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FLOWER, CEREMONEY AND ECONOMY ACTIVITIES1 
I Made Sukarsa2 

 

 Bali yang mempunyai luas 5636,66 km2 dengan jumlah penduduk  

pada tahun 2008 sebanyak 3.516.000 jiwa dan lebih kurang 90 persen 

beragama Hindu. Tradisi dalam agama Hindu yang mempunyai hari raya 

rutin sebanyak 108  kali dalam setahun (420 hari). Disamping hari raya rutin, 

seperti Selasa Kliwon (di Bali disebut dengan Anggarkasih), Sabtu Kliwon 

(tumpek) dan hariraya Saraswati, Pagerwesi dll, ada juga hari raya tidak rutin 

seperti peringatan enam bulan tempat suci, upacara peresmian bangunan 

baru atau pernikahan, pengabenan dll. Untuk memenuhi perangkat upacara-

upacara ini dperlukan berbagai jenis barang. Makin besar tipe upacara makin 

banyak jenis barang yang diperlukan. Sebagai ilustrasi, perangkat upacara 

yang paling sederahana yaitu canang, memerlukan enam jenis barang yaitu: 

bunga, daun kelapa muda, buah pisang, porosan, semat dan samsam.  

 Bunga dalam agama Hindu mempunyai fungsi sebagai simbul 

kehidupan (sthiti), berikut dengan segala jenis warnanya. Bunga yang 

berwarna merah dipergunakan untuk upacara sebagai lambang 

kemahakuasaan Dewa Brahma (simbul kekuatan untuk memusnahkan alam 

semesta), warna hitam sebagai lambang kemahakuasaan Dewa Wisnu  

(simbul kekuatan untuk memelihara alam semesta) dan banyak lagi makna 

warna-warna yang lain (Nala, 2004:19). Disamping itu jenis bunga juga 

dipakai sebagai lambang berbagai dewa atau simbul kekuatan-kekuatan 

tertentu, misalnya bunga teratai (Nymphaea sp) merupakan simbul dewa 

yang berada di sembilan arah mata angin. Disamping itu bunga merupakan 

salah satu syarat  alat yang dipakai sembahyang disamping, api (dupa) dan 

air. Bunga dirangkai dalam canang, dipakai sebagai alat sembahyang sehari-

hari disamping dupa dan air. Rata-rata rumah tangga di Bali setiap upacara 

rutin menggunakan canang sebanyak 34 buah. Setiap canang menggunakan 

bunga sebanyak 8,5 gram (Sukarsa, 2005:124).  Canang memerlukan bunga 

8,5 gram, busung+ron sebanyak 15 gram. Sedangkan daksina (alat upacara 

yang lain) memerlukan kelapa 500 gram, telor (itik) 57 gram, beras 20 gram, 
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sampai bunga 10 gram dan busung 80 gram. Jumlah keluarga di Bali 

sebanyak 688.281 KK pada tahun 2003, jika rata-rata setahun mebanten 

canang  sebanyak 108 kali maka di Bali akan diperlukan bunga sebanyak 

21.482,65 ton dan busung sebanyak 37.966,27 ton. Tabel 1 menunjukkan 

komposisi ke 6 jenis barang yang terdapat pada canang. Canang merupakan 

sarana sembahyang yang paling sering dipakai. Dan terlihat busung 

merupakan bahan yang paling banyak dipakai dan setelah itu bunga. Kedua 

jenis barang ini merupakan komoditi yang sangat banyak dijualbelikan di 

pasar. Pada jenis sarana upacara yang lain seperti daksina, kelapa, busung, 

telor, bunga, dupa dan beras merupakan komoditi yang paling banyak 

digunakan sehingga sering didatangkan dari luar Bali. Dalam hal ini Bali 

masih tergantung pada pasokan dari luar Bali seperti Jawa Timur, Nusa 

Tenggara Barat, Sulawesi dan Kalimantan. Salah satu contoh, pisang datang 

dari Kalimantan, sebagai daerah produsen, lalu singgah di Makasar. Dari 

Makasar lewat pelabuhan Tanjung Perak dan diteruskan di Bali (pasar Ubung 

Anyar). 

Tabel 1 Canang dan kandungannya 

No. J e n i s  Berat (gram) % 

1. Bunga 8.5 27 

2. Busung + ron 15 47,6 

3. Sam-sam 4,5 14,3 

4. Pisang 0,5 1,6 

5. Porosan 1 3,2 

6. Semat 2 6,3 

 T  o  t  a  l 31,5 100 

 Sumber: Sukarsa, 2008 

   

Subsistence and Export  Oriented.  

 Khusus untuk bunga, pemakaiannya sebagai bahan upacara 

menempati urutan pertama terutama untuk canang. Sebanyak 21.482,65 ton 

diperlukan tiap tahun, namun jenis bunga yang dipakai adalah bunga yang 

diproduksi petani yaitu bunga lokal seperti pacah, gumitir, cempaka dll. Belum 

bisa mengembangkan jenis bunga ekspor seperti anggrek, tulip atau jenis 

bunga export yang lain. Dari segi budidaya bunga, petani Bali cukup 
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mempunyai ketrampilan dalam hal budidaya bunga khususnya anggrek. 

Kebutuhan domestik untuk bunga anggrek juga sangat potensial terutama 

untuk memenuhi kebutuhan hotel atau perkantoran di Kota Denpasar, Kuta, 

Nusadua dan sekitarnya.  Permintaan yang besar di Bali akan bunga yang 

perlu dipenuhi (terutama untuk upacara) sehingga banyak petani belum bisa 

memikirkan produksi untuk ekspor.  Kenaikan jumlah permintaan bunga 

dipicu oleh pertambahan penduduk dan pertambahan wisatawan yang 

datang. Disamping aktivitas keagamaan yang semakin tinggi sebagai akibat 

bertambahnya pendapatan (Sukarsa, 2005), juga bertambahnya kamar hotel 

di Bali, pada tahun 2008 berjumlah 39.903 kamar dengan jumlah wisatawan 

sebanyak 1.968.892 orang. Pertumbuhan kedatangan wisatawan sebanyak 

18,26 persen dari tahun sebelumnya mempengruhi jumlah pemakaian kamar 

dan mengakibatkan pula menambah kebutuhan bunga di Bali.  

 Data ekspor bunga seperti anggrek ke luar negeri belum terlihat secara 

statistik. Demikian pula jenis dan jumlah bunga anggrek yang di datangkan 

dari luar negeri (import) tidak terlihat pada data ekspor-impor yang 

dikeluarkan kantor statistik setempat. Namun demikian diakui telah muncul 

beberapa aktivitas ekspor dan import bunga (anggrek, tulip, mawar  dan jenis 

lain) ke dan dari luar negeri seperti Thailand, Jepang dan Eropa.  Diharapkan 

kedepan dengan begitu besar potensi permintaan bunga dari luarnegeri 

petani Bali bisa memasoknya untuk dapat meningkatkan devisa. Semoga 
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