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ABSTRAK 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Ritual 

Perang Timbung di Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah? (2) 

Apa saja nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Ritual Perang Timbung di Desa Pejanggik 

Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah?. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan motode deskriftif. Subyek ditentukan dengan 

menggunakan Snowball Sampling dan informan ditentukan dengan menggunakan Propusive 

Sampling. Data yang bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi diolah dengan 

menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu : (1) Ritual Perang Timbung 

dilaksanakan setiap tahun tepatnya pada bulan ke-4 menurut penanggalan sasak yang jatuh pada 

bulan syawal pada hari jum’at setelah selesai sholat jum’at, yang bertujuan untuk menolak 

marabahaya yang akan menimpa masyarakat Pejanggik. (2) tahapan Ritual Perang Timbung ada 

3 Tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup. (3) nilai-nilai Pancasila 

yang terkandung dalam Ritual Perang Timbung dalam sila pertama terdapat pada pengambilan 

air suci (air sereat), pembacaan duntal/babat Lombok,  meminta izin (pembuka upacara), 

pembacaan berzanji, do’a dan zikiran. Sila kedua yang terkandung dalam Ritual Perang Timbung 

terdapat pada acara pembasuh muka dan pemberian tanda dikening. Sila ketiga yang terkandung 

dalam Ritual Perang Timbung terdapat gotong royong, pembuatan jajan timbung secara 

bersama-sama. Sila keempat yang terkandung dalam Ritual Perang Timbung terdapat pada 

musyawarah. Sila kelima yang terkandung dalam Ritual Perang Timbung terdapat pada acara 

pembasuh muka dan pemberian tanda dikening (seraup dan sembek). 

Kata kunci : Nilai Pancasila, Ritual Perang Timbung 

ABSTRACT 

The problems studied in this study were (1) How the process ofimplementation of 

timbung war ritual in pejanggik village sub-district central Praya district of central Lombok? (2) 

what are the values of Pancasila that are contained in timbung war  ritual in pejanggik village 

sub-district central Praya district of central Lombok?. This research is qualitative descriptive 

method. The subjects were determined by using snowball sampling and the informant was 

determined using propusive sampling. The source of data taken from observation, interview and 

documentation processed by using data analysis technique that is data reduction, data 
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presentation, and concluding. Several things that have been found in this study: (1) The timbung 

war ritual is held every year, precisely in the 4th month according to the sasak calendar which on 

the month of syawal on Friday after Friday praying, which aims to reject the distress that will 

befall pejanggik society. (2) There are 3 stagesof timbung war ritualin, preparation stage, 

implementation stage, and closing stage. (3) The values of Pancasila contained in timbung war 

ritual in the first Sila found in the taking of holy water (water of sereat), the recitation of 

duntal/babat Lombok, asking permission (opening ceremony), reciting berzanji, praying and 

zikir. The second Sila contained in timbung war ritual are in the event of facial washand marking 

on the forehead. The third Sila contained in timbung war ritual there are gotong royong making 

timbung cake together. The fourth Sila contained in timbung war ritual in are found in the 

deliberations. the fifth Sila contained in  timbung war ritual are in the event of facial wash and 

marking on the forehead (seraup dan sembek). 

 

Keywords: The Values Of Pancasila, Timbung war Ritual 

PENDAHULUAN 

 Pancasila merupakan nilai dasar dari Bangsa Indonesia serta merupakan landasan dalam 

berbangsa dan bernegara. Secara historis Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman majapahit 

dan sriwijaya, oleh karena itulah Pancasila berisi nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari bumi 

Indonesia sendiri artinya, diambil dari kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat 

Indonesia. 

Pancasila mengandung nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam konteks penelitian ini bahwa dalam Ritual Perang Timbung merupakan 

warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakat Pejanggik sampai 

sekarang ini. 

 Dengan demikian  Ritual Perang Timbung dapat dikatankan sebagian dari kebudayaan, 

dikemukakan oleh E.B Taylor (dalam Soekanto, 2006:150) Kebudayaan adalah keseluruhan 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan 

lain kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. 

 Ritual Perang Timbung adalah budaya turun temurun yang dilaksanakan sekali setahun  

pada  bulan bulan ke 4 menurut penanggalan sasak yang jatuh pada bulan syawal di Desa 

Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di Makam Serewe, 

yang tidak bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila. Karena perang disini bukan perang yang 

menggunakan senjata tajam, namun senjata yang digunakan berupa jajan timbung yang terbuat 

dari beras ketan yang dicampuri perasan santen. 

