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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana persepsi masyarakat 

pada tradisi Perang Topat yang dituinjau dari tingkat pendidikan dan 

mengetahui kearifan lokal yang terdapat pada tradisi Perang Topat di 

kabupaten Lombok Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif . informan dalam 

penelitian ini ditentukan menggunakan teknik Purposive. Data yang telah 

dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui langkah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa persepsi masyarakat Lingsar yang ditinjau dari tingkat 

pendidikan pada tradisi Perang Topat relatif sama yaitu tradisi Perang 

Topat dilaksanakan untuk mengenang wali yang menyebarkan ajaran 

agama Islam di Lombok dan persepsi masyarakat Lingsar terhadap 

rangkaian tradisi Perang Topat relatif sama yaitu persiapan upacara yang 

meliputi musyawarah, peresean, pembersihan dan pemasangan rak-rak 

dan abal-abal, penaek gawe, ngeliningan kaok, dan haol. Kedua inti 

upacara meliputi Perang Topat. Ketiga penutupan upacara meliputi lalang 

dan beteteh. Dalam tradisi Perang Topat dan Pujawali Pura Lingsar 

terdapat nilai-nilai kearifan lokal. 

Kata kunci : Persepsi, Tradisi Perang Topat, Kearifan Lokal 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study are to know people’s perception on the 

tradition of Perang Topat in West Lombok which is observed from the 
level of education and also to know the local wisdom within that tradition. 
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This study applies qualitative approach with descriptive study as the 

method. In this study, the informants are chosen by applying purposive 

sampling. The data collected are analyzed through the following steps 

such as data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The 

finding shows that people’s perceptions in Lingsar according to their level 

of education are relatively the same. Their perceptions about the tradition 

of Perang Topat are: (1) preparation of the ceremony includes 

musyawarah (discussion), peresean, cleaning and installation of rak-rak 

and abal-abal, penaek gawe, ngeliningan kaok, and haol; (2) the main 

core of the ceremony is Perang Topat itself; (3) the closing ceremony is 

lalang and beteteh. Moreover, the tradition of Perang Topat and Pujawali 

Pura Lingsar provide local wisdom. 

 Keywords: Perception, tradition of Perang Topat, local wisdom. 
 

PENDAHULUAN 

Tradisi Perang Topat bertujuan untuk mendapatkan keberkahan 

dan keselamatan. Konon di Lombok Barat dulu ada kerajaan Medain, 

Raja Medain punyak anak bernama Raden Mas Sumilir yang bergelar 

Datu Wali Milir. Suatu ketika ia menancapkan tongkatnya di Tanah 

Bayan. Saat tingkat itu ditarik, air pun muncrat, melacu deras. Dalam 

bahasa Sasak, melaju artinya langser atau lengsar. Desa itupun diberi 

nama Lingsar. Singkat cerita Datu Milir hilang di tempat itu. Keadaan 

seperti ini seisi istana dan warga sedih. Kesedihan itu berlarut hingga 

dua tahun. Semua orang melupakan urusan kehidupan. Pada suatu ketika 

keponakan Sumilir, Datu Piling, menemukan pamannya itu di lokasi 

mata air tadi. Dalam penemuan itu disebutkan, kalau mau menemukan 

Sumilir, hendak datang ke mata air itu, maka Datu Piling pun 

memerintahkan pengiringnya untuk menyambut pertemuan itu. Ketupat 

beserta lauknya dipersiapkan. Pertemuan pun terjadi sekitar pukul 16.00. 

Setelah itu Raden Mas Sumilir kembali menghilang. Semenjak Raden 

Mas Sumilir menghilang untuk kedua kalinya, warga masyarakat 

Lingsar kembali menikmati kemakmuran sumber air melimpah hingga 

sekarang.  

Fenomena dibalik upacara Puja Wali atau tradisi Perang Topat 

tersebut, kemudian muncul pertanyaan yang menggelitik dalam benak 

pemikiran peneliti bahwa mengapa sampai saat ini masih ditradisikan 

oleh masyarakat suku Sasak di Lombok. Mengingat maraknya fenomena 

kelompok garis keras terhadap agama yang terjadi akhir-akhir ini. 

