PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

SEMINAR NASIONAL
tentang

Agama, Adat, Seni, Dan Sejarah Di Zaman Milenial
Diselenggarakan oleh
Fakultas Pendidikan Agama Dan Seni
Universitas Hindu Indonesia (Unhi)

Tempat
Kamis, 05 Juli 2018
Pukul 08.00-Selesai
Aula Indraprasta Universitas Hindu Indonesia

Bekerjasama dengan
Masyarakat Sejarawan Indonesia (Msi) Bali

Didukung oleh:
Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
(Badan Penyelenggara Unhi Denpasar)
Program Studi Ilmu Sejarah-Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana
Bank Negara Indonesia (BNI) Denpasar

Isbn: : 978-602-5225-1-2

Unhi Press
Universitas Hindu Indonesia
2018

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

i

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

Editor:
Dra. I Gusti Ayu Suasthi, M.Si
Drs. I Gusti Ketut Widana, M.Si
Reviewers:
Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si
Dr. I Made Pageh,M.Hum
Dr.I Wayan Tagel Eddy,M.S
I Nyoman Winyana, S.Skar.,M.Si
Panitia penyelenggara:
Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd (Ketua
Ida Bagus Putu Eka Suadnyana (Sekretaris)
I Nyoman Winyana, S.Skar.,M.Si (Bendahara)
I Ketut Winantra,SSi.,M.Pd.H (Adminitrasi)
W.A. Sindu Gitananda, S.S., M.Hum (Documentasi & Publikasi)
Pembicara Kunci:
Dr. Hilmar Farid
Pembicara Utama:
Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd.; Kol.Caj (Purn). Dr. Drs I Dewa Ketut Budiana,
M. Fil. H.; Dr. Kun Adnyana, M.Sn; Dr. I Nyoman Wijaya, M. Hum.
Cover Design & Layout:
Ni Luh Putu Trisdyani,S.Sn.,Msi
I Putu Sinar Wijaya, S.Sn.,M.Sn

Alamat Penerbit dan Editorial:
UNHI PRESS
Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Tembau, Denpasar, Bali - Indonesia
Phone. +62 361 464800
email: unhipress@unhi.ac.id
UNHI 2018
Hak Cipta Dilindungi undang-undang. tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh
direproduksi, didistribusikan, atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa
pun,termasuk fotokopi, pencatatan, atau metode elektronik atau mekanis lainnya, tanpa izin
tertulis sebelumnya dari penerbit UNHI PRESS.

ii I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

KATA PENGANTAR

Om swastyastu,
Perkembangan peradaban dan kebudayaan Bali yang berkaitan dengan seni tampaknya
telah lama bersinggungan dengan masalah-masalah agama, ritual dan dinamika sejarah Bali.
Namun perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa akibat perkembangan dunia
pariwisata di Bali pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya menunjukkan adanya
berbagai permasalahan mengenai bagaimana sebuah karya seni dikemas, baik yang berkaitan
dengan masalah seni tari, seni lukis, seni patung dan sebagainya sebagaimana dapat dilihat
pada kehidupan masyarakat Bali pada masa modern dan postmodern ini.
Dampak dari perubahan yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan kepariwisataan
yang lebih menekankan kuantitas daripada kualitas wisatawan, dirasakan mulai adanya
perubahan paradigma atau mindset di kalangan praktisi seni pada khususnya, dan kebudayaan
pada umumnya. Di satu pihak, perkembangan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi,
namun di pihak lain hendaknya kondisi seperti ini dapat dijadikan peluang untuk
meningkatkan daya saing para seniman, pengrajin, pengusaha industri pariwisata dan
pengambil keputusan (decision makers) di daerah.
Adanya perubahan dan keberlanjutan yang terjadi ini, merupakan sebuah keniscayaan
yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini para pengajar atau pendidik agama, seni
bersama-sama dengan anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Bali (MSI) untuk
memikirkan, bertukar pengalaman dan pendapat terhadap dinamika agama, seni, dan sejarah
yang terjadi saat sekarang maupun yang akan datang. Namun demikian, tentu perubahan yang
positif perlu dikembangkan. Dengan melihat berbagai perubahan negatif yang hendaknya
dapat diantisipasi dengan baik terutama dalam kaitannya dengan menjadikan tantangantantangan itu sebagai peluang yang dapat dirasakan oleh masyarakat lokal, sehingga memiliki
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daya saing yang kuat di era global. Di sini diperlukan kemampuan lebih untuk dapat bersaing
secara kompetitif, sehingga perubahan yang terjadi itu, tidak melemahkan kemampuan lokal,
tetapi justru dapat memperkuat budaya lokal yang dimilikinya itu.
Sehubungan dengan itu, Fakultas Pendidikan Agama dan Seni bersama sama dengan
Program Studi Ilmu Sejarah-Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Udayana (UNUD)
bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Bali mengadakan
kegiatan seminar nasional yang akan dilaksanakan di Fakultas Pendidikan Agama dan SeniUniversitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar Bali. Pada Penyelenggaraan seminar nasional
ini akan diundang berbagai kalangan yang terdiri dari para ahli yang berkecimpung di bidang
agama, seni, sejarawan profesional dan peminat sejarah yang memberikan perhatian pada
dinamika agama, seni, dan sejarah khususnya dosen seni dan agama, praktisi sejarah,
pemerhati sejarah, mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama dan Seni, mahasiswa Sejarah,
penggiat sejarah, pecinta sejarah, insan media, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait
dengan penelitian keagamaan, kesenian, dan kesejarahan. Pertemuan ilmiah dalam bentuk
seminar nasional ini akan dapat dipergunakan sebagai media untuk dapat saling berdialog dan
bertukar pikiran tentang berbagai nilai-nilai keagamaan, kesenian dan kesejarahan yang dapat
diangkat ke permukaan untuk dibahas, dikaji, secara komprehensif dan komparatif, sehingga
berbagai output dari kegiatan ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan daya saing
masyarakat lokal Bali pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.
Om Santih Santih Santih Om

Denpasar, Juli 2018
Ketua Penyelenggara

Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd
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SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
Om Swastyastu,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang MahaEsa/Ida
Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian.
Salah satu nikmat yang sekarang kita rasakan adalah nikmat kesehatan sehingga kita dapat
menyelenggarakan seminar nasional ini. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan
penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Ketua Panitia beserta seluruh jajaran
kepanitiaan seminar nasional “Agama, Adat, Senidan Sejarah di Zaman Milenial” yang telah
mempersiapkan terselenggaranya seminar nasional ini.
Seminar, diskusi, dansharing ilmu pengetahuan seperti ini selalu memainkan peranan
penting dalam perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Apalagi ketika
mengusung tema tentang Agama, Adat, Seni dan Sejarah. Tema ini merupakan topik diskusi
yang menarik untu ksetiap orang, bukan saja para seniman, pembuat kebijakan, dan ilmuan di
bidang agama dan sejarah saja.
Kurang lebih ada 30 artikel yang akan diterbitkan sebagai hasil dari Seminar Nasional
yang diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan

Agama

dan Seni Universitas Hindu

Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan Masyarakat
Sejarawan Indonesia pada 05 Juli 2018 ini. Saya sangat berharap melalui kegiatan seminar
ini dapat memperkaya dan memperluas akses informasi tentang studi keagamaan, adat, seni
dan kesejarahan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas
partisipasinya dalam seminar nasionalini.

Om Shanti, Shanti, Shanti,Om.
Denpasar, 02 Juli 2018
Rektor UNHI

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.
NIP. 196212311988031017
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

v

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

vi I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

SAMBUTAN
KETUA MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA
CABANG BALI

BapakKetua Pembina Parisada Hindu Dharma Pusat,
Bapak Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia
Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, yang sekaligus sebagai Ketua
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Pusat
Ibu Direktur Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia,
Bapak Wali Kota Denpasar/ Sekretaris Daerah Wali Kota Denpasar
Bapak-bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten/ Kota
Bapak Sekretaris Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat
Bapak Ketua PHRI Bali
Para Pengurus Yayasan Widya Kerthi Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Bapak Rektor dan Wakil Rektor dan para Dekan, para Guru Besar dan Staf Pengajar di
Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar
Bapak dan IbuRektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Bali
Para Pengurus MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Pusat
Para Pengurus MSI Seluruh Indonesia
Bapak dan Ibu undangan sekalian,
Om Swastyastu,

Perkenankan saya menyampaikan rasa syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa/ Tuhan Yang Mahaesa, karena pada kesempatan ini kami panitia pelaksana Seminar
Nasional dapatmenyampaikan kehadapan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tentang Prosiding
Seminar Nasional kita yang bertemakan “Agama, Adat, Seni, dan Sejarah”. Adapun topiktopik yang dibahas dalam seminar ini adalah sekitar masalah seni, ikonografi, filologi,
numismatik, arsitektur, gender, politik, reproduksi, ontologi, pariwisata, kuliner, sumberdaya
manusia, dan ekonomi. Kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak,
Ibu, Saudara sekalian,atas dukungan moril dan material, sehingga acara seminar nasional ini
yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Bali yang
bekerjasama dengan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni, Universitas Hindu Indonesia
Denpasar di Aula Indraprasta Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar pada tanggal 5
Juli 2018 dapat dilaksanakan sesuai rencana.
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Terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Bapak Direktur
Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia atas perkenannya untuk
membuka acara seminar ini. Kepada Bapak Ketua Masyarakat Sejarawan (MSI) Pusat yang
sekaligus menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia disampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas dorongan dan semangat yang diberikan dari sejak
awal kepada MSI di daerah-daerah untuk tetap aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan
yang berkaitan dengan nilai-nilai kesejarahan. Dalam kesempatan ini, juga disampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komunitas Sejarah seperti Komunitas Majapahit
dan komunitas-komunitas sejarah lainnya yang berkenan ikut berpartisipasi dalam kegiatan
seminar nasional ini.
Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Pengurus
Parisada Hindu Dharma Pusat, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Bapak Ketua
Pengurus Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Bali, Pengurus Cagar Budaya Pura
Maospahit Denpasar, BNI Cabang Bali di Denpasar, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali,
NTB dan NTT, Balai Pelestairan Cagar Budaya Bali, NTB, NTT, Museum Bali, Gedong
Kirtya Singaraja, Kantor Arsip Daerah, Prejuru Banjar Belaluan Sadmerta Denpasar, insan
media, yang berkenan berpartisipasi dalam pelaksanaan seminar nasional ini. Kepada Bapak,
Ibu, dan Saudara, para mahasiswa yang berpartisipasi aktif baik sebagai pemakalah,
moderator, pembahas, dan peserta dalam seminar nasional ini, sekali lagi disampaikan ucapan
terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasinya. Kepada panitia penyelenggara yang sudah
bekerja keras demi terselenggaranya Seminar Nasional ini, juga disampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya.

Om Shanti, Shanti, Shanti,Om.

Denpasar, 5 Juli 2018
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)
Cabang Bali,
Ketua,

Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M. A.
viii I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

iii

SAMBUTAN REKTOR UNHI

v

SAMBUTAN KETUA MASYARAKAT SEJARAWAN (BALI)

vii

DAFTAR ISI

ix

KONSELING (TERAPI) SENI KEAGAMAAN HINDU
1

Ida Ayu Gde Yadnyawati

SENI

DI

JAMAN

PRASEJARAH

BALI

(PERTUMBUHAN

DAN

PERKEMBANGANYA)
11

I Dewa Ketut Budiana
APLIKASI TEORI IKONOLOGI DALAM KAJIAN RELIEF YEH PULU

21

I Wayan ‘Kun’ Adnyana

RELASI KEKUASAAN-PENGETAHUAN AGAMA, SENI DAN SEJARAH DI
BALI PADA ERA GLOBAL
31

I Nyoman Wijaya

KEARIFAN LOKAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
SPASIAL DESA WISATA DI BALI
41

I Komang Gede Santhyasa

PEMENTASAN TOPENG SIDAKARYA PADA UPACARA DEWA YADNYA DI
PURA DESA DESA TINGGARSARI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN
BULELENG. (KAJIAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU)
57

Komang Agus Triadi Kiswara

POLA RUANG SANGA MANDALA SEBAGAI KONSEP EKOLOGI DALAM
PENATAAN RUMAH TINGGAL TRADISIONAL BALI
71

I Made Jayadi Waisnawa
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

ix

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI
PARIWISATA : PENGEMBANGAN KAWASAN DANAU BERATAN SEBAGAI
OBJEK WISATA SPIRITUAL
Putu Krisna Adwitya Sanjaya

79

PURA PUSEH DESA BATUAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA DI DESA
BATUAN SUKAWATI GIANYAR
Anak Agung Inten Asmariati

93

STUDI KOMPARASI AJARAN KANDA PAT PADEPOKAN SASTRA JENDRA
DAN KANDA PAT PERGURUAN SERULING DEWATA
Ida Bagus Benny Surya Adi Pramana

101

PASUPATI: KONSEKRASI SENI DI TENGAH MASYARAKAT POSTMODERN
I Wayan Budi Utama, Ni Nyoman Sri Winarti, I Gusti Agung Paramita

117

TRADISI PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA:STUDI KASUS DESA
TENGANAN DAUH TUKAD, KARANGASEM BALI
Ida Ayu Wirasmini Sidemen

123

GAMELAN BANJURAN, PERUBAHAN DAN KELANJUTANNYA
Hendra Santosa

135

VISUALISASI KESUNYIAN SENI RUPA KONTEMPORER PUTU
SUTAWIJAYA DALAM KURATORIAL BETWIXT AND BETWEEN, 2017
Muhammad Wasith Albar

147

WESTERN INFLUENCES IN THE BALI TOURISM INDUSTRY: The Arts, Love
and Power
I Ketut Ardhana

x I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

161

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

SINKRETISASI MASA MAJAPAHIT SEBAGAI DASAR UNTUK
MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
Ida Ayu Wimba Ruspawati, I Ketut Sariada, Ni Ketut Suryantini

171

KONSEPSI HINDU PADA RAGAM HIAS GURDHA DAN MERU BATIK
KRATON YOGYAKARTA
181

Bambang Tri Wardoyo, Farid Abdullah

PARIWISATA BUDAYA RELIGI PERSPEKTIF MAGIS RELIGIUS BALI
191

Ida Bagus Suatama

KAPITALISASI IKON GANESA DALAM INDUSTRI PARIWISATA DI UBUD
BALI
203

I Gusti Ketut Widana

EKSISTENSI PURA DI BALI DAN PERAN PENTINGNYA DALAM
PENGUNGKAPAN SEJARAH NUSANTARA
215

Iwan Pranajaya, Dkk

MARGINALISASI PENDIDIKAN SENI TRADISIONAL STUDI KASUS SENI
PERTUNJUKAN GENGGONG DESA BATUAN ERA GLOBAL
225

I Nyoman Winyana

IDEOLOGI TRI HITA KARANA MEMBANGUN KEHARMONISAN DAN
KEDAMAIAN PARA GHRASTHA ASHRAM DI DESA SUKAWATI
235

I Gusti Ayu Suasthi, I Wayan Suija

JEJAK PENGARUH HINDU DI TANAH KARO, SUMATERA UTARA
253

Suprayitno

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

xi

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

DISORIENTASI SPIRITUAL DAN MORAL PADA PERKAWINAN
KONTEMPORER
I Gusti Made Aryana

267

POSISI DAN PERAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBANGUN
KARAKTER ANAK-ANAK DI ERA MILLENIAL
I Ketut Suda

275

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MENGGUGAT HUKUM NEGARA
Potret Pemberlakuan Hukum Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu
I Putu Sastra Wibawa

289

TEOLOGI KASIH SAYANG DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI
DESA PAKRAMAN MUNCAN
I Gde Widya Suksma

303

PENDIDIKAN ETIKA HINDU PADA TEKS AGASTYA PARWA DALAM
KEHIDUPAN MODERN
I Gusti Asyu Nilawati

315

DARI TAHTA BATU KE PADMASANA: RELASI KULTUS DEWA RAJA DALAM
PERGESERAN SISTEM RELIGI DI BALI

I Made Pageh

331

APLIKASI STREAMING MUSIK BAGI GENERASI MILENIAL INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA POPULER
Vanesia Amelia Sebayang

349

GENERASI MILENIAL INDONESIA, MEDIA, DAN WARISAN BUDAYA
Asmyta Surbakti
xii I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

361

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

FENOMENA PENGARUH HINDU DI MINANGKABAU
371

Wannofri Samry dan Azmi Fitrisia

IMPLEMENTASI AJARAN PUTRA SESANA MELALUI INSTRUMEN HUKUM
ADAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BALI
377

I Wayan Gde Wiryawan

FENOMENA KOMERSIALISASI “KARMIC CLEANSING” DALAM BUDAYA
PARIWISATADI BALI

Ida Ayu Komang Arniati

393

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

xiii

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

KONSELING (TERAPI) SENI KEAGAMAAN HINDU
Oleh
Ida Ayu Gde Yadnyawati
Universitas Hindu Indonesia
dayuyadnya@yahoo.com

ABSTRAK
Proses konseling merupakan usaha bantuan untuk klien. Bantuan tersebut berupa
pemahaman diri, penyesuaian diri, peningkatan kepercayaan diri, pembentukan prilaku dasar,
dan peningkatan keterampilan tertentu. Melalui bantuan tersebut klien merasa lega dan dapat
menikmati hidup.Sebagian besar teori-teori konseling berasal dari negara-negara Barat.
Teori-teori tersebut dikembangkan oleh para ahli untuk membantu individu yang
membutuhkannya dengan menggunakan metode terapi tertentu. Konseling sebagai suatu
profesi di Indonesia, merupakan impor dari negara-negara Barat sehingga metode-metodenya
diwarnai oleh nilai-nilai Barat.Hal tersebut belum tentu cocok dengan nilai-nilai dan budaya
di Indonesia.Nilai-nilai budaya suatu masyarakat ikut memengaruhi pembentukan
sikap,perilaku, dan kepribadian masyarakatnya.”Konseling” sebagai suatu ilmu tentu
mengandung unsur-unsur budaya. Oleh karena itu, pendekatan konseling yang digunakan
hendaknya mempertimbangkan nilai-nilai budaya klien sehingga konseling yang diberikan
betul-betul mendasar, mengena, dan cocok. Salah satu budaya yang dapat dikembangkan
dalam konseling adalah seni keagamaan hindu. Dengan seni akan dapat memfasilitasi
komunikasi pemikiran dan perilaku non-verbal klien dengan konselor.
Kata Kunci: Konseling, Seni,Agama, Hindu
I. PENDAHULUAN
Tujuan Hidup Manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Apakah bahagia itu?
Rumusan bahagia itu tentu bergantung pada individunya masing-masing.Yang jelas
seseorang merasa bahagia apabila memiliki rasa damai di dalam hati,perasaan aman tentang
masa depan, dan perasaan antisipasi ketika bangun pagi.Apakah semua orang sudah dapat
merasakan hal seperti itu? Sebagian besar orang tidak bisa mengatakan bahwa hidup mereka
adalah hidup yang mereka harapkan. Apakah yang menyebabkan begitu banyak penderitaan?
Apa yang terjadi di dunia ini yang menghalangi banyak orang merasa bahagia? Tampaknya
hidup ini di masa khaos. Khaos adalah kondisi kebingungan, pertanda dari materi yang tidak
teratur yang hadir sebelum penciptaan kosmos.
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Sekedar menjalani hidup membuat kita lelah dan kehabisan energi. Koran dan televisi
memborbandir kita dengan berbagai informasi, dan di tempat kerja kita menghadapi berbagai
masalah dan kesalahpahaman.Sumber dari masalah kita sepertinya begitu banyak dan sangat
membebani.Kemungkinan besar ini adalah kenyataan hidup, ke mana pun kita pergi di dunia
ini. Planet kecil kita ini diliputi oleh konflik ekonomi, tekanan lingkungan,perang agama,dan
segala jenis masalah lain yang bisa kita bayangkan.(Masaru Emoto,2006,1)
Satu kesamaan yang kita miliki adalah kita semua mencari jalan keluar. Semakin
banyak masalah yang berkeliaran di sekitar kita, maka kita juga harus pandai menyikapinya.
Jangan sampai masalah justru membuat kita terjatuh dan putus asa.Saat kita menghadapi
masalah, yakinlah bahwa masalah yang sedang kita hadapi akan membuat kita semakin hebat
dan dewasa. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki masalah masing-masing,
entah itu besar atau pun kecil, tanpa memandang usia.
Semua orang pada umumnya sangat benci dengan kedatangan suatu masalah.Padahal
jika kita amati dan telaah lebih dalam lagi, setiap masalah datang ketika kita berada dalam
suatu proses untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Masalah merupakan bagian penting
dari roda kehidupan.Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang hanya dapat tumbuh dan
berkembang dengan adanya suatu masalah. Jika tak ada masalah maka sulit rasanya bagi
manusia untuk menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya.(Alam Bachtiar,2018,2).
Sebenarnya masalah yang ada di dunia ini memiliki tujuan dan fungsi tersendiri untuk
kehidupan manusia, yaitu untuk menjaga kehidupan agar tetap aktif dan kreatif agar dapat
melangkah ke depan lebih baik dari sebelumnya. Hanya tergantung bagaimana manusia
tersebut menyikapi setiap masalah yang datang.Setiap kejadian atau pun peristiwa jika
disikapi dengan cara yang berbeda, maka akan menghasilkan respons atau tindakan yang
berbeda.Dengan adanya respon atau tindakan yang berbeda maka akan menghasilkan hasil
yang berbeda pula.(Alam Bactiar,2018,3).
Kemajuan berpikir dan kesadaran manusia akan diri dan dunianya, telah mendorong
terjadinya globalisasi.Situasi global membuat kehidupan semakin kompetitif dan membuka
peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik.Dampak
positif dari kondisi global telah mendorong manusia untuk terus berpikir, meningkatkan
kemampuan, dan tidak puas terhadap apa yang dicapainya pada saat ini.Adapun dampak
negatif dari globalisasi,terjadinya keresahan hidup dikalangan remaja khususnya dan
masyarakat

pada

umumnya.

Keresahan

semakin

meningkat,

karena

banyaknya

konflik,stress,kecemasan, dan frustasi.Sebagai pendidik dalam membina remaja berupaya
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memberi bantuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, dalam lingkup bimbingan
dan konseling. .(Fenti Hikmawati,2015,1)
Konseling merupakan usaha bantuan untuk klien. Bantuan tersebut berupa pemahaman
diri,penyesuaian diri,peningkatan kepercayaan diri,pembentukan perilaku dasar, dan
peningkatan keterampilan tertentu.Melalui bantuan tersebut klien merasa lega dan dapat
menikmati hidupnya. Contoh; klien sudah berani mengemukakan pendapat di depan
kelompok, klien sudah bisa bergaul dengan teman-teman yang bukan berasal dari satu
sekolah.klien ( dewasa) sudah bisa memberikan argumen terhadap suaminya( selama ini ia
merasa takut dan cemas)(Zulfan Saam,2017,3).
Sebagian besar teori-teori konseling berasal dari negara-negara Barat. Teori-teori
tersebut dikembangkan oleh para ahli untuk membantu individu yang membutuhkannya
dengan menggunakan metode terapi tertentu. Konseling sebagai suatu profesi di Indonesia,
merupakan impor dari negara-negara Barat sehingga metode-metodenya diwarnai oleh nilainilai Barat.Hal tersebut belum tentu cocok dengan nilai-nilai dan budaya di Indonesia.
Nilai-nilai budaya suatu masyarakat ikut memengaruhi pembentukan sikap,perilaku,
dan kepribadian masyarakatnya.”Konseling” sebagai suatu ilmu tentu mengandung unsurunsur budaya. Oleh karena itu, pendekatan konseling yang digunakan hendaknya
mempertimbangkan nilai-nilai budaya klien sehingga konseling yang diberikan betul-betul
mendasar, mengena, dan cocok.(Zulfan Saam,2017,120).
Salah satu budaya yang dapat dikembangkan dalam konseling adalah seni keagamaan
hindu.Ada beberapa jenis seni keagamaan hindu yaitu; seni tari,seni tabuh,darmagitha, seni
bangunan,dan seni rupa. Dengan seni akan dapat memfasilitasi komunikasi pemikiran dan
perilaku non-verbal klien dengan konselor.
II. PEMBAHASAN
1. Pengertian Konseling.
Samuel T. Gladding(2009)(dalam Syamsu Yusuf,2016) mengemukakan pengertian
konseling menurut ACA, yaitu” Konseling merupakan aplikasi kesehatan mental, prinsipprinsip psikologis atau perkembangan manusia, melalui intervensi atau strategi kognitif,
afektif, dan tingkahlaku secara sistemik untuk memfasilitasi pencapaian kesejahteraan
(wellnes), pertumbuhan pribadi( personal growth), dan perkembangan karir(career
development), atau mengatasi tingkah laku patologis.
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Definisi tersebut mengandung beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh
konselor dan klien, yaitu sebagai berikut:
a) Konseling berhubungan dengan kesejahteraan,pertumbuhan pribadi, karir, dan
patologis. Hal ini berarti bahwa konselor bekerja dalam bidang yang melibatkan
hubungan dengan orang/ pihak lain. Bidang-bidang itu meliputi intrapersonal dan
interpersonal yang terkait dengan penemuan makna dan penyesuaian dalam latar
sekolah, keluarga dan karir.
b) Konseling dilaksanakan untuk membantu orang yang dipandang berfungsi dengan
baik, dan yang memiliki masalah serius. Konseling memfasilitasi kebutuhan
beragam orang. Klien dipandang oleh konselor sebagai orang yang memiliki
kebutuhan untuk berkembang dan masalah yang memerlukan bantuan agar dapat
melakukan penyesuaian diri dan remediasi.
c) Konseling berdasarkan teori. Konselor dalam melaksanakan layanan konseling
menggunakan sejumlah pendekatan, seperti kognitif,afektif, perilaku, dan
sistemik. Teori-teori ini dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok dan
keluarga.
d) Konseling merupakn suatu proses yang mungkin berupa perkembangan maupun
intervensi. Konselor berfokus kepada pencapaian tujuan klien. Dalam hal ini arah
konseling ditujukan kepada dua hal, yaitu pilihan dan perubahan. Dalam beberapa
kasus, konseling merupakan latihan untuk bertindak.
Jadi Konseling adalah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh klien dengan
konselor dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh klien. Proses tersebut melalui
pertemuan satu sisi atau beberapa sisi, sesuai kebutuhan. Hubungan antara konselor dan klien
merupakan hubungan yang unik dan terapeutik yang berusaha mencari “penyembuhan”
masalah klien. Hubungan terapeutik merupakan hubungan interpersonal bukan hubungan
yang dangkal (impersonal).Dalam hubungan terapeutik adanya keterbukaan, kepercayaan,
ketulusan, penghargaan dan empati.

2. Tujuan Konseling
John.McLeod (2004)( dalam Syamsu Yusuf, 2016) mengemukakan bahwa tujuan
konseling adalah sebagai berikut:
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a) Insight, yaitu memahami hakikat dan perkembangan masalah-masalah emosional,
dan meningkatkan kemampuan mengontrol perasaan dan tingkah laku secara
rasional.
b) Relating with others, yaitu memiliki kemampuan lebih baik dalam membentuk dan
memelihara hubungan yang baik dengan orang lain, seperti dengan anggota
keluarga, atau teman di lingkungan pekerjaan(sekolah).
c) Self- awareness, yaitu menjadi lebih menyadari terhadap pikiran dan perasaan yang
tertekan atau ditolak, dan mengembangkan perasaan yang lebih akurat tentang
bagaimanasebaiknya menampilkan diri.
d) Self-acceptance, yaitu mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri.
e) Self- actualization or individuation, yaitu berupaya ke arah pengembangan potensi
diri, atau mencapai suatu integrasi pribadi yang sebelumnya mengalami konflik.
f) Enlightenment, yaitu mencapai tahapan spiritual yang tinggi.
g) Problem- solving, yaitu memiliki kemampuan atau kompotensi untuk memecahkan
masalah.
h) Psychological education, yaitu memiliki gagasan atau teknik untuk memahami dan
mengontrol tingkah laku.
i) Acquisition of social skills, yaitu belajar dan menguasai keterampilan sosial atau
interpersonal.
j) Cognitive change,yaitu kemampuan untuk memodifikasi atau mengganti
keyakinan-keyakinan yang tidak rasional atau pola-pola pikiran yang maladaptif
yang berhubungan dengan tingkah laku destruktif.
k) Behavior change, yaitu kemampuan memodifikasi atau mengganti pola-pola
tingkah laku yang maladaptif atau self- destructive.
l) Systemic change, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan
yang terjadi dalam sistem sosial.
m) Empowerment, yaitu memiliki ketrampilan untuk bekerja, dan kesadaran atau
pengetahuan untuk mengontrol kehidupannya.
n) Restitution, yaitu memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki atau
mengubah tingkah lakunya yang destruktif.
o) Generativity and social action, yaitu memiliki rasa senang dan kemampuan untuk
memperhatikan orang lain, atau berkontribusi terhadap kepentingan hidup orang
banyak( masyarakat).
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3. Konseling (Terapi) Seni Keagamaan Hindu
a) Definisi dan Fungsi.
Konseling Seni Keagamaan Hindu dapat didefinisikan sebagai layanan bantuan untuk
meningkatkan kesejahteraan psikis dan fisik individu melalui modalitas seni seperti
seni tabuh, seni tari,seni suara(darmagitha), dan seni rupa. Konseling Seni dapat
digunakan untuk semua umur, dan perluasan modalitas terapeutiknya, meliputi
konseling individual, kelompok,pernikahan, dan keluarga.Konseling Seni berfungsi
untuk; (1)memfasilitasi komunikasi pemikiran dan perilaku non-verbal klien dengan
konselor, (2) memungkinkan konselor mengeksplorasi perasaan klien,dan (3)
Mengembangkan ikatan pertalian terapeutik.
b) Jenis-jenis Konseling (Terapi) Seni Keagamaan Hindu.
Pada paparan berikut dijelaskan beberapa jenis konseling (terapi) seni keagamaan
hindu. Yaitu;Darmagitha,seni tabuh, seni tari, dan seni rupa.
1) Dharmagita
Dharmagita merupakan salah satu media kesenian yang sangat menunjang dalam
pemahaman diri dan meningkatkan kesadaran rohani. Hendaknya pembinaan
kehidupan rohani

dilakukan dengan mengembangkan serta memanfaatkan

kesenian di masing-masing daerah, agar masyarakat lebih semarak dalam
memahami dirinya.Dharmagita diartikan sebagai sebagai suatu seni keagamaan
hindu di dalamnya terdapat syair-syair yang sudah di ringkas sedemikian rupa dan
penuh dengan ajaran keagamaan kemudian dilantunkan dengan suara yang amat
memesona.Melalui Dharma Gita seseorang dapat menghayati ajaran agama secara
mendalam sehingga perasaan pikiran dan budhinya menjadi halus. Lagu-lagu
keagamaan yang dinyanyikan dalam Dharma Gita dapat menggetarkan alam rasa
dan meningkatkan srada bakti kepada Sang hyang widhi Wasa. Dengan Dharma
Gita seseorang akan dapat mengendalikan diri dari pengaruh adharma.
2) Terapi SeniTabuh
Ada 3 konsep konseling seni tabuh, yaitu;(1) secara instrinsik, tabuh merupakan
bagian dari budaya,(2) tabuh dapat membantu klien memperoleh pencerahan
pikiran dan perasaan, serta mampu mengkomunikasikan emosi yang tidak dapat
dijelaskan dengan kata-kata,dan (3) tabuh memiliki struktur dasar yang ditandai
dengan rhytme, melody dan tempo yang dapat digunakan untuk meningkatkan
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keberfungsian

pikiran

klien

yang

terganggu

atau

yang

kacau,

seperti

Schizoprenia.Konseling tabuh melibatkan penggunaan pengalaman tabuh dan
hubungan terapeutik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan klien. Ada 4
kegiatan dasar konseling tabuh, yaitu (1) rekreasi dan hiburan yang orientasinya
pengalaman untuk pengembangan sosialisasi, (2) kelompok pendengar tabuh untuk
meningkatkan keakraban kelompok, (3) kegiatan-kegiatan terapeutik untuk
menstimulasi emosi, mendorong diskusi, meningkatkan pemahaman diri, dan
memfasilitasi sosialisasi,dan (4) Terapi tabuh untuk melayani klien yang memiliki
masalah khas.Sama halnya dengan terapi musik.Nyistul(2011) mengemukakan
beberapa temuan penelitian yaitu(1) terapi musik Memfasilitasi proses konseling,
dalam hal asesmen dan diagnostik.(2)Terapi musik berpengaruh positif terhadap
locus of control.(3) terapi musik menstimulasi keakraban kelompok. Terkait
dengan terapi musik ini, Moreno(1988) mengemukakan bahwa terapi musik itu
harus merefleksikan kepekaan multibudaya, karena tradisi musik berbeda antara
budaya yang satu dengan budaya lainnya.Terapi musik dapat digunakan untuk
semua lapisan usia, dari mulai anak sampai dengan usia tua.Pada masa tua, mereka
banyak yang terlibat aktif dalam komunitas musik,dan belajar memainkan alat-alat
musik, seperti gitar, dan piano. Terapi musik ini telah digunakan juga untuk anak
dan remaja dengan hasil yang baik. Temuan berikut menunjukkan keberhasilan
terapi musik, yaitu:(1) Eidson telah menggunakan program terapi musik dengan
pendekatan behavioral untuk membantu para siswa sekolah menengah yang
mengalami gangguan emosional dalam upaya mengembangkan mutu perilakunya
di sekolah dan (2) Gold,Voracek, dan Wigram telah melakukan meta analisis 11
artikel hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak dan remaja yang mengalami
gangguan perkembangan dan tingksh laku lebih merespon secara positif terhadap
musik dari pada anak yang mengalami gangguan emosional.
3) TerapiSeniRupa
Terapi Seni Lukis merupakan salah satu bentuk terapi seni. Terapi seni rupa
memiliki beberapa bentuk seni visual, seni lukis, pahat, kerajinan tangan, dan
fotografi.Konsep-konsep kunci terapi seni yaitu;(1) Terapi seni menawarkan suatu
bentuk sublimasi, di mana klien dapat mencapai kepuasan dalam memenuhi
kebutuhan yang tidak disadarinya secara tidak langsung,(2) Seni memiliki simbolsimbol visual yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendiagnosis,(3) melalui
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seni, klien dapat mengekspresikan perasaan dan pikiran yang tak disadarinya, dan
(4) Seni dapat meningkatkan perasaan yang nyaman.Terapi seni dapat dirunut dari
teori-teori(1) Gestal, yang menurut Rhyne(1987) seni memfasilitasi klien untuk
mengalami dan mengekspresikan kesadaran dan persepsinya,(2) Behavioral seperti
dikemukakan oleh Roth(1987), bahwa melalui pendekatan behavioral dapat
digunakan prinsip-prinsip reinforcement untuk melibatkan klien dalam terapi seni
dan tingkah laku lainnya yang diharapkan,(3) Kognitif, seperti Silver(1987)
mengidentifikasi

cara-cara

seni

yang

beragam

dapat

digunakan

untuk

meningkatkan ketrampilan kognitif dan kreatif. Terdapat beberapa pendekatan
lainnya yang dapat digunakan dalam terapi seni, seperti jung(1959) dalam analisis
warna. Menurut Jung, penggunaan warna terkait dengan persepsi dan judgment.
Warna kuning diasosiasikan dengan intuisi, merah dengan perasaan, hijau dengan
sensasi, dan biru dengan berpikir. Sementara Kenny(1987) mengemukakan bahwa
warna diasosiasikan dengan kondisi perasaan. Warna hitam dan abu-abu
mengindikasikan depresi, serta putih menunjukkan rigiditas emosi.
4) Terapi Seni Tari.
Ada 3 konsep kunci yang terkait dengan terapi tari.yaitu: (1) konsep dasar terapi
tari merupakan perpaduan antara gerak tubuh dan pikiran,(2) gerakan
merefleksikan suasana hati klien dan mengindikasikan kenyamanan atau
kegalauan,dan

(3)Terapi

tari

memberikan

peluang

bagi

klien

untuk

mengekspresikan dirinya sendiri, melalui gerak yang menghubungkan ekspresi
dirinya ke dalam tarian. ++-Terapi tari memiliki tujuan(1) mengembangkan
keterampilan motorik,(2) meningkatkan hubungan antara klien dengan terapis,(3)
mengembangkan gerakan klien untuk memfasilitasi ekspresi suasana hati,sikap,
dan gagasannya.(4) memberikan peluang untuk mensublimasikan dorongandorongan erotik dan agresif,(5) mendorong hubungan interpersonal dan (6)
merangsang, memperkuat, dan merelaksasi tubuh klien. Terapi seni tari untuk
semua usia, terutama anak-anak yang mengalami masalah mental atau emosional.
III. KESIMPULAN
1. Nilai-nilai budaya suatu masyarakat ikut memengaruhi pembentukan sikap,perilaku,

dan

kepribadian masyarakatnya.”Konseling” sebagai suatu ilmu tentu mengandung unsurunsur budaya. Oleh karena itu, pendekatan konseling yang digunakan hendaknya
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mempertimbangkan nilai-nilai budaya klien sehingga konseling yang diberikan betulbetul mendasar, mengena, dan cocok.
2. Konseling sebagai suatu hubungan antara konselor yang profesional( kompeten dan
terlatih) dengan seorang individu yang meminta bantuan, untuk memperoleh pemahaman
diri, kemampuan mengambil keputusan, serta ketrampilan memecahkan masalah dan
mengembangkan potensi dirinya.Konseling juga merupakan suatu proses yang berusaha
untuk mendorong terjadinya perkembangan pada diri seseorang. Konseling bersifat
terapiutik dan fasilitatif, tidak punitif (bersifat menghukum) atau destruktif.
3. Konseling seni keagamaan hindu dapat didefinisikan sebagai layanan bantuan untuk
meningkatkan kesejahteraan psikis dan fisik individu melalui modalitas seni seperti seni
tabuh, seni tari, dan darmagitha. Konseling Seni dapat digunakan untuk semua umur, dan
perluasan modalitas terapeutiknya, meliputi konseling individual, kelompok,pernikahan,
dan keluarga.
4. Konseling Seni Keagamaan hindu berfungsi untuk; (1)memfasilitasi komunikasi
pemikiran dan perilaku non-verbal klien dengan konselor, (2) memungkinkan konselor
mengeksplorasi perasaan klien, dan (3) Mengembangkan ikatan pertalian terapeutik.
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SENI DAN KONSEPSI KEPERCAYAAN PADA MASA PRAAKSARA
(Pertumbuhan dan Perkembangannya Di Bali)
Oleh
Kolonel Caj (pur) Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana. M.Fil.

ABSTRAK
Seni muncul sejak jaman praaksara dan berkembang hingga sekarang. Pertumbuhan
dan perkembanggan seni, erat kaitannya dengan kemajuan pola pikir kehidupan masyarakat.
Berbagai makna dapat diketahui dari hasil karya seni diantaranya yang berkaitan dengan
tujuan magis religius, estetika dan sebagainya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya bentuk
– bentuk karya seni yang awalnya dibuat dengan bentuk sangat sederhana, selanjutnya
muncul karya cipta yang sangat indah dan memiliki kualitas sangat tinggi.
Ketika hunian masih berpindah – pindah, manusia lebih banyak menghabiskan waktunya
dalam mobilitas untuk pemenuhan kebutuhan. Ketika mulai hidup menetap di gua – gua dan
ceruk, manusia mulai memiliki waktu untuk merenung dan memikirkan dirinya. Dikala itulah
mulai muncul pemikiran tentang hal – hal yang supranatural yang melahirkan konsepsi
kepercayaan. Kongkritisasi dari konsep itu antara lain dimanifestasikannya dalam peraktek –
praktek system penguburan. Seiring dengan itu, muncul ide – ide tentang keindahan dan yang
kemudian dimanifestasikan dalam karya – karya seni.

I. PENDAHULUAN
Seni pertama kali muncul pada permukaan dinding - dinding cadas baik

dalam

bentuk lukisan, goresan maupun pahatan. Di samping mengandung makna estetika, yaitu
sebagai ungkapan ekspresi keindahan, seni juga memberikan makna yang lebih mendalam
dari alam pikir masyarakat pendukungnya menyangkut ide – ide, lambang , aspek giografi,
lingkungan, sosial budaya maupun konsepsi kepercayaan mereka.
Pertumbuhan dan perkembangan seni sangat terkait dengan kemajuan masyarakat, baik
dalam pola berpikir teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Seni sangat memegang peranan
dalam kebutuhan manusia baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan dalam berhubungan
dengan magis religius atau kepercayaan dan keindahan. Gejala adanya seni telah Nampak
pada jaman praaksara terutama pada masa paliolitik(Soejono,1984). Walaupun pengertian
seni pada masa ini belum memiliki makna dan arti seperti masa kini. Seni yang berkembang
pada masa praaksara merupakan imbrio pertumbuhan seni pada masa kemudian, itu berarti
kekuatan jiwa seni begitu kuat melandasi kehidupan manusia.
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II. PEMBAHASAN
Karya seni sangat menentukan

dan dapat dijadikan tolok ukur kehidupan suatu

masyarakat tentang budaya dan petumbuhannya. Dari hasil karya seni, suatu bangsa memiliki
idetitas bahkan jatidiri bangsa bersangkutan. Contohnya masyarakat Mesir, masalalu telah
meninggalkan suatu karya yang monumental, sampai kini bangsa Mesir sangat bangga
dengan hasil peninggalan nenek moyangnya bahkan telah mendunia.Demikian pula
keberadaan asil karya seni di Bali masa lalu, mempengaruhi dan menentukan bentuk bentuk karya seni di Bali masa kekinian. Walaupun unsur – unsur karya seni masa praaksara
telah berumur ribuan tahun tetapi pembuatannya sebagai karya seni tetap hidup dan bertahan
, sehingga yang dapat dilihat di Bali masa kini merupakan karya seni lama yang telah diolah
oleh masyarakat Bali masa kini .
Karya seni masa praaksara, khususnya tradisi megalitik dan tradisi jaman perunggu,
sangat menentukan kehidupan karya seni Bali masa kini. Bahkan dimasa perkembangan
agama Hindu dan Budha pengaruh seni masa praaksara masih nampak jelas sehinga dijuluki
rajutan.Tidak dapat dipungkiri bahwa kreativitas nenek moyang masyarakat Bali cukup
tinggi, menyebabkan masyarakat Bali mewarisi sifat-sifat nenek moyangnya dimasa lalu
yang memiliki pengetahuan dan wawasan sangat luas.
Pola –pola hias pada berbagai sarana upacara dan upakara penguburan
bentuk yang bervariasi. Lahirnya berbagai bentuk variasi
kemampuan

sudah tentu

mempunyai

ditunjang oleh

menciptakan hal – hal baru yang dianggap akan lebih baik dari pada

sebelumnya.Pola hias masyarakat praaksara Bali, merupakan obyek yang sangat penting
untuk dibahas, mengingat pola hias pada masa praaksara diduga mengandung pengetahuan
yang berkaitan dengan dinamika seni pada masyarakat praaksara di Bali. Pola hias pada
masyarakat praaksara sangat bervariasi dan kemunculannyapun dalam bentuk yang berbeda
– beda,sebagai contoh yang terlihat pada benda gerabah yang dibuat dari tanah liat, benda
dari perunggu, benda dari batu danlainnya. Pola – pola hias yang menonjol adalah pola hias
yang berhubungan dengan bentuk – bentuk giometris (gerabah gilimanuk, pacung dan
bondalem) yang terdiri dari pola hias garis lurus, segitiga, belah ketupat, lingkaran, garis
lengkung dan sebagainya. Pola hias semacam inilah yang dominan dan sangat digemari
sebagai pola hias pada gerabah, benda perunggu maupun bangunan dari kayu.
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Pada masa perkembangan tradisi megalitik, perunggu dan besi di Bali muncul pola
hias yang merupakan karya cipta baru dan sangat unik, pada gerabah khususnya gerabah
Gilimanuk. Pola hias perkembangan ini

adalah pola hias yang diinspirasi dari aspek

kepercayaan yaitu pola hias dalam bentuk antropomorpik yang mengacu pada bagian tubuh
manusia.Ide pembuatan pola hias ini didorong oleh kebutuhan terhadap kekuatan yang
diharapkan mampu melindungi kehidupan manusia dari segala ancaman bahaya. Dengan
demikian fungsi dan guna pola hias sudah tidak lagi hanya mengacu pada tujuan keindahan
(estetika) , melainkan telah berkembang kedalam fungsi yang lebih luas yaitu fungsi magis
religius / sakral, (Ginarsa . 1993, 18). Perubahan dan perkembangan bentuk dan fungsi pola
hias yang berlangsung pada sentuhan (sakral) merupakan pemikiran yang didasari kreativitas
dari dinamika pola pikir masyarakat.Tanpa adanya pengetahuan , kreativitas dan kemauan
untuk berubah ke lebih maju maka pola hias dengan kualitas tinggi (sakral) tidak akan
terwujud.
Pola hias hasil kreativitas seni dan dinamika pola pikir muncul dalam bentuk gambar
muka manusia yang digoreskan dalam bentuk tambun dan kaku, diduga dibuat dengan tujuan
tertentu yang berhubungan dengan megis religius .Hasil karya seni pada gerabah yang
berupa pola hias anyaman temuan disitus Manikliyu (Yuliati, 1997-1998) menampakan
kebangkitan dan kreativitas serta dinamika pola pikir pembuatnya. Pola hias ini memiliki
teknik maju yang memerlukan pengetahuan dan terapan dalam pembuatannya. Yang pertana
pembuatnya telah mengenal anyam - anyaman dari daun pelepah palem. Munculmya pola
hias kulit kerang, pola hias tali dan pola hias duri ikan, merupakan hasil rekayasa seni yang
maju, karena pola hias geometrik dapat dikatakan sebagai karya cipta nenek moyang yang
tertua atau awal. Dalam dunia arkeologi ada “ hukum” bahwa bentuk – bentuk lebih
sederhana adalah bentuk yang lebih tua.
Pola hias pada benda perunggu di Bali menunjukan bentuk yang sangat bervariasi ,
khususnya bentuk – bentuk benda perunggu yang berfungsi megis religius. Kemunculan
bentuk – bentuk hiasan tersebut pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang dilandasi
dinamika dan kreativitas nenekmoyang masyarakat Bali pada masa praaksara.Kebangkitan
kemampuan dan pengetahuan seni muncul dalam nuansa baru ditemukannya benda dari
emas, sebagai mana temuan di Gilimanuk, berupa tutup muka, penutup mulut dan benda
emas berbentuk kerucut. Temuan dari emas merupakan bukti munculnya pemikiran dan
kreaktivitas sendiri yang dapat dikatakan sebagai lokal genius.
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Konsep kepercayaan pada masa praaksara adalah pemujaan terhadap nenek moyang, .
Arwah leluhur dianggap mempunyai hubungan dengan

kehidupan masyarakat didunia

kehidupan. Hal ini berkaitan erat dengan alam khususnya gunung dan benda – benda upacara
yang berhubungan dengan keselamatan arwah itu sendiri.Karya seni

monumental yang

muncul pada masa sejarah (Hindu dan Budha) pada dasarnya dipengaruhi oleh hasil karya
seni masa praaksara dari masa berkembangnya tradisi Megalitik seperti bangunan pura di
kintamani dan pura – pura besar dan berbagai situs lainnya di Bali.
Di Bali gunung ( Agung, Batur dan Watukaru)

merupakan tatanan utama dalam

budaya Bali, dalam penerapannya sangat mempengaruhi tatanan kehidupan budaya dan
kesenian Bali. Melalui Gunung inilah alam semesta dan rohani Bali ditata.
Gunung Agung

bermain dalam tatarankesucian, halus,wibawa,dan Maha Agung.

Gunung Batur mempengaruhi alam sekitarnya dalam aspek
pengerahuan dan kebijakan

Maharata yaitu sumber

menjadi acuan sumber satu gunung dan satu danau yang

menunjukkan eksistensi dari tinggi namun cukup rendah dan rendah namun tinggi (maharata
). Kode – kode maha rata ini di tiap daerah disebut dengan kode leluhur seperti :bukit Asah,
bukit Buung dan gunung Rata dalam tatanan bangunan.Gunung Batukaru mempolakan
kekuatan Mahavidya atau pusat cahaya dari pengetahuan berupa simbul gni,api Agni . Api
merupakan representasi dari kecerdasan pengetahuan serta kekuatan sakti/ kekuatan dalam
meraih segala yang bersifat materi atau kemakmuran akan kehidupan. Dalam ranah kesenian
melahirkan jenis musik yang menggetarkan bumi pertiwi, musik keras seperti, Ketug gumi,
Tabuh lesung, Okokan serta Tektekan.
Konsepsi hubungan kehidupan masyarakat dengan kehidupan,menyebabkan suatu
hasil karya seni mendapat perlindungan atau disakralkan.

Dalam pengertian yang luas,

sakral adalah sesuatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan dan pencemaran. Yang
sakral adalah sesuatu yang dihormati, dimulyakan dan tidak dapat dinodai. Dalam hal ini
pengertian tentang sakral tidak hanya terbatas pada agama, maka banyak obyek, baik yang
bersifat keagamaan maupun yang bukan, tindakan – tindakan, tempat-tempat , kebiasaan –
kebiasaan dan gagasan - gagasan dapat pula dianggap sakral. Dalam pengertian yang lebih
sempit , yang sakral

adalah sesuatu yang dilindungi, khususnya oleh agama terhadap

pelanggaran atau pencemaran. Yang sakral adalah sesuatu yang suci, keramat. Hal ini
kebalikan dari sesuatu yang profan . Yang disebut profan adalah sesuatu yang biasa, umum
tidak di sakralkan, bersifat sementara pendek kata ada diluar yang relegius, sebagai mana
disebutkan oleh E Durkheim sebagai berikut :
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“ Pembagian dunia menjadi dua wilayah , yang satu semua berisi yang sakral dan yang
lainnya

berisi

semua yang profan, adalah sikap yang memisah-misahkan dari

pemikiran religius.

Ciri yang menjolok dari fenomena religius adalah sesuatu

pengandaikan dua pembagian dari seluruh dunia, yang diketahui dan yang tidak dapat
diketahui, ke dalam dua klas yang merangkum segala yang ada, tetapi secara radikal
saling menitiadakan.

Hal-hal yang sakral adalah hal-hal yang dilindungi dan

disendirikan oleh larangan –larangan , hal-hal yang profan adalah hal-hal yang dikenai
larangan-larangan itu dan harus berada jauh dari yang sakral. Kepercayaan religius
adalah yang menyatakan kodrat dari hal-hal yang sakral dan hubungan-hubungan yang
mereka kandung baik antar mereka sendiri maupun dengan hal-hal yang profan.
(Dhavamony, 1995 . 87.).

