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Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui observasi dan indepth interview dengan 

pihak-pihak  terkait dalam penelitian yaitu tokoh adat, masyarakat dan Kepala Desa yang bertujuan 

untuk menggambarkan Nilai Kearifan Lokal yang terkandung dalam Prosesi Palagan Toya dalam 

acara ruwatan kampung di kampung Cibedug, Desa Cikole, Kabupaten Bandung Barat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosesi Palagan Toya dalam acara ruwatan kampung di 

kampung Cibedug, Desa Cikole, Kabupaten Bandung Barat merupakan peristiwa budaya yang  

dibentuk melalui proses yang berlangsung berabad abad dan betul-betul teruji sehingga 

membentuk komponen yang disebut dengan jati diri yang di dalamnya terkandung kearifan lokal 

(local wisdom). Peristiwa budaya berupa tradisi budaya atau kebiasaan budaya (cultural habits) 

sangat dirasakan dalam Ruwatan Lembur yang diselenggarakan warga Cibedug, Desa Cikole, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, merupakan kebiasaan budaya sebagai  bentuk 

rasa syukur masyarakat terhadap keberkahan yang diberikan Maha Pencipta.  

Prosesi Palagan Toya atau perang air yang melibatkan masyarakat yang terbagi dalam dua kubu 

yang saling berlawanan.  Mereka yang terlibat, selain masyarakat juga diikuti para perangkat desa, 

tokoh adat serta anak-anak. Palagan toya hanya berlangsung selama 10 menit ini, menggunakan 

air terbungkus plasik bening sebagai senjatanya.  

Ruwatan ini sendiri melibatkan lima rukun warga (RW) yang berada di Wilayah Cibedug yang 

dilangsungkan setiap satu tahun sekali. Tema pelaksanaan ruwatan selalu berubah setiap tahunnya. 

Adapun tema pada  saat penelitian ini dilaksanakan adalah  “Sastra Jendra Hayuningrat” yang 

mengandung filosofi sebuah pertempuran di dalam antara kebaikan dengan kebathilan. 

“Bagaimana pun besar kekuatan kebathilan akan kalah dengan kebaikan,”  

Menurut  Kepala Desa Cikole, Jajang Ruhiat yang paling penting dari ruwatan lembur ini, 

bagaimana kita mengungkapkan syukur dengan memanjatkan doa pada Allah SWT atas karunia 

yang selama ini diberikan pada masyarakat, yang mayoritas bergerak di bidang pertanian. Selain 

itu, moment ini juga dijadikan untuk membuang hal-hal yang buruk atau membersihkan hati untuk 

hidup lebih baik lagi kedepannya.“Penyakit hari ini harus disingkirkan dari dalam diri dan 

senantiasa selalu berbuat baik, bergotong royong bersama masyarakat,”  

Ruwatan lembur ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya, yang mengedepankan adat 

istiadat dalam rangka melestarikan budaya sunda yang dilakukan   sebagai bentuk rasa syukur 

masyarakat kepada Sang Pencipta yang telah memberikan berkah kepada masyarakat Cibedug 

berupa lahan pertanian yang subur dan air yang berlimpah. 



Disisi lain bahwa kampung Cibedug berada di kaki gunung Tangkuban Parahu   merupakan salah 

satu destinasi wisata terkenal, yakni Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Perahu, 

maka dengan dipeliharanya nilai nilai kearifan local akan  selaras dengan pelestarian budaya dan 

lingkungannya sehingga dapat menjadi sebuah atraksi wisata yang dapat dinikmati wisatawan 

yang berkunjung ke daerah Lembang dan sekitarnya. 
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