Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu antropologi, serta dapat melengkapi studi kepustakaan dan diharapkan dapat 

memberikan inspirasi bagi para peneliti Desa Adat Penglipuran khususnya mengenai 

sistem religi dan pura. 

1.3.3  Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat 

Desa Adat Penglipuran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan menambah wawasan masyarakat Desa Adat Penglipuran 

tentang Ritus Keni Kesipat. 

1.4 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini, penulis gunakan sebagai perbandingan, 

mencari sumber pendukung atau panduan yang terkait dengan penelitian ini. 

Berdasarkan studi kepustakaan, maka ditemukan beberapa sumber pustaka yang 

mendukung penulis dalam melakukan suatu penelitian. Suprayoga (2001:67), 

menyatakan bahwa kajian kepustakaan meliputi pengidentifikasian secara sistematis 

dan analisis-analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi-informasi yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. adapun kajian pustaka yang digunakan sebagai 

kajian pustaka adalah hasil penelitian maupun buku yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

Supandi (2017) dengan judul penelitian “Upacara Ngerebeg Di Pura Puseh 

Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (Perspektif Pendidikan 
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Agama Hindu)”. Menjelaskan mengenai : Upacara Ngerebeg yang dilakukan di Desa 

Adat Batubulan bahwa mereka melaksanakan Yajña dengan tulus ikhlas yang 

dilakukan secara terstruktur dan berlangsung secara turun temurun dan upacara ritual 

ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Upacara Ngerebeg juga merupakan upacara 

Yajña yang sangat dipengaruhi oleh Desa, Kala, Patra masyarakat setempat. 

Kaitannya dengan Tri Hita Karana yang merupakan hubungan harmonis antara 

manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia serta antara manusia dengan kekuatan 

lainnya atau alam semesta. Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan refrensi 

penelitian mengkaji fungsi Ritus Keni Kesipat di Pura Penataran Desa Adat 

Penglipuran. 

Titib (2003) dalam bukunya yang berjudul  “Teologi dan Simbol-simbol”, 

buku ini membahas mengenai ketuhanan dalam Agama Hindu, bentuk makna dan 

fungsi simbol dalam Agama Hindu. Disini peneliti akan mengambil mengenai makna 

dan fungsi simbol dalam Agama Hindu yang tentunya akan banyak berkaitan dengan 

penulisan penelitian ini. Dalam suatu ritus tentu menggunakan sarana-sarana yang 

mengandung simbol dan makna sehingga dapat dijadikan refrensi untuk mengkaji 

tentang tahapan Ritus Keni Kesipat. 

Suada (2010) dalam penelitiannya “ Upacara Neduh Tipat Kelanan di Desa 

Pakraman Medahan” membahas tentang Upacara Neduh Tipat Kelanan yang 

dilaksanakan di Pura Masceti Desa Pakraman Medahan merupakan upacara Dewa 

yadnya yang harus dilakukan setiap satu tahun sekali sebagai upaya untuk 

menetralisir pengaruh-pengaruh negatif terhadap sawah. Fungsi Upacara Neduh Tipat 
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Kelanan berfungsi untuk penyucian melalui sarana air dan api dan makna Upacara 

Neduh Tipat Kelanan diyakini oleh masyarakat setempat merupakan bentuk 

penyelamatan dari Dewi Dana dan Dewi Laut kepada para petani. Penelitian ini 

memberikan kontribusi dan dapat dijadikan acuan dalam Ritus Keni Kesipat di Pura 

Penataran Desa Adat Penglipuran. 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep  

1.5.1 KerangkaTeori  

Teori merupakan arah atau pijakan bagi peneliti untuk membedah suatu 

permasalahan yang diajukan sehingga jawaban yang dihasilkan bersifat teoritis dan 

sistematis. Namun teori tersebut tidaklah selamanya dapat dipertahakan, disebabkan 

karena adanya gejala-gejala baru sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan. 