Setiap pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan apapun jenis upacara dan upakaranya
selalu melibatkan wujud kesenian apakah itu seni rupa, seni tari dan seni suara yang juga
disebut seni sakral. Seni tari yang sering mengikuti proses upacara keagamaan adalah
tergolong tarian keagamaan yang sering disebut tari sakral atau wali. Seni tari Bali secara
umum dapat digolongkan adalah sebagai berikut : (1) Seni tari wali ( sacred religious
dance)

yaitu seni tari yang dilaksanakan atau dilakukan/dipentaskan di pura-pura atau di

tempat – tempat yang berkaitan dengan upacara keagamaan dan pada umumnya jarang
memiliki lakon seperti tari rejang., sanghyang pendet dan baris. Seni tari wali hanya dapat
disajikan di dalam fungsinya sebagai pelaksanaan upacara keagamaan. (2) Seni tari Bebali (
ceremonial dance) adalah senitari yang berfungsi sebagai pengiring suatu upacara dan
upakara di pura ataupun ditempat yang lain dan pada umumnya membawakan suatu lakon
dan dapat disajikan sesuai dengan fungsinya sebagai pengiring upacara. (3) Senitari balihbalihan (secular dance) merupakan seni tari yang posisinya diluar dari kreteria di atas dan
lebih bersifat hiburan seperti tari kreasi dan tari pergaulan dan dapat disajikan dengan tetap
berlandaskan seni budaya yang luhur.
Kata sakral dan sacral dalam kamus Umum Belanda- Indonesia. (Wojowasito , 1981,
557) diartikan benda-benda keramat selanjutnya istilah sacral ini di diambil menjadi kosa
kata bahasa Indonesia

secara adaptasi

dengan tapsiran bahwa

yang disebut sacral

merupakan sesuatu yang berkaitan dengan agama dan bersifat suci , keramat dan angker.
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Oleh karena itu kesakralan akan terdapat di lingkungan seluruh umat beragama, tidak
terkecuali pada umat Hindu.
Menurut Mircei Eliade dalam Panji, (1983 : 3) disebutkan difinisi dari sakral adalah
merupakan lawan dari profan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa orang menjadi sadar
terhadap yang disebut sakral, karena mereka memanifestasikan diri, memperlihatkan diri
sebagai sesuatu yang sangat berbeda dengan yang profan. Selanjutnya beliau menguraikan
bahwa ungkapan ruang dan waktu yang sakral memiliki nilai yang eksistensial bagi orang
yang beragama. Dengan demikian kesakralan itu dapat meliputi segala bidang kehidupan
manusia yang meliputi tempat, benda , ruang , suasana dan waktu. Hal ini dapat dilihat
dalam pembagian denah pura, seperti jaba , jaba tengah dan halaman jeroan sebagai tempat
yang paling sacral, demikian pula arah kaja dan kangin dan hari-hari suci dan sebagainya.
Menurut Dr I Made Bandem dkk, dalam bukunya yang berjudul “Kaja and Kelod
Balinase Dance in Transition” menyebutkan kesakralan dapat ditinjau dari berbagai aspek
baik secara individu, kelompok masyarakat maupun secara umum.Kesakralan perorangan
akan berbeda dengan kesakralan pada suatu kelompok masyarakat, sedangkan kesakralan
yang bersipat umum dapat dipandang mempunyai nilai yang sama, bila hal ini sudah
dilandasi dengan kesatuan penafsiran terhadap aspek agama yang dianut.
Nilai kesakralan bukan hanya tergantung pada suatu wujud atau keadaan tertentu akan
tetapi sangat banyak ditentukan oleh faktor-faktor

lainnya diantaranya adalah proses

“penyucian” (menjadikan Suci) yaitu suatu proses menyucikan ataupun memberikan urip/
kekuatan kepada sesuat,

yang di dalam ajaran agama hindu disebutkan pensidian,

pemelaspas, pemarisudha, pewintenan dan sejenisnya. Dalam proses penyucian tersebut
tidak terjadi perubahan bentuk , akan tetapi akan menjadi lain bila ditinjau dari segi nilai
terutama bagi mereka yang mempercayainya. Dengan demikian yang dianggap sakral itu
tergantung pada sikap , penilai dan rasa seseorang terhadap wujud dan keadaan sesuatu. Oleh
karena kesakralan itu bersifat relatif tidak mutlak dan tidak langgeng .
Dalam ajaran susila Hindu dikenal denga ajaran Tri Rnam yang berarti hutang dan
wajib untuk dibayar melalui yadnya sesuai dengan jenisnya. Pelaksanaannya melalui empat
cara yang disebut dengan Catur Marga yaitu Karma Marga , Bhakti Marga , jnana Marga Dan
Yoga Marga. Mereka yang memiliki adnyada tinggi pemujaan terhadap Tuhan yang maha
Esa akan dilakukan melalui Jnana Marga yakni melalui penyerahan dan pendekatan diri
secara total kepada Tuhan melalui ilmu kediatmikaan yang telah dikuasai. Selanjutnya bagi
yang

memilih jalan Bhakti Marga
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Sedangkan melalui Karma Marga mereka memuja Tuhan Yang Maha Esa dapat melalui atau
dengan bentuk berupa jasa atau keahlian lainnya .
Motifasi utama yang terkandung dalam seni sakral dalam kontek yadnya tiada lain
adalah rasa pengabdian yang tinggi terhadap agama. Terdapatnya konsep “ Ngayah “ dalam
setiap kegiatan keagamaan di Bali menyebabkan pada pemeluknya berlomba-lomba untuk
menyajikan dirinya

melalui

tari-tarian, gambelan/tabuh , kidung (gita) dan pembuatan

sesajen.
Tanpa dapat mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa umat Hindu merasa
tidak ada kesatuan antara sesama masyarakat, lingkungan dan Tuhan. Selanjutnya semua
aktipitas keagamaan akan melahirkan suatu ciptaan hasil seni sakral dalam berbagai
bentuk, selain nilai kesuciannya seni sakral dapat juga berfungsi sebagai simbul atau
sarana yang bersifat sugestif misalnya : (1) Tari Pendet

sebagai tari pengambutan atau

ucapan selamat datang yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang turun ke dunia.
(2) Tari Rejang sebagai simbul bidadari dari kayangan yang turun ke tempat upacara atau
tari penyambutan terhadap dewi Sri sebagai pernyataan rasa bersyukur karena terwujudnya
kemakmuran. (3)

Tari Baris

adalah tarian yang berfungsi sebagai tarian yang dapat

mengantarkan roh menuju Indraloka khususnya dalam upacara ngaben. (4) Tari Sanghyang
adalah tariang yang berfungsi sebagai penolak bala yang sedang berkecambuk. (5) Tari
Wayang Lemah dengan berbagai lakonnya yang berfungsi sebagai penyambung alam sekal
dengan niskala.
Nilai sakral dari perujudan suatu bentuk seni dapat diketahui dari sumber
penciptaannya dari kitab Natyasastra. Kitab ini merupakan kitab pegangan pokok untuk
seni pertunjukan klasik di India khususnya berlaku dilingkungan sekte Siwa. Tarian dalam
kitab ini disebut Tandawa dan bersifat tarian murni yang dikatakan merupakan ciptaan dari
dewa Ciwa bersama denga dewi Uma yang sedang menikmati keindahan suasana senja.
Tarian – tarian ini disebutkan pula sebagai hadiah para dewa.
Tari Bali

bila diperhatikan secara seksama merupakan gerakan – gerakan

Mudra/gerakan tangan dari para pendeta sewaktu mengucapkan mantra dalam meminpin
persembahan dalam agama Hindu. Mudra merupakan gerakan sakral yang menjadi sumber
inspirasi dari gerakan tangan dalam tari Bali. Mudra merupakan gerak yang mendasari
mantra-mantra para pendeta dan menunjukkan cirri yang sangat spespik dari para dewata
Nawa Sanga. Mudra dalam seni tari merupakan

sebuah gerakan

ekpresi untuk

melatarbelakangi ucapan-ucapan yang terdapat dalam tarian tersebut.
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

17

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

Seni vokal yang dilantunkan oleh para pendeta dalam memimpin upacara keagamaan
bersumber dari kitab suci weda.
mengungkapkan kebenaran

Weda adalah wahyu Tuhan Yang Maha Esa

abadi,

mengatur alam semesta

yang

dan tingkah laku manusia

dalam pergaulan. Jenis weda yang diungkapkan oleh para pendeta dalam memimpin
kegiatan keagamaan meliputi sloka dan sruti dan tergolong nyanian suci / sakral yang dapat
menghubungkan manusia dengan Tuhan yang dipujanya.Kesakralan bukan saja terdapat
pada seni tari akan tetapi terdapat juga pada seni-seni lainnya seperti seni arsitektur, seni
bangunan , seni sastra yang ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan.
Penggunaan bunyi-bunyian seperti bunyi kulkul, gambelan,

genta pendeta,

suara

kidung – kidung suci dan mantram, puja , sruti, stawa pendeta sesungguhnya memiliki esensi
filosofis teologis. Karena bunyi-bunyian tersebut terkait dengan pemujaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa dan dapat memberikan suasana yang gembira dan menarik simpati dari
suatu obyek yang disembah, oleh karena itu setiap unsur seni, setiap bilah gambelan
mempunyai fungsi spesfik untuk menghubungkan dengan salah satu istadewata.
Terkait dengan esensi
bunyian

praktis

terhadap penggunaan seni sakral termasuk bunyi-

dari alat-alat tertentu, kidung serta bunyi genta dan mantram dalam

peruses

pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ritual Hindu yang bertitik tolak dari
anggapan bahwa pada saat upacara seluruh umat Hindu berdatangan dengan membawa
berbagai permasalahan hal itu dapat diminimalisir dengan berbagai kesenian . karena melalui
kesenian sakral tersebut dapat memsuperposisi gelombang di alam mikrokosmos ( manusia)
maupun alam ( makrokosmos).
Segala sarana dan peralatan ritual seperti Tarian Rejang, Baris, Banten dengan Dupa
harum, Kembang, Kukul, Gambelan, Kidung, Genta dan Mantram adalah berfungsi untuk
menyelaraskan pikiran dan perasaan. Pelaksanaan ritual Hindu yang dilaksanakan oleh
umat Hindu sangat relevan jikalau ditinjau dari aspek ilmu fisika Quantum. Semua sarana
persembahyangan termasuk tari-tarian memiliki efek gelombang terhadap gelombang otak.
Melalui tarian rejang, pendet, dan bunyi bleganjur diharapkan frekuensi gelombang
pikiran manusia mendapatkan ketenangan dan layak untuk melakukan persembahyangan.
Karena diyakini bahwa tidak mudah untuk menciptakan ketenangan dan keeningan pikiran
oleh karena itulah pada zona jaba tengah diperdengarkan gambelan lelambatan dan tarian
rejang sebagai isyarat penyambutan kehadiran manifestasi Tuhan.
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III. KESIMPULAN
Proses pemujaan dalam agama Hindu pengaruh seni sakral sangat penting dan dapat
dibilang dalam agama Hindu

pemujaan merupakan akumulasi

dan implementasi dari

teologi, filosofi , pengetahuan dan teknologi bersama-sama oleh karena itu agama Hindu
bukanlah dokma.
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APLIKASI TEORI IKONOLOGI
DALAM KAJIAN RELIEF YEH PULU
Oleh
Dr. I Wayan ‘Kun’ Adnyana
Institut Seni Indonesia Denpasar

ABSTRAK
Berbagai fenomena visual artefak kebudayaan lama, seperti patung pra-sejarah atau
karya visual masa klasik, tidak banyak terlacak secara solid melalui studi ilmiah. Termasuk di
dalamnya kajian yang menyangkut langgam estetika, peta kesejarahan, maupun makna sosial.
Kehadiran teori ikonologi Panofsky (1972) memiliki peran penting sebagai perangkat teoritik
dalam kajian atas berbagai fenomena visual yang dimaksud. Aplikasi teori ikonologi dalam
kajian terhadap relief Yeh Pulu, di Desa Bedulu, Gianyar, terbukti relevan dan berhasil
menunjuk pada temuan-temuan konseptual dan teoritik. Berdasar tiga tahap praktik
interpretasi: (a) pra-ikonografis (deskripsi formal); (b) analisis ikonografis (kajian imaji,
cerita, dan alegori); (c) interpretasi ikonografis/ikonologis (analisis mendalam tentang
makna). Pemberlakuan tiga tahap interpretasi atas relief Yeh Pulu menghasilkan temuan: (a)
teknik pahat, langgam stilistik, dan kesejarahan dari artefak); (b) menemukan konsep
multinarasi; (c) temuan konsep tentang kepahlawanan dunia sehari-hari. Kelebihan yang lain
dari teori ini, pasca ditemukannya konsep visual dan makna dari artefak yang dikaji, temuan
tersebut justru dapat dijadikan landasan kreatif lanjutan, seperti dalam penciptaan seni lukis
kontemporer. Rumusan temuan tentang teknik, kemudian dijadikan alternatif olah medium
dan teknik artistik. Berikutnya konsep multinarasi, memungkinkan relief Yeh Pulu diolah
dengan metode apropriasi kreatif, termasuk juga konsep tentang kepahlawanan dunia seharihari, seperti petikan adegan pedagang tuak (wine Bali), menjadi ikon subjek gambar yang
kontekstual bila disandingkan dengan kepahlawanan dunia populer. Aplikasi teori ikonologi
Panofsky menjadikan pemaknaan dan tafsir atas artefak visual kebudayaan lama berlangsung
dinamis dan relevan karena berbasis kajian sejarah, yang mana ada perangkat prinsip
interpretasi yang mesti selalu dipegang.
Kata Kunci : Ikonologi Panofsky’s, relief Yeh Pulu, multi narration concept, everyday
heroism.

I. PENDAHULUAN
Bali memiliki kekayaan warisan artefak kebudayaan kuno yang begitu melimpah. Sejak
peradaban pra-sejarah, hingga masa pemerintahan Bali Kuno, berderet petilasan karya seni
visual, baik berupa candi, patung, relief, gua pertapaan, prasasti, dan juga punden berundak
masih terpelihara dengan baik. Bahkan beberapa di antaranya tetap difungsikan sebagai
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tempat suci yang sakral. Terhadap beberapa artefak seperti relief Yeh Pulu, rupanya belum
banyak disentuh sebagai subjek kajian bidang ilmu kebudayaan, khususnya seni rupa. Belum
banyaknya peneliti yang melakukan kajian, barangkali karena ada berbagai kendala, di
antaranya berkait kelangkaan pilihan teori yang relevan. Bagaimana pun, dalam praktik
kajian ilmiah dibutuhkan landasan teori yang tepat, sehingga memudahkan analisis, sekaligus
memberi peluang munculnya temuan teori dan konsep baru pada hasil penelitian.
Teori ikonologi Panosfky, yang dirumuskan dalam Studies in Iconology (1972),
memiliki posisi penting dalam tradisi kajian visual, terutama terhadap objek kajian yang
berupa karya seni masa klasik, dan juga pra-sejarah. Walau teori ini dirumuskan sejarawan
seni New York University dan Princeton University itu pada 1939, banyak sejarawan
memandang teori ikonologi sangat relevan dalam studi visual seni rupa klasik dan pramodern, sampai kini. Sebut misalnya, Lydia Kieven, profesor studi Asia Tenggara di
Universitas Frankfurt, dalam disertasinya yang mengkaji relief candi Jawa Timur (2013)
memilih menggunakan teori ikonologi Panofsky. Ia menemukan perkembangan narasi Panji
di Jawa yang tergambar melalui ikon relief berupa figur bertopi.
Pada pengantar buku Is Art History Global? (2007), editor James Elkins, mengurai
petikan Bibliography of the History of Art, bahwa nama Panofsky disitasi lebih dari 400 kali
pada bentang 1980-2000, paling tinggi kedua di bawah Gombrich (Elkis (ed.), 2007: vii).
Kajian visual juga tercatat enam besar dalam studi sejarah seni periode 1940-2000.
Berdasar pertimbangan tersebut, menjadi beralasan kemudian dalam kajian terhadap
relief Yeh Pulu, juga relevan menggunakan landasan teori ikonologi Panofsky. Pilihan teori
ini bertujuan untuk mengetahui kesejarahan, langgam stilistik (artistik), konsep narasi, dan
makna dari relief tersebut. Tujuan ini dapat terpenuhi, tentu didasarkan pada metode aplikasi
dari teori tersebut.
II. METODE
Aplikasi teori ikonologi Panofsky terhadap subjek kajian relief Yeh Pulu, dilakukan
melalui tiga tahap interpretasi (act of interpretation), yakni: (a) deskripsi pra-ikonografis
(analisis formal); (b) analisis ikonografis (analisis tentang imaji, cerita, dan alegori); (c)
interpretasi ikonografis (analisis mendalam tentang makna) (Panofsky, 1972: 14). Deskripsi
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formal diutamakan uraian tentang medium/material, karakter permukaan, teknik, dan lainlain. Sementara tahap analisis ikonografis menjelaskan tentang gaya visual, sistem narasi,
alegori, tema, dan lain sebagainya. Pada tahap interpretasi ikonografis, analisis diarahkan
pada upaya mengungkap makna. Tahap interpretasi ikonografis juga disebut sebagai
ikonografi sintesis, lazim dikenali sebagai tahap ikonologis.
Panofsky menetapkan studi ikonologi mesti didukung dan dikontrol prinsip
interpretasi. Ia menetapkan tiga prinsip interpretasi: (a) sejarah gaya seni (history of style); (b)
sejarah tipe seni (history of types); (c) sejarah simbol (history of symbols) (Panofsky, 1972:
15).

III. APLIKASI DAN PRINSIP INTERPRETASI
Praktik kajian visual berdasar ikonologi Panofsky membutuhkan prinsip interpretasi,
yang keseluruhannya merupakan perangkat pengetahuan sejarah, baik itu tentang gaya, tipe
seni, maupun simbol. Secara logis dapat dijelaskan bahwa tidak mungkin melakukan proses
analisis berbasis interpretasi, kalau tidak didukung pengetahuan yang cukup. Pengetahuan
yang di dalamnya juga berhubungan dengan ‘sense’, kepekaan artistik atas genre objek
kajian.
Perangkat pengetahuan sejarah, dalam perspektif Panofsky disebut sebagai prinsip
interpretasi. Sesungguhnya, ketiga hal tersebut merupakan piranti lunak, untuk memudahkan
proses tafsir di setiap tahap analisis. Pendeknya, peneliti mesti memiliki bekal pengetahuan
yang mapan untuk melakukan kerja tafsir, terlebih tafsir tersebut menggunakan perangkat
teori ikonologi.
Tahap pra-ikonografis, bentuk dan objek diidentifikasi sebagai motif (Kieven, 2014:
14). Analisis pada tahap ini membutuhkan penguasaan atas pengetahuan dan prinsip
pemahaman tentang sejarah gaya (history of style). Termasuk di dalamnya memiliki kepekaan
untuk melihat keunikan dan karakter material dan rupa permukaan objek. Membaca relief
Yeh Pulu, pada tahap ini yang benar-benar diperhatikan secara detail, adalah karakter
permukaan relief, jenis batu padas, dan jejak pahatan.
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Tahap analisis ikonografis, motif dipandang pembawa makna, dengan demikian
dibaca sebagai citra (Kieven, 2014: 14). Analisis ikonografis mengeksplorasi citra, cerita
(narasi), dan alegori yang terkandung dalam motif (Panofsky, 1972: 11). Analisis tahap kedua
ini mengembangkan deskripsi formal tentang pandangan visual permukaan relief, ke hal yang
lebih interinsik, menyangkut tentang maksud dan fungsi motif. Untuk itu analisis ikonografis
membutuhkan perangkat interpretasi yang menyangkut tentang sejarah tipe seni (history of
types).
Terakhir, interpretasi ikonografis, atau disebut sebagai tahap ikonologis, menjelaskan
makna keseluruhan atau makna simbolis karya seni (Kieven, 2014: 14). Tahap ketiga ini
mengkonstruksi makna simbolis karya melalui tafsir mendalam, tindakan sintesis dalam
mengartikulasi deskripsi formal dengan analisis interinsik karya. Interpretasi nilai interinsik
akan menunjuk pada kondisi-kondisi kontekstual, seperti prinsipil suatu bangsa, era, kelas,
keyakinan religious atau politik (Panofsky, dalam Kieven, 2014: 14). Sehingga pengetahuan
sejarah simbol menjadi prinsip tafsir yang mesti dipegang kalangan peneliti.

IV. DESKRIPSI PRA-IKONOGRAFIS
Membaca sisi permukaan relief Yeh Pulu, akan tertuju pada upaya untuk mengungkap
karakter teknik pahatan, gaya visual, dan juga identifikasi medium/material. Melihat
permukaan relief dengan panjang 25 meter, dan tinggi rata-rata sekitar 2 meter, dengan
kedalaman pahatan hampir 50 centimeter, membutuhkan kejelian dan teknik dokumentasi
yang baik. Deskripsi formal tidak mesti secara serta merta dapat dilakukan di lapangan, tetapi
juga melalui data dokumentasi, seperti foto dan video.
Permukaan relief Yeh Pulu, terlihat pada detail setiap figur relief, rupanya tidak sehalus
permukaan relief pada candi-candi Jawa Tengah, seperti Borobudur atau Prambanan. Pada
figur relief Yeh Pulu masih menyisakan bekas pahatan, jauh dari kesan halus. Jejak pahatan,
terutama pada permukaan yang agak di dalam (permukaan bagian samping) mengindikasikan
jenis pahat yang dipakai bertaji lebar (Adnyana et.al, 2017: 279). Teknik pahat begitu
lampak, terasa sangat spontan, sehingga memunculkan kesan ekspresif dan masif.
Penggunaan pahat berukuran lebar tentu atas pertimbangan karakter batu padas relief Yeh
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Pulu mengandung berbagai butiran pasir dan batuan. Karakter medium/material seperti itu
tidak memungkinkan menghasilkan permukaan relief yang solid dan halus, karena
kandungannya bebatuan tersebut tidak mengandung kepejalan yang sama.
Terlebih teknik pahat yang dipakai adalah dengan memahat langsung batu padas yang
menempel di tebing (rock cut). Teknik ini juga terpakai pada candi tebing Gunung Kawi.
Berdasar kesamaan teknik, material/medium, ditambah lagi dengan lokasi relief Yeh Pulu
yang segaris dengan aliran sungai Petanu dan Pakerisan, dapat disebutkan bahwa relief
tersebut dipahat di era Bali Kuno terakhir, kisaran pertengahan abad ke-14.
Sementara membaca proporsi figurasi relief, dapat dinyatakan bahwa figur-figur ditatah
secara real-naturalistik. Figur manusia dipahat seukuran tinggi manusia dewasa normal.
Begitu juga plastisitas volume tubuh, terlihat berupaya menunjukkan kesan dinamis, karena
memunculkan kesan tubuh sedang bergerak. Hal ini berbeda dengan pandangan Kempers
(1978: 134) yang menyebutkan sebagai relief wayang. Kalau pola stilisasi wayang yang
ditunjuk tentu pola wayang yang berjejer, seperti seni lukis klasik wayang (gaya Kamasan),
terlihat pipih dan statis.
Figurasi relief Yeh Pulu ditatah sedemikian dinamis, seperti contoh penggambaran
seorang lelaki sedang menunggang kuda, sementara ada seorang perempuan yang menjumput
helai ekor kuda tersebut. Penggambaran kuda seperti sedang meringkik, dan seketika terdiam
dari ancang-ancang akan berlari kencang. Perhatikan detail penggambaran kuda tersebut, (a)
kepala kuda dipahatkan sedang mendongak; (b) kaki kuda bagian depan terlihat sedang
bergerak; (c) detail bagian rambut ekor yang dijambak tangan perempuan tersebut hanya
sejumput. Poin (c) sangat penting, untuk mengetahui akurasi penggambaran bagaimana
rambut ekor kuda dijambak saat kuda sedang hendak berlari. Pastinya tidak mungkin
dijumput seluruhnya.
Kejelian yang lain, masih tentang adegan ini, dideskripsikan dengan melihat lelaki
penunggang kuda, seperti hendak memacu kuda, dengan tanpa pelana dan sandal (Ramseyer,
2002: 45). Deskripsi ini seperti memberikan afirmasi, bahwa lelaki tersebut melarikan kuda
secara tergesa-gesa, tanpa persiapan dan piranti yang lengkap. Atau, kemungkinan yang lain,
adegan ini hendak mengungkap lelaki tersebut memang seorang penunggang kuda yang
handal.
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Deskripsi formal membutuhkan kejelian dan kejuruan dalam menjelaskan apa yang
terlihat. Peneliti membutuhkan kepekaan artistik, dan juga kemampuan mengenali jarak
antara kelaziman yang faktual dengan representasi visual karya seni. Kesenjangan antara
yang faktual dengan representasi yang tergambar pada motif, menjadi ruang analisis pada
tahap ikonografis.

V. ANALISIS IKONOGRAFIS
Arkeolog Kempers (1978: 136-138) menyebutkan, bahwa narasi yang digambarkan
relief Yeh Pulu, adalah tentang kepahlawanan Krisna. Artinya, Kempers memandang hanya
ada narasi tunggal yang tertatah pada relief tersebut. Sementara dalam penjelasannya, tidak
semua adegan dapat terbaca dan dimasukkan secara gamblang dalam kisah Krisna (Adnyana,
et.al., 2018: 92). Begitu juga terdapat beberapa pernyataan yang tidak konsisten, yakni pada
buku Ancient Indonesia Art, pada adegan ‘berburu macan’ binatang yang dimaksud jelas
disebutkan sebagai ‘harimau’ (a man attacking a tiger) (Kempers, 1959: 72). Sementara pada
Monumental Bali, disebutkan sebagai binatang ‘beruang’ (an attack of a bear) (Kempers,
1978: 148). Penyebutan binatang beruang, besar kemungkinan demi menunjuk narasi
pertarungan Krisna dengan beruang Jambawat, sebagaimana disebutka dalam buku
Monumental Bali.
Pernyataan yang tidak konsisten ini, jelas memberi peluang adanya tafsri baru
berkaitan dengan narasi yang dituturkan pada relief Yeh Pulu. Melihat adegan yang dipahat
secara berjejer dari ujung utara ke selatan, sebelum diakhiri dengan dua bilik ceruk pertapaan,
yakni adegan lelaki sedang melambaikan tangan, lelaki pengusung bejana tuak (wine Bali
tradisional), seorang ratu/putri, seorang pendeta cebol, seorang perempuan tua yang sedang
membuka pintu rumah, seorang lelaki pembawa pacul, dan seorang perempuan paruh baya
yang sedang berdiri menggampiri lelaki bermuka raksana sedang bertapa. Kesemua adegan
ini, seperti berlangsung di dalam pekarangan rumah.
Kemudian adegan berikut, kesemuanya seperti berlangsung di luar rumah, tepatnya di
alam bebas. Secara berturut-turut, adegan lelaki pengendara kuda, adegan tiga pemburu
macan, lelaki-perempuan sedang minum (terdapat penggambaran kendi sedang berasap), dua
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lelaki menjinjing babi (barangkali hasil buruan), lelaki pengendara kuda yang ekornya sedang
ditarik tangan seorang perempuan, dan diakhiri dengan sosok patung Ganesha.
Untuk keperluan analisis ikonografis, coba dicermati adegan ‘berburu macan’, terlihat
adegan yang tidak lazim. Cara dua lelaki menangkap macan, yakni dengan menarik lidah dan
ekor binatang buas tersebut. Tentu ini cara menangkap macan yang tidak lumrah, untuk tidak
menyebutnya sangat ganjil (Adnyana, 2018: 154). Lumrah dilakukan pemburu macan, seperti
tergambar pada relief-relief kuno maza Babilonia atau pada lukisan Raden Saleh, yakni
dengan cara memanah atau menusuk dengan menggunakan lemparan tombak. Sementara
ketiga pemburu, satu lelaki dipahat menjauh dari macan, terlihat hanya mengusung badik.
Sementara busana para pemburu yang hanya mengenakan kain (penutup kelamin), sepertinya
jauh dari atribut yang mengindentikkan salah satu pemburu sebagai sosok Krisna.
Membaca adegan-adegan yang terpahat, cenderung menunjuk pada konsep
multinarasi. Karena tidak semua adegan berfungsi untuk saling menerangkan. Bahkan banyak
adegan terlihat berdiri sendiri. Dapat diduga kemudian, relief Yeh Pulu dipahat oleh beberapa
kelompok pemahat, dan mereka menuturkan pengalaman dan pemahaman mereka tentang
gejolak politik era akhir pemerintahan Bali Kuno, kala Majapahit menyerah Bali.

VI. INTERPRETASI IKONOGRAFIS (IKONOLOGIS)
Mengartikulasi apa yang terjelaskan pada deskripsi formal, dan kemudian analisis
ikonografis, menunjuk pada konsep multinarasi relief Yeh Pulu. Banyak adegan/plot ditatah
untuk memunculkan kode-kode simbolik tentang pengalaman dan persepsi pemahat tentang
kondisi politik era akhir pemerintahan Bali Kuno. Seperti terjelaskan pada adegan ‘berburu
macan’ misalnya, cara menangkap macan yang tergambar pada relief, bukan cara menangkap
macan yang faktual, melainkan sebuah adegan penuh simbolik. Untuk itu dibutuhkan
kedalaman penghayatan dalam proses interpretasi ikonografis.
Adegan ‘berburu macan’, boleh jadi memahatkan secara simbolik sisi kepahlawanan
rakyat (orang-orang biasa) dalam melakukan bela negara atau kerja keseharian dalam
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menjawab tantangan hidup. Refleksi maknawi dapat dilakukan menunjuk pada konteks
makro-negara, dan mikro rumah tangga (pribadi pemahat).
Secara simbolik makro (konteks politik negara), adegan ‘berburu macan’,
mengandung pesan konotatif, yakni ‘lidah binatang macan’ dapat berarti kekuatan wacana
(strategi ideologi politik) dan ‘ekor binatang macan’ berarti tentara yang tangguh (solidaritas
rakyat). Keduanya merupakan suprastruktur negara untuk selalu menang. Sementara
keduanya bisa dikalahkan oleh solidaritas dan perlawanan rakyat, dengan mengonstruksi
wacana ideologi dan juga jiwa ketentaraan yang solid (Adnyana, 2018: 159).
Secara mikro, konteks simbolik privat (pribadi) berhubungan dengan konsep
kepahlawanan dunia sehari-hari (everday heroism). Hal ini menjelaskan, sisi keanoniman dari
wajah figurasi relief Yeh Pulu, yang tidak dengan tegas dapat dikenali sebagai sosok tertentu,
bahkan sosok Krisna. Hanya sosok Ganesha yang tegas terlihat, dan itu pun tergambar tanpa
mahkota. Maka lebih cenderung, karakter yang diangkat merupakan simbolisasi konsep
kepahlawanan dunia sehari-hari dari orang-orang biasa.

VII. KESIMPULAN
Aplikasi teori ikonologi Panofsky telah terbukti relevan dalam upaya mengkaji subjek
relief Yeh Pulu. Tiga tahap analisis dan interpretasi, telah menunjukkan temuan-temuan tidak
saja konseptual teoritik, juga temuan praktis dalam membaca gaya, teknik, karakter materian,
narasi dan makna simbolis dari karya. Keseluruhan dari itu akhirnya menunjuk pada
pembuktian keberadaan sejarah yang melingkupi artefak tersebut.
Deskripsi formal mengindentifikasi relief Yeh Pulu dipahat dengan teknik pahat yang
ekspresif dengan menggunakan pahat bertaji lebar. Hal tersebut dilakukan karena karakter
material batu padas yang dijadikan medium mengandung butiran pasir batu dengan kepejalan
yang tidak sama. Teknik pahat menggunakan pahatan langsung pada dinding tebing (rock
cut), terlebih berlokasi di garis aliran sungai Petanu dan Pakerisan, jelas relief ini merupakan
kelanjutan dari langgam candi tebing Gunung Kawi. Artinya juga kelanjutan dari karya-karya
seni yang tercipta masa pemerintahan Bali Kuno.
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Adegan yang terpahat, berjejer dari utara ke selatan, nampaknya tidak merangkai satu
narasi khusus, melainkan hadir dengan konsep multinarasi. Adegan yang satu dengan yang
lain tidak selalu hadir untuk saling menjelaskan, bahkan beberapa nampak berdiri sendiri.
Konsep multinarasi juga menunjuk pada pelaku (pemahat) yang mengerjakan relief tersebut,
terdiri dari beberapa kelompok pemahat yang kemudian mereka mengekspresikan
pengalaman dan persepsi masing-masing berkait dengan alam batin dan konteks-konteks
politik makro.
Pada konteks makro, relief Yeh Pulu mengungkap makna simbolis tentang narasi
kepahlawanan rakyat Bali dalam konteks politik negara. Sementara dalam konteks mikro
(keluarga dan pribadi) menggambarkan secara simbolik riwayat kepahlawanan sehari-hari
dari rakyat jelata. Kesemua dibebaskan oleh Ganesha, pahlawan dunia Dewata (mitos)
sumber pengetahuan, untuk kemudian menuju ruang spiritual hakiki (tapa) ke ceruk
pertapaan.
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I. MASALAH
Studi ini berusaha mengupas relasi kekuasaan-pengetahuan praktik agama, seni, dan
sejarah, khususnya di Bali pada era Globalisasasi. Persoalan ini dikaji dengan memakai
metode genealogi Nietzsche yang dipetik oleh Foucault: yakni Urspung, Entstehung, dan
Herkunf untuk ditempatkan ke dalam model historiografi Indonesia. Tujuannya untuk
menjawab pertanyaan penelitian epistème apa yang membentuk pemahaman orang Bali
mengenai agama, seni dan sejarah di era globalisasi? Bagaiman epistème itu menyatu
menyatu dengan penalaran dan pengalaman kolektif orang Bali lalu besama-sama
membentuk pengetahuan mengenai agama, seni dan sejarah di era globalisasi? Bagaimana
pengetahuan itu ditangkap lalu dijadikan sebagau kekuasan dengan cara melahirkan wacana
(languange in action) yang dianggap sebagai kebenaran untuk mendisiplinkan tubuh-tubuh
orang Bali supaya patuh dan berguna terhadap agama, seni dan sejarah.
Urspung
Genealogi model Urspung, yang bisa diterjemahkan sebagai asal-usul merupakan
suatu upaya untuk mencari dan menemukan esensi yang tepat atas suatu persoalan. Esensi itu
merupakan kemungkinan yang paling murni dan identitas yang begitu lama ditutupi secara
∗

Makalah ini ditulis di atas landasan esai Michel Foucault berjudul “Nietzsche, Genealogy, History.” Esai ini
pertama kali muncul di Hommage a Jean Hyppolite (Paris: Presses Universitaires de France, 1971 : 145‐172) (online),
Dibawakan dalam Seminar Agama, Seni, Adat, dan Sejarah di Zaman Millenial yang diselenggarana oleh MSI cabang Bali di
UNHI, Denpasar tanggal 5 Juni 2018.
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cermat oleh ‘awan’ masa lampau. Pencarian model ini diarahkan pada ‘apa yang sudah ada
di sana,’ hal apa yang ‘paling sama’ dari sebuah citra kebenaran primodial yakni kebenaran
aktual, yang benar-benar sudah memenuhi sifat dasarnya, dan benar-benar bisa dibuktikan
kebenarannya.
Pencarian kebenaran model itu membutuhkan kemampuan untuk memindahkan
semua topeng yang menutupi suatu identitas sesungguhnya secara total. Padahal dalam
perjalanan sejarah, selalu ‘ada sesuatu berbeda yang muncul pada saat bersamaan. Esensi
persoalannya diciptakan dalam suatu cara yang bertahap dari bentuk yang sebelumnya tak
dikenal. Oleh karena itu apa yang sudah berhasil ditemukan pada permulaan historis atas
suatu persoalan, bukanlah identitas paten atas ‘asal-usul’ mereka, melainkan perbedaan dan
perselisihan antara hal-hal lainnya. Atas dasar itu dapat dikatakan, praktik dan bahkan nilai
agama Hindu, di era globalisasi ini bukanlah identitas paten atas ‘asal-usul-’nya, karena dia
sudah mengalami berbagai keterputusan, patahan, kontingensi, dan kebetulan1 di zaman
sebelumnya. Demikian pula seni yang terwariskan di era globalisasi ini lebih banyak
merupakan hasil sebuah invested tradition,2 bukan asal muasalnya memang seperti itu.
Kualitas asal-usul yang berhasil ditemukan dengan memakai genealogi model
Urspung perlu ditertawai karena dia lebih merupakan perpanjangan metafisik (dunia alam
gaib, niskala). Mereka terjebak pada suatu keyakinan bahwa hal-hal yang paling berharga dan
penting adalah berhasil menemukan suatu persoalan pada saat dia dilahirkan. Dalam konsepsi
agama Kristen, asal-usul yang ditemukannya itu dapat disebut telah mendahului Dosa bawaan
Adam. Dia perlu ditertawakan karena datang sebelum munculnya Agama Kristen, bahkan
sebelum terciptanya dunia dan waktu; ini berhubungan dengan para dewa, dan ceritanya
selalu dinyanyikan sebagai teogoni, nyanyian dewa, silsilah para dewa. Namun permulaan
historisnya rendah.
Historiografi model ini jamak ditemukan dalam narasi babad, sumber sejarah
tradisional di Bali. Dalam babad, keluarga-keluarga di Bali sampai dengan di era globalisasi
ini masih dipenuhi dengan narasi penelusuran asal-usul keluarganya sampai ke para dewa.
Dengan demikian epistème orang Bali mengenai sejarah keluarganya masih bersifat teogoni,
1

Alexander Aur, “Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Gerbang Menuju Dialog Antarperadaban,”
Teori-teori Kebudayaan, Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2006), p. 149.
2
Eric Hobsbown and Terence Ranger, ed., The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge
University Press, 1983), pp. 1-3.
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tidak mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Epistème ni bertemu dengan penalaran
historis primodialistik dan feodalistik, sehingga melahirkan begitu banyak persaingan status
sosial, bahwa yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Bertemu pula dengan pengalaman
mitis dan mistis, sehingga melahirkan pengetahuan sejarah keluarga sebagai sejarahnya
orang-orang mulia. Jadinya, leluhur hanya dilacak pada individu-individu yang punya
kedudukan istiwema di masa lampau.
Atas dasar itu, maka para sejarawan perlu menghilangkan gagasan-gagasan yang
tidak masuk akal ketika mereka akan menulis asal-usul persoalan sejarah keluarga di Bali.
Supaya bisa menjangkau tujuan ini, maka perlu dikenal lebih jauh peristiwa-peristiwa sejarah
yang mengitarinya, termasuk di dalamnya gebrakan, kejutan, kemenangan tak tergoyahkan,
dan kekalahan tak menyenangkan. Diperlukan pula kemampuan untuk mendiagnosis penyakit
‘fisik’ asal-usul sebuah keluarga, termasuk di dalamnya kondisi kelemahan dan kekuatannya,
kemacetannya, hambatan dan ketahanannya dalam pusaran zaman seperti terlihat di masa
kini.
Melihat persyaratannya sedemikian rupa, maka sejarawan tak perlu memakai
genealogi model Ursprung untuk mencari asal-usul suatu persoalan dalam sejarah keluarga
orang-orang Bali. Mengapa, karena "pengejaran asal-usul model ini bergantung pada iman
metafisik dalam" kemurnian paling murni, keberadaan bentuk-bentuk tak bergerak yang
mendahului munculnya dunia. Lagipula genealogi model Ursprung selalu menuntut
mendapatkan identitas asli atau mampu membuka kedok setiap topeng, yang menutupi
kebenaran suatu persoalan harus dihapus. Kesulitan menggunakan genealogi model ini sama
hal dengan menunggu jawaban atas suatu pertanyaan kapan Tuhan mulai harus
bertanggungjawab atas asal-mula kejahatan? Sebagai penggantinya, sejarawan perlu
memakai sejarah mentalitas.3
>>>
Herkunft.
Sekalipun istilah Herkunft. juga bisa diterjemahkan sebagai ‘asal-usul,’ namun
padanannya yang paling pas adalah keturunan atau turunan. Kata ini merupakan afliasi kuno
3

Sejarah Mentalitas menempatkan fakta sosial berada di luar fakta individual, namun di dalamnya ada
para individu yang menyetujui dan menyesuaikan diri berdasar keharusan-keharusan sosial. Fakta sosial
memmpunyai kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap individu. Lihat lebih jauh Kuntowidjojo,
Metodologi Sejarah Edisi Kedua (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), p. 237
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terhadap suatu kelompok, ditopang oleh ikatan darah, tradisi atau status sosial. Analisisnya
seringkali melibatkan pertimbangan ras dan tipe sosial. Jadi pas dengan kondisi sejarah
keluarga di Bali, yang terdiri dari berbagai klen. Namun yang hendak diidentifikasikan bukan
karakteristik umum eksklusif seorang individu, bukan pula pendapat atau pandangan yang
didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu bertentangan dengan
pertimbangan pikiran.
Sesuatu yang dicari melalui genealogi model Herkunft bukan pula ide yang memberi
peluang untuk mengkualifikasikan sautu persoalan, namun yang lebih halus, tunggal, dan
tanda-tanda sub-individu yang mungkin bisa memengaruhinya untuk membentuk jaringan
yang sulit diuraikan. Genealogi model Herkunft juga tidak berpretensi untuk kembali pada
waktu guna memulihkan perjalanan sejarah tak terputus yang beroperasi di luar pemisahan
oleh munculnya begiti banyak peristiwa lain yang terlupakan. Model ini yang kemudian
dikelola oleh Foucault menjadi arkeologi ilmu pengetahuan, yakni sebuah proses kerja
melalui arsip-arsip sejarah untuk menjelaskan pembentukan wacana yang telah menghasilkan
bidang-bidang pengetahuan.4
Jadi, tidak ada gunanya bertanya kapan keluarga-keluarga menetap di sebuah desa,
siapa saja orang yang ikut hadir dalam upacara peresmian, piodalan desa tersebut. Tidak
perlu pula menanyakan bagaimana asal-usulnya agama dan seni yang terwariskan di era
globalisasi ini. Dalam seni, tidak perlu juga bertanya kapan Legong mulai ditarikan, kapan
orang mulai melukis. Tugas genealogi model ini, memang bukan seperti itu, bukan pula
untuk menunjukkan bahwa masa lalu aktif di masa sekarang, yang terus diam-diam
menghidupkan sejarah agama, seni, dan keluarga di masa kini. Itu berarti epistème atau
struktur pemahaman orang Bali mengenai agama dan seni yang dulunya berorientasi pada
himpunan pengetahuan masyarakt Bali mengenai konsepsi tentang dunia, ilmu pengetahuan,
filsafat, dan lain sebagainya kini menjadi yang berorientasi pada uang, seperti terlihat dari
peluasnya praktik-praktik kapitalisme di dalamnya.
Perubahan epistème itu dimengerti karena cara kerja genealogi model Herkunft tidak
menyerupai evolusi suatu spesies dan tidak memetakan satu persatu kejadian sejarah agama,
seni, dan keluarga Bali. Sebaliknya, mengikuti kompleksnya peristiwa turunan yang sama

4

Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge (London: Tavstock Publications, 1972)
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artinya dengan mempertahankan peristiwa-peristiwa lain yang menyusul kemudian, sehingga
tergambar posisinya seperti sekarang ini. Jadi, banyak peristiwa di seputar moderninasi dan
modernitas yang ikut bergabung dalam perjalanan sejarah agama dan seni di Bali, sehingga
komersialisasi yang terjadi di dalamnya pada era globalisasi ini dianggap sebagai suatu
kewajaran, yang kemudian melahirkan berbagai kekerasan simbolis seperti yang dijelaskan
oleh Bourdieu.
Langkah itu juga dilakukan untuk mengidentifikasikan urutan kejadian sejarah agama,
seni, dan keluarga di Bali. Atau bisa juga sebaliknya mengindenifikasikan kesalahan,
penilaian palsu, dan perhitungan yang tidak tepat yang melahirkan hal-hal yang berkelanjutan
dan memiliki nilai bagi posisinya. Termasuk juga untuk menemukan bahwa kebenaran atau
keberadaan sejarah agama, seni, dan keluarga. Agama, seni dan sejarah keluarga di Bali
tidak terletak pada akar permasalahan dari apa yang diketahui dan apa yang sedang terjadi di
era globalisasi ini, tetapi sisi luar dari urutan kejadian yang bersifat umum. Itulah sebabnya
penggunaan genealogi model Herkunft dalam memelajari perubahabn epistème atau struktur
pemahaman orang Bali terhadap agama dan seni di era globalisasi ini tidak pernah bisa
seperti menekuni asal-usul moralitas yang berhenti menjadi religius dan memiliki nilai
sebagai kritik.
Jadi, genealogi Herkunft kadang-kadang membawa manusia "berpura-pura kembali
pada waktunya untuk mengembalikan kontinuitas yang tak terputus yang beroperasi di luar
pengembangbiakan yang terlupakan, yang menurut Foucault adalah cara yang salah untuk
melacak sejarah sebuah ide. Lagi pula, banyak gagasan yang tidak datang ke masa kini dalam
rantai yang koheren dan tak terputus —begitu banyak muncul diskontinuitas karena ada
ketidaksinambungan, jika tidak lebih. Jadi dengan kata lain, genealogi Herkunft meminta
sejarawan untuk menemukan keterputusan, retakan, dan kebetulan dalam kelampuan sejarah
agama, seni, dan keluarga.
>>>
Entstehung
Genealogi model ini dapat diterjemahkan sebagai 'kemunculan' – tetapi tidak mencari
titik tertentu dalam sejarah yang memberikan kemampuan untuk berpikir, yang darinya
kemudian mengendalikan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Entstehung lebih merupakan
kecerdikan, untuk menunjukkan upaya mencapai titik tertentu dalam waktu, namun
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analisisnya harus membatasi interaksi ini. Enstehung adalah akses kekuatan. Seringkali,
tetapi tidak harus, hanya menulis di area material marginal. Dalam bahasa Foucault itu adalah
'... lompatan dari sayap ke tengah panggung.
Kemunculan Enstehung selalu dihasilkan melalui tahap kekuatan tertentu. Analisisnya
harus menggambarkan interaksi ini, kekuatan-kekuatan ini melakukan perjuangan terhadap
setiap yang lainnya atau terhadap keadaan yang mengalami kemerosotan, dan upaya untuk
menghindari kemerosotan dan mendapatkan kembali kekuatan dengan cara membagi
kekuatan-kekuatan ini untuk melawan diri mereka sendiri. Dalam pengertian ini, munculnya
suatu spesies (hewan atau manusia) dan pemadatannya dijamin "dalam pertempuran yang
panjang

melawan

kondisi-kondisi

yang

pada

dasarnya

dan

terus-menerus

tidak

menguntungkan." Faktanya, "spesies harus menyadari dirinya sebagai suatu spesies, sebagai
sesuatu yang dicirikan oleh daya tahan, keseragaman, dan kesederhanaan bentuknya - yang
dapat bertahan dalam perjuangan abadi melawan orang luar atau pemberontakan orang-orang
yang menindas dari dalam."
Entstehung memberikan tempat pertemuan bagi dua sistem yang berbeda, kekuasaanpengetahuan untuk saling bertatap muka. Tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan dan
sebaliknya. Setiap orang menangkap pengetahuan yang tersembunyi di dalam suatu diskursus
untuk dijadikan kekuasaan dan sebaliknya, seperti dapat dilihat dalam sejarah agama, seni
dan keluarga. Namun pengertian kekuasaan dalam hal ini bukan kuasa represif, struktur
politis, tuan dan hamba, pemerintah, dan kelas sosial dominan. Kuasa dipahami sebagai
strategi kuasa, di mana kuasa dipraktekkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran.
Kekuasaan itu tersembunyi di dalam kinerja perasaan, cinta, kesadaran, serta naluri. 5
Kekuasaan dalam hal ini, bukan milik elite penguasa maupun atribut-atributnya,
melainkan sebuah strategi yang diakibatkan oleh fungsi yang terdiri dari disposisi, manuver,
taktik, dan teknik. Dia bertahan sebagai jaringan kompleks yang tak terbatas dari kekuasaan
mikro, dari hubungan yang meresap pada setiap aspek kehidupan sosial. Kekuasaan tidak
hanya menindas, tetapi juga mencipta.6 Kuasa dalam pengertiannya ini juga menciptakan
pengetahuan yang dianggap sebagai kebenaran dan karena itu juga memiliki legitimasinya.
Jadi kekuasaan dalam konteks ini bukan sekedar sesuatu yang memaksa, menyensor,
5
Dikembangkan dari pemikiran Konrad Kebung, “Kembalinya Moral Melalui Seks,” Basis, No. 01 – 02, Tahun
Ke- 51, Januari-Februari 2002, p. 34.
6
Dikembangkan dari pemikiran Michel Foucault, Power/Knowledge, Colin Gordon, ed., trans. Colin Gordon, Leo
Marshall, John Mepham, Kate Soper (Sussex: The Harvester Press, 1980), p. 114.
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memeras, menutupi, dan menyembunyikan kepentingan-kepentingan politik, melainkan juga
bersifat produktif, menghasilkan realitas, menghasilkan domain objek dan ritual
kemerdekaan.7
Kekuasaan dalam praktik agama misalnya, tak bisa dilepaskan dari pengaruh
pertemuan epistème, penalaran, dan pengalaman para intelektual organik Bali era tahun
1950an-1960an yang penuh dengan idealisme, tahun 1970an ke atas yang sarat dengan
fragmatisme dan komersialisasi. Sedangkan kekuasaan di bidang seni, praktik seni lukis tidak
bisa dilepaskan dari pertemuan epistème, penalaran, dan pengalaman yang membentuk
pengetahuan para seniman asing seperti Spies dan Bonnet. Pengetahuan itu dijadikan sebagai
kekuasaan untuk mendisiplinkan tubuh Tjokorde Gede Agung Soekawati dengan melahirkan
sebuah wacana, mengenai pentingnya membentuk

koperasi seniman Pita Maha.8 Jika

ditelusuri bentuk koperasi seniman ini menyerupai guild, yakni organisasi, klub, atau
persekutuan kaum laki-laki, di Eropa pada abad pertengahan yang menggeluti minat serupa
untuk saling membantu dan melindungi dan demi mempertahankan standar kerajinan. Hal
yang serupa juga terjadi dalam seni pertunjukan, terutama Kecak, yang tak bisa dilepaskan
dari pengetahuan seni pertunjukkan Barat, yang dibawa oleh Spies dengan tari tradisional
Bali, melalui Limbak.
Sekalupun demikian belum tentu agama dan seni di Bali dengan segala perubahan
mendadak atau perubahan radikal seperti yang sekarang ini terjadi berlangsung secara tibatiba, sekalipun bisa juga seperti itu. Lebih lanjut, kekuasaan-pengetahuan belum tentu sama.
Seringkali tempat-tempat Entstehung tidak dimanifestasikan secara jelas dalam materi
sejarah.
>>>
A. PENUTUP
Berdasarkan genealogi di atas., maka bisa dikatakan metode yang digunakan dalam
penulisan makalah ini tentunya akan berbeda hasilnya dengan yang digunakan oleh para
sejarawan pada umumnya. Makalah ini ditulis dengan memakai metode geneologi (sejarah
Nietzschian) sedangkan metode yang jamak digunakan oleh para sejarawan saat ini disebut

7

Simon Philpott, Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, terj. Nuruddin Mhd. Ali,
Uzair Fauzan (Yogyakarta: LKIS, 2003), p. 22.
8

Nyoman Wijaya, Bening Embun Perjalana A.A. Made Djelantik -Putra Raja-Dokter-Budayawan
(Denpasar: Pustaka Larasan, 2018), p. 416.
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sejarah tradisional. Dalam sejarah tradisional tersirat kesinambungan metafisik (dunia gaib)
antara masa lalu dan masa kini, sebuah "perspektif suprahistorical" yang berusaha untuk
mendamaikan perbedaan melalui "objektivitas wahyu."
Sejarawan tradisional menjaga bagian sentral dari karyanya di luar sejarah dan
bergantung pada "segudang jarak dan ketinggian: sebuah periode paling mulia, mengambil
bentuk tertinggi dengan mengadopsi perspektif katak, yakni sejarah yang titiknya berada di
atas dan sudut pandangnya dari bawah. Sebaliknya, sejarah genealogis bisa disebut sebagai
sejarah "enerjik, cerdas" (atau mungkin pula sejarah yang bergerak, interpretatif), yang selalu
berusaha menjauhkan dirinya dari kesaksian kemajuan, perkembangan dan asal-usul, karena
genealogi adalah sejarah pemeriksaan baik dalam pengertiannya sebagai Herkunft (menukik)
dan Entstehung (invansi).
Sejarah genealogi termasuk ke dalam tipe sejarah yang menjauhkan dirinya dari
keinginan untuk menopang atau memulihkan kehidupan dan alam semesta, dan sejarah yang
tidak akan mengijinkan dirinya dibawa begitu saja ke akhir zaman tanpa kekuatan atau hak
untuk menyatakan pendapat. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ditemukan di Puri Kauhan,
bahwa banyak sekali fakta miliknya yang perlu diperkenalkan lebih jauh ke dalam
lingkungan sejarah politik Bali. Hal itu terjadi karena pengetahuan tidak dibuat untuk
memahami, melainkan memotong. "Cara sejarah model ini mempelajari hal-hal yang paling
dekat dengannya — substansi karyanya dan semua yang terkait dengannya— dan
memerlukan kesadaran dari perspektifnya sendiri: "ia tidak takut melihat ke bawah, selama ia
memahami bahwa itu terlihat dari atas." Artinya, sejarah model ini tidak segan-segan berpijak
dari masa kini untuk melihat kejadian di masa lampau, selama dia mampu melihatnya.
Sejarah genealogi tidak berusaha untuk mendeskripsikan lahirnya kebenaran dan nilai-nilai
kegunaan filsafat, melainkan beroperasi sebagai "perbedaan pengetahuan mengenai kekuatan
dan kelemahan seperti ilmu kesehatan.” Dia bertindak bersama pengetahuan sebagai
perspektif -dan seperti halnya dengan setiap kasus perspektif, di mana satu berdiri adalah titik
yang paling relevan dan penting.
Suatu hal yang perlu digarisbawahi dari genealogi model Entstehung ini bahwa dia
membuka kesempatan yang langka bagi beberapa suara yang terpinggirkan untuk segera
berbicara, sehingga bagian-bagian yang remeh-temeh di sepuatar agama, seni, dan sejarah
kelurga menjadi penting untuk dipelajari. Itu karena tatap muka antara kekuasaanpengetahuan, menjadi sejarawab lebih memahami bahwa manusia tidak digerakkan oleh
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nilai-nilai (agama, seni, keluarga) yang dianutnya, melainkan berkomprpmi dengan wacana
kekusaaan. Wacana menjadi praktik-praktik yang teroraganisir dan menggorganisir,
mengubah konstelasi sosial dan menghasilkan sesuatu, dan mempunyai otonomi, klaim atas
kebenarab dan kontekstual.
Studi mengenai relasi kuasa ini, setidaknya akan mampu membayangkan sebuah
kehidupan emosional manusia masa lalu, sehingga bisa mengenal sejarah mengenai cinta,
kesedihan, ampunan, berkah, kematian, belas kasihan, kekejaman, ketakutan, kebencian,
kesetiaan dan sebagainya. Lebih dari itu melalui studi ini akan dapat pula dihasilkan
gambaran sebuah sejarah ketaksadaran kolektif yang tersembunyi rapi dalam teks sejarah
seperti umumnya dipahami oleh generasi sekarang melalui hasil penelitian para peneliti asing
seperti yang sudah disebutkan di atas.
Penggambarannya dilakukan dengan cara “memahami” bukan “menerangkan.” Hal
ini memungkinkan dilakukan karena di dalam dialog tersebut ada aktor, ada pula manusia
yang berpikir dan merasa. Namun untuk melakukannya harus dipahami terlebih perilaku yang
tersembunyi dalam praktik agama, seni, dan sejarah keluarga sebagaimana dia sendiri
memberi makna perbuatannya. Jadi, harus ditemukan makna dan tafsir subjektif teks tersebut,
sehingga diperlukan kemampuan untuk hidup dalam makna subjektif itu.9
Kemampuan itu dapat dibentuk dengan cara memusatkan perhatian pada asal-usul,
namun bukan dalam pengertiannya sebagai pengujian asal muasal dari suatu peristiwa,
genealogi dalam pengertian Ursprung, sebab siapa pun tak akan mampu mencari esensi yang
tepat pada suatu persoalan. Siapa pun juga tak akan mampu mencari kemungkinan yang
paling murni sekaligus pula bisa mengetahui identitas yang ditutupi secara cermat. Sebab
pencarian ini mengharuskan adanya pemindahan semua topeng untuk menutupi suatu
identitas sesungguhnya secara total seperti sudah dibicarakan di atas []

9

Paul Rabinow, Pengetahuan dan Metode Karya-karya Penting Foucault, terjemahan Arief dari judul asli Aesthetic,
Method, and Epistemology Essential Works of Foucault 1954-1984, Series Ed. Volume 2 (Yogyakarta: Adipura, 2002), p.
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ABSTRAK
Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata yang
berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan
keberpihakannya kepada semangat pro job, pro growth, dan pro poor. Artinya, pariwisata
sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah,
dan sebagai alat pengentasan kemiskinan.
Bali sebagai provinsi yang ditetapkan dalam pengembangan 100 desa wisata baru
menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata.
Program prioritas ini tentu menjadi peluang yang tidak boleh disia-siakan. Namun, dibalik
peluang tersebut pengelolaan desa wisata selama ini dihadapkan pada berbagai persoalan,
seperti belum adanya standar kriteria desa wisata yang dapat menjadi acuan dasar dan belum
adanya model desa wisata yang mampu menggunakan kearifan lokal khususnya dalam hal
merumuskan perencanaan dan pengembangan spasial desa wisatanya.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan pentingnya kearifan lokal
dalam perencanaan dan pengembangan spasial desa wisata. Dalam upaya memunculkan
keunikannya, setiap desa wisata bisa mengoptimalkan penggalian nilai-nilai kearifan lokal
yang dimilikinya.
Kata kunci: desa wisata, kearifan lokal, spasial

I. PENDAHULUAN
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata (Kabinet Kerja 2015 – 2019) telah
menetapkan bahwa program pengembangan desa wisata menjadi salah satu agenda prioritas.
Pengembangan desa wisata dalam pembangunan pariwisata di Indonesia mampu memberikan
variasi destinasi pariwisata yang lebih dinamis sehingga tidak terjebak dalam tren
pengembangan pariwisata yang bercorak mass tourism. Dalam konteks kepariwisataan Bali,
pengembangan desa wisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pasang surut
perkembangan pariwisata. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya
kepada masyarakat karena pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, pariwisata
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sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan pariwisata sebagai alat pengentasan
kemiskinan (pro job, pro growth, pro poor)
Dalam konteks ini, Bali memperoleh kesempatan mengembangkan 100 desa wisata
baru dengan dengan dukungan pendanaan dari APBN. Tentu saja ini peluang yang menarik
dan tidak boleh disia-siakan. Namun, dibalik peluang tersebut pengembangan desa wisata
yang selama ini berlangsung masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Pertama, belum
adanya kriteria-kriteria atau standarisasi yang bisa dijadikan acuan manakala melakukan
pemetaan terhadap desa-desa wisata. Saat ini, pengembangan sebuah desa wisata masih
cenderung bersifat duplikasi, yakni mengacu kepada desa wisata yang telah ada sebelumnya
dan tidak mengangkat keunikan lokal yang dimiliki. Kedua, belum adanya model
pengembangan desa wisata yang dapat berfungsi sebagai cetak biru (blue print), khususnya
dalam hal pengembangan kelembagaan lokal, yaitu pengelola desa wisata. Pengaruh
pengelolaan desa wisata dalam menjamin kesuksesan pengembangan desa wisata memmang
teramat vital. Absennya dua hal tersebut membuat pengembangan desa wisata menjadi
tersendat dan terkesan berjalan alakadarnya.
Desa wisata Penglipuran di Bangli misalnya, setelah diluncurkan pada tahun 1993,
dalam proses perjalannya berhasil tampil menjadi satu-satunya destinasi unggulan dan
andalan Kabupaten Bangli dalam menarik kunjungan wisatawan. Beberapa desa lainnya pun
akhirnya dicoba dibangun dan dikembangkan meniru proses perkembangan Desa
Penglipuran. Terjadi proses duplikasi secara sengaja dengan mengabaikan otentisitas potensi
dan keunikan sendiri. Desa Baha di Kabupaten Badung yang secara tiba-tiba ditetapkan
sebagai desa wisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, misalnya meniru begitu saja
pola pembangunan angkul-angkul (pintu gerbang pekarangan tradisional Bali) yang ada di
Desa Penglipuran. Terbukti akhirnya hal tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan,
Desa Baha tidak bisa berkembang secara optimal sebagai desa wisata padahal sudah
digelontorkan sejumlah dana APBD.
Satu hal penting yang diabaikan dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan
kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pengembangan desa wisata di Bali selama ini
terkesan belum memiliki pendekatan yang kuat. Padahal hasil pengkajian di beberapa negara
pendekatan tersebut telah menghasilkan beberapa bentuk pendekatan.
Orientasi pengembangan desa wisata seyogyanya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Upaya ini perlu kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan,
pengembangan dan pemanfaatan secara wajar dan adil, baik terhadap alam maupun
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manusianya. Tidak hanya manusia yang memiliki hak, juga alam lingkungan memiliki hak
yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia yang memanfaatkannya. Optimalisasi daya
dukung memerlukan pemahaman yang baik mengenai karakter, dinamika dan kecenderungan
yang berkembang. Ini perlu dicermati dan diikuti, sehingga perkembangan itu mengarah pada
kelestarian, bukan kerusakan.

