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ABSTRAK 

KAJIAN SIMBOL PERANG TOPAT INTERPRETATIF GEERTZ 

 

OLEH 

 

ANNISA ZOHWARANI 

E1C012008 

Email : annisazohwarani@yahoo.com 

 

Judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah Kajian Simbol Perang Topat  

Interpretatif Geertz. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui simbol-simbol  

serta makna tradisi Perang Topat. Metode dan tehnik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan, (1) Metode Wawancara, (2) Teknik 

Rekam, dan (3) Teknik Catat. Sedangkan metode dalam analisis data menggunakan 

metode analisis deskriktif. Hasil analisis terhadap Kajian Simbol Perang Topat 

ditemukan dua bentuk simbol yang dikatagorikan menjadi (1) simbol verbal yang 

memiliki segmen (a) paralinguistik, (2) simbol nonverbal yang memiliki segmen-

segmen berupa (a) objek atau fisik (b) tindakan (c) latar dan (d) suara pengiring. 

Adapun ditemukan adanya makna tradisi Perang Topat didasarkan segmen-segmen 

berupa (1) makna Perang Topat dalam konteks religi (2) makna Perang Topat 

dalam konteks pengetahuan (3) makna Perang Topa tdalam konteks estetika (4) 

makna Perang Topat dalam konteks filosofi. Serta adanya kaitan antara simbol, 

makna dengan kehidupan masyarakat setempat. Jika tidak ada simbol atau 

masyarakat setempat maka prosesi acara tradisi Perang Topat tidak dapat 

dilaksanakan dan acara tersebut tidak akan mempunyai makna. Sehingga simbol, 

makna dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. 

Kata kunci :Perang Topat, kebudayaan, simbol dan makna. 
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ABSTRACT 

Symbol of Perang topat based on interpretative Geertz 

By: 

ANNISA ZOHWARANI 

E1C012008 

 

Email: annisazohwarani@yahoo.com 

This thesis is symbol investigated Perang Topat interpretative geertz. This 

thesis is aimed to know both symbols and meaning of Perang Topat tradition. The 

data is gathered through interviewing, recording, and note taking methods. 

Meanwhile data analysis in this thesis used descriptive analysis. It is found that 

there are two types of symbols are categorized into (1) verbal symbol that have 

segment (a) paralinguistic, (2) non verbal symbol that have segments (a) object or 

physical (b) action (c) setting and (d) sound company. Perang topat tradition is 

found based on some segments; (1) the meaning of Perang Topat in religious (2) 

Perang topat in knowledge (3) Perang Topat in aesthetic (4) the meaning of Perang 

Topat in philosophy. Also there is a relation between symbols, meaning with 

community daily life. Perang topat could not be occur and meaningless when there 

is no symbols or community daily life. Therefore symbols, meaning, and 

community cannot be separated each other. 

Key words: Perang Topat, culture, symbol and meaning
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A. PENDAHULUAN 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenal 

dengan Pulaunya yang kecil dan kaya 

akan  kebudayaan. Disetiap kebudayaan 

tersebut memiliki ciri khas dan keunikan 

tersendiri. Kebudayaan dengan 

masyarakatpun tidak dapat dipisahkan. 

Hal tersebut biasa disebut dengan 

Dwitunggal, yakni tidak ada masyarakat 

yang tidak memiliki kebudayaan, 

sebaliknya tidak ada kebudayaan yang 

tidak bertumbuhkembang dengan adanya 

masyarakat. 

Tumbuh kembangnya suatu 

kebudayaan tidak luput dari adanya 

tindakan interaksi sosial, karena pada 

hakekatnya wujud prilaku sangat 

bergantung  pada budaya tempat kita 

dibesarkan. Perang topat atau Perang 

Ketupat merupakan salah satu tradisi 

Suku Sasak (nama suku di pulau 

Lombok) dan Suku Bali. Tradisi ini telah 

ada sejak dahulu kala, dan hingga kini 

masih dilestarikan. 

 Tradisi Upacara Perang 

Topat  memiliki esensi, yakni 

mewujudkan persatuan hubungan antar 

dua budaya yang menyebabkan 

terjadinya rasa persaudaraan antara umat 

Muslim dengan Hindu. Tradisi Upacara 

Perang Topat tampaknya bisa menjadi 

contoh nyata dalam mengembangkan 

hidup berdampingan di masyarakat yang 

sangat pluralistik seperti halnya 

Indonesia ini. Tradisi Upacara Perang 

Topat ini  juga merupakan pencerminan 

rasa syukur kepada Tuhan Yang maha 

Esa yang telah memberikan 

kesejahteraan. Upacara Perang Topat 

merupakan wujud hubungan dengan 

Tuhan dan hubungan antarmanusia. 

Melihat uniknya Tradisi Upacara 

Perang Topat yang dilaksanakan di 

komplek Pura Lingsar dengan keyakinan 

yang berbeda, oleh dua etnis yang 

berbeda pula, tetapi menjadi satu dalam 

tujuan. Penelitian ini menjadi sangat 

menarik karena mencoba 

mencari  simbol-simbol yang ada di 

tradisi tersebut. Selain simbol-simbol 

yang ada, hal yang menarik untuk 

ditelitiialah makna dari tradisi tersebut. 