(Soerjono Soekanto, 1982:304) Modernisasi adalah persoalan yang 

harus dihadapi oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat dari 

berbagai kalangan. Proses meliputi berbagai bidang-bidang yang sangat 

luas menyangkut proses disorganisai. Problem-problem sosial, maupun 

perubahan sosial.
 

Arus modernitas yang memunculkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia 

termasuk dalam perkembangan pemahaman keagamaan manusia. 
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Mengingat maraknya terjadi fenomena intoleransi kekerasan masyarakat 

beragama di era modernitas ini mengingat tingkat pendidikan di 

Kabupaten Lombok Barat khususnya Desa Lingsar terdapat penduduk 

yang melek huruf dan buta aksara. Sehingga peneliti tertarik  

mengadakan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat pada Tradisi 

Perang Topat Ditinjau dari Tingkat Pendidikan (Studi Deskriptif pada 

Masyarakat Lingsar Kabupaten Lombok Barat)”. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif tipe studi deskriptif. Metode 

deskriftif adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau  melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya (Nawawi, 

2007:67). Penelitian ini telah dilaksanakan mulai bulan Juli sampai 

Agustus Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Pura Lingsar, Desa 

Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan 

pertimbangan bahwa di Pura Lingsar inilah tempat perlaksanaan Perang 

Topat yang memiliki keunikan dapat mempersatukan antara dua budaya 

umat yang berbeda keyakinan. 

 Dalam menjaring informasi dari informan penelitian, peneliti 

menggunakan teknik “Purposive Sampling” karena teknik ini merupakan 

teknik pengambilan informasi dengan pertimbangan tertentu, misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan 

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjajahi obyek/situasi sosial yang diteliti adapun informan dalam 

penelitian ini Tokoh Adat di Desa Lingsar, Tokoh Pemerintahan di Desa 

Lingsar, Tokoh Agama Islam Desa Lingsar,Tokoh Agama Hindu di Pura 

Lingsar. Responden adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan 

seorang peneliti (Spradley, 1997:41). Dalam penelitian ini  yang menjadi 

responden adalah orang-orang yang pendidikan terakhirnya tingkat SD, 

SMP,dan SMA yang mengikuti tradisi perang topat. 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Adapun tehnik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah: Wawancara adalah usaha 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan oleh pewawancara, untuk dijawab secara lisan pula oleh 

terwawancara dengan menggunakan Tanya jawab antar pencari 

informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2007:118). Wawancara 

dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang 

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Wawancara dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang 

merupakan bentuk wawancara yang meskipun pertanyaan sudah 

diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan 



5 
 

memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan 

sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan (Maryaeni, 

2005:70). Ini dimaksudkan agar peneliti memiliki kebebasan merumus 

dan menanyakan butir-butir atau pokok-pokok yang tertera dalam 

pedoman wawancara kepada informan sesuai dengan keadaan lapangan. 

Wawancara dilakukan dengan informan untuk memperolah data primer 

tentang bagaimana persepsi masyarakat terkait Perang Topat yang 

ditinjau dari tingkat pendidikan.Teknik observasi menurut Bugin (2007: 

115) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

penghimpunan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 

Selain itu Arikunto (2002: 206) mengemukakan bahwa peneliti dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen, catatan harian, dan sebagainya. 

Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman(1992: 12-13) yaitu: Reduksi data (data reduction) merupakan 

tahap merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicarai tema dan polanya, bertujuan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah penelti untuk melakukan 

pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan penyajian data (data display) 

melalaui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchartsehingga akan semakin mudah dipahami. Langkah yang 

terakhir penarikan kesimpulan (conlusion drawing) dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. 