II. KAJIAN PUSTAKA
Desa wisata sebagai salah satu bentuk dari pariwisata pedesaan dapat memberikan
banyak manfaat dalam pengembangan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh wilayah
pedesaan. Berbagai potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang yang dapat
memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan
tambahan melalui pariwisata. Dengan demikian, pengembangan desa wisata dapat menjadi
salah satu upaya menumbuhkan potensi kewirausahaan lokal, mendiversifikasi produk
pariwisata, menopang perekonomian masyarakat setempat, serta merevitalisasi budaya lokal.
Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata yang
berkelanjutan dan berbasis pada masyarakat. Desa wisata sebagai bentuk wisata, dimana
sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di
desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat (Inskeep,
1991).Terkait konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan
desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau
memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai
usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan.
Desa wisata merupakan salah satu bentuk wisata pedesaan. Wisata pedesaan
merupakan perjalanan yang berorientasi menikmati suasana kehidupan pedesaan,
menghormati serta memperoleh nilai tambah hidup dari budaya dan tradisi masyarakat
setempat serta lingkungan alamnya, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan lingkungannya merupakan obyek dan daya
tarik wisata. Lingkup desa wisata dapat berupa alam seperti gunung, lembah, hutan, tebing,
bentang alam, flora dan fauna, juga taman laut; budaya seperti peninggalan sejarah, adat
istiadat, tradisi, kehidupan sehari-hari, dan karya arsitektur; atau berupa saujana, yaitu karya
budaya (benda) yang menyatu dengan bentang alam.
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Untuk keberlanjutan usaha desa wisata, seyogyanya pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya, yaitu para stakeholder kepariwisataan, perlu mengupayakan hal-hal sebagai
berikut: (a) menggunakan pendekatan ‘keuntungan bersama’, terutama bagi masyarakat dan
pelestarian, (b) merencanakan dan pengoperasian fasilitas yang sensitif terhadap lingkungan
setempat, (c) secara sadar menerapkan sertifikasi ecolabel, d) Mendorong pengertian dan
partisipasi

pengunjung

untuk

turut

aktif

dalam

pelestarian

atau

pun

pemberdayaanmusyarakat, dan (e) membantu akses peningkatan ketrampilan, modal, dan
pasar (Pitana, 2009).
Pendekatan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan
masyarakat) memiliki spektrum konsep dan pendekatan yang bervariasi. Ada lima aspek yang
ingin dikemukakan disini (Baiquni 2009), antara lain :

Holistic approach.
Pendekatan ini melihat secara menyeluruh dimensi pembangunan atau secara holistik.
Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan berbagai elemen atau sektor pembangunan secara
terpadu, sehingga perumusan masalah dan pemecahannya diselenggarakan secara kolektif
dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah system thinking sebagai cara untuk membuka
pemahaman

dan

melakukan

inovasi

dalam

merumuskan

konteks

kebijakan

dan

pengembangan yang tepat guna.

Participatory learning.
Pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lokal perlu dilakukan
secara partisipatif, menggali bersama kebutuhan dan merumuskan prioritas penanganan
dalam proses belajar bersama. Sesungguhnya yang paling tahu persoalan adalah pelaku lokal
(masyarakat dan pemerintah daerah) sendiiri, bukan konsultan atau kontraktor pembangunan
yang berasal dari luar dan memiliki kepentingannya sendiri. Peran konsultan pada penguatan
proses memfasilitasi pembelajaran kolektif, sehingga pemahaman permasalahan akan lebih
baik dan solusinya dapat dikerjakan bersama-sama sesuai fungsi masing-masing lembaga
dalam tata manajemen. Metode yang digunakan saresehan, lokakarya dan learning by doing.

Empowerment of management.
Proses pembelajaran tersebut mencakup individual dan institusional.yang oleh Ki
Hajar Dewantoro disebul Triple A (Asih, Asah dan Asuh) dalam proses belajar akan
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menimbulkan pencerahan (enlightment) dan penguatan atau pemberdayaan (empowerment).
Kelembagaan yang kuat terdiri dari para pelakunya yang juga tercerahkan dalam belajar dan
bekerja. Manajemen kelembagaan yang terus membangun pencerahan dan pemberdayaan
akan memberikan perbaikan kinerja dalam pengembangan ekowisata.

Action research.
Manifestasi aparatur yang tercerahkan dan kelembagaan yang mandiri, hanya teruji
bila telah melakukan tindakan nyata dan bermanfaat bagi lingkungannya. Riset aksi
merupakan bagian yang saling melengkapi dalam pendampingan peningkatan kapasitas
kelembagaan. Metode riset aksi dilakukan melalui proses pembelajaran dapat diperkaya
dengan pengalaman lapangan.

Sinergy and network.
Pendekatan yang penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan adalah kesediaan
untuk membuka jaringan dan bekerja secara jejaring dengan segenap komponen kelembagaan
baik yang ada di lingkungan pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun
kelembagaan masyarakat dan bisnis. Sinergi dan jejaring merupakan upaya untuk
mewujudkan tugas dan menjawab tantangan pembangunan secara bersama, menciptakan
keseimbangan check and balance, dan membangun trust diantara pelaku pembangunan
ekowisata.
Karena itu perlu dipahami bahwasanya kriteriadasar pengembangan desa wisata
antara lain : a) keberadaan obyek dan daya tarik: desa memiliki obyek daerah tujuan wisata,
paling sedikit berdekatan dengan suatu obyek daerah tujuan wisata yang sudah terkenal,
sehingga dapat dikaitkan dengan paket perjalanan yang sudah ada, b) memiliki akses fisik
dan akses pasar, c) memiliki potensi kemitraan, d) adanya motivasi dan antusiasme
masyarakat, dan, e) tersedianya fasilitas umum minimal. Namun kriteria ini nampaknya
belum cukup operasional diimplementasikan dalam memetakan desa-desa wisata yang
terdapat di Bali.
Selain itu, pengembangan wisata pedesaan selayaknya memenuhi prinsip perencanaan
sebagai berikut: a) memperhatikan karakteristik lingkungan setempat, b) menekan sekecil
mungkin dampak negatifpengembangan kepariwisataan di desa tersebut, c) materi yang
digunakan sesuai dengan lingkungan setempat, d) bahan-bahan operasional yang ramah
lingkungan dan dapat didaur ulang atau atau hasil daur ulang serta memperhitungkan daya
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dukung dan daya tampung lingkungan sebab wisata pedesaan bukan mass tourism, dan e)
melibatkan masyarakat desa dengan menjadikan masyarakat desa sebagaipelaku kegiatan
kepariwisataan, yaitu menjadi pemilik langsung/tak langsung desa wisata tersebut dan
kepemilikan atas tanah tidak dialihkan.

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan bersifat eksploratif yang bertujuan
untuk memperoleh fakta yang ada dengan menggunakan

pendekatan metode campuran

(pendekatan kuantitatif dan kualitatif). Pengumpulan data kuantitatif (terkait pengumpulan,
seleksi, dan analisis) dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu metode yang
bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah variabel dalam menentukan kriteria desa
wisata di sejumlah obyek yang telah ditetapkan. Hal itu dilakukan dengan melakukan
wawancara langsung dan berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya
(Singarimbun, 1995).
Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami
fenomena pengembangan kapasitas kelembagaan desa wisata yang akan dipergunakan
sebagai basis dalam membuat model perencanaan spasialdesa wisata. Hal ini ditempuh
dengan melakukan sejumlah wawancara mendalam dan FGD kepada informan. Dalam
metode penelitian jenis kualitatif instrumen penelitian pokoknya adalah si peneliti itu sendiri,
yang secara aktif melakukan pemilahan data, analisis, pengkatagorianselama proses
penelitian berlangsung.
Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data
kualitatif dan sebagian kecil lainnya berupa data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasiinformasi deskriptif mengenai topik penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara,
diskusi kelompok terfokus, pengamatan, studi pustaka, dan penelusuran dokumen. Beberapa
informan yang diwawancarai diantaranya: KelihanBanjar Desa Adat Penglipuran, Ketua
badan pengelola desa wisata Penglipuran, Kelian Banjar Adat Taro Kaja, Kelian Banjar Adat
Dukuh Sibetan. Untuk data kuantitatif berupa keterangan atau informasi berupa angka-angka
yang diperoleh melalui sumber dokumen studi, laporan, dan survei lapangan.

IV. PEMBAHASAN
Perkembangan pariwisata di Indonesia, dan Bali khususnya, telah mengantarkan
masyarakat

pada sebuah budaya baru, yaitu sebuah budaya pemanfaatan ruang tradisi
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sebagai komoditas pariwisata. Apabila fenomena ini dikaitkan dengan karakter pariwisata
budaya yang melekat pada kepariwisataan Bali, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Antara
budaya dan pariwisata terjadi hubungan timbal-balik yang saling menghidupi (simbiosis
mutualisme). Pilihan kebijakan terhadap pengembangan pariwisata budaya membuat
perkembangan pariwisata tidak hanya di kawasan-kawasan pariwisata yang telah ditetapkan,
namun jauh meluas ke daerah-daerah pedesaan dalam wujud pemanfaatan ruang-ruang
tradisi. Puluhan desa di Bali, misalnya, dewasa ini telah bertransformasi menjadi desa-desa
wisata yang di dalamnya terkandung elemen-elemen pendukung kepariwisataan, seperti
atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan ancellary.

1. Problematika Pengembangan Desa Wisata
Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Tanah Air
sudah sedemikian penting. Ia sudah mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis
dalam suatu kawasan pariwisata sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam tren
pengembangan bercorak mass tourism.
Adapun kendala dan tantangan desa wisata adalah terbatasnya visi atau persepsi yang
jelas dari masyarakat tentang pariwisata, rendahnya interest dan kesadaran masyarakat,
rendahnya kemampuan sumber daya manusia, adanya kendala budaya (cultural barriers),
sering terjadi pemaksaan dan pembohongan terhadap wisatawan. Untuk mengantisipasi
kendala ini, pemerintah melakukan arah kebijakan (Ardika, 2001) yaitu :
1.

Memberikan peluang dan peran sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam
pembangunan kepariwisataan;

2.

Pengalokasian sumber dana, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat
dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian;

3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan secara maksimal;
4. Memberikan kebebasan terhadap keinginan masyarakat;
5. Pengembangan desa wisata dapat menciptakan produk wisata lokal sebagai modal
dasar perencanaan dan pemasaran produk, sehingga dapat menciptakan kestabilan dan
ketahanan ekonomi.
Namun tak dapat dipungkiri bahwa pengembangan desa wisata masih dihadapkan
pada beberapa persoalan mendasar. Persoalan tersebut bisa berasal dari internal desa maupun
dari supra struktur desa (pemerintah, hambatan regulasi). Beberapa persoalan tersebut, antara
lain:
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a) Terjadi Duplikasi, kurangnya diferensiasi; pengembangan sebuah desa wisata
cenderung mengulangi produk yang telah diciptakan oleh desa wisata yang sudah
berjalan. Contoh yang menarik adalah proses pengembangan Desa Wisata Baha,
Kabupaten Badung, Bali yang dengan mentah-mentah meniru model pembangunan pintu
gapura tradisonal (angkul-angkul) seragam yang dibuat oleh Desa Pengelipuran,
Kabupaten Bangli, Bali. Bisa dikatakan terjadi proses duplikasi secara sengaja dengan
mengabaikan otentisitas potensi dan keunikan sendiri. Terbukti akhirnya, proses tersebut
tidak membawa hasil yang memuaskan, Desa Baha tidak bisa berkembang secara
optimal sebagai desa wisata padahal sudah digelontorkan sejumlah dana APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
b) Tidak ada stkitarisasi desa wisata; desa wisata muncul dan berkembang lebih banyak
karena faktor ‘ikut-ikutan’. Kemunculan sebuah desa wisata dengan demikian berjalan
secara alamiah, tidak melalui sebuah proses seleksi atau stkitarisasi. Pun setelah desadesa wisata di suatu wilayah bermunculan tidak ada sebuah prosedur atau mekanisme
untuk mentataletakkan mereka ke dalam suatu tipologi atau klusterisasi. Sehingga tidak
ada informasi yang cukup akurat perihal perkembangan, karakteristik, ataupun kendalakendala yang dihadapi oleh masing-masing desa wisata tersebut. Kondisi demikian
menyulitkan Pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mendampingi masingmasing desa wisata. Model pembinaan yang diterapkan pun pada akhirnya seragam,
padahal persoalan yang muncul pada masing-masing desa amat beragam sesuai dengan
konteks lokalnya.
c) Produk wisata tidak berbasis potensi yang dimiliki; produk wisata yang dikemas dan
ditawarkan kepada wisatawan pada suatu desa wisata seringkali tidak berbasis pada
potensi yang dimiliki oleh desa bersangkutan. Mereka hanya mengikuti trend produk
yang dikembangkan pada desa-desa lainnya yang sudah terlebih dahulu menjadi desa
wisata. Apabila suatu desa wisata berhasil memasarkan homestay berbahan baku bambu,
misalnya, mereka pun akan ikut membikin homestay berbahan dasar bambu. Padahal di
desanya sama sekali tidak tumbuh pohon bambu. Desa lainnya mengemas sebuah taritarian atau permainan rakyat yang sukses memikat hati pengunjung, mereka pun
mengikuti membuat atraksi yang mirip. Demikian seterusnya. Mereka sama-sekali tidak
memperhatikan kontinuitas dari mata rantai hulu-hilir; potensi, produk. Akibatnya
mereka akan kesulitan ketika membangun story (cerita) yang disampaikan kepada para
wisatawan, dan pada akhirnya hanya akan menuai kegagalan.
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d) Keterbatasan Akses; beberapa desa wisata yang punya potensi unggul berada pada
wilayah-wilayah terisolasi yang secara geografis susah dijangkau. Ini menjadi batu
penghambat dalam mengembangkan desa-desa tersebut menjadi desa wisata yang
berhasil. Potensi yang dimilikinya tidak dapat menjadi magnet penarik kunjungan
wisatawan. Isolasi geografis tersebut bisa karena ketiadaan jalan yang bagus dan aman,
berada pada pulau-pulau terpencil, atau terletak pada balik pegunungan yang sulit
dijamah dengan cara-cara yang lazim.
e) Kelemahan dalam pengemasan produk paket wisata; desa-desa yang berpotensi
besar dikembangkan sebagai desa wisata seringkali gagal akibat tidak dapat melakukan
pengemasan paket. Potensi wisata yang tinggi membutuhkan ketepatan dan daya
kreatifitas pengelolaan agar mampu menjadi atraksi wisata yang memikat. Kadangkadang hal itu membutuhkan semacam talenta dan insting tertentu – yang tidak dimiliki
oleh banyak orang. Walaupun potensinya hanya berskala biasa-biasa saja, namun di
tangan seorang yang bertalenta, hal yang biasa itu bisa diracik sehingga menjelma
menjadi sebuah atraksi atau paket wisata yang atraktif.
f) Kurangnya komitmen pemerintah; Seringkali muncul kasus, di mana sebuah desa
memiliki potensi yang ungul dan masyarakat warganya mempunyai komitmen kuat
untuk mengembangkan desa wisata. Di sisi lain hal tersebut belum didukung oleh
kebijakan pemerintah daerah yang memberikan dukungan memadai terhadap
pengembangan desa wisata. Pemerintah daerah belum menjadikan bidang pariwisata
sebagai program prioritas, sehingga mereka mengabaikan begitu saja wilayahnya yang
memiliki potensi yang unggul di bidang pariwisata.
g) Lemahnya SDM di desa; banyak juga terjadi desa-desa yang ingin mengembangkan
desa wisata tidak memiliki sumber daya manusia yang dapat mengelola desa wisata.
Penyebabkan bisa multi faktor. Pertama, karena memang tingkat keterdidikan yang
rendah. Kedua, kaum mudanya sebagian besar pergi merantau ke kota sehingga desa
menjadi miskin SDM muda usia dan hanya ditinggali golongan orang tua yang kurang
produktif diajak membangun desa. Ketiga, lulusan sarjana atau sekolah menengah sudah
memadai namun tidak ada bidang pariwisata, sehingga SDM yang ada kurang cocok
untuk mengembangkan desa wisata.
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2. Peluang Pengembangan Desa Wisata
Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa telah menerbitkan harapan baru bagi
desa. Harapan itu salah-satunya ialah bahwa desa bisa mengembangkan potensi yang
dimilikinya sebagai bentuk usaha produktif guna meningkatkan kemakmuran warganya. UU
mengamanatkan setiap desa di Indonesia ke depan harus memiliki Badan Usaha Milik Desa
yang memiliki mkitat menjalankan usaha-usaha yang bersifat produktif sehingga bisa
memakmurkan desa. Tentu usaha yang dikembangkan adalah usaha yang berakar kepada
potensi yang dimiliki setiap desa. Bagi desa-desa yang mempunyai potensi yang besar dalam
bidang pariwisata bisa mengembangkan desa wisata. Pengembangan desa wisata pada era
sekarang sudah sangat tepat. Pada skala global kita bersama melihat trend perkembangan
pariwisata dunia yang mengarah kepada alam (back to nature), respek terhadap budaya lokal,
dan menghendaki tingkat interaksi yang lebih intensif dengan masyarakat lokal. Peluang
inilah yang mestinya dapat ditangkap oleh masyarakat desa.
Terkait dengan telah diundangkannya UU Desa Nomor 6/2014, maka ke depan akan
tersedia anggaran pembangunan desa dalam jumlah cukup besar yang langsung mengalir ke
desa-desa. Penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan amanat UU, harus digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui aktifitas ekonomi produktif, misalnya
dengan membentuk Badan Usaha Miliki Desa. Pengembangan desa wisata bisa menjadi
pilihan menarik bagi para perangkat desa guna menumbuhkan ekonomi produktif desa.
Pembangunan Desa Wisata ini juga sejalan dengan program Pemerintahan Presiden
Joko Widodo yang terangkum dalam Program Nawacita, di mana salah-satu poinnya adalah
negara harus hadir dalam memajukan pembangunan desa atau wilayah-wilayah pinggiran.
Melalui Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata dijadikan sebagai sektor unggulan,
sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan penerimaan devisa negara.
Pembangunan pariwisata pedesaan melalui pengembangan desa wisata akan
memberikan multiflier effect (atau efek berganda) terhadap sektor-sektor lainnya di pedesaan
seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil, yang kesemuanya tentu akan dapat
membuka lapangan kerja di pedesaan. Konsep pengembangan desa wisata tersebut dikenal
dengan istilah Community Based Tourism (pariwisata berbasis masyarakat).
Pengembangan desa wisata secara ideal hendaknya mampu menjadikan masyarakat
sebagai subyek. Artinya ia harus dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Pengelolaan
desa wisata juga hendaknya dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa,
baik potensi alam, budaya, maupun sumber daya manusia. Tidak ada gunanya pariwisata
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berkembang di desa, bila sebagian besar fasilitas homestay dan restoran dimiliki oleh orang
dari luar desa. Tak akan ada manfaatnya pariwisata, bila tanah-tanah kita di desa sebagai aset
utama, sudah dikuasai oleh pihak-pihak dari luar desa itu sendiri.
Karena itu, dalam pengembangan desa wisata harus dipastikan bahwa masyarakat
memiliki kemampuan untuk ikut andil ambil bagian dalam pengembangan desa wisata ini.
Paragenerasi muda bisa terlibat sebagai guide desa wisata. Kelompok perempuan dapat
menjadi pengelola homestay, mengelola keuangan, dan mengurus kuliner untuk wisatawan.
Demikian juga kelompok seniman desa bisa unjuk kebolehan dalam menghibur wisatawan
yang datang.Dengan demikian, seluruh warga desa bisa berkontribusi sesuai dengan
kemampuan dan talenta masing-masing. Namun, hal ini bukan berarti bahwa semua warga
harus berganti profesi menjadi pekerja pariwisata. Warga desa tetap menjalani apapun
pekerjaannya sebelumnya, namun ketika ada desa wisata bisa ikut berinteraksi dengan
wisatawan dan memberikan service kepada mereka.
Dengan demikian perkembangan pariwisata di suatu tempat, tidak terjadi secara tibatiba, melainkan melalui suatu proses atau tahapan yang panjang. Proses itu dapat terjadi
secara cepat atau lambat,tergantung dari berbagai faktor eksternal (dinamika pasar, situasi
politik, ekonomimakro) dan faktor eksternal di tempat yang bersangkutan, kreativitas dalam
mengolah aset yang dimiliki, dukungan pemerintah dan masyarakat.

3. Peran Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata
Dalam upaya memunculkan keunikannya, setiap desa wisata hendaknya bisa
mengoptimalkan penggalian nilai-nilai kearifan lokal untuk diimplementasikan dalam
pengembangan desa wisata. Kearifan lokal tersebut bisa terkandung dalam sistem tata nilai,
norma, dan tata perilaku yang berlaku pada desa tersebut. Salah satu contoh desa wisata yang
memiliki kearifan lokal, khususnya dalam struktur tata pemukiman desanya (tata spasial)
adalah Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli:

Pola penataan ruang dan tata letak bangunan tradisional di Penglipuran menggunakan
Pola Dasar Nawa Sanga, yaitu penggabungan orientasi antara gunung dan laut serta
terhadap peredaran matahari. Ciri yang menonjol adalah As Utara Selatan (kaje kelod
dengan axis linier). Axis linier ini juga berfungsi sebagai open space untuk kegiatan
bersama. Open space ini berorientasi ke arah kaja kelod dan membagi desa menjadi dua
bagian. Open space Desa Tradisional penglipuran menanjak menuju ke arah gunung
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(utara) di mana terdapat bangunan suci dengan orientasi ke Gunung Batur. Pola tata
ruang dan tata letak bangunan rumah di Desa Adat Penglipuran pada umumnya
mengikuti Pola Tri Mandala. Selain itu Pengelipuran juga memiliki pintu gerbang
pekarangan (angkul-angkul) seragam serta tata letak bangunan rumah yang unik, khas
dan menarik untuk dinikmati. Pola penataan ruang dan tata letak bangunan tradisional
di Penglipuran menggunakan pola dasar Nawa Sanga, yaitu penggabungan orientasi
antara gunung dan laut serta peredaran matahari. Dari konsep itulah, maka pada arah
utara desa terdapat

sebuah tempat suci yaitu Pura Bale Agung (Penataran) yang

merupakan bagian utama mandala.
Deskripsi pola pemukiman di Desa Penglipuran tersebut mencerminkan kekayaan
kearifan lokal. Sistem pembagian ruang Tri Mandala dan pola dasar nawa sanga menjadi
konsep lokal yang unik dan amat layak dipromosikan dalam memperkaya story desa wisata.
Hal yang mirip juga berlangsung di banjar Dukuh, Sibetan, Kabupaten Karangasem. Proses
internalisasi pola hubungan simbiotik-mutualistik antara elemen desa dengan desa wisata
ekologis dapat dijelaskan sesuai dengan pemahaman lokal yang dianut, yakni kerangka
pemahaman ruang kosmologi Bali yang disebut tri mandala (Tabel 1). Masyarakat Dukuh
melalui kegiatan pemetaan partisipatif dan penyusunan Tata Ruang Wilayah Desanya
meneguhkan kembali pemahaman akan ruang dan potensi wilayahnya dengan menggunakan
pemahaman dan kearifan lokal dalam perencanaan dan pengembangan spasialdesa wisata.

Tabel 1. Implementasi Kearifan Lokal Tri Mandala
dalam Perencanaan dan Pengembangan Spasial Desa Wisata
Aspek ‘Tri Mandala’
Item

Utama Mandala

Madya Mandala

Nista Mandala

Pemaknaan

Parahyangan

Pawongan

Palemahan

Kosmologi Bali

Kepala (Tri

Badan

Kaki

angga)

Tengah (transisi)

Teben

Hulu, sakral

(hilir),Profan

Implementasi

Kahyangan

Persawahan

Pemukiman

dalam

tiga(pura desa,

(carik),tegalan

(karang desa,

pengaturan

puseh, dan

(abian),kuburan adat

karang
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ruang desa

dalem), pura

(setra), sungai, danau, paumahan),

dadia, pura

empelan,

sekolah,

subak, pangulun

karangsuwung,

pasar, jalan,

carik, catus pata,

karang bengang.

wantilan, bale

pempatan agung

banjar, dan alun-

Mata air,

alun.

embung, daerah
tenget/angker,
jurang
(pangkung),
bengang, dll.
Implementasi

Zone Konservasi

Zone

dalam zonasi

murni

PemanfaatanTerbatas pemanfaatan:

wilayah desa

(zone

(zone

Area ini

perlindungan):

transisi/peralihan):

digunakan

Sebagai daerah

Wisatawan bisa

sebagai lokasi

konservasi

melintasi area ini

sarana akomodasi

berbagai habitat

untuk aktifitas

dan fasilitas

tanaman dan

wisatadengan

lainnya untuk

fauna desa.

sejumlah aturan.

kepentingan

Zone

Wisatawan tidak

wisatawan,

bisa mengakses
area ini.

Sumber: Diolah dari wawancara dan FGD lapangan.
Model diadaptasi dari disertasi Nyoman Puspa,UGM (2004)

Jadi dengan pemahaman tri mandala dan tri angga, masyarakat Dukuh juga
menyepakati sistem zonasi wilayah desa sebagai ruang hidup mereka, dengan mengaturnya
ke dalam tiga kategori pengelolaan, yaitu wilayah konservasi (utama), wilayah pemanfaatan
terbatas (madya), dan wilayah pemanfatan (nista). Masing-masing zone memiliki aturanaturannya tersendiri sesuai dengan fungsi dan batasan-batasan yang dimilikinya
Penyepakatan pengelolaan ruang seperti itu juga telah disahkan dalam peraturan adat berupa
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perarem, sehingga memiliki kekuatan hukum adat tradisonal yang harus diikuti oleh warga
Dukuh dan bisa menjadi instrumen ‘bernegosiasi’ dalam berhadapan dengan pihak luar, baik
pihak pemerintah maupun swasta.
Dengan menggunakan medium desa wisata ekologis, masyarakat Dukuh mempelajari
kembali kekayaan tetumbuhan warisan leluhur mereka dan menjadikannya sebagai bahan
belajar, berinteraksi dengan para wisatawan yang datang berkunjung. Pengalaman demikian
menjadi sebuah upaya untuk menemukan kembali jati diri kolektif dan meraih kebanggaan
sebagai orang desa di Bali. Berbeda dengan apa yang dialami sebagian besar masyarakat
lokal (adat) di berbagai kawasan di belahan dunia lainnya yang tercerabut dari akar
budayanya ketika diterpa oleh pengaruh pariwisata, masyarakat Dukuh justru menggunakan
pariwisata sebagai alat untuk memperkuat akar budayanya.
Dalam intensitas yang kurang lebih sama, sesungguhnya filosofi kearifan lokal tri
mandala ini juga dimiliki oleh Desa Penglipuran dan Banjar Taro Kaja (juga oleh desa-desa
lainnya di Bali). Perbedaannya adalah bahwa masyarakat banjar Dukuh memiliki kesempatan
untuk melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal tersebut melalui proses pemberdayaan
pada masa-masa awal dimulainya kegiatan ekowisata di banjar mereka. Melalui proses
pembuatan peta wilayah banjar dan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa-nya, masyarakat
Banjar Dukuh diajak kembali mengenali potensi desanya, membuat aturan pengelolaannya,
dan ‘diantarkan kembali’ kepada nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya sejak lama sudah
mereka hayati.
Di desa Penglipuran nuansa kearifan lokal dalam mengelola desa wisata tampak dalam
pilihan mereka menjadikan banjar adat sebagai pranata utama dalam mengurus ekowisata.
Walaupun dalam kesehariannya, sejak tahun 2012, banjar adat membentuk Badan Pengelola
Desa Wisata untuk mengelola pariwisata di desa mereka. Penggunaan banjar adat –bukan
banjar dinas–dilandasi oleh pertimbangan bahwa keberadaan banjar sebagai pranata
tradisional masih memiliki pengaruh yang kuat, baik ke internal (krama adat) maupun
eksternal (pemerintah, swasta). Masyarakat Penglipuran juga menerapkan pola manajemen
dengan memadukan tiga gaya manajemen, yaitu manajemen banjar, manajemen swasta, dan
manajemen pemerintah.

V. KESIMPULAN
Dalam upaya untuk memperkaya aspek story dalam pengembangan desa wisata, maka
revitalisasi dan adopsi kearifan lokal menjadi penting untuk terus dilakukan. Kearifan lokal
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hendaknya menjadi pilar utama yang berperan sebagai tonggak agar pengembangan desa
wisata dapat berkelanjutan. Pengembangan desa wisata yang mengabaikan kearifan lokal
setempat hanya akan menghasilkan desa wisata ‘seolah-olah’ karena gagal dalam menggali
keunikan potensinya sebagai basis pengembangan paket-paket wisata. Dengan memunculkan
aspek kearifan lokal maka kebanggaan masyarakat tentang budayanya akan tumbuh dan
mereka akan percaya diri serta bangga menceritakan kekayaan budaya mereka kepada setiap
pengunjung yang datang ke desa mereka. Kearifan lokal dengan demikian sesungguhnya
menjadi spirit utama dalam merencanakan dan mengembangkan desa-desa wisata di
Indonesia.
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ABSTRAK

Realisasi ajaran agama Hindu di Bali salah satunya di wujudkan dengan pelaksanaan
upacara yadnya. Dalam Agama Hindu dikenal dengan Panca Yajnya yaitu lima macam
korban suci yang dipersembahkan kepada Dewa, Rsi, Manusia, Leluhur, dan Butha (Mahluk
alam bawah), yang dikenal dengan Dewa Yajnya, Rsi Yajnya, Pitra Yajnya, Manusa Yajnya,
dan Butha Yajnya. Kemunculan Panca yajnya sendiri didasari oleh keberadaan manusia yang
diliputi oleh Rna (hutang) yang telah dibawa semenjak manusia lahir. Bentuk yajnya yang
dilaksanakan tersebut dituangkan dalam tatanan Upacara dan Upakara yang dipersembahkan.
Di Desa Tinggarsari sendiri tak pernah luput untuk melaksankan upacara yajnya terlebih
Upacara Dewa Yajnya hal ini didasari oleh kesadaran masyarakatnya bahwasanya segala
sesuatunya di dasari oleh anugrah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dalam pelaksanaan upacara
Dewa yajnya yang dilaksanakan di Desa Tinggarsari tidak hanya saja dituangkan dalam
persembahan berupa Upakara namun juga diikuti oleh pementasan Kesenian berupa Topeng
Sidakarya. Hal ini dilandasi oleh kebradaan topeng Sida Karya yang masuk pada tataran seni
Bebali, dimana keberadaan topeng sida karya yang berfungsi sebagai pengiring daripada
sebuah prosesi upacara Yajnya. Namun tidak banyak yang mengetahui fungsi dari
pementasan topeng sida Karya ini, masyarakat desa tinggarsari menganggap bahwa Topeng
sida karya hanya merupakan bagian dari pada upacara yang dilaksanakan, padahal banyak
fungsi lain yang perlu untuk digali sehingga masayarakat memiliki pemahaman yang
mendalam tentang keberadaan topeng sida Karya di desa Tinggarsari.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diamana hasil penelitian disampaikan
dengan pengungkapan kata-kata dan hasil wawancara denagan tokoh masyarakat, pemuka
agama dan seniman topeng di desa Tinggarsari. Dalam penelitian ini peneliti mengungkap
tiga hal yaitu : 1). Bagaimana bentuk pementasan topeng sida Karya di desa Tinggarsari ? 2).
Bagaimana Fungsi Topeng Sida Karya pada Upacara Dewa Yajnya di Pura Desa Desa
Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten buleleng? 3)Nilai-nilai pa saja yang
terkandung dalam pementasan topeng Sidakarya di Pura Desa Desa Tinggarsari Kecamatan
Busungbiu Kabupaten Buleleng?. Dari penelitian diperoleh kesimpulan 1)bentuk pementasan
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yang terdiri dari cerita, penokohan, tempat, sarana upacara dan tabuh iringan, fungsi dari
pementasan topeng Sidakrya adalah fungsi religious, fungsi spiritual dan fungsi pendidikan,
sedangkan nilaiinilai yang terkandung dalam pementasan Topeng sidakarya pada upacara
Dewa Yajnya adalah nilai Tattwa, Susila, dan Upacara.
Kata Kunci : Pementasan,Topeng Sida Karya, Upacara Dewa Yajnya.
I. PENDAHULUAN.
Agama merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan juga
bernegara. Sebagaimana diketahui jika ajaran agama dapat dimengerti secara baik dan benar
akan dapat menuntun seseorang untuk mencapai kebahagian lahir dan juga batin ( Tim
penyusun, 1:2009). Tak dapat dipungkiri hal ini juga berlaku dalam agama Hindu dimana
agama Hindu akan dapat memberikan tuntunan yang baik pada umatnya ketika dapat
dipahami , dimengerti, dan juga dilaksanakan secara baik dalam kehidupan sehari-hari.
Selama ini umat Hindu di Bali memang telah bertahun-tahun menganut ajaran
Agama Hindu dimana segala tradisinya sebagian besar dikenal dengan istilah “GugonTuwon” yang artinyamenerima segala sesuatunya secara turun temurun, hal ini tentu saja
kurang menguntungkan jika keyakinan dan kepercayaan kepada ajaran agama hanya cuma
berdasarkan Gugon-Tuwon belaka, kepercayaan dan kesetiaan semacam itu akan mudah
sekali goyah dan bahkan mungkin sekali akan runtuh bila berhadapan dengan pikiran yang
kritis dan mendalam, walaupun hal ini tidak diharapkan.Sebab tradisi gugun towon di warisi
berdasarkan kepercayaan tanpa adanya pendalaman yang kuat.
Dalam ajaran Agama Hindu dikenal dengan istilah Tiga Kerangka Dasar Agama
Hindu yaitu :Tattwa (filsafat), Susila (Etika), dan Upacara (Ritual). Ketiga hal ini hendaknya
dapat dipahami dan dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Sebab jika yang hanya dipahami
Tattwa/ Filsafatnya saja akan tetapi mengabaikan bentuk-bentuk niasa (simbol) atau nilai
sakralisasi

akan dapat mengakibatkan agama Hindu sukar berkembang. Demikian pula

sebaliknya jika yang hanya dipahami Etika dan Upacara saja maka akan menjadikan sikap
fanatisme yang berlebihan, serta pengeluaran dana yang kurang terarah.Ketiga kerangka
Dasar Agama Hindu itulah yang dilaksanakan dalam kehidupan beragama demi terwujudnya
suatu kehidupan yang mantap dan seimbang serta terpeliharanya kerukunan hidup antar umat
beragama. Artinya dari ketiga kerangka dasar agama Hindu tersebut khususnya bagi umat
Hindu di Bali pelaksanaan keagamaan yang lebih menonjolkan pada pelaksanaan ritual /
upacara dalam bentuk yadnya (korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih) akan membuat
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nilai-nilai agama dan kehidupan berkesenian akan berkembang pesat. Ketiga karangka dasar
diatas sangat saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan yang memberikan fungsi atau
pemberlaku acara keagamaan umat Hindu. Untuk itu hendaknya diharapkan pelaksanaan
ajaran Agama Hindu selalu berpedoman pada tiga karangka dasar ini (Triguna, 1994 : 73-74).
Kehidupan beragama Hindu di Bali tentunya tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan
berkesenian hal ini seolah sudah menyatu dalam sebuah pelaksanaan dalam beragama. Dalam
banyak dimensi pelaksanaan kegiatan beragama yang dituangkan dalam upacara agama
banyak kita menyaksikan kegiatan kesenian senantiasa mendukung pelaksanaan upacara
agama, sehingga dalam praktiknya kesenian dalam sebuah upacara terbagi menjadi tiga yaitu
seni wali, bebali, dan balih-balihan. Seni wali merupakan kesenian yang menjadi satu
rangkaian dengan pelaksanaan upacara dengan kata lain kehadiran kesenian tersebut turut
menjadi bagian yang wajib dalam pelaksaan upacara tersebut. Seni bebali merupakan
kesenian yang mendukung dari pelaksanaan upacara tersebut namun kehadirannya biasanya
diperhitungkan juga, seni bealih-balihan merupakan kesenian yang sifatnya merupakan
hiburan atau tontonan. Seni balih-balihan merupakan kesenian yang sifatnya fakultatif. Tari
topeng sendiri merupakan kesenian bebali dimana kehadiranya bersifat mendukung dari
pelaksaan upacara.
Kehadiran tari topeng Sidakarya dalam upacara Dewa yajnya di desa Tinggarsari
sendiri sudah sejak lama, dimana pelaksanaanya biasanya dilaksanakan setelah rangkaian
upacara telah selesai. Kendatipun keberadaan topeng Sidakrya telah berlangsung sejak lama
namun banyak dikalangan masyarakat yang belum memiliki pemahaman tentang kehadiran
kesenian topeng Sidakarya. Hal ini akan berdampak tentang eksistensi tari topeng Sidakarya
itu sendiri bukan hal yang mustahil kurang pahamnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi
dan makna topeng akan berakibat pada kurangnyapelestarian kesenian Bali, terlebih melihat
kedudukan kesenian topeng Sidha karya bukan merupakan kesenian wali melainkan kesenian
bebali dimana fungsinya hanya mendukung daripada keberlangsungan upacara.
Bila dilihat arti penting dari pementasan Tari topeng Sidakarya dalam pelaksanaan
upacara di desa tinggarsari tentulah sangat penting dimana keradaan topeng itu sendiri
merupakan media siar terkait dengan upacara yang sedang berlangsung, melalui lakon yang
ditampilkan fungsi dari topeng sidakarya merupakan media pendidikan bagi masyarakat
dengantujuan agar masyarakat lebih memahami tentang upacara yang sedang berlangsung.
Sedemikian pentingnya kehadiran tari topeng siddha karya sehingga sangat penting bila
dikaji secara bentuk, fungsi dan nilai peementasan tari topeng siddha karaya pada upacara
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Dewa Yajnya di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Sehingga
yang mejadi poin dalam rumusan maslahnya adalah 1) Bagaimana Bentuk Pementasan
Topeng Sidakarya pada Upacara dewa yadnya di desa Tinggarsari Kecamatan Busunngbiu
Kabupaten Buleleng 2) apa fungsi pementasan topeng Sidakarya pada Upacara Dewa Yadnya
di desa TinggarsariKecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng? 3) nilai-nilai apa saja yang
terkandung dalam pementasan Topeng sidakarya pada upacara Dewa yadnya di desa
Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng?. Tentunya ketiga rumusan maslah
tersebut dibedah dengan menggunakan teori Fungsional Struktural dan Teori Nilai.
Sedangkan metode penelitian dilaksankan dengan pendekatan kualitaif, dengan mengambil
lokasi di Pura Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

II. PEMBAHASAN
1. Bentuk Pementasan Tari Topeng Sidakaraya di Desa Tinggarsari Kecamatan
Busungbiu Kabuaten Buleleng
Istilah bentuk di dalam karya sastra umumnya memiliki persamaan dengan struktur.
Struktur adalah sesuatu yang mengambil bentuk atau forum sehingga struktur adalah sinonim
dengan bentuk. Diantara kedua istilah tersebut tidak ada perbedaan , hanya saja
penggunaanya istilah struktur dipandang lebih ilmiah dari pada istilah penggunaan bentuk (
Nik Safiah, 1985 :157) demikian juga menurut paramartha ( 1991:7) menyatakan struktur
adalah hubungan antara kelompok –kelompok gejala atau unsure itu merupakan hasil yang
ditimbulkan dan pengamatan seorang peneliti. Maka dari uraian di atas bentuk / struktur
dalam pementasan tari Topeng Sidakarya yang dipentaskan pada Upacara Dewa Yadnya di
desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng meliputi, cerita yang di
sampaikan, penokohan, banten yang dipergunakan, iringan tabuh dan tempat pementasan.
Cerita yang disampaikan dalam pementasan topeng Sidakarya di desa Tinggarsari
dalam tiap pementasan tentunya berbeda-beda hal ini disesuaikan dengan upacara dan tempat
dilaksanakanya pementasan. Secara umum poin dalam pementasan adalah mengambil cerita
tentang kerajaan dalem Gelgel masa pemerintahan Dalem Waturenggong, cerita ini
mengisahkan tentang ketika Raja dalem Waturenggong melaksanakan upacara besar di
Besakih yaitu Eka Dasa Ludra yaitu upacara besar yang datangnya setiap seratus tahun sekali,
dimana Raja dan masyarakat sangat kusyuk melaskanakan upacara tersebut, dimana dimulai
dari persiapan upacara, masyarakat tentunya bahu-membahun ikut menyukseskan upacara
tersebut hal ini dikarenakan pada masa Pemerintahan Dalem Waturenggong raja memimpin
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dengan sangat bijaksana. Pada suatu ketika menjelang akan dilaksanakanya upacara tersebut,
secara tiba-tiba datanglah seorang yang bebusana sangat kumal masuk kehalaman Utama
(utamaning mandala) di Pura Besakih beliau adalah Brahmana Sankhya (pendeta dari
walaka) sekonyong-konyong duduk di atas bangunan (pelinggih) surya.
Masyarakat pada saat itu menjadi gempar dan panik siapakah gerangan orang
tersebut. Maka ditanyailah beliau oleh salah satu abdi siapakah beliau itu. Singkat cerita
beliau menyatakan diri sebagai Brahmana (pendeta) yang berasal dari jawa ingin mencari
saudaranya yang berada di Bali tiada bukan saudaranya adalah Dalem Waturenggong. Tentu
saja semua rakyat mentertawai mana mungkin seorang raja memiliki saudara yang buruk rupa
seperti itu, dengan pakaian yang compang camping serta wajah yang buruk bagaikan denawa
(setengah manusia setengah jin). Rakyat merasa malu dan geram mendengar pernyataan
orang tersebut, seketika itu juga mengusir orang tersebut dengan cara yang tidak hormat.
Alangkah sedih hatinya brahmana tersebut diperlakukan sedimiakan buruk, sebelum
meninggalkan Pura Besakih Brahmana tersebut memberikan kutukan agar upacara yang akan
dilaksanakan menjadi gagal. Benarsaja setelah kejadian tersebut terjadilah wabah yang sangat
besar dimana banyak warga yang secara tiba-tiba menderita sakit, sarana upacara yang akan
dipergunakan untuk keperluan upacara menjadi busuk, binatang-binatang ternak yang akan
dipergunakan sebagai upacara mendadak menjadi mati.
Raja yang melihat situasi ini tentu menjadi sedih, dan bingung apa gerangan yang
menyebabkan karya dibesakih seperti ini. Akhirnya melalui pendeta istana yaitu Ida Empu
Kuturan beliau di ingatkan akan peristaiwa pengusiran Brahmana dari Jawa yang mengaku
saudara raja tersebut. Sejenak termenung sang maha raja, dan tanpa piker panjang beliau
meminta raja untuk menjemput Brahmana tersebut. Seluruh abdi kerajaan menjemput beliau
dipertengahan perjalanan beliau menjumpai Brahmana tersebut, dan seluruh abdi mengakui
kesalahan yang dilakukan, serta memohon kepada Brahmana tersebut untuk dapat
mengembalikan suasana upacara seperti sedia kala. Benar saja ketika beliau sampai di natar
pura Besakih dengan mengucapkan mantra-mantra akhirnya keadaan sesuai seperti sedia
kala, rakyat dan Raja merasa sangat Bahagia. Semenjak itulah Brahmana tersebut diberi
Gelar Sidha Karya, dan diberikan mandat untuk muput karya.
Dalam beberapa situasi lakon yang diceritakan juga dari beberapa babad yang ada di
Bali seperti arya, Pasek, dan sebagainya namun diakhir cerita tetap menpilkan Tokoh
Brahmana Sidakarya sebagai pemuput karya. Akan tetapi cerita babad ini sangat jarang untuk
ditampilkan hal ini menurut pengakuan penari topeng Sidha Karya di Desa Tinggarsari
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dikarenakan banyaknya sumber-sumber babad yang berbeda, dan memiliki sudut pandang
yang berbeda pula. Disamping itu pula agar tidak mengaburkan peran topeng itu sendiri
sebagai media siar tentang hakikat beragama Hindu di Bali. Dalam pementasan topeng
sSidakarya di desa Tinggarsari yang menjadi titik berat pementasan adalah diamana dalam
sebuah cerita yang menjadi pokok cerita mampu menyelipkan tentang upacara yang sedang
berlangsung, baik itu makana yajnya, upakara atau bebantenan, serta tujuanya. Harapan yang
ingin disampaikan yaitu masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang upacara
yang dilaksanakan tersebut.
Struktur penokohan dalam Topeng Sidha Karya di desa Tinggarsari Kecamatan
Busungbiu Kabupaten Buleleng dalam upacara dewa yajnya adalah diamana di Awali dengan
pementasan Topeng Tua, yang menggambarkan sosok yang mampu memberi pencerahan
dalam trias pendidikan yang di gambarkan oleh ki hajar dewantara dimana disampaikan Ing
Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri handayani. Seyogyanya orang
tualah yang menjadi suri tauladan sehingga tampil didepan. Merujuk dari pendapat Dewa
Wicaksana Dalam bukunya Wayang Sapuh leger dari kata Tualen yang berasal dari kata Tua
len, tua disini bermakna tuh yang artinya sinar suci. Sehingga penari topeng di Desa
Tinggarsari ingin membangun kesan bahwa cahaya orang tua mampu menerangi kehidupan
ini. Sedikit agak berbeda dengan pementasan topeng di beberpa wilayah Bali tokoh topeng
tua ini biasnya ditampilkan ke dua setelah topeng pengelembar keras. Stelah topeng tua
dilanjutkan dengan topeng Keras, topeng keras ini melambangkan patih abdi raja dimana
dalam pendidikan Kihajar Dewantoro sebagai Ing Madyo Mangun Arso, dimana yang
ditengah sebagai memberi semangat Kemudian topeng Keras Bujuh, digambarkan sebagai
rakyat yang dalam penampilan serta rupanya penuh dengan kelucuan dalam pendidikan
dimaknai sebagai Tut Wuri Handayani sebagai pemberi kekuatan.
Selanjutnya di lanjutkan dengan Penasar Kelihan, dan penasar cenikan (kartala), dua
tokoh inilah yang banyak memaparkan tentang upacara yang dilaksanakan, dengan Bahasa
sehari-hari. Dilanjutkan dengan topeng Dalem sebagai tokoh raja, dalam pementasanya tokoh
dalem ini biasanya hanya diceritakan. Bnayak factor yang menyebabkan topeng dale mini
sifatnya fakultatif salah satunya adalah penabuh yang masih kurang piawai untuk memaikan
tabuh dale mini. Selanjutnya Topeng Peranda yang berfungsi sebagai abdi raja dan yang
memberitahukan tentang etika dalam beryajnya, serta menjelaskan secara bentuk, fungsi, dan
makna upacara. Dilanjutkan dengan Topeng Bondres yaitu tokoh dari masyarakat, dimana
bondres ini symbol dari masyarakat yang sedang dengan antusias mensukseskan upacara
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yang sedang berlangsung. Pada Bagian akhir sebagai pemuput Karya adalah Topeng Sidha
Karya dengan bentuk topeng yang berwarna putih, mata sipit tersenyum, dengan gigi jongos,
atau menyerupai denawa. Topeng inilah yang merupakan akhir dari pementasan topeng
Sidakarya.
Sebagai kesenian yang difungsikan sebagai pendukung dalam sebuah upacara maka
wajib diharurkan uapacara sebagai salah satu bentuk sahnya sebuah upacara, terlebih bagi
pregrina topeng. Topeng tersebut sangat disakralkan maka sarana bebantenan harus di
haturkan. Dalam rangkaian pementasan upacara sidakarya bebantenan yang dihaturkan
adalah beyakawonan, Prayascita, pras daksina, sesantun/daksina gede dengan runtutannya,
sekarura yang terbuat dari beras kuning dan di isi dengan uang kepeng dan uang biasa,
segehan agung dengan tetabuhan arak berem, dan sesayut sida karya dengan runtutannya.
Iringan gambelan yang dipergunakan dalam pementasan topeng sidakarya di desa
Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Pada Upacara Dewa Yajnya adalah
gong Kebyar dengan tabuh menyesuaikan karakter topeng dan jalan cerita, pada topeng keras
mengunakan gending yang lebih mengarah kepada tabuh gilak, pada topeng tua
mempergunkan tabuh werda lumaku, penampilan penasar disertai dengan tabuh bapang
penasar, arsa wijaya (dalem) mengunakan tabuh gending jaran Sirig, tabuh bebondresan
disesuaikan dengan karakter topeng dan dinamika situasi, dan tabuh penyida karyaan yang
memiliki dinamika tersendiri ( Catra, 79.2007).
Adapun tempat pementasan topeng sidakarya ini adalah pada madyaning mandala
Pura, hal ini juga tidak terlalu mengikat dikarenakan situasi dan kondisi dari pura tersebut.
Disisi lain kebaradaan madya mandala pura juga difungsikan sebagai tempat pesandekan
(peristirahatan) dan juga sebagai tempat pementasan kesenian.

2. Fungsi Tari Topeng Sidakaraya di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu
Kabuaten Buleleng
1) Fungsi Religius
Religius biasa diartikan dengan kata agama. Agama menurut Frazer, sebagaimana dikutip
Nuruddin, adalah sistem kepercayaan yang senantiasa mengalami perubahan dan
perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi seseorang. Sementara menurut Clifford Geertz,
sebagaimana dikutip Roibin, agama bukan hanya masalah spirit, melainkan telah terjadi
hubungan intens antara agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai sumber
kognitif. Pertama, agama merupakan pola bagi tindakan manusia (patter for behaviour).
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Dalam hal ini agama menjadi pedoman yang mengarahkan tindakan manusia. Kedua, agama
merupakan pola dari tindakan manusia (pattern of behaviour). Dalam hal ini agama dianggap
sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang tidak jarang telah melembaga
menjadi kekuatan mistis. Dalam kaitannya ini pemntasan Topeng Sidakarya dalam sebuah
upacara Dewa yajnya dalam kehidupan beragama didalamnya senantiasa menanamkan nilainilai keberagamaan yang dapat dipetik oleh penontonnya yang tujuannya adalah memperbaiki
mutu kehidupan atau meningktkan kualitas kehidupan. Dengan pemahaman yang medalam
tentang ajaran agama tentunya akan memperkuat daya spirit beragama Hindu.

2) Fungsi Spiritual
Seni tradisional seperti tari Topeng Sidakarya adalah suatu kesenian yang juga
mengandung nilai-nilai ketuhanan atau spiritualitas hanya saja pesan dari hal tersebut tidak
disampaikan secara langsung, oleh karena itu seni tradisional tidak dapat dikatakan sebagai
seni sacral yang jelas mengandung term ketuhanan akan tetapi seni tradisional dapat
dimaknai sebagai salah satu bentuk seni sacral.
Sayyed Husein Nasr juga menambahkan bahwa seni sakral terletak pada jantung seni
tradisional dan berkaitan secara langsung dengan wahyu Tuhan yang menyatakan dari inti
suatu tradisi. Relasi antar keduanya ini terlihat dalam suatu praktek ritual pemujaan, jika seni
sacral terlibat kepada praktek-praktek ritual dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha
Transenden maka seni tradisional terlibat pada aspek praktis yang dilakukan dari ritual
pemujaan tersebut yang merujuk kepada tradisi terdahulu.
Pondasi atas seni tradisional ini adalah pada scientia sacra yang memandang realitas
tertinggi adalah hal yang mutlak yang unlimited, yang sempurna dan yang baik, yang
merefleksikan sebuah kesempurnaan, baiknya suatu sumber tersebut, keharmonisan yang
juga terefleksi dalam alam. Maka dari itu dalam Hindu seni tradisional tidak dapat kita
maknai sebagai suatu kesenian yang bertolak warisan leluhur yang bersifat kuno, akan tetapi
seni tradisional dimaknai dalam Hindu sebagai suatu prinsip yang mengajarakan tentang sisisisi metafisik dengan tujuan agar manusia kembali kepada awalnya ia berada dan ditugaskan,
yakni sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang ditugaskan hanya untuk menyembah kepada-Nya.

