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ABSTRAK

Satu di antara identitas masyarakat desa adat Sidetapa yang masih dipertahankan saat ini adalah mitosmiots kepercayaan. Mitos-mitos yang dimaksud yaitu 1). Mitos Rsi Markandeya, 2). Mitos Khayangan Batu
Kerotok, 3). Mitos Parhyangan Kayuan Mas, 4). Mitos Maya Denawa, mitos rombongan raksasa, mitos
pelarian tentara Majapahit, 4). Mitos Pura Petirtan, 5). Mitos Pura Rambut Unggahang (Tunggang), 6). Mitos
Pura Munduk, 7). Mitos Pura Puseh. Fungsi dari mitos-mitos tersebut dijadikan jastifikasi untuk memohon
perlindungan dan keselamatan. Karena selama ini tempat yang mereka tempati adalah wilayah angker
(tenget). Masyarakat desa adat Sidetapa percaya bahwa mitos tersebut bukan buatan manusia melainkan
Ida Penembahan sebutan lain dari Sang Hyang Widhi. Fenomena kepercayaan ini sangat penting untuk di
kaji dalam rangka untuk menyandingkan dalam kehidupan global dan mederenisasi serta pemurniaan ajaran
keagamaan besar manusia. Penelitian ini dikaji melalui konsep mitos, teori struktur dan dialektika dari
Claude levis Strauss. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jenis mitos-mitos kepercayaan yang ada
di desa adat Sidetapa, dan tujuan untuk mengetahui fungsi dari setiap mitos dan ritualnya.
Kata Kunci: Bali Aga, mitos, kepercayaan, justifikasi.

ABSTRACT

One of the identity of the indigenous villagers who still retained Sidetapa today is the myth-miots trust. The
myths in question is 1). Myth Markandeya, 2). Myth Khayangan Kerotok Stone, 3). Myth Parhyangan woody
Mas, 4). Denawa Maya myth, the myth of giant group, the myth of runaway soldiers Majapahit, 4). Myth
Pura Petirtan, 5). Hair Myths Unggahang Pura (Stables), 6). Myth Pura Munduk, 7). Myth Pura Puseh. The
function of these myths used as justification for invoking the protection and safety. Because as long as they
occupy this place is haunted region (Tenget). Sidetapa indigenous villagers believe that the myth is not manmade but another name of penembahan Ida Sang Hyang Widhi. The phenomenon of trust is very important
to examine in order to reconcile the global life and mederenisasi and purification of human large religious
teachings. This study examined through the concept of myth, structure and dialectic theory of Claude Levis
Strauss. The purpose of this study to determine the type of trust myths that exist in the traditional village
Sidetapa, and aim to determine the function of each myth and ritual.
Keywords: Bali Aga, myth, belief, justification.

A. PENDAHULUAN
Desa adat Sidetapa termasuk salah
satu dari tujuh desa yang dikategorikan

Bali Aga (Bali Mula) yang berada di Bali
Utara (Kabupaten Buleleng). Ketujuh desa
Bali Aga tersebut: Desa Julah, Sembiran,
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Tigawasa, Cempaga, Sepang, dan Sidetapa.
Jumlah penduduknya yang mendiami desa
adat Sidetapa pada tahun 2012 sebesar 5.149
jiwa, dengan rincian 2.511 laki-laki, dan 2.638
perempuan. Kata aga sangat berkaitan dengan
letak geografisnya, karena kata aga berarti
gunung. Bali aga berarti Penduduk Bali yang
tinggal di pegunungan, namun belum tentu asli
(mula). Umumnya desa-desa yang letaknya
di pegunungan relatif sulit dijangkau, karena
relatif terisolir. Oleh karena letak yang relatif
sulit dijangkau, maka umumnya sangat tertutup
dan sangat kuat mempertahankan tradisi mereka
dan sangat sulit menerima gagasan-gagasan dari
luar desa (Koentjaraningrat, 1987). Kalaupun
mengalami pergeseran maupun perubahan,
tetapi pergerseran maupun perubahan tersebut
sangat kecil. Padahal dalam perjalanan
kepercayaan masyarakat adat Sidetapa beberapa
kali di reformasi, di mulai Hindu Majapahit;
bahkan dalam perkembangan selanjutnya
juga diglobalisasikan lewat masuk pengurus
aliran-aliran keagamaan modern, seperti aliran
Sai Baba, atau Study Sat Group (SSG) dan
masuknya aliran kebatinan yang bersumber dari
Jawa. Namun semua itu usaha sia-sia. Modal
kekuatan yang mendasari untuk tidak mudah
berubah karena masyarakat desa adat Sidetapa
telah memiliki mitos-mitos spriritual yang
mengandung kepercayaan universal namun
lokal (tradisi kecil). Masyarakat adat Sidetapa
tidak ada rasa malu jika peradabannya diwarnai
unsur-unsur tradisi kecil (agama lokal), yang
berbeda dengan agama Hindu dataran/negari
yang dipenuhi dengan unsur-unsur tradisi
besar. Bagi kelompok masyarakat yang penuh
dengan unsur tradisi besar sering memandang
kelompok tradisi kecil perlu diagamakan
seperti apa yang dikembangkan oleh Parisada
Hindu Dharma Indonesia.
Oleh karena itu fenomena kepercayaan
seperti di desa adat Sidetapa menarik untuk di
teliti. Kenapa dalam zaman global dan penuh
moderenisasi masih memegang teguh pada
mitos-mitos kepercayaan sebagai unsur tradisi
kecil, dengan beberapa jenis mitos yang ada
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di desa adat Sidetapa. Tujuan dari peneilitian
ini, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis mitosmitos kepercayaan yang ada di desa Sidetapa,
dan untuk mengetahui fungsi dari setiap mitos
dan ritual tersebut.
Teori yang dipergunakan sebagai pisau
analisis dalam penelitian ini yaitu teori struktur
dan dialektik dari Claude Levi-Straus (Barker,
2005:311-312) khusus pada teori hubungan
antara mitos dan ritual. Dalam teori tersebut
telah mengandung adanya proyeksi idelogis
sebuah ritus dalam setiap mitos, yang ditujukan
untuk memberi fundamental pada ritus tersebut.
Sedangkan yang lain membalikkan hubungan
ini dengan membahas ritus sebagai semacam
ilustrasi dari mitos, dalam bentuk gambaran
atau lukisan yang bergerak. Lebih jauh dalam
teori disebutkan dengan dialektika antara mitos
dengan ritus ini telah dijelaskan walaupun
terjadi pembulak-balikan, akan tetapi kedua
kasus itu membuat postulat adanya hubungan
yang teratur antara mitos dan ritus ; dengan
kata lain ada sebuah kronologi. Yang manapun
di antara keduanya yang kita berikan pesan
orisinal atau hanya berupa pemasukannya,
mitos dan ritus saling memproduksi satu sama
lain, yang satu dalam hal tatanan tindakan
(ritus), sedangkan yang lain (mitos) dalam
tataan pengertian. Dengan demikian keberadaan
mitos sangat erat dengan ritual. Walaupun
memang pernah ada pengklaiman bahwa mitos
muncul untuk menjelaskan ritual. Orang-orang
mulai melaksanakan suatu ritual untuk alasan
tertentu yang tidak ada hubungannya dengan
mitos, kemudian setelah mereka melupakan
alasan sebenarnya mengetahui pelaksanaan
ritual tersebut, mereka mencoba melestarikan
ritual tersebut dengan menciptakan suatu
mitos dengan mengklaim bahwa ritual tersebut
dilaksnakan untuk mengenang kejadian yang
diceritakan dalam mitos. Ternyata ke-6 jenis
mitos yang ada di desa adat Sidetapa telah
memiliki pasangan ritus (upacara). Ke-6 mitos
tersebut yakni ; 1). Mitos Rsi Markandya; 2).
Mitos Khayangan Batu Kerotok; 3). Mitos
Parhyangan Taman kayu mas; 4). Kepercayaan
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terhadap roh leluhur, mitos Maya Denawa,
mitos rombongan raksasa, mitos pelarian
tentara Majapahit; 5). Mitos Pura Petirtaan,
6). Mitos kepercayaan terhadap Hyang
Widhi. Dalam penyelenggaraan selanjutnya
(apa yang dirasakan dewasa sekarang bahwa
ritus (upacara) hanya sebatas mensakralkan
(mepasupati)) agar lebih berspirit (bertaksu).
Demikian pula sebaliknya ritus tidak akan
percaya jika tidak didasari oleh mitos terutama
untuk menghindari masyarakat yang melakukan
tindakan ritus (upacara) hanya berupacara
sekedarnya. Dapat dipastikan masyarakat akan
ada yang melanggarnya. Bahkan meniadakan
ritus (upacara). Padahal pada kenyataanya
mitos itu muncul lebih awal dibandingkan
ritus (upacara). Ritus hanya mengesahkan
dan pembuktian tindakan untuk mewujudkan
kepercayaan. Di desa adat Sidetapa setiap
tempat persembahyangan (pura), juga
rumah tumpang salu ada mitos dan ritusnya
(upacaranya). Demikian pula setiap pura ada
ritus (upacara) odalannya (sejenis hari lahir
pura tersebut).
Penelitian ini menggunakan pendekan
kualitatif melalui langkah-langkah: 1).
Penentuan informan yang mampu mewakili
pengetahuan masyarakat melalui informan
pangkal/informan kunci (Koentjaraningrat:
1987: 130); 2). Pengumpulan data dan
informasi dengan mewawancarai secara
mendalam dengan mencocokan apa yang
diamati, mengkaitkan dengan permaslahan
yang diteliti (Koentjaraningrat : 1993: 119); 3).
Untuk kroscek data dan informasi penelitian
ini dilengkapi dengan focus Group Discussion
(FGD), FGD sangat penting dalam penelitian
ini dalam rangka untuk menghasilkan
kesepakatan-kesepakatan dari peserta diskusi
mengenai keaslian data dengan kenyataan
dilapangan (Himawan, 2008 : 81).

