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         PENJELASAN : 

 

1. DAMAR 
a. Adalah simbul historis yang mengingatkan bahwa cikal bakal 

Semeton Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari Pemecutan, 
Puri Agung Pemecutan dari keturunan Arya Damar atau 
Adityawarman. 

http://www.tanjungsaripemecutan.com/
mailto:tanjungsaripemecutan@yahoo.co.id


b. Diharapkan bahwa kepribadian yang luhur yang melekat dan 
memancar dari diri Arya Damar dapat ditumbuh dan 
dikembangkan dengan subur di dalam diri setiap orang yang 
merasa dirinya keturunan Arya Damar untuk diabdikan kepada 
Nusa dan Bangsa 

 

2. SINAR DARI DAMAR YANG UJUNG-UJUNGNYA MELUKISKAN 
PERSEGI DELAPAN 
Adalah simbul dari keturunan pendiri Puri Agung Pemecutan yang 
menyebar di kedelapan penjuru angin, terutama di wilayah Badung, 
yang menjadi leluhur semua keturunan beliau selanjutnya harus 
selalu diingat dan dihormati. 

 

3. TULISAN AKSARA : ONGKARA 
Adalah simbul Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Ini berarti bahwa 
Semeton Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari Pemecutan 
berkewajiban selalu sujud bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa, memohon tuntunan dan wara nugraha-NYA. 

 

4. TULUP EMPET (TANPA LUBANG) 
Adalah simbul historis bahwa kejayaan yang diperoleh dengan 
bersenjata tulup empet di dalam menegakkan Dharma. 
 

5. PECUT 
a. Adalah simbul historis bahwa kejayaan pernah diperoleh dengan 

bersenjatakan pecut (cambuk). 
b. Mengingatkan pada sejarah asal-usul nama tempat, nama puri 

berasal dari kata “pecut” menjadi “Pemecutan” dan nama pendiri 
kerajaan Badung 

c. Simbul Identitas Warga Ageng Pemecutan 
 

 
6. SEGI LIMA SAMA SISI DENGAN LATAR BELAKANG BUNGA 

NAGA SARI 
a. Warga Ageng Pemecutan berazaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

b. Mengingatkan akan warisan leluhur berupa lima nilai-nilai luhur 
yang pernah dijadikan pedoman dan landasan di dalam 
melaksanakan kepemimpinan di dalam kehidupan bernegara, 
berbangsa dan bermasyarakat yang berhasil membawa 
kemegahan dan kejayaan yaitu : 
1. Kesusilaan 
2. Pageh ring Keraton utawi Rajaniti 
3. Satia Wecana 
4. Ngepahayu Semeton muang jagat 
5. Bakti ring Sang Hyang Widhi Wasa 

c. Semeton Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari Pemecutan, 
wajib memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran 
Pancasila dan memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur 
warisan budaya bangsa dalam usaha menjaga dan memelihara 
nama baik Keluarga Besar. 

 
7. WARNA KUNING 

Adalah simbul kejayaan, kemegahan dan kemuliaan 
 

8. WARNA PUTIH 
Adalah simbul kesucian yang mengingatkan kita agar selalu 
menegakkan kesucian pikiran, perkataan dan perbuatan atau 
menegakkan ajaran Tri Kaya Parisudha. 
 

9. WARNA MERAH 
Adalah simbul keberanian, yang berarti berani membela dan 
menegakkan kebenaran. 
 

10. WARNA HITAM 
Adalah simbul identitas Badung yang berasal dari kata “Badeng” yang 
berarti “Hitam” 

 

11. KESATUAN WARNA : MERAH – HITAM – PUTIH 
Adalah simbul Kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa bahwa 
segala yang ada di dunia ini, tidak terbebas dari hukum Tri Kona yaitu 
diciptakan, dihidupkan dan mati, yang artinya segala yang hidup di 
dunia initerikat oleh Hukum Keterbatasan. Oleh karena itu seluruh 
Semeton Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari Pemecutan harus 



menyadari akan keterbatasan diri, karena itu tidak boleh takabur, 
angkuh dan sombong. 

 

12. TALI PENGIKAT DENGAN PITA BERTULISKAN : PURI TANJUNG 
SARI PEMECUTAN 
Adalah simbul bahwa Puri Tanjung Sari Pemecutan merupakan 
sebuah tali pengikat seluruh Semeton Agung Lanang Tanjung Puri 
Tanjung Sari Pemecutan. 
 

13. SEKAR TANJUNG YANG SEDANG MEKAR DAN PUSUH SEKAR 
TANJUNG 
a. Adalah simbul Semeton Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung 

Sari Pemecutan adalah Warih Ida Bhatara Kyai Agung Nengah 
Tanjung.  

b. Sekar Tanjung yang sedang mekar-mekarnya sebagai simbul 
bahwa Semeton Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari 
Pemecutan selalu dalam kejayaan, wangi semerbak, 
mengharumkan nama keluaga besar. 

c. Pusuh Sekar Tanjung sebagai simbul kelanggengan dimana Para 
Yowana siap untuk bertumbuh kembang sebagai generasi 
penerus yang berbakti pada paraleluhur dan Ida Sang Hyang 
Widhi Wasa. 

 

 

OM PRANO DEWI SARASWATI 

WAJEBHIR WAJINIWATI 

DHINAM AWIÑYAWANTU 

 
(Ya Tuhan dalam manifestasi Dewi Saraswati, Hyang Maha Agung dan 

Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, 
kecerdasan pikiran,  dan lindungilah hamba selama-lamanya.) 

 

OM ANUGRAHA MANOHARAM DEVADATTA NUGRAHAKA 

ARCANAM SARWA PUJANAM NAMAH SARWA NUGRAHAKA 

OM KSAMA SWAMAM JAGADNATHA SARWA 

PAPA HITANKARAH 

SARWA KARYA SIDHAM DEHI PRANAMYA SURYESWARAM 

 
(Ya Tuhan limpahkanlah anugrah-Mu yang menggembirakan kepada 

hamba. Tuhan yang maha pemurah, semoga Tuhan melimpahkan 
segala anugrah kepada hamba. Ya Tuhan, pelindung alam semesta, 
pencipta semua makhluk, ampunilah dosa hamba dan anugrahilah 

hamba dengan keberhasilan atas semua karya. Tuhan yang 
memancarkan sinar suci, ibaratnya sang surya memancarkan 

sinarnya, hamba sujud kepadaMu. 
 