Adanya masing-masing simbol 

dan pemaknaan yang berbeda dari setiap 

tradisi Perang Topat  tesebutlah yang 

melatarbelakangi penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang dan persoalan 

diatas dapat terlihat permasalahan yang 

perlu diangkat, yaitu tentang bentuk 

simbol dan makna yang terdapat dalam 

tradisi Perang Topat menggunakan 

Interpretatif Geertz. 
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B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriftif. 

merupakan jenis penelitian yang 

sangat tepat digunakan dalam 

penelitian ini, penelitian kualitatif 

deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan makna simbol 

kebudayaan Perang Topat. Data yang 

dikumpulkan berupa satuan linguistik 

(kata dan paralinguistik) yang  

menunjukkan simbol dari benda-benda 

yang terdapat dalam tradisi Perang 

Topat. Seluruh data kemudian 

dianalisis secara induktif sehingga 

menghasilkan data yang deskriptif.  

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah simbol-simbol. 

Simbol-simbol tersebut dikatagorikan 

menjadi simbol verbal dan simbol 

nonverbal. Simbol-simbol tersebut 

berwujud lisan yang berupa bacaan 

atau doa yang dituturkan oleh pelaku 

Perang Topat , serta benda-benda 

yang digunakan dalam tradisi Perang 

Topat. 

 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian 

ini, yaitu Pemangku adat suku 

Ssasak yang berasal dari Kemaliq 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Wawancara 

Wawancara yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah peneliti 

melakukan wawancara atau tanya 

jawab dengan teknik catat dan 

rekam kepada narasumber. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode deskriptif 

dengan langkah-langkah seperti; 

identifikasi simbol dan makna, 

klasifikasi simbol dan makna, 

interpretasi simbol dan makna, dan 

yang terakhir menyimpulkan simbol 

dan makna. 

C. PEMBAHASAN 

1. Bentuk Simbol Perang Topat 

1. Simbol Verbal 

Simbol verbal dalam penelitian ini 

adalah simbol-simbol yang berupa bahasa 

yang dituturkan oleh para pelaku Perang 

Topat. Salah seorang pelakunya adalah 

pemangku adat suku Sasak yaitu Bapak 

Suparman Taufik dan pelaku lainnya 

yang terlibat dalam tradisi Perang Topat. 
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Simbol-simbol verbal tersebut ditemukan 

dengan cara mengidentifikasi tuturan-

tuturan yang diucapkan oleh pelaku 

Perang Topat. Setelah diidentifikasi 

tuturan tersebut memilki segmen, seperti 

paralinguistik. 

Hasil identifikasi bentuk simbol 

paralinguistik yang terdapat dalam tradisi 

Perang Topat dikelompokkan menjadi 

dua domain, domain piranti suara dan 

kualitas suara. Berdasarkan piranti suara 

hasil analisis yang didapatkan langsung 

dari pemangku adat Sasak sekaligus 

penutur dalam memulai upacara Perang 

Topat yaitu Bapak Suparman Taufik. 

Suara yang dihasilkan oleh sang penutur 

sangat berat dan kurang jelas dalam 

penuturannya, hal tersebut dikarenakan 

kondisi penutur yang sudah berusia 76 

tahun dan berjenis kelamin laki-laki, 

selain itu penutur dalam keadaan 

kesehatan yang kurang baik karena faktor 

usia. Berbeda dengan tuturan yang 

dihasillkan pada waktu pelaku Perang 

Topat lainnya, yaitu dari suku Sasak dan 

suku Hindu Bali yang sedang berperang 

menggunakan topat saat mengatakan 

“serbu” yang disimbolkan sebagai 

tindakan untuk saling menyerang dengan 

menggunakan topat yang sudah 

disediakan. Menghasilkan suara lantang 

yang sangat jelas, hal tersebut 

dikarenakan kondisi penutur pelaku 

Perang Topat sebagian besar berumur 

sekitar 15 tahun - 30 tahun dan berjenis 

kelamin laki-laki. Selain itu, sebagian 

besar pelaku Perang Topat tersebut 

dalam keadaan sehat sehingga bisa 

mengikuti prosesi tradisi tersebut. Dalam 

domain kualitas suara ditemukan dua 

bentuk, yakni tuturan monoton dan 

tuturan keras.  

Tuturan monoton dilakukan oleh 

pemangku adat Sasak pada saat awal 

dimulainya acara Perang Topat yang 

diawali dengan pengucapan kata 

“Bismillah” yang umumnya diartikan 

“Dengan nama Allah” yang disimbolkan 

sebagai pembuka acara atau acara sudah 

dimulai atas seizin Allah SWT. Kualitas 

suara yang dihasilkan oleh sang penutur 

tidak menaik atau menurun melainkan 

monoton atau biasa saja.  

Berbeda dengan tuturan keras 

yang ditemukan pada saat pelaku Perang 

Topat lainnya yang saling berteriak 

berkata “serbu dan serang” dengan suara 

yang sangat keras sambil saling 

melemparkan topat yang telah 

disediakan.  

Kedua domain tersebut memiliki 3 

(tiga) bentuk paralingusitik, yakni : (1) 

piranti suara, (2) tuturan sangat keras, (3) 

tuturan monoton. Ketiga bentuk 

paralinguistik tersebut memiliki 

konsepsi-konsepsi yang termasuk dalam 

simbol verbal. Untuk mengungkapkan 

konsepsi-konsepsi  yang terdapat dalam 
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ketiga bentuk paralinguistik itu, agar 

tidak terjadi bias dalam memaknainya 

harus di interpretasi secara emik dan etik 

berdasarkan pandangan dan pola pikir 

dalam budaya masyarakat Lingsar 

sebagai pemilik budaya Perang Topat. 

2. Simbol Nonverbal 

Simbol nonverbal dalam 

penelitian ini adalah sistem 

simbol yang berasal dari 

komponen-komponen Perang 

Topat selain komponen verbal 

yang berupa bahasa yang 

digunakan sebagai komunikasi. 