Teori dapat dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian (Redana, 2006 : 251). 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan diatas, maka akan 

digunakan beberapa teori yang dianggap relevan untuk menganalisis. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Hukum dari Radcliffe Brown, 

Teori Tabu dari Douglas dan Teori Fungsionalisme Manifest Laten dari Robert 

K. Merton 

1.5.1.1 Teori Hukum Radcliffe Brown  
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Menurut Brown yang menjadi perhatian adalah aspek hukum, Radcliffe 

Brown memberikan istilah hukum dalam aspek teknisnya saja dan upayanya dalam 

memberikan batasan teknis pada tataran sistem pengendalian sosial yang ada dalam 

masyarakat yang lebih kompleks, karena menurutnya hukum tersebut ada jika 

terdapat alat-alat seperti polisi; pengadilan atau penjara. Gejala berlakunya hukum 

pada masyarakat yang kompleks dibandingkan dengan masyarakat yang tidak 

memiliki hukum, menurutnya dalam masyarakat yang sederhana yang ada adalah 

norma-norma dan adat yang berlaku terhadap masyarakat dan memberikan efek 

ketaatan secara otomatis, hal ini terjadi disebabkan oleh sifat kecil dari masyarakat 

tersebut. Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang dikaji karena apabila 

seseorang melakukan pelanggaran, masyarakat Desa Adat Penglipuran secara 

otomatis akan taat melakukan Ritus Keni Kesipat. 

1.5.1.2 Teori Tabu dari Douglas 

Tabu pada hakikatnya adalah larangan atau yang dilarang. Sehubungan 

dengan itu, dalam Dictionary of Anthropology  tabu didefinisikan sebagai berikut 

Larangan, yang jika dilanggar, mendatangkan hukuman otomatis yang diakibatkan 

oleh pengaruh magi dan religi (Winick, 1958:502). Di samping istilah tabu, ada juga 

istilah pantang (pantangan) yang juga berarti larangan sebagaimana halnya tabu. 

Namun, keduanya menunjukkan perbedaan dalam hal berikut ini. Pada tabu, 

pelanggarannya menyebabkan pelanggar terkena tulah, sedangkan pada pantangan 

pelanggar hanya terkena sanksi fisik atau sanksi sosial.  
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Menurut Douglas, tabu mengandung konsep-konsep seperti kesakralan dan 

keprofanan, bahaya dan kecemaran dan konsep lainnya seperti ketakteraturan, 

ambiguitas dan anomali (Douglas, 1992:5). Konsep kesakralan dan keprofanan , 

merupakan dua hal yaitu sakral dan profan yang dapat digambarkan sebagai dua 

lingkaran yang merupakan tempat manusia untuk mewujudkan perilakunya.  

Teori tentang Tabu dari Douglas ini dianggap relevan dengan permasalahan 

terkait larangan atau tabu di Pura Penataran, sehingga sangat relevan untuk 

menganalisis tempat-tempat atau bangunan yang dilarang oleh masyarakat untuk 

melewatinya. 

1.5.1.3 Teori Fungsionalisme Manifest dan Laten dari Robert K. Merton 

Robert King Merton berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta 

social seperti : peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi 

kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Konsep utamanya adalah fungsi dan 

disfungsi, fungsi nyata dan fungsi tersembunyi dan keseimbangan. Dalam penelitian 

ini menggunakan teori fungsi nyata dan fungsi tersembunyi. Merton menjelaskan 

bahwa konsekuensi yang tidak diantisipasi itu tidaklah sama dengan fungsi laten, 

karena fungsi laten merupakan suatu tipe konsekuensi yang tidak terantisipasi dan 

sesuatu yang fungsional bagi sistem yang dirancang. Ada dua jenis konsekuensi tidak 

terantisipasi, yakni “hal-hal yang disfungsional bagi sistem yang telah ada dan itu 