 
 STRUKTUR PENGELOLA 

 



      

 

 

 

OM SWASTYASTU, 

 Mengenal “WIT” / asal mula merupakan proses pengenalan diri, 

pengejawantahan rasa hormat dan sujud bakti kehadapan leluhur. 

Selanjutnya diapresiasikan dalam penampilan sikap, tindak tanduk yang 

terpuji serta menjaga kehormatan pribadi dan keluarga. 

 Berdasarkan konteks di atas, Pemerajan sebagai titik pusatnya. 

Pemerajan bukan tempat pemujaan untuk umum tetapi merupakan tempat 

pemujaan umat yang ada ikatan keluarga (darah) yang sama. Ciri utama 

sebuah pemerajan adalah Pelinggih Kemulan (Bhatara Kawitan/Pertiwi). 

Mengenal pemerajan berarti mengenal  “Wit” / asal mula. 

 Riwayat berdirinya Puri Tanjung Sari Pemecutan tidak dapat 

dilepaskan dari sejarah politik di Jawa pada jaman pemerintahan  Raja 

Singasari di Jawa Timur yaitu Raja Sri Kertanagara (1270-1292). Beliau 

bercita-cita mempersatukan daerah Jawa dan daerahluar Jawa yang 

terkenal dengan Politik Nusantara Kertanagara atau disebut juga Politik 

Dwipantara. 

 Mewujudkan cita-citanya Raja Sri Kertanagara, mengirim ekspedisi 

militer ke Negeri Melayu ( Swarna Bhumi ) tahun 1275. Ekspedisi tersebut 

secara gemilang menundukkan SwarnaBhumi dan pulang ke tanah Jawa 

membawa dua puteri Raja Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa yaitu yang 

sulung bernama Dara Jingga dan  yang  bungsu bernama Dara Petak. 

 Menurut Prasasti Balawi, saat ekspedisi Raja Sri Kertanagara ke 

Swarnabhumi dilaksanakan, dapat dikatakan bahwa Kerajaan Majapahit 

telah berdiri di bawah kepemimpinan Raja Raden Wijaya. 

 Selanjutnya, kisah kedua puteri Raja Negeri Melayu adalah :Dara 

Petak diperistri oleh Raden Wijaya, sedangkan DaraJingga dengan 

Pembesar Kerajaan Majapahit  yang bergelar Mauliwarmadewa. Gelar 

beliau yang lain adalah Maha mantri I Hino Dyah Adwayabrahma 

(menurut Prasasti Kubur  Raja di  Lima Kaum, Minangkabau dan Prasasti 

Amoghapasa (1286)). 
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MANGGALA UTAMA 
 

ANAK AGUNG ADHI SURYAWAN 

(Pusat) 

IDA AGUNG BHAGAWAN 
HYANG ANULUP PEMECUTAN MANUABA 

 

MANGGALA PARHYANGAN 
A.A. Putu Alit Sudjana  (Pekambingan) 

   Anggota : 
1.  A.A. Bagus Swarnata 
     (Pemedilan) 
2.  A.A. Kompiang Armada 
     (Pusat)  

 

SEKRETARIS 
A.A. Ngurah Ketut Pujawan (Sanur) 

BENDAHARA 
A.A. Made Putera Adhi (Pusat) 

 

PENGLINGSIR 
ANAK AGUNG PUTU MURYA 

 
PEMADE PENGLINGSIR 

1. A.A. Made Nama (Pusat) 
2. A.A.  Oka Suwinata (Pemedilan) 
3. A.A. Gede Raka (Pekambingan) 
4. A.A. Putu Gede Sudana (Panjer) 
5. A.A. Kompiang (Sanur) 

 

 

MANGGALA PAWONGAN 
A.A. Putu Wijaya (Sanur) 

Anggota : 
1.  A.A. Ketut Oka Adnyana (Panjer) 
     (Bidang  Seni dan Budaya) 
2.  A.A. Gede Ariewangsa (Sanur) 
     (Bidang Yowana)  

 

MANGGALA PALEMAHAN 
A.A. Ngurah Widnyana (Pusat) 

Anggota : 
1.  A.A. Putu Sukrawan (Pusat) 
      (Bidang Aset Tanah) 
2.  A.A. Ari Aryaguna (Sanur) 
      (Bidang  Aset Tanah) 
3.  A.A. Ngr. Agung Budiyasa (Panjer) 
      (Bidang Pengelola Kost) 
4.   A.A. Made Wiyasa (Pekambingan) 
       (Bidang Pengembangan Bisnis) 
5.  A.A. Mika Ambara (Pemedilan) 
      (Bidang Pengembangan Bisnis) 

MANGGALA PUSAT INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI 

A.A. Gede Sutapa (Pusat) 
Anggota 
1.  A.A. Ngurah Witarsa (Pekambingan) 
2.  A.A. Putu Dharma Patiaksa Putra 
     (Sanur) 
3.  A.A. Putra Widyatmika (Pusat)  

 

KESINOMAN SEMETON 
KETUA :  A.A. Putu Sukada (Pusat) 

 
   Anggota Pusat                                           Anggota Pemedilan                            Anggota Panjer                           Anggota Sanur                                       Anggota Pekambingan 
  1.  A.A. Ngurah Putu Wardana                 1.  A.A. Made Putra Muliarta           1.  A.A. Putu Adi Murdina         1.  A.A. Bagus Sedana Putra                   1.  A.A. Putu suardip 
  2. A.A. Ngurah Anindya                             2.  A.A.  Putu Gunadi                                                                                2.  A.A. Made putra                                  2.  A.A. Putu Sudarmawan 

                                                                                                            3.  A.A. Ketut Suparta 

SEKILAS TENTANG LELUHUR 

 



 Dari perkawinan ini lahirlah Adityawarman yang semenjak kecil lahir 

dan besar di lingkungan kerajaan Majapahit. 