HASIL PENELITIAN 

Persepsi Masyarakat Pada Tradisi Perang Topat Ditinjau dari 

Tingkat Pendidikan 

a. Persepsi masyarakat pada tradisi Perang Topat ditinjau dari 

tingkat pendidikan akhir SD 

Berdasakan hasil wawancara dengan informan dan responden 

penelitian menunjukkan bahwa Upacara tradisi perang topat dan 

pujawali lingsar  dilaksanakan untuk memperoleh keselamatan dan 

kesuburan. Acara ini dilaksanakan pada akhir tahun (sekitar bulan 

November dan Desember) tepatnya pada pertengahan bulan sekitar 

tanggal 15 Desember. Tradisi perang topat dan pujawali pura lingsar 

dilaksanakan untuk mengenang wali yang meyebarkan agama Islam 

dan sebagai ucapan rasa syukur atas kesuburan yang diberikan oleh 

Allah.Alat yang digunakan topat, kulkul, payung agung dll. Tahapan –

tahapan pada tradisi perang topat dan ritual pujawali Lingsar yaitu 

acara pertama syafa’ah lalu besoknya dilanjutkan dengan ngeliningan 

kaok, kemudian besok paginya di lagi dilanjutkan dengan ritual 

pujawali dan yang terakhir acara perang topat itu sendiri. 
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b. Persepsi masyarakat pada tradisi Perang Topat ditinjau dari 

tingkat pendidikan akhir SMP 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden 

penelitian menunjukkan tradisi perang topat ini dilaksanakan untuk 

mengenang salah seorang wali yang telah menyebarkan ajaran Islam di 

Lombok pada zaman dahulu. Sedangkan Pujawali yang dilakukan di 

Pura Gaduh oleh umat Hindu itu merupakan acara persembahyangan 

untuk merayakan hari di resmikannya suatu bangunan Pura.alat Yang 

digunakan saat tradisi perang topat yaitu ketupat, Kebon odek, payung 

agung, kentongan (kulkul) dll. tahap-tahap atau rangkaian tradisi 

perang topat dari awal hingga yang dilakukan dalam pelaksanaan 

tradisi perang topat dan pujawali lingsar yaitu acara yang pertama di 

sebut “haol” yakni acara keagamaan berdasarkan keyakinan masing-

masing. Kemudian di lanjutkan dengan ngilahan kaok kemudian 

keesokan harinya diadakan ritual peribadatan dan perang topat. 

Selanjutnya tiga hari setelah acara inti yaitu acara beteteh. 

c. Persepsi masyarakat pada tradisi Perang Topat ditinjau dari 

tingkat pendidikan akhir SMA 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden 

penelitian menunjukkan bahwa tradisi perang topat dan pujawali pura 

lingsar dilaksanakan Untuk mengingat wali yang pernah ada di lingsar 

ini. Alat yang digunakan yaitu pule gembal, topat, payung agung, baris 

lingsar untuk mengringi arak-arakan ritual dll. Pule gembal merupakan 

banten atau persembahan yang paling besar pada saat pujawali yang 

memiliki makna ungkapan rasa syukur atas kesuburan dan 

kemakmuran yang telah di karuniakan kepada manusia. Adapun proses 

pelaksanaan perang topat dan pujawali pura lingsar ini memiliki 

beberapa tahapan acara yakni mulai dari tahap yang pertama hiburan 

berupa peresean. Selanjutnya ngeliningan kaok, pada malam harinya 

diadakan syafa’ah atau pengajian baru pada keesokan harinya diadakan 

ritual perang topat. Yang terakhir yakni ritual beteteh yang dimulai 

dengan menyiapkan pesaji, ngaturang pesaji dan kemudian dibawa ke 

Sarasute untuk dibuang. 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Tradisi Perang 

Topat dan Pujawali Pura Lingsar 

1. Nilai demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan, terdapat pada: 

a. Nilai demokrasi yang berdasarkan ketuhanan Nampak jelas ketika 

dilaksanakan acara haol oleh suku Sasak/Islam untuk 

memperingati hari ulang tahun K.H. Abdul Malik yang merupakan 

seorang wali dan diyakini telah menyiarkan agama Islam di daerah 

Lingsar. Acara haol ini berupa acara pembacaan ayat suci Al-

quran, zikir, dan doa (syafa’ah). 

b. Nilai demokrasi yang berdasarkan ketuhanan ini juga bisa dilihat 

dari alat-alat kelengkapan upacara yang dibuat dan digunakan saat 

persiapan upacara seperti kebon odek yang dibuat oleh suku 
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Sasak/Islma dan pule gembal yang dibuat oleh suku Bali/Hindu 

yang  melambangkan rasa syukur atas kemakmuran, momot 

melambangkan kehidupan yang kekal di akhirat, lamak 

melambangkan agar umat muslim tidak melalaikan ibadah sholat 

lima waktu. 

c. Nilai demokrasi yang berdasarkan ketuhanan terlihat saat upacara 

ritual persembahyangan yang dilakukan oleh suku Bali/Hindu di 

dalam Pura Gaduh. 

d. Nilai demokrasi yang berdasarkan ketuhanan ketuhanan nampak 

ketika upacara beteteh yang dilakukan oleh suku Sasak/Islam di 

dalam kemalik dan suku Bali/Hindu di sarasute. suku Bali/Hindu 

melakukan sembahyangan yang dipimpin oleh pemangku Pura. 