B. PEMBAHASAN
a. Agama dan Kepercayaan Masyarakat
Desa Sidetapa
Bali memang dikenal memiliki adat
istiadat yang beraneka ragam walaupun dalam
balutan agama yang sama yaitu agama Hindu.
Adat-istiadat yang dominan bernafaskan Hindu
tersebut menyimpan berbagai dasar sebagai
landasan melakukan upacara keagamaan.
Masyarakat desa adat Sidetapa sebagian
besar menganut agama Hindu karena mereka
merupakan masyarakat yang dikatakan masih
asli dan menyebut Tuhan Yang Maha Esa
dengan sebutan Ida Panembahan. Namun
demikian ada penganut agama Budha di
desa tersebut yaitu sebanyak 21 orang (BPS
Kabupaten Buleleng, 2012: p. 46), karena di
kecamatan Banjar terdapat sebuah wihara yang
cukup besar untuk wilayah Bali.
Ke-Hindu-an masyarakat Desa Sidetapa
memiliki perbedaan penerapan sesuai dengan
klaster masyarakat Bali yang diklasifikasikan
menjadi masyarakat Bali Aga (Bali
Pegunungan) dan masyarakat Bali Nagari (Bali
Dataran). Masyarakat Desa Sidetapa sebagai
masyarakat Bali Aga yang sering pula disebut
Bali asli (karena ada beberapa penduduk yang
asli, sebelum kedatangan Rsi Markandya)
bermukim di wilayah pegunungan (sesuai
dengan arti kata aga yang berarti gunung)
di sekitar kecamatan Banjar, dengan pola
pemukiman yang mengelompok serta memiliki
mitos-mitos kepercayaan sendiri yang memang
berbeda dengan masyarakat Bali Nagari
(Dataran) sebagai kepercayan yang dominan
dipengaruhi oleh peradaban Majapahit. Sebagai
masyarakat yang dikatakan masyarakat Bali
asli, masyarakat desa adat Sidetapa memiliki
berbagai mitos kepercayaan yang masih
kuat hingga kini. Mitos-mitos tersebut sangat
dipercaya, sehingga tidak mengherankan
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segala tindakan masyarakat Sidetapa selalu
dilandasi oleh mitos-mitos tersebut. Dengan
kata lain bahwa mitos-mitos tersebut dijadikan
pola bagi dalam kehidupan kepercayaan
masyarakat Sidetapa. Pola tindakan masyarakat
adat Sidetapa sudah sejalan dengan konsep
mitos, yaitu suatu cerita bangsa/suku bangsa
tentang Dewa dan pahlawan zaman dahulu
yang mengandung penafsiran tentang asalusul semesta alam, manusia dan bangsa itu
sendiri yang mengandung arti mendalam yang
diungkap secara gaib (KBBI : 1995: 660).
Menurut keyakinan masyarakat Gunung
Sari Munggah Tapa (sebutan desa Sidetapa pada
masa lalu), daerah yang mereka gunakan untuk
tempat permukiman dikenal sebagai wilayah
yang angker (tenget). Bahkan setiap mendirikan
parahyangan ada mitos angkernya. Berkat
keangkeran wilayah mereka, menyebabkan
mereka selalu terhindar dari bahaya atau selalu
mendapat perlindungan dari para dewa atau
Ida Panembahan, sehingga mereka ingin sekali
kembali makmur seperti dahulu. Perlindungan
itu berupa kekebalan pada tubuh mereka karena
menganut keyakinan masyarakat, apabila
mereka benar-benar melaksanakan atau tidak
melanggar tabu (tapa) yang ditetapkan tubuh
mereka akan kebal dari senjata tajam. Itulah
sebabnya apabila mereka bekerja memotong
bambu (niding-nidingin muncuk tiing), mereka
tidak pernah memakai alas (talenan) dari kayu
untuk memotong bambu tersebut, melainkan
langsung memakai paha mereka sebagai alas,
karena benda-benda tajam tidak akan mampu
Menurut kepercayaan masyarakat Gunung Sari
Munggah Tapa, bahwa setiap akan melakukan
kerja gotong-royong (ngaturang ayah) untuk
mempersiapkan kegiatan ritual di Pura Desa,
kepada setiap anggota krama diharapkan
melakukan penyucian diri atau dalam keadaan
suci lahir batin (tapa) dan tidak boleh
melakukan hubungan suami istri (senggama)
atau harus melakukan pebrathaan. Jika tabu
ini benar-benar ditaati mereka akan mendapat
perlindungan dari Ida Panembahan berupa
kekebalan pada tubuh. Kegiatan gotong-
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royong ini dilakukan setiap saat menjelang
ritual di Pura Desa Bale Agung. Melakukan
gotong royong menjelang upacara, karena
tembok pembatas dan penahan tanah semuanya
dibuat dari bambu. Akibatnya setiap tahun
harus diganti karena sudah lapuk dan dimakan
rayap. Salah seorang penduduk desa ada yang
ingin membuktikan keangkeran dari desa ini,
mencoba melanggar pantangan tersebut dengan
melakukan senggama (melanggar tapa bratha
atau pebrathaan) sehari sebelum ngayah.
Sampai di Pura Desa mereka ngaturang ayah
memotong bambu dengan beralaskan paha,
ternyata pahanya mengalami luka parah.
Melihat kejadian ini, para pemuka
desa (ulu desa) mengadakan rapat dan
mohon petunjuk dari Ida Panembahan untuk
menanyakan penyebab terjadinya kejadian
yang pertama kali terjadi dalam masyarakat
mereka. Kemudian diperoleh petunjuk berupa
suara gaib (pawisik), bahwa salah seorang dari
krama desa telah melakukan pelanggaran secara
sengaja mencoba menguji Ida Panembahan
dengan melanggar tabu yang telah ditetapkan
akibatnya kekebalan tubuhnya sirna, yang
dalam bahasa lokalnya antara lain disebutkan
“nah panjak manira jak mekejang suud
suba manira mangraosin,
duaning ada panjak manira ane nguji,
aji kakotoran anggone”
(Nah seluruh warga desa Gunung
Sari Munggah Tapa, mulai sekarang Ida
Panembahan berhenti memberi nama desa
Gunung Sari Munggah Tapa, karena ada satu
diantara warga Ida Panembahan yang ingin
menguji kesucian Ida Panembahan dengan
melakukan senggama menjelang ngayah
(gotong royong). Lewat suara gaib itu pula
diberi petunjuk agar nama Desa Gunung Sari
Munggah Tapa diganti dengan nama baru yakni
Desa Adat Sidetapa yang maknanya mereka
teguh iman dalam melakukan yasa kerthi
(tapa) mereka akan dikaruniai kekebalan serta
perlindungan dari Ida Panembahan.
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“(Jani suud adanine Gunung Sari
Munggah Tapa, jani adanin suba
Sidetapa, nyen ja panjak manira
nyidaang metapa ento lakar elingang
tur paicening nira)”.
Sidetapa : Side berarti bisa, Tapa berarti
bertapa (menyatukan tujuan, menyatukan
pikiran), meminta kepada Ida Panembahan,
meminta anugrahnya seperti tujuan tapa
tersebut.
b. Mitos Rsi Markandeya
Desa adat Sidetapa diperkirakan mulai
didirikan pada tahun 785 masehi oleh Dewa
Gede Penyarikan yang datang pertama kali ke
Sidetapa dan melihat wilayah tersebut sangat
subur dan cocok untuk tempat bermukim
hingga diberi nama Gunung Sari. Beliau
datang dengan beberapa pengikut dari sektor
daerah Batur, dari sektor daerah Dauh Toro
Ireng (Taru Ireng) dan daerah Jawa pengikut
Rsi Markandeya, namun secara pasti bahwa
Sidetapa penduduknya berkasta Pasek, Patih,
Batur, Ularan dan Buda Keling.
Kelompok masyarakat ini disebut
masyarakat Bali Aga atau masyarakat Bali asli.
Penyebutan ini berdasarkan sejarah asal-usul
masyarakatnya yang disebut sebagai pengikut
Rsi Markandeya yang menetap di pulau Bali.
Dalam Markandeya Tatwa disebut seorang
Rsi yang bernama Rsi Markandeya yang
merupakan seorang mahaguru agama Hindu
yang datang dari kaki gunung Mahameru
(Gunung Semeru) di Jawa Timur melakukan
perjalanan suci menuju pulau Bali yaitu ke
arah gunung Toh Langkir (Gunung Agung)
dengan tujuan untuk membangun tempat suci
(pertapaan) karena di tempat tersebut dianggap
mengandung kekuatan gaib yang suci. Namun
perjalanan beliau mengalami kegagalan karena
diserang oleh binatang buas dan pengikutnya
banyak yang meninggal karena terserang
wabah penyakit. Beliau kemudian kembali ke
Jawa Timur yaitu tepatnya di Gunung Raung
untuk melakukan semadi atas kegagalannya