 Setelah dewasa Adityawarman (1347), dinobatkan sebagai 

Maharaja diraja dari seluruh Sumatera atau Swarnabhumi, tujuannya 

untuk mencegah usaha-usaha raja-raja di Sumatera bangkit kembali 

melawan Kekuasaan Kerajaan Majapahit. 

 Dari garis ibu maka dapat dikatakan bahwa Adityawarman 

bersepupu dengan Sri Jayanagara (Raja Majapahit II (1309-1328), Putra 

Raden Wijaya. 

 Berdasarkan alasan inilah beliau mendapat kedudukan yang baik 

dalam pemerintahan Raja Jayanagara. 

 Dalam misi mempersatukan Nusantara, Kerajaan Majapahit 

mengirim Mahapatih Gajah Madha dan Adityawarman memimpin 

ekspedisi militer ke Bali tahun 1343, Bali secara gemilang dapat 

ditundukkan dan menjadi kerajaan di bawah kekuasaan Kerajaan 

Majapahit. 

 Inilah cikal bakal lahirnya Sejarah Puri Pemecutan . Kerajaan 

Badung Bali  dimana dalam beberapa penelitian terhadap prasasti,  

Usana Bali-Usana Jawa, kumpulan naskah sejarah di Musium Jakarta 

oleh Peneliti Internasional seperti DR. J.L. A. Brandes, Prof. N.J. Krom 

maupun Peneliti DR.R.Goris, Sartono Kartodirjo, Drs. R. Pitono maupun I 

Gusti Ngurah Rai Mirsha, dapat disimpulkan Adityawarman tidak lain 

adalah ARYA DAMAR, leluhur keluarga besar Puri Pemecutan. 

 Sejarah Kerajaan Badung tidak terlepas dengan sejarah raja-raja 

Puri Tabanan. Disebutkan putera Nararya Notor Waringin (Nararya Gede 

Raka) pergi ke Gunung Batur untuk memohon kewibawaan kepada 

Bhatari Danu. Permohonan melalui Yoga Semadi akhirnya terkabul untuk 

kelak menjadi Raja Badung dengan anugrah dua senjata ampuh yaitu 

berupa pecut dan tulupan. 

 Nararya Gede Raka (Kyayi Jambe Pule) membangun Puri 

Pemecutan dengan gelar Kyayi Anglurah Pemecutan I. 

 Selanjutnya Kyayi Jambe Pule memiliki 3 (tiga) orang istri yaitu putri 

dari Kyayi Arya Pucangan yang bernama Kyayi Rara Pucangan, Istri yang 

kedua dari Tumbak Bayuh bernama Jero Kame (menurut Anak Agung Rai 

dari Puri Oka Denpasar bernama Jero Tameng) dan Istri ketiga adalah 

putrid dari wangsa Penataran  yang berasal dari Bebandem. 

 Dari ketiga istri beliau lahir putra-putra, yaitu Putra yang sulung 

beribu dari Tumbak Bayuh, berpuri di Puri Gelogor, bernama Kyayi 

Anglurah Gelogor. Beliaulah menurunkan cikal bakal Arya Gelogor. Yang 

beribu dari Pucangan bernama Kyayi Anglurah Jambe Merik, berpuri di 

Alang Badung, yang menjadi cikal bakal seluruh Arya Jro Kuta seperti 

Arya Puri Kesatria. Yang beribu dari Wangsa Penataran melahirkan Kyai 

Macan Gading atau Kyayi Anglurah Ketut Pemedilan atau Kyayi Anglurah 

Nambangan yang mewarisi Puri Pemecutan. 

 Selain memiliki ketiga putra,  Kyayi Jambe Pule menurunkan tiga 

orang puteri. Ketiga putrid tersebut ada diperistri oleh Arya Badeng dari 

keturunan Kyayi Agung yang menguasai daerah Kapal, ada yang diperistri 

oleh Kesatria Kesiman dan puteri lainnya diperistri oleh Raja Bali yaitu 

Dalem Di Made di Gelgel. Beliaulah yang menurunkan keturunan Kesatria 

Klungkung. 

 Wafatnya Kyayi Anglurah Pemecutan I digantikan oleh Kyayi Macan 

Gading yang bergelar Kyai Anglurah Pemecutan  II. 

 Sejarah terus bergulir bagaikan air mengalir dengan segala 

fenomena yang menyertai hiruk pikuk pelaku sejarah. 

 Kyayi  Macan Gading mengambil istri sebagai permaisuri dari garis 

ibu yaitu dari Wangsa Penataran.Melahirkan 3 (tiga) orang putra dan 

seorang puteri (setelah dewasa, diperistri oleh wangsa brahmana di Sanur 

yang  berputera bernama  Ida  Ngenjung). 



 Dari ketiga putra, yang tertua menggantikan ayahanda dan 

dinobatkan menjadi Raja Pemecutan yang bergelar Kyayi Anglurah 

Pemecutan III. Beliau terkenal dengan Gelar Maharaja Dewata Sakti. 

Putra yang kedua bernama Kyayi Made Tegal atau Kyayi Lanang 

Cempaka dan Putra ketiga adalah Kyayi Ketut Telabah. 

 Kyayi Anglurah Pemecutan III membuka lembar sejarah Warga 

Ageng Pemecutan. Beliau berputra banyak, salah satunya leluhur kita 

yaitu Kyai Agung Nengah Tanjung,  wisma  ring Puri Tanjung 

Pemecutan (delod bale lantang). 

 Kyayi Agung Nengah Tanjung, berputra 3 (tiga) yaitu : Kyayi 

Anglurah Wayahan Gerenceng  (maibu saking Gerenceng-mawisma ring 

Puri Gerenceng Pemecutan), Kyayi Agung Ngurah Rai (maibu saking 

Puri Agung Gelogor, mawisma ring Puri Tanjung Sari Pemecutan) 

dan Kyayi Agung Ktut Tapian (maibu saking Ketapian, wisma kantun ring 

puri lingsir yaitu Puri Tanjung Pemecutan). 