 Tujuan diadakan  Ritual Perang Timbung merupakan acara tolak balaq dan sekaligus 

mengharapkan berkah dari Tuhan yang Maha Esa, serta menjalin silaturahmi dan kerukunan 

diantara keluarga Raja rakyat Pejanggik tanpa ada perbedaan. Dalam proses pelaksanaan Ritual 

Perang Timbung melalui tahapan-tahapan yaitu pertama tahap persiapan yang terdiri dari (1) 

musyawarah (2) menyiapkan perlengkapan. Kedua, tahap pelaksanaan yang terdiri dari (1) 

pengambilan air suci (air sereat) (2) pembacaan duntal/babat Lombok, (3) meminta izin 



(pembuka upacara), (4) pembacaan berzanji sekaligus serakalan, (5) pembacaan  doa dan zikiran. 

Ketiga, tahap penutup terdiri dari (1) pembasuh muka dan pemberian tanda dikening (seraop dan 

sembek (2) acara saling lempar-melempar dengan menggunakan jajan timbung. Setiap tahapan di 

atas tidak dapat dipisahkan, karena setiap tahapan proses pelaksanaan ritual perang timbung 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

  Ritual Perang Timbung sebagai salah satu wujud  budaya yang dimiliki masyarakat suku 

sasak juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila seperti, nilai Ketuhanan, 

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan nila Keadilan. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnain, FKIP Unram Tahun 2012) 

dalam skripsi yang berjudul “Ritual Perang Timbung di Makam Serewe Desa Pejanggik 

Kabupaten Lombok Tengah  (Studi Dinamika Sosial)”. Peneliti menyimpulkan bahwa Ritual 

Perang Timbung merupakan acara tolak balaq  yang dilaksanakan sejak zaman dahulu pada masa 

pemerintahan  Datu Pejanggik  yang diselenggarakan setiap tahun sekali pada bulan ke-4 

penanggalan bulan islam yaitu bulan syawal. Upacara ini terdiri dari musyawarah/mufakat, 

pengamibilan air suci serta pembacaan alkitab berzanzi sekaligus serekalan do’a dan zikiran. 

Dimana didalamnya memiliki makna sakral dan nilai-nilai agama atau religi yang bertujuan 

untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT. 

 Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, FKIP Unram Tahun 2013) dalam 

skripsi yang berjudul “Tradisi Perang Topat di Pulau Lombok (Studi Deskriptip Tentang Nilai-

Nilai Pancasila yang Terkandung dalam Ritual Perang Topat Dan Pujawali Pura Linsar, 

Kabupaten Lombok Barat)”, peneliti menyimpulkan bahwa Perang Topat merupakan upacara 

tradisional di pura linsar yang didalamnya melibatkan dua kelompok masyarakat dari etnis dan 

agama yang berbeda suku sasak/Islam dan Bali/hindu. Upacara ini terdiri dari tiga pokok 

upacara, pertama persiapan upacara yang meliputi musyawarah, pembersihan dan pemasangan 

rak-rak/aba-aba, yang ketiga meliputi lalang dan beteteh, dimana didalamnya terkandung nilai-

nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat, 

dan nilai keadilan. 

 Alasan mengapa peneliti mengangkat Ritual Perang Timbung sebagai judul skripsi, 

karena ingin memberitahukan kepada masyarakat Lombok bahwa Ritual Perang Timbung 

merupakan perang yang bukan menggunakan kekerasan atau menggunakan senjata tajam, namun 

senjata yang digunakan adalah jajan timbung yang terbuat dari beras ketan yang dicampuri 

dengan perasan santan. Sebagai ungkapan rasa sukur atas melimpahnya hasil panen dan sebagai 

penolak balak selain itu peneliti juga ingin mengetahui nilai-nilai Pancasila apa saja yang 

terkandung dalam Ritual PerangTimbung. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu penelitian sosial 

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan secara sistematis dan akurat dari orangorang yang 

perilakunya dapat diamati, yakni pada masyarakat di Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi penelitian di Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah 



Kabupaten Lombok Tengah. Subyek dan Informan penelitian , yang menjadi subyek dalam 

penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten 

Lombok Tengah yang ikut melaksanakan Ritual Perang Timbung tersebut. 

 Dalam menentukan subyek penelitian peneliti menggunakan Teknik Snowball Sampling. 

