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HARI “ NYEPI” SAKA 1943 

Hari suci Nyepi merupakan pergantian Tahun Baru 

Saka bagi umat Hindu Nusantara, Nyepi Tahun 2021 

masehi ini jatuh pada hari minggu tanggal  14 Maret 
2021 hitungan Tahun Saka 1943 termasuk Tilem/bulan 

mati Kesanga (IX) pada dine redite wage wuku wariga. 

Sebelum pelaksanaan hari suci Nyepi ada 4 (empat) 
rangkaian prosesi upacara beserta makna dibaliknya 

yang dilakukan oleh umat Hindu Nusantara yaitu : 

1. Upacara Melasti 

Dua hari sebelum hari raya Nyepi, biasanya umat 
Hindu melaksanakan upacara Melasti yang dilakukan 

umat Hindu Bali dan melaksanakan sembahyang di 
laut. Upacara tersebut bertujuan untuk menyucikan 

diri sebelum 

melaksanakan Nyepi 
yang berarti melebur 

segala macam 
kotoran pikiran, 

perkataan, dan 
perbuatan. Dalam 
upacara Melasti, 

umat Hindu yang 
mengikuti acara 

tersebut akan 
mendapatkan air suci 

yang disebut Angemet 
Tirta Amerta. Dalam 
kepercayaan Hindu, 

sumber air seperti 
danau dan laut 

merupakan air 
kehidupan. Selain untuk membersihkan diri, upacara Melasti juga menjadi 

pembersihan dan penyucian benda sakral milik tempat persembahyangan umat 
Hindu, yang nantinya benda tersebut akan diarak keliling desa untuk menyucikan 
desa tersebut. Pelaksaaan Upacara Melasti dilengkapi dengan berbagai sesajian 

sebagai simbol Trimurti, tiga dewa dalam Agama Hindu, yaitu Brahma, wisnu dan 
ciwa. 

 

 



2. Tawur Kesanga atau Mecaru 

Kegiatan selanjutnya adalah 

Tawur Kesanga atau Mecaru, 
yang dilaksanakan H-1 sebelum 

perayaan Nyepi. Kegiatan ini 
identik dengan pawai festival 

ogoh-ogoh yang dilaksanakan 
diseluruh Bali. Ogoh-ogoh 
sendiri adalah boneka raksasa 

terbuat dari bubur kertas dan 
rangka bambu. Ogoh-ogoh 

merupakan representatif dari 
sifat buruk atau jahat manusia, 

maka bentuk ogoh-ogoh rata-
rata menyeramkan. Pada akhir 
acara pawai, ogoh-ogoh akan 

dibakar sebagai lambang 
pembersihan sifat jahat 

manusia yang dilenyapkan 
dalam ritual Nyepi.  Karena 

ukurannya, ogoh-ogoh harus diangkat beramai-ramai. Untuk wisatawan juga bisa 
turut serta mengarak ogoh-ogoh keliling desa. 

3. Hari Raya Nyepi 

Kegiatan Nyepi 
dilakukan selama 24 

jam, biasanya dimulai 
pukul 06.00 pagi 

hingga 06.00 pagi 
keesokan harinya.  

Umat Hindu 

melaksanakan empat 
pantangan yakni tidak 

boleh melakukan 
kegiatan/kerja, tidak 

boleh keluar rumah, 
tidak boleh mencari 
hiburan, dan tidak 

boleh menyalakan api. Begitu juga dengan wisatawan, tidak boleh keluar atau 
berjalan jalan adalah peraturan yang harus ditaati saat berkunjung ke Bali di Hari 

Nyepi.  

Namun tak perlu khawatir, jika menginap di hotel, biasanya pihak hotel telah 

menyiapkan aktivitas seperti yoga dan juga paket kegiatan selama satu hari penuh. 



4. Ngembak Geni 

Setelah berlagsungnya kegiatan nyepi diadakan 

kegiatan Ngembak Geni H+1, yaitu warga Bali 
bersilaturahmi ke sanak saudara.  

Salah satu tradisi unik yang seru di Hari Ngembak 
Geni adalah ritual OMed-Omedan dan Mebuug-

Buugan. 

Hari suci Nyepi saka 1943 dirayakan oleh umat 
Hindu Nusantara Khususnya Hindu Bali tidak ada 

di belahan dunia manapun termasuk di India, 
dirayakan setiap Tahun Baru Saka.  

Peringatan perayaan tahun Baru tidak 
menggunakan refrensi Tahun Masehi. 

Hari suci Nyepi merupakan salah satu warisan 
Bumi Nusantara yang masih ada dipergunakan 
oleh pemeluk Hindu Nusantara khususnya 

masyarakat Hindu Bali, perayaan hari raya Nyepi 
ini hanya ada satu-satunya di Dunia dan yang 

paling unik mengapa?  