3) Fungsi Pendidikan Agama Hindu
Pendidikan berasal dari kata didik mendapat awalan pen dan akhiran an, yang artinya
memelihara dan membeikan latihan, ajaran, bimbingan, mengenai ahlak dan kecerdasan
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pikiran ( Syarifudin, 1998;42). Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja,
teratur dan terencana dengan tujuan membantu manusia berkembang menjadi manusia
dewasa yang bertanggug jawab. Agama Hindu dalam kitab Upadesa dijelaskan, kata Agama
sebenarnya bersumber dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata “A” dan “Gam”, A berarti
tidak dan Gam yang berarti pergi. Jadi agama berarti tidak pergi, tetap ditempat, langgeng,
diwariskan secara turun temurun. Dalam jiwa kerohaniaanya agama itu adalah dharma dan
kebenaran abadi yang mencakup seluruh jaman kehidupan.
Berdasarkan dari pengertian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pengertian
pendidikan agama Hindu dalam penelitian ini adalah suatu pendidikan melalui ajaran Agama
Hindu dengan tujuan untuk meningkatkan Sradha dan Bhakti anak terhadap Ida Sang Hyang
Widhi Wasa, meningkatkan kecerdasan, ketrampilan, dalam menjalankan ajaran agama,
mempertinggi Bhudi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat
kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan tidak hanya berlangsung pada bangku belajar
semata, namun juga dalam tiap aspek kehidupan terlebih ilmu-ilmu yang dipergunakan dalam
kemasyarakatan. Kehadiran torpeng Sidakarya dalam upacara Dewa Yadya di desa
tinggarsari dalam rangkaian menyampaikan makna dalam berupacara juga merupakan proses
transformasi ilmu guna mendewasakan masyarakat. Hal inilah yang memberikan fungsi
bahwa kehadiran topeng sida karaya juga sebagai media pendidikan agama Hindu.

3. Nilai-nilai Tari Topeng Sidakaraya di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu
Kabuaten Buleleng
Kata nilai berarti “ sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi
kemanusiaan” ( Poewardarminta, 1985:667). Misalnya nilai-nilai agama yang perlu
diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mulanya dipergunakan dalam pergaulan hidup
manusia untuk mengatur hubungan yang harmonis dalam upaya untuk menciptakan
kelangsungan hidup sehari-hari, jika kata nilai dihubungkan dengan aktivitas kehidupan
agama khususnya kehidupan agama Hindu, maka keseluruhan dari praktek agama tersebut
nilai-nilai agama. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa istilah nilai
mempunyai pengertian suatu kebaikan dan nilai-nilai kebaikan ini harus direalisasikan dalam
kehidupan manusia.
Agama Hindu merupakan agama yang sangat komples dimana dalam tiap ajarannya
terkandung berbagai ajaran yang penting dalam kehidupan. Untuk mendapatkan pengetahuan
Agama Hindu secara utuh dan benar dapat dibadah melalui tiga kerngka dasar agama Hindu,
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yaitu Tattwa (filosofi), Susila ( Etika ) dan juga Upacara (Ritual ). Ketiganya tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena ketiganya merupakan rangkaian kehidupan yang
ada dimasyarakat. Demikian juga dalam pementasan Topeng sidakarya dalam Upacara Dewa
Yadnya di desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng terkandung nialinilai ajaran agama Hindu.

1) Nilai Pendidikan Tattwa ( Filsafat )
Kata tattwa berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diterjemahkan dengan
kebenaran dan kenyataan. Dimana dalam lontar-lontar di Bali kata Tattwa inilah yang dipakai
untuk mengatakan kebenaran itu sendiri. Secara umum pengertian tattwa adalah suatu
pandangan manusia terhadap dunia secara keseluruhan yang mencakup pandangan manusia
serta hakekat tentang ketuhanan. Agama Hindu adalah agama yang percaya dengan
ketuhanan atau kebenaran ( Tattwa ) kebenaran tersebut sesuai dengan yag disebutkan dalam
kitab Bhagavad Gita Bab VII, sloka 6 :
Etad yonini bhutani, Sarvanity upadharaya, Aham krtsnasya jagatah, Prabavah pralayas
tatha
Artinya :
Ketahuilah bahwa keduanya ini ( prakerti dan jiwa ) merupakan kandungan dari semua
mahluk dan aku adalah asal mula dan leburnya alam semesta raya ini ( Pudja, 2005 : 187).
Dari kutipan sloka tersebut dapat diketahui bahwa semua mahluk yang ada di alam
semesta ini mempunyai sumber kelahiran, tuhan adalah penyebab asal mula dari alam beserta
isinya, begitu juga kepada-Nya pula yang ada ini akan kembali. Tuhan dalam menciptakan
manusia melalui bentuk triangga yakni
-

Suksma Sarira, dibentuk oleh atman karena atma merupakan percikan kecil dari Sang
Hyang Widhi ( Parama Atma)kemudian di dalam diri manusia atma bermanifestasi
memberi kehidupan kepada jiwa dan jasmani dan memiliki kemurnian, kesadaran
mutlak ( cetana ) sesuai dengan kemurnian Sang Hyang Widhi.

-

Anta Karana Sarira ( jiwa ). Jiwa merupakan percikan atma, sebagai badan penggerak
(badan penyebab) dan pada mulanya memiliki kesucian yang sama dengan atma.
Setelah ada proses reinkarnasi badan ini dipengaruhi oleh karma wasana, sehingga
kemudian badan ini menjadi berubah dengan perubahan ini maka badan ini disebut
dengan roh
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-

Stula Sarira ( badan kasar ). Badan ini dibentuk oleh panca maha butha, yang di
hidupkan oleh badan atma dan sebagai badan pergerakannya adalah rohk sehingga
manusia nampak hidup dan berkarma.
Melihat dari uraian di atas, dapat dipetik makna dan pengertian bahwa di saat baru lahir

kesucian dan kemurnian badan tersebut telah di pengaruhi oleh karma wesana kehidupan
khususnya berbuat kebajikan termasuk melaksanakan upacara untuk melakukan perbaikan
karma. Atma merupakan swabhawa sebagai mahat yaitu alam pikiran yang tertinggi,
merupakan kesadaran aslinya Sang hyang Widhi (cetana), sehingga manusia memiliki
kekuatan supernatural dan mencerminkan perasaan damai, tentram dan sifat-sifat super egois.
Sedangkan roh memiliki swabawa sebagai budhi yaitu kecerdasan, mengetahui, memahami,
berfikir dan kebijaksanaan.
Keberadaan manusia sebagai mahluk social tentu tidak akan bisa melepaskan ikatan
saling membutuhkan, terlebih dalam agama Hindu disampaiakn bahwa kita semua bersaudara
“Wasudewa Khutumbakam”. Pementasan tari topeng sidakarya di desa Tinggarsari
merupakan cerminan hakikat kehidupan, struktur kehidupan dalam bermasyarakat tentunya
memiliki peranan masing-masing yang salah satupun tidak bisa kita abaikan, kesalahan satu
system saja akan merusak tatanan kehidupan. Peningkatan kesadaran dalam menjaga
kesatuan tentu saja dimulai dari dalam diri sendiri, sehingga kita mampu menjaga kesucian
dalam diri.

2) Nilai Pendidikan Susila (Etika)
Kata susila berasal darai bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “su”
yang artinya baik, mulia sedangkan sila artinya tingkah laku atau sikap dan norma, yang
mengandung pengertian sopan, santun, sikap kaidah, perintah dan norma. ( Tim penyusun
Kamus Besar Bahasa Indonesia ). Jadi susila mengandung pengertian norma itu baik yang
manunjukan sikap terhadap sesama norma atau perintah agama yang berasal dari wahyu atau
sabda Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Pendidikan etika atau kesusilaan merupakan pendidikan
bertingkah laku yang baik dan benar yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia.
Mengingat manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan. Yang paling utama karena hanya manusia
lah yang memiliki tri pramana, yaitu sabda, bayu, idep diantara mahluk hidup lainnya dan
yang bisa melaksanakan ajara Tri Kaya Parisudha, yaitu Kayika parisuda ( berbuat yang
baik), Wacika parisudha ( berkata yang baik ), manachika parisudha ( befikir yang baik ).
Di dalam kitab Saracamuscaya Sloka 9 disebutkan sebagai berikut :
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Ri sakwehning sarwa butha, iking janma mwang juga wenanggumayaken ikang subha
asubha karma, kuneng panetas akena ring subhakarma juga ikang ashuba karma, phalaning
dadi mwang.
Artinya : diantara mahluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusialah yang dapat
melakukan perbuatan baik atau buruk, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan
buruk itu, demikian tujuannya menjelma menjadi manusia (menaka, 1985 : 17 ).
Oleh sebab itu manusia senantiasa memiliki kemampuan untuk menganalisa tentag
segala sesuatu yang baik dan buruk untuk dirinya. Oleh karena itu di dalam hidup ini manusia
dituntut agar mampu mengatur dirinya sendiri untuk bertingkah laku. Tujuan dari pendidikan
kesusilaan ini adalah untuk membina hubungan yang selaras antara keluarga, yang
membentuk masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan lingkungannya
sendiri. Pendidikan kesusilaan merupakan pengetahuan yang berbentuk keadaan yang
berisikan tentang larangan dan suruhan unruk berbuat sesuatu. Manusia tidak akan terlepas
dari pikira baik maupun buruk, namun diharapkan agar manusia dapat berfikir yang baik dan
benar sesuai dengan ajaran agama hindu.
Kehadiran topeng sidakaraya tentunya merepresentasikan tentang hakikat dalam
tatanan kehidupan baik dari penokohan maupun cerita yang disampaikan. Sangat termuat
dengan padat tentang ajaran-ajaran etika dalam kemasyarakatan. Dalam penokohan misalnya
bagaimana etika abdi dengan raja, abdi dengan pendeta (orang suci) jelas sangat Nampak,
secara tidak langsung ini merupakan cerminan kepada penonton tentang ajaran etika atau
susila tersebut.
3) Nilai Pendidikan Ritual ( Upacara )
Upacara adalah suatu ajaran yang menyangkut tentang tata cara tentang melaksanakan
upacara-upacara keagamaan. Dalam kenyataan masyarakat di bali yang paling menonjol
adalah adalah pelaksanaan upacara dalam bentuk yajnya. Kata yajnya berasal dari Bahasa
sansekerta yang berarti korban pemujaan. Jadi kata yajnya berarti pemujaan suci atau segala
sesuatu yang berhubungan korban atau persembahan yang dilandasi dengan hati yang suci
dan tulus iklas. Satu kesaksian yang sangat kuat tentang umat Hindu dalam setiap gerk
hidupnya sehari-hari selalu diliputi oleh pelaksanaan yajnya. Pelaksanann yajnya ini
dilaksanakan oleh umat hindu dengan penuh kesadaran bhakti. Namun dalam pelaksanaan
bakti tersebut kuranglah lengkap rasanya bila tidak dibarengi dengan adanya persembahan
berupa banten sebagai sarana upacaranya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Upacara

adalah pelaksanaan dari yajnya atau korban suci yang realisasinya paling tampak di dalam
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masyarakat. Dalam melaksanakan suatu upacara diperlukan perlengkapan sebagai penunjang
upacara itu sendiri yang disebut dengan upakara atau banten. Untuk mengetahui banten yang
digunakan, cara pembuatannya, serta cara pelaksanaan dari upacara tersebut diperlukan suatu
proses yang disebut dengan proses pembelajaran atau pendidikan. Dengan demikian di dalam
melaksanakan suatu upacara, unsur pendidikan itu selalu meyertai yajnya yang dilaksanakan,
tidak terkecuali pada besar kecilnya yajnya tersebut.
Penggunaan sarana upacara sebelum memulai pementasan topeng sida Karya tentunya
merupakan sebuah tuntunan kepada masayarakat untuk lebih menambah rasa keberagamaan,
disamping juga merupakan media pendidikan. Dari penjelasan penari Topeng sida karya
didesa Tinggarsari menyampaiakan dalam banten yang dipergunakan dalam pementasan
topeng memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga banten tersebut sangat baik bila
masyarakat mau mempelajari, sehingga nilai-nilai yang terkandung didalam bebantenan
tersebut dapat tersampaikan.

III. PENUTUP.
Keberadaan topeng Sidakrya dalam Upacara Dewa Yajnya di desa tinggarsari
tentunya snagat penting dimana dalam pementasasanya tersebut termuat beberapa unsur
diantaranya 1)bentuk pementasan yang terdiri dari cerita, penokohan, tempat, sarana upacara
dan tabuh iringan, fungsi dari pementasan topeng Sidakrya adalah fungsi religious, fungsi
spiritual dan fungsi pendidikan, sedangkan nilaiinilai yang terkandung dalam pementasan
Topeng sidakarya pada upacara Dewa Yajnya adalah nilai Tattwa, Susila, dan Upacara.
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ABSTRAK
Manusia saat ini sudah tidak selaras dengan alam. Hal ini sangat bertentangan dengan
ajaran agama Hindu yang menjadikan alam sebagai pertimbangan dalam menjalankan
kehidupan. Tri Hita Karana, Hulu-teben dan Sanga Mandala adalah empat contoh konsep
yang mengajarkan keselarasan terhadap alam. Empat konsep ini teraplikasi pada tata cara
manusia dalam menentukan pola pemukiman, penataan lingkungan rumah tinggal dan
Arsitektur. Pola pemukiman dengan konsep Hulu-Teben yang linier mengikuti arah aliran
sungai dimaksudkan untuk menghindari banjir. Pola ini juga merupakan sumbu kosmologis
yaitu hulu(gunung) dan teben(laut). Perpaduan orientasi kosmologis(utara-selatan) dengan
orientasi religius(timur-barat) ini menhasilkan konsep Sanga mandala.
Konsep sanga mandala membagi area rumah tinggal masyarakat tradisional Bali
menjadi sembilan bagian. Pembagian sembilan area ini menghasilkan tiga area diagonal dari
arah tenggara menuju barat laut. Tiga area ini dalam aplikasinya adalah ruang kosong yang
memiliki fungsi masing-masing. Area sudut tenggara dipergunakan untuk berkebun atau
beternak. Area tengah disebut dengan natah dipergunakan untuk kegiatan sakral dan profan.
Area pada sudut barat laut adalah tempat sakral untuk memohon keselamatan lingkungan
rumah tinggal.
Pola ruang kosong diagonal dari konsep ruang Sanga mandala ini memiliki hubungan
terhadap ekologi aliran udara. Berdasarkan posisi geografis pulau Bali, aliran udara pada
musim kemarau dan hujan saling berlawanan, yaitu dari tenggara menuju barat laut dan
begitu pula sebaliknya. Hal ini membuktikan bahwa masyarkat tradisional Bali sangat
mempertimbangkan ekologi. Selain ruang kosong tersebut, konsep sanga mandala juga
mampu memberikan penghawaan dan pencahayaan ke masing-masing bangunan.
Kata kunci: Pola ruang, Sanga Mandala, Ekologi.
I. PENDAHULUAN
Konsep pembangunan yang tidak terencana menjadi salah satu faktor kerusakan alam.
Hal ini dapat dilihat dari pola pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan sona hijau
seperti daerah aliran sungai dan pertanian. Kondisi ini semakin parah dengan pola dan
bentuk rumah tinggal yang tidak memperhitungkan ekologi. Keluasan area yang dimiliki
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seluruhnya dipergunakan sebagai bangunan tanpa memperhatikan ruang terbuka dan area
resapan air.

Bentuk bangunan juga tidak memperhatikan bukaan ruang sehingga

mengakibatkan sirkulasi udara yang tidak baik. Beberapa contoh tersebut membuktikan
bahwa Alam tidak lagi dipertimbangkan oleh manusia dalam sebuah perencanaan
pembangunan. Manusia saat ini sudah tidak mempertimbangkan ekologi dalam memenuhi
keinginannya. Berdasarkan pemahaman interaksi manusia dengan lingkungan, manusia
memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungannya sesuai dengan standar yang
diinginkan(iskandar,2012). Hal tersebut dapat dipahami bahwa sesuai sifat manusia yang
tidak terbatas, ekologi akan semakin parah sampai keingginan manusia terpenuhi.
Pemahaman tersebut sangat bertentangan dengan pemahaman yang dimiliki oleh manusia
tradisional yang selalu ingin selaras dengan alam.
Ekologi merupakan sebuah hubungan timbal balik antara maklhuk hidup dengan
lingkungan sekitarnya(frick,2011). Sebuah siklus yang mengajarkan manusia untuk selalu
menghargai semua maklhuk hidup dan alam semesta. Hal tersebut sejalan dengan konsep
yang selalu dianut oleh masyarakat tradisional Bali yang selalu mempertimbangkan alam
dalam setiap aktivitas kehidupan. Masyarakat tradisional Bali mengenal tiga konsep yang
selalu mempertimbangkan

dan menghargai alam dalam melaksanakan aktivitas hidup.

Konsep Tri Hita Karana adalah konsep dasar universal yang dimiliki masyarakat tradisional
Bali. Konsep ini mengajarkan manusia untuk selalu selaras dengan Tuhan(prahyangan),
manusia(pawongan) dan lingkungan(palemahan). Hulu-Teben adalah konsep yang
dipergunakan masyarakat tradisional Bali untuk menata pola penukiman atau desa. Pola
pemukiman terencana yang membagi sona menjadi tiga bagian yaitu utama(tempat suci),
madya(pemukiman) dan nista(kuburan). Pola pemukiman ini juga selalu menempatkan area
tertinggi sebagai sumbu kosmologis(hulu)menuju area terendah(teben). Pola ini dimaksudkan
selalu mengikuti arah aliran sungai dengan tujuan menghindari luapan air sungai atau
banjir(Parwata,2009). Berdasarkan rasa menghargai alam semesta, masyarakat tradisional
Bali mengembangkan konsep dasar tersebut dengan menggabungkan antara sumbu
kosmologis(hulu-teben)

dengan

sumbu

religius(timur-barat).

Penggabungan

tersebut

menghasilkan konsep sanga mandala yaitu sebuah konsep yang membagi area menjadi
sembilan sona. Konsep ini diaplikasikan pada lingkungan rumah tinggal masyarakat
tradisional Bali. Pembagian sembilan area ini menggunakan tiga sona dasar seperti pada
konsep hulu-teben yaitu utama, madya dan nista.
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Konsep sanga mandala diciptakan berdasarkan pertimbangan terhadap alam sehingga
sangat memperhatikan ekologi. Tulisan ini membahas tentang hubungan konsep sanga
mandala terhadap ekologi. Hal ini didasari oleh banyaknya rumah tinggal saat ini yang tidak
mempertimbangkan alam dalam perencanaannya. Keterbatasan lahan secara tidak langsung
memaksa untuk memanfaatkan seluruh lahan menjadi bangunan. permasalahan tersebut
jangan sampai menjadi penghalang untuk tetap mempertimbangkan ekologi. Seperti
masyarakat tradisional Bali, keterbatasan dalam segala hal tidak menjadi penghalang mereka
untuk tetap mempertimbangkan alam

dalam menata pemukiman dan rumah tinggal.

Bergesernya pemahaman terkait rumah tinggal dikhawatirkan akan memberikan dampak
negatif terhadap alam. Konsep sanga mandala memiliki beberapa hal yang dapat dijadikan
pengetahuan dalam menciptakan ekologi pada lingkungan rumah tinggal. Pola ruang yang
dimiliki oleh konsep sanga mandala sudah mempertimbangkan arah aliran angin yang
menjadi penghawaan alami. Pola penataan tersebut juga sangat memperhatikan pencahayaan
alami yang dapat dimanfaatkan oleh bangunan. Berdasarkan pemahaman tersebut diharapkan
konsep sanga mandala yang diwariskan oleh masyarakat tradisonal diadaptasi ke dalam
rumah tinggal masyarakat modern sehingga ekologi dapat tetap terjaga.

II. PEMBAHASAN
Memepertimbangkan ekologi berarti menghargai warisan budaya masyarakat
tradisional Bali sekaligus menyelaraskan diri dengan alam. Konsep sanga mandala yang
dalam aplikasinya adalah pola pembagian sona lingkungan rumah tinggal menjadi sembilan
bagian merupakan sebuah pemikiran yang sangat bijaksana. Manusia sebagai maklhuk
tertinggi dengan anugrah kamampuan berfikir sudah seharusnya melindungi maklhuk yang
lebih lemah yaitu hewan dan tanaman. Pemikiran terhadap pola konsep sanga mandala ini
memperlihatkan bahwa masyarakat tradisional Bali mampu memahami bagaimana sistem
alam semesta. Pola ini mampu menerapkan prinsip-prinsip ekologis ke dalam lingkungan
rumah tinggal. Terdapat dua unsur ekologis yang mampu didapatkan oleh lingkungan rumah
tinggal dengan menggunnakan pola konsep sanga mandala yaitu penghawaan dan
pencahayaan. Pola yang membagi area menjadi sembilan bagian ini mampu memahami
sirkulasi udara sesuai dengan letak geografis. Sumbu religius timur-barat yang menjadi dasar
pola penataan konsep sanga mandala mampu memaksimalkan potensi pencahayaan. Dua
unsur ini didukung oleh unsur lainnya yang terdapat pada rumah tinggal yaitu arsitektur dan
tanaman.
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Berdasarkan iklim di negara Indonesia yaitu tropis, pergerakan angin pada musim
kearau dan hujan memiliki arah yang berlawanan(frick,2011). Lintasan pergerakan angin di
wilayah pulau Bali pada pada dua musim tersebut adalah dari arah tenggara menuju barat laut
dan sebaliknya. Pergerakan angin tersebut sangat mendukung sirkulasi udara dari pola dari
konsep sanga mandala. Konsep sanga mandala yang membagi area menjadi sembilan sona
dalam aplikasinya memiliki ruang kosong yang membentuk garis diagonal dari tenggara
menuju barat laut.

Barat laut

PENUTUP
DAFTAR PUSTAK

tenggara
Gambar 1. Visualisasi penghawaan alami
sumber. Produksi penulis

Tiga sona ruang kosong ini dalam konsep sanga mandala masing-masing bernama
nistaning utama, madyaning madya dan utamaning nista(Glebet, 1985). Masing-masing sona
ruang kosong ini memiliki fungsi yang berbeda. Sona pada arah tenggara(nistaning utama)
difungsikan untuk bercocok tanam atau memlihara hewan ternak. Pada sona ini juga biasanya
ditempatkan sebuah lumbung yang berfungsi menyimpan hasil kebun dan pertanian. Sona ini
dalam perkembangannya oleh masyarakat saat ini biasanya disungsikan sebagai taman atau
penempatan hewan peliharaan berupa burung, anjing atau hewan peliharaan lainnya. Sona
ruang kosong pada bagian tengah(madyaning madya) oleh masyarakat tradisional Bali
diberikan nama natah. Sona ruang kosong ini merupakan pusat dari seluruh sona pada konsep
sanga mandala. Sona ini hanya ruang kosong dengan aktivitas yang bersifat sementara seperti
upacara atau penerimaan tamu. Natah dalam aktivitas upacara dipergunakan sebagai tempat
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menanam persembahan(caru) yang dipercaya mampu menetralisir kekuatan alam. Sona ruang
kosong pada bagian barat laut(utamaning nista) difungsikan sebagai tempat mendirikan
bangunan suci(tugu karang) yang dipercaya dapat melindungi lingkungan rumah tinggal dari
kekuatan negatif.
Adanya tiga ruang kosong ini membuktikan bahwa masyarakat tradisional Bali sangat
memahami dan mempertimbangkan alam dalam menata rumah tinggal. sirkulasi udara dari
arah tenggara masuk menuju ke sona ruang kosong pada bagian tengah(natah) kemudian
menyebar dan mengalir ke arah barat laut. Sirkulasi ini berbalik ketika pergantian musim
sehingga menghasilkan sirkulasi udara silang. Hal ini sangat sesuai dengan ilmu fisika
bangunan yang menyarankan adanya sirkulasi udara silang pada ruang(Latifah,2015). Pola
ruang konsep sanga mandala ini juga mendukung pergerakan udara ke masing-masing
bangunan. Adanya ruang kosong pada bagian tengah(natah) dan orientasi bangunan terpusat
memungkinkan udara masuk ke masing-masing bangunan.
Posisi geografis Bali terletak dekat dengan garis khatulistiwa sehingga menjadikan
cahaya matahari bersifat merata sepanjang tahun. Masyarakat tradisional Bali memanfaatkan
pencahayaan alami untuk mendukung aktivitas. Keterbatasan teknologi menjadikan
pencahayaan alami sebagai faktor penting dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pola
pembagian sona pada konsep sanga mandala menempatkan sona tengah(natah) sebagai pusat
orientasi dari seluruh bangunan. Orientasi ini ditunjukkan dengan bentuk bangunan
tradisional Bali yang memiliki ciri khas terbuka dengan akses utama ke arah tengah(natah).
Ruang terbuka berupa teras ini dimiliki oleh seluruh bangunan pada rumah tinggal
masyarakat tradisional Bali. Adanya ruang teras ini memiliki fungsinya masing-masing pada
setiap bangunan. Pada bangunan dapur, ruang terbuka difungsikan sebagai aktivitas persiapan
memasak. Bangunan lainnya yang masing-masing terletak pada bagian utara, timur dan barat
mempergunakan teras sebagai area menerima tamu, rapat dan bersantai.
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Gambar 2. Visualisasi orientasi pola bangunan dan pencahayaan alami
sumber. Produksi penulis

Pola penataan bangunan pada konsep sanga mandala yang berorientasi pada bagian
tengah mampu mamantulkan cahaya ke seluruh bangunan. Berdasarkan cara tersebut setiap
bangunan dilengkapi dengan teras yang menghadap ke area tengah. Desain bangunan yang
dilengkapi dengan teras pada bagian depan memiliki fungsi penting dalam pemanfaatan
pencahayaan alami. Aktivitas yang dilaksanakan pada area teras tidak menerima cahaya
secara langsung sehingga memberikan kenyamanan pada mata(Manurung, 2012). Pemantulan
pencahayaan alami ini juga memperhatikan lingkungan rumah tinggal. Pemakaian material
alami berupa tanah atau rumput mampu menyerap intensitas cahaya yang tinggi. Selain teras,
bukaan ruang seperti pintu dan jendela juga berorientasi ke bagian tengah(natah). Hal ini
dimaksudkan untuk mendapatkan pencahayaan alami terhadap bagian tengah bangunan.
Konsep pemanfaatan pencahayaan dan penghawaan alami sangat sesuai diaplikasikan saat
ini. Masyarakat modern yang cenderung konsumtif dapat melakukan manipulasi kondisi
lingkungan

untuk

kenyamanan

fisik

manusia

dan

ruangsekaligus

menghemat

energi(Karyono,2014).
Selain memperhatikan penghawaan dan pencahayaan alami, pola konsep sanga
mandala memberikan area yang luas untuk penempatan tanaman. Penataan tanaman yang
tepat akan memberikan manfaat bagi penghuni dan bangunan yang terdapat di area rumah
tinggal. Tanaman dapat menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia.
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Pembuatan taman dan kolam ikan selain mendukung penghawaan alami juga dapat
dimanfaatkan sebagai daya tarik ruang dan lingkungan sekitar. Penempatan pohon dapat
melindungi bangunan dari terpaan angin kencang dan intensitas caahaya tinggi. Berdasarkan
hal diatas membuktikan bahwa masyarakat tradisional bali sangat mempertimbangkan alam
dalam setiap aktivitas. Terciptanya konsep sanga mandala yang memiliki pembagian
sembilan pola ruang sangat memperhatikan ekologi. pada prinsipnya, konsep penataan ruang
yang diciptakan oleh masyarakat tradisional Bali tidak hanya dapat diaplikasikan pada
lingkungan pemukiman dan rumah tinggal. seperti halnya dasar terbentuknya konsep sanga
mandala, pengembangan dapat dilakukan lebih detail dan fokus yaitu pada desain interior.
Objek desain interior tidak hanya pada rumah tinggal melainkan pada desain interior komersil
seperti kantor, perpustakaan, museum, restoran, gedung olehraga bahkan pusat perbelanjaan.
Konsep sanga mandala merupakan hasil budaya masyarakat tradisional Bali yang
dihasilkan dari kolaborasi alam dan religi. Konsp budaya yang memperhatikan alam dan riligi
ini tidak hanya sesuai untuk kehidupan masyarakat tradisional namun juga pada masyarakat
moder serta sekaligus menjaga keberlangsungan sistem alam semesta. Pelestarian warisan
leluhur berupa konsep khususnya penataan pemukiman dan rumah tinggal dapat dilakukan
dengan catatan tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

III. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Pola pembagian ruang pada konsep sanga mandala memiliki tiga ruang kosong masingmasing pada bagian tenggara(nistaning utama), bagian tengah(madyaning-madya) dan
bagian barat laut(utamaning-nista).
2. Pola ruang terbuka tersebut berbentuk garis diagonal yang searah dengan pergerakan angin
pada musim hujan dan kemarau.
3. Pola ruang kosong pada konsep sanga mandala mampu mengalirkan udara ke seluruh
lingkungan rumah tinggal dengan adanya ruang kosong pada bagian tengah(natah).
4. Pola penataan bangunan pada konsep sanga mandala yang berorientasi ke tengah(terpusat)
mampu memaksimalkan pencahayaan alami.
5. Bentuk bangunan dengan ruang teras mampu memberikan cahaya tidak langsung pada
aktivitas.
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MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
MELALUI PARIWISATA : PENGEMBANGAN KAWASAN DANAU
BERATAN SEBAGAI OBJEK WISATA SPIRITUAL
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Putu Krisna Adwitya Sanjaya
Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia
Krisnasanjaya50@yahoo.co.id
ABSTRAK
Sektor pariwisata memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan
ekonomi nasional maupun daerah. Pariwisata menjadi primadona untuk meningkatkan laju
perekonomian berbagai daerah di Tanah Air termasuk Provinsi Bali. Bali memiliki daya tarik
wisata yang heterogen bernafaskan budaya yang dijiwai oleh spirit adiluhung Agama Hindu.
Danau Beratan merupakan salah satu daya tarik wisata yang berlokasi di Desa Candikuning
Kabupaten Tabanan yang cocok dikembangkan sebagai objek wisata spiritual. Keberadaan
Danau Beratan dimaknai oleh masyarakat Hindu selain ekonomis juga bermakna religius
yang sangat tinggi sehingga disakralkan. Kesakralan danau direpresentasikan dengan
keberadaan pura disekitar danau seperti Pura Ulun Danu Beratan, Pura Penataran Agung,
Pura Lingga Petak, Pura Dalem Purwa, Pura Prajapati dan Pura Taman Beji. Pura-pura
tersebut berfungsi sebagai tempat untuk memuja Keagungan Tuhan dengan manifestasinya
sebagai Dewa Tri Murti guna memohon anugerah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan
umat manusia dan kelestarian alam semesta. Pura-pura tersebut memiliki nilai spiritual magis
yang tinggi sehingga kawasan di sekitar pura dan danau sangat di sakralkan oleh masyarakat
Hindu. Untuk menjaga kesucian danau dilakukan upacara danu kerthi. Pariwisata spiritual
merupakan trend baru sebagai bentuk pengembangan pariwisata yang berkualitas karena
dapat menata kehidupan sosial budaya dengan berbagai keunikan adat istiadat, sebagai
instrumen peningkatan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan sekaligus upaya
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini merupakan peluang yang sangat baik
bagi daerah untuk mengakselerasi pembangunan ekonominya melalui jalur pariwisata
berbasis wisata spiritual.
Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi, Pariwisata Spiritual, Pemberdayaan Masyarakat
dan Danau Beratan.
I. PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu motor penggerak pembangunan nasional Indonesia,
bahkan dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa kedua
setelah minyak dan gas (migas) maupun industri kelapa sawit (Crude Palm Oil). Dalam tiga
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tahun terakhir (2015-2017) Penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata masingmasing sebesar 12,22 miliar USD pada tahun 2015 meningkat menjadi 13,56 miliar USD
pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,8 miliar USD
(Kemenpar RI, 2018) atau secara average dalam 3 tahun terakhir kontribusi sektor pariwisata
dalam menyumbang devisa negara mengalami kenaikan sebesar 14,19 persen, ini
menandakan pariwisata memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Melalui
pariwisata diharapkan mampu mendapatkan devisa, baik melalui penanaman modal asing
dalam industri pariwisata maupun money spending dari wisatawan, membuka serta
memperluas pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, dengan demikian akan
terjadi akselerasi pembangunan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Merujuk kepada hasil riset Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik
Indonesia (2001) tentang Studi Rencana Pengembangan Wisatawan Minat Khusus ditemukan
fakta bahwa telah terjadi pergeseran orientasi wisatawan dalam berwisata, hal ini dibuktikan
secara agegratif bahwasannya minat utama wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia
adalah melihat kehidupan asli masyarakat lokal (20 persen), mengikuti upacara ritual (15
persen), melihat sekaligus mempelajari kerajinan khas lokal (12,5 persen) dan memikmati
makanan khas lokal (10 persen). Orientasi wisatawan asing untuk datang dan berkunjung ke
Indonesia adalah sebesar 67, 5 persen melihat kebudayaan adat istiadat yang berbanding
linier terhadap orientasi kunjungan wisatawan mancanegara datang ke Bali yakni sebesar
71,17 persen dan 53,83 persen wisatawan nusantara yang berkunjung ke pulau Bali adalah
untuk melihat kebudayaan dan upacara adat. (Diparda Prov. Bali, 2011). Hal ini akan
membawa implikasi untuk mengembangkan produk wisata dari produk wisata berkonsep
pariwisata massal yang menekankan kepada aspek kuantitatif menuju kepada konsepsi
pariwisata berkualitas yang menekankan pada pelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya
serta pengembangan masyarakat lokal. Pergeseran orieintasi wisatawan dalam berwisata
menuntut adanya reorientasi dalam pembangunan pariwisata.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata Desa Candikuning di Kabupaten Tabanan
memiliki keragaman daya tarik, baik daya tarik alam, budaya yang unik dan natural serta
kehidupan masyarakat yang religius. Daya tarik ini relevan untuk pengembangan pariwisata
yang berbasis spiritual pada kawasan Danau Beratan. Danau Beratan merupakan danau yang
dipercaya sebagai sumber air bagi beberapa wilayah di Bali, bahkan subak yang ada di Bali
menyakini bahwa Danau Beratan bersama Danau Buyan dan Danau Tamblingan merupakan
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sumber utama bagi water irrigation supplier. Kawasan disekitar Danau Beratan sangat
disakralkan oleh masyarakat Hindu di Pulau Bali, selain itu kawasan ini juga sangat kaya
dengan nilai-nilai kesakralan yang merupakan usaha-usaha perlindungan sumber daya alam
yang sesuai dengan konsep rwa bhineda, nyegara gunung, dan purusa predana (Candrawan,
2015). Hal ini tercermin dari keberadaan kosmologis masyarakat Hindu di kawasan Danau
Beratan dalam pelestarian lingkungan yang berujung pada pengembangan wisata spiritual.
Pariwisata spiritual dapat menata sistem kehidupan sosial budaya masyarakat dengan
berbagai heterogenitas adat istiadat dan budaya (Sukadi, Sutama, dkk,2013). Desa
Candikuning dengan kawasan Danau Beratan_nya memiliki diffrensiasi baik adat istiadat,
budaya, awig-awig, kehidupan sosial masyarakatnya dalam balutan local genius memiliki
panorama alam yang menakjubkan berupa perbukitan maupun pegunungan ini merupakan
anugrah Shang Hyang Widhi Wasa yang harus dipelihara dan dilestarikan. Mengembangkan
spiritual tourism tidak harus selalu dikejawantahkan dalam pembangunan fisik yang masif
akan tetapi tetap pada pemberdayaan cultural social values yang ada pada masyarakat
sehingga dengan demikian pariwisata tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan secara
material tetapi juga spiritual masyarakatnya.

II. PEMBAHASAN
1) Makna Air Bagi Masyarakat Hindu
Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh mahluk hidup tanpa terkecuali, sama
halnya dengan tanah sebagai tempat untuk berpijak bagi semua mahluk hidup yang berfungsi
sebagai ibu pertiwi tempat kembalinya segala sesuatu untuk melebur dan memusnahkan
segala keletehan yang ada di muka bumi dan menjadi sumber air, oleh karena itu air adalah
segalanya bagi mahluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan serta manusia sehari-hari sangat
membutuhkan air, bahkan untuk lebih melengkapi dalam tubuh diperlukan kuantitas tertentu,
sehingga organ tubuh dapat berfungsi dengan baik, karena mahluk hidup tanpa air maka
sangat menderita hidupnya karena kekeringan.
Bagi masyarakat Hindu air bermakna kesuburan dalam aktivitas pertanian, bermakna
penyembuhan dalam aktivitas pengobatan, bermakna penyucian dalam ruwatan, air
merupakan sarana persembahyangan yang penting. Ada dua jenis air yang dipakai dalam
persembahyangan yaitu: (a) air untuk membersihkan mulut dan tangan, (b) air suci yang
disebut tirta. Tirta ini pun ada dua macamnya yaitu: tirta yang di dapan dengan memohon
kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan tirta yang di buat dengan puja. Tirta berfungsi untuk
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membersihkan diri dari kotoran maupun kecemaran pikiran. Adapun macam-macam tirta
yang digunakan dalam upacara agama yaitu; tirta pembersihan, tirta pengelukatan, tirta
wangsuhpada, tirta pemanah, tirta penembak dan tirta pengentas. Air juga bermakna
keabadian bagi para dewa, siklus pemurnian air, kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan
keluarga dan kebahagiaan.

2) Pembangunan Daerah : Pendekatan Teoritis
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang terencana, tersistem dan
terstruktur dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada
dan membentuk partnership antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk
menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam
wilayah tersebut. Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada
kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan atas karakteristik daerah yang
bersangkutan (endogenous) dengan menggunakan potensi human resources, kelembagaan
dan local phsycal resources. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif – inisiatif
yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan
kerja baru dan merangsang peningkatan aktivitas perekonomian (Subandi, 2014).
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah menjadi sebuah kebutuhan yang absolut
karena terkait dengan alokasi distribusi faktor-faktor produksi diantara regional maupun
sektor-sektor perekonomian. Faktor-faktor produksi akan bergerak antara kawasan
berdasarkan mekanisme pasar dan mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.
Friedman and Alonso, 1964 (dalam Rahyuda, 2003) menyatakan bahwa daerah memiliki
ruang wilayah dan kota, untuk mampu mengintergrasikan kedua hal ini maka dibutuhkan
perencanaan pembangunan yang visioner, karena dua hal ini memiliki determinan yang
berbeda antara fungsi dan kedudukannya. Dalam perencanaan pembangunan daerah,
keduanya wajib terintegrasi dalam suatu perencanaan yang simultan dengan maksud
tercapainya kesejahteraan sosial. Sasaran pembangunan hanya mampu terwujud apabila
pemerintah daerah mengetahui potensi daerah dan kawasan andalan serta mampu
merumuskan strategi kebijakan kebijakan diversifikasi ekonomi regional. Dalam era otonomi
seperti saat ini dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam
mengelola potensi daerah maka perencanaan pembangunan yang terintegrasi sangat sesuai
untuk mencapai kesesuaian pembangunan yang berkualitas.
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Secara alamiah telah terbangun koherensi ekonomi antar daerah yang saling terkait
dan bergantung bahkan dalam skala internasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi
dalam kerangka pengembangan wilayah memberikan perhatian kepada konektifitas antar
ruang desa dan kota dengan regional, nasional maupun internasional yang dilandasi oleh
hakekat keterkaitan (linkages) dan ketergantungan (dependencies).

3) Partisipasi Masyarakat Dalam Mindset Pembangunan Berbasis Masyarakat yang
Berkelanjutan
Pemikiran pembangunan berbasis masyarakat dan berkelanjutan meletakkan
masyarakat pada posisi sentral dalam pembangunan. Segenap lapisan masyarakat hingga
yang terbawah diberi kesempatan dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan.
Kewenangan masyarakat termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak pada tahap
mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta hasil
pembangunan. Asumsi dasar dari pemikiran tersebut adalah proses pengawasan terhadap
mekanisme pengambilan keputusan harus diberikan porsi yang besar kepada masyarakat,
karena masyarakatlah yang nantinya menjadi pihak

paling menanggung dampak dari

keputusan yang telah dibuat sebelumnya.
Pola pikir pembangunan berbasis masyarakat yang berkelanjutan muncul sebagai
respon terhadap kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi
dan sering mengabaikan ruang lingkungan, sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal
pembangunan pariwisata, seperti halnya pembangunan ekonomi makro, dianut pula
paradigma pertumbuhan yang mengacu pada teori modernisasi dengan trickle down effectnya.
Disamping konsep berbasis masyarakat, konsep pariwisata berkelanjutan juga menjadi
hal yang penting dalam pembangunan pariwisata. Dalam pariwisata, kedua konsep ini yakni
berbasis masyarakat dan berkelanjutan harus bersinergi. Pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan generasi
saat ini tidak boleh menghancurkan berbagai sumber daya sehingga kesejahteraan generasi
mendatang tetap terjamin (Cooper, 2008). Pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah proses
dan sistem pembangunan pariwisata yang mampu menjamin keberadaan sumber daya alam,
kehidupan sosial budaya dan ekonomi hingga generasi mendatang. Intinya, pariwisata
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berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada
perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan (Dewi, 2014).

4) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Religi Kawasan
Danau Beratan sebagai terobosan Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah

Salah satu bentuk implementasi dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat
dan berkelanjutan adalah diikutsertakannya peran masyarakat dalam aktivitas pariwisata di
daerah tujuan wisata. Melalui keikutsertaan tersebut diharapkan terjadi pemerataan yang
sesuai dengan konsepsi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini akan menjadi
sangat penting mengingat adanya kecenderungan yang signifikan dalam dua dekade terakhir
terhadap pergeseran minat wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang ditandai
dengan tumbuhnya kelompok pasar baru, yakni segmentasi wisata minat khusus yang salah
salah satunya adalah wisata spiritual.
Wisata spiritual merupakan salah satu jenis wisata yang dilandasi oleh dorongan
yang terkait dengan spiritualitas. Pariwisata dewasa ini bukan saja terkait dengan pengalaman
yang bersifat fisik akan tetapi pengalaman yang bersifat spiritual yang diharapkan mampu
untuk meningkatkan kualitas hidup orang yang melakukan perjalanan tersebut. Spiritual
tourism merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berkualitas yang sangat potensial untuk
dikembangkan karena dalam prakteknya sangat menghargai budaya lokal, mencintai alam
dan lingkungan serta sebagaian besar wisatawannya berasal dari kalangan terdidik (Pitana,
2012).
Pariwisata spiritual sebenarnya telah ada dan terimplementasi sejak dahulu, dimana
orang-orang terdahulu melakukan perjalanan guna mengunjungi tempat-tempat yang
dianggap sakral dan keramat, serta melakukan konsultasi kepada orang-orang suci berdasar
pada keyakinan mereka. Tujuan dari pada aktivitas itu adalah untuk mendapatkan jawaban
yang terkait dengan pertanyaan yang mereka ajukan seperti tentang spiritualitas, ritual,
maupun yang berkaitan dengan kepercayaan atau sistem religi, hal inilah yang menjadi
argumentasi dan motivasi mereka untuk melakukan perjalanan (Maulana, 2014).
Sistem religi merupakan pedoman yang dikejawantahkan melalui kegiatan religius.
Bagi masyarakat Hindu keharmonisan antara manusia dengan alam diaktualisasikan melalui
upaya manusia dalam melakukan aksi religius. Ritual persembahan yang ditujukan kepada
para Dewa yang bersemayam di gunung dan danau. Bagi masyarakat Hindu, Danau Beratan
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dianggap sebagai kawasan sakral. Kesakralan danau direpresentasikan melalui keberadaan
pura di sekitar danau. Pura-pura tersebut adalah Pura Ulun Danu Beratan, Pura Penataran
Agung, Pura Lingga Petak yang terletak di bibir danau, Pura Dalem Purwa, Pura Prajapati,
dan Pura Taman Beji. Pura-pura tersebut memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan
keagungan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Tri Murti guna memohon anugrah
kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam semesta. Purapura tersebut memiliki spiritual magis yang tinggi sehingga kawasan di sekitar pura dan
danau sangat di sakralkan oleh masyarakat Hindu. Untuk menjaga kesucian danau dilakukan
upakara danu kerthi setiap 5 (lima) tahun.
Upakara danu kerthi diartikan sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan kelestarian
sumber-sumber air tawar seperti danau, sungai, dan beberapa sumber mata air tawar lainnya.
Dalam tata ruang kosmik Hindu, danau adalah pusat mata air tawar. Dari resapan danau
permukaan dan danau bawah tanah muncullah sumber mata air yang mengalir menjadi
sungai-sungai. Secara sekala, upakara danu kerthi dilaksanakan dengan menghormati,
menjaga kelestarian dan kemurnian sumber-sumber air tawar agar tidak tercemar akibat
perilaku buruk pada sumber–sumber air tawar sebagai salah satu unsur alam yang paling
menentukan kehidupan di bumi. Secara niskala, upakara danu kerthi dilaksanakan dengan
berbagai upacara yang terkait dengan menjaga kesucian dan kelestarian sumber-sumber air
tawar dan melestarikan Pura-pura Beji dan Pura Ulun Danu, tujuannya adalah menjaga aura
positif pada sumber-sumber air tawar.
Atraksi wisata dapat diartikan sebagai objek wisata mencakup segala macam objek
bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tarik dan layak ditawarkan kepada
wisatawan. Atraksi wisata dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu (a) atraksi yang dapat
dinikmati oleh panca indera, contohnya, pertunjukan tari, kuliner lokal, bangunan-bangunan
khas, mengikuti kegiatan bertani di sawah atau memetik buah di kebun, dan (b) atraksi yang
tidak dapat dilihat secara kasat mata contohnya, menyimak penuturan penglingsir desa yang
menceritakan masa lalu sebuah desa atau mendengarkan mitologi dari keberadaan atau asal
muasal yang berkembang di wilayah tertentu. Melalui kegiatan mendengar, wisatawan
memperoleh sesuatu informasi selama mengikuti kegiatan wisata di desa.
Pengelolaan atraksi wisata diperlukan agar pengembangannya terencana, dan
kelestarian alam terjaga serta memperoleh economic revenue kepada masyarakat, dengan
demikian, daya tarik wisata dapat berkembang dengan baik. Masyarakat mendukung dan
berpartisipasi aktif di dalam pengembangan wisata, yang tetap bernafaskan kepada
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keseimbangan alam. Unsur utama yang menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi
pariwisata adalah adanya atraksi wisata. Untuk merebut pasar wisatawan, maka unsur daya
tarik ini harus dikelola dan dikembangkan secara optimal. Indikator pengelolaan atraksi
adalah keunikan, keaslian, dan keragaman atraksi yang ditawarkan.
Pengembangan atraksi wisata spiritual yang dilakukan melalui konsep diversifikasi
bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Sebagai contoh adalah
dengan menyelenggarakan Festival Ulun Danu Beratan selama sebulan penuh setiap Juli
hingga Agustus. Festival ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas kunjungan
wisatawan ke Pura Ulun Danu dan Danau Beratan. Festival yang digelar setiap Minggu dan
Rabu ini menghadirkan berbagai atraksi seni dari satakan wilayah Desa Candikuning. Atraksi
yang ditampilkan adalah kesenian okokan, nguncang, tari baris, dan lain sebagainya. Ini
merupakan bagian pelestarian budaya lokal, dan sebagai upaya untuk meningkatan jumlah
kunjungan wisatawan.
Kombinasi daya tarik wisata spiritual di Kawasan Danau Beratan seperti : a)
keindahan panorama alam perbukitan Danau Beratan yang merupakan wisata Spiritual
berbasis alam, b) Atraksi seni dari satakan Desa Candikuning yang mempergunakan alat
musik tradisional gong maupun gamelan merupakan wisata spiritual berbasis musik, dimana
musik yang dihasilkan oleh alunan suara gong dan gamelan dapat meresap ke dalam sanubari
spiritualitas pendengarnya, c) masih dalam kategori atraksi seni satakan Desa Candikuning
yang menampilkan tarian dapat mengundang partisipasi para wisatawan untuk berkreasi, hal
ini bertujuan untuk membantu para wisatawan dalam mengeksplorasi spriritual mereka serta
mendapat pengetahuan spiritual dari aktivitas yang berbasis kreatifitas tersebut, hal ini
tergolong kedalam wisata spiritual berbasis kreatifitas dan fisik, d) Keberadaan Pura – Pura di
kawasan Danau Beratan seperti Pura Ulun Danu Beratan, Pura Penataran Agung, Pura Lingga
Petak, Pura Dalem Purwa, Pura Prajapati dan Pura Taman Beji. Pura-pura tersebut berfungsi
sebagai tempat untuk memuja Keagungan Tuhan dengan manifestasinya sebagai Dewa Tri
Murti guna memohon anugerah kesuburan, kemakmuran, kesejahteraan umat manusia dan
kelestarian alam semesta. Pura-pura tersebut memiliki nilai spiritual magis yang tinggi
sehingga kawasan di sekitar pura dan danau sangat di sakralkan oleh masyarakat Hindu.
Untuk menjaga kesucian danau dilakukan upacara danu kerthi. Ini merupakan konsep dari
wisata spiritual berbasis aktifitas spiritual. Itu semua merupakan potensi yang dimiliki oleh
oleh Kabupaten Tabanan khususnya Desa Candikuning agar terus dikembangkan kontinuitas
maupun kualitasnya guna memberi impact yang luas bagi kehidupan masyarakat.
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Kabupaten Tabanan dengan Desa Candikuning_nya merupakan salah satu core
pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali selain Kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar,
menetapkan pariwisata sebagai salah satu lokomotif pendorong perekonomian daerah dan
memiliki potensi wisata yang cukup besar dan menjanjikan. Salah satunya adalah dengan
mengembangkan kawasan Danau Beratan sebagai destinasi pariwisata spiritual. Ragam
wisata ini pada implementasinya sangat menghargai tradisi budaya lokal, mencintai alam dan
lingkungan. Objek Pariwisata spiritual ini bukanlah membahas agama semata, akan tetapi
kecenderungannya justru melirik orang untuk berbicara tentang spiritual, mereka mencari
kedamaian dan keharmonisan hidup (Sukadi, Sutama, dkk, 2013). Dewasa ini wisatawan
lebih memiliki orientasi untuk menikmati nilai-nilai sejarah, implementasi sosio culutral
masyarakat tradisional yang harmonis, humanis, toleran, ramah lingkungan serta mampu
mendapatkan kedamaian lahir bathin dalam melakukan perjalanan wisata spiritual terhadap
objek wisatanya (Pitana, 2012).
Beberapa manfaat yang diperoleh dalam kegiatan pariwisata diantaranya: a)
Pendapatan dari valuta asing, b) Menyehatkan Balance of Payment (BOP), c) Pendapatan dari
aktifitas pariwisata, d) Peningkatan Pendapatan Daerah, e) Penyerapan tenaga kerja, f)
Multiplier Effects, g) Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal,

h)

Memberdayakan masyarakat, i) Meningkatkan permintaan akan produk pertanian lokal, j)
Menstimulasi pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan ekonomi baru, serta k)
Manajemen pengelolaan sumber daya sebagai revenue bagi otoritas lokal. Salah satu
pemikiran guna mewujudkam impact dari aktivitas pariwisata dalam kaitan pembangungan
ekonomi Kabupaten Tabanan adalah dengan menjalin sinergitas antar Kabupaten dan
Provinsi (lintas sektoral), contohlah Kabupaten Badung yang memiliki Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tertinggi di Bali. Saat ini secara overall rata–rata lama tinggal wisatawan
yang menginap di Kabupaten Badung adalah selama tiga hari mampu memberi kontribusi
terhadap PAD sebesar Rp. 5,5 triliun (Sukawati, 2018), bandingkan dengan average lama
tinggal wisatawan nusantara (wisnus) yang menginap di Kabupaten Tabanan adalah selama
1,12 hari sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) adalah selama 2,22 hari memberi
kontribusi terhadap PAD Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 324 miliar (BPS Kab. Tabanan,
2017). Data mengenai rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Tabanan dapat
divisualisasikan dalam gambar 1.1.
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sangat berarti karena memiliki heterogenitas budaya, adat istiadat, sistem religi, kearifan
lokal, untuk dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai wahana dalam
mengakselerasi pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini maka pengembangan sektor
pariwisata khususnya wisata spiritual di Kawasan Danau Beratan harus digarap secara
terencana, terarah dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan sumber daya
pariwisata dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam mengimplementasikan peran
sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi masa depan, hal ini
tercermin dalam tabel 1.1. Dalam tabel 1.1 menunjukan data tentang sektor-sektor
pembentuk Produk Domestik Reginonal Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan dalam kurun
waktu tujuh (7) tahun terakhir. PDRB Kabupaten Tabanan tahun 2016 sebesar 13.426.017,66
juta rupiah atau meningkat 774.669,09 juta rupiah dibanding tahun 2015 sebesar
12.651.348,57 juta rupiah, ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten
Tabanan (mempergunakan tahun dasar 2010) pada tahun 2016 sebesar 6,12 persen yang bila
dikalkulasi secara keseluruhan laju PDRB Kabupaten Tabanan bergerak dilevel 6.26 persen
per tahun.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2016
(Perhitungan Atas Dasar Harga Konstan Tahun seri 2010 dalam Juta
Rupiah)
Kategori PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2360630.56 2387892.39 2520267.96 2581438.51 2673872.12 2726575.02 2868766.12

Pertambangan dan Penggalian

118784.70 130989.92

149887.36

162129.56

162091.10

156343.81

160641.03

Industri Pengolahan

558092.01 562437.86

585413.28

639107.58

695818.59

771128.61

808679.79

Pengadaan Listrik dan Gas
10076.79 10943.83
11987.37
13043.89
13264.93
13410.57
13717.29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
19823.30 19835.90
20230.37
21507.26
23118.84
23573.14
24445.76
Limbah
Konstruksi
859332.91 914655.53 1078816.23 1151525.44 1174085.74 1255518.85 1343604.70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
775747.08 818633.49 855403.46 940291.03 1011444.22 1105066.66 1186417.84
Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
167324.46 172782.06 178683.95 191052.90 207718.43 214611.43 233058.38
Penyediaan Akomodasi dan Makan
1675472.85 1782177.64 1892207.89 2050684.95 2189285.63 2310918.91 2438015.04
Minum
Informasi dan Komunikasi
589373.34 640265.04 684028.13 728744.25 782143.64 857822.67 943402.51
Jasa Keuangan dan Asuransi

312381.53 327907.84

352977.69

403043.23

442865.06

464726.30

494072.51

Real Estate

546441.84 569432.35

598605

644930.68

704024.39

750276.49

771361.71

98239.01

99066.69

108987.05

117543.22

126669.30

134464.16

Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan

716183.41 898552.63

897151.53

902890.78 1003276.95 1086304.37 1154801.70

151609.99 167812.78

166284.25

190546.88

211487.40

236334.20

255736.54

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

193313.25 205328.74

215096.71

244384.07

275640.21

310429.79

334490.76

Jasa Lainnya

175397.25 187467.45

194354.46

203882.74

220318.90

241638.45

260341.81

PDRB

95359.05

9325344.32 9895354.48 10500462.33 11178190.81 11907999.37 12651348.57 13426017.66
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Sumber : Tabanan Dalam Angka, 2017
Tabel 1.1 juga menjelaskan diimana sektor tersier masih mendominasi pendapatan
regional Tabanan sebesar 60,03 persen, disusul oleh sektor primer sebesar 24,25 persen dan
sektor sekunder sebesar 15,72 persen, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya
kontribusi sektor tersier dalam pembentuk PDRB cukup tinggi yang berarti telah terjadi
pergeseran komponen pembentuk PDRB dari sektor primer ke sektor tersier.

