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MERENCANAKAN UPACARA NGABEN DENGAN SISTEM ARISAN 
 

I Made Sukarsa 
 
 Dampak upacara di Bali demikian besar terutama pada kegiatan 

ekonomi. Banyak pengeluaran yang diperkirakan dalam setahun. Kegiatan 

upacara rutin, seperti purnama, kajeng kliwon, anggar kasih dll mencapai 

Rp.1,8 triliun. Kebutuhan akan busung mencapai 37.966,27 ton setahun dan 

bunga sebanyak 21.482,65 ton. Tenaga kerja untuk ngaben dengan 

tingkatan madya membutuhkan tenaga kerja sampai 699 man-days yang 

terdiri dari tenaga kerja laki sebanyak 387 man-days dan tenaga perempuan 

312 mandays. Menurut pengamatan, masyarakat Bali yang beragama Hindu, 

dari segi keuangan cukup mengalami kesulitan dalam mengaturnya untuk 

mengikuti seluruh rangkaian ini. Apalagi ditambah dengan yadnya yang 

besar lainnya seperti ngaben, perkawinan dll. Seperti orang lari, nafasnya 

tersengal-sengal. Pengeluaran yang tidak direncanakan akan membuat 

banyak keluarga yang stress. Perlu perencanaan untuk mengatur 

pengeluaran yadnya ini, baik ditingkat keluarga, desa pakraman maupun di 

tingkat propinsi atau wilayah.  

 Di tingkat keluarga dan banjar pakraman atau dadia, perlu dikenalkan 

upacara bersama. Dewa dan butha yadnya sudah terbiasa dengan upacara 

bersama. Biaya dan tenaga (peson-peson) ditanggung bersama. Namun pada 

pitra dan manusa yadnya, masih banyak dilakukan upacara secara mandiri. 

Tidak mau melakukan secara bersama-sama, dengan alasan gengsi, susah 

mengelola,  ada kaul yang harus dipenuhi, dan banyak lagi alasan yang 

dikemukakan, yang pada intinya menghindari melakukan upacara bersama. 

Namun ini tidak akan menolong keluarga miskin atau keluarga yang tidak 

mampu secara finansial.  

 Ngaben dengan Sistem Arisan/Asuransi. 

Pada pitra yadnya seperti ngaben, sistem perencanaan keuangan 

dapat dilakukan seperti sistem asuransi. Membayar setiap bulan untuk 

menjamin kehidupan setelah mati. Setiap krama membayar iuran setiap 

sangkep (35 hari) misalnya Rp.5000,- . Jika jumlah krama 100 keluarga, maka 

dalam waktu 5 tahun terkumpul Rp.30.000.000,- belum termasuk bunga. 

Dengan uang ini sangat mungkin dapat menyelesaikan upacara ngaben 
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bersama tanpa keluar uang lagi bagi keluarga yang punya sawa. Ada satu 

banjar pakraman (dadia) di Bali Timur, tepatnya di Banjar Saren Anyar  Desa 

Budakeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem telah melakukan 

ini beberapa kali, sejak tahun 1995. Selama rentang waktu lima tahun jika ada 

warga yang meninggal dilakukan upacara mekingsan di geni. Upacara inipun 

biayanya dilakukan urunan ditanggung oleh warga banjar adat (dadia) 

sebanyak Rp.20.000,- per kepala keluarga. Bagi keluarga yang punya sawa, 

tidak mengeluarkan uang sepeserpun, karena semua pengeluaran yang 

berkaitan dengan mekingsan di geni dibagi rata oleh krama semua. Bagi 

krama dadia pembayaran ini bisa dilakukan pada waktu sangkep berikutnya 

karena semua biaya ditalangi dari kas dadia. Demikian selanjutnya dilakukan 

ketika terjadi kematian bagi warga yang lain diberlakukan sama sehingga 

peristiwa kematian di banjar ini sepertinya dianggap rutin dan tidak 

mempunyai beban psikologi yang berat ddibandingkan dengan sebelum 

sistem ini diberlakukan.  

Ketika waktu pengabenan tiba (menjelang upacara panca wali krama 

di pura Besakih), sawa yang sudah mekingsan di geni dihitung jumlahnya. 