mencakup disfungsi laten” dan “hal-hal yang tidak relevan dengan sistem yang 

mereka pengaruhi secara fungsional ataupun disfungsional konsekuensi-konsekuensi 

nonfungsional” (Merton, 1949/1968: 105). 
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Teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton tentang fungsi manifest dan 

fungsi laten dianggap relevan dengan permasalahan yang penulis teliti karena 

larangan-larangan yang ada di Pura Penataran terkait dengan Ritus Keni Kesipat 

dianggap memiliki fungsi lain selain bangunan dari Pura Penataran yang dianggap 

suci, sehingga teori ini akan mengungkap fungsi lain dari Ritus Keni Kesipat. 

1.5.2. Konsep  

     1. Pura Penataran 

Pura ini mempunyai ciri kesatuan wilayah sebagai tempat pemujaan suatu 

desa adat. Pura Penataran merupakan pura sentral karena dalam Pura Penataran 

palinggih atau tempat para dewa yang sudah ada, dibuatkan palinggih kembali 

sebagai tempat persinggahan para Dewa pada areal Pura Penataran. Pura Penataran 

biasanya disebut juga Pura Bale Agung karena dalam pura tersebut terdapat Bale 

Agung. 

Pura Penataran disebut juga dengan Pura Desa biasanya dibangun di tengah-

tengah desa atau pada salah satu sudut dari Caturpata atau perempatan agung 

sedangkan Pura Penataran di Desa Adat Penglipuran terletak di bagian utara dan 

posisinya paling tinggi.  

2.Ritus Keni Kesipat 

Ritus Keni Kesipat adalah ritus pernyataan salah yang dilakukan oleh 

seseorang apabila melakukan pelanggaran di Pura Penataran Desa Adat Penglipuran. 

Ritus ini merupakan ritus sederhana yang dilengkapi dengan sarana upakara yaitu 

bakti penyenengan. Ritus ini dipimpin oleh Jero Kubayan, setelah selesai 



13 
 

sembahyang seorang yang melanggar tersebut oleh Jro Kubayan akan diperciki tirta 

sebagai simbol orang tersebut telah suci kembali dan sebagai bukti diterimanya 

permohonan maaf secara lahir batin dan secara nyata atau tidak nyata (sekala 

niskala).  

3. Desa Adat Penglipuran  

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu Desa Bali Aga yang terdapat di 

Bali. Suku Bali Aga adalah salah satu subsuku bangsa Bali yang menganggap mereka 

sebagai penduduk Bali yang asli. Bali Aga disebut dengan Bali pegunungan yang 

masih tradisional. Orang-orang bali yang termasuk ke dalam kelompok Bali Aga 

adalah mereka yang berdiam di Pulau Bali mendahului orang Bali Apanaga 

(Dwijendra, 2009 : 3).  

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu pedesaan yang memiliki struktur 

desa tradisional. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak terlepas dari budaya 

masyarakatnya yang sudah berlaku sejak dahulu. Awal mula keberadaan Desa Adat 

Penglipuran, konon sudah ada pada zaman Kerajaan Bangli. Para leluhur penduduk 

desa ini datang dari Desa Bayung Gede dan menetap sampai sekarang, sementara 

nama “Penglipuran” sendiri berasal dari kata Pengeling Pura yang mempunyai 

makna tempat suci untuk mengenang para leluhur. 

Desa Adat Penglipuran terletak di Kelurahan Kubu di Kecamatan Bangli, 

Kabupaten Bangli. Luas Desa adat Penglipuran kurang lebih 112 ha, dengan batas 

wilayah desa adat Kubu di sebelah timur, di sebelah selatan desa adat Gunaksa, dan di 

sebelah Barat Tukad Sang-sang, sedangkan di sebelah utara desa adat Kayang. Desa 
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Penglipuran terletak di kaki Gunung Batur pada ketinggian 700 meter dpl. Desa 

Penglipuran terletak pada jalur wisata Kintamani, sejauh 5 Km dari pusat kota angli, 

dan 45 Km dari pusat kota Denpasar.  