Dengan demikian, Perang Topat 

salain sebagai wahana komunikasi 

verbal juga sebagai komunikasi 

nonverbal.  

Simbol-simbol nonverbal 

dapat ditemukan dengan cara 

mengidentifikasi dan 

menginterpretasi komponen-

komponen yang dihadirkan untuk 

diberdayagunakan dalam Perang 

Topat. Dalam penelitian ini 

komponen-komponen nonverbal 

dalam Perang Topat dapat 

diklasifikasikan menjadi segmen-

segmen: objek atau fisik, 

tindakan, latar dan suara 

pengiring. Berikut ini 

dikemukakan penjelasan terhadap 

segmen-segmen tersebut. 

Fisik atau objek yang 

dimaksud adalah segala macam 

piranti dan perlengkapan yang 

digunakan sebagai persyaratan 

pelaksanaan Perang Topat. 

Piranti dan perlengapan dalam 

Perang Topat berupa: 

a. Sesaji 

Sesaji merupakan persyaratan 

wajib yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan tradisi Perang Topat. 

Didalam sesaji terdapat simbol dan 

fungsi yang berbeda-beda dalam 

tradisi tersebut. Sesaji yang yang 

digunakan dalam Upacara Perang 

Topat yaitu; sedah, bunga, lauk pauk, 

palawija, rempah-rempah, beras ketan, 

kebon odek, lamak, botol momot, 

cecepan, topat. 

1) Sedah, merupakan sesaji yang 

berbentuk pacanangan atau 

pabuan yang didalamnya 

berisi daun sirih, tembakau, 

pamor siri, gambir juga berisi 

lanjaran atau rokok dan sesaji 

sedah ini diletakkan paling 

depan di antara sesaji lainnya. 

Sedah disimbolkan sebagai 

pembuka kuri (pintu) yang 

menggantikan kata 

Assalamualaikum sebagai 

salam pembuka.  
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2) Bunga,merupakan sesaji yang 

terdiri dari sembilan macam 

bunga yang mana bunga-

bunga tersebut diletakan di 

atas nare atau bokor yang 

disusun secara rapi. Bunga 

disimbolkan sebagai 

keluhuran budi. Bunga 

mempunyai fungsi sebagai 

kembang setaman yang 

digunakan sebagai 

persembahan.  

3) Delapan Belas Dulang Sesaji. 

Sesaji yang berjumlah 

Delapan Belas dulang 

tersebut disimbolkan sebagai 

walisongo yang berjumlah 9 

(sembilan) karena 9 dikali 2 

sama dengan 18. Dikali dua 

karena ada dua umat yang 

menjadi pelaku dalam tradisi 

Perang Topat. Delapan Belas 

Dulang Sesaji  merupakan 

sesaji yang terdiri dari pesaji 

makanan, lauk pauk, daging 

serta jajan-jajanan, teri, saur, 

kacang-kacangan, dan ikan 

asin. Kesemuanya diletakkan 

di atas dulang kayu berkaki 

satu dan dipisah sesuai 

dengan jenisnya masing-

masing serta ditutup dengan 

penutup yang terbuat dari 

daun lontar yang dihiasi. 

Penutup tersebut dikenal 

dengan ama tembolaq. Semua 

sesaji yang digunakan dalam 

acara Perang Topat ini harus 

dibuat sendiri dan tidak boleh 

dibeli seperti jajan ranggi, 

cerorot, serta jajan basah 

lainnya. Pesaji yang dibuat 

tersebut dibagi dua yaitu 

sembilan untuk Sasak dan 

sembilan lainnya untuk umat 

Hindu. Umat Hindu dalam 

hal ini tidak membuat 

langsung sesaji Perang 

Topat, melainkan umat hindu 

menyerahkan bahan-

bahannya kepada suku Sasak 

untuk dibuatkan sesaji 

Perang Topat tersebut. 

Fungsi delapan belas dulang 

sesaji tersebut adalah sebagai 

sarana persembahan dalam 

upacara ritual Perang Topat. 

4) Satu Rombong Palawijaya 

dan Rempah-rempah. 

Palawijaya dan Rempah-

rempah disimbolkan sebagi 

hasil bumi. Palawijaya dan 

Rempah-rempah diletakkan 

di dalam rombong atau 

tempat yang terbuat dari 

bambu yang dianyam 

berbentuk wadah kotak atau 

kotak persegi. Fungsi sesaji 
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palawijaya dan rempah-

rempah sebagai dari hasil 

bumi untuk meminta 

kesuburan.  

5) Satu Rombong berisi Beras 

Ketan, rombong adalah 

wadah yang berbentuk kotak 

dan terbuat dari daun lontar. 

Rombong berisi Beras Ketan  

tersebut disimbolkan sebagai 

hasil bumi. Beras ketan 

tersebut dimasukkan wadah 

kotak. Fungsi sesaji ini sama 

dengan fungsi sesaji 

palawijaya yang untuk 

meminta kesuburan.  

6) Dua Buah Kebun Odek, 

terdiri dari Kebun Odek 

Lanang dan Kebun Odek Istri 

yang mana keduanya terdiri 

dari bahan-bahan seperti daun 

sirih, gambir, pamor, buah 

pisang keladi, pepaya, nanas, 

jambu, mangga, pinang, 

manggis, bunga kamboja, 

nusa indah, kembang pinang, 

gemitir, kantil, daun beringin, 

daun andong, daun temen 

merah dan putih, rokok kulit 

jagung, kelapa, lidi, bambu, 

beras kuning, uang bolong, 

dan empok-empok yang 

disusun rapi. Dua Buah 

Kebun Odek, terdiri dari 

Kebun Odek Lanang dan 

Kebun Odek Istri 

disimbolkan sebagai kebun 

atau penggambaran dari 

bentuk dunia dan isinya.  