di pulau Bali. Dalam waktu singkat beliau
mendapat wahyu untuk kembali ke pulau Bali,
dengan syarat beliau harus melakukan upacara
ritual dengan alat bebali (sesajen yang terbuat
dari 3 unsur alam yaitu air, api dan bunga)
serta harus menanam panca datu (sesajen yang
terbuat dari 5 unsur logam dan batu mulia yaitu
emas, perak, tembaga, batu mulia atau mirah
agar selamat). Dengan rombongan hampir
400 orang, beliau datang ke pulau Bali untuk
yang kedua kalinya dengan melakukan upacara
ritual bebali (sesajen) hingga pulau itu disebut
dengan Pulau Bali dan para pengikut beliau
tinggal menyebar di pulau Bali terutama di
daerah pegunungan dari wilayah Karangasem,
Batur di Kintamani hingga Banjar di Buleleng.
Orang-orang Aga alias orang gunung percaya
bahwa gunung adalah suci serta dianggap
tempat berstananya roh-roh orang meninggal
termasuk leluhur mereka (I Nyoman Suada,
2013: 25). Oleh sebab itu para pengikut beliau
bermukim di pegunungan hingga disebutlah
dengan Orang Bali Aga (Aga diartikan dengan
gunung) atau orang Bali pegunungan (Majalah
Hindu Raditya, 2007: 64).
Adapun pengikut Rsi Markandeya
diperintahkan untuk meneruskan melakukan
perabasan hutan untuk dimanfaatkan sebagai
lahan seperti desa, pertanian, perkebunan
dan sebagainya. Tidak ketinggalan pula
untuk pendirian parahyangan dan kuburan.
Tempat tinggal mereka yang berderet-deret
atau berjajar melahirkan konsep Banjar di
Bali. Ukuran banjar yang lebih luas dikenal
dengan Wanua atau Banua, yang pada masa
sekarang disebut dengan Desa. Pemimpin dari
setiap wanua disebut Tuha Wanua dan wilayah
desanya disebut Parimandala Wanua serta
tempat sucinya dikenal dengan sebutan Hyang
(I Nyoman Suada, 2013: 35).
Berdasarkan kasta masyarakat desa
Sidetapa terdiri dari berbagai kasta sangat
terkait dengan asal-usul marganya masingmasing yang bersumber dari masyarakat Bali
Aga yang tersebar dari berbagai wilayah.
Salah satu wilayah terpenting pada masa lalu
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adalah sekitar Danau Batur ternyata sudah
dihuni jauh sebelum masuknya kekuasaan
Majapahit di Bali, dan dijadikan sebagai salah
satu pusat perlawanan oleh masyakat Bali Aga
kepada kekuasaan Majapahit di Bali pada masa
pemerintahan Sri Kresna Kapakisan. Danau
Batur dapat disebut sebagai salah satu tempat
kebudayaan dan berdiamnya masyarakat Bali
Aga yang kemudian menetap di desa Gobleg
dan selanjutnya menyebar ke desa Sidetapa.
Selain itu ada masyarakat desa Sidetapa
bermarga ularan yang merupakan pengikut dari
Arya Ularan adalah seorang Panglima Perang
(patih) pada jaman Pemerintahan Raja “Dalem
Watu Renggong“ (Raja Klungkung) yang
memerintah kira-kira tahun 1460 – 1550 Masehi.
Akan tetapi karena Patih Ularan bersalah dalam
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Raja
Dalem : yaitu membunuh Dalem Sri Juru (Raja
Blambangan) dengan memenggal kepalanya,
maka atas kesalahan itu Patih Ularan dihukum
dengan diberhentikan dari jabatannya serta
diusir dari kerajaan Klungkung. Semenjak
itulah Arya Ularan dikenal dengan nama “
Ki Lampor “yang selanjutnya menuju tempat
pembuangannya di Denbukit (Buleleng)
dengan pengikut 200 orang panjak yang dikenal
dengan sebutan Pasek Batulepang, yang dalam
perjalanannya sempat istirahat di Desa Gobleg
yang sampai sekarang meninggalkan ciri
nama Pura Ularan dan Pura Blambangan di
Desa Gobleg, kemudian menyebar hingga ke
desa Sidetapa (Monografi Desa adat Ularan
Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, 2010:
5). Sebelum berdirinya desa tersebut ada
beberapa kelompok masyarakat atau kelompok
marga yang mendiami wilayah tersebut antara
lain :
a. Kelompok pertama (warga Batur) sebagai
pengikut Batur pada jaman raja Bali Aga
yang merupakan utusan kerajaan Bali
Kuna.
b. Kelompok yang kedua (warga Pasek), warga
ini meliputi beberapa Pasek yaitu Pasek
Gobleg, Pasek Leked (Pasek Sidetapa),
Pasek Wancing, dan Pasek Padang Subadra.
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Warga ini memiliki asal-usul dari sempalan
Gobleg di masa lalu, karena daerah Gobleg
membentang ke barat sampai di daerah
Blulang Sepang Kaja. Hal ini diperkuat
dengan adanya sungsungan Ida Bhatara Ayu
Mas Mangeronce yang disungsung di Pura
Munduk, yang terkait dengan desa Gobleg.
Pasek Leked atau dikenal dengan Pasek
Sidetapa merupakan penguasa lokal pada
masanya yang berasal dari desa Gobleg.
Sedang Pasek Padang Subadra berasal dari
kaki gunung Lempuyang yang merupakan
pengikut Rsi Markandeya. Warga Pasek
Padang Subadra adalah tokoh yang dianggap
memiliki kekuatan dan kekebalan tubuh
yang berasal dari Buda Keling.
c. Kelompok yang ketiga (warga Patih)
merupakan keturunan dari Patih Ularan.
d. Kelompok yang keempat adalah Dalem
Madura yang merupakan keturunan
Arya Wiraraja dari Madura cikal-bakal
Majapahit, hal ini disebut dalam Purana Rsi
Markandeya bahwa beliau memiliki saudara
di Bali Utara yang bernama Dalem Madura,
yang mengembangkan ajaran Hinduis aliran
Waisnawa di Bali Utara.
e. Kelompok yang kelima adalah warga Bodha
Keling (Karangasem), warga yang beraliran
Budha Mahayana yang lebur dengan ajaran
Ciwaisme. Namun kemudian warga ini
bermukim di bawah yaitu di daerah Banjar,
karena pada masa lalu pusatnya berada di
Kalibukbuk (situs Budha di Hotel Soka).
Hal ini masih meninggalkan jejaknya berupa
wihara Budha terbesar di Bali sekarang
berada di daerah Banjar (I Made Pageh,
2013: 6-7).
Warga desa Sidetapa tampaknya
merupakan masyarakat yang heterogen
berdasarkan asal-usul masyarakatnya yang
berasal dari berbagai warga dan daerah yang
tersebar di Bali. Kedatangan warga desa
Sidetapa datang secara bertahap dan menetap
di sana sebagai warga pendiri desa Sidetapa.
Versi sejarah yang lebih detail menyebut
tentang asal-usul warga masyarakat desa
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Sidetapa bahwa berdasarkan cerita rakyat
yang hidup dikalangan masyarakat Desa Adat
Sidetapa, bahwa pada awalnya Desa Adat
Sidetapa bernama Desa Alas Gunung Sari.
Kedatangan mereka ke Alas Gunung Sari
ini bergelombang dalam bentuk kelompokkelompok kecil. Kelompok yang pertama datang
adalah dari kelompok Pasek Tempur, mereka
menempati wilayah yang di sebelah utara
Desa Adat Sidetapa sekarang, wilayah tempat
kelompok Pasek ini diberi nama Banjar Leked.
Menyusul kelompok kedua yang menamakan
dirinya kelompok Batur, tinggal di wilayah
sebelah timur Desa Adat Sidetapa, daerah ini
kemudian diberi nama Banjar Sengkarung.
Gelombang terakhir datanglah kelompok yang
menyebut dirinya kelompok Patih. Kelompok
terakhir ini menempati wilayah di tengahtengah, yang disebut dengan nama Banjar
Tegal Mendung atau Kunyit (Monografi Desa
Sidetapa, 1990 : 4).
Kehidupan ketiga kelompok masyarakat
ini memiliki mata pencaharian bercocok tanam,
bertani dan berkebun, membuat anyaman dari
bambu serta melakukan kegiatan hubungan
antar kelompok sehingga ketiga kelompok
ini menjadi sangat akrab, serta di tempatnya
masing-masing sangatlah subur, sesuai dengan
geografis dan topografisnya yang terletak di
wilayah pegunungan yang hijau serta dekat
dengan sebuah danau besar sebagai sumber
mata air yaitu Danau Tamblingan.
Tanpa diduga ketiga kelompok ini sering
mendapat gangguan gaib, baik kelompok yang
menempati wilayah Banjar Leked, Banjar
Segkarung dan Tegal Mendung. Mereka yang
bertempat di Banjar Leked yakni kelompok
Pasek Tempur sering diganggu oleh serangan
semut gatal secara berkelompok yang
mengakibatkan penduduk atau kelompok
Pasek tidak bisa bekerja (ngelekeh) membuka
hutan untuk lahan pertanian. Tempat terjadinya
peristiwa ngelekeh (tidak bekerja) akibat
adanya serangan semut ini kemudian disebut
Banjar Leked, yakni desa yang ada di bagian
utara Desa Adat Sidetapa sekarang. Sedangkan

mereka yang menempati Banjar Sengkarung
yakni kelompok Batur, diganggu oleh bendabenda berupa potongan bagian-bagian tubuh
manusia seperti berupa tangan manusia atau
kaki manusia, bergantungan di sekitar rumah
mereka, sehingga membuat penduduk wilayah
Sengkarung ketakutan (sengka). Dari kata
sengka inilah kemudian berubah menjadi
sengkarung, yakni nama yang diberikan kepada
tempat terjadinya gangguan berupa tangan, kaki
atau bagian tubuh manusia yang bergantungan
di sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan
kelompok Patih yang menempati wilayah
Tegal Mendung merasa takut dan tidak aman
karena sering dibayang-bayangi oleh adanya
liang lahat (bambang) yang ada di sekitar
tempat tinggal mereka. Pengerusakan yang
dilakukan oleh semut berlangsung berhari-hari
dan menyebabkan masyarakat tidak bekerja,
apalagi berbakti (muspa) di tempat-tempat suci
(sanggah). Ketiga kelompok ini lalu pindah
dan bergabung bekerjasama membentuk
pemukiman baru dan melakukan tapa mohon
kepada Ida Panembahan atau Sasuhunan
agar terhindar dari segala gangguan. Sambil
melakukan tapa mereka meneruskan melakukan
kegiatan sehari-hari untuk membangun desa
dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Daerah
pemukiman baru yang mereka bangun secara
bergotong-royong atau kerjasama antara
ketiga kelompok ini kemudian diberi nama
Desa Gunung Sari Munggah Tapa. Berawal
dari itulah masyarakat di wilayah Gunung
Sari menjadi satu untuk seterusnya hingga
sekarang. Mengenai pelaksanaan mapinunas
kehadapan Tuhan Yang Maha Esa diteruskan
baik siang hari maupun malam hari dan mereka
juga memperpanjang tembok rumahnya dan
mengitari atau mengelilingi sanggah tempat
sucinya supaya menjadi satu. Berawal dari
sanalah sampai sekarang rumah dengan
sanggah menjadi satu, demikian pula ketiga
wilayah tersebut menjadi satu yang di sebut
dengan desa Gunung Sari. Selain itu, dalam
berkomunikasi mereka membuat kesepakatan
untuk menggunakan bahasa komunikasi yang
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tidak memakai tingkatan (sor - singgih basa)
atau bahasa kesamen. Kesepakatan ini berlaku
pula bagi para pendatang baru yang ingin
bermukin di desa ini (wawancara dengan I
Nyoman Parma pada tgl 10-2-2014 di Desa
Sidatapa).
Demikianlah beberapa versi sejarah
bernuansa mitos yang menyebut tentang
eksistensi desa Sidetapa yang memang memiliki
sejarah perkembangan yang panjang.
c. Mitos Kahyangan Batu Kerotok
Istilah kahyangan adalah tempat suci
yang tidak ada palinggih. Kahyangan Batu
Kerotok berupa kumpulan batu, orang tidak
akan mengira sebagai tempat suci/keramat.
Tanda yang tampak adanya bunga atau sesajian
batu-batu kecil di tepi tebing tinggi di pinggir
jalan masuk Desa Adat Sidetapa lewat Desa
Tampekan. Ada usaha masyarakat membuat
palinggih, namun selalu rubuh. Masyarakat
mempercayai kekuatan supranatural yang tidak
berkenan dibuatkan palinggih berupa sakapat
sari yang permanen seperti pada sebuah pura.
Kekuatan adi kodrati yang berstana
berada di atas tebing sebuah batu megalit
berbentuk seekor anjing. Masyarakat setempat
mempercayai kekuatan adikodrati yang
berstana di pura ini sering dikaitkan dengan
kemunculan jagoan sakti, kebal dan bisa
menghilang dari kejaran musuh. Masyarakat
desa apabila melewati wilayah ini tidak minta
ijin, mereka akan diganggu atau tidak selamat
sepanjang perjalanan.
d. Mitos Parahyangan Taman Kayuan
Mas
Masyarakat mempercayai pura ini tempat
untuk melakukan pakiisan atau melasti kauh,
yang merupakan prosesi pakiisan (penyucian)
pada Sasih Kedasa dalam rangkaian upacara
Dewa Yadnya. Prosesi ini dilakukan di
Parhyangan Taman Kayuan Mas, yang terletak
di Tukad Tibu Sagi atau Mampeh, termasuk
perbatasan wilayah Desa Banjar.
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Prosesi pakiisan kauh ke kayehan mas
tidak lain merupakan prosesi penyucian
peralatan upacara seperti, druwen Ida Bhatara
berupa keris dan tapakan Ida Bhatara seperti
misalnya, gelang, pengangge (busana) yang di
simpan di beberapa rumah klen tertentu maupun
yang disimpan di Pura Desa Bale Agung.
Prosesi pakiisan kauh ini, juga dilaksanakan
setiap tiga tahun sekali dan dilanjutkan dengan
upacara Briyang Agung, bertujuan untuk
mengusir atau segala kekuatan negatif berupa
bhuta kala yang menyerang pawongan dan
palemahan Desa Adat Sidetapa.
a) Kepercayaan Terhadap Roh Leluhur
Sebelum
agama
Hindu
masuk
masyarakat desa mempercayai roh-roh
leluhur bersemayam di tempat yang tinggi
seperti di bukit-bukit dan gunung. Setelah
agama Hindu menjadi agama masyarakat desa
Sidetapa mempercayai roh-roh leluhur mereka
bersemayam di tempat yang telah mereka
persiapkan untuk menghormati leluhur. Pada
permukiman warga yang berbentuk rumah
tumpang talu terdapat tempat persembahyangan
untuk leluhur. Tempat ini disebut paga kadulu.
Penyebutan paga punggul untuk tempat najenin
atau bagi yang belum di-aben mengandung
makna ruang mereka sudah berbeda (putus atau
pegat punggul) atau tidak ada hubungannya
dengan dunia nyata yang disimbolkan dengan
tidak adanya kaki yang menghubungkannya
dengan alam bawah seperti bangunan paga
lainnya. Kata punggul sendiri berarti potong.
Setelah di-aben roh orang meninggal
langsung menuju alam dewa atau telah menjadi
dewa dan hidup bersama dewa di alam dewa
dapat dilihat dari tradisi mereka yang pantang
atau tabu memanggil nama roh leluhur mereka
semasih hidup di saat melakukan upacara
persajian (mesagi) yang dilakukan pada
hari raya Galungan dan Kuningan di rumah
adat masing-masing seperti juga mereka
tabu menyebut nama dewa-dewa sebagai
manifestasi Tuhan, dan biasanya mereka hanya
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menyebut atau memanggilnya dengan nama
Ida Panembahan saja. Ada kepercayaan dan
mitos yang berkaitan dengan rumah tumpang
talu dapat diungkap dalam mitos:
(a)		 Mitos Maya Danawa
Pada masa kerajaan Bedahulu, Bali
diperintah oleh seorang raja yang tamak, kejam
dan angkara murka. Dia mengidentifikasikan
dirinya sebagai dewa atau Tuhan yang harus
disembah oleh seluruh rakyatnya dan rakyat
dilarang melakukan pemujaan kepada dewa
atau Tuhan di tempat-tempat suci selain
hanya kepada diri sang Raja Maya Danawa.
Ia memiliki bala tentara amat kuat sebanyak
700.000 orang yang terdiri-dari orang Sasak,
Madura, Blambangan, Bugis dan Makasar.
Selain itu, ia dikenal sebagai raja yang sangat
sakti, sehingga rakyat sama sekali tidak berani
menentangnya.
Masyarakat Bali Aga seperti krama
Desa Adat Cempaga, Tigawasa, Pedawa dan
Sidetapa sangat takut. Untuk menghindari
hukuman atau agar tidak diketahui oleh para
petugas kerajaan Bedahulu bahwa masyarakat
Desa Adat Sidetapa tetap melakukan pemujaan
kepada Dewa atau Hyang Widhi Wasa atau
Ida Panembahannya, mereka kemudian
membangun tempat pemujaan untuk para
dewa dan leluhur mereka di dalam rumah adat
menjadi satu dengan dapur, dan tempat tidur
mereka.
(b) Mitos Rombongan Raksasa
Masyarakat Desa Adat Sidetapa sering
didatangi atau diserang oleh kelompok raksasa
yang ingin memangsa anak dan bayi yang
baru lahir. Kondisi yang demikian inilah yang
mendorong masyarakat Desa Adat Sidetapa
membangun rumah adat dengan posisi
membelakangi jalan, yakni menghadap ke
hutan dan pintu masuknya rendah dan kecil,
sehingga menyulitkan bagi raksasa atau musuh
untuk masuk ke dalam.
Jarak antara satu rumah dengan rumah
adat lainnya dibuat sangat dekat, sehingga

hanya membentuk gang sempit bahkan agak
sulit untuk dilalui oleh manusia apalagi raksasa.
Hal ini dengan maksud agar para raksasa sulit
melakukan pengejaran, karena mereka sulit
masuk lewat gang-gang yang menyerupai
lorong tikus.
(c) Mitos Pelarian Tentara Majapahit
Pada akhir abad ke-13 kerajaan
Majapahit runtuh, rakyat Majapahit mengalami
kebimbangan mengganti agama Hindu menjadi
Islam. Untuk mendapatkan ketenangan batin,
maka tidak sedikit yang setia sebagai pemeluk
agama Hindu pindah dari Jawa Timur ke Bali.
Kedatangan ke Bali ini diperkirakan pada abad
ke-17, daerah yang diperkirakan untuk dapat
bertahan hidup adalah daerah pegunungan.
Kedatangan rakyat Majapahit ke daerah
Pegunungan di Bali, dianggap sebagai tentara
untuk menjajah daerah pegunungan. Dapat
dimaklumi jika masyarakat pegunungan
didatangi tentara, luar biasa takutnya. Untuk
memudahkan mengontrol jika penyerang
datang maka pintu bangunan dibuat ke arah
bukit, karena para penyerang umumnya datang
dari arah jalan.
e. Mitos Pura Petirthan
Pura ini merupakan tempat pemujaan roh
seorang Brahmana Budha dari Banjar yang
meninggal di Desa Gunung Sari Munggah Tapa
(nama awal Desa Adat Sidetapa). Brahmana
Budha ini terkenal sidhi mandi dan terkenal
sebagai orang suci yang mengajarkan agama di
Desa Adat Sidetapa. Ketika mayat beliau yang
ditaruh dalam kotak kayu (slepe) diangkat ke
makam, tiba-tiba di tengah jalan dekat bulakan
air yang sekarang disebut tirta kedokan,
slepe berserta isinya (jasad beliau) moksa
(menghilang), dan di angkasa terdengar suara
gaib yang ditujukan kepada masyarakat Desa
Adat Sidetapa yang mengiringi jasad beliau
di kuburan. Suara gaib tersebut mengatakan
bahwa, beliau mengucapkan terima kasih
kepada masyarakat Gunung Sari Munggah Tapa
atas bhaktinya kepada beliau. Selain itu, kepada
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seluruh masyarakat diserukan agar sejak saat ini
tidak perlu lagi datang ke geriya Banjar untuk
nunas tirta bagi keperluan segala ritual di desa
ini. Sebab di bawah pohon Kaliyasa tempat
beliau moksa akan muncul kedokan (mata air)
atau bulakan. Mata air itulah dipakai sebagai
air suci untuk keperluan segala ritual di desa
yakni ritual Manusa Yadnya, Bhuta Yadnya dan
Dewa Yadnya, tidak lama kemudian di tempat
jasad beliau moksa muncullah tiga kedokan.
Ketiga kedokan akan tetap berair di saat
musim kemarau bahkan di musim hujan airnya
berlimpah. Palinggih pertama untuk stana
Bhatara Tirtha, dan dua palinggih lainnya untuk
tempat memuja Siwa Raditya dan perataksu
beliau beliau. Oleh masyarakat Gunung Sari
Munggah Tapa ketiga kedokan memiliki fungsi
dan nama sendiri-sendiri yakni sebagai sumber
tirtha pangentas (paling kanan). Sejak saat itu,
masyarakat desa Adat Sidetapa tidak pernah lagi
mohon tirta ke geriya untuk keperluan segala
ritual yang dilaksanakan oleh desa maupun
oleh keluarga (di lingkungan keluarga), dan
oleh masyarakat tradisi tidak mohon tirta ke
geria dikenal dengan istilah Nyawa Rsi.
f. Kepercayaan Terhadap Hyang Widhi
Masyarakat desa Sidetapa yang menganut
agama Hindu mempercayai Ida Sang Hyang
Widhi Wasa dengan membangun Pura
pemujaan sebagai berikut: 1).Pura Desa Bale
Agung; 2) Pura Ida Batara Muter; 3) Pura Ida
Batara Dalem; 4) Pura Ida Batara Panglurah
Rambut Tunggang; 5) Pura Ida Batara Murubin
Langit; 6) Pura Ida Batara Batur; 7) Pura
Ida Batara Ularan; 8) Pura Ida Batara Pasek.
Beberapa Pura tersebut juga memiliki mitos
yang dipercaya masyarakat desa Sidetapa
sebagai berikut:
a) Mitos Pura Bale Agung
Pura Desa Bale Agung di desa Sidetapa
sekaligus sebagai pura pusat desa, dan tidak
mengenal Pura Dalem maupun Pura Puseh.
Pura Desa Bale Agung mengandung makna
bahwa pura ini terdiri atas dua kelompok

244

pura yakni Pura Bale Agung dan Pura Desa.
Komplek Pura Bale Agung berada di bagian
madya mandala (jaba tengah), dan Pura Desa
terdapat di bagian jeroan atau utama mandala.
Pura Desa Bale Agung ini terletak di ujung
selatan desa (hulunya desa), sehingga dilihat
dari konsep hulu teben pura ini ada di bagian
paling suci karena letaknya paling hulu (atau
arah kaja atau gunung).
Selain Pura Desa Bale Agung terdapat
bangunan telutug atau piji (bangunan berbentuk
bebaturan) terletak di sebelah timur, bangunan
ini merupakan tempat penghayatan dari Ida
Bhatara Dalem dan Ida Bhatara Dalem Prajapati
yang berstana di jeroan Pura Desa Bale Agung.
Setelah tradisi ngaben masal oleh masyarakat
desa diterima sebagai norma baru, bangunan
ini tempat matur piuning (pemberitahuan)
untuk mohon roh orang yang meninggal (pitra)
dalam rangka upacara pengabenan atau nunas
(memohon) sang pitara (roh orang yang sudah
di-aben) dalam kaitan dengan pelaksanaan
upacara ngingkup (menstanakan di pura dadia
atau kawitan). Bangunan telutug dihubungkan
oleh sebuah tangga berundak-undak menuju
jaba tengah Pura Desa Bale Agung. Pintu
keluar dari jaba tengah menuju telutug ini
disebut Pamedal Dalem yang mengandung
makna niskala tempat keluar masuknya Ida
Bhatara Dalem dari jeroan menuju telutug
untuk memenuhi keingginan masyarakat.
b)		Mitos Pura Rambut Unggahang
(Tunggang)
Pura ini terletak di sebelah timur laut
Desa Adat Sidetapa dekat dengan jalan masuk
desa, letaknya di atas perbukitan sebelah timur
jalan masuk dari Desa Dencarik dan Tampekan.
Palemahan Desa Adat Sidetapa terlihat dengan
jelas dari pura tersebut. Pura ini merupakan
tempat pemujaan Rsi Markandeya tokoh
pemimpin masyarakat Bali Mula (Aga) pada
waktu datang ke Bali.
Menurut mitos masyarakat Sidetapa,
bahwa ketika Rsi Markandeya datang ke Bali,
beliau pernah tinggal dalam waktu lama di Alas
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Suter Bangli. Sebelum beliau meninggalkan
Alas Suter Bangli, beliau berpesan kepada
para pengikut setianya, agar selalu ingat dan
menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang telah
beliau ajarkan, beliau menganugrahkan rambut
beliau, dengan disertai pesan agar kemanapun
mereka pergi hendaknya rambut itu tetap
dibawa. Salah satu kelompok dari pengikut Rsi
Markandeya ada yang pindah atau bermigrasi
ke daerah Tegal Mendung dengan membawa
rambut sang Rsi. Rambut- Rambut sang Rsi,
kemudian ditempatkan (unggahang) pada
cabang sebuah pohon besar. Pohon dan tempat
menaruh rambut sang Rsi ini, kemudian diberi
nama Pura Rambut Unggahang. Namanya
kemudian mengalami perubahan menjadi Pura
Rambut Tunggang (kata rambut unggahan
diucapkan cepat sehingga menjadi rambut
tunggang).
Pada awalnya pura ini merupakan
kumpulan megalit yang berserakan di bawah
pohon-pohon besar tanpa tembok pembatas
(penyengker), namun setelah terjadi reformasi
agama, struktur pura mengalami perubahan,
ada tembok penyengker, bangunan megalit
diganti dengan bangunan bentuk sakapat sari
dan mandala pura dibagi menjadi tiga mandala
yakni jabaan, jaba tengah dan jeroan serta
pintu masuk berupa candi bentar. Di luar candi
bentar dibangun bebaturan sebagai pengayatan
bagi mereka yang ingin mengaturkan sembah
bhakti kehadapan beliau.
c) Mitos Pura Munduk
Pura ini, terletak di bukit sebelah timur
Desa Adat Sidetapa. Nama pura ini berkaitan
dengan tempatnya yakni di munduk atau
tempat yang tinggi dari palemahan Desa
Adat Sidetapa. Pura Munduk terdiri dari tiga
bangunan sakapat sari. Nama dewa yang dipuja
di pura ini ialah Dewa Ayu Mas Mangraronce,
yang diyakini sebagai penguasa kesuburan
tanaman pala bungkah dan pala gantung atau
tanaman perkebunan dan tegalan.
Menurut mitos masyarakat Desa Adat
Sidetapa bahwa penguasa yang berstana di

Pura Munduk ini merupakan istri kedua dari Ida
Panembahan Pangeruruh Rambut Tunggang
yang tidak lain adalah putri dari Ida Bhatara
Pura Ulun Gobleg. Sebelum mengijinkan
putrinya diperistri oleh Ida Panembahan
Pengerurah Rambut Tunggang. Ida Bhatara
Ulun Gobleg bertanya kepada Ida Panembahan
Pengerurah Rambut Tunggang, “ apa yang
ananda miliki untuk diberikan kepada calon
istrimu sebagai bekal hidupnya”. Di jawab
oleh Ida Panembahan Pengerurah Rambut
Tunggang bahwa, ia sangat kaya dan memiliki
banyak mas mangeronce. Namun setelah
perkawinan berlangsung, dan Ida Bhatara Ulun
Gobleg datang ke Gunung Sari Munggah Tapa
untuk melihat keadaan putrinya ternyata yang
dimiliki oleh panembahan Pengerurah Rambut
Tunggang hanyalah bebusungan saja. Melihat
ini Bhatara Ulun Gobleg memberikan anaknya
bekal pala bungkah (umbi-umbian) dan pala
gantung (buah-buahan), yakni berupa tanaman,
durian, manggis, dan duku untuk di tanam di
Gunung Sari Munggah Tapa dengan pesan, “
anakku ayah memberikan kamu bekal berupa
pala bungkah dan pala gantung, berikanlah
kepada rakyatmu untuk ditanam di kebun
mereka, agar mereka bisa hidup sejahtera.
Dan untuk tempat tinggalmu ayah buatkan
kamu istana di Pura Munduk sebagai penguasa
yang menguasai segala pala-bungkah dan pala
gantung di wilayah ini. Sebagai rasa syukur dan
terima kasih rakyatmu atas kebaikan hatimu,
kepadamu akan dipesembahkan pala bungkah
dan pala gantung”.
Melihat mitos masyarakat di atas,
kekuatan supranatural yang dipuja di Pura
Munduk adalah kekuatan supranatural yang
menguasai kesuburan bagi tanaman kebun
atau tegalan (pala bungkah, pala gantung) dan
dalam pantheon Hindu, dewa dimaksud tidak
lain adalah (Dewa Laksmi dalam teologi Hindu
India (Jawa). Hal ini bertambah jelas jika dilihat
hari piodalan di pura ini pada hari Sanicara
Kliwon Wariga yang dikenal sebagai Tumpek
Pengatag atau Tumpek Uduh. Masyarakat
Hindu Nagari mengenal hari suci tersebut
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merupakan upacara mohon keselamatan bagi
seluruh tanem tuwuh atau bagi pala bungkah
dan pala gantung. Banten yang dipersembahkan
pada setiap piodalannya adalah berupa banten
Bali taksu dan banten berupa hasil panen buahbuahan jika sedang musim panen buah-buahan
di Desa Adat Sidetapa.
Selain banten bali taksu, juga ada banten
Nagari yang dibawa atau dipersembahkan
oleh masing-masing keluarga. Penempatannya
banten bali taksu di depan palinggih masingmasing, sedang banten nagari di tempatkan
di bagian belakang banten bali taksu, di atas
asagan bambu yang telah disediakan.
Pelaksanaan Dewa Yadnya dengan sarana
banten bali taksu dipimpin oleh Jro Balian,
dan hanya boleh diikuti oleh prajuru desa saja.
Setelah upacara yang dipimpin oleh prajuru
desa selesai, barulah krama desa lainnya boleh
melaksanakan upacara persembahan dengan
menggunakan sarana banten nagari yang
pelaksanaannya
seperti persembahyangan
yang umum berlaku di nagari yakni diawali
dengan puja Tri Sandya, kramaning sembah,
nunas wasupada Ida Bhatara, juga disertai
dengan pemberian dharmawecana.
d) Mitos Pura Puseh
Pura ini, terletak di sebelah barat Desa
Adat Sidetapa, yakni di wilayah Pejana di
tempat ketinggian. Pura Puseh sering disebut
dengan nama Pura Pejana. Masyarakat
mempercayai dewa yang berstana di pura
ini bernama istri pertama Ida Penembahan
Pengeruruh Rambut Tunggang yang tidak
lain putri atau anak dari Ida Bhatara Ulun
Banyusri yang oleh masyarakat disebut Dewa
Ayu Pusering Mayong, nama lokal untuk Dewi
Sri, sedang kekuatan adikodrati Dewa Ayu Istri
Magalingan adalah menantu dari Dewa Ayu
Pusering Mayong.
Kekuatan ini dalam mitos masyarakat
disebut berasal dari dauh jurang (luar desa)
yang oleh masyarakat diidentifikasi berasal
dari desa Munduk Bastala bagian dari wilayah
desa adat Banyusri. Piodalan di Pura ini adalah
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pada Soma Paing Sinta yang dikenal dengan
hari Soma Ribek yakni hari suci untuk memuja
dewa penguasa amertha (Mas Putra, 2001:
Tim, 2001 ;) sarana persajiannya sama dengan
di Pura Munduk yakni banten bali taksu dan
banten nagari.
Menurut mitos yang berkembang di
masyarakat Desa Adat Sidetapa, bahwa
kekuatan adikodrati yang berstana di Pura
Puseh adalah ada anggapan atau ceritera
yang berkembang di kalangan masyarakat
Sidetapa atau masyarakat Pedawa atau di
kelima desa bersangkutan yakni, bahwa antara
desa adat Sidetapa dengan desa adat Pedawa,
Cempaga, Tigawasa dan Banyusri, kelima desa
adalah bersaudara yang diidentikan dengan
persaudaraan dalam panca pandawa dalam
kisah epos mahabarata. Menurut ceritera
rakyat tersebut bahwa sebagai pengelingsir
(tertua) dari kelima bersaudara ini adalah Desa
Banyusri yang disamakan dengan Yudistira
yakni saudara tertua panca pandawa, Desa Adat
Sidetapa mengidentifikasikan dirinya sebagai
Bhima, Campaga sebagai Nakula. Sahadewa
diidentifikasi pada Desa Pedawa, dan Desa
Tigawasa diandaikan sebagai Arjuna.
Selain itu, lebih mempererat dan
memperkuat jalinan hubungan antar banua ini
dipererat dengan mengembangkan model mitos
perkawinan antar kekuatan niskala dari dua desa
atau lebih (perkawinan putri Ida Bhatara Ulun
Gobleg dan putri Ida Bhatara Ulun Banyusri
dengan Panembahan Pengerurah Rambut
Tunggang). Model mitos perkawinan niskala
diharapkan persekutuan sekala juga bersifat
niskala akan lebih kokoh. Ikatan niskala lebih
kuat daya ikatnya daripada ikatan yang bersifat
sekala, karena para pendukung mitos itu pada
umumnya sangat takut terhadap akibat-akibat
yang bersifat niskala apabila mereka melanggar
perjanjian atau persekutuan itu. Sanksi niskala
sangat sulit diprediksi bentuknya serta sulit
untuk melawannya atau menghadapinya,
berbeda dengan saksi yang bersifat sekala
manusia masih memiliki kemungkinan untuk
mengelak atau berusaha mencoba membela
diri sehingga terbebas dari sanksi tersebut.

(I Made Purna) Mitos Kepercayaan Desa Adat Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali

Selain itu, kedua mitos di atas juga
menggambarkan
bahwa
pembudidayaan
tanaman tegalan seperti durian, manggis,
duku, dan sebagainya, diperoleh berkat
hubunganya dengan Desa Gobleg, atau di
bawa oleh para migran yang berasal dari Desa
Gobleg. Kemungkinan tersebut bisa terjadi,
karena di dalam komunitas Sidetapa terdapat
klen yang menamakan dirinya Pasek Gobleg,
dan sampai saat sekarang klen ini masih kuat
mempertahankan tradisinya sebagaimana
Pasek Gobleg di tempat lainnya yakni setiap
melaksanakan ritual keagamaan klen ini selalu
berorientasi ke Gobleg seperti mohon tirta
pemuput di bulakan Gobleg, pemuput upacara
juga dari Pemangku Desa Gobleg.
C. PENUTUP
Desa adat Sidetapa merupakan salah satu
dari tujuh desa Bali Aga (Bali Pegunungan) yang
berada di Kabupaten Buleleng. Pertimbangan
untuk tinggal di pegunungan pada awalnya
untuk menghindari serangan musuh dari luar
(dari Bali dataran), karena sebagian besar
asal-usul penduduk desa adat Sidetapa dari
migrasi pelarian dari penduduk Bali dataran
yang menyembunyikan klen mereka “soroh/
nyineb wangsa” dari klen yang dimiliki
serta menghindar dari perubahan-perubahan
ideologi keagamaan Majapahit.
Dikala suasana tidak menerima pengaruh
dari luar, masyarakat desa adat Sidetapa
berusaha mempertahankan tradisinya berupa
mitos kepercayaan. Mitos kepercayaan
tersebut yaitu : 1). Mitos Rsi Markandya, 2).
Mitos Kahyangan Batu Kerotok, 3). Mitos
kepercayaan Taman Kayuan Mas, 4). Mitos
kepercayaan terhadapa roh leluhur, miots
maya denawa, mitos rombongan raksasa,
mitos pelarian tentara Majapahit, 5). Mitos
Pura Petirtan, 6). Mitos kepercayaan terhadap
Hyang Widhi.
Mitos Rsi Markandya selalu dipakai
untuk mejastifikasi asal-usul seluruh penduduk
desa adat Sidetapa, yaitu dari daerah Batur,
daerah Dauh Taro Ireng (Taru Ireng), dan dari

Jawa. Karena saking panatiknya terhadap asalusul mereka, maka mereka menyimpulkan
bahwa sebagian besar penduduk desa adat
Sidetapa adalah pengikut Rsi Markandya.
Disamping ada pula keturunan Arya Ularan,
Pasek Gobleg, Pasek Leked, Pasek Wancing,
dan Pasek Padang Subadra, dan Bodha Keling.
Mitos Kahyangan Batu Kerotok dipakai
rujukan untuk menjadi orang yang memiliki
kekuatan gaib adi kodrati seperti sakti, kebal,
dan bisa menghilang dari kejaran musuh.
Masyarakat dari luar sering memberi penilaian
(steriotipe) negatif terhadap masyarakat desa
adat Sidetapa sebagai orang jagoan yang
bermental pemberani jadi pencuri. Mitos
ParhyanganTaman Kayuan Mas dipercaya
sebagai mitos yang mampu mengusir bhuta
kala (roh jahat). Karena itu salah satu rangkaian
upacara Briyang Agung yang dilaksanakan tiga
tahun sekali harus mengadakan pembersihan
(pakiyisan). Jika tidak dilakukan rangakain ini
maka masyarakat akan kena malapetakadari
para Dewa. Penghormatan terhadap leluhur
(roh suci) yang diselenggarakan pada rumah
tumpang talu dapat dirujuk melalui mitos
Maya Denawa. Maya Denawa adalah raja
tamak, kejam dan angakara murka, sehingga
maasyarakat menjadi takut. Karena takut,
maka masyarakat membangun rumah yang
didalamnya berisi dapur, tempat tidur, dan
tempat persembahyangan baik untuk leluhur
maupun para Dewa. Meraka takut saat
sembahyang disergap oleh raja Maya Denawa.
Secara logika, lokasi desa adat Sidetapa di
pegunungan, tentu cuaca selalu dingin, sehingga
sebagian besar kegiatan manusia dikerjakan
dalam rumah, termasuk sembahyang. Tidak
seperti di Bali dataran tempat sembahyangnya
ada di luar bangunan rumah. Karena cauca
lebih panas. Demikian pula mitos rombongan
raksasa yang selalu mencari mangsa anak dan
bayi. Untuk bersembunyi dibuat arsitektur
rumah yang semua aktivitas bisa dilakukan
dalam satu rumah. Juga mitos pelarian tentara
Majapahit yang akan diperkirakan menyerang
penduduk Sidetapa, maka pintu rumahnya
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dibuat ke arah bukit, bukan ke arah jalan.
Orang masuk rumah umumnya dari jalan.
Pandangan terhadap 3 mitos ini terdapat dua
penafsiran, yaitu : 1). Rumah yang aristektur
pintunya menghadap ke arah kebun, agar
memudahkan mengawasi kebun dan hasilnya,
2). Masyarakat Sidetapa yang suka jadi
jagoan, sakti, dan kebal berprofesi sebagai
pencuri cepat bisa bersembunyi ke dalam
rumah mereka. Pandangan negatif seperti itu
tentu perlu penelitian lebih mendalam. Orang
Sidetapa juga sudah menyadari hal ini. Mereka
sendiri yang mengakui desanya sering berbau
“hamis”. Mitos Pura Petirtan yang tidak
membolehkan masyarakat desa adat Sidetapa
mesiwa (patron) ke griya Banjar. Penyelesaian
upacara (juru puput) tidak harus dengan
pendeta. Masyarakat desa adat Sidetapa adalah
masyarakat egalitarian (tanpa tri wangsa) maka
penyelesaian upacara cukup dengan Balian
yang ada di desa adat Sidetapa. Mitos Pura
Rambut Unggahang sangat berkaitan dengan
mitos Rsi Markandya. Mitos Pura Rambut
Unggahang lebih mendetailkan pembuktian
bahwa Rsi Markandya menempatkan rambut
beliau di pura ini sebagai justifikasi kehadiran
beliau pernah tinggal di Sidetapa. Mitos Pura
Munduk mempunyai kaitan erat dengan mitos
Pura Rambut Unggahang dan mitos Pura Puseh.
Ketiga mitos ini memberi justifikasi untuk
mewujudkan kesejahteraan melalui kesuburan
tanaman padi, pala bungkah, dan pala gantung
(tanaman umi-umbian dan buah-buahan).
Dan mewujudkan rasa persatuan diantara
desa-desa Bali Aga lain, seperti desa adat
Pedawa, Cempaga, Tigawasa, dan Banyusri.
Mitos kepercayaan terhadapat Hyang Widhi
memberikan gambaran (informasi) bahwa
masyarakat desa adat Sidetapa sudah mulai
menerima pengaruh agama Hindu Majapahit
(dataran). Konsep Pura Bale Agung sebagai
stana Dewa Wisnu dan Pura Desa berstana
Dewa Brahma.
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Untuk memperlihatkan keragaman tradisi
sesuai dengan konsep adigium, desa kala patra
di Bali yang dijiwai agam Hindu, maka perlu
mempertahankan mitos kepercayaan yang
ada di desa adat Sidetapa, Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng.
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