1.6  Model Penelitian 
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diwariskan oleh nenek moyang sehingga apabila masyarakat melakukan pelanggaran 

terhadap tradisi tersebut, akan diadakan sebuah Ritus Keni Kesipat. Ritus ini 

dilakukan apabila terjadi pelanggaran di Pura Penataran Desa Adat Penglipuran. 

Pelanggaran yang dimaksud adalah  bagi perempuan hamil dan orang tua yang sudah 

mempunyai buyut atau kumpi dilarang melewati Kori Agung Pura Penataran serta 

larangan bagi perempuan yang sudah menikah untuk menyentuh, berada di bawah 

cucuran atap Bale Agung, Bale Dehe, palinggih Ratu Pingit, dan palinggih Ratu Ayu 

Melasem. Pelanggaran tersebut jika dilanggar oleh masyarakat akan menimbulkan hal 

yang negatif sehingga masyarakat yang telah melakukan pelanggaran akan 

melakukan permohonan maaf dengan cara melakukan Ritus Keni Kesipat. Ritus Keni 

Kesipat merupakan ritus penetralisir agar lingkungan pura yang sebelumnya telah 

cemar atau kotor menjadi suci kembali sehingga dalam penelitian ini akan dibahas 

mengenai mengapa masyarakat melakukan Ritus Keni Kesipat dan bagaimana fungsi 

dan makna Ritus Keni Kesipat bagi masyarakat Desa Adat Penglipuran. 

1.7  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif holistik yang menggambarkan 

keseluruhan dari Pura Penataran tentang larangan-larangan yang terdapat di pura 

tersebut serta mendeskripsikan tentang bagaimana masyarakat yang pernah 

melakukan pelanggaran di Pura Penataran maupun yang tidak pernah terkait Ritus 

Keni Kesipat. 

1.7.1 Lokasi Penelitian 
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Lokasi penelitian adalah objek atau tempat di mana akan dilaksanakannya 

sebuah penelitian. Lokasi penelitian  ini dapat berupa desa atau kota. Lokasi 

penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli, 

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Alasan dipilihnya Desa Adat Penglipuran sebagai 

lokasi penelitian adalah karena  merupakan salah satu  Desa Bali Aga yang ada di 

Bali, selain itu desa ini merupakan desa tujuan wisata dan sekaligus merupakan salah 

satu desa terbersih di dunia, sehingga sangat menarik untuk diteliti.  

Masyarakat Desa Adat Penglipuran sangat memegang teguh adat istiadatnya, 

terbukti dengan masih dilaksanakannya ritus-ritus yang diwariskan secara turun-

temurun. Selain itu adanya beberapa larangan yang terdapat di Pura Penataran yang 

menjadikan pura tersebut berbeda dari pura pada umumnya. Ritus tersebut merupakan 

ritus yang berbeda dengan ritus yang terdapat di daerah lain di Bali. Masyarakat 

Penglipuran menyebut ritus tersebut dengan Keni Kesipat yang bertujuan untuk 

memohon pengampunan terhadap Tuhan atau Dewa-dewa di Pura Penataran karena 

telah melakukan pelanggaran. Oleh karena itu penulis memutuskan melakukan 

penelitian di daerah tersebut untuk mendapatkan informasi dari masyarakat terkait 

ritus yang diteliti. 

1.7.2 Teknik Penentuan Informan 

Pemahaman dan pengetahuan tentang informan sangatlah penting terutama 

dalam penelitian tentang budaya. Informan adalah seseorang yang memiliki informasi 

relatif lengkap terhadap budaya yang diteliti (Suwardi, 2006 : 119). Dalam  penelitian 

ini  teknik sampling yang digunakan bersifat purposive sampling. Dalam hal ini 
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peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang memiliki kebenaran dan pengetahuan 

yang mendalam. Namun demikian, informan yang dipilih dapat menunjukkan 

informan lain yang dipandang lebih tahu. Dalam penelitian ini yang menguasai 

permasalahan yang diteliti disebut informan kunci  (key informan) yaitu Jro Kubayan 

dan Bendesa Adat Desa Adat Penglipuran. . 