7) Lamak, merupakan kain yang 

dibuntal atau dilipat dan 

dibuat dua buah buntalan. 

Masing-masing buntalan 

terdiri dari sembilan kain 

berupa seperangkat alat shalat 

seperti sejadah,jubah, dan 

dibungkus kain putih yang 

masih baru. Lamak 

disimbolkan sebagai 

pengingat shalat atau ibadah 

kepada  ALLAH SWT . 

8) Botol Momot, merupakan 

sebuah botol kaca transparan 

berbentuk bundar dan 

berleher panjang yang 

dibungkus dengan kain 

kuning dan dibungkus lagi 

dengan daun andong yang 

ditata rapi seperti 

membungkus Kebun Odek. 

Botol momot memiliki 

simbol pengabdian diri 

seorang manusia yang 

diterima atau tidak oleh yang 

kuasa. Kain kuning yang 

digunakan sebagai bungkus 

botol momot disimbolkan 

sebagai kesakralan.  
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9) Cecepan, merupakan ceret 

yang terbuat dari kuningan 

berisi air. cecepan tersebut 

diletakkan disebuah wadah 

berbentuk bundar. Cecepan 

disimbolkan sebagai bentuk 

rasa hormat kepada tamu.  

Fungsi dari cecepan yaitu 

sebagai tempat air yang 

nantinya dilungsur karena air 

dalam cecepan dipercaya 

sebagai air suci.  

10) Topat, merupakan nasi beras 

yang dibungkus daun kelapa 

yang dianyam rapi berbentuk 

segi empat yang direbus 

sampai matang. Topat 

tersebut diletakkan di atas 

sembilan dulang yang mana 

masing-masing dulang berisi 

sembilan puluh biji topat 

yang diatasnya ditutup 

menggunakan tembolaq. 

Topat disimbolkan sebagai 

asal muasal manusia, 

bentuknya yang segiempat 

juga menunjukan bahwa 

manusia terdiri dari air, tanah, 

api dan angin. Fungsi dari 

topat adalah sebagai latar 

yang digunakan untuk saling 

lempar dalam ritual acara 

Perang Topat yang mana 

topat-topat tersebut sudah 

diupacarai terlebih dahulu. 

Topat inilah yang nantinya 

akan dibawa dan diletakkan 

di sawah atau di kebun 

bahkan di pekarangan rumah 

yang dipercayai dapat 

membawa kesuburan. Topat 

yang digunakan perang 

berjumlah ribuan yang mana 

topat-topat itu selain topat 

yang berjumlah sembilan 

dulang, topat juga merupakan 

sumbangan dari masyarakat 

sekitar.  

Ditemukan juga perlengkapan 

dalam tradisi Perang Topat yang 

dijadikan sebagai pelengkap dalam 

tradisi Perang Topat. Pelengkap 

tersebut berupa kostum beserta 

aksesorinya, latar, tindakan dan 

suara musik pengiring. 

b. Kostum  

Kostum yang digunakan 

dalam acara Perang Topat 

tersebut berbagai macam. 

Setiap kelompok yang ikut 

dalam acara Perang Topat 

tersebut menggunakan kostum 

yang berbeda. Pada kelompok 

pemangku adat dan tokoh 

masyarakat yang hampir 

semuanya berjenis kelamin 

laki-laki menggunakan 

kostum tradisional Sasak yang 
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terdiri dari Sapuq (ikat 

kepala), Dodot,  kain dalam 

dengan Wiron, serta 

menggunakan baju yang 

berwarna hitam atau yang 

disebut dengan baju Pegon 

yang dilengkapi dengan Keris. 

Kostum yang digunakan 

dalam tradisi Perang Topat 

tentunya memiliki simbol-

simbol. Sapuq (ikat kepala) 

salah satu piranti dalam 

kostum tradisional Sasak yang 

digunakan dalam tradisi 

Perang Topat. Sapuq (ikat 

kepala) merupakan mahkota 

yang digunakan sebagai 

simbol penghormatan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta 

menjaga pemikiran 

pemakainya dari hal-hal yang 

kotor dan tidak baik. Sehingga 

pada saat tradisi Perang Topat 

berlangsung tidak ada pikiran 

yang tidak baik dalam prosesi 

tradisi tersebut.  

Selain Sapuq, terdapat 

juga pakaian yang digunakan 

atau disebut dengan baju 

Pegon. Baju Pegon  

merupakan perlengkapan 

pakaian adat suku Sasak yang 

mendapat pengaruh dari jawa 

yang mengadopsi model jas 

Eropa sebagai simbol 

keanggunan dan kesopanan. 

Sehingga dalam pelaksanaan 

tradisi Perang Topat pelaku 

yang menggunakan pakain 

tersebut terlihat sopan, karena 

acara tersebut diperuntukan 

atas rasa bersyukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Dodot merupakan kain 

songket yang berfungsi untuk 

menyelipkan keris. Beragam  

motif yang terdapat pada kain 

songket ini diantaranya motif 

subahnale, keker, bintang 

empat yang disimbolkan 

sebagai  semangat dalam 

berkarya dan  pengabdian 

kepada masyarakat. Kain 

dalam dengan Wiron, jenis 

kain ini digunakan sebagai 

penutup tubuh bagian bawah 

ini digunakan sampai sebatas 

mata kaki dengan ujung lurus 

kebawah sebagai simbol sikap 

tawadduk dan rendah hati. 