2. Memahami dan menerima kultur dalam masyarakat,terdapat pada : 

a. Memahami dan menerima kultur dalam masyarakat nampak ketika 

persiapan upacara ritual ini, antara pihak Kerama Pura dan pihak 

pengurus Kemalik mempunyai masing-masing asset 

(Dowe/Pecatu) kemudian hasil dari garapan pecatu yang dikelola 

tersebut dibagikan untuk kebutuhan pelaksanaan ritual. Selain itu, 

nilai keadilan juga nampak ketika pengurus Pura dan Kemalik 

membagikan kerbau kepada kedua kelompok masyarakat 

pendukung ritual Perang Topat dan Pujawali sama-sama satu ekor 

kerbau untuk digunakan pada saat napak tilas 

(ngilahan/ngeliningan kaok) pada saat satu hari sebelum acara 

Perang Topat dan Pujawali. 

b. Memahami dan menerima kultur dalam masyarakat juga nampak 

ketika acara begawe oleh masing-masing suku. Suku Sasak/Islam 

mengadakan acara begawe di kediaman mangku Kemalik dengan 

melibatkan semua warga masyarakat Lingsar. Sedangkan suku Bali 

mengadakan acara di dalam Pura Gaduh. Ketika acara begawe ini 

berlangsung terlihat semua warga bekerjasama dalam menyiapkan 

hidangan yang akan disajikan nantinya sebagai jamuan bagi 

masyarakat dan tamu undangan yang datang dalam acara ritual 

Perang Topat dan Pujawali Lingsar ini. 

3. Kemauan dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan social, 

terdapat pada : 

a. Kemauan dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan social 

nampak ketika awal persiapan upacara masyarakat disuguhkan 

berbagai macam kesenian Sasak seperti; peresean dan ale-ale 

(joget) untuk menghibur masyarakat Lingsar. 

b. Kemauan dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan social 

Nampak begitu juga pada saat penutupan upacara kembali lagi 

masyarakat mendapatkan hiburan pada malam hari peristirahatan 

(mengang). Dengan menyuguhkan berbagai macam hiburan rakyat 

baik dari suku Sasak/Islam maupun suku Bali/Hindu. 

c. Kemauan dan kemampuan beradaptasi Nampak pada saat upacara 

budaya Perang Topat sedang berlangsung nampak semua orang 



8 
 

ikut melakukan perang tanpa membeda-bedakan suku, jenis 

kelamin, warna kulit sebagai bentuk persamaan derajad manusia. 

4. Kerjasama dengan orang lain, terdapat pada : 

a. Kerjasama dengan orang lain  terlihat pada saat acara persiapan 

pembersihan di Pura dan Kemalik. Suku Sasak/Islam dan suku 

Bali/Hindu nampak melakukan gotong royong bersama dalam 

pembersihan areal Pura dan pemasangan terop/tetaring  dan 

perlatan perlengkapan Pujawali yang lainnya. 

b. Kerjasama dengan orang lain kesatuan juga nampak saat  upacara 

ngilahan/ngeliningan kaok, nampak kedua suku Sasak/Islam dan 

Bali/Hindu berjalan beriringan dan bekerjasama diringi dengan 

kesenian berupa gamelan dan batek baris  untuk menyukseskan 

acara Perang Topat dan Pujawali ini. 

5. Pembentukan toleransi, terdapat pada : 

a. Pembentukan toleransi juga muncul disaat upacara budaya yakni 

Perang Topat. Walaupun begitu banyak warga masyarakat yang 

mengikuti Perang Topat dengan saling lempar mengunakan 

ketupat tetapi tidak ada rasa dendam yang timbul antar peserta 

upacara ini. 

b. Pembentukan toleransi nampak pada akhir acara atau biasa di sebut 

dengan beteteh kembali lagi terlihat persatuan dan kesatuan antara 

suku Sasak/Islam dan suku Bali/Hindu ketika prosesi acara beteteh. 