Selain informan kunci penulis memilih beberapa informan biasa secara acak 

dengan indikator diantaranya : status perkawinan informan, usia informan, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan informan,  pengetahuan informan terkait Ritus Keni 

Kesipat dan pernah melakukan Ritus Keni Kesipat. Tujuan dipilihnya informan ini 

untuk memperdalam data yang diperoleh dari informan kunci sehingga mendapatkan 

data yang valid. 

1.7.3 Jenis dan Sumber Data 

1.7.3.1 Jenis Data 

Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena 

menentukan kualitas hasil penelitian. Data yang dimaksud dapat berupa data kualitatif 

atau kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Berdasarkan sumbernya data terbagi atas dua, yakni sumber data primer dan 

sekunder.  

Sumber data primer ialah suatu objek atau dokumen asli dari pelaku yang 

disebut “first hand information”. Data primer diperoleh dengan pengamatan dan 

wawancara dari informan terkait dengan Ritus Keni Kesipat di Pura Penataran. Data 
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primer ini diperoleh dari tokoh masyarakat yaitu Bendesa Adat, Jro Kubayan, 

masyarakat yang pernah melakukan Ritus Keni Kesipat dan dianggap mengetahui 

tentang ritus tersebut. 

 Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua 

“second hand information” atau dari sumber – sumber lain yang telah tersedia 

sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2009:291). Sumber data ini digunakan 

sebagai informasi tambahan yang berkaitan tentang Ritus Keni Kesipat. Sumber data 

sekunder ini diperoleh dari dokumen, buku-buku dan sebagainya. 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui proses pengumpulan data. Pengumpulan data dapat 

didefinisikan sebagai satu proses mendapatkan data empiris melalui individu atau 

masyarakat dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2009:280). Dalam 

pengumpulan data, menggunakan beberapa teknik, yakni metode pengamatan 

(observasi), metode wawancara dan studi kepustakaan.  

1.7.4.1  Metode Observasi 

Metode observasi biasa juga disebut metode pengamatan lapangan. Ada 

beberapa macam metode observasi, yakni berdasarkan bentuknya dan sifat 

interaksinya. Penggunaan teknik observasi adalah dengan cara menggali data secara 

langsung melalui pengamatan pada masyarakat Desa Adat Penglipuran.  

 Teknik observasi yang digunakan adalah menggunakan teknik observasi 

partisipan dengan menggali data dengan cara melakukan observasi langsung untuk 

mengamati masyarakat. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, 
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perilaku, perkembangan, dan sebagainya sehingga tidak menggantungkan data dari 

ingatan seseorang, dengan demikian akan memungkinkan penulis untuk mencatat dari 

dekat tentang berbagai aktivitas masyarakat yang ada relevansinya dengan masalah 

penelitian. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang 

tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara 

verbal. Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dengan cara terjun langsung ke 

lapangan yaitu lokasi penelitian yang terletak di Desa Adat Penglipuran dengan cara 

melakukan interaksi dan pengamatan langsung dengan masyarakat. Selain itu penulis 

juga ikut dalam setiap kegiatan ritus yang diadakan dan ikut serta membantu 

masyarakat untuk berjualan sehingga penulis dapat menyelipkan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan penelitian dan mampu berbaur dengan cepat. Dengan 

demikian penelitian tidak akan terkesan merepotkan atau mengganggu masyarakat 

yang sedang melakukan aktifitas. Penulis juga tidak lupa untuk merekam terkait 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga akan mempermudah dalam 

pengolahan data. 