Sehingga dalam pelaksanaan 

tradisi Perang Topat pelaku 

yang menggunakan dodot 

diharapkan mempunyai sikap 

yang tawaduk dan rendah 

ahati dalam melaksanakan 

tradisi Perang Topat. 
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Keris sebagai pelengkap 

pakaian adat suku Sasak 

digunakan sebagai simbol 

kesatriaan dan keberanian 

dalam mempertahankan 

martabat. 

Kelompok dari Hindu 

(Bali) menggunakan kostum 

kebaya berwarna putih yang 

menyimbolkan kesucian. 

Kelompok Hindu perempuan  

maupun laki-laki 

menggunakan kostum 

berwarna putih. Mereka 

beranggapan untuk 

menghadap Tuhan Yang 

Maha Kuasa harus dalam 

keadaan bersih atau suci 

seperti warna kostum yang 

digunakan yaitu putih dan 

bawahan yang digunakan 

berupa kain songket atau kain 

batik. Selain itu terdapat juga 

kelompok barisan yang 

menggunakan  kostum 

serdadu Belanda zaman 

dahulu lengkap dengan 

senjata yang ia bawa yang 

menyimbolkan bahwa 

pasukan Belanda pernah 

datang ke Lombok NTB.  

c. Tindakan 

Tindakan adalah semua 

perilaku, gerakan, dan respon 

yang dilakukan oleh para 

pelaku yang berkaitan dan 

terlibat langsung dalam 

Perang Topat. Pelaku dalam 

Perang Topat ini dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yakni 

kelompok pemangku adat atau 

tokoh masyarakat, suku 

Sasak, suku Hindu (Bali). 

Pemangku adat berperan 

sebagai pemimpin  bertugas 

mengatur jalannya acara 

Perang Topat. Suku Sasak 

dan suku Hindu (Bali) 

berperan sebagai dua 

kelompok yang sedang 

berperang atau saling 

melempar menggunakn topat.  

Semua tindakan, perilaku, 

dan respon yang dilakukan 

oleh kelompok pemangku 

adat atau tokoh masyarakat, 

suku Sasak, suku Hindu (Bali) 

dalam pelaksanaan Perang 

Topat itu ditengarai 

mengandung konsepsi-

konsepsi sebagai simbol 

nonverbal dan memiliki 

fungsi dalam kehidupan 

masyarakat. 

d. Latar 

Latar adalah tempat, 

waktu, dan suasana atau 

atmosfer terjadinya suatu 
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peristiwa atau kejadian yang 

berkaitan dengan acara 

Perang Topat. Biasanya 

Perang Topat diadakan di 

Pura Lingsar Kemaliq sebagai 

bentuk permohonan untuk 

meminta kesuburan, 

kemakmuran yang mana 

Perang Topat itu dilakukan 

oleh masyarakat di wilayah 

Pura Lingsar yang biasanya 

sebagai petani atau 

masyarakat umum yang 

sembahyang di Pura Lingsar 

tersebut. Perang Topat 

berlangsung pada sore hari 

dan berlangsung sangat 

khidmat dikarenakan 

pemangku adat harus 

membuka acaranya dengan 

melakukan pujian terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa serta 

suasana yang ditimbulkan 

tidak luput pula dari 

keramaian dari pelaku Perang 

Topat yang saling melempar 

topat dan kegembiraan 

penonton yang ikut bersorak 

untuk menyemangati pelaku 

Perang Topat. 

Tempat, waktu, dan 

suasana atau atmosfer 

pelaksanaan Perang Topat 

sebagai bentuk ritual itu 

ditengarai mengandung 

konsepsi-konsepsi sebagai 

simbol noverbal dan memilki 

fungsi dalam kehidupan 

masyarakat. 

e. Suara Musik Pengiring 

Suara musik pengiring 

adalah suara musik yang 

ditabuh untuk mengiringi 

Perang Topat  

yang dilakukan dari awal 

sampai akhir ritual. Jenis 

musik yang digunakan untuk 

mengiringi Perang Topat 

adalah cepung dan musik 

tradisional Sasak Gendang 

Beleq. Tarian Gendang Beleq 

merupakan pembuka upacara 

ritual sebelum Perang Topat 

dimulai. Tarian Gendang 

Beleg adalah salah satu jenis 

tarian dari Lombok.   

Dahulu tarian ini 

dipentaskan untuk mengantar 

para Prajurit yang pergi atau 

kembali dari medan perang. 

Tetapi sekarang ini sering 

dipakai untuk menyambut 

tamu-tamu penting atau 

kehormatan dan acara 

perkawinan. 

Pada masa pembuka atau 

awal pengiring musik yang 

digunakan ialah cepung 
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dengan nada yang sedang dan 

berirama yang menimbulkan 

suasana sakral atau khidmat. 

Dipuncak acara yaitu pada 

saat perang ketupat 

berlangsung Gendang Beleq 

mengambil alih dalam 

mengiringi prosesi acara 

Perang Topat dengan suara 

yang keras yang menciptakan 

suasanan yang meriah. Dari 

hasil identifikasi terhadap 

suara-suara musik pengiring 

ditemukan pola-pola. Pola-

pola yang ditimbulkan dari 

suara cepung dan Gendang 

Beleq itu ditengarai 

mengandung konsespsi 

sebagai simbol nonverbal dan 

memiliki fungsi bagi 

masyarakat. 