Dimana Snowball Sampling adalah tenik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugioyono, 2012: 54). Sedangkan penentuan 

informen dilakukan dengan menggunakan teknik propusive sampling yaitu teknik penarikan 

informasi dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu. Informan dalam 

penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintah. Teknik 

Pengumpulan Data dengan mengunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahap-

tahap dalam analisi data sebagai berikut: Reduksi data,  penyajian  data, dan kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN 

Ritual Perang Timbung ini dilaksanakan satu kali setahun, tepatnya pada hari jum’at pada 

bulan 4 menurut penanggalan sasak yang jatuh pada bulan syawal.“asal mula Upacara ini 

dilakukan untuk menolak mara bahaya”, dalam pelaksanaannya biasanya akan ada tanda-tanda 

alam seperti berbuahnya pohon besar disekitar makam Raja kelak (pohon dangah). Yang 

diyakini oleh warga sasak setiap tahunnya merayakan upacara/ritual perang timbung di Desa 

Pejanggik tepatnya di Makam Serewe Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan 3 tahapan proses 

pelaksanaan Ritual Perang Timbung. Adapun tahapan-tahapan dalam  proses pelaksanaan Ritual 

Perang Timbungsesuai dengan hasil observasi adalah sebagai berikut : Tahap persiapan terdiri 

dari (1)musyawarah(2)menyiapkan perlengkapan yang harus digunakan. Kedua, tahap 

pelaksanaan terdiri dari  (1) pengambilan air suci (Air  sereat), (2) pembacaan duntal/babat 

Lombok, (3) Meminta izin (pembuka upacara) (4)Pembacaan berzanji sekaligus serakalan (5) 

Pembacan Do’a dan Zikiran dan ketiga, Tahap penutup terdiri dari 1) Acara pembasuh muka dan 

pemberian tanda dikening (2) Acara lempar-melempar (Perang mengunakan jajan Timbung”. 

Data Hasil Observasi Tentang Nilai-Nilai Pancasila yang Terkandung dalam Ritual 

Perang Timbung 

No Nilai Pancasila Tahapan 

Upacara 

Tahapan Ritual Perang Timbung Yang 

Mengandung Nilai Pancasila 

1 Nilai ketuhanan  Persiapan 

upacara 

1. Nilai ketuhanan ini terlihat pada saat 

pembagian tugas yang meliputi: siapa 

yang bertugas sebagai mengambilan air 

suci (air sereat), pembacaan duntal 

/babat lombok, pembuka 

upacara/meminta izin, pembaca 

berzanji sekaligus serakalan dan siapa 

yang bertugas sebagai pemimpin do’a 



dan zikiran 

Pelaksanaan 

upacara 

1. Nilai ketuhan yang terkandung dalam 

ritual perang timbung terlihat pada 

Pengambilan air suci (air sereat) untuk 

didoakan dan disembayamkan selama 

semalam 

2. Nilai ketuhan terlihat pada Pembacaan 

Duntal/Babat Lombok (Pepaosan) 

Dimana maksud dari pepaosan disini 

yaitu membahas dan mengkaji arti dan 

makna kehidupan dengan 

menggunakan bahasa sasaq halus 

3. Nilai ketuhan terlihat pada Penerima 

air suci (Air sereat) sekaligus yang 

meminta izin /pembuka upacara yang 

bertujuan agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. Bahwa upara 

ritual akan dilakukan pada hari jum’at 

waktu pelaksanaan upacara tersebut 

4. Nilai ketuhan juga terlihat pada 

Pembacaan berzanji sekaligus 

serakalan sebagai salah satu cara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dan acara yang dilakukan berjalan 

dengan lancar dan diberkahi oleh Allah 

SWT. 

Penutup 

upacara 

1. Nilai ketuhanan yang terkandung 

dalam ritual perang timbung terlihat 

pada saat pembacaan Do’adan zikiran 

agar terhindar dari mara bahaya, 

penyakit dan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

2 Nilai kemanusiaan Persiapan 

upacara 

1. Nilai kemanusiaan yang terkandung 

dalam ritual perang timbung ini terlihat 

ketika awal persiapan acara dengan 

membuat jajan timbung secara 



bersamaaan  

  Pelaksanaan 

upacara 

1. Nilai kemanusiaan yang terkandug 

dalam pelaksanaan ritual perang 

timbung terlihat Pada saat acara ritual 

perang timbung sedang berlangsung 

nampak semua orang ikut melakukan 

perang timbung tanpa membeda-

bedakan suku, bahasa, jenis kelamin, 

warna kulit sebagai bentuk persamaan 

derajad manusia 

2. Pada saat ritual perang timbung 

berlangsung tidak ada perbedaan antara 

satu orang dan yang lainnya. Semua 

orang bisa ikut menjadi peserta ritual 

perang timbung 

3. Pada saat ritual perang timbung 

dilaksanakan masyarakat saling 

menghargai, menghormati antar 

masyarakat satu dengan masyarakat 

yang lain 

  Penutup 

upacara 

1. begitu juga pada saat penutupan acara 

masyarakat atau tamu undangan 

mendapat jamuan berupa makanan 

yang sudah disediakan di atas Makam 

oleh masyarakat Pejanggik. 