 Dengan demikian jelaslah pendiri Puri Tanjung Sari Pemecutan 

yang berkedudukan di Jalan Gunung Kawi Nomor 44 Pemecutan – 

Denpasar adalah Ida Bhatara Kyayi Agung Ngurah Rai  maibu dari Puri 

Agung Gelogor. 

 Untuk selanjutnya Kyai Agung  Ngurah Rai memiliki 2 (dua) orang 

istri berputra 6 (enam) orang, Anak  tertua dari masing-masing istri berpuri 

di Puri Tanjung Sari Pemecutan – Pusat , sementara 4 (empat) putra yang 

lain berpuri di Puri Tanjung Sari Pemecutan Pekambingan, Puri Tanjung 

Sari Pemecutan Pemedilan, Puri Tanjung Sari Pemecutan Panjer dan Puri 

Tanjung Sari Pemecutan Sanur. 

 OM SHANTI SHANTISHANTI OM 

 

"...Busana Keberanian adalah lidah yang 

terkendali, Busana Pengetahuan adalah 

kedamaian, Busana kepandaian adalah 

kerendahan hati, ..., Busana Kebesaran adalah 

memaafkan,..." (Niti Sataka, 80). 

 

 

                                                                                     

 

Terwujudnya Puri dan Semeton Agung Lanang Tanjung Puri 

Tanjung Sari Pemecutan sebagai pranata sosial yang berkualitas 

dan berwibawa, proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu 

berubah, berpegang teguh pada Catur Purusha Artha (Dharma, 

Artha, Kama, Moksa). 

Sejalan dengan Visi di atas diharapkan,  

Pemerajan Agung diwujudkan sebagai Pusat Penguatan Semeton 

Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari Pemecutan yang 

dinamis dan harmonis 

 

 

1. Mengupayakan sistem informasi dan komunikasi yang handal dan 
akurat.  

2. Mengupayakan Awig-Awig  Semeton Agung Lanang Tanjung Puri 
Tanjung Sari Pemecutan selalu dinamis sesuai tuntutan 
perubahan jaman. 

                                                                                

 

                                                                           

 



3. Meningkatkan kemandirian, akuntabilitas, relevansi, pencitraan 
dan daya saing dalam rangka pengelolaan Semeton Agung yang 
berlandaskan tiga pilar yaitu parahyangan, pawongan dan 
palemahan serta ajaran Catur Purusha Artha. 

4. Melaksanakann Panca Piagem  yaitu :  
a) Kesusilaan 
b) Pageh ring Keraton utawi Rajaniti 
c) Satia Wecana 
d) Ngepahayu Semeton muang jagat 
e) Bakti ring Sang Hyang Widhi Wasa 

 

 

 

 
Mewujudkan keharmonisan bertumpu pada Tiga Pilar, yaitu  Konsep 
Ajaran Tri Hita Karana, yakni : 

1. Parhyangan, yaitu hubungan harmonis dan seimbang antara 
manusia dengan Ida Hyang Widhi Wasa 

2. Pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia 
dengan sesame manusia 

3. Palemahan yaitu hubungan yang harmonis dan seimbang 
antara manusia dengan alam/lingkungan. 

 
Tri Hita Karana dalam konteks falsafah Tri Murti, Tri Kahyangan dan Tri 
Kaya Parisudha adalah untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera lahir 
dan batin (Mokshartam Jagaditaya ca iti dharmah). 
 
 
 
Isawasyam idam sarwam yatkinca jagatyam jagat, tena tyaktena 
bhunjitha ma grdhah kasya swid dhanam  
 
Artinya : 
Sesungguhnya apa yang ada di dunia ini, yang berjiwa ataupun yang tidak 
berjiwa, dikendalikan oleh Isa (Ida Hyang Widhi Wasa), oleh karena itu 

orang hendaknya menerima apa yang perlu dan diperuntukkan baginya 
dan tidak menginginkan milik orang lain 

(Isa Upanisad) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Perencanaan Strategis dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan 
pengelolaan Semeton Agung, dalam usaha menjamin tercapainya visi dan 
misi, pembuatan program kerja yang realistis, terintegrasi dan 
berkesinambungan. 
 Dalam Perencanaan Strategis  periode 2012-2026, digunakan 3 
(tiga) tema strategis yaitu : 

1) Periode Jangka Pendek 2012-2016 pada Peningkatan 
Kapasitas dan Modernisasi, yaitu penata kelolaan 
berbasis teknologi informasi, dengan harapan  Semeton 
Agung memiliki sumber data/data base yang memadai 
berdasarkan tiga pilar pengembangan dan fokus pada 
pengelolaan asset. 

2) Periode Jangka Menengah 2017-2021 pada Penguatan 
Sistem Tata Kelola, yaitu penekanan pada peralihan,  
fokus dari aspek kuantitas kepada aspek kualitas. 
Menerapkan akses informasi yang semakin mudah dan 
akuntabilitas yang semakin transparan serta koordinasi di 
semua lini yang terstruktur. 

3) Periode Jangka Panjang 2022-2026 pada Pembiasaan 
dan Penguatan Daya Saing, yaitu penata kelolaan 

   

 

PERENCANAAN STRATEGIS  

PURI TANJUNG SARI PEMECUTAN  

2012 - 2026 
 

 



memiliki standar yang jelas dan terukur yang dapat 
digunakan sebagai pegangan/pedoman dan memiliki nilai 
kompetitif yang relevan. 

 
Rentangan waktu lima tahunan, sebagai bagian Rencana Kerja 

Jangka Panjang dilakukan sebagai mengejawantahkan keputusan-
keputusan strategis, hingga sampai pada kondisi yang diharapkan 
(excepted condition) berdasarkan kondisi-kondisi yang ada (existing 
condition) dan tercipta (developed condition) berdasarkan perencanaan, 
implementasi dan evaluasi yang berkesinambungan.  