2. Makna Perang Topat 

1. Makna Perang Topat dalam 

Konteks Religi 

Tradisi Perang Topat 

yang dilaksanakan secara turun 

temurun tentunya tidak dapat 

dilepaskan dari nilai Religi 

(Agama) dikarenakan pelaku dari 

Perang Topat adalah dari kubu 

umat Hindu dan kubu umat 

Muslim watu telu yang ada di 

Lingsar. Tradisi ini pun masih 

dilangsungkan karena umat 

percaya akan dampak yang akan 

diberikan dari tradisi Perang 

Topat. 

Mengenai sistem 

kepercayaan, suku Sasak masih 

percaya akan adanya suatu 

kekuatan gaib, juga percaya akan 

adanya kekuatan supranatural. 

Kepercayaan-kepercayaan 

tersebut diaktualisasikan dengan 

melaksanakan suatu ritual oleh 

masyarakat suku Sasak itu 

sendiri. Diantaranya masyarakat 

penganut Islam watu Telu 

melaksanakan ritual tersebut.  

Dengan melaksanakan upacara 

Perang Topat yang disadari dan 

dipercayai oleh masyarakat suku 

Sasak yang menganut Islam  watu 

telu tersebut akan mendatangkan 

kesuburan dan mereka akan 

merasa terbebas dari kondisi 

lingkungan yang kekeringan dan 

kekurangan sumber daya alam 

lainnya,  sesuai dengan sistem 

kepercayaan mereka. Sehubungan 

dengan itu, pemaknaan terhadap 

simbol dalam Perang Topat yang 

dalam konteks religi diidentifikasi 

dan diiterpretasikan berdasarkan 

sistem kepercayaan. 

 

2. Makna Perang Topat dalam 

Konteks Pengetahuan 
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Pentingnya pengetahuan 

sangat berpengaruh dalam 

kehidupan bermasyarakat. Tanpa 

pengetahuan manusia tidak tahu 

apa-apa, bahkan bisa saja tidak 

bisa melakukan apa-apa. Tradisi 

Perang Topat  menunjukkan 

masyarakat memilki pengetahuan 

mengenai bagaimana menjaga 

hubungan sosial dan solidaritas 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Mereka juga memahami bahwa 

perbedaan agama bukanlah 

pembeda untuk melakukan suatu 

tradisi secara bersama-sama. 

Sistem pengetahuan 

masyarakat tentang agama juga 

tidak sempit, mereka mampu 

memandang bahwa semua agama 

pada intinya sama yaitu 

mengajarkan kebaikan kepada 

umatnya.  

Perbedaan satu sama lain 

hanya terletak pada cara 

mewujudkan bhakti kepada 

Tuhan. Mereka juga paham 

bahwa ditengah perbedaan yang 

ada akan menciptakan suatu 

keharmonisan layaknya suasana 

suka cita yang mereka rasakan 

ketika melangsungkan tradisi 

Perang Topat.  

3. Makna Perang Topat dalam 

Konteks Estetika 

Tradisi Perang Topat  bisa 

disebut sebagai salah satu 

kesenian yang memiki nilai 

estetika. Hal ini terlihat dari 

adanya pementasan beberapa 

tarian yaitu tarian batek baris, 

tarian khas sebagaimana layaknya 

prajurit Belanda jaman dulu dan 

ada juga kesenian tradisional 

tarian Gendang Beleq. Tarian ini 

tentunya memiliki nilai seni yang 

tersaji lewat gerak tebuh berirama 

dan mengandung makna yang 

ingin diungkapkan. Selain itu 

kesenian atau nilai estetika juga 

terlihat pada pembuatan topat, 

karena pembuatan topat juga 

membutuhkan keterampilan 

dalam menganyam janur.    

4. Makna Perang Topat dalam 

Makna Filosofi 

  Dalam tradisi Perang 

Topat dapat  terlihat sikap 

kebersamaan antara dua umat 

beragama. Perang Topat yang 

melibatkan dua umat berbeda 

agama menunjukan bagaimana 

rasa toleransi yang tinggi dianut 

oleh masyarakat setempat. 

Masyarakat mampu menciptakan 

sistem kemasyarakatan yang 

efektif dalam rangka menjaga 

persatuan serta kerukunan. Dengan 

masih berlangsungnya tradisi 
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sampai saat ini menunjukan bahwa 

ada sinergi antara umat Hindu dan 

Muslim. Mereka bahu membahu 

dalam membangun Lingsar yang 

baik ke depannya.  

Berdasarkan uraian 

tersebut terlihat adanya sikap 

kebersamaan, terbuka dan sikap 

yang bijaksana terhadap 

kehidupan bermasyarakat. 

Sehubungan dengan hal itu 

simbol-simbol dalam Perang 

Topat yang memiliki makna 

dalam konteks filosofi ditandai 

oleh makna simbol yang 

mengandung sikap-sikap terhadap 

kehidupan dan lingkungan yang 

meliputi: (1) sikap kebersamaan, 

(2) sikap keterbukaan dan (3) 

sikap kebijaksanaan.  

 

3. Kaitan Simbol dan Makna Perang 

Topat dengan Kehidupan 

Masyarakat Setempat 

Simbol yang ada dalam 

upacara Perang Topat sangat penting 

bagi pelaku upacara Perang Topat dan 

masyarakat setempat guna untuk 

memperlancar prosesi acara tersebut. 

Berdasarkan hasil identifikasi bahwa 

terdapat beberapa simbol dan makna 

yang ada di upacara atau tradisi 

Perang Topat saling berkaitan dan 

tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

sehari-hari masyarakat setempat. 