3 Nilai persatuan Persiapan 

upacara 

1. Nilai persatuan terkandung dalam 

ritual perang timbung terlihat pada saat 

masyarakat melakukan gotong royong 

untuk membersihkan tempat acara 

ritual perang timbung 

 

Pelaksanaan 

upacara 

1. Rasa persatuan dan kesatuan juga 

terlihat pada saat masyarakat 

melakukan  acara perang atau saling 

lempar-melempar dengan 

menggunakan jajan timbung, tanpa ada 

rasa dendam diantara  masyarakat yang 



satu dengan masyarakat yang lain 

Penutup 

upacara 

1. Nilai persatuan dan kesatuan ini terlihat 

pada akhir acara bahwa masyarakat 

bersama-sama gontong-royong  

Untuk membersihkan/membereskan  

kembali tempat pelaksanaan ritual 

perang timbung 

4 Nilaimusyawarah/  

Mufakat 

Persiapan 

upacara 

1. Nilai permusyawaratan yang 

terkandung dalam ritual perang 

timbung ini terlihat pada saat persiapan 

ritual perang timbung yang  

dilaksanakan terlebih dahulu oleh  

masyarakat yaitu: mengumpulkan para 

tokoh adat, tokoh agama, Tokoh 

Masyarakat, dan panitia lainnya 

berkumpul untuk bermusyawarah 

untuk membahas acara dalam rangka 

ritual perang timbung 

5 Nilai Keadilan  

Sosial 

Persiapan 

upacara 

1. Nilai keadilan sosial yang terkandung 

dalam ritual perang timbung  nampak 

ketika masyarakat  di perbolehkan 

membawa perlengkapan perbadi 

masing-masing untuk acara ritual 

perang timbung  

 

Pelaksanaan 

upacara 

1. Nilai keadilan yang terkandung dalam 

ritual perang timbung juga nampak  

ketika masyarakat saling memberikan 

makanan dan tidak memandang siapa 

pun yang berada dilokasi tersebut 

2. Nilai keadilan sosial yang terkandung 

dalam ritual perang timbung juga 

terlihat pada saat masyarakat 

melakukan kegiatannya masing-masing 

di lokasi tersebut tanpa digangu gugat 

oleh siapa  pun 

Penutup 1. Nilai keadilan sosial yang terkandung 



upacara dalam ritual perang timbung juga 

terlihat pada saat masyarakat 

melakukan Acara pembasuh muka 

(seraup) dan pemberian tanda dikening 

(sembek) secara adil tanpa membeda-

bedakan usia 

 

PEMBAHASAN 

Adapun nilai-nilai Pancasila yang  terkandung  dalam Ritual Perang Timbung 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat Desa Pejanggik Kecamatan 

Praya Timur Kabupaten Lombok tengah, yakni sebagai berikut :  

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa  

Wujud nilai-nilai yang terkandung dalam  sila Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu 

beribadah sesuai agama masing-masing; dan sikap toleransi dengan cara menghormati, 

bekerjasama, saling  membantu, dan bersikap adil kepada semua tanpa membedaan golongan, 

agama, suku, bangsa.  Nilai ketuhanan dalam Ritual Perang Timbung  nampak dalam proses 

pelaksanaan berikut ini yaitu: 

a. Pengambilan air suci (aiq sereat) : dilakukan oleh Bapak Zainudin selaku ketua adat 

sebagai alat untuk memercikan disekitar makam sebagai tanda permohonan izin 

melaksanakan ritual. 

b. Pembacaan duntal/babat lombok : dilakukan oleh Bapak Zainudin selaku ketua adat untuk 

mengkaji nilai-nilai kehidupan pada malem hari sebelum Ritual Perang Timbung 

dilaksanakan. 

c. Meminta izin (pembuka upacara) : dilakukan oleh Bapak Satrinade (juru kunci Makam) 

dengan tujuan agar Ritual Perang Timbung terlaksana dengan lancar dan terhidar dari hal-

hal yang tidak diinginkan ketika upacar ritual berlangsung. 

d. Pembacaan berzanji : dilakukan oleh Amaq  Mahnep sebagai perwujudan sikap religius 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan acara yang dilakukan berjalan lancar serta 

diberkahi oleh Allah SWT. 

e. Pembacaan do’a dan zikiran : dilakukan oleh Hj. Mastur agar terhindar dari mara bahaya, 

penyakit dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar acara tersebut dapat 

dilakukan dengan lancar, baik, dan dilindungi oleh Allah SWT. 