Terlihat kedua suku ini berjalan bersama menuju sarasute  dan 

duduk bersama melakukan ritual beteteh. 

6. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan nampak pada sebelum ritual 

Perang Topat dan Pujawali dilaksanakan terlebih dahulu suku 

Sasak/Islam dan suku Bali/Hindu mengadakan persiapan yakni dengan 

mengumpulkan tokoh-tokoh dari masing-masing pemeluk agama, 

untuk duduk bersama di bale desa untuk membahas segala sesuatu 

yang terkait dengan acara Perang Topat dan Pujawali Lingsar. Dalam 

musyawarah ini selalu melibatkan dari unsur-unsur pemerintah dari 

RT, Kepala Dusun, Kepala Desa, sampai ke aparat kepolisian setempat 

untuk menjaga keamanan. Mereka semua rembuk bermusyawarah 

untuk mencapai kata sepakat mufakat. 

 

PEMBAHASAN 

Persepsi Masyarakat pada Tradisi Perang Topat Ditinjau dari Tingkat 

Pendidikan 

 Masyarakat Lingsar yang pendidikan akhir SD, SMP, dan SMA 

memiliki persepsi yang relatif sama terhadap tradisi Perang Topat yakni 

tradisi Perang Topat dilaksanakan untuk memperoleh keselamatan dan 

memperoleh kesubuhan serta untuk mengenang salah seorang wali yang 

menyebarkan agama Islam di Lombok. Masyarakat Lingsar tidak berani 

tidak melaksanakan tradisi Perang Topat tersebut. 

Rangkaian Upacara Tradisi Perang Topat 
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1. Persiapan Upacara: 

a. musyawarah 

b. Penggalangan dana 

c. Peresean 

d. Pembersihan Komplek Pura dan Kemalik Lingsar 

e. Pembuatan rak-rak atau aba-aba 

f. Penaek gawe/begawe 

1) Mina Pesaji (membuat sejaji) 

(a) Kebon Odek (Kebon mini) 

(b) Lamak 

(c) Rombong 

(d) Momot 

(e) Bungan setaman 

(f) Payung agung 

(g) Topat Panja (Ketupat perang) 

(h) Senapan tiruan/tombak 

2) Begawe banjar 

3) Mendak kbon odek (menjemput kebon mini) 

4) Ngeliningan kaok (mengarak kerbau) 

5) Mendak 

6) Haol 

2. Upacara Inti : 

a. Nampah kaok (menyembelih kerbau) 

b. Minak pesaji (membuat sesaji) 

c. Nyerahan topat (penyerahan ketupat) 

d. Mendak pesaji (menjemput sesaji) 

e. Ngaturan pesaji (persembahan sesaji) 

f. Perang topat 

3. Upacara penutup : 

a. Lalang (jeda) 

b. Beteteh (pembersihan) 

Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Tradisi Perang Topat dan 

Pujawali Pura Lingsar 

  Kearifan trdisional atau kearifan budaya lokal (local 

knowledge atau local indigenous) adalah semua keahlian-keahlian dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional di daerah, dalam 

memanfaatkan sumber alam dan lingkungan dan mewujudkan hidup dan 

kehidupan yang harmonis. Kearifan budaya adalah suatu terminologi 

yang diberikan bagi keluhuran nilai-nilai maupun system kehidupan 

masyarakat leluhur di masa lampau, yang terbukti secara signifikan 

masih survive dan memberikan roh dan nilai-nilai baru di era kekinian, 

asalkan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara teguq 

(kuat dan utuh), berder atau lomboq (lurus dan jujur), patut (benar), 

tuhu (sungguh-sungguh) dan trasna (penuh rasa kasih atau kasih 

sayang). Adapun yang termasuk nilai kearifan lokal dalam tradisi 

Perang Topat dan Pujawali Pura Lingsar sebagai berikut : 
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1. Nilai demokrasi yang berdasarkan ketuhanan. 