Jika misalnya ada enam orang dari keluarga yang berbeda, semua keluarga 

diajak berembug oleh parajuru untuk diingatkan bahwa pengabenan akan 

dilaksanakan.  Prajuru mulai merencanakan uapacara pengabenan dengan 

matur ke griya pada pedanda pemuput dan sulinggih tapini.  Dengan modal 

uang Rp.30.000.000,- yang terkumpul selama lima tahun diusahakan agar 

cukup untuk membiayainya. Disamping itu biasanya pada pengabenan yang 

sudah berlangsung para keluarga duka medana punia secara sukarela yang 

masuk pada kas dadia. Mulai dari Rp.500.000,- bagi keluarga yang tidak punya 

sampai dengan Rp.5000.000,-.  

Efek positif yang bisa terlihat warga merasakan tertolong dari segi 

biaya. Bagi para orang tua tidak stress lagi memikirkan masa depan untuk 

ngaben. Di hari kematiannya telah terjamin, pasti diaben. Hasil akhir selama 

kurun waktu 5 tahun terjadi kematian rata-rata hanya 5 sampai 6 orang 

dengan jumlah 350 jiwa penduduk. Angka statistik kematian (mortality rate) 

ini sangat kecil dibandingkan dengan angka rata-rata kematian kasar pada 

masa sebelum sistem ini diterapkan. Jika ini dilakukan oleh setiap banjar 

pakraman secara rutin maka setiap 5 tahun menjelang upacara panca bali 
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krama di Besakih desa pakraman di Bali akan menjadi bersih secara niskala. 

Sangat bagus pula jika hal ini dilakukan setelah ngaben diikuti dengan 

upacara potong gigi bersama (manusa yadnya). 

 Secara regional, kegiatan upacara yang semakin besar ini perlu 

diantisipasi dengan memanfaatkan momentum ini agar menguntungkan bagi 

perkembangan perekonomian Bali. Usaha keluarga yang memasok 

kebutuhan akan alat upacara ini semakin hari menunjukkan usaha semakin 

sibuk. Banyak pesanan mulai dari canangsari, daksina, banten pejati, banten 

otonan, pengulapan, otonan, piodalan sampai dengan perangkat upacara 

dengan skala besar seperti ngaben, mukur, melaspas dsbnya. Ini merupakan 

peluang kegiatan ekonomi yang baru sama seperti peluang-peluang yang lain 

seperti rental computer, play station, warnet dll. Kita harus mulai memikirkan, 

merencanakan dan mengadakan action  terhadap kegiatan baru ini, sebelum 

peluang ini direbut oleh orang lain. Jangan salahkan jika nantinya orang lain 

mendahului usaha ini. Misalnya membantu pengadaan modal usaha, 

memfasilitasi pendidikan kejuruan, pendidikan keahlian tatwa adat dan 

agama, serta mensosialisasikan nilai-nilai yang benar dalam masyarakat 

tentang adat dan agama tadi.  Salah satu contoh mendirikan badan usaha 

milik desa yang mengusahakan perlengkapan dan kebutuhan adat dan 

agama tadi. Apakah itu desa pakraman, lembaga perkreditan desa, atau 

usaha swasta yang ada ditingkat desa. Hal lain juga yang tidak kalah penting 

membantu usaha-usaha pendidikan yang ada hubungannya dengan upacara 

seperti mejejahitan, kursus kepemangkuan dll. Ada satu yayasan yang telah 

melakukan kursus ini peminatnya  cukup banyak dan telah menghasilkan 

banyak sisya. Apakah tidak perlu ini diberikan kemudahan dalam hal sarana 

tempat, modal penerbitan buku agama atau bahkan subsidi biaya 

pendidikan?  

 Dengan demikian usaha-usaha yang dilakukan mulai dari tingkat 

rumah tangga, tingkat banjar adat, sampai dengan tingkat wilayah 

(kabupaten dan provinsi) sudah mulai dipikirkan bersama untuk menuju pada 

optimalisasi kondisi dan potensi daerah. Semoga.   