Berikut ini penjabaran kaitan simbol 

dan makna tradisi Perang Topat bagi 

kehidupan masyarakat setempat : 

1.   Simbol yang ditemukan dalam 

tradisi Perang Topat ialah simbol 

verbal yang berupa tuturan-tuturan 

yang diucapkan oleh pemangku 

adat yang tidak bisa dipisahkan 

dari kehidupan sehari-hari, 

khususnya umat yang beragama 

setempat, karena tuturannya berisi 

puji syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas rezeki yang 

berlimpah. Tuturan –tuturan yang 

dilontarkan pemangku adat 

tersebut disimbolkan sebagai rasa 

syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Percaya akan adanya Tuhan 

Yang Maha Esa merupakan bentuk 

makna religi yang ditemukan 

dalam tradisi Perang Topat.  

2.   Aksesori sebagai salah satu 

bentuk simbol nonverbal memilki 

simbol tertentu didalamnya. 

Aksesori yang ditemukan dalam 

tradisi Perang Topat adalah Sapuq 

(ikat kepala) merupakan mahkota 

yang digunakan sebagai simbol 

penghormatan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta menjaga pemikiran 

pemakainya dari hal-hal yang 

kotor dan tidak baik.  



18 
 

Makna yang ditemukan dalam 

salah satu piranti kostum tersebut 

ini ialah makna religi yang 

dimana rasa penghormatan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa itu 

masih ada. Oleh sebab itu 

masyarakat setempat yang 

menggunakan kostum tradisional 

selalu menggunakan Sapuq 

sebagai aksesori dikepalanya.  

Di dalam simbol nonverbal 

terdapat bagian fisik, yaitu segala 

macam piranti dan perlengkapan 

yang digunakan sebagai 

persyaratan pelaksanaan Perang 

Topat. Di dalam piranti tersebut 

terdapat sesaji. Sesaji yang 

digunakan dalam Upacara Perang 

Topat yaitu; sedah, bunga, lauk 

pauk, palawija, rempah-rempah, 

beras ketan, kebon odek, botol 

lamak, momot, cecepan, topat.  

Di setiap sesaji itu terdapat 

simbol-simbol yang berbeda-beda 

dan sangat penting dalam prosesi 

upacara Perang Topat. Sesaji-

sesaji tersebut juga digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari oleh 

masyarakat setempat. Misalnya 

Bunga, merupakan salah satu 

bagian dari sesaji. Bunga 

disimbolkan sebagai keluhuran 

budi. Bunga mempunyai fungsi 

sebagai kembang setaman yang 

digunakan sebagai persembahan. 

Makna Religi yang ada dalam 

bunga tersebut sangat melekat. 

Terkadang bunga-bunga tersebut 

digunakan setiap hari oleh umat 

Hindu dalam melakukan 

persembahan kepada Tuhan. 

Maka dari itu simbol-simbol yang 

ada dalam upacara Perang Topat 

tidak terlepas dari kehidupan 

sehari-hari masyarakat setempat, 

khususnya umat Hindu yang ada 

di Lingsar.  

Kedua simbol yang 

ditemukan tersebut  yaitu simbol 

verbal dan nonverbal tersebut 

sangat penting dalam upacara 

Perang Topat, karena jika tidak 

ada salah satu unsur yang ada 

dalam simbol tersebut, maka 

prosesi upacara tersebut tidak bisa 

dilaksanakan. Makna simbol pun 

tidak bisa lepas dari tradisi 

tersebut. Karena disetiap simbol 

yang ditemukan ternyata 

mengandung makna di dalamnya. 

Oleh karena itu 

masyarakat setempat dengan 

simbol dan makna yang ada di 

dalam upacara tradisi Perang 

Topat tidak dapat dipisahkan. 

Karena simbol-simbol atau piranti 
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yang digunakan dalam prosesi 

uapacara Perang  

 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, 

hasil penelitian dan pembahasan 

bahwa dari kajian simbol Perang 

Topat interpretatif  Geertz dapat 

disimpulkan bahwa :   

1.  Simbol yang ditemukan dalam 

tradisi Perang Topat terbagi dalam 

dua katagori yaitu simbol verbal 

dan simbol nonverbal. Simbol 

verbal yang ditemukan dalam 

tradisi Perang Topat tersebut 

adalah simbol-simbol yang berupa 

bahasa yang dituturkan oleh para 

pelaku Perang Topat. Salah 

satunya adalah pemangku adat suku 

Sasak Suparman Taufik dan pelaku 

lainnya yang terlibat serta penonton 

Perang Topat.  Tuturan yang 

diucapkan memiliki simbol sebagai 

bentuk rasa bersyukur atas nikmat 

yang diberikan oleh  Tuhan Yang 

Maha Esa. Tuturan tersebut 

memilki segmen-segmen, seperti 

paralinguistik . 

     Berbeda dengan simbol 

nonverbal yang ditemukan dalam 

tradisi tersebut. Simbol nonverbal 

dalam penelitian ini adalah sistem 

simbol yang berasal dari 

komponen-komponen yang 

dihadirkan untuk 

diberdayagunakan dalam Perang 

Topat. Dalam penelitian ini 

komponen-komponen nonverbal 

dalam Perang Topat dapat 

diklasifikasikan menjadi segmen-

segmen: objek atau fisik, 

tindakan, latar dan suara 

pengiring.  

Fisik atau objek yang 

dimaksud adalah segala macam 

piranti dan perlengkapan yang 

digunakan sebagai persyaratan 

pelaksanaan Perang Topat. 

Piranti dan perlengapan dalam 

Perang Topat berupa : 1) Sesaji, 

sesaji yang digunakan dalam 

Upacara Perang Topat yaitu; 

sedah, bunga, lauk pauk, 

palawija, rempah-rempah, beras 

ketan, kebon odek, lamal, botol 

momot, cecepan, topat) .  

2)Kostum, kostum yang 

digunakan berupa pakaian 

tradisional Sasak dan pakaian 

sembahayangan umat hindu, 3) 

Aksesori, aksesori yang 

digunakan berupa sapuq atau ikat 

kepala  4) Alat Musik Pengiring, 

musik pengiring yang digunakan 

berupa Gendang Beleq musik 
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tradisional Lombok dan cepung  

4) Tindakan adalah semua 

perilaku, gerakan, dan respon 

yang dilakukan oleh para pelaku 

yang berkaitan dan terlibat 

langsung dalam Perang Topat. 

Latar adalah tempat, waktu, dan 

suasana atau atmosfer terjadinya 

suatu peristiwa atau kejadian yang 

berkaitan dengan acara Perang 

Topat. Suara musik pengiring 

adalah suara musik yang ditabuh 

untuk mengiringi Perang Topat 

yang dilakukan dari awal sampai 

akhir ritual. Jenis musik yang 

digunakan untuk mengiringi 

Perang Topat adalah Cepung dan 

musik tradisional Sasak Gendang 

Beleq. Dengan demikian simbol 

yang ada dalam tradisi Perang 

Topat sangat beragam dan 

tentunya memiliki makna-makna 

yang  berbeda disetiap simbolnya. 

2.   Makna Simbol 

Kebudayaan Perang Topat dalam 

tradisi Perang Topat yang 

ditemukan dalam penelitian ini 

dikatagorikan dalam segmen-

segmen makna pada: konteks 

religi, konteks ilmu pengetahuan, 

konteks estetika, dan konteks 

filosofi. Makna simbol dalam 

koteks religi ialah dalam bentuk 

kepercayaan akan Tuhan Yang 

Maha Esa sehingga ucapan rasa 

syukur tidak luput dalam prosesi 

tradisi Perang Topat.   

Makna Simbol dalam 

konteks ilmu pengetahuan dilihat 

dari pemahaman masyarakat 

setempat menunjukkan 

masyarakat memiliki pengetahuan 

mengenai bagaimana menjaga 

hubungan sosial dan solidaritas 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Mereka juga paham bahwa 

ditengah perbedaan yang ada akan 

menciptakan suatu keharmonisan 

layaknya suasana suka cita yang 

mereka rasakan ketika 

melangsungkan tradisi Perang 

Topat.  

Makna simbol dalam 

koteks estetika dapat dilihat dari 

tarian yang disuguhkan dalam 

tradisi tersebut serta nilai estetika 

juga terlihat pada pembuatan 

topat, karena pembuatan topat 

juga membutuhkan keterampilan 

dalam menganyam janur. Segmen 

terakhir makna simbol dalam 

konteks filosofi, terlihat sikap 

kebersamaan antara dua umat 

beragama. Perang Topat yang 

melibatkan dua umat berbeda 

agama menunjukan bagaimana 

rasa toleransi yang tinggi dianut 

oleh masyarakat setempat.  
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Sehubungan dengan hal 

itu simbol-simbol dalam Perang 

Topat yang memiliki makna 

dalam konteks filosofi ditandai 

oleh makna simbol yang 

mengandung sikap-sikap terhadap 

kehidupan dan lingkungan yang 

meliputi: (1) sikap kebersamaan, 

(2) sikap keterbukaan dan (3) 

sikap kebijaksanaan.  Oleh sebab 

itu terdapat beberapa katagori  

makna simbol yang ditemukan 

dalam tradisi Perang Topat.  

3.   Kaitan simbol dan makna 

dengan kehidupan masyarakat 

setempat dari tradisi Perang 

Topat. Simbol-simbol yang ada 

ternyata sangat penting bagi 

pelaku upcara Perang Topat dan 

masyarakat setempat guna untuk 

memperlancar prosesi acara 

tersebut. Oleh karena itu 

masyarakat setempat dengan 

simbol dan makna yang ada di 

dalam upacara tradisi Perang 

Topat tidak dapat dipisahkan. 

Karena simbol-simbol atau piranti 

yang digunakan dalam prosesi 

uapacara Perang Topat berasal 

dari kehidupan sehari-hari. Oleh 

sebab itu, jika tidak ada simbol 

atau masyarakat setempat maka 

prosesi acara tradisi Perang Topat 

tidak dapat dilaksanakan dan 

acara tersebut tidak akan 

mempunyai makna. Sehingga 

simbol, makna dan masyarakat 

tidak dapat dipisahkan.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan dan kesimpulan, maka 

terdapat beberapa saran sebagai 

berikut :  

1. Diharapkan kepada masyarakat 

Lombok agar terus menerus 

memepertahankan budaya tradisi 

yang ada agar tidak punah seiring 

perkembangan zaman.  

2. Bagi kaum muda dan mudi yang 

terlahir di kecamatan Lingsar 

diharapkan tradisi Perang Topat 

tersebut dilestarikan. Sehingga 

pada akhirnya masyarakat luas 

dapat melihat dan mengetahui 

kebudayaan dalam tradisi Perang 

Topat yang ada di Lingsar 

Lombok Barat. 

3. Bagi pemerintah Kabupaten Nusa 

Tenggara Barat diharapkan dapat 

membentuk suatu wahana atau 

bentuk pembelajaran mengenai 

wisata budaya lokal yang 

mengangkat tentang kebudayaan 

yang ada di Nusa Tenggara Barat 

agar generasi yang akan lahir 

berikutnya dapat mengetahui dan 

mempelajari tentang kebudayaan 
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mereka sendiri dan bukan budaya 

lain. 

 