1.7.4.2  Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang atau individu. Teknik bertanya dalam 

wawancara dapat dikategorikan ke dalam dua golongan besar, yakni wawancara 

berencana dan wawancara tanpa rencana. Untuk melakukan wawancara berencana 

seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan haruslah menyusun dahulu suatu daftar 

pertanyaan sedangkan wawancara tanpa rencana, malah sebaliknya peneliti tidak 
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perlu menyusun suatu daftar pertanyaan. Walaupun demikian, bukan berarti peneliti 

tidak memiliki pengetahuan mengenai cara atau wawancara tertentu  (Danandjaja, 

1988:102).  

Menurut Sutrisno, teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan 

penyelidikan, pada umumnya dua atau lebih orang yang hadir dalam proses tanya 

jawab itu secara fisik masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi 

secara wajar dan lancar (Sutrisno, 1984 ; 120). 

Berdasarkan uraian di atas, jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam dan bebas yang diarahkan kepada semua informan, yang 

dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam mengenai pokok 

permasalahan yang akan diteliti. Informan kunci yang diwawancarai adalah Jro 

Kubayan, Bendesa Adat serta masyarakat setempat yang mampu memberikan 

informasi terkait permasalahan yang dikaji. Selain itu dilakukan juga wawancara 

bebas terhadap beberapa informan yang dijumpai saat duduk-duduk di warung saat 

berjualan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

cara ikut serta membantu narasumber misalnya berjualan apabila narasumber seorang 

pedagang sehingga narasumber akan merasa nyaman saat diwawancarai karena tidak 

akan mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh narasumber yaitu berjualan serta  

tidak terkesan formal, kemudian dilakukan juga pengecekan terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang tertinggal atau tidak dijawab oleh informan sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika narasumber tidak mengetahui 
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pertanyaan dari penulis, maka penulis akan mencari narasumber lain sampai 

pertanyaan terjawab. Selain itu saat melakukan wawancara penulis akan mencatat 

informasi dalam bentuk fieldnote dan merekam informasi dengan alat rekam supaya 

lebih jelas. 

1.7.4.3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam suatu 

penelitian yang bersumber dari buku, majalah, artikel, laporan penelitian dan lain-

lain. Tujuan dari studi kepustakaan ialah untuk memperoleh informasi yang relevan 

dengan masalah yang diteliti, memperdalam pengetahuan tentang objek yang diteliti. 

Menurut Koentjaraningrat kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informassi 

dengan bantuan-bantuan material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya 

koran, majalah-majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang 

relevan dengan penelitian (Koetjaraningrat, 1983 ; 83). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa sumber kepustakaan seperti buku – buku, artikel, laporan 

penelitian yang berkaitan dengan Ritus Keni Kesipat dan untuk menemukan konsep 

serta teori sebagai upaya mempertajam analisis. 

1.7.4.4 Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis. Dari rumusan tersebut  dapatlah ditarik garis besar 

bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang 
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terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen 

berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan 

terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka peneliti akan 

mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara 

deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Dalam menganalisis data 

penulis melalui tiga proses yaitu a. reduksi data, b. penyajian data, c. penarikan serta 

pengujian kesimpulan. 

Pertama reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan klasifikasi, 

identifikasi dan penyederhanaan data. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 

identifikasi, data yang akan dimanfaatkan hanyalah data yang relevan dengan fokus 

penelitian. Kedua penyajian data yaitu penyajian data yang dilakukan dalam satu 

kesatuan karena penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif 

sehingga membantu dalam proses analisis. Ketiga yaitu penarikan kesimpulan yaitu 

penarikan kesimpulan dan pengujian kesimpulan merupakan keseluruhan proses 

penelitian ini. Kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan data-data serta mencari 

makna dari data-data tersebut, kemudian diverifikasi agar data yang disajikan sesuai 

kebenarannya. 

 