III. PENUTUP
Kabupaten Tabanan dengan Desa Candikuning_nya merupakan salah satu core
pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali selain Kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar,
menetapkan pariwisata sebagai salah satu pendorong perekonomian dan memiliki potensi
wisata yang cukup besar dan menjanjikan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan
kawasan Danau Beratan sebagai destinasi pariwisata spiritual. Ragam wisata ini pada
implementasinya sangat menghargai tradisi budaya lokal,mencintai alam dan lingkungan.
Objek Pariwisata spiritual ini bukanlah membahas

agama

semata,

akan

tetapi

kecenderungannya justru melirik orang untuk berbicara tentang spiritual, mereka mencari
kedamaian dan keharmonisan hidup.
Pengembangan wisata minat khusus seperti spiritual tourism merupakan salah satu
alternatif mengingat dalam dua dekade terakhir telah terjadi pergeseran orientasi wisatawan
dalam melakukan perjalanan wisata menuju kepada konsep pariwisata berkualitas yang
berorientasi pada pelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya masyarakat, pengembangan
masyarakat lokal termasuk didalamnya memberi manfaat yang besar bagi masyarakat lokal,
dan profit jangka panjang. Pariwisata spiritual merupakan trend baru sebagai bentuk
pengembangan pariwisata yang berkualitas karena dapat menata kehidupan sosial budaya
dengan berbagai keunikan adat istiadat, sebagai instrumen meningkatkan pendapatan daerah,
membuka lapangan pekerjaan sekaligus sebagai upaya untuk peningkatan kualitas hidup
masyarakat, ini adalah peluang yang sangat strategis bagi Kabupaten Tabanan guna
mengakselerasi pembangunan ekonominya melalui jalur pariwisata berbasis spiritual
tourism.
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ABSTRAK
Salah satu kecenderungan global adalah tumbuhnya kesadaran wisatawan untuk
memahami pusaka budaya masa lalu. Hal ini dimaksudkan untuk mencari autentisitas dan
identitas bagi wisatawan bersangkutan. Upaya untuk memahami pusaka budaya masa lalu
(cultural heritage) tidak hanya dilakukan dalam wilayah negara sendiri tetapi juga secara
lintas negara. Pusaka budaya masa lalu dianggap sebagai modal (cultural capital) dalam
pengembangan pariwisata budaya. Wisatawan mengkonsumsi pusaka budaya sebagai objek
dan daya tarik wisata, karena faktor estetika, emosi dan nilai sejarah yang dimiliki oleh suatu
objek. Wisatawan akan senantiasa tertarik untuk mengetahui bagaimana orang lain dapat
hidup dalam lingkungan yang berbeda dari lingkungan mereka sendiri. Pertanyaanpertanyaan semacam ini merupakan salah satu motivasi yang mendorong wisatawan untuk
bepergian dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Wisatawan melakukan kontak atau
hubungan dengan masyarakat lokal, mengapresiasikan adat istiadat, gastronomi musik dan
kesenian mereka. Agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai
potensi dasar yang dominan. Dalam konsep pengembangan pariwisata budaya di daerah Bali
tersirat cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga
keduanya meningkat secara selaras, serasi dan seimbang. Dikatakan Lipe (1984, dalam
Ardika: 2007) bahwa peninggalan sejarah dan kepurbakalaan mempunyai nilai informatif,
estetika, simbolik/asosiasi dan ekonomis sehingga sering menjadi objek/daya tarik wisata.
Penulisan ini akan mengidentifikasikan pura sebagai daya tarik wisata dan implikasinya bagi
masyarakat sekitar. Diharapkan dalam pengembangan pariwisata di daerah bali adanya
hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara pariwisata dan kebudayaan.
Kata Kunci: Pariwisata budaya, Bangunan suci, Wisatawan, Pelestarian.

I. PENDAHULUAN
Salah satu kecenderungan global adalah tumbuhnya kesadaran wisatawan

untuk

memahami pusaka budaya masa lalu. Hal itu dimaksudkan untuk mencari autentisitas dan
identitas bagi wisatawan bersangkutan. Upaya untuk memahami pusaka budaya masa lalu
(cultural hieritage) tidak hanya dilakukan dalam wilayah negara sendiri, tetapi juga secara
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lintas negara. Pusaka budaya masa lalu dianggap sebagai modal (cultural capital) dalam
pengembangan pariwisata budaya.
Pariwisata adalah salah satu fenomena kebudayaan global yang dipandang sebagai
suatu sistem. Pariwisata pada hakikatnya adalah pengalaman

manusia, sesuatu yang

dinikmati, diantisipasi dan diingat sepanjang hidupnya. Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa museum,
peninggalan-peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni bangunan, seni budaya
dapat dikategorikan sebagai obyek dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya
manusia.
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1991 yang merupakan penyempurnaan dari
peraturan daerah nomor 3 tahun 1974 menyebutkan bahwa kepariwisataan yang
dikembangkan di daerah ini adalah pariwisata budaya yang mana perkembangannya m
menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, yang merupakan
bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi daerah yang dominan. Pengembangan
pariwisata budaya, Gianyar sesungguhnya sangat beruntung karena sejak lama telah
mendapat citra yang positif. Dalam perjalanan sejarah yang amat panjang dengan melewati
masa prasejarah dan kemudian masuk ke dalam era sejarah serta peradaban modern, bali
dengan manusia dan kebudayaannya berkembang secara horizontal dan vertikal (Setiawan,
2011 : 5 dalam prabhawa, 2017).
Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki warisan cagar budaya yang relatif banyak
yaitu benda/bangunan cagar budaya. Salah satunya ialah pura Puseh Desa Batuan yang
berlokasi di Desa Batuan, Sukawati Gianyar. Pura Puseh Desa Batuan selain sebagai tempat
suci untuk umat Hindu juga sebagai warisan budaya yang dilindungi dan dilestarikan.
Melalui tulisan ini ada beberapa hal yang dikaji yakni Pura Puseh Desa Batuan
sebagai daya tarik wisata dan implikasinya bagi masyarakat Gianyar khususnya masyarakat
Desa Adat Batuan Sukawati Gianyar.

II. PEMBAHASAN
1) Pura Puseh Desa Batuan sebagai Daya Tarik Wisata
Pura sebagai tempat suci umat Hindu Dharma mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu
tempat suci karena kondisi alam (sendirinya) dan tempat suci karena disucikan atau
dibangun. Tempat suci karena sendirinya adalah puncak gunung, sumber mata air, sedangkan
tempat suci yang dibangun adalah pura.
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Pura di Bali disebut kahyangan atau parhyangan sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek Agama Hindu, fungsi pura yakni
sebagai tempat memuja Hyang Widhi Wasa dalam segala prabawanya (manifestasi-Nya) dan
atman sidha dewata (roh suci leluhur). Di Bali pura dikelompok-kelompokkan dengan tujuan
meningkatkan pengertian dan kesadaran umat terhadap pura sebagai tempat suci (Supartha
dalam Prabhawa 2017-77).
Berdasarkan karakteristiknya, pura di Bali digolongkan menjadi empat kelompok
yaitu pura kahyangan jagat, pura kahyangan tiga, pura swagina (fungsional) dan pura
kawitan, pura kahyangan tiga terdiri dari pura puseh, pura desa dan pura dalem. Ada dua
versi pura kahyangan tiga dilihat dari tempatnya. Kahyangan tiga versi pertama, ketiga pura
itu masing-masing letaknya terpisah. Sedangkan kahyangan tiga versi kedua, bahwa pura
desa dan pura puseh menjadi satu tempat dan pura dalem berdiri sendiri. Pura kahyangan tiga
merupakan pura teritorial yaitu pura yang disungsung oleh desa adat (Bidja, 2012:11).
Dari uraian diatas Pura Puseh Desa Batuan termasuk pura berkarakter sebagai Pura
Kahyangan Tiga yang merupakan tempat suci umat Hindu untuk memuja yang Widhi dalam
segala manifestasi-Nya, jadi secara teritorial sebagai tempat pemujaan masyarakat desa yang
dilihat oleh kesatuan wilayah dari suatu desa adat masyarakat desa Batuan, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar.
Berkembangnya Bali sebagai daerah pariwisata mempengaruhi pula fungsi pura itu
sendiri. Begitu pula halnya dengan pura puseh desa Batuan itu sendiri. Pura Puseh Desa
Batuan mulai didatangi wisatawan pada tahun 1998. Pada saat itu belum adanya pengelolaan
pura sebagai daya tarik wisata budaya. Adanya kunjungan wisatawan yang bertambah setiap
tahunnya mendorong masyarakat desa Batuan untuk mengelola secara serius Pura Puseh
Desa Batuan sebagai daya tarik wisata budaya.
Di zaman post industri sekarang ini, segala objek, kualitas dan tanda-tanda dijadikan
komoditas melalui proses perubahan untuk dipasarkan dalam rangka mencari untung. Dalam
hal ini, dihubungkan dengan kapitalisme karena kapitalisme tidak pernah lelah mencari pasar
yang mana ekonomi semua terintegrasi dalam kapitalis dunia melalui industri jasa yang
berpusat pada teknologi informasi. Jadi dalam hal ini pura Puseh Desa Batuan telah
mengalami perubahan fungsi dihubungkan dengan industri pariwisata di mana Pura Puseh
Desa Batuan, masyarakat dan obyek/tanda yang ada di sekitarnya melalui proses ini dijadikan
produk wisata untuk memproses pendapatan, sehingga memerlukan promosi atau pemasaran
melalui distribusi oleh pelibat pariwisata untuk bisa dikonsumsi.
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Pada mulanya pariwisata dikembangkan semata-mata hanya untuk memproses
keuntungan ekonomi baik bagi negara dan masyarakat, dimana aspek –aspek sosial budaya
sering tidak mendapat perhatian karena tujuan setiap program pembangunan adalah untuk
mengejar produktivitas. Pembangunan semestinya lebih memperhatikan aspek-aspek soswial
budaya k arena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal (PItana, 2005 dalam
Prabawa, 2017:86).
Salah satu kecenderungan pariwisata global adalah tumbuhnya kesadaran wisatawan
untuk memahami benda cagar budaya masa lalu. Hal ini dimaksudkan untuk mencari
otentisitas Dan identitas bagi wisatawan bersangkutan. Upaya untuk memahami benda cagar
budaya masa lalu (cultural heritage) tidak hanya dilakukan dalam wilayah negara sendiri,
tetapi juga secara lintas negara, benda cagar budaya masa lalu dianggap sebagai modal
(cultural capital) dalam pengembangan pariwisata budaya (Richards, 1996 dalam Ardika,
2015 : 57).
Wisatawan dapat mengosumsi benda cagar budaya sebagai daya tarik wisata karena
faktor estetika, emosi, adanya informasi dan nilai sejarah yang dimilikinya. Wisatawan akan
senantiasa tertarik untuk mengetahui bagaimana orang lain dapat hidup dalam lingkungan
mereka sendiri. Ha ini menjadi salah satu daya tarik untuk mereka ketahui sehingga
mendorong wisatawan bepergian dari satu destinasi ke destinasi lain.
Dengan dicanangkannya Bali mengembangkan pariwisata budaya dan dikatakan lester
Borley (1996) pariwisata budaya adalah aktifitas yang menyebabkan seseorang dapat
memahami cara hidup orang lain (sosial, adat-istiadat, agama/sistem kepercayaan dan
gagasan intelektual dari warisan budaya yang dianggap unik).
Sebagai salah satu objek wisata, pura puseh Desa Batuan memiliki tanda-tanda yang
dikemas ke dalam paket wisata kemudian ditawarkan dan di jual kepada wisatawan lokal
maupun mancanegara. Adapun tanda-tanda yang sangat menarik adalah sejarah pura puseh
desa Batuan, arsitektur bangunan pura, artepak sebagai tinggalan sejarah dan fasilitas
pendukung lainnya yang dapat menunjang wisata budaya di Pura Puseh Desa Batuan
Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.

2) Pura Puseh Desa Batuan sebagai tempat Ibadah bagi Umat Hindu
Melihat bangunan Pura Puseh Desa Batuan pada sisi utara Desa Batuan,
sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang. Dipilihnya sisi utara sebagai tempat bangunan
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pura tentu didasari oleh perbagai pertimbangan yang sangat matang karena arah utara
merupakan tempat suci.
Pura Puseh Desa Batuan sebagai tempat peribadatan umat Hindu, memenuhi steuktur
bangunan selayaknya tempat suci lainnya, yang memiliki struktur bangunan pura yang dibagi
menjadi tiga bagian disebut dengan Tri Mandala. Adapun struktur Pura Puseh Desa Batuan
memenuhi struktur Tri Mandala tampak dalam gambar :
Gambar 1.1
Tri Mandala di Pura Puseh Desa Batuan
Pura Taman
Utama Mandala
Madya Mandala
Nista Mandala
Tata letak pura puseh Desa Batuan dengan mengadopsi konsep Tri Mandal ayang
terdiri atas tiga bagian utama yaitu : Utama mandala, madya mandala dan nista mandala
secara berturut-turut mulai dari halaman yang paling suci sampai dengan halaman yang tidak
suci (Gambar 1.1). Perbedaan tingkat kesucian pada masing-masing halaman pura ditentukan
berdasarkan jenis bangunan yang ada dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh umat Hindu di
dalam pura tersebut.
Utama mandala atau yang sering juga disebut jeroan merupakan bagian pura yang
paling tengah dan tersuci dan digunakan khusus untuk kegiatan upacara atau ritual
keagamaan pada halaman ini dibangun beberapa pelinggih tempat pemujaan Tuhan dengan
beberapa manifestasinya. Madya mandala disebut pula mandala jaba tengah adalah areal
sebagai tempat melakukan kegiatan untuk mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan upacara
seperti mejejaitan maupun kegiatan yang lain dan nista mandala dikenal pula dengan mandala
jaba adalah sisi terluar (selatan) dari kompleks pura puseh desa Batuan, dan ini merupakan
jalan raya. DI sebelah selatan jalan raya terdapat sebuah wantilan yang digunakan sesuai
aktifitas dalam mengelola pura puseh desa batuan sebagai daya tarik wisata seperti tempat
dorasi dan penyediaan kain dan selendang bagi pengunjung (wisatawan)).
Desa batuan dalam melaksanakan ritual keagamaan berpedoman pada filosofi
kearifan lokal yang disebut Tri Hita Karana. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan
manusia akan dapat dicapai bila manusia mampu menjaga keharmonisan hubungan antara
tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu parhyangan (unsur ketuhanan) pawongan
(manusia) dan pelemahan (unsur alam). Parahyangan adalah merupakan jiwa dari pada
pelemahan (karang desa) yang tidak bisa dipecah. Pecah dengan seluruh aktivitas kehidupan
desa. Palemahan adalah karang desa yang ditentukan secara definitif batas-batasnya dan
pawongan adalah kerama desa yang merupakan warga desa itu sendiri.
3) Pura Puseh Desa Batuan Sebagai Cagar Budaya
Pura Puseh Desa Batuan memiliki beberapa bangunan-bangunan suci atau disebut
dengan pelinggih. Selain bangunan suci atau pelinggih terdapat juga gapura kuno.
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Keberadaan pura puseh desa Batuan yang berkaitan dengan bangunan-bangunan suci yang
terdapat di area pura tersebut tetap dijaga dan dilestarikan dari kondisi aslinya baik untuk
bangunan, struktur bangunan serta ukuran yang terdapat pada bangunan dan gapura pura.
Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mengungkap sejarah Pura Puseh Desa
Batuan adalah prasasti,, seni arca (ikonografi) dan bangunan kuno. Gapura Kuno ini pada
mulanya kondisinya mengalami kerusakan sehingga mengalami pemugaran. Pemugaran
yang dilakukan tidak merubah bentuk asli dari gapura tersebut. Pada bagian-bagian yang
masih dalam kondisi bagus tetap dipergunakan dan digabungkan dengan bagian gapura yang
baru. Selain itu pada bangunan utara pura terdapat pura taman. Pura taman merupakan salah
satu pura yang menjadi bagian dari pura puseh Desa Batuan yang berada di area sebelah utara
pura dan terdapat arca Paso Leb yang sudah ada sejak dulu. Keberadaan pura Taman
berkaitan dengan tradisi yang dilaksanakan di desa Batuan, yakni tradisi megocekan.
Sebelum dilaksanakannya magocekan diawali dengan upacra (matur piuning) di pura
tersebut. Tradisi megocekan dilaksanakan pada sore hari setiap akhir sasih kelima sampai ke
sanga.
4) Pura Puseh Desa Batuan sebagai Obyek Wisata
Pariwisata adalah menjadi andalan hampir bagi semua negara untuk menghasilkan
devisa. Searah dengan pembangunan pariwisata Bali yang berwawasan budaya dan warisan
budaya dapat dijadikan sebagai obyek wisata atau daya tarik wisata. Pura Puseh Desa Batuan
selain sebagai tempat suci juga dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang berwawasan
budaya. Para wisatawan yang mengunjungi Pura Puseh Desa Batuan sudah tentu
mendapatkan sesuatu yang memberikan kepuasan dan keunikan dari pura tersebut keunikan
inilah yang menempatkan pura puseh desa sebagai obyek wisata.
Pura Puseh Desa Batuan sebagai salah satu daya tarik wisata merupakan salah satu
sumber daya budaya dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Gianyar. Dalam setiap
kunjungan wisatawan diharapkan tetap mentaati ketentuan yang berlaku di Desa Adat Batuan
yang menekankan pada unsur kesucian, mengingat Pura Puseh Desa Batuan adalah tempat
suci umat Hindu. Untuk keamanan pura yang diupayakan oleh pihak pengelola pura adalah
dengan menyiapkan keamanan di areal pura.
Keamanan yang diupayakan yakni adalah petugas keamanan yang mengatur arus lalu
lintas di depan area pura sekaligus bertugas untuk menyeberangkan wisatawan. Ada pula
petugas keamanan di areal pura, keberadaan para petugas tersebut diharapkan dapat
menjamin kelangsungan pura sebagai tempat suci dan tetap menarik dikunjungi wisatawan.
Sekarang ini Pura Puseh Desa Batuan telah menjadi salah satu daya tarik wisata. Hal
yang diperhatikan adalah objek tersebut dihargai sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber
belajar sumber ilmu pengetahuan, sumber belajar sumber informasi, sumber budaya dan juga
sebagai tempat rekreasi perlu diketahui, wisatawan tidak hanya semata-mata terdiri dari
orang-orang yang hanya sekedar rekreasi mencari hiburan tidak sedikit dari wisatawan ini
tergolong sebagai special interest tourist (prabhawa, 2017 : 111) yaitu bepergian keluar dari
tempat tinggalnya untuk mendapat pengetahuan baru yang mendalam tentang kebudayaan
lain.
Dalam hal ini penempatan pramuwisata memiliki peranan yang kuat dalam
mengenalkan kebudayaannya. Sudiarta dan Subadra (dalam ARdika, dkk, 2018) berpendapat
98 I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

bahwa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keahlian dan prilaku mutlak harus dimiliki
oleh seorang yang bekerja di sektor pariwisata, termasuk pramuwisata. Seorang pemandu
wisata harus memiliki knowledge (pengetahuan) yang luas tentang bdaya masyarakat lokal
yang dijadikan sebagai atraksi wisata sehingga dapat memberikan edukasi kepada wisatawan
yang dipandu secara benar dan tepat. Kemampuan kedua yaitu adanya skill (ketrampilan)
dalam menangani wisatawan. Trampiol di sini seperti mulai dari penjemputan di Bandara,
dimana tour hingga kembali ke Bandara untuk berangkat pulang memberikan perlakuan dan
pelayanan yang baik. Dan terakhir terpenting di sini adalah aktitude (prilaku), yang mana
pramuwisata memiliki prilaku yang sopan dan santun dengan menerapkan kode etik
kepemanduan wisata dan bisa memberikan contoh yang baik bagi wisatawan. Dengan
dijalankan hjal ini akan memberikan kepuasan pada wisatawan sehingga ada keinginan untuk
berkunjung kembali.
III. PENUTUP
Pemanfaatan pura puseh desa Batuan sebagai daya tarik wisata memberikan
keanekaragaman obyek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar terutama obyek wisata yang
berkonsep budaya. Dimanfaatkannya pura sebagai daya tarik wisata tidak akan melunturkan
kesucian dan kesakralan pura sebagai tempat ibadah umat Hindu. Kontribusi wisatawan
dalam menjaga kesucian pura dengan mentaati segala peraturan dan himbauan yang
tercantum di depan pintu pura selain itu penempatan pramuwisata memiliki peranan yang
penting dalam memberikan pemahaman yang tepat terhadap obyek wisata yang dikunjungi
melalui kompetensi pramuwisata terhadap objek wisata tersebut.
Pura Puseh Desa Batuan telah memberikan kontribusi terhadap penduduk sekitarnya
terutama penduduk desa batuan dari sektor ekonomi. Keterlibatan penduduk okal seperti
perekrutan tenaga dalam pengelolaan pura asebagai obywk wisata serta adanya pedagang di
sekitar pura. Para pedagang tersebut adalah orang setempat yang memang bendesa adat di
desa adat Batuan. Selain itu pujawali yang diadakan 6 bulan sekali pelaksanaannya berasal
dari donasi yang diberikan oleh wisatawan yang berkunjung ke Pura Puseh Desa Batuan.
Hal ini sudah sangat meringankan para pengempon pura.
Masyarakat desa Batuan memainkan peran penting dalam memanfaatkan dan
memberdayakan Pura Puseh Desa Batuan sebagai obyek wisata. Pemanfaatan Pura Puseh
Desa Batuan mengakibatkan pola pikir masyarakatnya untu menekuni profesi sebagai pekerja
dalam bidang pariwisata yang dapat mendatangkan keuntungan. Pariwisata telah terbukti
menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepariwisataan
telah memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Batuan,
walaupun harus diakui bahwa tidak semua masyarakat secara merata terkena imbas
pariwisata, karena pariwisata merupakan fenomena bisnis dan ekonomi
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ABSTRAK
Perguruan Seruling Dewata merupakan salah satu perguruan bela diri tertua di
Indonesia disamping mengajarkan ilmu bela diri dan kanuragan. Perguruan Seruling
Dewata juga mengajarkan ilmu agama Hindu, sesuai warisan Yogi dan Yogini zaman
dahulu, yang pernah menuntut ilmu di Perguruan Seruling Dewata. Perguruan ini pada
awalnya, merupakan salah satu cabang dari perguruan bulan. Dimana pada zaman
dahulu, ada 2 perguruan Silat besar di pulau Bali yaitu perguruan bulan dan perguruan
matahari. Selain dari Perguruan Seruling Dewata terdapat juga Perguruan Kanda Pat Bali
yang bergerak di bidang meditasi, pengobatan dan pencerahan sampai saat ini
Indonesia kaya akan budaya karena terdiri dari berbagai macam suku, ras, adat dan
agama. Sejak masuknya budaya agama Hindu ke Indonesia, terciptalah berbagai macam
kearifan lokal. Salah satu ajaran, yang memuat kearifan lokal khususnya di Bali adalah
Kanda Pat. Karena begitu banyaknya sekte-sekte atau perguruan ilmu kebatinan yang
berkembang saat ini, sehingga menyebabkan banyaknya perbedaan dan simpang siurnya
ajaran Kanda Pat. Bali yang merupakan salah satu pusat spiritual dunia, berbagai aliran
spiritual dan kebathinan tumbuh dan berkembang di pulau Dewata ini. salah satunya adalah
Kanda Pat, yang merupakan ilmu kebathinan khas Bali yang didalamnya menguraikan
tentang berbagai teori tentang kehidupan manusia dari awal sampai akhir kehidupannya
serta berbagai kekuatan yang diberkahi Dewa untuk melindungi manusia dari berbagai
macam gangguan. hampir semua dukun, balean, dalang, pemangku dan lain lain,
mendapatkan kekuatan bathinnya dari hasil berlatih ilmu yang bersumber dari Kanda Pat.
Namun sebagian dari mereka sangat jarang yang mengetahui tentang asal usul Kanda
Pat tersebut. kalaupun tahu hanyalah sepenggal-sepenggal dan biasanya mengatakan
bahwa Kanda Pat merupakan warisan peninggalan leluhurnya yang sakti mandraguna.
Kata Kunci: kanda pat, padepokan, sastra jendra, seruling dewata.
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I. PENDAHULUAN
Pada umunya masyarakat di Bali mengenal 4 macam Kanda Pat yaitu : 1 ) Kanda Pat
Bhuta, 2 ) Kanda Pat Rare, 3 ) Kanda Pat Sari dan Kanda Pat Dewa. ada pula sebuah aliran
kepercayaan yang sangat terkenal di Bali yang anggotannya hampir menyebar di
seluruh Indonesia yaitu Perguruan Sapta Kanda Pat Dharma Murti yang menyebut
ilmunya bersumber dari 7 ( tujuh ) Kanda Pat menyebutkan ada 7 macam Kanda Pat
yaitu : Kanda Pat Bhuta, 2 ) Kanda Pat rare, 3 ) Kanda Pat Nyama, 4 ) Kanda Pat Dewa, 5 )
Kanda Pat Subiksa, 6 ) Kanda Pat Sari , 7 ) Kanda Pat Moksa ( menurut majalah Bianglala
edisi I ( mutiara spiritual Bali ), Perguruan Sapta Kanda Pat Dharma Murti ). Banyaknya
versi dari ajaran Kanda Pat ini menyebabkan masyarakat yang menggemari ilmu
kebatinan menjadi bingung, untuk menentukan asal-usul dari ajaran Kanda Pat ini.
Perguruan Seruling Dewata merupakan salah satu perguruan bela diri tertua di
Indonesia disamping mengajarkan ilmu bela diri dan kanuragan. Perguruan Seruling
Dewata juga mengajarkan ilmu agama Hindu, sesuai warisan Yogi dan Yogini zaman
dahulu, yang pernah menuntut ilmu di Perguruan Seruling Dewata. Perguruan ini pada
awalnya, merupakan salah satu cabang dari perguruan bulan. Dimana pada zaman dahulu,
ada 2 perguruan Silat besar di pulau Bali yaitu perguruan bulan dan perguruan matahari.
Peguruan Matahari mempunyai 11 aliran dan Perguruan Bulan memiliki 12 aliran, yang salah
satunya Seruling Dewata yang menguasai 72 ilmu silat. Tetapi entah kenapa, 2
Perguruan Silat ini terjadi persaingan dan dendam turun temurun yang mengakibatkan
pertempuran habis-habisan di gunung Batur selama 7 hari 7 malam yang mengakibatkan
punahnya kedua perguruan tersebut. Tetapi masih ada seorang siswa dari Perguruan
Bulan cabang Seruling Dewata yang masih hidup dan terluka parah yang Bernama I
Goplo. I Goplo kemudian kembali ke pertapaan Perguruan Bulan di gunung Watukaru, guna
menyembuhkan dirinya dan memperdalam ilmu silatnya. Kemudian baru pada abad ke V
caka datanglah ke pulau Bali seorang pendeta Budha ahli silat yang masih muda dari
India yang bernama Budhi Darma, dan di Bali dikenal
Budhi

Darma

dengan

sebutan Biksu Dharmo,

menguasai Kundalini, Ilmu Kundalini Saktinya sangat sempurna yang di

pelajarinya selama 40 tahun dari seorang Maha Guru di India yang bernama Swami
Prajnatara.

102 I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

II. PEMBAHASAN
1) Ajaran Kanda Pat Versi Perguruan Seruling Dewata.
Meditasi Kanda Pat harus mendapat panugrahan , tuntunan dan perlindungan serta
panyupatan dari Para Sesepuh Perguruan Seruling Dewata agar medapatkan keberhasilan
dalam melakukannya, (disadur dari buku serial Kanda Pat, Meditasi MaduKama, ditulis
oleh sesepuh Generasi IX, Ki Nantra) Tuntunan meditasi Kanda Pat mempelajari 18
Kanda Pat, dan 55 bentuk meditasi), tuntunan meditasi Kanda Pat didirikan di Desa
Kukuh, Kerambitan, Bali, tanggal Februari 2004. Sementara itu menurut Parampara dalam
Perguruan Seruling Dewata mengenal 18 Kanda Pat , adapun ke 18 Kanda Pat tersebut adalah
: 1. Kanda Pat Madu Kama 2. Kanda Pat Sari, 3. Kanda Pat rare, 4 . Kanda Pat sari, 5. Kanda
Pat Nyama, 6. Kanda Pat Manusa Prakerti, 7. Kanda Pat Muka, 8. Kanda Pat Pengarada, 9.
Kanda Pat Krakah, 10. Kanda Pat Presanak, 11. Kanda Pat Madu Pemurtian, 12. Kanda Pat
Keputusan, 13. Kanda Pat Pasuk Wetu, 14. Kanda Pat Subiksa, 15. Kanda Pat Suksma, 16.
Kanda Pat Moksa, 17. Kanda Pat Dewa, 18. Kanda Pat Tanpa Sastra. Adapun ke 18 ( delapan
belas ) Kanda Pat ini diperoleh dari usaha semadhi yang dilakukan olah 21 orang yogi dari
Perguruan Seruling Dewata yang di perintahkan langsung oleh sesepuh Generasi II , Ki
Mudra sekitar saka warsa 796 , adapun ke 21 (dua puluh satu) yogi namanya disebutkan
dibawah ini , adapun tujuan ke 18 Yogi ini melakukan meditasi selama 18 hari tanpa
makan dan minum adalah untuk mendapatkan rahasia serta kekuatan gaib agar bisa
mengimbangi serta mengalahkan Sekta Durga dan Bairawa yang telah berkembang di
masyarakat

Bali Dwipa saat

itu

yang hampir semuanya bersifat merusak dan negatif.

Akhirnya setelah melakukan meditasi yang khusyuk, tekun tahan terhadap godaan, serta
melihat

kesungguhan

hati

semua

Yogi

tersebut,

mereka

semuanya

akhirnya

mendapatkan anugrah oleh Betari Durga serta Dewa Siwa, Para Yogi ( 18 orang ) yang
mendapatkan penugrahan dari Betari Durga maupun Betara Siwa ( 3 orang ) setelah
melakukan meditasi dan semadhi selama 108 hari agar mendapatkan rahasia kekuatan
bathin yang mampu menanggulangi kekuatan sesat para penganut Sekte Durga dan Sekte
Bairawa yang saat itu berkembang sangat pesat di Bali Dwipa , adapun para Yogi
Paiketan Paguron Suling Dewata yang mendapatkan penganugrahan Kanda Pat dari
Betari Durga adalah sebagai berikut : 1. Ki Dangka (Kanda Pat Madu Kama), 2. Ki
Umbalan (Kanda Pat Sari), 3. Ki Sadra (Kanda Pat rare), 4 . Ki Bakas (Kanda Pat sari), 5. Ki
Teleng (Kanda Pat Nyama), 6. Ki Juntal (Kanda Pat Manusa Prakerti), 7. Ki Wirat (Kanda
Pat Muka), 8. Ki Manggal (Kanda Pat Pengaradan), 9. Ki Wirada (Kanda Pat
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Krakah), 10. Ki Reka (Kanda Pat Presanak), 11. Ki Dangki (Kanda Pat Madu Pemurtian), 12.
Ki Biksa (Kanda Pat Keputusan), 13. Ki Ruga (Kanda Pat Pasuk Wetu), 14. Ki Manot
(Kanda Pat Subiksa), 15. Ki Darja (Kanda Pat Sukma), 16. Ki Bergu (Kanda Pat Moksa), 17.
Ki jaka (Kanda Pat Dewa), 18. Ki Canging (Kanda Pat Tanpa Sastra).
Ke 18 ( delapan belas yogi ini di diksa atau di inisiasi oleh Betari Durga ) , sementara
untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan seperti misalnya menyalah gunakan ajaran
Kanda Pat yang telah diturunkan oleh Betari Durga, akhirnya Betara Siwa segera
memberikan Panugrahan kepada 3 orang Yogi lainnya yaitu : 1 ) Ki Bagus, 2 ) Ki Meranggi,
3 ) Ki Bantiran mereka di berikan " Tuntunan Samadhi kanda Pat ", untuk menuntun orang
yang mempelajari Kanda Pat agar tidak salah jalan serta salah arah. jadi tentang Kanda Pat
kelengkapannya ada " Teori Kanda Pat " sebanyak 18 macam Kanda Pat yang diturunkan
oleh Betari Durga dan ada " Tuntunan Samadhi Kanda Pat ", yang diturunkan oleh Betara
Siwa yang berisikan pedoman, panduan , tata cara berlatih Kanda Pat agar tidak " Sesat " dan
" Salah Arah " . sementara ada tiga Yogi yang mendapatkan penganugrahan Tuntunan
Semadhi Kanda Pat dari Hyang Siwa adalah sebagai berikut : KI Bagus, Ki Meranggi dan Ki
Bantiran.

2) Jenis-Jenis Kanda Pat.
a. Meditasi Kanda Pat Madu Kama
Kanda Pat Madu Kama terdiri dari 21 bentuk meditasi dan dari 21 bentuk meditasi
kebanyakan yang besifat negatif dan sementara ada 3 ( tiga ) meditasi lainnya yang yang
berisfat positif yaitu ( Meditasi Kanda Pat Madu Kama, Meditasi Kanda Pat Panunggalan
Semara, dan Meditasi Kanda Pemutus Semara ) ketiganya yang harus dikuasai agar tidak bisa
di ganggu oleh mereka yang menguasai 18 kanda Pat Madu Kama yang sifatnya negatif ,
salah satu Kanda Pat Madu Kama yang bersifat positf adalah Meditasi Kanda Pat Madu
Kama, berikut penulis akan memberikan dan mengenalkan salah satu Meditasi Kanda Pat
Madu Kama yang penulis sadur dari Serial Kanda Pat seri II, Meditasi Kanda Pat Madu
Kama yang ditulis oleh Sesepuh Generasi II, Ki Nantra. dalam buku teori Kanda Pat Madu
Kama dijelaskan bahwa kita sebagai manusia sebenarnya sudah ada sejak orang tua kita baru
menginjak remaja, pada waktu itu kita berwujud Cinta Kasih ( Smara ).
Meditasi II dari Tuntunan Meditasi Kanda Pat yang dinamakan Meditasi Madu Kama
bertujuan menguatkan atau meningkatkan kekuatan Cinta Kasih ( Smara ) mengarahkan hal
hal yang positif pada diri manusia serta menekan dan memunaskan hal hal yang bersifat
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negatif pada diri manusia dan pada puncaknya kekuatan ( tenaga ) Cinta Kasih ( smara ini ),
diarahan untuk membuat " Dewa Sih, Manusa Sih, Bhuta Sih, Gumatap Gumitip Sih,
Kumangkang Kumingking Sih ", kekuatan cinta kasih ( Smara ) , membuat semuanya sih
pada diri kita, tidak mengganggu kita, bahkan semuanya muncul keinginan melindungi diri
kita dari berbagai gangguan serta menolong kita saat di butuhkan.

b. Meditasi Kanda Pat Butha
Kanda Pat Bhuta terdiri dari 27 bentuk meditasi , dari 27 bentuk meditasi tersebut
kebanyakan bersifat negatif atau merusak, sementara 3 ( tiga ) yang baik yaitu ( Meditasi
Kanda Pat Somyaning Butha , Meditasi Kanda Pat Penundung Butha dan Meditasi Kanda Pat
Pemrelina Butha ) , ketiga Meditasi Kanda Pat Bhuta yang baik ini harus di kuasai agar tidak
bisa ganggu oleh mereka yang menguasai Kanda Pat Bhuta yang bersifat negatif .Menurut
tutur yang terdapat dalam pustaka suci bahwasanya di dalam raga manusia terdapat unsur
kekuatan Dewa dan unsur kekuatan Butha dan apa yang terdapat di Buana Agung ( alam
Semesta ), juga terdapat dalam Buana Alit ( diri kita ), sebaliknya juga begitu, salah satu
diantara tersebut adalah tentang Butha, bahwasanya didalam diri manusia terdapat Butha
begitu juga di Buana Agung atau Alam Semesta yang bahkan jumlah butha di Buana Agung
jemlahnya ribuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di dalam diri manusia
atau dalam buana alit. sedikit pengetahuan Bhuta yang ada dalam diri manusia ( Buana Alit )
dan Butha yang ada di alam semesta ( Bhuana Agung ), di jelaskan dalam Pustaka Kanda Pat
Bhuta sebagai berikut : pada saat manusia berada didalam kandungan ( duk manusa kantun
ring telengin cecupu manik ), kita memiliki empat saudara sejati " Catur Sanak ", yang
bernama I Anta - I Preta - I Kala - I Dengen . selanjutnya ketika manusa lahir : I Dengen
menjadi Yeh Nyom selanjutnya menjadi I Bhuta Petak , selanjutnya menjadi I Bhuta
Janggitan selanjutnya menjadi I Bhuta Anggapati, Sedangkan I Kala menjadi Getih
selanjutnya menjadi I Bhuta Abang selanjutnya menjadi I Bhuta Karuna selanjutnya menjadi
I Bhuta Merajapati , sedangkan I Preta menjadi Lamas selanjutnya menjadi I Bhuta Ireng
selanjutnya menjadi I Bhuta Taruna selanjutnya menjadi I Bhuta Banaspati, sedangkan I Anta
menjadi Ari Ari selanjutnya menjadi Bhuta Kuning, selanjutnya menjadi Bhuta Lembukania,
selanjutnya menjadi Bhuta Banaspati, disamping bhuta yang ada didalam diri manusia (
Bhuana Alit ), juga terdapa Bhuta Kala yang ada di alam semesta ( Bhuana Agung ), malahan
jumlahnya jauh lebih banyak dari pada yang ada di Bhuana Alit , Bhuta yang ada di alam
semesta jumlahnya ribuan dan di pimpin oleh 108 Butha dan 108 Kala , 108 Bhuta (
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diantaranya adalah Bhuta Bucari, Bhuta Ulu Singa, Butha Ulu Gajah, Bhuta Ulu Wresabha ,
Butha Ulu Sliwah , Bhuta Kalika , Bhuta Basang Basang , dan yang lainnya , sementara 108
Kala ( diantaranya adalah Sang Kala Bucari, Sang Kala Dangastra , Sang Kala Mreka , Sang
Kala Sada , .Sang Kala Guna Guna , dan yang lainnya ).

c. Meditasi Kandat Pat Rare
Kanda Pat Rare, terdiri dari 19 bentuk meditasi , dari 19 bentuk meditasi tersebut
kebanyakan bersifat negatif atau merusak dan tiga yang bersifat potisif yaitu ( Meditasi
Kanda Pat Pengancing Garba, Meditasi Kanda Pat Pemungkah Lawang, Meditasi Kanda Pat
Pengempon Rare ), ketiga meditasi yang bersifat positif ini harus dikuasai agar tidak bisa di
ganggu oleh mereka yang menguasai Meditasi Kanda Pat Rare yang bersifat merusak.
Dalam meditasi " Pengancing Garbha ", dalam meditasi ini para siswa di latih
bagaimana mengarahkan unsur kekuatan yang ada pada diri manusia ini agar dapat menutup
pintu rahim wanita dan secara gaib untuk menolong orang yang sering keguguran dan susah
atau gagal mempunyai anak. menjadi kuat rahimnya dan dapat hamil seperti wanita
umumnya serta dapat mempunyai anak secara normal.

d. Meditasi Kanda Pat Sari
Dalam meditasi Kanda Pat Sari terdiri dari 33 bentuk meditasi , dari ke 33 bentuk
meditasi tersebut kebanyakan bersifat merusak atau negatif, sementara ada 3 bentuk meditasi
Kanda Pat Sari yang bersifat positif yaitu ( Meditasi Sarining Merta, Meditasi Sarining Ucap,
Meditasi Sarining Raksa ), dimana ketigannya harus di kuasai agar tidak di ganggu oleh
mereka yang telah berhasil menguasai Kanda Pat Sari lainnya yang bersifat merusak.
Tuntunan Meditasi Kanda Pat Sari Saring Merta , dalam meditasi ini para siswa
dilatih bagaimana mengarahkan kekuatan bathin unutk menghidupkan atau nguripang merta
dalam diri yang merupakan penugrahan yang bermanfaat dalam kehidupan , sementara dalam
Meditasi Kanda Pat Sarining Ucap, para siswa dilatih bagaimana mengarahkan kekuatan
bathin unutk menghidupkan atau nguripang kekuatan ucapan agar ucapan kata-kata
mengandung keuatan gaib yang maha dahsyat sehingga apa yang di ucapkan dipercaya
banyak orang dan apa yang dikatakannya di turuti oleh banyak orang dan kekuatannya
melebihi kekuatan sihir , dan apabila seseorang telah berlatih dengan sempurna apa yang di
ucapkannya akan terjadi, makanya disarankan bagi mereka yang menguasai Meditasi Kanda
Pat Sarining Ucap ini haruslah berhati hati dalam dalam ucapannya. sementara Meditasi
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kanda Pat Sarining Raksa, yang merupakan Meditasi Kanda Pat ke tiga yang bersifat positif,
dalam meditasi ini para siswa dilatih bagaimana para siswa mengarahkan kekuatan bathin,
untuk melindungi atma ( Raksa Atma ), untuk melindungi jiwa ( Raksa Jiwa ), melindungi
Sabda ( Raksa Sabda ), melindungi Bayu ( Raksa Bayu ), dan melindungi Idep ( Raksa Idep ),
sehingga kelima unsur kekuatan utama ( atma, jiwa, sabda, bayu, idep ) yang ada pada diri
manusia menjadi sangat kuat dan kokoh dan tidak mudah di ganggu oleh orang lain dengan
kekuatan ilmu hitamnya.

e. Meditasi Kanda Pat Nyama
Kanda Pat Nyama terdiri dari 36 bentuk Meditasi, dari 36 bentuk meditasi tersebut
kebanyakan bersifat merusak atau negatif, dan hanya 3 ( tiga ) dari bentuk Meditasi tersebut
bersifat positif dan harus di kuasai dan di pelajari , ketiga tersebut adalah ( Meditasi kanda
Pat Catur Sanak Raksa Kemit, Meditasi Kanda Pat Catur Sanak Merta Bhuana, Meditasi
Catur Sanak Urip Waras ).
Meditasi Catur Sanak Raksa Kemit misalnya mengajarkan siswa dilatih bagaimana
cara memenggil , cara berkomunikasi memerintah atau memberi tugas kepada Sang Catur
Sanak ( Nyama Catur = empat saudara Sejati ), agar mau membantu kita sesuai dengan
kebutuhan yaitu kebutuhan akan perlindungan gaib ( Ngraksa Kemit ) secara niskala selama
satu hari satu malam untuk diri , keluarga dan harta benda milik kita agar tidak rusak , hilang
dsb, ataupun tugas tugas lain sesuai dengan kebutuhan kita.

f. Meditasi Kanda Pat Manusia Prakerti
Kanda Pat Manusa Prakerti terdiri dari 18 bentuk Meditasi , dari 18 bentuk meditasi
tersebut kebanyakan bersifat negatif, hanya 3 Meditasi yang bersifat positif dan yang harus di
kuasai dan di pelajari seperti ( Meditasi Pengampak Sabda Pawetuan Manusia Prakerti,
Meditasi Penebasan Oton Manusa Prakerti, Meditasi Penyampet Sorong Manusa Prakerti ),
melalui meditasi ini , yang diakhiri dengan Pediksan, seorang mempunyai wewenang secara
niskala membuka sabda rahasia manusia dengan prakerti ( sifat bawaan ), orang yang lahir
pada hari tertentu, bagaimana perawakannya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana rejekinya,
sakit apa saja yang akan menimpanya, siapa bhuta kala yang bertugas menagih hutang secara
niskala, jika melakukan " Pengelukatan Penebasan Oton ( bayuh Oton ), mantram apa yang
dipakai dalam pengelukatan, berapa kali harus melukat penebasan oton dalam hidupnya, 1
kali, 2 kali , 3 kali dsb .
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g. Meditasi Kanda Pat Madu Muka
Dalam Pustaka Kanda Pat Muka ini ada 18 bentuk Meditasi, 15 bentuk meditasi
bersifat merusak tatanan kehidupan manusia sedangkan 3 bentuk meditasi bersifat menunjang
tatanan kehidupan manusia sehingga perlu dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan
manusia yaitu Meditasi Tri Maya Sakti Murti, Meditasi Panca Ratna Wijaya Murti, dan
Meditasi Dasa Surya Sumedang Murthi.
Meditasi Tri Maya Sakti Murti , mengajarkan siswa bagaimana cara menyatukan ,
memadukan kekuatan dan menggabungkan kekuatan bathin diri kita sendiri dengan kekuatan
Ibu dan Bapak , sehingga terbentuk suatu kekuatan baru yang memiliki kekuatan yang luar
biasa yang di namakan " Bayuning Tri Maya Sakti Murti ", dengan kekuatan gabungan ini
kita mendapatkan anugrah dirgayusa , kita mampu mengatasi dan menawarkan wisya, cetik,
kita dijauhkan dari segala macam penyakit, serta kekuatan gabungan ini mampu menjaga
kesucian dengan menghilangkan segala sebel kandel, mala-papa petaka-lara -roga wigna dan
sebagainya.
Mantramnya adalah sebagai berikut : “Ong niat ingsun ngrangsukang Yoga Samadhi
Tri Maya Sakti Murti kang anugrahaken dirgayusa, tan keneng sehananing wisya, cetik,
racun, lan tan keneng sehananing pinakit, angruat dasa mala, sebel kandel, papa petaka, lara
roga wigna. Ong idep aku Sang Hyang Kundi Swara matunggalan aku maring”.

h. Meditasi Kanda Pat Pengaradan
Dari sekian banyak bentuk meditasi yang sebagian besar merusak tatanan kehidupan
manusia, terdapat 3 yang bersifat postif yang harus di pelajari, yaitu : Pengaradan Bhuta,
Pengaradan Manusa dan Pengaradan Dewa. Pengaradan Bhuta. Melalui meditasi ini kita
diajarkan dan dilatih bagaiman menyerap, menarik dan memasukan kekuatan Bhuta agar
menyatu dengan kekuatan manusia selanjutnya diarahkan pada penggunaan yang bersifat
mulia berdasarkan tuntunan dharma”.
Mantramnya adalah sebagai berikut : “Ong niat ingsun ngrangsukang yoga semadhi
Pengaradan Bhuta kang angisep lan nunggalakna sehananing daya sakti para Bhuta kala
Kabeh kang luluh masaria tunggal ring ingsun prasida ta ngulun muncar mumbul ikanang
bayu. Ong Sanghyang Kunda Meles angurip Mantramku asing mati bangun pada kaurip. teka
urip. teka urip. teka urip”.
Sementara Pengaradan Manusa , kita di latih dan di ajarkan bagaimana menarik,
menyerap dan memasukan kekuatan manusa yang digjaya, mumpuni dengan diri kita, kalau
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kita menyerap kekuatan Ki Gajah Mada, misalnya maka segala macam ilmu yang dimilikinya
ketika beliau hidup akan terwujud dalam diri kita sehingga kemampuan , kedigjayaan,
kawisesan, kasidian, kesakten kita akan meningkat pesat dalam waktu yang singkat.
selanjutkan kekuatan itu dikendalikan dan di arahkan tentunya untuk tujuan yang mulia
sesuai dengan tuntunan dharma.
Meditasi pengaradan Dewa, melalui meditasi ini kita di ajarkan dan dilatih bagaimana
caranya menyerap kekuatan para Dewa, seperti misalnya kekuatan Dewa Siwa, kekuatan
Dewa Wisnu, kekuatan Dewa Surya dan sebagainya , setelah kekuatan di gabungkan itu
menyatu dengan diri selanjutnya dikendalikan dan di arahkan untuk tujuan uang mulia sesuai
dengan tuntunan Dharma.

i. Meditasi Kanda Pat Krakah
Dalam Pustaka Kanda Pat Krakah ini ada 12 bentuk meditasi, dimana 9 ( sembilan ),
bentuk meditasi yang bersifat negatif atau merusak tatanan kehidupan manusia dan ada 3 (
tiga ) bentuk meditasi yang bersifat menunjang tatanan kehudupan manusia sehingga perlu
dipelajari dan di amalkan , ketiga bentuk meditasi tersebut adalah Meditasi Jnana Siddhi,
Meditasi Pustaka Jati, Meditasi Jarwa Dirga Utama .
Meditasi jnana Siddhi, mengajarkan pada umat manusia bagaimana caranya Nyurat (
membaca / menulis ), dan bagaimana caranya Ngwacen ( membaca ), tanpa kesalahan
berbagai bentuk rerajahan dan sastra jendra, serta bagaimana caranya agar manusia
mendapatkan suatu kekuatan gaib berupa kemampuan berhak membuat dan membaca
berbagai bentuk rerajahan dan sastra jendra tanpa terancam ( bebas ), dari pastu kutuk dan
rajapinulah.
Meditasi Pustaka Jati, meditasi ini mengajarkan bagaimana manusia atau seseorang
mampu menghidupkan berbagai bentuk rerajahan dan sastra jendra sehingga seolah olah
hidup dan bernyawa sehingga dapat menerima ( diisi ), berbagai macam kekuatan gaib sesuai
dengan yang di kehendaki, serta bagaimana seseorang mampu memperoleh kekuatan gaib
sehingga memiliki daya sakti mampu menghidupkan ( nguripan) berbagai bentuk rerajahan
dan

sastra

jendra

dengan

terbebas

dari

pastu

kutuk

dan

raja

pinulah.