Semua tantangan dari segi akses, mutu dan akuntabilitas dapat 
terjawab dari program-program kerja yang relevan pada setiap keputusan 
yang dibuat pada tiap-tiap periode. 

 
 

) 
 

 

 
Bidang Parhyangan mengatur hal-hal yang berkaitan pelaksanaan 
upacara-upakara di Pemerajan Agung seperti banten sehari-hari, 
rerahinan gumi (Pagerwesi, Sugihan, Galungan, Kuningan, dll), Pecaruan 
Panca Sanak (Tileming Sasih Kesanga, Pujawali (ngodalin), pedudusan, 
ngelinggihang dewa pitara, nyusuni-ngenteg linggih dan lain-lain 

 

 

                                                                        



 

 

 

 

 

 



 
 
DENPASAR, Pos Bali Puri Tanjung Sari Pemecutan akan menggelar 
upacara rsi yadnya 19-20 Oktober mendatang.  Upacara ini yakni 
padiksan, proses seorang menjadi sulinggih. Adapun yang rencananya 
menjalani proses  diksa yakni Ida Parama  Agung Diksita  A.A Putu 
Arnawa bersama Ida Parama Istri Agung Diksita IGA Agung Mareni. 
Demikian rilis yang diterima Pos Bali, Kamis (11/7)  oleh Semeton Agung 
lanang Tanjung, kemarin di Denpasar. 
Ida Parama  Agung Diksita  A.A Putu Arnawa yang memiliki nama walaka 
A.A.P Arnama sebelumnya dikenal sebagai Pensiunan Kepala Biro 
/Kepala Divisi  PT Bank BPD disamping juga jabatan penting di bebrapa 
organisasi dan kampus. Sedangkan sang istri  IGA Agung Mareni  
 merupakan Marketing Undiknas University. 
Kemantapannya menjadi sulinggih tak lain karena dukungan keluarga 
besar Puri. Disamping itu, dalam rilis tertulis dijelaskan bahwa kesiapan 
menjadi sulinggih atas dasar wahyu leluhur dan pengalaman 
pembelajaran yang diperoleh dalam masyarakat untuk melakukan 
pengabdian. 
Sederet pengalaman dalam menduduki  jabatan sebagai Kelihan Banjar 
Adat Alangkajeng-Pemecutan, Bendesa Pakraman Denpasar,  Majelis Alit 

Desa Pakraman (MADP) Denbar, hingga Patajuh (Wakil 1)  Majelis Utama 
Desa Pakaraman (MUDP ) Provinsi Bali. 
Diksa  sendiri merupakan dasar keyakinan  sekaligus hukum moral yang 
wajib diyakini, dijunjung tinggi, ditaati serta dilaksanakan sesuai Hindu 
untunk menegakkan dharma. Tujuannya yakni meningkatkan kesucian 
lahir dan batin dengan kesempurnaan selama masih hidup. “Sulinggih di 
zaman kali sangatlah berat karena berbagai godaan untuk berbuat 
adharma (tidak baik). 
Oleh karena itu harus selalu ingat sasana kawikon (kewajiban) 
diantaranya jangan lupa melaksankan sepuluh kewajiban seorang 
sulinggih,”demikian wangsit dari Pangelingsir Ida Cokorda Pamecutan XI 
seperti yang tertulis dalam rilis. Sebagai nabe sekaligus penuntun dan 
pamuput yakni Ida padanda Gede Nabe  Bang Buruan Manuaba dan Ida 
Padanda Istri Nabe Bang Keniten. 
Eka Jati Ida Parama  Agung Diksita   sebelumnya digelar 6 April 2012. 
Serangkain agenda rsi yadnya  tersebut telah dimulai  melalui paruman 
untuk persetujuan pasemetonan (18/5), persetujuan secara tertulis  oleh 
Ida Cokorda Pemecutan XI (24/5), Paruman Agung (1/6), diksa pariksa 
(12/10) , Yoga Nidra (19/10) dan puncak madiksa (20/10). Atas nama 
Semeton Agung Lanang Tanjung, Puri Tanjung  Sari Pamecutan 
mengharapkan  dukungan dan doa seluruh umat Hindu di Bali agar acara 
tersebut berjalan lancar. 018 

 

 
 
 

“Ya Tuhan bimbinglah kami dari  ketidak  benaran  menuju  

kebenaran yang sejati, bimbinglah kami dari kegelapan menuju 



jalan yang terang benderang, bimbinglah kami dari Kematian 

Rohani menuju kehidupan  yang kekal abadi”. 

(Brhad Aranyaka 

Upanisad, Mandala I. Sukta 3. Mantra 28) 

 

UPACARA MEPAHAYU SEMETON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahina Anggara Kliwon Wuku Tambir Nemoning rerainan Kajeng 
Kliwon/Purnamaning Sasih Kanem, Semeton Agung Lanang Tanjung Puri 
Tanjung Sari Pemecutan ngemargiang Upacara Mepahayu Pengadengan 
Ida Bethara Ratu Pemayun Agung. Taler kemargiang pewintenan 50 diri 
angga puri –  
Yang mebersih jadi pemangku adalah AA Putu Yuliastha (Gung Edi), 
Semeton Puri Tanjung Sari Pemecutan (Panjer). 
 

 

 
 
 
 

Bidang Pawongan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 
antar manusia (penyungsung) Pemerajan Agung Puri Tanjung Sari 
Pemecutan seperti membuat sumber data/data base penyusung , hak dan 
kewajiban penyungsung, serta hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan 
mutu sumber daya manusia dan kesejahteraan. 
 
 
 
 
SEKEHA GONG ISTRI CANDRA SWARI  
PURI TANJUNG SARI PEMECUTAN 
 
Ditengah kesibukan mempersiapkan hari raya Galungan dan Kuningan, 
Pujawali, Rsi Yadnya, serta  keluarga, Sekaa Gong CANDRA SWARI 
Puri Tanjung Sari Pemecutan berhasil meraih prestasi sebagai terbaik 1 
dalam PARADE GONG  KEBYAR WANITA KOTA DENPASAR TAHUN 
2013. Atas nama Penglingsir, Manggala, dan Semeton semua kami 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
karena telah memberi yang terbaik untuk Puri Tanjung Sari Pemecutan. 
Semoga menjadi inspirasi bagi kita dan Semeton Pemecutan pada 
umumnya untuk berkarya dan selalu memuliakan Leluhur Pemecutan 
sesuai dengan swadarma kita masing-masing. Rahayu. 
 

Membangun kebersamaan dalam sebuah keluarga besar tidaklah 
mudah. Apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini dimana waktu, tenaga, 
pikiran tercurah sepenuhnya untuk menyelesaikan swadarma kita masing-
masing. Ditengah keberagaman pasti selalu terjadi perbedaan. Namun, 
hendaknya kita pahami bersama bahwa berbeda jangan diartikan tidak 
menghargai. Dan yang pasti jangan takut berbeda, justru perbedaan 
itu menjadikan kita semakin kuat dan saling melengkapi. Tentu 
selama itu dilakukan dengan tulus dan niat baik. 
 
Marilah kita belajar dari gambelan. Lihatlah… Gambelan terdiri dari 
berbagai instrumen dengan bentuk, suara dan teknik memainkan yang 
berbeda. Demikian pula karakter yang ditampilkan  setiap instrumen juga 
berbeda. Ugal dan Kendang menggambarkan sosok pemimpin yang 
gagah dan bersemangat.  

 

                                                                        

 



Gangsa, Kantil begitu dinamis dalam melantunkan setiap melodi. Jublag, 
Penyacah/ Kenyur dan Jegog sebagai sosok yang penuh kelembutan. 
Gong menggambarkan pribadi yang agung dan berwibawa. Reong dan 
sigesit Cengceng. 
 
Hanya dengan harmonisasi seluruh instrumen akan menghasilkan 
alunan lagu yang merdu. Itulah Gambelan… Kadang membuat kita 
terhanyut namun disisi lain juga mampu membuat kita terhentak dan 
bersemangat…  Kita sadar bahwa sebelum menjadi alunan lagu yang 
merdu,  harus siap mekrontang, mekronteng, kupinge empeng pada saat 
latihan… tidak ada yang mudah.. begitulah… semua harus belajar dan 
terus belajar… Dan yang paling penting  harus berani memulai.  Semeton 
Agung Puri Tanjung Sari Pemecutan saat ini sedang berbenah. Mari kita 
dukung sesuai swadarma kita masing-masing. Seperti gambelan tidak ada 
yang merasa paling penting. Sekecil apapun peran yang kita lakukan pasti 
akan menjadikan dia menjadi lebih berwarna dan indah.. Semoga filosofi 
gambelan ini dapat menjadi inspirasi dalam pengelolaan pasemetonan 
kita. 
 

 

 

 

 

YOWANA TANJUNG SARI PEMECUTAN 

 

GITA KUMARA JAYA 

Gita Kumara Jaya dibentuk sebagai upaya Puri Tanjung Sari Pemecutan 

memberi ruang seluas-luasnya bagi Generasi Lanang Tanjung 

Pemecutan untuk berkreatifitas dan berinteraksi satu dengan lainnya. 

Gita Kumara Jaya terbuka untuk semua kalangan (anak-anak duduk di 

bangku SD & SMP) baik semeton pemecutan, braya, wargi maupun 

masyarakat umum. Tahap awal kegiatan anak-anak diarahkan pada 

pengenalan gambelan. Tentu tidak menutup kemungkinan akan 

dikembangkan bentuk kegiatan lainnya, seperti melukis, olah raga, dsb. 

Pelatihan dilakukan dengan menekanan pada penanaman nilai-nilai 

kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, keberanian, budi pekerti, dsb. 

yang mana nilai-nilai tersebut mempunyai peran penting dalam 

membentuk karakter generasi muda kita. 

 



 

     

 

 

 
 
Bidang Palemahan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aset-aset 
pemerajan (tanah, uang, barang inventaris dan sebagainya), tata kelola, 
metode penggalian dana, lingkungan, kebersihan, pemeliharaan dan 
sebagainya. 

 

 

 

Puri Tanjung Sari Pemecutan Residence 

 

Puri Tanjung Sari Pemecutan Residence terletak di Jln. Waturenggong  

Gg. XVIII No.3 Panjer Denpasar. Dibangun dengan konsep minimalis 

memberi ruang seluas-luasnya untuk menjadi alternatif hunian/tempat 

tinggal yang nyaman, tenang dan sehat. Dengan Lokasi yang sangat 

strategis sangat tepat untuk mejadi pilihan. Ruang Jempiring (12 kamar) 

dengan fasilitas kamar 5 m x 3 m, Ruang melati (6 kamar) dengan fasilitas 

kamat 4 m x 3 m, Ruang Jepun (7 kamar) dengan fasilitas kamar 3 x 3.5 

m, Ruang Kamboja dengan fasilitas kamar 3m x 3 m. Seluruh kamar 

dilengkapi dengan Dapur, Kamar Mandi Dalam, Ruang Jemur dan Teras. 

Parkir luas, taman dan petugas kebersihan yang menjamin hunian 

menjadi selalu bersih dan asri. 

 

 

 

                                                                       

 

 



 

 

 

Bidang Komunikasi dan Informasi, memiliki tugas untuk membuka akses 
seluas-luasnya aktifitas komunikasi dan  informasi baik di lingkungan 
internal semeton agung Puri Tanjung Sari Pemecutan maupun lingkungan 
Eksternal. Secara umum dapat disebutkan tugas pokok bidang ini adalah : 

1. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi  
2. Mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi 
3. Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen 

yang terintegrasi sesuai kebutuhan manajemen tata kelola Puri 
4. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan internal maupun 

ekternal 
5. Mengembangkan unit profit center bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk membantu finansial Puri dan Pemerajan 
 

website :  

www.tanjungsaripemecutan.com 
Email : tanjungsaripemecutan@yahoo.co.id 

 

Sebagai tolok ukur dalam menerima/ menolak Perkembangan 
Teknologi  adalah : 
1. konsep Tri Semaya yakni persepsi sesorang terhadap waktu. 

Konsep Tri Semaya dibagi menjadi tiga yaitu penyesuaian dengan 
masa lampau ( athita ), penyesuaian dengan masa yang akan 
datang ( anaghata ) dan penyesuaian dengan masa sekarang 
(warthamana ). Tri Semaya merupakan suatu rangkaian waktu 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kehidupan 
manusia pada saat ini ditentukan oleh hasil perbuatan di masa 
lalu, dan perbuatan saat ini juga menentukan kehidupan di masa 
yang akan datang. 
 

2. Tri Pramana mempunyai arti tiga cara umat hindu meyakini 
adanya Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dimana cara-cara tersebut 
adalah Pratyaksa Pramana (berdasarkan penglihatan langsung), 
Anumana Pramana (berdasarkan kesimpulan yang logis) dan 
Agama Pramana (berdasarkan kesimpulan yang logis). Tri 
Pramana diperlukan agar para umat yang beragama hindu yang 
mengaplikasikan nilai-nilai agama pada teknologi tetap bisa 
percaya dengan adanya Tuhan. 
 

3. Rasa, utsaha, dan lokika (akal). 
 

 

 

Hasil evaluasi diri menunjukan Semeton Agung Lanang Tanjung Puri 
Tanjung Sari Pemecutan agar meningkatkan mutu pengelolaan organisasi 
dalam hal : 
 

1. Yang bersifat substantif bahwa Pemerajan Agung Puri Tanjung 
Sari Pemecutan adalah tempat pemujaan  satu darah/kawitan, 
yang harus diyakini. 
 

2. Yang bersifat Teknis bahwa pengelolaan Semeton Agung harus 
dikelola oleh  sebagaimana diatur dalam Awig-Awig  Semeton 
Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari Pemecutan. 
 

3. Yang bersifat Administratif bahwa  Semeton Agung  memiliki 
pola tata kelola, rencana strategis, laporan kegiatan, standar 
pelaksanaan panca yadnya yang berlandaskan tiga pilar 
yaitu parahyangan, pawongan dan palemahan. 
 

Peningkatan pemahaman terhadap asas musyawarah dan mufakat agar 
dilakukan untuk mencegah hal-hal yang berpeluang sebagai sumber 
konflik, salah komunikasi dan sebagainya untuk selanjutnya dapat 
memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki menjadi kekuatan dan 
harapan yang dikelola secara efektif, efisien, berkeadilan dan 
berkesinambungan. 
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Program Peduli  Semeton  adalah bentuk Yadnya yang Sattvika 
Program Partisipasi yang tulus iklas untuk Peduli Semeton-Satu Kawitan. 

Penggalangan Pengumpulan Dana Abadi untuk masa depan anak cucu. 

Dari Kita ..Oleh Kita … dan Untuk Kita. 

 
1. Latar Belakang 

 
Program Peduli  Semeton adalah Program Masa Depan  untuk 
mewujudkan Puri dan Semeton Agung Lanang Tanjung Puri Tanjung 
Sari Pemecutan sebagai pranata sosial yang berkualitas dan 
berwibawa, proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah. 
 
“Semangat Kebersamaan – Satu Kawitan”  harus menjadi semboyan 
untuk  membangun potensi semeton yang sesungguhnya. 
 
Di dalam Srimad Bhagavatam disebutkan bahwa barang siapa yang 
tidak peduli  pada sesama (semeton)  yang sedang mengalami 
kesusahan  walau yang bersangkutan selalu melaksanakan upacara 
dan menyembah Tuhan, maka usahanya akan sia-sia.  
 
Bahkan dalam Bhagavad Gita II. 7 dengan jelas disebutkan bahwa dia 
yang hanya memikirkan sanak keluarganya saja adalah orang yang 
pelit (krpanya) yang akan masuk neraka. 
 
Demikian juga disebutkan dalam Bhagavad Gita XVII. 11 ada kata 
aphalakansibhih artinya mereka yang tidak  pamrih apapun. Mereka 
berbuat kebajikan tanpa peduli akan akibatnya,  melakukan dengan 
kesadaran dan ketulusilklasan  kewajiban maka hal ini merupakan 
yajna sattvika. 
 
Pesan ajaran suci di atas,  mengajak semeton  untuk memikul 
tanggung jawab sosial yang lebih besar, Kita harus peduli, jangan 

mengabaikan apalagi menggampangkan karena di masa depan kita 
akan terpuruk, puri menjadi sakit, anak cucu (generasi) akan kalah 
bersaing, dan pasti akan tersisih, terbuang dan terabaikan.  
 
Di masa depan biaya hidup menjadi semakin tinggi, belanja barang 
dan jasa terasa semakin mahal, kebutuhan hidup menjadi kian tidak 
seimbang, tanpa kompromi dengan pendapatan per kapita yang 
semakin merosot nilainya. Tuntutan hidup yang baik dan sehat 
menjadi terasa mewah. 
 
Mari kita peduli, untuk masa depan pretisentana (anak cucu) yang 
lebih baik. Astungkara. 
 

OM ANUGRAHA MANOHARAM DEVADATTA NUGRAHAKA 

ARCANAM SARWA PUJANAM NAMAH SARWA NUGRAHAKA 

OM KSAMA SWAMAM JAGADNATHA SARWA PAPA HITANKARAH 

SARWA KARYA SIDHAM DEHI PRANAMYA SURYESWARAM 

 
(Ya Tuhan limpahkanlah anugrah-Mu yang 
menggembirakan kepada hamba. Tuhan yang maha 
pemurah, semoga Tuhan melimpahkan segala anugrah 
kepada hamba. Ya Tuhan, pelindung alam semesta, 
pencipta semua makhluk, ampunilah dosa hamba dan 
anugrahilah hamba dengan keberhasilan atas semua karya. 
Tuhan yang memancarkan sinar suci, ibaratnya sang surya 
memancarkan sinarnya, hamba sujud kepadaMu. 

 
2. Tujuan 
 

Program “Peduli  Semeton” bertujuan untuk mewujudkan warih Ida 
Bhatara Lanang Tanjung Puri Tanjung Sari Pemecutan yang 
berkualitas, berwibawa, proaktif menjawab tantangan jaman, dalam 
kapasitas dan kemampuan daya saing yang tangguh dan teruji, saat 
ini dan masa-masa yang akan datang. 
 

3. Pelaksana Program  
 
 Kegiatan Sosial ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Peduli Semeton 
yang terdiri dari  5  (lima) kelompok kerja “Peduli Semeton” yaitu 

                                                                       

 



kelompok kerja (1) PTS Pusat (2) PTS Pemedilan (3) PTS 
Pekambingan (4) PTS Panjer (5) PTS Sanur. Susunan Tim Pelaksana 
Peduli Semeton dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan dari 
Manggala Utama.  Program ini merupakan Program Unggulan  Bidang 
Pawongan 
 

4. Ruang Lingkup Program 
 

Secara garis besar ruang lingkup program Peduli Semeton sebagai 
berikut : 
a. Program Peduli Karir/Lapangan Kerja 
b. Program Peduli Pendidikan 
c. Program Peduli Kesehatan 
d. Program Peduli Perumahan 
e. Program Peduli Perayaan 

      Program disusun dari (a) sampai (e) berdasarkan skala prioritas. 
 
5. Sararan Program 

 
Kegiatan Sosial “Peduli Semeton” memiliki sasaran membantu 
semeton dalam bentuk  materi (pendanaan maupun bentuk fisik 
lainnya) dan bentuk non materi seperti berupa sharing, konsultasi,  
pembinaan dan sebagainya. Penerima bantuan adalah berdasarkan 
rekomendasi Tim  Pelaksana Peduli,  untuk selanjutnya dilaksanakan 
berdasarrkan keputusan Paruman Pengelingsir dan Manggala 
Semeton.  
 

6. Pengawasan Program 
 
Keseluruhan Pelaksanaan Program Peduli Semeton dilakukan Tim 
Pengawas yang terdiri dari wakil  masing-masing kelompok yaitu dari 
PTS Pusat, PST Pemedilan, PST Pekambingan, PST Panjer dan PTS 
Sanur.  Tim Pengawas dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Manggala Utama. 
 

7. Sistem Pelaporan 
 
Setiap Tim memiliki kewajiban untuk membuat laporan tiga bulanan 
yang memuat paling sedikit tentang : judul kegiatan, metode 

pelaksanaan program, capaian sasaran, kendala yang dihadapi, 
penggunaan anggaran dan rencana perbaikan pelaksanaan program. 
 

8. Biaya Operasional Tim 
 
Biaya Operasional Tim,   besar dan peruntukannya ditentukan 
berdasarkan Keputusan Paruman Agung yang dilaksanakan pada 
minggu ketiga pada Bulan Desember bersamaan dengan penyusunan 
Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Puri Tanjung Sari 
Pemecutan untuk satu tahun anggaran. 

 
9. Sumber Pendanaan 

 
Sumber Pendanaan adalah dari  donator/dana punia dan sumber-
sumber penerimaan lainnya yang diusahakan oleh Tim. 
 

10. Penyusunan Program Kerja 
 
Tim memiliki tugas untuk menyusun Program Kerja Tahunan ,  yang 
wajib dipresentasikan saat Paruman Agung, untuk selanjutnya 
menjadi program kerja definitif yang menjadi landasan dalam 
pelaksanaan Program Kerja untuk satu tahun anggaran. 
 

11. Key Performance Indicator (KPI)/ Indikator Kunci Kinerja 
 

Indikator Kunci Kinerja dibuat untuk membuat ukuran capaian kinerja 
sehingga mutu  dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang.  
 
 
 

Menolong sesama memang tak cukup hanya niat, tapi 
juga melibatkan kesungguhan hati, tindakan dan 
perjuangan.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Oh Hyang Widhi….. 
Betapa indahnya……, 
Bila pikiranku memikirkan kebahagiaan semua orang,  
Mataku melihat selalu hal-hal baik dan indah,  
Telingaku mendengar ucapan-ucapan mulia dari buku-buku suci,  
Nafasku mengalir dengan lembut dan dalam,  
 
Buatlah mulutku sedikit bicara dan bicara yang halus dan benar, 
Bahuku menjadi kuat dan dadaku tegak bagaikan puncak gunung,  
Kedua tanganku suka bekerja keras dan menolong orang lemah dan baik,  
Jadikanlah api pencernaanku menyala terus,  
Jadikanlah aku menjadi penakluk nafsuku,  
 
Oh Hyang Widhi berikan aku kekuatan agar kedua kakiku berjalan  
di jalan yang benar tanpa berhenti, 
Berikan energi di setiap anggota badan agar aku bersemangat dan tidak 
pernah putus asa, 
Menyelesaikan seluruh pekerjaan setiap hari dengan senyum, 
Karunialah pada malam hari tidur yang nyenyak di pangkuan- MU, 
Setiap tetes darahku membangkitkan semangatku, 
Setiap nafasku merenungkan nama-MU 
Setiap langkahku menjadi jalan untuk orang lain, 
 
Setiap perbuatanku mendukung terciptanya kedamaian,  
Setiap pagi menjadi penuh kebahagiaan, 
Setiap siang menjadi penuh kenikmatan, 
Setiap malam menjadi penuh kesejukan, 
Kulalui hidup ini penuh tawa dan mampu melepaskan segala ikatan 
duniawi,  
Bagaikan lotus di air, 
Dan pada akhirnya kuserahkan semua hidup pada-MU, 
Aku akan terus berjalan sesuai kehendak-MU, 
Tidak akan berhenti, 

 
Suatu hari akan berhenti, 
Setelah menjalani semua tugas yang diberikan,  
Akan datang sendiri tanpa ada panggilan,  
Akan bersujud dihadapan-MU untuk menyerahkan diri kepada-MU 
Terimalah janji ini oh Hyang Widhi, 
Tak akan pernah ku ingkari. 
 
 
Sumber:  
Buku Yoga dan Ayurveda (2009) 
Penulis : DR. Somvir.                                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 