Karena Hari Raya biasanya berorientasi dalam suasana bergembira, bersukaria, 

ramai, meriah, hura-hura, semarak.   

Sangat jauh berbeda 
dengan Hari suci Nyepi, 

ya Sepi sipeng, hening, 
senyap, diam, tenang, 

adem, karena inti sari 
dari hari suci Nyepi itu 

sendiri adalah introspeksi 
diri/mulat sarire 
kontemplasi, 

merenungkan karunia 
hidup dari sang pencipta 

dengan 4 (empat) 
suasana tanpa aktivitas 

saat nyepi antara lain: 1. 
Tidak boleh menyalakan 

api atau lampu (Amati Geni), inti sarinya mematikan hawa nafsu kemarahan 

angkara murka. 2. Tidak boleh bekerja (Amati Karya), inti sarinya merefresh badan 
jasmani dan rohani dengan berdiam diri bermeditasi. 3. Puasa (Amati Lelanguan), 

inti sarinya mematikan sifat serakah tanpa makan/minum dan bicara selama 
24jam. 4. Tidak boleh keluar rumah (Amati Lelungan), inti sarinya menghentikan 



kegiatan bersifat hiburan 
bersenang-senang, hura-

hura, foya-foya, pesta-pesta, 
sangat tepat dan cocok 

dengan kondisi covid19 yang 
lagi mewabah.  

 
Lalu kegiatan apa yang bisa 
dilakukan dengan 4 poin 

kondisi di atas?, umumnya 
masyarakat hindu Nusantara 

khususnya masyarakat Bali 
melakukan upawasa 

berpuasa selama 24 Jam 
tanpa makan dan minum, 
bermeditasi mona brata 

tanpa bicara tanpa segala 
hiburan bagi yang mampu 

melakukan tanpa ada 
paksaan. 

 
Lalu Apakah Hindu 
di India merayakan Nyepi? 

Tidak. Jika Hindu Nusantara 
khususnya Bali yang 

memperingati Tahun Baru 
Saka dengan melakukan 

kontemplasi, umat Hindu 
di India justru 
merayakannya dengan 

meriah bersukacita. 

9 (sembilan) Keunikan Hari 

Suci Nyepi yang 
dilaksanakan khususnya di 

Bali antara lain :  
 
1. Penghematan listrik, 

hari suci Nyepi merupakan 
tradisi yang sangat 

menguntungkan dan 
bermanfaat bagi penyelamatan bumi dan penghematan energi, membantu merawat 

bumi dan mencegah global warming. Dalam satu hari perayaan Nyepi di Bali dapat 
menghemat penggunaan listrik sebanyak 60 persen, yakni 290 Megawatt. Jika 
dirupiahkan adalah sekitar Rp 4 Miliar.  

 



2. Hemat bahan bakar, 
Selain listrik, terjadi 

penghematan bahan 
bakar solar sebanyak 

500.000 liter. Hal ini 
dikarenakan dua pembangkit 

listrik di Bali diistirahatkan, 
yakni PLTGU Pemaron dan 
PLTG Gilimanuk. Jika 

dirupiahkan, penghematan 
bahan bakar ini sekitar Rp 3 

miliar. 

3. Pengurangan emisi gas 

karbondioksida, Dalam satu 
hari Nyepi juga didapat 
manfaat lain untuk bumi, 

yakni pengurangan emisi gas 
karbondioksida. Dalam 

sehari, terjadi reduksi emisi 
gas karbondioksida 

sebanyak 20 ribu ton. 

4. Menginspirasi World 
Silent Day, World Silent Day 

adalah gerakan untuk 
mengurangi aktifitas yang 

mengeluarkan sumber daya 
seperti menyalakan listrik 

dan berkendara dengan 
kendaraan bermotor. World 
Silent Day yang dirayakan 

setiap tanggal 21 Maret 
terinspirasi dari hari raya 

Nyepi dan telah disetujui 
oleh PBB. Triple-C, 

colaboration for climate 
change, yakni gabungan 
LSM Bali saat konferensi 

global warming (UNFCCC) 
tahun 2007, menggagas 

World Silent Day. 
Diharapkan hal ini dapat 

memberikan kontribusi 
untuk mengurangi pemanasan global. 

https://demakbicara.pikiran-rakyat.com/tag/bahan%20bakar
https://demakbicara.pikiran-rakyat.com/tag/bahan%20bakar


5. Banyak wisatawan, Kita mungkin beranggapan bahwa dengan tidak melakukan 
aktivitas saat Nyepi, Bali akan sepi wisatawan. Anggapan 

itu keliru. Wisatawan akan tetap berwisata ke Bali. 
Biasanya wisatawan ingin tahu lebih dalam lagi 

bagaimana tradisi umat Hindu khususnya di Bali ketika 
merayakan Nyepi. Misalnya seperti pawai ogoh-ogoh yang 

dilaksanakan sehari sebelum Nyepi, Melasti atau 
sembahyang di laut dua hari sebelum Nyepi. Dan tradisi 
omed-omedan atau ciuman massal sehari setelah Nyepi 

untuk tolak bala. Disamping itu, ada juga wisatawan 
yang ingin merasakan meditasi atau menikmati suasana 

keheningan di hari Nyepi. 