2. Nilai Kemanusian Yang Adil Dan Beradab 

Wujud nilai-nilai yang terkandung dalam sila Nilai Kemanusian Yang Adil Dan 

Beradab yaitu sikap menaati aturan dalam masyarakat, mengikuti persamaaan derajat, 

persamaan hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia dalam segala bidang tanpa membeda-

bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial dan sebagainya. Nilai 

Kemanusiaan yang nampak dalam Ritual Perang Timbung yaitu:  



a. Acara pembasuh muka dan pemberian tanda dikening (seraup dan sembek) : semua 

masyarakat Pejanggik tanpa terkecuali dapat membasuh muka dan mendapatkan tanda 

dikening tanpa membedakan golongan dan jenis kelamin. 

3. Nilai Pertsatuan Indonesia 

Nilai persatuan yang terdapat dalam sila ketiga ini dapat di implementasikan dalam 

sikap tolong menolong, gotong royong, bergaul dengan tidak  membeda-bedakan manusia 

satu dengan yang lainnya berdasarkan kedudukan, status, klelompok, ras,suku, bangsa, dan 

agama, serta lebih mementingankan kepentingan bersama dari pada golongan atas dasar 

Bhineka Tunggal Ika. Nilai Pertsatuan Indonesia yang nampak dalam Ritual Perang Timbung 

yaitu:  

a. Gotong royong : masyarakat Pejanggik melakukan gotong royong dalam membersihkan 

arena Makam agar Ritual Perang Timbung berjalan dengan lancar. 

b. Membuat jajan timbung secara bersama-sama : maksudnya untuk mempererat tali 

silaturahmi antara masyarakat Pejanggik. 

4. Nilai Kerayatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

Menurut Darmodihardjo (1991: 44) Permusyawaratan adalah suatu cara khas 

kepribadian bangsa Indonesia dalam memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat 

hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Adapun nilai 

musyawarah yang nampak dalam acara Ritul Perang Timbung yaitu: 

a. Musyawarah : satu bulan sebelum acara Ritul Perang Timbung dilaksanakan  para tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan panitia lainnya berkumpul untuk 

bermusyawarah untuk membahas acara dalam rangka Ritual Perang Timbung. 

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Nilai keadilan memiliki sikap moral yang mencerminkan sikap adil terhadap sesama, 

baik secara material, spritual dan menghormati hak orang lain. Nilai Keadilan sosial yang 

nampak dalam upacara Ritual Perang  Timbung sebagai berikut: 

a. Acara pembasuh muka dan pemberian tanda dikening : maksudnya setiap masyarakat 

Pejanggik memiliki hak yang sama untuk dapat membasuh muka dan meberi tanda 

dikening. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam ritual perang timbung   adalah sebagai 

berikut (a) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi nilai ketakwaan, rasa saling menghormati, 

dan toleransi. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan : pengambilan air suci 

(air sereat), pembacaan duntal/babat Lombok, meminta izin (pembuka acara), pembacaan 

berzanji, do’a dan zikiran. (b) Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab meliputi sikap 

mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-



bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan 

sebagaixnya. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan acara pembasuh muka 

dan pemberian tanda dikening. (c) Nilai Persatuan Indonesia meliputi persatuan dan kesatuan, 

serta lebih mementingkan kepentingan bersama daripada golongan, atas Dasar Bhineka Tunggal 

Ika. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan gotong- royong membersihkan 

arena Makam, pembuatan jajan timbung secara bersama-sama. (d) Nilai Kerakyatan yang 

dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan meliputi nilai 

musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan bersama. 

Nilai-nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan musyawarah musyawarah. (e) Nilai 

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia meliputi sikap moral yang mencerminkan sikap 

adil terhadap sesama, baik secara material, spriritual, dan menghormati hak orang lain. Nilai-

nilai tersebut terkandung dalam proses pelaksanaan acara pembasuh muka dan pemberian tanda 

dikening (seraup dan sembek). 
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