2. Memahami dan menerima kultur dalam masyarakat  

3. Kemauan dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan social  

4. Kerjasama dengan orang lain   

5. Pembentukan toleransi  

6. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan. 

 

PENUTUP  

Simpulan 

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang sudah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

a. Persepsi masyarakat Lingsar pada tradisi Perang Topat yang ditinjau 

dari tingkat pendidikan relatif sama, yaitu persepsi masyarakat Lingsar 

pada tingkat pendidikan akhir SD upacara tradisi Perang Topat  dan 

Pujawali Lingsar dilaksanakan untuk memeperoleh keselamatan dan 

kesuburan. Acara ini dilaksanakan pada akhir tahun (sekitar bulan 

November dan Desember) tepatnya pada pertengahan bulan sekitar 

tanggal 15 Desember. Yang digunakan dalam tradisi Perang Topat 

yaitu topat, kulkul, payung agung dll. Tahapan –tahapan pada tradisi 

perang topat dan ritual pujawali Lingsar yaitu acara pertama syafa’ah 

lalu besoknya dilanjutkan dengan ngeliningan kaok, kemudian besok 

paginya di lagi dilanjutkan dengan ritual pujawali dan yang terakhir 

acara perang topat itu sendiri. Sedangkan persepsi masyarakat Lingsar 

pada tingkat pendidikan akhir SMP, tradisi Perang Topat ini 

dilaksanakan untuk mengenang salah seorang wali yang telah 

menyebarkan ajaran Islam di Lombok pada zaman dahulu. Sedangkan 

Pujawali yang dilakukan di Pura Gaduh oleh umat Hindu itu merupakan 

acara persembahyangan untuk merayakan hari di resmikannya suatu 

bangunan Pura. Yang digunakan saat tradisi perang topat yaitu ketupat, 

Kebon odek, payung agung, kentongan (kulkul) dll. tahap-tahap atau 

rangkaian tradisi perang topat dari awal hingga yang dilakukan dalam 

pelaksanaan tradisi perang topat dan pujawali lingsar yaitu acara yang 

pertama di sebut “haol” yakni acara keagamaan berdasarkan keyakinan 

masing-masing. Kemudian di lanjutkan dengan ngilahan kaok 

kemudian keesokan harinya diadakan ritual peribadatan dan perang 

topat. Selanjutnya tiga hari setelah acara inti yaitu acara beteteh. 

Sedangkan persepsi masyarakat Lingsar pada pendidikan akhir SMA 

Tradisi perang topat dan pujawali pura lingsar dilaksanakan Untuk 

mengingat wali yang pernah ada di lingsar ini. Yang digunakan yaitu 

pule gembal, topat, payung agung, baris lingsar untuk mengringi arak-

arakan ritual dll. Pule gembal merupakan banten atau persembahan 

yang paling besar pada saat pujawali yang memiliki makna ungkapan 

rasa syukur atas kesuburan dan kemakmuran yang telah di karuniakan 

kepada manusia. Adapun proses pelaksanaan perang topat dan pujawali 
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pura lingsar ini memiliki beberapa tahapan acara yakni mulai dari tahap 

yang pertama hiburan berupa peresean. Selanjutnya ngeliningan kaok, 

pada malam harinya diadakan syafa’ah atau pengajian baru pada 

keesokan harinya diadakan ritual perang topat. Yang terakhir yakni 

ritual beteteh yang dimulai dengan menyiapkan pesaji, ngaturang pesaji 

dan kemudian dibawa ke Sarasute untuk dibuang. 

b. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam ritual Perang Topat 

dan Pujawali Pura Lingsar ini adalah  (1) Nilai demokrasi yang 

berdasarkan pada ketuhanan (2) Memahami dan menerima kultur dalam 

masyarakat (3) Kemauan dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan 

social (4) Kerjasama dengan orang lain (5) Pembentukan toleransi (6) 

Penyelesaian konflik tanpa kekerasan. 

 

Saran  

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran, 

diantaranya yaitu; 

1. Bagi pelaku ritual Perang Topat dan pujawali, hendaknya sedapat 

mungkin melestarikan upacara budaya ini selama memberikan 

kontribusi yang baik bagi masyarakat. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai upacara 

ritual Perang Topat dan pujawali yang dilaksanakan di Kemalik 

dan Pura Lingsar. 
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