6. Malam bertabur bintang, Suasana malam hari saat Nyepi di Bali juga menjadi 

daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Karena tidak adanya polusi cahaya di malam 
hari, maka bintang-bintang di langit akan terlihat jelas. 

7. Harga hotel lebih murah, Bagi wisatawan non Hindu hari suci Nyepi juga 

menjadi keuntungan buat wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ada banyak sekali 
hotel yang memberikan paket harga murah termasuk di dalamnya makan pagi, 

siang, malam dan aktivitas menarik untuk menghibur tamu di hotel.Biasanya 
penurunan harga hotel ini mencapai 50 persen dari harga biasa 

 
8. Ritual berciuman massal (Omed-omedan), juga dikenal sebagai 'The Kissing 

Ritual', Merupakan 

upacara yang diadakan 
oleh anak-anak muda dari 

Banjar Kaja Sesetan, 
Denpasar, Bali setelah 

hari Nyepi H+1. Nama ini 
berasal dari bahasa Bali 
dan berarti tarik-tarikan.  

Itu berasal dari 
pertarungan antara babi 

jantan dan betina 
mewakili dorongan dan 

tarikan elemen positif dan 
negatif. 
 

Sejarah Ritual ini telah 
ada setidaknya lebih dari 100 tahun lalu. Awalnya hanya masyarakat desa Banjar 

Kaja Sesetan Denpasar Bali yang bisa berpartisipasi. Namun tidak jelas kapan 
ciuman massal dimasukkan ke dalam tradisi, tetapi telah menjadi upacara bagi para 

pemuda/Pemudi desa untuk mengekspresikan kegembiraan mereka di hari pertama 
tahun baru. 



Upacara Omed-omedan melibatkan 
pemuda yang belum menikah dengan 

usia berkisar antara 17 hingga 30 
tahun. Prosesi diawali dengan doa 

bersama para pemuda/Pemudi 
memohon keselamatan. Usai 

persembahyangan, laki-laki dan 
perempuan berpisah.  
Kelompok-kelompok itu saling 

berhadapan di jalan utama. Dengan 
isyarat dipimpin oleh pemuka adat 

Hindu Bali, kedua belah pihak 
mendekati tengah jalan.  

Peserta laki-laki menarik dan mencium peserta perempuan sementara penduduk 
desa lain menuangkan seember air ke atas kepala mereka. 
Upacara ini telah menjadi tempat pertemuan bagi para lajang. Banyak pasangan 

telah bertemu jodoh melalui tradisi ini. 
 

9. Mebuug Buugan, Tradisi Mandi Lumpur Usai Hari Raya Nyepi  
 

Tradisi ritual yang unik 
lainnya usai nyepi yang 
populer adalah Mebuug 

Buugan atau mandi lumpur. 
Buugan merupakan 

permainan rakyat dengan 
menggunakan media lumpur 

usai perayaan Nyepi.  
Tradisi ini memiliki tujuan 
memohon anugerah 

terhadap Ida Sanghyang 
Widhi Wasa (Tuhan Yang 

Maha Esa) agar umat 
manusia diberikan 

kesejahteraan dan 
keselamatan. 
Dalam bahasa Bali, Buug 

memiliki arti kotor atau 
lumpur. Tradisi Mebuug-

buugan merupakan Tradisi 
Sakral yang dilaksanakan 

sehari setelah Hari Raya 
Nyepi oleh masyarakat Desa 
Adat Kedonganan, 

Kecamatan Kuta, Kabupaten 
Badung Bali. 



Menurut umat Hindu Bali, tradisi ini bertujuan untuk menetralisir sifat buruk 
manusia.  

Dalam tradisi ini, lumpur menjadi simbol dosa yang melekat pada manusia dan saat 
tahun baru Caka dibersihkan. Ritual adat ini juga memiliki pesan untuk menjaga 

kelestarian lingkungan. Tradisi Mebuug-buugan ini telah ada sebelum penjajah 
masuk ke Indonesia.  

 
Dari ulasan di atas menarik sekali, kan? Bagaimana Bapak/Ibu warga IKPLN 
seluruh Nusantara, tertarik untuk datang ke Bali saat hari raya Nyepi? 

 
Salam Shantih dari Bali 

Damai dihati damai diDunia, damai selalu  
 

Denpasar, Desember 2021 
IKPLN Daerah Bali 
 

 
 

 
 

.  