Meditasi Jarwa Dirga Pluta, meditasi ini mengajarkan kepada umat manusia tentang
bagaimana caranya mengisi berbagai macam rerajahan dan sastra jendra dengan berbagai
kekuatan gaib melalui suatu proses yang dinamakan " Pasupati ", serta bagaimana caranya
agar seseorang mempunyai kekuatan gaib / kemampuan sehingga berhak ( ngawiwenang
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), memasupatiberbagai

bentuk rerajahan dan sastra

jendra dan

terbebas

dari pastu

kutuk dan rajapinulah.
.
j. Meditasi Kanda Pat Prasanak
Dalam Pustaka Kanda Pat Prasanak ini terdapat 18 ( delapan Belas ), bentuk meditasi
, dimana 15 ( lima belas ) bentuk meditasi bersifat merusak tatanan kehidupan manusia ,
sedangkan ada 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat menunjang kehidupan manusia dan
wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah : Meditasi Manusa Cenik Sakti
Utama, Meditasi Manusa Sakti Sidhi Mandi, Meditasi Manusa Sakti Dharma Wisesa.
Meditasi Manusa Cetik Sakti Utama, meditasi ini mengajarkan pada umat manusia
bagaimana caranya agar melalui meditasi berkomunikasi dengan nyama catur dan
prasanaknya sehingga kita mendapat panugrahan memiliki kekuatan bebas tidak terkena sapa,
pastu, kutuk , sumpah, tulah, tidak terkena santet, desti, teluh , teranjana, tidak terkena
berbagai acep acepan-rerajahan-pepasangan-pependeman, tidak terkenan sesawangangegandu-gentawang-moro-sukik-ikik-parang-gombeng-bebekuk, tidak terkena berbagai guna
guna , guna lanang-guna wadon-guna jawa-guna bali-gunan sasak-gunan rimrim dsb.
Meditasi Manusa Sakti Sakti Sidhi Mandi, meditasi ini mengajarkan umat manusia
agar seseorang melalui meditasi berkomunikasi dengan nyama catur dan prasanaknya
mendapatkan panugrahan daya sakti mampu mengungguli segala macam satru musuh,
mengguguli kesakten-kawisesan dan kedigjayaan satru musuh kabeh. sesakti saktinya musuh
tidak mampu mengalahkan kita selama kita menapak di pertiwi.
Meditasi Manusa Sakti Dharma Wisesa, meditasi ini mengajarkan umat manusia agar
seseorang melalui meditasi berkomunikasi dengan nyama catur dan prasanaknya
mendapatkan panugrahan mampu menyucikan diri sendiri, mampu ngeruat / ngelukat
berbagai macam penyakit, mampu mengobati diri sendiri dan orang lain dari berbagai macam
penyakit edan-buduh-gila-sedeng-gendeng-sableng.

k. Kanda Pat Pemurtian
Dalam Pustaka Kanda Pat Pemurtian ini terdapat 20 ( Dua Puluh ), bentuk meditasi ,
dimana 15 ( lima belas ) bentuk meditasi bersifat merusak tatanan kehidupan manusia ,
sedangkan ada 5 ( lima ) bentuk meditasi yang bersifat menunjang kehidupan manusia dan
wajib di pelajari, kelima bentuk meditasi tersebut adalah : Meditasi Siwa Geni, Meditasi
Banyu Pinaruh, Meditasi Dasa Bayu, Meditasi Sri Pertiwi, Meditasi Somyaning Sunya.
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Meditasi Siwa Geni, Meditasi ini mengajarkan cara untuk mengendalikan unsur api
yang ada didalam diri, sehingga memiliki kekuatan anti terhadap api dan mampu
mengeluarkan api dari tubuhnya. Meditasi Banyu Pinaruh, Meditasi ini mengajarkan cara
untuk mengendalikan unsur air yang ada didalam diri, sehingga memiliki kekuatan untuk
mampu bertahan hidup didalam air. Meditasi Dasa Bayu, Meditasi ini mengajarkan cara
untuk mengendalikan unsur angin yang ada didalam diri, sehingga memiliki kekuatan untuk
mengendalikan sepuluh Bayu (angin). Dimana orang tersebut, memiliki stamina yang sangat
tinggi untuk melakukan segala hal. Meditasi Sri Pertiwi, Meditasi ini mengajarkan cara untuk
mengendalikan unsur tanah yang ada didalam diri, sehingga memiliki kekuatan menyerap
sari-sari Bumi. Dimana orang tersebut, mampu bertahan tidak makan dan minum selama
yang ia inginkan. Meditasi Somyaning Sunya, Meditasi ini mengajarkan cara untuk
mengendalikan unsur akasa (ruang kosong) yang ada didalam diri, sehingga memiliki
kekuatan untuk menghilangkan benda-benda yang dikehendakinya.

l. Kanda Pat Sukma
Dalam Pustaka Kanda Pat Sukma ini terdapat 18 ( delapan Belas ), bentuk meditasi ,
dimana 15 ( lima belas ) bentuk meditasi bersifat merusak tatanan kehidupan manusia ,
sedangkan ada 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat menunjang kehidupan manusia dan
wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah : Meditasi Meraga Sukma,
Meditasi Memecah Sukma, Meditasi Pemutus Sukma.
Meditasi Meraga Sukma, Meditasi ini mengajarkan cara untuk melepas sukma atau
roh seseorang sehingga orang tersebut mampu pergi kemana saja sesuai keinginannya dan
bisa masuk kebadan setiap mahluk yang dikehendakinya. Meditasi Memecah Sukma,
Meditasi ini mengajarkan cara untuk memecah sukma atau roh seseorang, sehingga orang
tersebut bisa ada dibanyak tempat yang berbeda dalam satu waktu dan apabila salah satu roh
atau sukma seseorang tersebut diputus. Orang tersebut masih hidup, karena sukma yang lain
masih ada. Meditasi Pemutus Sukma, Meditasi ini mengajarkan cara untuk memutuskan
Sukma atau roh orang yang melakukan meraga sukma dan menggunakannya untuk kejahatan.
Sehingga, sukma dan badan seseorang tersebut terputus yang mengakibatkan orang tersebut
langsung meninggal.
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m. Kanda Pat Pasek Wetu
Dalam Pustaka Kanda Pat Pasek Wetu ini terdapat 360 (Tiga Ratus Enam Puluh),
bentuk meditasi , dimana 357 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) bentuk meditasi bersifat
merusak tatanan kehidupan manusia , sedangkan ada 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat
menunjang kehidupan manusia dan wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah :
Meditasi Durga Maya, Meditasi Durgandini, Meditasi Siwa Durga.
Meditasi

Durga

Maya,

Meditasi

ini

mengajarkan

cara

untuk

memusnahkan

ilmu pangleakan atauaji wegig yang dimiliki seseorang, bilamana ilmu seseorang tersebut
sudah sangat tinggi dan ilmu panglekannya sudah mendarah daging, maka orang tersebut bisa
langsung meninggal. Meditasi Durgandini, Meditasi ini mengajarkan cara untuk membuat
orang yang sedang ngelekas (berubah wujud) tidak bisa kembali kewujud aslinya. Misalnya
seseorang yang belajar pangleakan berubah menjadi monyet, maka selamanya ia akan
menjadi monyet. Meditasi Siwa Durga, Meditasi ini mengajarkan cara untuk menangkal
seluruh serangan yang digunakan oleh orang yang melakukan pangleakan sehingga
serangannya tidak mempan.

n. Kanda Pat Kaputusan
Dalam Pustaka Kanda Pat Kaputusan ini terdapat 18 ( delapan Belas ), bentuk
meditasi , dimana 15 ( lima belas ) bentuk meditasi bersifat merusak tatanan kehidupan
manusia , sedangkan ada 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat menunjang kehidupan
manusia dan wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah : Meditasi Kaputusan
Bhuta, Meditasi Kaputusan Manusa, Meditasi Kaputusan Dewa.
Meditasi

Kaputusan

mendapatkan panugrahan atau

Bhuta,
kesaktian

Meditasi
yang

ini

mengajarkan

didapatkan

melalui

cara
hasil

untuk

pertapaan

para Bhuta atau raksasa. Misalnya, kita mampu mendapatkan kesaktian yang didapatkan oleh
pertapaan Hinyarakasipu. Meditasi Kaputusan Manusa, Meditasi ini mengajarkan cara untuk
meandapatkan panugrahan atau kesaktian yang didapatkan melalui hasil pertapaan para
manusia. Misalnya, kita mampu mendapatkan kesaktian yang didapatkan oleh pertapaan
Bhagawan Wyasa. Meditasi Kaputusan Dewa, Meditasi ini mengajarkan cara untuk
mendapatkan panugrahan atau kesaktian yang didapatkan melalui pertapaan Para Dewa.
Misalnya, kita mampu mendapatkan kesaktian yang didapatkan melalui pertapaan Dewa
Siwa.
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o. Kanda Pat Subiksa
Dalam Pustaka Kanda Pat Subiksa ini terdapat 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat
menunjang kehidupan manusia dan wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah :
Meditasi Pranayama Tri Bhuana, Meditasi Catur Sanak, Meditasi Panuntun Sukma. Meditasi
Pranayama Tri Bhuana mengajarkan cara untuk, melatih pernapasan untuk menghimpun
tenaga dalam dan tenaga bathin melalui pernapasan segi tiga. Yaitu dengan cara menarik
napas, menahan dan membuang napas dalam waktu yang lama sesuai kemampuan. Meditasi
Catur Sanak mengajarkan cara untuk, melatih pernapasan untuk mewujudkan kenginan
melalui pernapasan segi empat. Yaitu dengan cara menarik napas, menahan napas,
membuang napas dan menahan napas. Meditasi panuntun sukma yaitu tehnik pernapasan,
untuk menuntun roh menjelang kematian. Yaitu dengan cara, apabila kita sudah mampu
mengetahui bahwa ajal kita sudah dekat. Kita bisa segera melakukan meditasi dengan duduk
bersila dan menarik napas panjang kemudian menutup sembilan lubang yang ada di dalam
diri. Kemudian menuntun atma kita menuju Siwa Dwara.

p. Kanda Pat Dewa
Dalam Pustaka Kanda Pat Dewa ini terdapat 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat
menunjang kehidupan manusia dan wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah :
Meditasi Puja Dewa, Meditasi Senjata Nawa Sanga, Meditasi Meraga Dewa.
Meditasi Puja Dewa adalah meditasi khusus tingkat tinggi yang sangat rahasia.
Melalui meditasi ini siswa diajarkan memuja 3339 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh
Sembilan) Dewa. Dengan memuja, para Dewa memberikan berkah kesucian sehingga kita
semakin lama semakin suci.
Meditasi Senjata Nawa Sanga, dengan meditasi ini seseorang mendapatkan berkah
boleh menggunakan senjata Nawa Sanga/ senjata para Dewa lainnya untuk melindungi umat
dan dharma. Dilengkapi dengan cara memohon, nguripan, masupati serta cara melepaskan
senjata Nawa Sanga. Senjata para Dewa ini sangat dahsyat dan berbahaya tidak pernah gagal,
tidak akan lenyap sebelum menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.
Meditasi meraga Dewa adalah Meditasi khusus tingkat tinggi yang sangat rahasia.
Melalui meditasi ini siswa diajarkan untuk menstanakan para Dewa didalam tubuh sehingga
ketika meninggal menjadi berbadan Dewa dan bisa tinggal di alam para Dewa.
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q. Kanda Pat Moksa
Dalam Pustaka Kanda Pat Moksa ini terdapat 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat
menunjang kehidupan manusia dan wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah :
Meditasi Adi Moksa, Meditasi Kelepasan, Meditasi Jiwan Mukti.
Meditasi Adi Moksa, melalui meditasi ini seseorang yang telah berlatih ilmu kematian
dengan baik (dharmaning kepatian), ia telah menyiapkan diri untuk mati, sehingga dengan
penuh kesabaran dan senyuman duduk menunggu kematian. Setelah mengetahui beberapa
saat lagi hari kematiannya, kundalini dinaik-turunkan seribu kali berturut-turut, maka
suhu/panas tubuh meningkat 1000 kali lipat sehingga tubuhnya meledak menjadi debu dan
secara bersamaan lewat ledakan itu Sang Hyang Atma mendapat kekuatan melesat cepat
menyatu dengan Brahman, inilah moksa yang sempurna.
Meditasi Kelepasan, melalui meditasi ini seseorang yang telah berlatih ilmu kematian
dengan baik (dharmaning kepatian), ia telah menyiapkan diri untuk mati, sehingga dengan
penuh kesabaran dan senyuman duduk menunggu kematian. Setelah mengetahui beberapa
saat lagi hari kematiannya, ia menghimpun segala prana yang ada dalam dirinya kemudian
dipusatkan di Pusar. Sehingga tubuhnya meledak dan Atma menyatu dengan Brahman.
Meditasi Jiwan Mukti, melalui meditasi ini seseorang yang telah berlatih ilmu
kematian dengan baik (dharmaning kepatian), ia telah menyiapkan diri untuk mati, sehingga
dengan penuh kesabaran dan senyuman duduk menunggu kematian. Setelah mengetahui
beberapa saat lagi hari kematiannya, ia melakukan pembacaan Bhagawad Gita
dengan pranayama sebanyak 18 bab. Dimana ia melakukan konsentrasi di ujung hidung.
Sehingga atma menuju Brahman.

r. Kanda Pat Tanpa Sastra
Walaupun dikatakan tanpa sastra, tetapi juga terdapat teks yang menyatakan :
“Sejatining Manusa ie dadi bhuta, manusa, Dewa lan Brahman”. Yang artinya Manusia
sebenarnya dapat bersifat bhuta, manusia, Dewa bahkan Tuhan. Dalam Pustaka Kanda Pat
Tanpa Sastra ini terdapat 3 ( tiga ) bentuk meditasi yang bersifat menunjang kehidupan
manusia dan wajib di pelajari, ketiga bentuk meditasi tersebut adalah : Meditasi Manunggal
Bhuta, Meditasi Manunggal Dewa, Meditasi Manunggal Brahman.
Meditasi Manunggal Bhuta : dalam meditasi ini siswa diajarkan cara untuk
memanggil raja para bhuta untuk masuk kedalam diri apabila, bertempur menghadapi
para bhuta. Meditasi Manunggal Dewa : dalam meditasi ini siswa diajarkan cara untuk
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memanggil Dewa Siwa untuk masuk kedalam diri, sehingga bisa memerintah para Dewa.
Meditasi Manunggal Brahman adalah meditasi khusus tingkat tinggi yang sangat rahasia,
melalui meditasi ini seseorang mampu melindungi diri dan keluarganya dari berbagai
gangguan yang tertinggi dan terkuat di jagad raya ini. Pada saat ngrangsukan meditasi ini.
Kekuatan Tuhan dan kekuatan orang tersebut menyatu tak dapat dibedakan dan dipisahkan.
Selama berabad-abad ilmu ini dianggap ilmu tertinggi dalam Perguruan Seruling Dewata.
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ABSTRAK
Masyarakat Bali saat ini dapat dikatakan sedang berdiri dengan kaki mengangkang,
satu kaki berada dalam alam tradisional sedangkan satu kaki lagi seiring perkembangan
zaman telah bergerak di alam postmodern. Kondisi seperti ini menjadi menarik untuk dikaji
terutama dalam kaiatannya dengan eksistensi seni di Bali. Salah satu keunikan karya seni di
Bali adalah adanya proses konsekrasi atau bisa dikatakan sebagai proses pemberian roh
(Pasupati) terhadap karya seni tersebut. Di tengah-tengah arus perubahan zaman di mana
ideologi pasar telah pula memasuki wilayah seni dan karya seni, proses konsekrasi ini masih
tetap berlanjut. Inilah yang menjadi topik bahasan dalam tulisan ini. Pengkajian dilakukan
melalui pendekatan deskriptif intepretatif sosiologi agama.
Kata Kunci : Pasupati, Konsekrasi, Masyarakat Postmodern.
I. PENDAHULUAN
Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata karena kebudayaannya yang unik.
Terjadilah eksploitasi seni budaya Bali menjadi budaya massa akibat masuknya budaya pasar
dalam dunia pariwisata Bali. Semuanya seolah-olah dilakukan untuk kepentingan pariwisata.
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Banyak yang mengkhawatirkan kondisi ini. Namun uniknya seolah lepas dari gemilaunya
dunia pariwisata, proses kreatif para seniman Bali untuk terus berkarya tak pernah terhenti.
Eksistensi seni budaya Bali harus diakui sangat terkait dengan agama Hindu.
Salah satu faktor penting keterkaitan antara agama Hindu dengan seni budaya Bali
adalah adanya proses konsekrasi terhadap seni budaya tersebut. Konsekrasi yang dimaksud
adalah proses menjadikan seni budaya itu sesuatu yang suci dengan cara pasupati,
pamelaspas, pamarisudhan, pawintenan, dan sejenisnya. Dengan kata lain konsekrasi adalah
suatu proses mensucikan ataupun memberikan urip/hidup dan kekuatan kepada sesuatu (seni
budaya).
Ditinjau dari dari proses konsekrasi itu tidak mengubah bentuk, tetapi ia menjadi
sesuatu yang lain ditinjau dari segi nilai terutama bagi mereka yang mempercayainya; seolaholah realitas itu berubah menjadi sesuatu realitas yang maha sakti atau sakral. Jadi pada
hakikatnya apa yang dianggap atau disebut sakral itu bergantung kepada sikap, perlakuan dan
rasa seseorang terhadap wujud dan keadaan sesuatu itu. Menarik untuk diteliti, mengapa
konsekrasi ini tetap berlangsung ditengah-tengah berkembangnya ideologi pasar?
II. PEMBAHASAN
Eksistensi tradisi dalam kebudayaan masyarakat posmodern menemukan bentuknya
yang baru. Selama ini modernisasi dan globalisasi yang mengutamakan rasionalitas dianggap
berpotensi menenggelamkan hal-hal yang berbau tradisi dan agamis. Malah sebaliknya, halhal yang berbau tradisi dan kearifan lokal justru semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan
dihadirkannya kembali tradisi dan kearifan lokal di dalam kancah internasional. Pada era
posmodern saat ini hal-hal yang berbau tradisi mendapatkan perlakuan khusus.
Sebagai destinasi wisata dunia, Bali memiliki banyak tradisi dan kearifan lokal yang
ternyata bisa hidup sampai sekarang. Salah satunya adalah tradisi konsekrasi atau pensakralan
bentuk-bentuk produksi kesenian, seperti halnya keris, patung, topeng dan sebagainya.
Konsekrasi ini dilakukan untuk memberikan nilai magis terhadap benda-benda seni tersebut.
Bagi masyarakat Bali, citra gaib/magis sangat diperlukan di dalam benda-benda kesenian.
Benda kesenian pun ibarat sistem tanda dan simbol yang bisa membawa pemiliknya ke dalam
dunia yang hipereal.
Dalam dunia pariwisata, konsekrasi ini ternyata memiliki nilai ekonomis tersendiri.
Artinya wisatawan tidak hanya bisa membeli produk kesenian orang Bali, tetapi juga nilai
simbolis dalam bentuk pasupati dalam benda kesenian tersebut. Menariknya, konsekrasi seni
ini tetap dilaksanakan di era posmo.
Sebagaimana diketahui, masyarakat postmodern ditandai sebagai masyarakat yang
mengkonsumsi sistem tanda. Manusia sepanjang masa membutuhkan suatu simbol yang
dipuja dan disembah. Jika dulu ada pohon atau patung maka masyarakat masa kini pun punya
kultus-kultus sendiri seperti terhadap kemasan benda-benda, citra (image), televisi, serta
terhadap konsep kemajuan (progress) dan pertumbuhan (growth) (Baudrillard dalam
Haryanto, 2012 : 310).
Pencitraan, kegemaran terhadap merk membentuk masyarakat posmo dewasa ini,
masyarakat yang menjungjung kemajuan, rasio, dengan didukung oleh produk-produk
pengetahuan dan teknologi yang mendukung kenyamanan tanpa ketinggalan dengan hal-hal
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yang berbau populer (budaya populer) yang berujung pada keinginan terhadap pencitraan
diri. Terjadi perubahan besar dari model mekanis dan produksi metalurgi ke suatu industri
informasi dan dari produksi ke konsumsi sebagai fokus utama ekonomi (Baudrillard dalam
Haryanto, 2012:312)
Baudrillard menyatakan, situasi masyarakat kontemporer dibentuk oleh kenyataan
bahwa manusia sekarang dikelilingi oleh faktor konsumsi. Pada kenyataannya manusia tidak
akan pernah merasa terpuaskan atas kebutuhan-kebutuhannya. Rasionalitas konsumsi dalam
sistem masyarakat konsumen telah jauh berubah, karena saat ini masyarakat membeli barang
bukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs) namun lebih sebagai pemenuhan
hasrat (desire).
Masyarakat konsumsi akan ”membeli” simbol-simbol yang melekat pada suatu objek,
sehingga objek-objek konsumsi banyak yang terkikis nilai guna dan nilai tukarnya. Nilai
simbolis kemudian menjadi sebuah komoditas. Untuk menjadi objek konsumsi, suatu objek
harus menjadi tanda (sign), karena hanya dengan cara demikian, objek tersebut dapat
dipersonalisasi dan dapat di konsumsi.
Teori konsumsi Baudrillard, mengatakan bahwa masyarakat konsumeris pada masa
sekarang tidak didasarkan kepada kelasnya tetapi pada kemampuan konsumsinya. Siapapun
bisa menjadi bagian dari kelompok apapun jika sanggup mengikuti pola konsumsi kelompok
tersebut. Konsumsi menurut Baudrillard adalah tindakan sistematis dalam memanipulasi
tanda, dan untuk menjadi objek konsumsi, objek harus mengandung atau bahkan menjadi
tanda.
Inti teori Baudrillard adalah memperdebatkan makna dengan realita, melihat realitas
kontemporer kemudian merefleksikan masa depan dengan memberi peringatan dini tentang
apa yang akan terjadi di masa mendatang jika kecenderungan realitas kontemporer hari ini
terus berlanjut. Menurut analisis Baudrillard, globalisasi telah menyebabkan masyarakat
perkotaan menjadi satu model global yang berperilaku “seragam”. Keseragaman ini
disebabkan karena pengaruh media yang berperan dalam menyebarkan tanda-tanda dalam
setiap kehidupan. Hal tersebut berakibat pada pergeseran pola pikir dan logika konsumsi
masyarakat.
Menurut teori Baudrillard, kini logika konsumsi masyarakat bukan lagi
berdasarkan use value atau exchange value melainkan hadir nilai baru yang disebut “symbolic
value”. Maksudnya, orang tidak lagi mengkonsumsi objek berdasarkan nilai tukar atau nilai
guna, melainkan karena nilai tanda / simbolis yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi. Hal ini
disebabkan karena beberapa bagian dari tawaran iklan justru menafikan kebutuhan konsumen
akan keunggulan produk, melainkan dengan menyerang rasa sombong tersembunyi dalam
diri manusia, produk ditawarkan sebagai simbol prestise dan gaya hidup mewah yang
menumbuhkan rasa bangga yang klise dalam diri pemakainya, orang yang mengonsumsi
sesuatu bukan karena butuh melainkan karena ingin memperoleh “pencitraan” tertentu
(Haryanto, 2012:298).
Sebagi contoh konsekrasi dalam seni ornamen yang biasanya dilakukan oleh seorang
Sangging. Dalam prasasti Sangging disebutkan sebagai berikut.
‘Kawruhakena de Sang Citrakara, yang sira anurat gagambaran, angreka wongwongan, lwirnia, angreka wimbaning watek dewata, wenang sira asuci rumutukel,
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kelapa 1, sasri, arta wilang nista masya utama, lima-lima dening amilang: 5555, limang
ketengan, limang puluh, limang kupang, limang iwu, mwang aja angurangi ratusnia,
pisang satangkep, burat wangi, lenge wangi, tadah sukla, dupa malepus, toya anyar,
wus samangkana, laju amusti, lumaku anugraha ring para batara, saha mantra : Om
dewa-dewi maha sidi, yadnya kunang kala midi, laksmi sidasca dirgayu, nirwigna ya
suka wredisca. Laju angagem panglakan, saha mantra : Om param Brahma ya nama.
Raris angreka akarepta wenang’.
Yang angukir idep:
Sang Hyang Citragotra dewataning tatah, Sang Hyang Punggung dewataning pangotok,
Bhagawan Anggasti dewataning kayu, Sang Hyang Indra dewataning lang ukiran, ma:
Om Saraswati bijo namah. Mwang yan manarawang, ma : Om Sraswati sidi butulis
namah swaha. Yan ngapenin, ma: Om nur urip, cahya urip, kita satuhuk, iti pangurip
gawana Sang Citrakara.
Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut.
’Patut diketahui oleh Sang Citrakara (Sangging), apabila mereka membuat lukisan,
membuat patung, demikian juga membuat arca para dewa, patut ia melaksanakan
Upacara Pensucian terlebih dahulu, dengan sesajian berupa : daksina genep, baas kulak,
adeng bebek 1, benang atukel, nyuh 1, sesari, jinah manista, madya, utama, dengan
jumlah : 5555, limang ketengan, limang dasaan, limang atusan, limang ewuan, dan
ditambah wija ratus: pisang aijas, sedah, ambengan, jambe banjangan, canang
pangrawos, burat wangi, lengis miik, tadah sukla, dupa, yeh anyar.
Selanjutnya memusatkan pikiran, mohon anugrah ke hadapan Ida Bhatara dengan
mantram : Om Dewa Dewi Maha Sidi, yadnya kunang kala midi, Laksmi sadisca
dirgayu nirwigna ya suka wredisca. Lalu memegang panglakan dengan mantra: Om
Param Brahma ya namah. Selanjutnya mengukir bentuk apapun boleh. Tatkala
mengukir berdoa: Sang Hyang Citragotra, Dewa tatah, Sang Hyang Punggung Dewa
pengotok, Bhagawan Agastia dewa dari kayu, Sang Hyang Indra dewa dari ukir-ukiran.
Mantra : Om Saraswati bijo namah, manarawang : Om Saraswati sidi batulis namah
swaha. Jika ngapenin Om Nur urip, urip kita satuhuk, iti pangurip gawene Sang
Citrakara’.
Sebenarnya, jika dilihat dari kata Pasupati sendiri, sesungguhnya merupakan kata
yang mengandung makna mistisisme yang dalam. Secara umum Pasupati atau pemasupatian
dapat dimaknai sebagai sebuah proses pensakaralisasian benda, sehingga benda yang akan
dipasupati diyaknini memiliki kekuatan megis atau supranatural. Kekuatan yang ada dalam
benda setelah dipasupati inilah diyakini dapat memberikan perlindungan, keselamatan,
kekuatan bahkan dapat menghalau segala macam penyakit dan segala rintangan.
Dalam mistisime Sivaistik, Pasupati dapat diartikan sebagai Tuhan Siva sebagai
penguasa dari segala sifat hewan, sebab kata pasu sendiri berarti bintang dan pati berarti
membunuh atau penguasa. Kita sering melihat bahwa dalam setiap tempat pemujaan Siva,
pasti di depannya ada arca Lembu Nandini (Sapi jantan) dan linggam.
Keberadaan lembu ini mungkin hanya kita pahami sebatas sebagai wahana Dewa
Siva, akan tetapi Lembu Nandini tersebut ladalah lambang pasu, dan pasu adalah jiwa.
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Sedangkan lingam adalah lambang Siva. Mistisisme Sivaistik menekankan untuk mencapai
kemanunggalan antara pasu (jiwa) dengan lingam (Siva), dan tidak diperkenankan
menyelinap diantara pasu dan lingam (Sandika, 2013).
Mistisisme Sivaistik juga menyatakan bahwasannya orang-orang yang masih dalam
keadaan terikat oleh segala macam keinginan, rasa kepemilikan, egoisme, maka mereka dapat
disebut Pasu, akan tetapi jika mereka dapat melepaskan belenggu tersebut maka mereka layak
disebut sebagai Pasupati atau Nandiswara. Dan mereka sangat layak diberikan penghormatan
sebagai orang suci. Dengan kata lain, orang yang sudah dapat menguasai sifat kebintangan
dalam dirinya, maka orang tersebut dapatlah dikatakan orang yang sudah dipasupati.
Pada era postmodern, aktivitas pasupati sangat berbeda dengan makna pasupati yang
lebih filosofis. Konsekrasi seni dilakukan untuk tujuan menkonsumsi citra dan image sakral
dalam benda tersebut. Hal ini menunjukkan karakteristik masyarakat posmo yakni
mengkonsumsi simbol dan tanda. Masyarakat tidak lagi mengkonsumsi benda lantaran
memiliki nilai guna dan tukar, tetapi karena memiliki nilai simbolik.
III. PENUTUP
Masyarakat Bali masih melakukan konsekrasi seni atau pensakralan seni di era
postmodern. Hal ini dilakukan untuk memberi nilai sakral pada benda-benda tersebut. Dalam
dunia pariwisata, pensakralan benda-benda seni ternyata mendapatkan perhatian pasar.
Terjadilah eksploitasi seni budaya Bali menjadi budaya massa akibat masuknya budaya pasar
dalam dunia pariwisata Bali. Semuanya seolah-olah dilakukan untuk kepentingan pariwisata.
Banyak yang mengkhawatirkan kondisi ini. Namun uniknya seolah lepas dari gemilaunya
dunia pariwisata, proses kreatif para seniman Bali untuk terus berkarya tak pernah terhenti.
Eksistensi seni budaya Bali harus diakui sangat terkait dengan agama Hindu. Salah satu
faktor penting keterkaitan antara agama Hindu dengan seni budaya Bali adalah adanya proses
konsekrasi terhadap seni budaya tersebut. Konsekrasi yang dimaksud adalah proses
menjadikan seni budaya itu sesuatu yang suci dengan cara pasupati, pamelaspas,
pamarisudhan, pawintenan, dan sejenisnya.
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ABSTRAK
Tradisi pengelolaan kekayaan desa di desa Tenganan Dauh Tukad, berkaitan dengan
sistem atau cara desa dalam mengelola kekayaan desa sebagai pendapatan desa untuk
kepentingan desa. Kekayaan desa dalam bentuk tanah kebun atau sawah dan dalam bentuk
uang dikelola oleh desa untuk kepentingan desa. Pejabat yang memegang keuangan desa
adalah bendahara (petengen) dan kasir (jururaksa). Kekayaan desa dalam bentuk tanah antara
lain diperoleh dari membeli tanah milik warga desa. Tanah milik desa dikelola oleh desa
antara lain dengan sistem sewa kontrak atau digadaikan kepada warga desa.
Sumber lokal berupa pipil menunjukkan bukti historis, bahwa masyarakat desa
Tenganan Dauh Tukad, telah memiliki kesadaran taat hukum dengan mengadministrasikan
transaksi keuangan secara otentik. Mengelola keuangan milik masyarakat desa, selain
mencerminkan kegiatan ekonomi, juga merupakan satu kegiatan implementasi kesatuan
antara tradisi, budaya dan agama.
Secara tradisi, kekayaan yang berbentuk uang tidak dikelola berdasarkan atas tujuan
untuk memperleh bunga atau laba, sehingga tidak ditemukan unsur bisnis keuangan seperti
pada masa kini. Ketika tanah desa disewa kontrak atau digadai, tujuan utama hanya agar
tanah itu menunjukkan hasil guna dan krama desa sebagai pengontrak mendapat kesempatan
menikmati hasil dari tanah milik desa.
Kata Kunci: tradisi, pipil, kekayaan desa.
I. PENDAHULUAN
Desa merupakan persekutuan manusia dalam hukum dan kekuasaan, dalam wilayah
daerah dan memiliki kekayaan tersendiri.1 Bagi masyarakat di Bali, mendengar kata “desa”
dengan cepat dapat mengerti makna yang terkandung, sehingga mereka sering tidak
1

J.H Boeke, Batas-Batas Dari Masjarakat Pedesaan Indonesia (Djakarta: Bhratara, 1971), hlm.
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membutuhkan penjelasan. Dalam karya tulis ini, pengertian desa yang masih bersifat umum
ini, digunakan sebagai awal ke arah sebuah pemahaman. Kata “desa” dalam bahasa Jawa
Kuno mengandung arti wilayah, lahan atau palemahan, dengan batas-batas yang pasti.

2

Batas-batas itu pada umumnya terdiri atas tanda-tanda alam, seperti sawah, tegalan, sungai,
bukit atau hutan. Tanda-tanda alam itu memberikan batas yang disebut dengan kuuban desa3
atau palemahan desa. Palemahan merupakan produk interaksi hakiki antara manusia dengan
bumi tempatnya berpijak, merupakan salah satu bagian dari ajaran trihitakarana.4 Aplikasi
ajaran trihitakarana dalam studi ini menampilkan kekayaan desa sebagai salah satu aspek
kehidupan manusia desa sebagai hasil interaksi yang hakiki itu.
Pengertian desa tidak hanya wilayah sebagai bagian dari daratan, tetapi juga manusia
yang tinggal hidup dan berkembang dalam suatu wilayah. Penduduk yang tinggal dalam satu
wilayah desa disebut krama desa yang dibedakan berdasarkan atas yang telah menikah dan
belum menikah. Krama yang belum menikah disebut krama bajang, yang terdiri atas yang
perempuan (deha) dan yang laki-laki (truna). Krama yang sudah menikah disebut sebagai
krama desa angkep (kuren). Krama desa angkep, yang bercerai atau ditinggal mati oleh
suami atau istri, disebut dengan krama balu.5 Dari sudut pandang desa itu, yang disebut
dengan krama desa pada umumnya hanyalah krama desa angkep, sedangkan di Desa
Tenganan Dauh Tukad, krama bajang yang terdiri atas deha dan truna, juga termasuk krama
dengan tugas, kewajiban dan hak sendiri.
Berdasarkan atas struktur pemerintahan desa, krama desa sebagai penduduk desa
yang diperintah dan yang memerintah disebut prajuru desa. Di desa Tenganan Dauh Tukad
disebut pengulu desa. Pimpinan tertinggi prajuru desa disebut dengan bendesa (jero
bendesa).6 Di desa Tenganan Dauh Tukad, yang dituakan disebut pengulun desa. Ada juga
2

P.J. Zoetmulder dan S.O. Robson, Kamus Jawa Kuna Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2004), hlm. 212. Lihat juga Kamus Bahasa Bali Kuno-Indonesia (Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm 30.
3

Kamus Bali Indonesia, (Denpasar: Balai Bahasa Denpasar, 2005), hlm. 189. Lihat R. Gorris,
Prasasti Bali Jilid I, (Bandung: Masa Baru, 1954), hlm. 54.
4

Trihitakarana terdiri dari palemahan merupakan produk interaksi hakiki antara manusia
dengan lingkungan, parhyangan yang merupakan produk interaksi hakiki antara manusia dengan
Tuhan yang diwujudkan dalam kahyangan tiga; pawongan merupakan produk interaksi hakiki antara
manusia dengan manusia.
5

Berdasarkan hasil penelitian lapangan.

6

Kata jero adalah sebuah penghormatan kepada pejabat yang diberikan oleh krama desa. G.J
Graner menyebutkan, sebuah desa di Bali dipimpin oleh orang yang dituakan yang disebut dengan
dulun desa. Dulun desa diangkat berdasarkan kemampuan dan kesepakatan krama desa. C.J. Grader,
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keliang lingsir dan keliang desa. Keliang lingsir terdiri dari 12 (dua belas) orang yang
diangkat menurut jenjang perkawinan yang usianya tertua. Keliang lingsir bertugas untuk
mengawasi kinerja keliang desa dan sekaligus menjalankan upacara di desa.7 Jabatan bendesa
dibantu oleh beberapa pejabat bawahan, yang memegang jabatan tertentu yang statusnya
sesama pejabat bawahan bersifat horisontal.
Di bawah bendesa terdapat beberapa jabatan. Pertama, penyarikan, tugasnya
melaksanakan surat menyurat, atau dapat disamakan dengan tugas jabatan sekretaris
pemerintahan masa kini; kedua, petengen tugasnya dapat disamakan dengan bendahara;
ketiga, jabatan jururaksa tugasnya dapat disamakan dengan kasir; keempat, jurusurat
tugasnya dapat disamakan dengan orang yang bertugas dalam urusan menulis surat. Status
jabatan tersebut sama tingginya baik ditinjau dari bendesa sebagai atasan maupun dari krama
desa sebagai bawahan.8
Pembagian wilayah desa menjadi banjar, maka pada setiap banjar juga memiliki
pimpinan yang secara struktural berada di bawah prajuru desa. Prajuru banjar ini dipimpin
oleh keliyang banjar, yang juga dibantu oleh penyarikan banjar, petengen banjar, jururaksa
dan jurusurat tingkat banjar.9 Dalam hubungan struktural antara banjar dengan desa, jabatan
yang terkait hanya bendesa dan kelian banjar, sedangkan pejabat para prajuru hanya
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing. Di desa Tenganan Dauh Tukad, istilah
banjar disebut dengan sekeha yang terbagi menjadi dua sekeha yaitu sekeha kaja dan sekeha
kelod.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang bertugas mengurus keuangan ataupun
pendapatan desa adalah bendahara (petengen) dan kasir (jururaksa). Hal ini yang menarik

Nota van Toelichtingen Betreffende het in te stollen Zelfbesturend Landschap Boeleleng, 1936, hlm.
45. Selain kelihan berarti orang yang dituakan, ada juga yang menyebut keliyang berarti orang yang
selalu memberikan kesenangan. Dari kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin
sebagai orang yang dituakan, diwajibkan memberikan kegembiraan kedamaian dan keadilan kepada
krama banjar.
7

Hasil wawancara dengan: nama : I Wayan Sukardana; jabatan: penyarikan desa adat
Tenganan Dauh Tukad; umur: 39 tahun; pekerjaan: wiraswasta; tanggal wawancara: 17 Mei 2012.
8

Hasil wawancara dengan: (1). nama: I Nengah Mardika; jabatan: juru raksa desa adat
Tenganan Dauh Tukad; umur: 37 tahun pekerjaan: jero mangku Dalem; tanggal wawancara: 17 Mei
2012.(2). Hasil wawancara dengan nama: I Putu Ardana; jabatan bendesa adat Tenganan Dauh
Tukad; umur: 38 tahun; pekerjaan: wiraswasta; tanggal wawancara: 21 Oktober 2012.
9

J.J. Hollander, Handleiding by de beoefening der Land en Volkenkunde van Nederlanche
Oost-Indie, (Breda: Van Broese & Compagnie, 1898), hlm. 698.
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dilihat lebih lanjut, mengenai sistem atau cara yang dilakukan oleh desa Tenganan Dauh
Tukad dalam mengelola kekayaan desa.
II. PEMBAHASAN
1. Kekayaan Desa
Pada umumnya kekayaan desa terdiri atas tanah dengan tanaman yang tumbuh di
atasnya dan uang tunai yang disimpan oleh juru raksa. Uang tunai diperoleh dari menjual
hasil yang diproduksi oleh tanah desa, setoran iuran krama desa disebut cingkrem, dan
pembayaran denda yang disebut dedosan. Di Desa Tenganan Dauh Tukad, kekayaan desa
disebut dengan istilah dwe (duwe) desa dalam bentuk tanah, tegalan. Kekayaan desa dalam
bentuk uang tunai, juga diperoleh dari hasil sewa kontrak tanah milik desa yang dikerjakan
oleh krama desa. Sewa kontrak itu disuratkan dalam bentuk surat tanda ingat (pangelingeling) yang jangka waktunya ditetapkan.
Keuangan desa sebagai pendapatan desa, juga berasal dari denda yang dibayar oleh
krama desa yang didenda.10 Denda ini dipungut melalui rapat banjar (sangkepan banjar),
yang dilakukan setiap bulan Saka (35 hari), kemudian dibayarkan kepada desa. Keuangan
desa juga berasal dari setoran wajib krama desa yang disebut peturunan atau cingkrem, yang
dibayar pada sangkepan pengepud desa, yang dilakukan setiap enam bulan (210 hari).
Besaran setoran wajib kerama desa itu ditetapkan pada setiap sangkepan pangepud
sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan yang akan dibayarkan oleh
desa, untuk berbagai kebutuhan
Kekayaan desa dalam berupa tanah sawah atau tegalan yang merupakan milik desa,
biasanya merupakan pemberian raja atau pejabat kerajaan di bawah raja, baik sebagai hadiah
maupun sebagai bantuan sumber pendapatan untuk membiayai pekerjaan yang ditugaskan
oleh raja dan pejabat di bawah raja.
Kekayaan desa (duwe desa), milik desa Tenganan Dauh Tukad kekayaan ditemukan
bukti seluas 259,025 ha, semuanya berbentuk tegalan atau kebun. Krama yang mengelola

10

Peraturan tentang denda yang berkaitan dengan jual beli tanah tanpa melaporkan kepada
keliang desa akan dikenakan denda. Denda sebesar 5.000 (uang kepeng) masuk ke kas desa. Lihat
hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik desa Tenganan Dauh Tukad
Karangasem. Kode penelitian: DS.TDT/16.12.12/014/. Jenis: pipil; isi: pawuwuh awig-awig; ukuran:
panjang 28 cm dan lebar 4 cm.
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tanah desa akan membayar upeti berupa uang tunai (uang kartal) kepada desa setiap sebulan
sekali.11 Besarnya upeti sesuai dengan situasi dan kondisi tanah yang dikelolanya.
Tanah yang dimiliki oleh desa karena desa membeli dengan uang milik desa, yang
dibeli dari milik krama desa sendiri atau dari krama desa tetangga. Hasil yang diperoleh dari
dwe desa menjadi sumber keuangan berikutnya. Dua sumber keuangan ini dapat dianggap
sebagai pendapatan asli desa. Kekayaan milik desa Tenganan Dauh Tukad yang dimiliki
dilakukan dengan membeli tanah milik krama desa dengan ijin dari raja, seperti contoh kasus
di bawah ini:
1a.

padole sane mapesengan i gusti alit, ring kaler kauh, kagaduh olih desane ring
tenganan dauh tukad, kakliyangin antuk ne mewasta i ktut mangku, penyarikan
mawasta i ktut alit, sami ring tenganan dauh tukad, margane anggaduh surat padol iki,
saolihe i desa tenganan dauh tukad, atuku palemahan bangket asaih, ring i gusti alit,
mabuwat ji gung arta, 440.000, genep tur angawa long, bangket ika megenah mewasta
ring puseh, linggah ipun, 250 paceraken, klas 3, tur kanten babaledan ipun mulu mider,
prabhumian bungaya, muwah tingkahe adol atuku, bangkete sekadi ring arep, wus
anugrahan ida anake agung, jumeneng wakilin ida sri gupramen, ring wawengkan
jagat karangasem, nunasang lugraha, makadi nugraha, kalih nerangang, wus ketas

1b.

kocap ring surat atur, masarengan ring surat padol iki, dados asuluhan, mwah bangket
ika madol, wus pegat saprantasan, tan ana ingucap malih, yan ana micaraha pada tan
kedepa, kedepa uga sawicaraning linging surat padol iki, pakaryan juru surat, ida
bagus nyoman puger, ring geriya pidada karangasem, surat iki sampun dumreping cap,
mwang panungtung, cihnaning jati panugrahan ida anake agung, malingga
mungguwing ajeng, puput sinurat, dina nrat, ring dina, co (coma), wa (eage), wara
tambir, titi tang (tanggal) ping, 3, sasih ka 6, rah 5, tenggek 3, isaka, 1835, yusaning
rat.12
11

Hasil wawancara dengan bendesa adat Tenganan Dauh Tukad, nama: I Putu Ardana; umur:
38 tahun; jabatan bendesa: bendesa adat sejak tahun 2005; pendidikan: SMA; alamat: br. Dinas
Tenganan Dauh Tukad; tanggal wawancara: 21 Oktober 2012.
12

Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik I Made Tuges, desa Tenganan
Dauh Tukad Karangasem. Kode penelitian: 08/TGS/09. 03. 2013/08. Jenis: pipil; isi: surat akte jual
beli (desa membeli tanah); ukuran: panjang 43,5 cm dan lebar 4 cm. Ada juga pipil lain yang
menunjukkan desa membeli tanah, koleksi pipil milik I Made Tuges, desa Tenganan Dauh Tukad
Karangasem, kode penelitian: 07/TGS/09. 03. 2013/07. Jenis: pipil; isi: surat permohonan menjual
sawah; ukuran: panjang 32 cm dan lebar 4,5 cm.
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Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.
1a.

Akte jual beli yang bernama I Gusti Alit, dari Barat Laut, diminta oleh warga desa
Tenganan Dauh Tukad, yang dipimpin oleh keliyang bernama I Ktut Mangku, dan
penyarikan (jurutulis) bernama I Ktut Alit, semua dari Tenganan Dauh Tukad, alasan
meminta surat akte jual beli ini, karena warga desa Tenganan Dauh Tukad membeli
sebidang tanah sawah kepada I Gusti Alit, dengan nilai seharga 440.000 (pis
bolong = uang kepeng), tepat jumlah sesuai dengan aturan pengurangan (discount),
tanah sawah itu berlokasi bernama di Puseh, luasnya 250 persegi, kelas 3, dengan batasbatas sekelilingnya yang jelas terlihat, di desa Bungaya, pelaksanaan menjual dan
membeli tanah sawah tersebut di depan, sudah mendapat persetujuan Ida Anake
Agung yang menjadi penguasa (raja) mewakili Sri Gupermen (gouvernement
Hindia Nederlandsch) yang berkuasa untuk wilayah kerajaan Karangasem, minta
pengesahan dan telah diberikan pengesahan, disertai dengan surat menerangkan dengan
jelas,

1b.

yang menyertai seperti surat tersebut di depan, dilampirkan pada surat jual beli ini,
menjadi satu ikat dengan surat penjualan sawah itu, sudah sah secara tuntas, tidak boleh
dibicarakan lagi, kalau ada yang memperkarakan tidak diperhatikan, akan diperhatikan
bila sesuai dengan isi surat jual beli ini, yang dibuat oleh jurutulis bernama Ida Bagus
Nyoman Puger, dari Geriya Pidada Karangasem, surat ini sudah disertai cap, dan tanda
paraf, sebagai bukti memang benar sudah dengan persetujuan Ida Anake Agung, seperti
tersebut di depan, selesai ditulis, pada hari menulis, Senin Wage Tambir, tanggal 3 (hari
ke-3 setelah bulan mati), bulan ke-6 (Desember), satuan 5 puluhan 3, usia bhumi pada
waktu itu tahun Saka 1835 (1913).

Transaksi yang terjadi tahun 1913 di atas menunjukkan bahwa desa Tenganan Dauh
Tukad dalam menambah kekayaan desa, diperoleh dengan membeli tanah sawah milik warga
desa, yang disaksikan oleh seluruh warga desa. Desa yang membeli tanah harus mendapat
persetujuan dan disahkan oleh raja Karangasem. Akte jual beli dibuat oleh jurutulis.
Tanah desa dikelola dan hasilnya menjadi pendapatan desa dilakukan dengan cara
digadaikan kepada warga desa, seperti contoh kasus berikut ini:
Transliterasi :
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1a.

pangeling eling buat abyan druwen pura, kakantahang antuk desane, ring ne
mewasta i lempar, 2 , sasih, sami ring banjar dauh tukad, mabwat slaka, geng, 78
leyar, abyan ika magenah mawasta ring abyan timbul, dangin rurung dauh rurung, tur
kanten pepageranya, mulu mider, sami prabhumiyan tenganan dawuh tukad, nging
pemargine angantahang muwah ngantah, abyan ika, sampun sami arep, ikrama desa
i lempar, sami terang tur kesaksinin antuk tetangga desa, pingarep nengah brati, pre
keliang desa sami, tut mangku, durma, slat, ganda

1b.

sari, rumadi, sarwwa, temes, sumardi, gandarani, kedes, tatas, tanggen, i riyatna,
pakaseh, i suma, kaliyang banjar, i sukarma, kasuratang antuk panyarikan desa,
pingarep, i rida, maka cihnaning jati, abyan ika magade, kadi ne kecap ring arep, tur
masurat kalih lembar, sami ngamel, pateh wirasanya, pangeling iki, puput ring dina, s
(saniscara), k (keliwon), warakuningan, titi, tang (tanggal) ping, 8, sasih ka 7, rah 9,
tenggek 4, isaka 1849.13

Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia:

1a.

Surat tanda ingat (akte) tentang kebun (tanah tegalan) milik pura, digadaikan
oleh warga desa, kepada orang (anggota krama) yang bernama I Lempar, 2,
bulan, semuanya dari banjar Tenganan Dauh Tukad, senilai uang perak, 78 leyar
(ringgit = rijksdaaldeer) lokasi tanah kebun itu bernama di Abiantimbul, di sebelah
timur jalan dan di sebelah barat jalan, batas-batas sekelilingnya tampak dengan jelas,
semua termasuk wilayah desa Tenganan Dawuh Tukad, proses menggadaikan dan
menggadai tanah kebun itu, berlangsung tatap muka, antara krama desa dengan I
Lempar, semua sudah jelas dan disaksikan oleh seluruh kraman desa, terutama Nengah
Brati, bersama semua keliang desa, Tut Mangku, Durman, Slat, Ganda Sari

1b.

Rumadi, Sarwwa, Temes, Sumardi, Gandarani, Kedes, Tatas, Tanggen, I Riyatna, (juga)
pekaseh (kepala urusan tanah) (bernama) I Suma, keliyang banjar (ketua bernama) I
13

Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik I Made Tuges, desa
Tenganan Dauh Tukad Karangasem. Kode penelitian: 05/TGS/09. 03. 2013/05. Jenis: pipil; isi:
pangeling-eling (tanah kebun milik pura digadai oleh warga desa); ukuran: panjang 40,5 cm dan lebar
4,5 cm.
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Sukarma, ditulis oleh jurutulis desa, pertama-tama I Rida, sebagai bukti pembenar,
bahwa tanah kebun itu memang benar tergadai, seperti tersebut di atas, dibuat dua
lembar, sama isinya, akte ini sudah cukup diselesaikan di desa, (pada hari ) Sabtu
Keliwon Kuningan, tanggal 8 (hari ke delapan setelah bulan mati), bulan ke 7 (Januari),
satuan 9, puluhan 4, tahun Saka 1849 (1927).

Teks pipil di atas menunjukkan bahwa pendapatan desa Tenganan Dauh Tukad
diperoleh dari hasil gadai tanah kebun milik pura yang digadai oleh I Lempar, yang
merupakan warga desa sebesar 78 ringgit selama dua bulan. Transaksi tersebut yang terjadi
pada tahun 1927, disaksikan oleh seluruh warga desa, keliang desa, kepala urusan tanah,
keliang banjar dan transaksi ditulis oleh jurutulis.
Selain itu, tanah milik desa dikelola dengan sistem sewa kontrak oleh warga desa,
seperti bukti pipil di bawah ini:
Transliterasi:
1a.

pangeling eling krama desa ngawiwitin, nguptiyang tanah abiyan laban pura, i
ngentes, 8500, jinah bolong, i sandi, 4000, jinah (jinah bolong ), i ruji, 1200, jinah
(jinah bolong ), i darmin, (lontar rusak tidak terbaca), jinah (jinah bolong), i mandra,
1200, jinah, candri, 3400, jinah, yan rama, 1200, jinah, nengah sengka, 4000, jinah, i
rahi, 400, jinah, i dreni, 400, jinah, i suri, 400, jinah, i sidemen, 1000, jinah

1b.

i rawi, 1000, jinah, i taram, 2800, jinah, i ngenes kari maduwe jinah 6500. nengah
sengko meduwe jinah, 1000, sanggeli maduwe jinah 7758, ni candri mutang 1200. 14

Terjemahan dalam bahasa Indonesia.

1a.

Surat peringatan ketika anggota desa memulai sewa kontrak tanah milik pura, I
Ngentes 8.500 pis bolong, I Sandi 4.000 pis bolong, I Ruji 1.200 pis bolong, I Darmin ----, I Mandra 1.200 uang pis bolong, Candri 3.400 pis bolong, Pan Rama 1.200 pis

14

Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik desa Tenganan Dauh
Tukad Karangasem. Kode penelitian: DS.TDT/16.12.12/013/. Jenis: pipil; isi: pangelingeling; ukuran: panjang 26 cm dan lebar 3,5 cm. Pada tepi kanan lontar tersurat angka
berderet ke bawah, angka deret pertama sampai dengan ketiga dicoret, hanya deret terakhir
yang masih utuh. Angka itu antara lain, dari atas ke bawah 27.500, 32.400, 32.900, dan
32.500.
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bolong, Nengah Sengka 4.000 pis bolong, I Rahi 400 pis bolong, I Dreni 400 pis
bolong, I Suri 400 pis bolong, I Sidemen 1.000 pis bolong,

1b.

I Rawi 1.000 pis bolong, I Taram 2.800 pis bolong, I Ngenes masih mempunyai uang
6.500 pis bolong, Nengah Sengko mempunyai uang 1.000 pis bolong, Sanggeli
mempunyai uang 7.758 pis bolong, Ni Candri berhutang 1.200 pis bolong.
Pendapatan desa berupa uang akan disimpan oleh kasir (jururaksa) yang dicatat oleh

bendahara (petengen). Cara administrasi seperti ini, untuk menghindari terjadinya kesalahan
atau usaha penggelapan yang diduga mungkin dapat dilakukan oleh pejabat krama desa.
III. PENUTUP
Secara tradisi, kekayaan yang berbentuk uang tidak dikelola berdasarkan atas tujuan
untuk memperleh bunga atau laba, sehingga tidak ditemukan unsur bisnis keuangan seperti
pada masa kini. Ketika tanah desa disewa kontrak, tujuan utama hanya agar tanah itu
menunjukkan hasil guna dan krama desa sebagai pengontrak mendapat kesempatan
menikmati hasil dari tanah milik desa.
Kondisi ini tampak ketika para pengulu desa harus mempertanggungjawabkan
keuangan dihadapan krama desa. Mereka hanya menyampaikan uang masuk (jinah
ngeranjing) dan uang keluar (jinah medal), tanpa memberitahukan kalau ada kenaikan
kekayaan atau penurunan kekayaan. Oleh karena itu dalam catatan pembukuan keliang,
hanya ada catatan uang masuk dan uang biaya, yang dicatat secara komulatif menjelang
sangkepan bulanan atau sangkepan pangepud.
Ketika Desa Tenganan Dauh Tukad harus terlibat dengan pengelolaan keuangan
dengan sistem modern seperti dalam koperasi atau Lembaga Perkreditan Desa (LPD),
terutama ketika Desa Tenganan Dauh Tukad juga harus menerima sumbangan dana kredit
bergulir dari pemerintah, krama desa mulai terlibat dengan pengelolaan yang dihitung
memberikan laba atau keuntungan uang tunai. Dalam administrasinya, desa mulai dikenalkan
sistem administrasi keuangan modern, yang pengolaannya tidak terlalu menyulitkan, karena
desa sudah mengenal sistem sewa kontrak. Hanya yang menjadi masalah, ketika LPD harus
melaporkan dana pemerintah yang harus dilakukan dalam pembukuan dengan sistem satu
bulan sama dengan tiga puluh hari, sedangkan desa harus mencatatkan transaksi dengan
krama desa dalam setiap sangkepan yang waktunya selama 35 hari. Selisih waktu 5 hari,
telah menyebabkan ketimpangan ketika LPD harus melaporkan angka uang beredar dengan
angka uang yang dibayar oleh krama desa. Untuk memecahkan masalah ini LDP Desa
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Tenganan Dauh Tukad membuat dua neraca pembukuan, yang satu dengan sistem 30 hari
sesuai dengan tanggal dan bulan Masehi, dan membuat pembukuan dengan sistem sangkepan
bulanan Bali (35 hari), Oleh karena itu pemeriksaan dari pihak pemerintah sulit dibawa ke
tengah sangkepan pengepud, karena selain harinya berbeda juga angka, yang sering
menyebabkan salah pengertian pada krama desa.
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DAFTAR PUSTAKA
Pipil
Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik desa Tenganan Dauh Tukad
Karangasem. Kode penelitian: DS.TDT/16.12.12/014/. Jenis: pipil; isi: pawuwuh
awig-awig; ukuran: panjang 28 cm dan lebar 4 cm.
Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik desa Tenganan Dauh Tukad
Karangasem. Kode penelitian: DS.TDT/16.12.12/013/. Jenis: pipil; isi: pangelingeling; ukuran: panjang 26 cm dan lebar 3,5 cm.
Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik I Made Tuges, desa
Tenganan Dauh Tukad Karangasem. Kode penelitian: 07/TGS/09. 03. 2013/07. Jenis:
pipil; isi: surat permohonan menjual sawah; ukuran: panjang 32 cm dan lebar 4,5 cm.
Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik I Made Tuges, desa
Tenganan Dauh Tukad Karangasem. Kode penelitian: 08/TGS/09. 03. 2013/08. Jenis:
pipil; isi: surat akte jual beli (desa membeli tanah); ukuran: panjang 43,5 cm dan lebar
4 cm.
Hasil penelitan Ida Ayu Wirasmini Sidemen. Koleksi pipil milik I Made Tuges, desa
Tenganan Dauh Tukad Karangasem. Kode penelitian: 05/TGS/09. 03. 2013/05. Jenis :
pipil; isi: pangeling-eling (tanah kebun milik pura digadai oleh warga desa); ukuran:
panjang 40,5 cm dan lebar 4,5 cm.
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GAMELAN BANJURAN, PERUBAHAN DAN KELANJUTANNYA
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Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar
hendrasnts@gmail.com,

ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana asal usul dan perkembangan
gamelan Balaganjur yang dipergunakan untuk melakukan prosesi. Istilah banjuran dan
abanjuran ditemukan dalam prasasti Manik Liu A II dan Prasasti Manik Liu B II, dan
prasasti Sukawati A yang keduanya tidak berangka tahun, prasasti Dawan yang berangka
tahun 975 Saka (1053 Masehi), dan prasasti Sawan A II yang angka tahun 1073 Masehi.
Prasasti-prasasti ini sejaman dengan dikeluarkannya prasasti yang menyebut tentang padaha.
Sebelumnya ada berita Cina yang menyebutkan tentang diiringinya raja dengan
menggunakan gamelan. Kemudian istilah ganjuran ditemukan dalam naskah
Nagarakretagama, kemudian juga ada istilah yang berhubungan dengan Kalaganjur dan
Balaganjur. Istilah Kalaganjur dan Balaganjur ini diperkirakan muncul seiring dengan
perubahan sistem pemerintahan di Bali pada masa Bali Madya. Tahun 1984 muncul gamelan
Adi Merdangga oleh I Made Bandem, dan sampai sekarang Balaganjur besar ini telah
berkembang di Bali Fenomena di atas adalah sebuah hal yang menarik untuk dikupas
mengapa hal ini terjadi, ada hubungan apa, dan apa sebenarnya yang terjadi di balik semua
itu. Inilah yang ingin diungkapkan, dimana seniman bekerja menciptakan komposisi seni
karawitan berdasarkan latar belakang sebuah peristiwa yang terjadi. Dalam rangka
menghadirkan itu semua maka metode sejarah dipergunakan untuk mengupas gamelan
Balaganjur secara tuntas. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4
tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.
Kata Kunci: Sejarah Gamelan, Banjuran, Kalaganjur, Balaganjur, Adimerdangga.
I. PENDAHULUAN
Banjuran adalah gamelan Bali di mana keberadaannya diperkirakan sebagai asal-mula
dari gamelan Balaganjur yang ada pada masa sekarang. Fungsinya untuk mengiringi pawai
khidmat atau perarakan yang lebih dikenal dengan gamelan prosesi. Melihat bentuk yang
sekarang berkembang, Balaganjur menggunakan kendang selinder asimetris (padaha) atau
kendang kerucut, cengceng, serta beberapa pencon dan gong. Untuk mendekati dua
pernyataan di atas, karena tidak ditemukannya sumber yang lebih tua dan diperkirakan
sejaman, maka penulis mencoba mencari sumber di Jawa yaitu candi Borobudur dan candi
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Prambanan yang menurut beberapa ahli ada hubungannya dengan Bali seperti yang penulis
uraikan dalam bab sebelumnya. Kemudian mengenai sumber-sumber sejarah yang
menyebutkan kendang tong asimetris (padahi) berkembang di seluruh pulau Jawa, dan
selanjutnya kendang selinder (padaha) berkembang di seluruh pulau Bali, menunjukan
keterkaitan antara relief yang ada di candi Borobudur dan candi Prambanan dengan Bali.
I Made Bandem dalam buku terbarunya yang berjudul Gamelan Bali di Atas
Panggung Sejarah, yang terbit di Denpasar tahun 2013 telah membagi gamelan Bali
berdasarkan rentang waktu dimulai dari jaman prasejarah sampai abad XXI. Buku ini
memuat informasi paling penting adalah adanya kata abanjuran dan banjuran yang ada
dalam tiga buah prasasti yang dikaitkan dengan gamelan Balaganjur. Roeloff Goris, Japp
Kunst, dan R. Soetrisno belum mengungkapkan kata abanjuran dan banjuran dalam
tulisannya. Dengan demikian bagaimanapun perlu dicari sumber primer yang menyangkut
prasasti Manik Liu A II, Prasasti Manik Liu B II, dan prasasti Sukawati A. Tersurat dalam
buku ini tentang gamelan perang adalah kalimat “istilah balaganjur, yang berarti musik
mengiringi tentara berperang” terletak pada bagian catatan bawah nomor 80 (Bandem, 2013:
56).
Beberapa tulisan baik yang berupa buku, laporan penelitian tentang gamelan
Balaganjur telah dikerjakan oleh beberapa orang seperti I Gede Yudarta tahun 1994 telah
melakukan penelitian yang berjudul Gamelan Balaganjur Sebuah Musik Iringan Tari.
Yudarta membahas berbagai fungsi gamelan di masyarakat seperti yang Yudarta tulis yaitu
untuk mengiringi tari, namun kiranya tulisan tentang pengelompokan Balaganjur yang di
golongkan sebagai gamelan Madya perlu dikritisi, yang seharusnya balaganjur sebagai
gamelan golongan tua. Tulisan I Gede Arya Sugiartha menyimpulkan bahwa gamelan
Balaganjur hingga dewasa ini sebagian besar perkembangannya berupa perkembangan dari
sisi fungsi dan tata penyajian, tidak merupakam transformasi bentuk musikal. Tulisan tentang
asal-usul gamelan Balaganjur Arya mengacu pada naskah Usana Bali dan mengutip bahwa
prajurit Dewata memukul bunyi-bunyian di angkasa, seketika bergema kendang, gong bheri,
suara garantung, dengdengkuk, seruling, galempung, dan terompet (Sugiartha, 2002: 4-5), hal
ini juga perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengingat sumber yang dijadikan
dasar adalah tentang gamelan Gong Bheri, bukan gamelan Balaganjur. Kemudian Michael B.
Bakan pada tahun 1999 mengeluarkan bukunya yang berjudul Music of the Death and New
Creation: Experiences in the world of Balinese Gamelan Beleganjur. Selanjutnya I Gede
Arya Sugiartha telah menghasilkan sebuah penelitian tentang Balaganjur yang berjudul
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Bleganjur Sebuah Musik Prosesi Bali Continuitas dan Perkembangannya. Berbagai tulisan
itu telah menyetujui tentang fungsi gamelan Balaganjur sebagai musik pengiring prajurit
yang menuju medan perang. Bala sendiri mempunyai arti pasukan sedangkan ganjur berari
prosesi. Gamelan Balaganjur sendiri dimainkan dengan cara berdiri dan berjalan.

II. HASIL DAN PEMBAHSAN
1. Banjuran Dalam Relief Candi Borobudur
Terdapat dua panel relief adegan Lalitawistara pada candi Borobudur yang
menggambarkan dua buah kendang yang ditabuh dengan cara digantungkan di leher dan
dipukul dengan menggunakan tongkat pemukul (panggul). Koleksi Tropen Musium nomor
8599767368 yang menampilkan relief candi Borobudur menampilkan dua orang sedang
menabuh kendang (padaha) dan seorang menabuh simbal piring (cengceng) di tingkat
pertama tembok dinding bawah bagian Utara Borobudur 112 Divyavadana, panel 83, adegan
Rudrayana bagian kiri. Ferdinandus menyebutnya dengan relief Borobudur panel Ib 83 yang
menggambarkan

suatu

lingkungan

keagamaan

(Ferdinandus,

2004:

122)

Krom

mengungkapkan bahwa “adegan itu menggambarkan pendirian sebuah stupa oleh Walikota
Khara. Selanjutnya ditambahkan oleh Huber bahwa adegan itu adalah upacara tahunan agama
Budha” (Krom, 1920: 267).

2. Banjuran Dalam Prasasti Bali
Pada masa pemerintahan Anak Wungsu dapat dikatakan sebagai raja yang paling aktif
mencatat kejadian-kejadian penting pada jamannya. Prasasti Dawan yang juga disebut
dengan prasasti Lutungan (Kabupaten Klungkung) berangka tahun 975 Saka atau 1053
Masehi, pada lembar VIIa baris ke lima disebut adanya agending, amukul, dan anuling
(penyanyi, penabuh, dan peniup suling). Pada lembar VIIIa baris ke lima dan ke enam
tentang peraturan upah untuk seni pertunjukan istana, seperti agending i haji, anuling i haji,
atapukan, abanwal, pirus, menmen i haji (Fenandus, 2003:318). Poesponegoro isinya
menyebut tentang kata tambra (tembaga), wsi (besi), agending (penyanyi), amukul (penabuh
gamelan), anuling (pemain suling), atapukan (penari topeng), abanwal (banyol/dagelan),
pirus (badut), men-men (tontonan), aringgit (wayang/boneka dari kulit/kayu), tali-tali
(garantung kayu, bambu, mungkin juga logam), dan banjuran diartikan sebagai musik prosesi
(Bandem, 2013: 22; Poesponegoro, 2008: 363).
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Prasasti Dawan (Kabupaten Klungkung) berangka tahun 975 Saka (1053 Masehi),
Koleksi I Made Kanta yang beralamat Jeroan Tapean Klungkung Bali menggunakan bahasa
kawi huruf Bali dan jumlah halamannya 16 lembar. Prasasti Dawan menjelaskan tentang
bahwa Raja Anak Wungsu memberi piagam kepada masyarakat Dawan agar tidak terjadi
pertengkaran, dengan desa Besan soal pertanian dan Batas sawah dan desa. Tiap petani diberi
kewajiban-kewajiban seperti membayar pembelian air, mengaturkan pangusaban di pura
Antakunjarapada. Pembuatan Prasasti ini disaksikan oleh para pembesar kerajaan karena
Subak Lutungan, di Dawan, sangat berjasa dalam membantu menghaturkan 30 ekor kerbau
dan beras ketika pembangunan di Gurun. Bila ada yang melanggar ketentuan agar ia kena
sumpah (sapata). Prasasti ini juga menyebutkan sebagai berikut : “….yan hanâ agending ihaji
maranmak ngkanâ ku 2 pawehanyâ, agending ambaran ku 1 amukul sa 3 pawehanyâ, ing
satuhan aringgit atali tali banjuran wehanyâ ku 1 ri satuhun ……” Artinya: … jika ada juru
gending/penyanyi yang bermain dihadapan raja diberikan upah 2 kupang, juru tabuh gamelan
yang berkeliling diberikan 3 kupang, perkumpulan wayang dan atali-tali, banjuran diberikan
1 kupang (I Wayan Aryasa, 1976: 16; Ketut Rota 1977).
Prasasti Manik Liu B II yang tidak menyebut angka tahun, pada lembar IIa baris ke-4,
5, dan 6, serta lembar IIIa baris ke-1, 2, dan 3 menyebut istilah kesenian yaitu agending
(penyanyi), amukul (penabuh), anuling (peniup suling), atapukan (penari topeng), abanyol
(lelucon), aringgit (pertunjukan wayang), pirus (tontonan), menmen (tontonan) dan banjuran
diartikan sebagai musik prosesi (Bandem, 2013: 23). Kemudian prasasti Sukawati A yang
tidak berangka tahun, merupakan prasasti bagian akhir dari raja Anak Wungsu, menyebut
istilah kesenian yaitu agending (penyanyi), amukul (penabuh), anuling (peniup suling),
abanyol (lelucon), awayang (pertunjukan wayang), pirus (tontonan), menmen (seni
pertunjukan), abanjuran (musik prosesi), dan tali-tali (Bandem, 2013: 23). Pada prasasti
Sawan AII atau juga disebut dengan prasasti Bila II, di mana Goris memberi kode 441,
menyebut Raja Anak Wungsu yang berangka tahun 995 Saka atau 1073 Masehi. Pada lembar
Vb baris ke 3, 4, dan 5 ada keterangan sebagai berikut. Agending i haji 1 masa, agending
ambaran 2 kupang, amukul anuling i haji 1 kupang atapukan, abanwal, pirus, menmen i haji
1 kupang, abanjuran, talitali (garantung kayu/bambu)3 saga. Pada lempeng VIa pada baris
pertama jika membutuhkan mendadak seni pertunjukan harus membayar dimuka (Bandem,
2013: 24; Ferdinandus, 2004: 324-325). Prasasti Sukawati A tanpa tahun menyebut istilah
tambra (tembaga), wsi (besi) agending (penyanyi), amukul (penabuh gamelan), atapukan
(penari

topeng),

abanwal

(banyol/dagelan), abanjuran
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(pertunjukan wayang), dan tali-tali (tidak diketahui) (Bandem, 2013: 23). Selanjutnya kata
banjuran dan abanjuran tidak ditemukan dalam berbagai karya kesusastraan mulai dari yang
berbahasa Jawa Kuna Awal, Jawa Kuna Akhir (kecuali pada kitab Nagarakrtagama).

3. Banjuran Dalam Berita Perjalanan
Tahun 1597 Perhatian Lintgensz tentang karawitan sepertinya menunjuk pada
gamelan prosesi atau Balaganjur seperti terungkap dalam obrolannya dengan seseorang
dengan menggunakan bantuan dari penerjemhan Juan dari Portugis yang telah menetap di
Bali. Lintgensz menanyakan kepada pembantu Kijloer tentang kegunaan dari berbagai
peralatan yang ada. Sebuah sketsa ketika Cornelis de Houtman singgah di Bali tahun 1597
yang di gambarkan adanya upacara mesatya dalam sebuah upacara ngaben, terlihat adanya
gamelan Balaganjur yang sedang mengiringi upacara tersebut. Walaupun terlihat orang-orang
yang melakukan upacara berperawakan Eropa, tetapi sangat jelas itu adalah upacara mesatya.
Terlihat juga dua buah pereret yang sedang ditiup, sebuah kendang selinder asimetris, dan
sebuah pencon yang digambarkan seperti mangkuk. Gambaran instrumen pencon seperti
mangkuk ini diperlihatkan pula dalam beberapa sketsa de Houtman lainnya seperti halnya
sketsa gamelan yang ada di Banten karena memang sebelum mengunjungi Bali, de Houtman
singgah dulu di Banten.
Tahun 1668, sebagaimana dicatat oleh Alcina yang menyebutkan bahwa “hanya orang
kaya yang sanggup memiliki alat-alat musik impresif (gamelan) seperti ini. Oleh karena itu,
tidaklah mengherankan jika hubungannya sangat erat dengan status. Jika raja atau orang yang
beriring-iringan dengan khidmat, orang menyertainya dengan tabuhan gong” (Reid, 2014:
246). Sepertinya di Jawa dan Bali hal ini diberlakukan untuk menunjukan sebuah keagungan
seseorang yang memiliki gamelan, dan tentulah gamelan tersebut dipergunakan untuk sebuah
prosesi periringan khidmat.
Dari beberapa cerita perjalanan kita dapat mengetahui bahwa tetabuhan dengan
menggunakan kendang, cenceng, dua buah gong, dan simbal yang dilakukan secara prosesi
masih dipergunakan. Walaupun demikian, apakah gamelan tersebut masih dinamakan
gamelan banjuran atau abanjuran atau sudah berganti dengan nama lain, hal tersebut tidak
dapat diketahui kepastiannya. Penulis menduga telah berganti dengan sebutan ganjuran
sesuai dengan nama yang tercatat dalam kitab Nagarakrtagama.
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4. Kalaganjur
Keterangan pada buku Ensiklopedi karawitan Bali tentang penggunaan kendang
raksasa dalam Kalaganjur juga berbeda dengan keterangan selanjutnya bahwa Kalaganjur
bukan perangkat gamelan tetapi gending. Kalaganjur adalah nama dari salah satu gending
Gilak yang disajikan oleh sebagian besar instrumen pencon, dengan hanya menggunakan 4
buah nada. Gending Kalaganjur digunakan untuk acara prosesi pada upacara-upacara Dewa
Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, dan Bhuta Yadnya. Gending ini disajikan sambil
berjalan, di mana satu orang penabuh memukul satu alat musik. Gending Kalaganjur bersifat
luwes karena dapat disajikan hampir pada semua perangkat gamelan seperti Gong Gede,
Gong Kebyar, Smarpagulingan saih pitu dan saih lima, Angklung, dan sebagainya. Gending
Kalaganjur tidak merupakan repertoar dari suatu perangkat tertentu, sehingga dapat disajikan
pada perangkat yang berlaras pelog atau selendro. Gending Kalaganjur ada tiga macam yaitu
Kalaganjur Bebatelan, Kalaganjur Bebonangan, dan Kalaganjur Peponggangan (Sukerta,
1998: 72). Penggolongan bebatelan, peponggangan dan bebonangan sama dengan
penyebutan yang dilakukan oleh Michael B. Bakan pada gamelan Balaganjur. Pada istilah
Balaganjur Bebonangan adalah jenis Balaganjur yang modern karena kelengkapan
instrumennya (Bakan, 1999: 42). Sukerta jelas-jelas menyamakan antara gamelan Kalaganjur
dan gamelan Balaganjur.
Berdasarkan keterangan buku Ensiklopedi Karawitan Bali ini, instrumentasi gamelan
Kalaganjur baik Bebatelan, Peponggangan, dan Bebonangan dibedakan dari kelengkapan
instrumentasinya. Instrumentasi pada gamelan Kalaganjur, jadi instrumen yang disebutkan
dalam Kalaganjur oleh Sukerta, sama dengan instrumentasi pada Balaganjur yang disebutkan
oleh Bakan. Kalaganjur belum ditemukan dalam berbagai naskah karya sastra Jawa Kuna
awal, akhir, maupun naskah karya sastra Jawa Kuna pertengahan, dan juga dalam naskah
karya sastra Bali. Meskipun demikian, dapat dipastikan bahwa istilah Kalaganjur sepertinya
telah berkembang dan menyebar luas di tengah masyarakat Bali. Akan tetapi, yang mana
sebenarnya gamelan Kalaganjur tidak dapat ditunjukan dengan jelas ensambelnya.
Istilah kalaganjur banyak tersebar dalam naskah-naskah karya sastra yang
berkembang di Jawa seperti dalam Babad Majapahit, Babad Betawi, Naskah Damarwulan,
dan serat Jayengbaya. Mungkin masih banyak karya sastra lainnya yang penulis tidak sempat
baca. Dalam Babad Majapahit pupuh XII No. 3 kata ganjuran yang ada dalam Kakawin
Nagarakrtagama telah berubah menjadi kalaganjur yang disebutkan pula dengan instrumen
gong, maguru gongsa, teteg. Dalam babad Madura terdapat juga kata ganjur yang diberi
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awalan dan akhiran menjadi

Panganjure nglampah budhal Tambur munya barung lan

gamelan muni (pemimpinnya mulai berjalan. Mereka berangkat dengan diiringi bunyi
genderang dan bunyi gamelan), diterangkan disini bahwa ganjur diartikan sebagai
pemimpin. Sedangkan dalam babad Trunajaya – Surapati pada pupuh ke IV No 48 terdapat
kata Khodok Ngorek dan Kalaganjur.

5. Balaganjur
Kata Balaganjur tidak penulis temukan dalam naskah-naskah kesusastraan baik yang
datang dari Jawa maupun dari naskah kesusastraan Bali sendiri. Sungguhpun demikian,
keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Perubahan-perubahan yang terjadi sudah penulis susun
mulai dari relief candi Borobudur, prasasti-prasasti Bali, berita perjalanan, sampai dengan
terjadinya kesimpangsiuran seperti di atas. Argumentum e silentio (alasan tidak tertulis) pada
sumber-sumber yang ada seperti ini karena jarang dituliskan, padahal tulisan mempunyai arti
yang sangat penting. Penulis sepertinya harus membuat historiografi tentang Balaganjur dari
sumber yang ada mulai dari pengertiannya sampai dengan perubahan-perubahan yang terjadi
dimasyarakat pendukungnya.
Sukerta dalam bukunya Ensiklopedi karawitan Bali menjelaskan bahwa pengertian
Balaganjur dengan menunjuk untuk melihat Kalaganjur (Sukerta, 1998: 12), dengan demikian
dapat dikatakan bahwa Sukerta berpendapat bahwa gamelan Balaganjur sama dengan
gamelan Kalaganjur. Sama halnya dengan pembagian yang dilakukan Sukerta pada gamelan
Kalaganjur, Bakan mengungkapkan instrumentasi gamelan Balaganjur juga berdasarkan
kelengkapan instrumennya.
Balaganjur memang memiliki karakter yang keras dan mendebarkan sehingga sangat
tepat dipergunakan untuk memperkuat suasana megah, agung, dan berwibawa. Gamelan ini
sering diumpakan sebagai “derap langkah pasukan dewata” yang sedang bergerak. Memang
dari berbagai indikasi, gamelan Balaganjur merupakan musik prosesi yang kemungkinan
berasal dari musik keprajuritan atau musik pengiring pasukan perang pada masa lampau
(Sugiartha, 1996: 4). Balaganjur sendiri terdiri dari dua kata yaitu bala dan ganjur. Bala
berarti pasukan atau prajurit, sedangkan ganjur berarti prosesi jadi secara harfiah adalah
musik sebagai pengiring prajurit (bala) yang sedang berdevile atau berjalan melakukan
prosesi.
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6. Adi Merdangga
Tahun 1984 di Bali lahir suatu bentuk drumband tradisional yang dinamakan dengan
Adi Merdangga, dilihat dari namanya yang terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa
sangsekerta yaitu adi dan merdangga. Adi berarti besar dan merdangga memiliki beberapa
pengertian diantaranya dapat berarti suatu wujud instrument musik yaitu kendang.
Merdangga juga dapat berarti sebagai nama wujud dari sebuah barungan (gamelan) secara
menyeluruh (Yudarta, 1994: 24). Menurut keterangan I Nyoman Windha, Adi Merdangga
lahir dari sebuah tantangan kepada I Made Bandem (Direktur ASTI Denpasar) oleh Gubernur
Bali yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang mana selama
penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) pembukaannya selalu dimulai dengan drumband
Universitas Udayana (UNUD), apakah bisa diganti dengan sejenis drumband tradisional
Bali? Pada saat itu Dr. Bandem langsung menjawab bisa dan lahirlah Adi Merdangga.
Pertanyaan itu dilontarkan ketika pembukaan PKB ke-5 tahun 1983 (Windha, 26 Oktober
2016).
Berdasarkan penelusuran yang berhasil dilakukan, tercatat bahwa dengan judul
“Diawali Adi Merdangga Diakhiri Okokan”. Tercatat bahwa “urut-urutan pawai yang
menyemarakkan pembukaan itu sebagai berikut. Barisan paling depan Drumband Tradisional
“Adi Merdangga” yang menggantikan drumband UNUD dan Kodam XVI/Udayana,
sementara dua pramuka putri berada di depan barisan drumband anak-anak ASTI tersebut”
(Bali Post, 13 Juni 1984). Sungguhpun demikian, ada halaman khusus tentang pelaksanaan
Pesta Kesenian Bali yang memuat judul “Adi Merdangga Masih Perlu Disempurnakan” yang
memuat bagaimana pendapat masyarakat tentang pementasan Adimerdangga tanggal 16 Juni
1984.
Suartaya menyebutkan bahwa dalam merealisasikan drumband tradisional Adi
Merdangga, secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap eksplorasi, improvisasi,
dan tahap pembentukan atau forming. Dalam tahap eksplorasi diadakan berbagai penelitian
antara lain penelitian terhadap seni rebana di desa Nyuling kabupaten Karangasem, Seni
Okokan di desa Atapan kabupaten Tabanan, dan Balaganjur sebagai materi utamanya.
Selanjutnya

melakukan

tahap

improvisasi

dengan

cara

penyeleksian,

pemilihan,

penimbangan, dan penyesuaian serta memulai eksperimen-ekperimen. Pada tahap
pembentukan penetapan instrumentasi, komposisi, dan struktur lagu, termasuk unsur-unsur
ritme, tempo, melodi dan unsur musikal lainnya dilakukan dengan menunjukan karakter
karawitan Bali. Instrumentasi didominasi dengan instrumen kelompok membranofon yaitu
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kendang Bali. Pada gamelan Adi Merdangga menggunakan sampai 25 pasang kendang
lanang wadon (50 buah kendang), ceng-ceng dan reyong dengan jumlah kelipatannya
ditambah dengan instrumen yang bertugas sebagai pemangku (penjaga) irama seperti gong,
kempur, kempli, tawa-tawa, dan lainnya (Suartaya, 1993: 132-133). Adi Merdangga
dikembangkan dari gamelan Balaganjur merupakan wujud nyata dari keterbukaan
kebudayaan Bali. Adi merdangga adalah suatu hasil oleh kreativitas yang mengangkat nilai
tradisi menjadi sesuatu yang tidak statis. Tradisi bukanlah sesuatu yang mati, tetapi tumbuh
dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri, tradisi menjadi sesuatu
yang luwes sesuai dengan tuntutan kemajuan (Suartaya, 1993: 131).
Pertama kalinya Adi Merdangga tampil murni sebagai sajian musik di mana para
penabuhnya juga menari. Pamor Adi Merdangga membumbung. Pada tahun 1987, tak
kurang dari 300 orang mahasiswa ASTI/STSI Denpasar pernah diundang menyuguhkan Adi
Merdangga di Istora Bung Karno Senayan, Jakarta pada pembukaan Sea Games ke-14. Pada
tahun 1995, saat perayaan emas kemerdekaan RI, kembali pasukan drumband tradisional
perguruan tinggi seni di Bali ini didaulat datang ke Jakarta menyuguhkan kebolehannya saat
upacara penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka. Kini di ISI Denpasar sendiri, Adi
Merdangga terus dipoles. Setiap tampil menjadi pengawal pawai PKB, insan-insan seni
perguruan tinggi seni tersebut selalu berusaha menampilkan nuansa baru (Suartaya, 1993:
129-134). Dalam sepuluh tahun usiannya, seni monumental Adi Merdangga telah mencapai
puncak keemasan baik di tingkat nasional maupun internasional.

III. KESIMPULAN
Bentuk kendang Bali yang selinder asimetris menyebar di seluruh pulau Bali yang
penulis simpulkan bahwa pada masa Bali Kuna itu namanya adalah padaha sesuai dengan
sebutan-sebutan tentang kendang dalam prasasti-prasasti Bali. Sebelumnya nukilan berbentuk
padaha terdapat dalam relief candi Borobudur adegan Lalitawitara yaitu dua buah padaha
(kendang Bali) yang diikatkan dipinggang, kemudian Borobudur Divyavadana panel 83
dengan adegan dua orang penabuh kendang (padaha) dan seorang penabuh simbal.
Berita perjalanan yang menunjukan pada gamelan banjuran antara lain datang dari
Lingensz yang menyebut pesta besar dengan drum, simbal dan peralatan musik lainnya.
Kemudian sketsa yang diuraikan de Houtman ketika singgah di Bali tahun 1597 dimana
gamelan dipergunakan dalam upacara mesatya pada upacara ngaben. Fraçois Valentijn
menginformasikan tentang dua buah gong besar, simbal dan gender.
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Pada saat ini gamelan Balaganjur menjadi ajang adu gengsi dan kreativitas dikalangan
remaja Bali, karena telah menjadi materi lomba pada Pesta Kesenian Bali (PKB) dan
dipentaskan di panggung Ardhacandra Taman Budaya Denpasar. Hal ini tidak lepas dari
pejabat yang mempunyai darah seni dalam membuat perubahan kearah yang lebih baik, di
mana para remaja di Bali disalurkan energinya kepada hal-hal yang positif. Perkembangan
Balaganjur menjadi Adi Merdangga juga tidak lepas dari seniman akademik yang menggali
dasar-dasar tradisinya untuk dikembangkan lebih baik lagi, dan menjadi monumental karena
tersebar ke seluruh Bali, bahkan ditiru di luar Bali.
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ABSTRAK
Terminologi sunyi, sesungguhnya bukanlah bermakna sepi sebagaimana yang
dipahami selama ini. Dalam batin yang sunyi (pasepan, kasepen, gung), dalam filosofi agama
Hindu dapat memunculkan sebuah kesadaran diri agar hati nurani leluasa bersuara. Purifikasi
melalui jalan sunyi mampu menjauhkan diri seseorang dari pikiran yang bebas dari dualitas
pikiran dan kegelapan-kegelapan bathin. Pemaknaan semacam inilah yang dijadikan landasan
proses kreatif Putu Sutawijaya dalam mengeksekusi karya-karya seni rupa kontemporernya
yang menarasikan gaduhnya kehidupan sosial-politik masyarakat dewasa ini. Dalam proses
kreatif Putu Sutawijaya dapat ditemukan beberapa karya seni rupa kontemporernya yang
sangat kuat merefleksikan makna di balik kesunyian, diantaranya “Out From The Darkside,”
“Datang Tumbuh Subur,” dan “Berebut Kesunyian,”
Hasil temuan tersebut akan dilakukan pembacaan dengan perspektif hermeneutika
Wihelm Dilthey yang akan dipertautkan dengan semangat spiritualitas agama Hindu.
Sedangkan keterkaitan makna kontekstualitas sosial-politiknya akan dianalisis dengan
perspektif strukturis dari Christroper Lloyed. Dari pembacaan tersebut dapat ditemukan
bahwa situasi kesunyian (niharamkarah) dalam kehidupan realitas keseharian manusia,
ternyata justru yang terjadi sebuah aktivitas “keramaian” dengan penuh kreativitas
mengagumkan. Semuanya dapat dikenali melalui representasi geliat gerak tubuh (gestikulasi)
dalam karya seni rupa kontemporer Putu Sutawijaya.
Kata Kunci : Putu Sutawijaya, Seni Rupa Kontemporer, Hermenuetika, Strukturis,
Cristroper Lloyed.
I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (Nusantara), memiliki wilayah yang
sangat luas dengan keragaman etnis serta keunikan budayanya yang mengagumkan. Salah
satu keragaman budaya dengan keseniannya yang sangat dikagumi oleh masyarakat
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Indonesia dan manca negara adalah kebudayaan (kesenian) masyarakat Bali. Kesenian
dengan seluruh variannya telah menjadi mandala of life keseharian masyarakat Bali.
Kesenian Bali telah menjadi magnit bagi siapapun untuk datang ke Bali. Bahkan terdapat
beberapa event yang diselenggarakan oleh bangsa asing untuk acara tahunan di negaranya,
misalnya di Jerman dan Australia.
Salah satu cabang kesenian adalah seni rupa. Tokoh-tokoh seni rupa dari manca negara
yang sengaja datang ke Bali dan menetap di Bali, dapat kita sebutkan, diantaranya AdrienJean Le Mayeur de Merpes (1880—1958), Walter Spies (1895—1942), Antonio Mario
Blanco (1912—1999), Le Man Fong (1913—1988), William Gerard Hofker (1902—1981),
John Rudolf Bonnet (1895—1978), dan Arie Smith (1956—2006). Belum lagi senimanseniman dari negara Asia Tenggara dan seniman Indonesia yang menjadikan Bali sebagai
Laboratorium dan tempat residensial untuk berkarya.

Mereka ini hanya sebagian saja,

tentunya masih banyak tokoh seniman lainnya yang belum menjadi wacana perkembangan
seni rupa Bali (Indonesia).
Untuk kepentingan makalah ini, pengkaji akan mengambil kasus seorang seniman
kelahiran desa Angseri, Tabanan Bali yaitu Putu Sutawijaya. Putu saat ini berdomisili di
Yogyakarta. Bersama istrinya Jenni Vi Mee Yei, mengembangkan dan melakukan dharma
dalam bidang kesenian dengan menghadirkan ruang dialog bernama Sangkring Art Space
(Sangkring Art Project dan Bale Banjar), memiliki ruang pamer tidak kurang dari 2.000
meter di atas lahan sekitar 6.000 meter

II. PEMBAHASAN
1. Biografi Singkat Sang Seniman
Putu Sutawijaya dilahirkan di Desa Baturiti, Tabanan, Bali, 27 Nopember 1970. Sejak
kecil Putu senantiasa melakukan aktivitasnya yang senantiasa berkaitan dengan kesenian di
tengah-tengah masyarakatnya. Salah satu yang berkaitan langsung dengan dunia seni rupa,
Putu sewaktu masih menjadi siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Tabanan, ia telah
mampu menjual sket wajah para turis manca negara dan berhasil menjadi ilustrator cover
novel dari penerbit lokal. Putu melanjutkan studinya ke SMSR (Sekolah Menengah Seni
Rupa) di Batu Bulan Bali, yang dengan sadar ia tidak mau melanjutkan studinya ke SMA.
Sebuah kesempatan bagi diri Putu Sutawijaya untuk semakin memantapkan talentanya
berinteraksi dengan sesama para calon seniman dari berbagai wilayah di Bali.
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Salah satu keberhasilan Putu, ketika sekolah SMSR, ia sudah mampu menjual
lukisannya ke galeri disekitar Pasar Sukawati dan karya lukisannya menjadi langganan tetap
oleh beberapa galeri di Ubud. Ia lulus dari SMR tahun 1991, selanjutnya meneruskan
pendidikannya ke ISI (Institute Seni Indonesia), Yogyakarta. Sebuah perjuangan tersendiri
bagi Putu untuk dapat menyakinkan keluarga dan sanak saudaranya. Pergi ke Yogyakarta ini
sebagai pengalaman pertama Putu pergi ke Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta.
Jika parameter pameran tunggal adalah sebuah prestasi seorang seniman, maka capaian
keberhasilan Putu sebagai seniman dengan pameran tunggal di dalam negeri dan luar negeri
sudah tak terhitung lagi, sudah. Sebagai bentuk keseriusan Putu dalam mengembangkan
bidang kesenian Indonesia, bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi bagi masyarakat Indonesia,
Putu menciptakan ruang dialog kebudayaan (kesenian) dengan mendirikan galeri Sangkring
Art Space, Sangkring Art Project, dan Bale Banjar (2007). Jika ditolal seluruhnya tidak
kurang dari 2.000 meter sebagai ruang pameran diatas lahan sekitar 6.000 meter. Sebuah
komitmen yang Maha Agung!
Di bawah ini beberapa contoh kegiatan pameran tunggal Putu sebagai
keberhasilannya menjadi seniman, diantaranya:
-

-

1995 : Contemplation, Gajah Gallery, Singapore
1998 : Energi, Bentara Budaya Yogyakarta, Yogyakarta
1999 : Energy, Gajah Gallery, Singapore : Organ, Lembaga Indonesia Perancis,
Yogyakarta
2000 : Matikan Api Tidurlah Sejenak, Sika Gallery, Ubud, Bali
: Energy-2, Chouniard Gallery, Hong Kong
: Kamar dan Ilusi Tubuh, Canna Gallery, Jakarta
: Ritus Tubuh, Galeri Danes Art Veranda Denpasar, Bali.
2005 : Dance with Line, Gallery Hotel, Singapore
2006 : Body-O, Valentine Wille Fine Art, Malaysia
2007 : Fullmoon, Sin Sin Fine Art, Hong Kong
2008 : Man Mountain, CIGE, Beijing, China : Legacy of Sagacity, National Gallery,
Jakarta
2010 : Gesticulation, Bentara Budaya Jakarta, Jakarta
2014 : Remembering, Sin Sin Art, Hong Kong
2017: Betwixt and Between, LATAR, BTPN Sinaya, CBD Mega Kuningan,
Jakarta.
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2. Proses Kreatifitas Putu Sutawijaya
Proses kreativitas seniman dalam menciptakan karyanya banyak cara dan jalan yang
ditempuh untuk melahirkan karya-karya yang bisa menjadi masterpice. Begitu juga Putu
dalam menciptakan karyanya, dalam makalah ini kami membatasi diri dengan konsep sunyi
atau kesunyian sebagai jalan yang ditempuh oleh Putu dalam pameran tunggalnya dengan
kuratorial Betwixt and Between, 2017
Sunyi atau kesunyian sebagai sebuah terminologi, sesungguhnya bukanlah bermakna
sepi lawan dari kata “ramai”, sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat umum selama
ini. Bagi Putu Sutawijaya, sepi (hening) sebagai puncak pencapaian Dharma. Dari sisi
artefak, kita bisa menemukan perundakan Penataran Agung Pura Besakih, di puncak
tertingginya terdapat pelataran kosong tanpa pelinggih yaitu stana Hyang Embang (sunyi).
Begitu juga artefak yang didirikan pada abad ke-10 di Tampaksiring yiatu Pura Mangening
(Maha-Hening). Bahkan yang namanya Tahun Baru zaman sekarang oleh masuarakat umum
dirayakan dan disambut gegap gempita dengan keramaian, tapi bagi masyarakat Bali jelang
memasuki Tahun Baru Saka

dengan meakukan “Catur Bratha Penyepian” (amati geni,

lelanguan, lelungan, dan karya).
Menurut Gde Prama (Indoforum), orang yang suka dengan keramaian, batin mereka
akan berkembang ke luar (parameternya pujian dari pihak lain). Sementara mereka yang
mencintai kesunyian batin mereka bertumbuh ke dalam, dan senantiasa menghindari pujian
layaknya sebagai Hero dan kekaguman pihak lain. Baginya kedua aprisiasi tersebut akan
medorong munculnya ego yang berlebihan bagi dirinya. Hal yang sama, masyarakat Jawa
juga mengenal konsep budaya sunyi, niscaya mereka mengenal ungkapan filosofi, “ramai ing
gawe, sepi ing pamrih.”
Dalam batin yang sunyi (pasepan, kasepen, gung), menurut filosofi agama Hindu dapat
memunculkan sebuah kesadaran diri agar hati nurani dapat leluasa bersuara. Bagi mereka
yang sudah disinari cahaya kesadaran, maka dalam kehidupan sehari-hari jika ingin melihat
bulan atau bintang di malam hari niscaya tidak memerlukan lagi memakai penerang lampu.
Masyarakat Bali sudah lama memiliki keyakinan jika seseorang memiliki batin yang tenangseimbang, sesungguhnya akan mampu menjadi energi keindahan. Jika hal ini sudah ada pada
diri setiap seniman Bali, termasuk Putu Sutawijaya, oleh karena itu mereka sudah
membutuhkan sinar atau cahaya penerang dari luar? Lebih jauh Gde Prama (Ibid.), mengutip
pendapatnya Mikhail Naimy (The Book of Mirdad), dengan metafor, “logika serupa tongkat,

150 I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐5225‐1‐2

berguna bagi mereka yang kakinya bermasalah. Bagi jiwa yang kakinya sehat, tongkat hanya
beban. Lebih-lebih jiwa yang bisa terbang, tongkat adalah beban berat.”
Selanjutnya melalui purifikasi dengan memilih jalan sunyi akan mampu menjauhkan
diri seseorang dari pikiran yang bebas dari dualitas pikiran dan kegelapan-kegelapan bathin.
Pemaknaan semacam inilah yang dijadikan landasan proses kreatif Putu Sutawijaya dalam
mengeksekusi karya-karya seni rupa kontemporernya

yang menarasikan gaduhnya

kehidupan sosial-politik masyarakat dewasa ini. Dalam proses kreatif Putu Sutawijaya dapat
ditemukan beberapa karya seni rupa kontemporernya yang sangat kuat merefleksikan makna
di balik kesunyian, diantaranya “Berebut Kesunyian,” “Datang, Tumbuh, Subur,” dan “Out
From The Darkside”

III. LANDASAN TEORI
1. Konsep Seni Rupa Kontemporer
Defenisi kontemporer secara makro adalah segala sesuatu atau mereka yang hidup
(pelaku dan saksi) pada masa yang bersamaan. Dalam seni rupa lebih dikenal dengan formula
bahwa sebuah karya seni rupa yang mengangkat topik-topik yang masih trending di tengahtengah masyarakatnya.
Menurut M. Dwi Marianto (2000: 189-193), seni kontemporer adalah karya seni yang
ide dan pembahasannya dibentuk dan dipengaruhi sebagai refleksi kondisi yang diwarnai
keadaan zaman ini tempat ‘budaya global’ menyeruak dengan menebarkan banyak pengaruh,
sekaligus menjadi penyebab terjadinya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Jadi
ringkasnya, seni kontemporer adalah seni yang merefleksikan keadaan yang senantiasa
berubah dari masyarakat kontemporer. Ia harus dipandang dalam konteks tempat dan kondisi
dari seni kontemporer yang bersangkutan.
Lebih jauh Dwi Marianto, menjelaskan bahwa seni rupa kontemporer bukanlah seni
yang terjebak dalam idealisme yang statis, yang hanya dapat menolak seni tradisi sebatas
untuk penolakan saja. Seni kontemporer adalah seni yang sedang berlangsung dewasa ini,
dapat disaksikan bersama-sama di masa kini dan tidak mempersoalkan seni tradisi yang
memiliki hak untuk sama-sama hidup. Hal yang terpenting dalam seni kontemporer adalah
bukan elemen yang dipakai untuk berbicara melalui karya seni, akan tetapi bagaimana
rangkaian elemen atau komponen-komponen tersebut dapat disampaikan. Jadi rasa
kekontemporenlah yang berperan untuk satu presentasi yang menyoroti dan mentransformasi
permasalahan aktual masa kini menjadi karya seni yang pembahasannya pun merefleksikan
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situasi masa kini. Sedangkan menurut FX. Harsono (1992: 71-73) mencoba memaparkan
ciri-ciri seni rupa kontemporer Indonesia, yang melingkupi 4 ciri yang perlu diperhatikan.
Keempat ciri tersebut, konsep estetis, proses penciptaan, teknik penciptaan, dan orientasi
budaya.
Seni rupa kontemporer menurut Mikke Susanto (2002: 102-103), secara umum dapat
diartikan sebagai seni rupa yang berkembang pada masa kini atau sezaman dengan
penulisnya. Penandaan seni rupa kontemporer dapat dilihat dari sisi teknis, unsur lokalitas
sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam praktek dan perilaku menyimpang
dari konvensi sebelumnya, dan ada yang mengatakan karena menguatnya pengaruh ideologi
postmodern dan wacana post-kolonialism. Walaupun pada tatanan empirik istilah
kolonialisme dan pascakolonialisme, menurut Antonia Loomba tidaklah dapat dipisahkan
satu sama lainnya (Loomba: 2002: 2-10).

2. Signifikasi Hermeneutika Bagi Kajian Seni Rupa Kontemporer
Untuk dapat memahami makna kontekstualitas yang terkandung dalam sebuah karya
seni rupa kontemporer, akan dipakai metode hermeneutika (hermeneuein) sebagai penafsiran
atau interpretasi. Hermeneutika adalah seni menafsirkan makna dari suatu teks dalam suatu
konteks tertentu. Dapat dikatakan bahwa hermeneutika adalah suatu proses mengubah
sesuatu melalui penafsiran dari situasi ketidaktahuan menjadi dapat dimengerti. Emilio Betti
berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Sumaryono, tugas seorang penafsir adalah
menjernihkan persoalan menjadi dapat dimengerti dengan cara menyelidiki setiap tahapan
interpretasi. Seorang penafsir tidak boleh bersikap pasif, ia harus selalu berupaya
merekonstruksi makna. Sensus non est inferendus sed eferendus, makna bukanlah diambil
dari kesimpulan melainkan harus diturunkan (Sumaryono: 1993: 24; 28-31).
Untuk kepentingan penelitian yang masih bersifat sangat terbatas ini, kajian akan
diarahkan pada hermeneutika Wilhelm Dilthey. Hermeneutika Wilhelm Dilthey bersandar
pada tiga konsep, yaitu “Erlebnis,” Ausdruck,” dan “Verstehen.” Dilthey memusatkan
perhatiannya terhadap pengalaman kita tentang kenyataan dunia historis, serta sifat
pengetahuan kita mengenai masa silam. Hal ini terangkum dalam ungkapannya “Apa yang
sekarang kualami, kulihat dalam cahaya masa silamku, cahaya kubayangkan masa silamku
tergantung pada pengalaman hidupku yang sekarang kuperoleh.” Ada pengaruh timbal balik
antara pengalaman baru dan lama sebagai pengalaman sejati atau erlebnis (Ankersmit,
1987:159-160).
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Kesejajaran antara penafsiran teks dan struktur erlebnis menjadi penekanan
pemikiran Dilthey, dapat terlihat dari caranya membuat kebertautan (zusammenhang), antara
pengalaman lama dan baru menuju proses timbal balik. “Realitas bagi kita berada dalam
kenyataan yang disadari dan ditentukan oleh pengalaman internal.” Jadi seorang pekerja
seni rupa kontemporer yang jujur akan bertindak dan mencipta karya berdasarkan kesatuan
dan kebertautan yang khas bagi kepribadian/identitasnya. Melukiskan kenyataan, yang
memiliki kesesuaian dengan penghayatan atau persepsi (pencerapan)nya terhadap kenyataan
sekitarnya. Dari sinilah akhirnya kesatuan dan kebertautan itu memproyeksikan
kepribadiannya ke luar dalam suatu perbuatan tertentu, dapat berupa sebuah karya seni
ataupun dalam bentuk ide, gagasan dan konsep. Ketika hasil proses kreasinya telah berhasil
sebagai tindakan produktif pekerja seni, berarti kesatuan dan kebertautan telah menapaki
pada tahap ausdruck (ungkapan). Ausdruck merupakan obyektivasi mengenai kebertautan
atau koherensi erlebnis (Ankersmit, 1987: 161; Priyanto, 2001: 126-128).
Konsep ketiga Dilthey adalah verstehen (mengerti). Terdapat beberapa syarat agar
proses verstehen dapat berjalan secara baik. Pertama, peneliti harus membiasakan dirinya
dengan proses psikis yang memungkin suatu makna dapat dimengerti. Kedua, pengetahuan
tentang konteks. Ketiga, peneliti harus memiliki pengetahuan tentang sistem sosial dan
kultural sebagai penentu fenomena dari obyek kajian. Verstehen adalah cara kerja ilmu-ilmu
budaya, sejajar dengan erklaren (menerangkan), yang berlaku dalam ilmu alam yang
berdasarkan pola-pola hukum umum (Ibid: 133; Ankersmit, Op. Cit.: 163).

3. Kedekatan Perspektif Strukturis Dengan Hermneutika
Metodologi strukturis pada dasarnya menekankan adanya interaksi atau terjadinya
dialektika antara individu (observable) dan struktur (unobservable) yang mengakibatkan
perubahan sosial atau sejarah. Perspektif ini beranggapan secara ontologis bahwa kenyataan
dalam sejarah adalah struktur sosial yang longgar (loosely structured) bukan struktur sosial
yang ketat (tightly structured) dari Talcott Parsons. Konsekuensinya yang akan dihadapi
adalah terbukanya tatanan sosial yang memungkinkan munculnya individu-individu atau
kelompok sosial tertentu yang memiliki cakrawala (horizon) dan keinginan yang berlainan
dengan masyarakat pada umumnya yaitu berupaya mengubah masyarakat. Jadi metodologi
struktural sifat eksplanasinya determinis, dengan penekanan sebab-akibat berasal dari
kekuatan struktur sosial. Sedangkan metodologi strukturis memakai sebab-akibat
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humanis yaitu hasil kreasi dalam interaksi antara manusia dengan struktur sosialnya (Leirissa,
1998: 9-11).
Bagaimana perubahan (change) dan kesinambungan (continuity) dalam sejarah dapat
dijelaskan dengan metodologi strukturis? Perubahan (change) yang terjadi dalam sejarah
dapat diketemukan dari tindakan (action), pelaku sejarah dan peristiwa. Sedangkan
kesinambungan (continuity), yang dapat mengambil peran adalah manusia (agency) yang
merupakan bagian dari struktur sosial. Di pihak lain bagi mereka yang memiliki inovasi dan
motivasi ingin mengubah sejarah melalui tatanan dalam masyarakatnya, tidak bisa
melepaskan dari tradisi-tradisi yang pada hakikinya bagian dari struktur sosial itu sendiri.
Jadi metodologi strukturis merupakan jembatan penghubung antara perubahan (change) dan
kesinambungan (continuity). Karena strukturis yang bersifat loosly structured, sehingga
memungkin masyarakat mengambil peran untuk mempertahankan kesinambungan struktur
sosial (reproduction), atau sebaliknya tindakan yang diambilnya adalah mengubah
masyarakat (transformation). Individu-individu atau kelompok sosial yang memiliki
kemampuan melakukan reproduksi maupun mengubah masyarakat, dalam metodologi
strukturis dikenal dengan sebutan agency. Keberhasilan agency ini karena hasil dialektika
yang terus menerus antara agency dengan struktur sosial (Lloyed, 1993: 93-95).
Di mana titik temu kedekatan antara metodologi strukturis dengan hermeneutika?
Perspektif strukturis sesungguhnya titik sentral terdapat pada sumber sejarah. Sumber sejarah
dijadikan epistemic access, guna mengungkapkan keterkaitan antara agency dengan struktur
sosial yang bersangkutan. Di pihak lain sumber sejarah dapat pula menguak expressed
intention (tujuan yang diekspresikan melalui karya/tulisan) dari pelaku sejarah (agency).
Komponen inilah dalam sebutan yang lainnya dikenal dengan istilah mentalite, yaitu
ungkapan seseorang tentang dirinya sendiri dan dunianya.
Untuk dapat menggunakan expressed intention (pelaku dan pemikiran; peristiwa)
dengan baik dan benar, si apresian/penafsir harus memiliki kemampuan, ketrampilan, dan
kejelian (metode sejarah) agar rekonstruksi sejarah (mentalite) dan pemaknaannya dapat
sejalan sebagaimana yang diinginkan oleh pelaku sejarah. Prosedur yang paling baik untuk
mengeksekusi dan merealisasikannya adalah pendekatan hermeneutika (pemahaman;
penghayatan), agar peristiwa, pelaku sejarah, serta intention-nya (common interest) dapat
disingkap untuk ditampilkan ke permukaan. Keinginan ini sejajar dengan pendapat Wilhelm
Dilthey:
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“bila seseorang mampu merekonstruksikan kembali pengalaman hidup seorang pelaku
sejarah di atas panggung batin si peneliti sejarah (apresiator karya), akan dihasilkan
kembali panggung batin si peneliti sejarah, akan dihasilkan kembali efek yang sama
seperti dahulu halnya dengan pelaku sejarah itu….Bila seorang peneliti sejarah telah
merekonstruksi kembali, dalam batinnya sendiri, pengalaman—pengalaman seorang
pelaku sejarah (agency), sambil mempergunakan pengalaman hidupnya sendiri, maka
ia mampu memahami (verstehen) perbuatan dan pikiran pelaku sejarah (agency) itu”
(Ankersmit, 1987: 162).

IV. HASIL TEMUAN (LIHAT LAMPIRAN)
Ketiga karya Putu Sutawijaya yang menjadi kajian dalam makalh ini dapat
diinterpretasikan memakai konsep Hermeneutika Wihelm Dilthey yang melingkupi erlebnis
(pengalaman sejati), Ausdruck (ungkapan), dan Verstehen (mengerti). Ketiga karya Putu,
sudah sesuai dengan erlbnis yang dimaksudkan oleh Dilthey, yaitu Putu memhami betul,
“apa yang sekarang kualami, kulihat dalam cahaya masa silamku, cahaya kubayangkan
masa silamku tergantung pada pengalaman hidupku yang sekarang kuperoleh”.

Jadi

pngalaman baru dan masa lalu menginsprasi adalah pengalaman sejati (erlibnis).

Putu

mencipta dengan kejujuran hatinya berdasarkan kesatuan dan keberaturan yang khas sebagai
seniman bali, sesuai kepribadian identtasnya. Kreativitanya ini merupakan capaian Ausdruck
(ungkapan) yang mengagumkan. Mengingat ketiga karya Putu Sutawijaya memiliki makna
kongtekstualitas yang tinggi dengan realitas masyarakat Indonesia, maka sebagai obyek
kajian memiliki meliliki level erklaren (menerangkan), bahwa visualnya dapat dimengerti
(verstehen) untuk para apresian dan kolektornya.
Sedangkan proses kreatif Putu Sutawijaya dalam menciptakan karya dapat didekati
dengan perspektif strukturisnya Christopher Lloyd (1993), yaitu Putu menempatkan dirinya
sebagai agency (aktor) yang memiliki keinginan kuat untuk merubah dirinya dengan
memperdalam ilmu pngetahuannya tentang seni hingga ke Yogyakarta (ISI). Pernyataan ini
dapat dicek ulang dengan artist talk Putu pada karya pertama, yaitu “Out from the Darkside.”
Konsep penciptaan karyanya, sebagai berikut: “Pada gerak tubuh saya mencari-cari bahasa
lain yang bisa dipercaya. Menggunakan medium kuningan, ia menemukan bahwa geliat,
regangan dan mimik yang berwujud tiga dimensi itu merupakan ungkapan jujur dari
menyatunya apa yang ada di kepala dan hati.” (Betwixt, 2017: 25-26).
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Ketika Putu berhasil menjadi mahasiswa ISI, ia tidak bisa tinggal diam hanya
menyerah pada struktur sosial dengan kebudayaan primordial Jawa. Putu sebagai agen
(aktor), mengambil peran aktif agar tetap mampu beradaptasi dengan mempertahankan
struktur sosial (reproductio) dari masyarakat Yogyakarta. Di sisi yang lainnya, Putu juga
melakukan tindakan untuk mengubah masyarakat sekitarnya dan masyarakat seniman Bali
pada umumnya, melalui kepeminpinannya di SDI. Kesuksesan Putu dengan capaian seperti
saat ini, dapat dikatakan karena Putu mampu mengelola dan melakukan dialektika yang terus
menerus antara agency (dirinya) dengan struktur sosial (Yogya dan Bali). Pernyataan ini bisa
disandingkan dengan artist talk Putu dari karya kedua, yaitu “Datang Tumbuh Subur.”
Konsep penciptaan karyanya, sebagai berikut: “Bagaimana

sebaiknya peran seorang

individu dalam lingkungan sosial, dalam imajinasi saya, kehadiran adalah kemampuan untuk
memberi rasa semangat dan menumbuhkan apa saja untuk suatu kebaikan.” (Betwixt, 2017:
27).
Perjalanan Fase ketiga adalah ketika Putu berhasil melakukan dialektika secara
istiqomah (konsisten) berkesinambungan antara dirinya (agency/aktor) berhadapan dengan
berbagai

rintangan

yang

merupakan

produk

struktur

sosial

(berbagai

kalangan

stakeholder/Art World) Konsep penciptaan karyanya, sebagai berikut: “Penjelasan proses
kreativitas Putu Sutawijaya dalam menciptakan karya ini, ia menjelaskan apa arti “Berebut
Kesunyian,” Perspektifnya sebagai berikut: “Dalam kehidupan selalu akan menumbuhkan
eksistensi untuk menunjukkan kekuatan dalam

berjuang untuk kehidupan. Merebut

kesunyian adalah satu pencapaian di mana sesuatu yang dicapai dalam perjuangan adalah
titik sunyi manusia. Berada di posisi sunyi akan banyak belajar tentang arti pencapaian, .”
(Betwixt 2017: 29).

III. PENUTUP
“Out From The Darkside,” “Datang Tumbuh Subur,” dan “Berebut Kesunyian,”
Sebuah narasi yang menarik jika kita mengetahui perjalanan karir Putu Sutawijaya sebagai
pekerja seni. Putu kecil ketika masih di SMP dengan perjuangannya ia sudah berhasil
menjadi ilustrator di sebuah penerbitan lokal. Ketika menempuh studi di SMSR, ini berarti ia
mulai keluar dari desanya, ia juga mampu menaklukkan belantara dunia seni rupa

di

berbagai galeri di Ubud. Selepas dari SMSR, ia langsung meneruskan studinya ke ISI
Yogyakarta. Dengan kesadaran yang tinggi, Putu tidak ternina bobokkan dengan pundi-pundi
rupiah yang sudah bisa ia nikmati waktu masih menjadi siswa SMSR (wawancara, 26 Mei
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2018). Narasi perjalanan hidup ini, persis dengan kronologi karya seni rupa Putu yang
menjadi kajian ini, yaitu Out From the Darkside. Pernyataan ini bisa kita tafsirkan bahwa
Putu keluar dari kegegelapan (pengetahuan) dan ingin menambah keilmuannya yang lebih
tinggi (formal) untuk memantapkan eksistensinya sebagai pekerja seni (rupa). Kedua, topik
Datang Tumbuh Subur, dengan keyakinan dan semangat yang membara, Putu datang ke
Yogyakarta, untuk mengembangkan karirnya (tumbuh) sebagai pekerja seni. Ternyata yang
terjadi Putu tidak hanya menjadi sosok sekedar tumbuh ala kadarnya mengikuti cuaca alam
lingkungannya, tapi ia mampu mengubah lingkungannya dengan memiliki berbagai prestasi
(subur). Dari lingkungan Yogyalah, sebuah fenomena alam yang mampu ia taklukkan dan
dari sini pula (Yogya), ia berhasil memimpin SDI (Sanggar Dewata Indonesia) sebagai Ketua
Umum, sebuah sanggar para seniman dengan para anggota yang dikagumi oleh para anggota
sanggar lainnya di Nusantara ini. Artinya Putu mampu memberi rasa semangat untuk segala
sesuatu yang baik (kreativitas), bukan hanya pada lingkungan terdekatnya yaitu Yogyakarta,
tapi juga masyarakat di luar Yogya yaitu Bali (SDI). Dari Yogya pula, Putu menemukan
jodohnya, wanita dari Malaysia yaitu Jenni Vi Mee Yei. Semakin sempurnalah kehidupan
sosok Putu, ketika mulai berkeluarga. Pada tahap ini, kita seperti diingatkan pada kata-kata
Julius Caesar, seorang Jendral dan Konsul Romawi (47 SM), yaitu “Veni, Vidi, Vici;” saya
datang, saya melihat, saya taklukkan. Sebuah pesannya pada

Senat Romawi untuk

menggambarkan kemenangan atas Pharnaces II dari PONTIUS dalam pertempuan Zela.
Ketika tahap kedua ini berhasil Putu lewati dengan berbagai kecermelangannya, maka
membuat karya dari pengalamannya sebagai perjalanannya seorang seniman, ia memiliki
cita-cita luhur yang sudah bisa Putu wujudkan yaitu menghadirkan ruang dialog (dialogue art
space) yang memiliki ruang pamer 2.000 meter. Capaian dengan hadirnya Sangkring Art
Space as dialogue art space adalah merupakan bentuk “Berebut Kesunyian,” sebagaimana
narasi karya nomer tiga. Ketika Putu sudah mendapatkan “kursi,” Ia dengan sadar akan
mengalami kesunyian (kesadaran) untuk melakukan Bakti-Dharma segala sesuatu yang
memiliki niat baik (memproduksi wacana) dalam bidang kesenian (seni rupa). Makna ruang
dialog bukan lagi sebuah ruang alternatif, yaitu sebuah ruang yang bertujuan menfasilitasi
berbagai kegiatan kesenian tanpa bicara perhitungan keuntungan dari kegiatan kesenian (seni
rupa). “ramai ing gawe, sepi ing pamrih,” sebuah capaian tertinggi dari makna kesunyian,
tidak memerlukan pujian dengan gemuruhnya tepuk tangan.
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WESTERN INFLUENCES IN THE BALI TOURISM INDUSTRY:
The Arts, Love and Power1
I Ketut Ardhana
MSI Bali

ABSTRACT
The Bali tourism industry which developed a long time ago did so due to Dutch
colonial power in the Netherlands Indies. Though this power had already been in force for
several decades, in fact, it was practiced informally and indirectly with direct and formal
power applied only if necessary. The Dutch successfully colonised Bali after conquering the
island at the beginning of the twentieth century and soon created an entry point for the
tourism industry in the new colony. Starting with the announcement that Bali was an island
paradise to attract numerous foreigners. In response, many foreigners, particularly artists,
came; with some even staying in the palaces of the kings as in Gianyar. while others, through
preference or lack of opportunity, in the succeeding periods, stayed in Balinese villages to
practice their crafts and encourage the local Balinese painters to improve their skills. This
strongly influenced the tourism industry in Bali, and until now most of those staying prefer
the original Balinese atmosphere. In the light of this, there are some questions that need to be
addressed in this paper: Firstly, how can we understand the colonial power after the
establishment of Dutch government in Bali? Secondly, why did the Dutch introduce the
tourism industry? and Thirdly, what kinds of impacts should be anticipated in the context of
maintaining and preserving the Balinese culture? These questions will be discussed in order
to understand better early and present day Balinese tourism.
Keywords : Dutch colonial rule, arts, love, power and Bali tourism
I. INTRODUCTION
Not many people realize that there are strong Western influences in Balinese arts.
Not only in terms of cultural aspects, but also sociological ones, largely due to marriages
which contributed to certain effects on the Balinese arts not only in the past but also more
recently. This issue is important since in the recent times there have been many Balinese girls
marrying foreign men. The question is, why is that happening? Does it mean that Balinese
have started to adopt and adapt to foreign influences to strengthen their cultural traditions? Or
1
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were there other reasons for the foreign artists to marry Balinese girls perhaps due to the
beauty of the girls and the environment of Bali? It seems that these aspects play a major role
in the context of how western cultures have influenced Balinese arts up to the present (Tjok.
Oka Artha Ardhana Sukawati, 2014, see also: Dahm and Roderich Ptak (eds.), 1999). The
other issue is related to which level of the Balinese structural level system started with the
idea of a mixed marriage system?
It seems that it started from the high level of the Balinese social structure or the palace
level, meaning that the high culture of the Balinese palaces started to adopt and adapt to the
influences of foreign cultures ahead of the lower levels of Balinese society. There are very
limited documents and archival sources mentioning mixed marriages between local Balinese
girls and foreign men or vice versa. However, a few can be seen in Singaraja, which was the
capital of Bali from the nineteenth until the beginning of the twentieth century (See: Ide Anak
Agung Gde Agung, 1991).
Though Singaraja was the capital of Bali at that time, there are limited sources.
Nevertheless, this situation is different if compared to what is happening in Ubud villages in
recent times. It can be seen that in the past only at the high levels of Balinese society were
there examples of mixed marriages while recently, we can see examples not only from the
high level of Balinese society but also from the lower levels.
Mixed marriages between foreign men and Balinese girls have become interesting to
elaborate as this issue is important to grasp in terms of understanding the multicultural
society in Bali in particular and Indonesia in general (Cf. Ardhana et al. 2011).

II. THE DUTCH COLONIAL POLICY AND A NEW ERA OF BALINESE LIFE
Before the defeat of the Balinese traditional kingdoms by the Dutch colonial rule, the
Dutch described Bali as a disordered island, in which an uncertain and chaotic situation
existed. This chaos was attributed not only to Bali but also to other islands in the Indonesian
archipelago. Therefore, the colonial rulers toughened the policy of informal and indirect rule
to formal and direct rule and tried to approach the traditional rajas in order to cooperate with
them and if not, to apply any strategies and tactics to defeat them.
From Aceh to the southern islands of the Indonesian archipelago, the Dutch attacked
the traditional rulers in order to create a peace and order situation (rust en order) in the case
that the traditional rulers did not cooperate with them. However, in the case of Bali, though
the Dutch had already arrived in the sixteenth century,
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defeating the North Balinese rajas in 1849. The Dutch saw that the Balinese kingdoms were
not united and integrated thus making it easier for the invaders to attack them and install
Dutch colonial bureaucracy as in other parts of the Netherlands Indies.
Though the Dutch colonial power began to establish its colonial bureaucracy, this did
not much disturb the daily life of the Balinese. It seems that the Balinese palaces as centres of
artistic activities continued without any intervention from the Dutch. This means that the
Balinese rajas played a major role in artistic activities through which many Balinese artists
were invited to the palaces to continue to reinforce Balinese culture.
In this context, there was a strong patron-client relationship between the

rajas and

the artists in particular and between the rajas and the people in general. It is not surprising
that since the Balinese rajas married more than two or even more than ten Balinese common
girls that this had some impact on how artistic activities spread from one level to other levels
and one region to other regions in Bali.
This became interesting with many cases of marriages between the rajas with both
noble princesses and common girls. This was strongly related to the concept of a marriage
system and the spread of power in the context of Balinese power particularly in the past eras
of Balinese history. Through this system, the western influences in the context of the Balinese
tourist industry can be explained as for instance in the case of the raja of Gianyar who
married a European girl from France in the early twentieth century.

III. OTHER PATHS TOWARDS BALINESE ARTS: FROM NATURE TO THE ARTS
The beginning of the twentieth century, particularly after the end of the Puputan in
1906 when the Dutch began to introduce and install their colonial bureaucracy, was a period
of change in Balinese history when new developments regarding the new more intense
contacts with outsiders particularly Europeans occurred. The Dutch tried to improve the
social, cultural, economic and political situation in Bali by creating an impression that Bali
had changed from a chaotic to a peaceful atmosphere. The defeat of the Balinese rajas gave
more chances to the new developments in Bali not only in terms of economics and politics
but also in terms of social and cultural developments. The Dutch colonial policies on
economic and political aspects affected the social and cultural lives of the people as the
Dutch tried to promote tourism and invite European tourists to visit Bali as one of the most
glamorous tourist destinations in the world.
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There were some books that had been written by Dutch writers that illustrated and
depicted Bali as an interesting island in the Indonesian archipelago that needed to be visited.
One reason was the difference of climate and flora and fauna between the island located on
the Equator and other islands located in Europe. Many natural products of Bali in particular,
and the Indonesian archipelago began to be known such as paddy rice, coconuts, betel nut
(pinang) and others (Covarrubias, 1986). It is not surprising therefore, that many European
writers began to look more closely at the flora and fauna in the islands of the Indonesian
archipelago, particularly in the eastern parts with natural science writers focusing on the
natural richness of the area.
The characteristics of natural resources indeed influenced the characteristics of the
local people regarding their traditions, languages, ethnicities and other uniquenesses and
diversities (Ardhana, 2012). There can be seen, for instance, the influences of the movements
of wind, fire, water or ocean that dominated the dynamics of the Balinese dances as we can
see in the Kecak Dance that became important and remains so until the present time
particularly in accordance with the efforts to attract foreign tourists to visit Bali island. It can
also be seen to what extent the influences of these phenomena had been observed by the local
Balinese painters and depicted in the works which were initially in black and white but can
still be seen in the more recent Balinese developments.
However, the Balinese painters not only painted nature but also the social and cultural
aspects of the peoples’ lives. They painted the daily life of the people, for instance, Balinese
women taking baths in the rivers, praying to their gods and offerings related to certain rituals
and ceremonies often held in the temples or their houses, on the beaches, in cemeteries, on
lakes or mountains to mention a few. There were many opportunities for the Balinese men
after they worked in the rice-fields or cock-fighting, to become involved in many artistic
activities such as painting, dance, handcrafts and others.
These artistic activities were not only organized by the common people but also by the
noblemen who were really concerned with Balinese cultural traditions.

IV. HISTORY, ARTS, LOVE AND TOURISM IN BALI
4.1 Western Influences in Bali
The Dutch were very interested in the Balinese cultural phenomena. Indeed, they
tried to preserve and maintain these cultural traditions with their concept of Baliseering; to
make stringent efforts to protect the Balinese culture (Bali Hinduism) from any negative
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impacts of foreign cultures (See, for instance: Gust, 1994, Ramstedt: 2004, and Dahm, n.d.).
This situation affected the new developments of the Balinese culture, particularly in the
context of the arts.
Not only in terms of economic aspects, but also the religious ones, for instance, the
spread of Christianity or Zending was considered to disturb the Balinese cultural tradition.
There were many opportunities to develop Balinese arts such as dances, paintings, handcrafts
and the like, since the Dutch colonial government had a number of policies to protect
traditional Balinese culture.
Since in the nineteenth century some Balinese traditional rajas did not cooperate with
the Dutch, the colonial power attacked, for example the raja of Denpasar, Tabanan and finally
Klungkung in the early twentieth century;

Denpasar and Tabanan in 1906 and later,

Klungkung in 1908. That period marked great change in Bali which among other things,
meant that the Dutch should be careful to manage the Balinese of whom most are Hindu in a
world of Islamic communities in the Indonesian archipelago.
However, this did not mean that all the Balinese rajas were antagonistic to the Dutch
and had to be defeated in bloody wars, since certain ones such as Karangasem, Bangli and
Gianyar were not. Accordingly, their palaces were saved from Dutch military attacks. This
gives a different picture of how the Balinese rajas struggled against the Dutch both in terms
of tactics and diplomatic strategies. However, it can be said that many people including artists
in Denpasar and Tabanan were killed in the dramatic wars.
As in Gianyar, Bangli and Karangasem most traditional palaces were saved from the wars so
in all of them Balinese arts and architecture can still be seen in the original depictions.

4.2 Balinese History and Arts
It is important to look at the case of Gianyar, particularly at the raja of Ubud whose
son, Tjokorda Gede Raka Soekawati was born on 15 January 1899. His title Tjokorda Gde
indicates that Soekawati belonged to the highest level of ksatria (one of the four castes in
Bali). Enjoying his hobby of photography, Tjokorda Soekawati studied at the SMP in Jakarta
and later in Wassenaar in Holland. He died in 1967.
In his youth, Soekawati attended a school for Indonesian officials. In 1918 he was an
official Indonesian candidate appointed by the Bandung auditors. At the end of the same year
he became mantripolitie (a title for indigenous officials) in Denpasar. In 1919, in keeping
with his political ambitions, he was promoted to be Punggawa (district official) of his
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birthplace Ubud. In 1924 he was elected member of the People's Council, a position he held
until 1927. Then, in the same year, he became a member of the board of delegates of the
People's Council. It is important to note that he himself was not a traditional or conservative
figure. The Gianyar communities were proud of him, since he was a leading figure in the arts,
politics and introduced the Balinese tourism industry in Gianyar in particular and Bali in
general.
In 1924 Tjokorda Gede Raka Soekawati met the German artist/musician Walter Spies
in Yogyakarta and invited him to come to Bali and stay in the palace called the Puri Kantor
in Ubud in 1925 until 1927. Tjokorda Gede Raka Soekawati had asked his younger brother
Tjokorda Gede Agung Soekawati, the sub-district head of Ubud, to prepare Spies’
accommodation.
Other European and American artists who came to the palace were Hans Snell, Claire
Holt, Antonio Blanco, Rudolf Bonnet, Miguel Covarrubias, Rolf de Mare, Colin McPhee,
Katherine Mershon, and Jane Belo who promoted Ubud in particular and Bali in general. To
them, the Tjokorda Soekawati introduced Balinese culture. It was also explained, that if they
wanted to know Balinese culture, they had to come and see Bali. All of them witnessed how
the sacred Balinese dances (See: Ardhana et al., 2015), such as the Barong and Rangda and
Kebyar were performed under the banyan trees (cf. Gottowik, 2005). To many Europeans
these dances by beautiful young people were most exotic so going to Bali appealed hugely
(Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2015: 9) and through these activities that Tjokorda Gede
Raka Soekawati actively promoted Balinese tourism related to the Balinese nature and culture
as can be seen in the Museum Tropen in Amsterdam and also in Den Haag in the
Netherlands.
Tjokorda Gede Raka Soekawati appointed as the Punggawa of Ubud in 1927, in 1929
was invited to come to Batavia, exactly at the time of the Pasar Gambir Festival when I Mario
performed the Kebyar dance, Ni Gusti Made Rai and Ni Gusti Putu Adi the legong dance and
I Gusti Alit Oka was the gamelan player with I Made Regog as composer and gamelan player
and I Gejor Kelambu as Balinese singer. This performance was successful and received
enthusiastically. The gamelan players came from the Banjar Belaluan in Denpasar. Later
Tjokorda was appointed a member of the legislative Body or Volksraad and the Dewan
Pertimbangan for the Netherlands Indies in 1930. In addition to this, he successfully
promoted the integration of the arts and culture from different countries and continued to
affect the development of the Balinese tourism industry in the 1930s.
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It can be noted that in the 1930s there were increasingly more foreign tourist visits to
Ubud, Bali (cf. Staab, 1997). This was caused by the skill of Tjokorda Gede Agung
Soekawati who ruled in Ubud (the brother of Raja Soekawati – Tjokorda Gede Raka
Soekawati). In addition to this, due to his capability in economic development he accordingly
built a guest house for international tourists to stay. Therefore, it can be said that the
development of the tourism industry in Ubud, cannot be separated from the role of Raja
Soekawati, the brother of Raja Ubud, who had invited many artists and painters, like Walter
Spies, to Ubud.
The numerous paintings of Walter Spies influenced many foreign artists to work and
paint in Ubud. Through these artistic works, Ubud began to be well known to the
international world, with a number of foreign painters, like Rudolf Bonnet, working there,
depicting the daily life in Ubud and holding many exhibitions overseas. Tjokorda Gede
Agung Soekawati, the raja of Ubud, together with Walter Spies, Rudolf Bonnet and local
artists founded Pita Maha the aim of which was to integrate the Balinese artists and teach the
young about the arts in Bali. Accordingly, due to his success, he was asked to manage the
Balinese art team to the ‘Paris Colonial Exposition (Exposition Coloniale Internationale)’ in
1931 where performances were held on the Netherlands Indies stage in Bois de Vincennes, in
the eastern part of Paris from 6 May to November 6, 1931. At that time many Balinese
dancers were invited (Tjokorde Gde Rake Soekawati, 1926). In addition to this, there were
many Balinese paintings and handcrafts. At that time there was performed a Balinese
Calonarang and Legong Kraton that became famous. The group consisted of 51 artists with
most from Ubud and Peliatan such as Anak Agung Gde Mandra, I Ketut Rindha, Tjokorda
Oka Tublen, Tjokorda Gde Rai Sayan, Dewa Gde Raka, Tjokorda Anom, Jero Tjandra and Ni
Rimpeg.

4.3 Western Education, Love and Balinese Tourism
Following the Puputan in Bali, the Dutch colonial regime tried to convince the world
that their regime was different from that of other European countries. They established
schools and a bureaucratic system. Although it can be said that the Dutch still used the
traditional bureaucratic system, only changing it at several levels to later strongly play a
major role not only in the Netherlands Indies in general, but also in Bali.
All this was initiated by the introduction of the “Ethical policy” in 1901, when the
Dutch greatly improved the school system in their colony (cf. Reid, 1974). It is not therefore
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surprising that the aristocracy persuaded their children to study in the Dutch schools in order
to be able to become Dutch government employees in the Dutch colonial bureaucracy in the
Netherlands Indies. As happened in Java, Sumatra and other parts of the Netherlands Indies,
the Dutch opened modern schools and many of the local noblemen brought their children to
study in these schools as did the son of the king of Ubud in Gianyar. In 1931, Tjokorda Gede
Raka Soekawati went to study in a Dutch school and one year later, in 1932, he continued his
journey to the Netherlands to study agriculture and animal husbandry. It seems that Tjokorda
had many experiences particularly in the context of education and the political atmosphere
(Interview with Tjokorde Rai Sukawati at Puri Kantoor in Ubud, April 2018).
During his education in Europe, Tjokorde Gede Agung Soekawati fell in love with a
foreign girl although he already had six wives. By a Balinese wife Gusti Agung Niang Putu
he had a son Tjokorda Ngurah Wim Soekawati. He married a French woman named Gilberte
Vincent in 1933 and with this European girl had two sons. (Interview with Anak Agung Istri
Vera Sukawati or Cokorda Vera at Puri Kantoor Ubud, April 2018).
Inevitably there were some European influences due to his marriage with the
European girl. However, though he had a foreign wife, in fact, he did not change his style of
daily life. It is even that, he strongly preserved and maintained his traditions based on
Balinese culture. The architectural buildings of the palaces or puri, for instance, were still
preserved in the Balinese artistic styles. Though that happened, the name of the palace
became well known by the European or Dutch name, the Puri Kantor meaning the “Office
Palace”. This palace or Puri Kantor was decorated in the Balinese way with certain paintings
in the Kamasan style. With his wife, besides in Ubud, he stayed also for a long time in
Bandung and later in Amsterdam. Due to her long stay in Europe later she was well known as
“Niang Perancis” or the Grandmother from France (Interview with Tjokorde Gde Rake Sven
Sukawati at Puri Kantoor, Ubud, April 2018). It can be said that due to his long career not
only in the social and cultural aspects, Tjokorda Gede Raka Soekawati was also well known
as the only President of the State of East Indonesia from 1946 to its disestablishment in 1950
(Ide Anak Agung Gde Agung, 1985).

V. CONCLUSION
From this picture it can be concluded that besides the Indian and Chinese influences,
there were also European cultural aspects in the Netherlands Indies in general and in Bali in
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particular. This can be seen in the context of the emergence of the tourism industry in Bali,
especially in Ubud.
From the historical experiences of the son of the Raja of Ubud in Gianyar, can be seen
the extent of the European culture in the Balinese culture. Starting from the ethical policy and
Baliseering, the Dutch strongly preserved the Balinese culture.
Due to this development, the son of the raja of Ubud also got his education in the
European or Dutch school. When he went to the European school in Europe he met a
European girl and later married her. It can be noted that there were some influences namely
in the way of thinking of the Tjokorda Gede Raka Soekawati in maintaining the traditional
way of life and combining it with the European ways of thinking. He was successful in
defending his palace from foreign influences and later successfully promoted not only his
palace but also the whole region of Ubud as a tourist destination.
Understanding these developments, it can be said that the European culture
empowered the Balinese tourist industry not only in the past but also at present.
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ABSTRAK
Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari
300 kelompok etnik atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Selain
itu, bahasa daerah yang ada di Indonesia berjumlah 742 bahasa. Hal ini tentunya akan sulit
mewujudkan persatuan dan kesatuan karena sangat besarnya perbedaan yang dimiliki oleh
Indonesia. Tetapi hal ini bukan menjadi halangan karena Indonesia memiliki sebuah
pengalaman yang sangat luar biasa dalam menyatukan semua perbedaan ini. Kerajaan
Majapahit memberikan bukti pada sejarah tentang pengalaman untuk menyatukan perbedaan
yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti telah diketahui bersama bahwa pada masa kejayaan
kerajaan Majapahit, Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya
dimana luas kekuasaan kerajaan Majapahit masa itu lebih luas dari Nusantara sekarang.
Penyatuan berbagai perbedaan yang ada di Nusantara adalah dengan sinkretisasi. Sinkretisasi
berarti penyerasian (penyesuaian, penyeimbangan, dan sebagainya) antara dua aliran (agama
dan sebagainya). Sinkretisasi dalam beragama adalah suatu sikap atau pandangan yang tidak
mempersoalkan benar salahnya suatu agama, yakni suatu sikap yang tidak mempersoalkan
murni atau tidaknya suatu agama. Pada Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular, sinkretisasi
tercantum pada bait V pupuh 139 dimana menjadi semboyan bangsa Indonesia saat ini yaitu
Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa sekarang terjadi perubahan makna sinkretisasi “Bhinneka
Tunggal Ika” yaitu menenggelamkan berbagai perbedaan dan memunculkan kesamaan
pandangan diantara berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan realitas dan cita-cita
bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
bangsa. Sinkretisasi dapat terwujud jika seluruh lapisan masyarakat memiliki sikap saling
mengasihi dan rela berkorban.
Kata Kunci : Sinkretisasi, Majapahit, Siwa, Budha
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I. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari
300 kelompok etnik atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Suku
bangsa terbesar yang mendiami Indonesia adalah suku Jawa dengan jumlah mencapai 41%
dari total populasi. Disusul selanjutnya oleh suku Sunda dengan jumlah 16% dari total
populasi. Masing-masing suku memiliki perbedaan adat istiadat dan budaya yang berbedabeda. Sebagai misal upacara kematian yang dilakukan oleh masing-masing suku. Bali
memiliki upacara kematian yang disebut dengan ngaben dimana melakukan pembakaran pada
jenasah. Sedangkan di Jawa, upacara kematian dilakukan dengan penguburan pada jenasah.
Hal ini terkait dengan agama yang dianut oleh masing-masing suku. Sedangkan di Papua,
suku Dani melakukan upacara kematian sama dengan yang ada di Bali tetapi dengan tata cara
yang berbeda. Hal ini terkait dengan adat istiadat yang dimiliki oleh masing-masing suku.
Adat istiadat yang dimiliki oleh suku Dani sebelum dilakukan pembakaran jenasah, tubuh
orang yang meninggal dihias dan didudukkan diatas singgasana (bea). Upacara ini dilakukan
di suatu lapangan dipusat perkampungan. Para kerabat dan orang-orang yang datang untuk
melayat akan duduk mengelilingi bea dan menangis sekeras-kerasnya. Tubuh para wanita
dilumuri dengan lumpur putih tanda berkabung dengan nyanyian-nyanyian kematian dan
ratapan. Setelah itu, mereka akan melakukan upacara pembakaran jenasah dan para kerabat
orang yang meninggal membakar daging babi di dalam lubang-lubang yang mereka gali di
dalam tanah dan sebagian akan disajikan untuk roh (ame) orang yang meninggal. Sore
harinya daging yang telah masak itu dimakan bersama dan menjelang senja semua perhiasan
yang dikenakan pada jenasah diambil dan tubuh jenasah itu digosok dengan minyak babi.
Selanjutnya dimulai pembakaran jenasah yang diiringi dengan jerit tangis orang-orang yang
datang melayat (Yusuf, 2015). Selain itu, bahasa daerah yang ada di Indonesia berjumlah 742
bahasa. Hal ini tentunya akan sulit mewujudkan persatuan dan kesatuan karena sangat
besarnya perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tetapi hal ini bukan menjadi
halangan karena bangsa Indonesia memiliki sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dalam
menyatukan semua perbedaan ini. Kerajaan Majapahit memberikan bukti pada sejarah
tentang pengalaman untuk menyatukan perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Seperti telah diketahui bersama bahwa pada masa kejayaan kerajaan Majapahit, Gajah Mada
berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya dimana luas kekuasaan kerajaan
Majapahit masa itu lebih luas dari Nusantara sekarang. Penyatuan berbagai perbedaan yang
ada di Nusantara adalah dengan sinkretisasi.
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Sinkretisasi bukan hanya penyatuan agama Hindu-Siwa dan agama Budha tetapi
sinkretisasi merupakan dasar politik kerajaan Majapahit dalam menjaga keutuhan dan
keharmonisan didalam kerajaan. Penyatuan ini menjadi kekuatan yang sangat besar dan
berpengaruh dalam mewujudkan kebesaran kerajaan Majapahit.

II. PEMBAHASAN
Secara etimologi, kata “sinkretisasi” merupakan bentuk kata benda dari kata
“sinkretis”. Sinkretis berasal dari kata syin dan kretiozein atau kerannynai, yang berarti
mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan (Saputra & Suarka, 2018). Dalam
kamus besar Bahasa Indonesia, kata “sinkretis” memiliki pengertian bersifat mencari
penyesuaian (keseimbangan dan sebagainya) antara dua aliran (agama dan sebagainya).
Sinkretisasi berarti penyerasian (penyesuaian, penyeimbangan, dan sebagainya) antara dua
aliran (agama dan sebagainya) (Penyusun, 2008). Sinkretisasi dalam beragama adalah suatu
sikap atau pandangan yang tidak mempersoalkan benar salahnya suatu agama, yakni suatu
sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidaknya suatu agama. Bagi yang menganut
paham ini semua agama dipandang baik dan benar. Oleh karena itu, mereka berusaha
memadukan unsur-unsur yang baik dari berbagai agama, yang tentu saja berbeda antara satu
dengan lainnya, dan dijadikannya sebagai suatu aliran, sekte, dan bahkan agama (Darori,
2000:87). Sinkretisasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk melakukan penyatuan atau
berdamai terhadap berbagai perbedaan-perbedaan yang ada didalam kehidupan masyarakat
untuk menghasilkan kesatuan diantara berbagai keyakinan dan aliran pemikiran. Dalam
kamus antropologi, sinkretisasi diartikan kombinasi atau bersatu padunya unsur beberapa
agama yang berbeda dalam satu agama baru (Koentjaraningrat, et al., 1984).
Pada masa kejayaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh raja Hayam Wuruk
(1350-1389), luas kerajaan Majapahit meliputi hampir seluas Nusantara dan pengaruh
kerajaan sampai ke Thailand (Campa), Indocina, dan Filipina Selatan. Luasnya kekuasaan
kerajaan Majapahit tidak dapat dilepaskan dari Mahapatih Gajah Mada yang benar-benar
melaksanakan sumpah palapanya. Seluruh pembesar kerajaan Majapahit selalu hormat
kepadanya.
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Gambar 1. Daerah Kekuasaan Majapahit
(Sumber: Shashangka, 2011)
Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, masyarakatnya menganut agama HinduSiwa dan Budha. Pada masyarakat yang menganut agama Hindu-Siwa, secara sosial,
pembagian kasta terjadi di masa raja Hayam Wuruk. Pembagian kasta terbagi menjadi 7
(tujuh) yaitu : brahmana, ksatria, waisya, sudra, candala, mieccha, dan tuccha. Walaupun di
Majapahit terdapat tiga strata sosial itu, akan tetapi itu hanya bersifat teoritis dalam literatur
istana (Panji, 2015:186). Tolok ukur atau parameter pembagian golongan sosial pada saat itu
ditentukan berdasarkan seberapa kuat dan tidaknya seseorang atau sekelompok masyarakat
akan ketertarikan terhadap segala hal yang bersifat duniawi. Semakin jauh seseorang atau
sekelompok warga akan materi keduniawian maka semakin tinggi martabatnya ditengah
masyarakat (Purnomo, 2015). Kelompok brahmana (kelompok kerohanian) dianggap yang
tertinggi karena mereka mampu menjauhkan diri dari hasrat keduniawian dengan cara hidup
di hutan-hutan, gua-gua, gunung-gunung guna menghindar dari hiruk pikuk keramaian akan
perkara-perkara dunia. Kelompok ksatria menjadi kelompok yang mengabdi pada negara
seperti raja, menteri, bupati hingga para pembantu pemerintah. Kelompok ini dianggap
sebagai kelompok kedua setelah kaum brahmana karena mereka tidak punya kekayaan
pribadi dan kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh negara seperti makan, pakaian, rumah dan
lain-lainnya. Apabila mereka memiliki rumah besar dan menimbun kekayaan maka ia disebut
dengan ksatria paten dan harus dihindari oleh masyarakat karena negara harus bersih dari
orang-orang yang mempunyai pamrih pribadi. Kelompok waisya atau para petani karena
mereka dianggap memiliki ketertarikan akan urusan keduniawian. Tetapi mereka tetap
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dihargai karena menjamin ketersediaan pangan seluruh masyarakat. Kelompok sudra
dianggap memiliki kekayaan yang berlebihan. Kelompok ini didominasi oleh saudagar,
rentenir, dan tuan tanah. Kelompok ini secara umum tidak boleh berbicara agama karena
mereka memiliki mental dagang dan dikhawatirkan menjual agama demi keuntungan pribadi.
Kelompok candala merupakan kelompok yang berprofesi sebagai pembunuh seperti algojo.
Mereka dianggap rendah martabatnya karena untuk bertahan hidup saja mereka harus
membunuh sesama makhluk hidup walaupun hal itu disahkan oleh agama. Kelompok
mieccha yaitu kelompok orang asing pada kerajaan Majapahit. Kelompok ini diebut juga
dengan kiwahan atau orang rendahan sedangkan warga pribumi biasa disebut orang yekti atau
orang mulia. Kelompok ini bekerja sebagai pelayan dan tak boleh lebih dari itu. Kelompok
tuccha atau para pecinta keduniawian dan tidak mau memahami hak orang lain. Golongan ini
diisi oleh para penipu, maling, begal, rampok dan perampok (termasuk istilah sekarang
koruptor). Mereka dianggap paling rendah karena untuk hidup saja mereka merampas hakhak orang lain. Sedangkan pada masyarakat yang beragama Budha, pembagian kasta ini tidak
ada.
Akibat hal ini maka terjadi konflik sosial didalam masyarakat penganut agama HinduSiwa dan Budha. Mereka menginginkan legitimasi dari kerajaan agar agama mereka menjadi
agama resmi sebagai pedoman kehidupan masyarakat Majapahit. Kedua kelompok agama ini
berlomba untuk menguatkan agamanya masing-masing. Untuk mengatasi konflik tersebut
raja Hayam Wuruk memerintahkan Mpu Tantular untuk menuliskan sebuah kitab yang dapat
dijadikan pedoman hidup masyarakat Majapahit sekaligus menyelesaikan permasalahan yang
ada. Untuk diketahui bahwa Mpu Tantular merupakan keponakan sang raja (bhrātrātmaja
dalam bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta) dan menantu adik wanita raja. Mpu Tantular
adalah seorang penganut agama Budha, namun beliau terbuka terhadap agama lainnya,
terutama agama Hindu-Siwa. Kata “Tantular” sendiri terdiri dari dua kata yaitu “tan” yang
berarti “tidak” dan “tular” yang berarti “terpengaruh”. Sedangkan kata “Mpu” merupakan
gelar yang memiliki arti “seorang pandai atau tukang” Kitab yang disusun oleh Mpu Tantular
dinamakan dengan Kakawin Sutasoma. Kakawin merupakan wacana puisi yang ditulis dalam
bahasa Jawa Kuna atau dengan kata lain semua wacana puisi berbahasa Jawa Kuna disebut
dengan Kakawin. Secara etimologi, kata “kakawin” berasal dari bahasa Sanskerta yaitu
“kawi” yang berarti “penyair” dengan afiks Jawa (kuna) “ka” dan sufiks Jawa (kuna) “n”,
yang berarti “karya seorang penyair” atau “syair (puisi) karya penyair”. Pada Kakawin
Sutasoma memiliki latar agama yang plural, yakni agama Budha dan Hindu-Siwa yang hidup
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berdampingan. Sinkretisasi agama Hindu-Siwa dan Budha pada Kakawin Sutasoma terlihat
dari bait V pupuh 139 yang berbunyi sebagai berikut :
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.
Terjemahan:
Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali ?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Berbeda-beda manunggal menjadi satu, tidak ada kebenaran yang mendua.
Kata “Bhinneka Tunggal Ika” yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari kata
“Bhinneka”, “Tunggal”, dan “Ika”. “Bhinneka” berasal dari kata “Bhinna” dan “Ika”.
“Bhinna” artinya berbeda-beda dan “Ika” artinya itu. Jadi, kata “Bhinneka” berarti “yang
berbeda beda itu”. Analisa lain menunjukkan bahwa kata “Bhinneka” terdiri dari unsur kata
“bhinn-a-eka”. Unsur “a” artinya tidak, dan “eka” artinya satu. Jadi, kata “Bhinneka” juga
dapat berarti “yang tidak satu”. Sedangkan kata “Tunggal” artinya satu, dan “Ika” artinya itu.
Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”
berarti “yang berbeda-beda itu dalam yang satu itu” atau “beranekaragam namun satu jua”
(Pursika, 2009).

Kakawin

Sutasoma

banyak

mengajarkan tentang

sinkretisasi.

Rasa

saling

menghormati dan toleransi antar agama muncul pada cerita kakawin Sutasoma. Beberapa
kejadian yang ada dalam kakawin Sutasoma seperti pendeta-pendeta agama Hindu-Siwa
maupun Budha dijadikan ketua-ketua penasehat istana di Kerajaan Hastina, Sutasoma yang
beragama Budha menghormati dan melakukan pemujaan di kuil Dewi Bherawa yang
merupakan perwujudan dewi Perwati, istri Dewa Siwa, Dewi Bherawa menghormati
Sutasoma sebagai titisan Budha, Perjalanan Sutasoma menuju pertapaan dibantu oleh pendeta
agama Siwa (Rsi Kesawa) dan agama Budha (Bhagawan Sumitra), Pendeta Siwa dan Budha
melakukan pemujaan dan dijamu bersama di kerajaan Widharba, Pada kisah peperangan
Sutasoma melawan Jayantaka (Purusadha), dia maju ke medan perang dengan didampingi
pendeta Siwa dan Budha, dan Sutasoma menganjurkan Dewa Kala mengingat ajaran Siwa
meski Sutasoma adalah penganut Budha, merupakan bentuk rasa saling menghormati antar
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agama. Sedangkan toleransi antar agama yang ada pada kakawin Sutasoma ditunjukkan
terutama oleh para bangsawan dan pemuka agama, misalnya Raja Mahaketu dan Raja
Widharba sebagai bangsawan dab Resi Kesawa, Bhagawan Sumitra, dan Dewi Parwati
sebagai pemuka agama, juga Sutasoma sendiri yang mewakili keduanya. Hal ini
dimungkinkan karena karakter sastra kuno adalah istana sentris sehingga tokoh-tokoh yang
ditampilkan sebagian besar atau seluruhnya adalah tokoh-tokoh yang dekat dengan istana.
Pada Kakawin Sutasoma pun tokoh-tokoh yang muncul hanya tokoh bangsawan, tokoh
agama, dewa dewi, dan tiga murid Sutasoma yakni Gajawaktra, Nagaraja, dan Macan Betina
(Irsyad, M.Ridlwan, & Kartika, 2016).
Sebenarnya sinkretisasi sudah pernah dilakukan sebelum berdirinya kerajaan
Majapahit yaitu pada jaman Raja Kertanegara dari Singhasari pada tahun 1268 hingga 1292.
Sinkretisasi antara agama Hindu dan Budha menjadi bentuk Syiwa-Budha. Sebagai contoh,
berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara sendiri menganut aliran Tantrayana. Dengan
sinkretisasi tersebut, keadaan negara menjadi harmonis dan tentram. Dengan kondisi tersebut,
Kertanegara memiliki cita-cita kerajaan Singhasari menjadi kerajaan besar. Kertanegara
menginginkan wilayah kerajaan Singhasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Beberapa
daerah berhasil ditaklukan seperti Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda dan Pahang.
Penguasaan daerah-daerah diluar Jawa yang merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang
bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Cina. Selain menguasai daerahdaerah di luar Jawa, Kertanegara juga mengadakan kerjasama dengan kerajaan Campa.
Dari dua fakta sejarah tersebut diatas telah membuktikan bahwa sinkretisasi
merupakan dasar untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki
heterogenitas. Sinkretisasi pada jaman dahulu akan sangat berbeda dengan kondisi yang ada
sekarang dimana heterogenitas yang dimiliki sangat besar. Penerapan sinkretisasi melalui
semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pada masa dahulu akan berbeda dengan masa sekarang.
Berikut perbedaan penerapan sinkretisasi melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pada
Kakawin Sutasoma dan sebagai semboyan NKRI sekarang.
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Tabel 1. Perbedaan “Bhinneka Tunggal Ika” pada Kakawin Sutasoma dan sebagai
semboyan NKRI
(sumber : Irsyad, M.Ridlwan, & Kartika, 2016)
No.

1.

Bhinneka Tunggal Ika dalam

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan

Kakawin Sutasoma

NKRI

Melambangkan pluralisme

Melambangkan pluralitas bangsa Indonesia

agama Hindu-Buddha
2.

Bentuk penuhnya berbunyi

Ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” berdiri

“bhinneka tunggal ika tan hana

sendiri tanpa “tan hana dharma mangrwa”

dharma mangrwa”
3.

Keragaman yang dimaksud dalam

Keragaman yang dimaksud dalam ungkapan

ungkapan terbatas pada keragaman

terdiri dari berbagai hal yang meliputi

agama (horizontal)

perbedaan horizontal (suku, agama, bahasa,
adat istiadat, dan sebagainya) serta perbedaan
vertikal (strata sosial ekonomi, jabatan politik,
dan sebagainya) dalam masyarakat

4.

Dimunculkan untuk menasehati

Dimunculkan sebagai wujud realitas dan cita-

Porusada dalam cerita, yang secara

cita bangsa. “Bhinneka” yang berarti

tidak langsung juga menasehati

keragaman merupakan realitas, dan “Tunggal

pembaca Kakawin Sutasoma untuk

Ika” yang berarti tetap satu mewujudkan cita-

mengikuti ajaran pluralism agama

cita bangsa agar tetap bersatu.

Sehingga sinkretisasi pada masa sekarang dapat dimaknai dengan menenggelamkan
berbagai perbedaan dan memunculkan kesamaan pandangan diantara berbagai lapisan
masyarakat untuk mewujudkan realitas dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Sinkretisasi dapat terwujud jika
seluruh lapisan masyarakat memiliki sikap saling mengasihi sesama manusia dan rela
berkorban untuk kepentingan umum sehingga akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia yang kuat.

III. KESIMPULAN
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Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari
300 kelompok etnik atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Selain
itu, bahasa daerah yang ada di Indonesia berjumlah 742 bahasa. Hal ini tentunya akan sulit
mewujudkan persatuan dan kesatuan karena sangat besarnya perbedaan yang dimiliki oleh
bangsa Indonesia. Tetapi hal ini bukan menjadi halangan karena bangsa Indonesia memiliki
sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dalam menyatukan semua perbedaan ini. Kerajaan
Majapahit memberikan bukti pada sejarah tentang pengalaman untuk menyatukan perbedaan
yang dimiliki oleh Indonesia. Seperti telah diketahui bersama bahwa pada masa kejayaan
kerajaan Majapahit, Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapanya
dimana luas kekuasaan kerajaan Majapahit masa itu lebih luas dari Nusantara sekarang.
Penyatuan berbagai perbedaan yang ada di Nusantara adalah dengan sinkretisasi. Sinkretisasi
berarti penyerasian (penyesuaian, penyeimbangan, dan sebagainya) antara dua aliran (agama
dan sebagainya) (Penyusun, 2008). Sinkretisasi dalam beragama adalah suatu sikap atau
pandangan yang tidak mempersoalkan benar salahnya suatu agama, yakni suatu sikap yang
tidak mempersoalkan murni atau tidaknya suatu agama. Pada masa kejayaan kerajaan
Majapahit yang dipimpin oleh raja Hayam Wuruk, sinkretisasi dilakukan dengan memberikan
ajaran yang ada pada Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yaitu rasa saling menghormati
dan bertoleransi antar umat beragama yang tercantum pada bait V pupuh 139 dimana menjadi
semboyan bangsa Indonesia saat ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa sekarang terjadi
perubahan makna sinkretisasi “Bhinneka Tunggal Ika” yaitu menenggelamkan berbagai
perbedaan dan memunculkan kesamaan pandangan diantara berbagai lapisan masyarakat
untuk mewujudkan realitas dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan
menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Sinkretisasi dapat terwujud jika seluruh
lapisan masyarakat memiliki sikap saling mengasihi sesama manusia dan rela berkorban
untuk kepentingan umum sehingga akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
yang kuat.
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ABSTRAK

Perjalanan panjang seni budaya Indonesia dipengaruhi oleh akulturasi dengan budaya
bangsa lain, termasuk India. Sejarah batik kraton Yogyakarta turut menunjukkan pengaruh
budaya Hindu India yang membentuknya hingga saat ini. Pengaruh Hindu membentuk
kekhasan pada ragam hias batik kraton Yogyakarta. Metodologi yang dipakai dalam makalah
ini adalah deskriptif kualitatif dan sejarah seni. Dalam konsepsi Hindu dikenal pembagian
tiga dunia yakni dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Ragam hias batik yang dikaji
dalam makalah ini adalah Gurdha dan Meru. Ragam hias Gurdha dan Meru pada awalnya
diperuntukan bagi kalangan bangsawan kraton Yogyakarta dan memiliki makna simbolik
tertentu. Penelusuran terhadap ragam hias Gurdha dan Meru memperlihatkan kesamaan
dengan ragam hias yang berasal dari konsepsi Hindu.
Kata Kunci : batik, sejarah seni, ragam hias, Hindu

I. PENDAHULUAN
Ajaran Hindu menyebar ke Asia Tenggara secara berkesinambungan kurang lebih
sekitar abad ke 4 masehi (Miksic, 2010). Masuknya ajaran Hindu ke pulau Jawa, kemudian
juga berpadu dengan budaya setempat, melahirkan cerlang budaya (local genius). Menurut
guru besar ilmu budaya dan arkeolog Edi Sedyawati, pencapaian yang banyak disanjung
dalam berbagai laporan kajian adalah teknologi tempa keris dan batik (Sedyawati, 2014: 51).
Pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan tak benda (intangible) juga memperkuat
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hal ini. Jejak konsepsi Hindu maka tidak dapat dilepaskan pada ragam hias batik, termasuk
pada budaya kraton-kraton pulau Jawa.
Pada awalnya, para penguasa di pulau Jawa melihat kosmologi Hindu-Budha sebagai
sarana untuk meninggikan kedudukan mereka. Ajaran Hindu-Budha menganalogikan negara
dengan kosmos, penguasa dengan dewa tertinggi, penjelmaan (avatar) dewa Hindu. Analogi
ini kemudian diiringi dengan pembangunan istana (kraton) yang secara fisik menyerupai
struktur kosmos dan memperkuat hak penguasa menuntut kerja dari rakyatnya (Cribb-Kahin,
2012: 177). Hingga saat ini, konsepsi Hindu-Budha masih dapat ditemui di kraton
Yogyakarta termasuk pada ragam hias batik tulis.
Pertanyaan yang seringkali muncul terkait ragam hias batik, berapa banyak jumlah
ragam hias batik tersebut? Peneliti Belanda G.P. Rouffaer dan J.H. Juynboll dalam De
Batikkunst van Nederlandsche-Indië memperkirakan jumlah ragam hias batik di pulau Jawa
pada tahun 1914, sedikitnya terdapat lebih dari 3.000 ragam hias (Veldhuisen-Djajasoebrata,
1984:94). Namun belum pernah dilakukan penelitian terinci untuk mengungkap berapa
sesungguhnya jumlah ragam hias batik. Namun pertanyaan terpenting dalam makalah ini
adalah: bagaimana pengaruh konsepsi Hindu terhadap ragam hias di pulau Jawa, khususnya
di kraton Yogyakarta? Untuk itu, makalah ini mengambil 2 (dua) contoh ragam hias batik
kraton Yogyakarta yaitu Gurdha dan Meru.

II. PEMBAHASAN
1. Konsepsi Hindu
Seni rupa Hindu-Budha di pulau Jawa banyak menggabungkan para dewa dan
ornamen dari mitologi Hindu. Dalam penggabungan ini, contoh Garuda dan Angsa,
kendaraan tunggangan dari dewa Wisnu. Dewa penghancur seperti Kala, didampingi naga
atau dewa ular. Ganesa (gajah yang kemudian menjadi dewa yang penting dalam konsep
Hindu). Mahluk separuh burung, separuh manusia pemusik Kinnara-Kinnari, Apsaras (roh
wanita yang diciptakan selama proses mengaduk-aduk ramuan keabadian), dan Makara yaitu
hewan buas mistis gabungan dari lima binatang berbeda).
Perlambangan konsep Hindu juga ditemukan lingkungan alam seperti gunung.
Perlambangan dari gunung sebagai tempat bersemayam para dewa-dewi dan pohon yang
memenuhi keinginan sebagai wujud surgawi, dapat ditemukan pada keyakinan pra-Hindu di
India (Miksic, 2010: 4). Kedudukan gunung yang tinggi, diyakini sebagai tempat para dewa-
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dewi dan diwujudkan dalam susunan Meru pada bangunan suci di Bali. Dalam raham hias
batik, sumber ide ini kemudian juga diwujudkan pada batik tulis kraton Yogyakarta.
Perlu diingatkan bahwa konsepsi Hindu (yang berbeda dengan keyakinan Weda)
berlangsung secara berkesinambungan di pulau Jawa. Baik Budha dan Hindu saling berbagi
nilai-nilai sebagai bentuk penghormatan terhadap seluruh mahluk hidup, sementara
Hinduisme weda memuja penghormatan hewani. Penciptaan imaji antropomorfis tentang
dewa muncul bersamaan. Baik Hinduisme dan Budhisme secara mendasar berasal dari
sejumlah inspirasi dari patung Helenistik dari daerah Gandhara hingga Afganistan. Sejarawan
seni seperti Chihara mencatat bahwa selama periode formatif dari ikonografis religious
sekitar 2000 tahun lalu, seni rupa Hindu dan Budha berkesinambungan saling bertukar ideide. Keduanya menggambarkan ide-ide pra-kondisi yang ada tentang penampilan mahluk
supernatural dan tempat tinggal (Miksic, 2010: 4).
Bentang alam, tanaman, hewan dan seluruh wilayah India telah menyatu dalam
berbagai mitos dan legenda dari dewa-dewi Hindu yang banyak. Sebagai konsep yang sakral,
mengandung inti sari dari keilahian, manifestasi dalam berbagai bentuk dari aspek material
hingga aspek simbolik Hindu. Dalam konsep kosmogoni (ide-ide tentang asal-usul alam
semesta) dan kosmologi (struktur dari alam semesta) Hindu, terdapat sinar terang tentang
konsep evolusi periodik dan pembubaran dari jagad raya alam semesta. Sebagai gabungan
dari kekuatan penciptaan (alam dan roh, prakitri dan purusha) yang membawa kosmos
menjadi sesuatu dan hubungan antara tubuh manusia dan alam. Tema ini telah diformulasikan
oleh bangsa Indo-Arya sejak pertengahan abad ke-2 Sebelum Masehi dalam teks sakral Veda,
Purana, dan Brahmasutra (Sinha, 1993: 3).
Penciptaan dalam mitologi Hindu adalah suatu penciptaan ulang (re-kreasi) di dalam
suatu siklus kelahiran dan perusakan yang tidak memiliki awal dan akhir. Siklus ini
disimpulkan berasal dari ritme alam itu sendiri. Dewa trinitas Brahma, Wishnu, dan Siwa,
bertanggungjawab masing-masing untuk penciptaan, memberi rizki, dan penghancuran dari
alam semesta. Metafora temporal dari siklus penciptaan dan penghancuran, berdasarkan hari
dewa Brahma siang dan malam, berasal dari hari dan ritme tahunan dari jalur matahari. Dunia
material dibawa menjadi suatu hubungan interaksi alam dan inti sari dari alam semesta yang
disebut sebagai Brahman atau Purusha. Bagaimanapun juga dewa Wisnu, perwujudan dari
inti jagad raya, yang terbangun untuk memberi kelahiran kepada Brahma yang bertugas
menciptakan dunia fenomena (Dimmit, Buitenen, 1978). Dewa lainnya yaitu Siwa yang
sedang menari membawa kehancuran dunia dan kembali ke lautan kosmik. Para dewa,
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sebagai suatu manifestasi bentuk keilahian yang tidak termanifestasi, tidak hanya sebagai
agen penciptaan muncul dan penghancuran, akan tetapi juga sebagai material potensial dunia
yang terdapat di dalam tubuh para dewa (Sinha, 1993: 4).
Dunia hewan dalam konsep Hindu. Setiap dewa-dewi Hindu memiliki hewan sebagai
kendaraannya. Hal ini memiliki arti bahwa hewan diasosiasikan sebagai keilahian dewa-dewi
dan simbolisasi dari kebajikan utama (atau mewakili) dari apa yang dewa-dewi kenali.
Sebagai contoh, burung hantu adalah kendaraan dari Dewi Laksmi, mewakili kebijaksanaan
yang memiliki kesamaan dengan sifat sang Dewi. Harimau adalah simbol dari kekuatan besar
dari Dewi bumi dalam bentuk yang kuno, sebelum ia menggabung dengan teologi Indo-Arya,
kemudian harimau digantikan oleh singa. Gajah sebagai hewan sempurna disebut Airavata
adalah kendaraan Dewa Indra, raja dari para dewa-dewi, dihubungkan juga dengan hujan
angin di musim semi. Selain sebagai simbol dari kerajaan dan kesuburan, gajah juga
didukung oleh empat arah mata angin. Sebagai kendaraan dewa gajah bernama Ganesha, di
bantu oleh tikus yang mewakili kemampuan melewati segala rintangan. Dalam susunan
hirarki, sapi tentu saja menempati tempat terhormat sebagai hewan yang mewakili kekayaan
dari bangsa Arya menetap pertama. Sapi bernama Kamadhenu adalah pemberi dari semua
keuntungan yang dibutuhkan manusia. Sapi dihubungkan sebagai kendaraan dewa Krisna,
yaitu hewan gembala di waktu muda. Kera memainkan peranan penting dalam peperangan
yang dihadapi Dewa Rama hingga mengalahkan kekuatan jahat (Sinha, 1993:7).
Hewan Naga yang dikatakan mendiami dua dunia, menempati tempat menarik di
dunia mitologi dan cerita rakyat. Ular seringkali dikaitkan dengan kejatuhan umat manusia
pada ajaran Kristiani, akan tetapi tidak terdapat asosiasi negatif terhadap ular dalam konsep
Hinduisme. Ular berkepala dua kerap muncul dalam ikonografi religi dan seni vernacular.
Ular membantu Dewa Wisnu dalam wujud tanpa bentuk, hewan yang mendiami air purba,
ular adalah hewan dunia air, penjaga dari enersi kehidupan, akan tetapi juga berhubungan erat
dengan dunia manusia. Gambaran gabungan dari hewan Naga, separuh ular, separuh dewa,
ditemukan pada panel relif Budhis sejak abad 2 masehi, ditujukan pada candi-candi sebagai
bagian dari ikonografi alam yang mengkuduskan tempat-tempat suci Budha. Seperti halnya
elemen-elemen alami,

hewan tersebut diwujudkan dalam sikap melindungi, melebarkan

tudung mereka untuk para dewa. Tidak terdapat gambaran yang lebih baik dari peran hewanhewan tersebut sebagai pendukung dunia bawah tanah yang dapat ditemukan dapa
pemakaman dari ular emas ketika dasar dari candi atau rumah didirikan. Sosok ular yang
saling menggulung ditemukan pada slab batu (disebut Nagakals) sebagai lambang
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persembahan sebagai simbol kesuburan di bawah pohon bagi wanita pada saat dibutuhkan
dan musim keturunan. Festival ular (Nagapanchami) dirayakan di seluruh India dan ular
menerima persembahan dalam bentuk berbagai peralatan rumah tangga di Kerala (Sinha,
1993: 7).
Dalam konsep Hindu, alam terbagi atas 3 bagian yaitu Bhurloka, Bhuvarloka, dan
Swarloka. Terdapat tiang penghubung (axis mundi) yang menghubungkan ketiga alam
tersebut dan gunung Meru menjadi simbol dari penghubung ketiga alam tersebut. Di dalam
Satapatha Brahmana ajaran Hindu, dinyatakan bahwa bentuk persegi melambangkan
surgawi. Sedangkan bentuk lingkaran melambangkan duniawi. Bentuk persegi memiliki sifat
statis, stabil, tidak mudah bergerak dan berubah, hal ini melambangkan surga yang abadi.
Bentuk lingkaran melambangkan sesuatu yang tidak memiliki awal dan akhir, sesuatu proses
yang berjalan terus menerus, berputar, bersifat transendental, dan abstrak (Halim, Herwindo,
2017: 52).
Ornamen burung ditemukan di kaki candi Siwa, Prambanan dan kepala candi Ijo.
Motif burung menyatu dengan guirlande, kalpataru, dan ornamen-ornamen lainnya.
Fungsinya hanya sebagai elemen estetis untuk menghiasi permukaan dinding candi.
Ornamen berupa burung Garuda ditemukan pada candi Penataran. Ornamen berupa fragmen
Garuda ditemukan di dinding kaki menjadi bagian dari narasi yang terkandung pada relief di
sepanjang candi Penataran (Halim, Herwindo, 2017: 57)

2. Konsep Gunung
Elemen alam yang sangat penting dalam ajaran Hindu adalah gunung dan air. Bukti
artefak suci Hindu menunjukan vitalnya peran air dan gunung. Gunung sebagai
perlambangan tempat terhormat, sebagai tempat tinggal para dewa dan para pendeta yang
mengangkat mereka, kehadiran memerintah, sebagai poros kosmik yang menghubungkan
antara bumi dan surga. Dewa penting Hindu yaitu Kuwera dan dewa Siwa mendiami gunung
Kailash di puncak Himalaya. