BENTUK DAN FUNGSI PERTUNJUKAN WAYANG LEMAH
DALAM KEHIDUPAN RELIGIUS UMAT HINDU DI BALI
Oleh: Wayan Supartha

Abstrak
Pertunjukan Wayang Lemah dalam kehidupan religius umat Hindu di Bali sangat
penting. Semua jenis upacara yajña yang tergabung dalam Panca Yajña memerlukan pertunjukan
Wayang Lemah. Pertunjukan itu, tidak hanya bisa dilihat dari dimensi budaya, tetapi juga bisa
dipandang dari segi spiritual. Dilihat dari segi bentuknya, pertunjukan Wayang Lemah sangat
sederhana. Pertunjukan itu tidak perlu panggung khusus, tidak mamakai kelir, dan peralatan
lainnya. Meskipun penampilannya sederhana, tetapi pertunjukan Wayang Lemah memiliki
beberapa fungsi, yaitu fungsi religius, media menyebarluaskan pesan-pesan Itihasa yang terdiri
dari teologi, kepahlawanan, politik dan bela negara, pendidikan etika-moral, penyucian dan
pengampunan dosa.
Kata-kata kunci: Wayang Lemah, kehidupan religius, umat Hindu
abstract
Performing Wayng Lemah in the religious life of Hindus in Bali is very important. All
kinds of yajna ceremony incorporated in PancaYajña requires performing Wayng Lemah. Show,
not only reflected the cultural dimensions, but also in terms of the spiritual. In terms of shape,
performing Wayng Lemah is very simple. The show does not need a special stage, do not wear
the color, and other equipment. Despite the simple appearance, but the show Wayng Lemah has
multiple functions, religious functions, disseminate media messages comprising Itihasa theology,
heroism, political and defend the country, ethical-moral education, purification and forgiveness
of sins.
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I. PENDAHULUAN
Kesenian dan agama dalam kehidupan religius masyarakat Bali berkaitan eat dan bahkan
tidak bisa dipisah-pisahkan. Aktivitas berkesenian bagi masyarakat Bali terus hidup dan berjalan
tiada henti. Memang hal itu bisa dipahami, karena bagi masyarakat Hindu di Bali, kesenian
sudah merupakan sebuah persembahan. Bahkan sebuah upacara agama, belum dianggap
sempurna tanpa kehadiran pertunjukan seni. Bharatanatya (2010) bahkan mengatakan begitu
menyatunya agama dan seni sering membuat orang luar Bali kagum sekaligus “bingung”
menyaksikan gemuruh pementasan seni di tengah religiusitas upacara agama.

Sebuah pertunjukan seni menyertai bahkan dalam kasus tertentu menjadi bagian dari
upacara agama yang tergabung dalam Panca Yajña yaitu Dewa Yajña, Pitra Yajña, Rsi Yajña,
Manusa Yajña, dan Bhuta Yajña. Dalam upacara yajña tersebut, selain disertai suara gamelan,
kidung, genta, puja mantra pandita dan pinandita, juga seringkali diadakan pertunjukan Wayang
Lemah. Pertunjukan wayang ini adalah salah satu kesenian wayang kulit dari tiga macam
wayang yang disakralkan di Bali. Tiga pertunjukan wayang kulit tersebut adalah Wayang Sapuh
Leger, Wayang Sudamala dan Wayang Lemah itu sendiri. Kesenian wayang kulit ini pada
umumnya dipertunjukkan pada siang hari, tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu
belencong.
Di beberapa tempat di Bali, hampir dalam setiap penyelengaraan ritual penting di pura, di
banjar maupun di rumah tinggal anggota masyarakat, memerlukan pertunjukan Wayang Lemah.
Pertunjukan wayang kulit, termasuk Wayang Lemah, selain bisa dilihat dari segi seni budaya,
juga bisa dikaji dari aspek religius. Di beberapa desa di Bali, pertunjukan Wayang Lemah juga
disebut wayang gedog. Istilah gedog adalah sama dengan kropak atau kota tempat wayang.
Selain itu, ada juga menyebut wayang ngiring pedanda (mengikuti pendeta). Maksudnya adalah,
ketika pendeta memulai mapuja (mengumandangkan mantra), pertunjukan Wayang Lemah
dimulai. Lalu ketika pendeta habis mapuja, maka pertunjukan Wayang Lemah juga selesai,
meskipun lakon cerita yang disampaikan dalang belum selesai.
Berdasarkan pengamatan, pertunjukan Wayang Lemah selalu menggunakan Itihasa
(Ramayana atau Mahabharata dan Purana) sebagai lakon cerita. Atau setidak-tidaknya wiracarita
itu digunakan sebagai sumber untuk sebuah lakon carangan (cerita penggalan) yang disusun oleh
dalang, tanpa mengubah sumber cerita aslinya. Dari uraian tersebut, ada dua permasalahan yang

dikaji yakni bagaimana bentuk dan fungsi Wayang Lemah dalam kehidupan religius masyarakat
Hindu di Bali.

II. PEMBAHASAN
2.1 Bentuk Pertunjukan Wayang Lemah
Kesenian Wayang Lemah, sesuai dengan namanya (dalam bahasa Bali, salah satu
pengertian “lemah” adalah siang hari) lebih sering dipentaskan pada siang hari atau ketika
matahari terbit dan sebelum matahari terbenam.
Dalam pertunjukan Wayang Lemah, tidak diperlukan panggung khusus. Cukup
beralaskan tikur, menggunakan satu gadebong (batang pohon pisang) yang masing-masing
ujungnya ditancapkan batang kayu dadap. Kedua kayu tersebut dihubungkan dengan benang
putih yang disebut benang tukelan atau di beberapa atempat disebut benang pipis. Tidak perlu
memasang kelir (layar) karena benang tukelan itu digunakan untuk menyandarkan wayang,
penggati kelir. Di masing-masing ujung benang, digantunglah pis bolong satakan (uang kepeng
berjumlah 200 keping) atau ada pula yang menggunakan 11 kepeng. Oleh karena pertunjukannya
berlangsung di siang hari dan tanpa kelir, maka tidak diperlukan lampu blencong atau alat
penerangan lainnya. Namun di Daerah Buleleng, ada dalang memakai lampu blencong dalam
pertunjukan Wayang Lemah. Di Tabanan, selain ada yang memakai lampu blencong, juga juga
dalang memakai lampu sentir atau pelita. Namun lampu itu dibuat dari kulit telur sebagai tempat
bahan bakar minyak kelapa, serta sumbunya dibuat dari sigi kompor minyak tanah atau benang
tukelan.

Pertunjukan Wayang Lemah, oleh karena dinilai sederhana, sering dipentaskan dengan
jumlah anggota sekaa (geoup) yang minim, misalnya diriingi gamelan gender satu pasang, dan
dalang tidak memerlukan katengkong (pembatu dalang saat pertunjukan) sehingga jumlahnya
hanya tiga orang (termasuk dalang). Namun dalam berbagai pertimbangan, ada juga dalang
menggunakan dua pasang gender wayang dan dua katengkong sehingga jumlah personil yang
diperlukan termasuk dalang adalah tujuh orang. Meskipun bentuknya sangat sederhana, Wayang
Lemah diposisikan sangat penting sehingga sering disebut wayang wali yaitu kesenian sakral
yang menyertai upacara keagamaan. Menurut Wayan Kawen dalam artikelnya yang dimuat
http://www.pdwi.org/, Jumat 11 Maret 2011, Wayang Lemah adalah salah satu tiga macam
wayang yang disakralkan di Bali. Tiga wayang sakral dimaksud adalah Wayang Sapu Leger,
Wayang Suddhamala dan Wayang Lemah. Meskipun dinilai penting, tetapi Wayang Lemah
seringkali kurang mendapat perhatian penonton. Mangku Dalang yang sudah melakukan
pertunjukan dengan mengerahkan tenaga dan ilmu pengetahuannya dalam menyampaikan pesanpesan, seringkali sirna begitu saja. Salah satu penyebabnya, mungkin karena pertunjukan
Wayang Lemah berbarengan dengan pementasan topeng yang menggunakan gamelan lebih
besar, sehingga, suara dalang menjadi tenggelam.
Dalam tradisi berkesenian di Bali, sebelum pertunjukan dimulai pelaku seni selalu
mengucapkan doa-doa agar pementasannya lancar dan sukses. Doa tersebut sudah tentu disertai
sesajen atau banten persembahan. Bentuk sesajen tersebut tentu saja berbeda-beda untuk setiap
dalang. Namun biasanya, sesajen pokok yang digunakan adalah suci asoroh dengan guling itik,
ajuman putih kuning, canang gantal, lenga –wangi buratwangi, Daksina Gede serba empat,
sarma 8100 kepeng, Segehan Gede, Pedupaan dan tetabuhan arak berem.

Cerita lakon yang digunakan dalang biasanya diambil dari Itihasa (Ramayana dan
Mahabharata) dan disesuaikan dengan jenis upacara. Jika pertunjukan itu dilakukan pada upacara
Dewa Yajña, maka lakon cerita diambil dari kisah yang menceritakan upacara, misalnya Kunti
Yajña. Jika pertunjukan dilangsungkan pada upacara Bhuta Yajña, maka lakon ceritanya Bima
Dadi Caru, yaitu cerita ketika Bhima mengorbankan dirinya sebagai caru kepada Raksasa Baka.
Jika pertunjukan berlansung pada upacara Pitra Yajña, maka lakon yang digunakan adalah Bima
Swarga atau cerita lain yang mengisahkan perjalanan roh ke sorga. Jika pertunjukan itu diadakan
pada Upacara Manusa Yajña, maka lakon yang digunakan dalang adalah crita yang mengisahkan
perkawinan, misalnya Perkawinan Arjuna-Subadra, atau Perkawinan Abimanyu-Uttari. Cerita
tersebut dikemas sedemikian rupa, disesuaikan dengan durasi upacara. Biasanya, pertunjukan
Wayang Lemah dimulai berbarengan dengan diawalinya pemujaan oleh Pandita. Demikian pula
berakhirnya pertunjukan jika pandita sudah mengakhiri pemujaan. Dengan demikian, jika
pemujaan Pandita berlangsung lama, maka pertunjukan Wayang Lemah juga berlangsung lama
atau sekitar dua jam. Demikian pula sebaliknya, pertunjukan wayang bisa pendek, bisa 30 menit
jika durasi pemujaan pandita berlangsung pendek.

2.2 Fungsi Wayang Lemah
Pertunjukan Wayang Lemah dalam upacara Yajña di Bali memiliki fungsi, antara lain
fungsi religius dan menyebarluaskan pesan-pesan Itihasa. Adapun uraiannya adaah sebagai
berikut.
2.2.1 Fungsi Religius
Pertunjukan Wayang Lemah memiliki fungsi religius antara lain dapat disimak ketika
seorang dalang memohon tirtha atau air suci untuk upacara ruwatan baik terhadap manusia

sebagai bhuwana alit maupun alam sebagai bhuwana agung. Ketika mohon tirtha, bahan air suci
dimohonkan oleh dalang dengan ucapan puja stawa dan mantra tertentu, setelah pementasan
selesai. Tirtha tersebut dipercikkan oleh yang memiliki Yajña atau oleh Mangku Dalang sendiri
kepada apa yang diupacarai. Apabila dalam rangkaian upacara Manusa Yajña, air suci itu
dipercikkan kepada orang yang diupacarai. Apabila dalam rangkaian Dewa Yajña, misalnya
upacara melaspas sanggar Pemerajan, Pelinggih-Pelinggih, air suci diarahkan kepada bangunan
yang dipelaspas itu.
Menurut beberapa informan yang diwawancarai, pertunjukan Wayang Lemah juga
berfungsi sebagai pengiring pedanda. Mengapa dijadikan pengiring pedanda adalah dengan
alasan demi kepentingan keselamatan pedanda itu sendiri dari serangan ilmu sihir (black magic).
Pada jaman dahulu, menurut informan, ada beberapa orang yang suka mencelakakan seorang
sulinggih saat mapuja dengan ilmu sihir atau black magic. Untuk mengantisipasi hal-hal yang
tidak diinginkan, maka orang yang menyelenggarakan upacara yajña mengadakan pertunjukan
Wayang Lemah dan kesenian lain seperti Topeng Sidhakarya. Dengan adanya pertunjukan
kesenian ini, maka orang-orang yang berencana menggangu sang pandita, terlebih dahulu
menonton pertunjukan wayang atau Dramatari Topeng. Oleh karena asyik menonton, orang yang
tadinya hendak mengganggu sulinggih tersebut, tidak sadar upacara berakhir, sehingga tidak ada
waktu lagi untuk mencelakai sang pandita.
2.2.2 Fungsi Menyebarluaskan Pesan-pesan Itihasa
Pertunjukan Wayang Lemah menggunakan Itihasa (epos Ramayana dan Mahabharata)
sebagai lakon cerita. Bagi umat Hindu, Itihasa sangat penting peranannya dalam menjelaskan

dan menyebarkan ajaran yang terkandung dalam kitab suci Veda, sebagaimana dinyatakan dalam
kitab Mahabharata Adiparva (1.264-266), sebagai berikut.
Yathaitanitihasanam tatha bharatam ucyate,
yascainaý sravayecchsraddhe brahmananpadamantatah.
Aksayyamantrapanam vai pitrmstasyopatisthate,
itihasa puranabhyam vedam samupbrhayet.
Bibhetyalpasrutad vedo mamayam praharisyati.
karsnam vedamimam vidvañcachsravayitvarthamasnute.
Terjemahan:
Mahabharata adalah sejarah di antara semua sejarah. Ia yang menjadikan seorang
Brahmana berkenan membaca walaupun hanya satu baris pada saat upacara Sraddha,
persembahan kepada roh suci leluhur yang telah meninggal dunia, berupa makanan dan
minuman, hal itu (pahalanya) tidak akan pernah habis-habisnya.
HendaknyaVeda dijelaskan melalui sejarah (itihasa) dan sejarah dewa-dewa serta rajaraja (purana). Veda merasa takut kalau seorang bodoh membacanya. Veda berpikir
bahwa dia (orang yang bodoh) akan memukulku. Orang yang terpelajar yang berkenan
membaca kitab suci Veda dan Mahabharata akan memperoleh keberuntungan).

Sloka Adiparva di atas (khususnya 1.265-266), pada zaman kejayaan Majapahit
diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuno termuat dalam kitab Saramuccaya (39) yang
merupakan karya kompilasi dari Mahabharata karya Maharsi Vararuci sebagai berikut.
Ndan Sang Hyang Veda paripurnakêna sira, maka sadhana sang hyang Itihasa, sang
hyang Purana, apan atakut sang hyang Veda ring wwang akêdik ajinya, ling nira,
kamung hyang haywa tiki umara ri kami ling nira mangkana rakwa atakut.
Terjemahan:
Veda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna melalui jalan mempelajari Itihasa dan
Purana sebab Veda itu akan takut kepada orang-orang yang sedikit pengetahuannya,
sabdanya: wahai tuan-tuan jangan datang padaku, demikian konon sabdanya karena takut.

Kitab Chandogya Upanisad (VII.1.2) yang merupakan salah satu kitab Sruti secara tegas
menyatakan bahwa kedudukan kitab-kitab Itihasa dan Purana sebagai Veda yang ke-5
(itihasapuranam pañcamam vedanam vedam).
Mahabharata memiliki fungsi yang sangat utama, karena mengandung ajaran
kebijaksanaan yang luar biasa. Bahkan ada mitologi, para devata pernah mengambil seluruh
kitab Veda dan kemudian ditimbang dengan Mahabharata. Ternyata Mahabharata masih lebih
berat. Semua ajaran tentang Dharma, Artha, Kama dan Moksha terkandung dalam Mahabharata.
Apa yang ada di tempat lain, pasti ada juga di sini. Apa yang tidak ada di sini, pasti juga tidak
ditemukan di tempat lain. Sehubungan dengan itu, Rajen Jani sebagaimana dimuat
http://rajenjani.wordpress.com/ menulis sebagai berikut.
The Mahabharata is a sacred text and one of the two great Hindu epics, the other being
Ramayana. In the Adi Parvan (first book) of the Mahabharata, it is claimed that what is
found here may be found elsewhere, but what is not found here will not be found
anywhere. No other book of the world excepting the Mahabharata can make such a bold
claim, as it contains: the song celestial- Bhagavat Gita....
(Mahabharata adalah teks suci dan salah satu dari dua epos besar Hindu, selain
Ramayana. Dalam Adi Parva (buku pertama) dari Mahabharata, hal ini diklaim bahwa
apa yang ditemukan di sini dapat ditemukan di tempat lain, tetapi apa yang tidak
ditemukan di sini tidak akan ditemukan di mana saja. Tidak ada buku lain di dunia
kecuali Mahabharata yang berani mengklaim seperti itu, karena mengandung: lagu Illahi
Bhagavadgita....

Dilihat dari isinya, sesuai dengan sloka dalam Adiparva, maka kitab Mahabharata
digambarkan sebagai kitab Dharmasastra, sebagai Arthasastra, Kamasastra, dan sebagai
Moksasastra (arthasastramidam proktam dharmasastramidam mahat kamasastram idam
proktam vyasenamitabuddhina). Lebih jauh dinyatakan bahwa apa saja tentang ajaran dharma,
artha, kama dan moksa, terkandung dalam kitab Mahabharata ini, barangkali dapat di jumpai di

tempat-tempat lainnya, tetapi apa yang tidak ada di dalam kitab ini tidak akan pernah dijumpai di
kitab-kitab lainnya (Dharme carthe ca kame ca mokse ca Bharatarsarbha, yadihasti tadanyatra
yannehasti na kutra kvacit. Svargarohanaparva. V.50).
Sloka Svargarohanparva (V.50) di atas diterjemahkan dalam kitab Sarasamuccaya berbahasa
Jawa Kuno sebagai berikut.
“Anaku kamung Janamejaya, salviring varavarah, yavat makapadarthangcaturvarga,
savataranya, sakopanyasanya, hana juga ya ngke, sangskûepanya, ikang hana ngke, ya
ika hana ing len sangkeriki, ikang tan hana ngke, tan hana ike ring le sangkeriki.”
Terjemahan:
“Anakda Janamejaya, segala ajaran tentang catur varga (Dharma, Artha, Kàma, dan
Moksa) baikpun sumber, maupun uraian arti atau tafsirnya, ada terdapat di sini;
singkatnya, segala yang terdapat di sini akan terdapat dalam sastra lain; yang tidak
terdapat di sini tidak akan ditemukan dalam sastra lain dari sastra ini.”

A.N. Jani (1989:69) menambahkan, bahwa Mahabharata tidak hanya puisi sejarah
kepahlawanan (itihasa), tetapi juga merupakan buku hukum dan moralitas (dharmasastra), buku
etika (tata susila) atau niti, dan faktanya merupakan sebuah buku ensiklopedia tentang budaya
India, yang di dalamnya terdapat berbagai permasalahan moralitas. Menurut S. G. Kantawala
(1989:89) Mahabharata merupakan kompedium berbagai legenda, cerita-cerita, pengajaran dan
pendidikan, hukum, moral, filsafat, dan sebagainya. Mahabharata juga disebut sebuah Kavya
(Adiparva 1.173), sebuah Dharmasastra (Adiparva 56.21) dan sebuah cerita kepahlawanan
(Itihasa) seperti dijumpai dalam Adiparva.
Berdasarkan kutipan di atas, maka pertunjukan Wayang Lemah yang mengambil
Mahabharata sebagai lakon cerita memiliki fungsi menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan
yang terkandung dalam Itihasa yang meliputi antara lain moralitas, hukum, pendidikan budi

pekerti, filsafat hidup, kepahlawanan. Dalam tulisan ini, hanya dikemukakan beberapa hal saja,
karena adanya keterbatasan.

1. Teologi
Pertunjukan Wayang Lemah seringkali menyampaikan pesan-pesan teologi. Jika
mementaskan cerita Ramayana, dalang wayang kulit di Bali sering mengacu Kekawin Ramayana
sebagai sumber cerita. Ajaran ketuhanan (teologi) dalam Kakawin Ramayana dapat dipetik
ketika Indrajit putra Rawana terpukul mundur. Dengan melakukan yoga ia memperoleh
kesaktian istimewa sehingga tidak kelihatan, dan sebuah senjata yaitu sang ”panah ularjerat”
(nagastrapasa). Panah itu sanggat sakti, bahkan Sri Rama dan Laksamana terjerat dan tidak dapat
berbuat apa-apa. Vibhisana bersama Sugrrva memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk
membebaskan dari belenggu panah naga tersebut, dan Visnu mengirim garuda untuk mematuk
panah ular-ular tersebut. Episode ini menunjukkan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai
garuda (di dalam kitab suci Veda disebut Garutma atu Suparna yang bersayap emas).
Ketika Vibhisana dinobatkan menjadi raja di Langka, Sri Rama mengajarkan teologi
kepemimpinan. Dalam Kekawin Ramayana 21-10.disebutkan sebagai berikut.
Sang hyang indra, yamam, surya, candra, nilakwera, bharunagni nahan wwalu sirata
maka angga bhupati matang sira ni nesthi asta brata.
Artinya
Sang hyang indra, yama, surya, candra, dan bayu, sanghyang kwera, waruna, dan agni itu
semuanya delapan. Semua beliau itu menjadi pribadi sang pemimpin (raja). Oleh karena
itulah beliau harus memuja asta brata.

Dalang Wayang Lemah acapkali menyinggung kepemimpinan Asta Brata tersebut,
meskipun tidak sempat menguraikan secara detail.

Ketika pertunjukan pada upacara Pitra Yajña, seringkali disinggung tentang sorga dan
neraka. Lebih jauh tentang sorga-neraka ini, bisa disimak ketika Maharsi Vyasa melalui kekuatan
yoga menunjukkan kepada Dritarastra, Gandhari, Kunti dan Vidura tentang alam sorga dan
neraka. Mereka juga ditunjukkan tentang posisi roh-roh orang yang gugur di medan perang.
Dalang juga sering membawakan lakon ketika Yudhisthira bersama adik-adiknya meninggalkan
ibu kota menuju pegunungan Himalaya, setelah penobatan Parìksit, putra Abhimanyu diangkat
sebagai raja Hastina. Ditemani seekor anjing, Pandawa Lima beserta Draupadi meninggalkan
istana. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan Dewa Agni yang memerintahkan untuk
membuang semua senjata ke dalam laut. Mereka sampai ke gunung Himalaya, sambil terus
menerus melakukan ‘yoga pemusnahan diri’ (bhrastayoga). Orang yang pertama meninggal
adalah Draupadì, disusul Sahadeva, Nakula, Arjuna dan terakhir Bhima. Ketika Yudhisthira
tinggal sendirian, Indra datang dan mengajak putra Kunti itu naik ke keretanya menuju sorga.
Yudhisthira menolak kalau seekor anjing yang sejak tadi setia menemaninya, tidak diajak ikut
serta. Anjing itu kembali menjelma menjadi dewa Dharma dan Yudhisthira diangkat ke sorga
tanpa perlu meninggalkan badannya.
Dalam kitab Svargarohanaparva Jawa Kuno diuraikan tentang alam neraka, sorga, para
Dewa yang menjelma menjadi Pandawa dan tokoh-tokoh Kaurava, serta kembali dan bersatunya
roh-roh Pandawa dengan para Dewa sebelumnya, seperti Yudhisthira menyatu dengan Dewa
Dharma, Bhima menyatu dengan Dewa Vayu, Arjuna menyatu dengan Dewa Indra, Nakula dan
Sahadeva menyatu dengan Dewa Kembar Kahyangan Asvinodeva, dan Draupadì menyatu
dengan Dewi Laksmì.
2. Kepahlawanan

Itìhasa sering disebut juga sebagai Wiracarita, karena cerita ini dahulu sering diceritakan
melalui tradisi dari mulut ke mulut. kata Wiracarita terdiri dari kata “Wira” dan carita. Wira
berarti laki, pahlawan, berani, perwira dan carita berarti cerita. Dengan demikian, wiracarita
adalah cerita kepahlawanan. Baik dalam Ramayana maupun Mahabharata, ditampilkan
pertempuran antara dua kelompok besar, yang satu bertindak dalam kebajikan, yang satu lagi
bersifat jahat. Mereka bertarung untuk mencapai kemenangan. Pertempuran tersebut selalu
memiliki akhir yang sama, yakni kemenangan selalu berada di pihak yang benar. Banyak
pahlawan terkenal dalam Epos Ramayana dan Mahabharata. Dalam Ramayana ada Hanoman,
Anggada, Sugriwa, Kumbakarna, Vibhishana, selain Rama dan Laksmana. Dalam Mahabharata
ada Arjuna, Bhima, Karna, Gatotkaca, Bimanyu, Srikandi dan masih banyak lagi yang lainnya.
Melalui pertunjukan Wayang Lemah, nilai kepahlawanan tersebut sering disinggung oleh
mangku dalang dalam pertunjukannya.

3. Politik dan Belanegara
Dalam lakon Kumbakarna Lina, pertunjukan Wayang Lemah sering menampilkan
kepahlawanan Kumbakarna dan Wibhisana. Kedua tokoh tersebut memiliki semangat dan tujuan
yang sama, tetapi dengan cara bertolak belakang. Kumbakarna dikisahkan mau bertempur
melawan Rama dengan alasan membela negara, bukan membela kejahatan kakaknya (Rawana).
Sedangkan Vibhishana memihak Rama karena ia diusir oleh Rawana. Sepintas, tindakan
Vibhishana ini bisa dinilai sebagai pengkhianat negara. Akan tetapi setelah Rawana gugur,
Vibhishana kemudian menjadi raja di Alengka menggantikan kakaknya. Ini berarti, Vibhishana

memihak Rama justru sangat mencintai negerinya sendiri dan demi membela negara dari
pemerintahan Rawana yang kejam dan bengis.
Begitu pula Rama, meskipun ia bisa saja menjadi raja di Alengka tetapi ia tetap memilih
Ayodhya. Dalam cerita dikisahkan Alengka jauh lebih indah dan lebih makmur bila
dibandingkan dengan Ayodhya. Akan tetapi Rama tidak ingin menjadi raja di kerajaan yang
pernah diperintah Rawana. Dalam pertunjukan Wayang Lemah, seorang dalang pernah
menampilkan dialog antara Vibhishana dengan Rama yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia sebagai berikut.
Vibhishana berkata kepada Rama, “Paduka, saya menyerahkan diri saya dan kerajaan ini
pada kaki suci Paduka.”
Rama menjawab, “Janani Janma bhumischa swargadapi garlyasi” (Ibu dan Ibu Pertiwi
lebih mulia daripada Surga. Aku tidak dapat meninggalkan tanah tumpah darah-Ku sekalipun
negeri itu tidak semakmur Alengka”.

4. Pendidikan Etika-Moral
Dalam upacara Manusa Yajña, pertunjukan Wayang Lemah sering menampilkan cerita
tentang perkawinan baik tokoh dalam epos Ramayana maupun Mahabharata. Dalam pertunjukan
itu, kemudian sering dalang menyinggung soal etika-moral. Ajaran tersebut bisa dipetik dari
kasus perkawinan Draupadì. Dalam Mahabharata diceritakan, Arjuna berhasil memenangkan
Draupadì dalam sayembara. Sepulang dari sayembara, Pandawa menemui Dewi Kunti sedang
berbaring sambil memikirkan keadaan anak-anaknya (versi lain, Dewi Kunti sedang memasak).
Arjuna menemui ibunya dan memberitahukan membawa sesuatu. Dewi Kunti tanpa berpikir

menyuruh mereka agar membagi rata apa yang diperoleh. Betapa terkejutnya Kunti ketika ia tahu
bahwa putra-putranya membawa seorang wanita. Oleh karena tidak mau berdusta atau menarik
ucapannya lagi, maka Draupadì pun menjadi istri Panca Pandawa alias berpoliandri.
Kasus poliandri menjadi manarik ketika dikaji dari perspektif etika dan moral. Dalam
budaya Jawa, setelah mendapat pengaruh Islam, kasus poliandri Draupadì seakan
“disembunyikan”. Hal itu bisa dilihat dalam cerita pewayangan Jawa versi Pustaka Raja Purwa.
Di situ dikisahkan, Dewi Draupadì dinikahi oleh Yudhisthira saja dan bukan milik kelima
Pandawa. Cerita tersebut antara lain dapat disimak dalam lakon “Sayembara Gandamana”
(Mulyono,1983:103). Namun menurut kaca mata Hindu, cerita yang “asli” tetap dipertahankan.
Mungkin karena dalam Hindu, masalah etika dan moralitas bukanlah persoalan “hitam-putih”.
Konsep “rwabhineda” sering menjadi alasan pembenar untuk menilai suatu permasalahan.
Dalam wicarita disebutkan, Draupadì melakukan perkawinan poliandri adalah akibat
ucapan Dewi Kunti dalam keadaan “tidak memahami apa yang terjadi”. Dewi Kunti mengira
yang diperoleh Pandawa itu adalah makanan dari hasil meminta-minta. Seandainya Dewi Kunti
tahu, bahwa yang didapat Pandawa itu adalah seorang wanita dari hasil sayembara, kemungkinan
besar Dewi Kunti akan berkata lain. Akan tetapi, Dewi Kunti merasa berdosa kalau menarik
kembali ucapannya. Mau tidak mau ia harus menerima kenyataan ini, tanpa mempedulikan opini
dunia mengenai masalah ini.
Sebuah versi cerita menuturkan, setelah Draupadì berada di rumah penginapan Pandawa,
Shri Krishna (yang sudah mengenali Pandawa di arena sayembara), mengunjungi Pandawa untuk
mengucapkan selamat pada Arjuna atas kemenangannya dalam sayembara itu. Namun Shri
Krishna disambut dengan wajah murung oleh Dewi Kunti, Arjuna dan Draupadi. Mereka

melaporkan kejadian tentang “pembagian hadiah” itu kepada Shri Krishna untuk meminta
pertimbangan apakah ada kemungkinan membatalkan ucapan Dewi Kunti tadi. Apa jawaban
Krishna? Krishna menjawab bahwa hal itu merupakan takdir dan harus terjadi. Peristiwa ini
tidak bisa dilepaskan dari peristiwa jauh sebelumnya. Menurut Krishna, kejadian itu terjadi oleh
karena Draupadì-lah yang memohon kepada Dewa Shiwa. Pada suatu hari Draupadì memohon
kepada Dewa Shiwa agar diberikan suami dengan lima kualitas super yaitu: (1) Kebijaksanaan
yang super; (2) Kesaktian yang super; (3) Ketampanan yang super; (4) Kepandaian sains yang
super; (5) Ahli strategi tatanegara yang super. Dewa Shiwa menolak permintaan itu, karena tidak
mungkin Draupadì memperoleh satu orang suami dengan kualitas demikian. Oleh karena
Draupadì memaksa, Dewa Shiwa mengabulkan permintaan Draupadì dengan harus melakukan
perkawinan dengan lima laki-laki utama yaitu Panca Pandawa.
Ada juga versi cerita menuturkan, bahwa masalah poliandri ini menjadi permbincangan
yang cukup hangat antara Drupada, Yudhisthira, Dewi Kunti, Drustajumna, dan Bhagawan
Abyasa. Drupada berkata, “Perbuatan itu tidak dilarang oleh Weda”. Yudhisthira berkata,
“Dalam Purana ada kisah tentang Jatila, seorang gadis berbudi luhur yang kawin dengan tujuh
orang sadu.” Dewi Kunti berkata, “Yudhisthira benar karena ia hanya melaksanakan apa yang
kusuruh.” Drustajumna berkata, “Kesusilan adalah perkara yang sangat pelik”. Bhagawan
Abyasa berkata, “Draupadì telah menerima berkah Dewa Shiwa, ia akan kawin dengan lima
kesatria utama yang bersaudara; adakah manusia yang berani menentang kehendak Shiwa?” (Ida
Pandita Nabe Sri Bhagavan Dwija, 2011).
Dengan memperhatikan uraian di atas, maka perkawinan poliandri yang dilakukan Dewi
Draupadì bisa dilangsungkan. Tetapi muncul pertanyaan: apakah perbuatan Draupadì

berpoliandri dengan Pandawa melanggar etika dan moral? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentu
mesti diketahui dan dipahami dulu latar belakangnya. Sebagaimana telah disebutkan, Yudhisthira
yang dikenal simbol keadilan membenarkan kasus Draupadì berpoliandri. Demikian pula
Bhagawan Wyasa sendiri tidak memvonis Draupadì sebagai wanita yang tidak bermoral. Sri
Krishna, yang sangat dekat dan sering melindungi Draupadì juga tidak mengecam perkawinan
ini. Jika ketiga tokoh tersebut telah mengeluarkan keputusan, maka hal itu juga bisa disebut
sebagai sumber hukum. Dengan demikian, apa yang dikatakan mereka, tentu bisa dijadikan
pedoman dalam hal etika dan moralitas. Pernyataan Bhagawan Wyasa maupun Krishna bisa
dikatakan sebagai pendapat ahli atau doktrin.
Selain itu, di kalangan rakyat India, ada kepercayaan bahwa hendaknya selalu mengingat
nama wanita untuk dimuliakan, seperti dimuat dalam mahawakya di bawah ini:
“Ahalya-Draopadii-Kuntii-Tara-Mandodarii
Paincakanya-Smarennityam-Mahapatakanasanam”

Menurut mahawakya di atas, lima wanita mulia yang hendaknya diingat itu adalah: (1)
Dewi Ahalya, (2) Dewi Draopadi, (3) Dewi Kunti, (4) Dewi Tara dan (5) Dewi Mandodari.
Anandamurti (1999:54-55) mengemukakan, apabila seseorang ingat kepada lima wanita mulia
ini,

maka

ia

akan

mendapat

kekuatannya.

Ingat

kepada

mereka

itu

merupakan

mahapatakansanam, yaitu menghapuskan semua reaksi perbuatan-perbuatan yang dipandang
sangat berdosa. Apabila dianalisis dari sudut pandangan sosial, menurut Anandamurti,
mempunyai lima orang suami sungguh merupakan suatu hal yang tidak biasa baik di zaman
dahulu maupun sekarang. Namun ditegaskannya, ingatlah nama-nama kelima wanita mulia itu
dan ingatan yang suci itu akan menghapuskan reaksi-reaksi dari dosa di masa lalu. Menurut
Anandamurti, ajaran tersebut membingungkan. Dari sudut dharma, pikiran yang bersifat khusus,

perbuatan Draupadì itu tergolong tidak terpuji. Tetapi bila dilihat dari sudut dharma sosial, maka
perbuatannya itu sama sekali tidak tercela.
Anandamurti mengemukakan, menurut peraturan ilmu sosial, seorang laki-laki harus
memiliki seorang istri. Hal ini bisa dikatakan wajar, jika jumlah laki-laki dan kaum wanita di
suatu negara hampir sama. Tetapi jika di suatu negara tertentu, jumlah kaum laki-laki secara
drastis menurun, sebagai akibat adanya perang, jumlah wanita akan melonjak jauh melampaui
jumlah kaum laki-laki. Untuk menjaga kesucian dan perasaan terlindungi kaum wanita, maka
kaum laki-laki mungkin perlu untuk mempunyai istri lebih dari satu. Oleh karena jumlah wanita
lebih banyak, apabila tidak punya suami yang sah, mereka sering terpaksa menempuh kehidupan
imoral, sehingga berakibat buruk bagi masyarakat. Itulah sebabnya, jika kaum wanita melampuai
jumlah kaum laki-laki, maka seorang laki-laki diperkenankan mengambil lebih dari satu wanita
sebagai istri untuk menjaga kesucian di dalam kehidupan sosial. Demikian pula sebaliknya, jika
jumlah laki-laki jauh melampaui jumlah kaum wanita, menurut Anandamurti, maka seorang
wanita harus menerima lebih dari satu laki-laki sebagai suami untuk menjaga kesucian di
masyarakat. Di negeri Tibet juga berlaku kelonggaran ini. Anandamurti selanjutnya berkata:
“Itulah sebabnya saya tidak menolak Draupadì melakukan poliandri, walau ini tidak biasa.
Sering terjadi, bahwa orang-orang yang semi-berpendidikan memandang sesuatu yang tidak
biasa itu sebagai hal yang jahat.”
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa “perbuatan Draupadì melakukan poliandri
bisa dimaklumi atau dibenarkan, tetapi tidak semua orang yang melakukan poliandri dapat
dibenarkan”. Alasannya antara lain: Dewi Draupadì, melakukan poliandri bukan karena
dimotivasi oleh masalah seks. Ketika ia melakukan permohonan kepada Dewa Shiwa, ia hanya

mohon seorang suami yang memiliki kualifikasi tertentu yang jumlahnya lima. Tetapi Dewa
Shiwa menganugerahkan lima orang dan tidak bisa ditolak. Selain itu, dalam cerita disebutkan,
bahwa Draupadì hanya mencintai Arjuna secara lahir batin sebagai suami. Dengan demikian,
pada dasarnya, Draupadì tidak menginginkan poliandri.

2.2.3 Penyucian dan Pengampunan Dosa
Dalam pertunjukan Wayang Lemah, dalang memohon tirtha atau air suci yang memiliki
fungsi religius sebagai penyucian baik pada diri manusia maupun alam lingkungan. Namun tirtha
itu sendiri mungkin lebih tepat diartikan simbol yang sifatnya sugestif. Yang lebih dapat
menyucikan, sesungguhnya adalah tuntunan moral yang disampaikan kisah Itihasa tersebut. Titib
(2005) mengemukakan bahwa pahala dari membaca, mendengarkan kisah Ramayana dan
Mahabharata adalah dapat memahami ajaran agama secara lebih mantap, lebih mudah dan
memudahkan pula dalam pengamalannya. Sloka Adiparva 1.266 menyatakan antara lain, bahwa
Veda hendaknya dijelaskan melalui sejarah Itihasa dan sejarah dewa-dewa serta raja (purana).
Di dalam Ramayana karya Maharsi Valmìki disebutkan tentang Phalasloka sebagai
berikut:
Idam pavitram papaghnam punyam vedaisca sammitam
Yah pathed ramacaritam sarvapapaih pramucyate
Etadakhyanamayusyam pathan Ramayanam narah
Saputrahpautrah saganah pretya svarge mahiyate
Pathandvijo vagrsabhatvamiyat syat ksatriyo bhumi patitvamiyat
Vanigjanah punyaphalatvamiyaj janasca sudro ‘pi mahattvamiyat
(Val. Ram. I.1.98-100).

Terjemahannya:

Siapa saja yang membaca cerita Sri Rama ini akan disucikan, dibebaskan dari segala
dosa, menjadi suci dan sama besar pahalanya dengan membaca seluruh isi kitab suci
Veda. Pembacaan ini akan menjauhkan seseorang dari segala dosa.
Seseorang yang membaca cerita Ramayana ini akan memperoleh umur panjang dan
setelah meninggal akan memperoleh kebahagiaan di sorga bersama putra-putranya, cucucucunya, dan pengikutnya.
Seorang cendekiawan (brahmana) menjadi mulia, politisi (kesatriya) menjadi penguasa
di bumi, seorang bisnismen (vaisya) memperoleh keberuntungan dari bisnisnya dan
bahkan seorang pekerja (sudra) pun akan memperoleh kebesaran/kemuliaan.

Pada bagian akhir Ramayana juga ditemukan pahala membaca Ramayana sebagai
berikut.
Idamakhyanamayustham saubhagyam papanasanam
Ramayanam vedasamam sraddhesu sravayed budhah
Aputro labhate putramadhano labhate dhanam
sarvapapaih pramucyet padamapyasya yah pathet
Papanyapi ca yah kuryadahrnyahuni manavah
pathatyekamapi úlokah papat sa parimucyate
(Val. Ram. VII.111.4-6).
Terjemahannya:
Cerita Rayamana ini memberikan umur panjang (bagi pembaca dan pendengarnya),
meningkatkan keberuntungan dan melenyapkan segala dosa dan pahalanya sepadan
dengan membaca (mempelajari) kitab suci Veda. Orang bijaksana hendaknya
membacakan kitab ini pada saat upacara kematian.
Mereka yang tidak memperoleh putra akan memperoleh putra, mereka yang miskin akan
memperoleh kekayaan. Walaupun ia membaca seperempat dari satu sloka kitab
Ramayana ini, akan dibebaskan dari segala dosa.
Seseorang yang melakukan dosa setiap hari, juga mereka bebas dari dosanya itu, apabila
ia mau membaca dan mendengarkan satu baris saja dari kitab Ramayana ini.
Tentang keutamaan Mahabharata berikut ini dikutip beberapa slokanya:
Bharatadhyanam punyam api padamadhiyatah
Sraddhanamasya puyante sarva papanyasesatah
(M.B.Adiparva 1.252).
Terjemahannya:

Mempelajari kitab Mahabharata (ini) dengan penuh keyakinan (sraddha), dan ia yang
hanya membacanya sebaris saja dari sloka kitab ini dengan penuh kerendahan hati, segala
dosanya akan dilenyapkan.
Sraddanah sadayuktah sada dharmaparayanah
Asevaninmamadhyayam narah papatpramucyate
(M.B.Adiparva 1.259).
Terjemahannya:
Mereka yang memiliki keimanan (sraddha) yang senantiasa berbhakti, yang senantiasa
melakukan kebajikan, akan dibebaskan dari dosa setelah membaca satu adhyaya (bab)
dari kitab Mahabharata ini.
Abhe samdhye japamkincitt sadyomucyeta kilvisat
Anukramanya yayatsthadhtraratya ca samcitam
(M.B. Adiparva 1.261).
Terjemahannya:
Seseorang yang mengulang-ulang membacanya bagian pengantar yang mana saja pada
pagi dan sore hari yang temaram, pada saat membacanya, akan dibebaskan dari dosa
yang dilakukan pada siang dan malam harinya.

Mahatvad bharatavac ca Mahabharatam ucyate
Niruktamasya yo veda sarva papaihpramucyate
(M.B. Adiparva 1.272).
Terjemahannya:
Demikian keutamaan Mahabharata yang demikian sangat penting, ia yang memahami
artinya dengan benar dibebaskan dari semua dosa.

Dalam upacara Pitra Yajña, tepatnya pada upacara Sraddha (Ngelinggihang Dewa
Hyang) satu bait Mahabharata yang dibacakan oleh pandita akan mengantarkan roh leluhur untuk
bebas dari penderitaan. Di Bali, pertunjukan Wayang Lemah memang sering dilangsungkan pada
saat upacara Pitra Yajña dengan maksud nunas tirtha. Adapun keutamaan Mahabharata saat
upacara Pitra Yajña dinyatakan sebagai berikut.
YathaitanItihàsanam tatha bharatamucyate,
Yascainam sravayeca sraddha brahmananpadamantatah
Aksyam annpanam vai pitrstasyopatisthate,

Itihàsapuranabhyam vedam samupavrmhayet
(M.B. Adiparwa 1.264-265).
Terjemahannya:
Demikianlah kedudukan kitab Mahabharata di antara kitab-kitab sejarah. Ia yang mampu
mendatangkan seorang pandita, walaupun ia hanya membaca sebaris saja dari kitab
Mahabharata, akan mengantarkan roh leluhur (mencapai sorga) tidak kekurangan apapun
makanan dan minuman dan tiada pernah habis-habisnya (dipersembahkan oleh anak
cucunya). Demikianlah kitab suci Veda hendaknya dijelaskan melalui kitab-kitab Itihasa
dan Purana.

Di dalam Itihasa berbahasa Jawa Kuno, lebih jauh dinyatakan bahwa tujuan penulisan
karya sastra adalah sebagai bentuk yoga, yakni bersatu dengan Istadevata, dewa junjungan sang
kawi (pengarang) untuk mencapai nirasraya (kelepasan) (Zoetmulder, 1994:208). Sesungguhnya
tujuan penulisan karya sastra tersebut, menurut Titib, mengandung misi menyebarkan ajaran suci
Veda yakni moksha seperti dinyatakan dalam epilog kekawin Ramayaóa (XXXI.50) sebagai
berikut.
Saksat manmantha silasang Raghusutamenuhi wisayadharma ring sarat ngka n Rayamana
bhadrawada moga mawangi rumesep teka ri hati sang yogiswara sista sang sujana suddha
manah ira huwus maca sira byaktawas ucapanta ring julung adhomukha pinakanimitta ning
lepas.
Terjemahannya:
Seperti halnya dewa Asmara perilaku Sri Rama dalam mengikuti kebajikan di bumi.
Demikianlah Ramayana (selesai ditulis pada bulan) Bhadrawada semoga memberi
keharuman dan dapat meresap ke dalam hati. Sang Yogiswara akan berhasil kehendaknya,
orang budiman akan menjadi suci setelah membaca (cerita Ramayana) ini. Demikian karya
ini semoga dapat menjadi sarana dalam mencapai kelepasan (moksha).
Dalam Swargarohanika Parwa, dialog antara Bhagawan Vaisampayana dengan
Janamejaya menunjukkan bahwa betapa pentingnya Mahabharata untuk dibaca, didengar,
dicamkan, karena dapat menghapus dosa dan papa. Atas pertanyaan Janamejaya, Vaisampayana
menjelaskan, apalah artinya tirtha Puskara, dibandingkan dengan berkah-berkah yang bisa
didapatkan dari pemahaman kitab Mahabharata. Kisah inilah air suci, air kehidupan yang

langsung mengucur dari bibir Krsna Dvaipayana Vyasa. Sifatnya yang menyucikan itu tidak
dapat dibandingkan dengan apapun juga. Ia tidak terbatas, keramat, menghapus segala dosa dan
lebih-lebih lagi dapat memberikan keberuntungan.
Lebih lanjut, Vaisampayana menjelaskan, orang yang membaca cerita Mahabharata ini di
hadapan orang banyak, haruslah orang yang bersih jasmani dan rohaninya, bertingkah laku
sopan, dan pantas mengenakan jubah putih yang berarti dapat menguasai nafsu indriya, mentaati
semua larangan dan matang dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dijelaskan pula, dosadosa jasmani, perkataan dan pikiran akan hapus semuanya apabila mendengarkan cerita
Mahabharata ini, bagaikan kegelapan yang lenyap dengan munculnya sang matahari (Nila,
1979:47).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan yakni sebagai berikut.
1. Bentuk pertunjukan Wayang Lemah dalam upacara yajña sangat sederhana.

Tidak

memerlukan panggung yang khusus, dan tidak memakai kelir (layar). Namun sebagai ganti
kelir, digunakan benang tukelan, dan diikatkan pada batang dapdap. Pada dua ujung benang
digantungkan uang kepeng 11 keping atau 200 keping. Gamelan yang dipakai mengiringi
adalah sepasang atau dua pasang gender wayang berlaras pelog. Ada dalang Wayang Lemah
tidak menggunakan ketengkong (pembantu dalang), tetapi ada juga yang memakai. Dengan
demikian, jumlah anggota group pertunjukan Wayang Lemah antara tiga sampai tujuh orang.

Di beberapa tempat ada yang memakai lampu blencong dengan bahan bakar miyak kelapa,
tetapi sebagian besar dalang dalam pertunjukan Wayang Lemah tidak memakai lampu
blencong.
2. Pertunjukan Wayang Lemah memiliki beberapa fungsi yakni fungsi religius, menyampaikan
pesan-pesan Itihasa, penyucian dan pengampunan dosa.
3. 2. Saran-saran
Mengingat pertunjukan Wayang Lemah memiliki beberapa fungsi penting dalam
kehidupan religius masyarakat Hindu di Bali, maka perlu adanya perubahan teknis pertunjukan
kesenian ini. Pertunjukan Wayang Lemah biasanya berlangsung bersamaan dengan kesenian lain
seperti Topeng, kidung, sehingga kesenian ini sering terganggu akibat dikalahkan oleh suara
gamelan topeng. Akibat dari itu, maka pertunjukan Wayang Lemah sering terpinggirkan, kurang
mendapat perhatian penonton. Dengan demikian, pesan-pesan Itihasa yang disampaikan dalang
menjadi kurang optimal diterima penonton. Mengingat hal itu, penyelenggara upacara Yajña
perlu mengatur lebih baik tentang kesenian yang diselenggarakan dalam upacara tersebut,
sehingga pertunjukan Wayang Lemah sebagai media penyampai pesan-pesan Itihasa bisa
memenuhi sasaran.
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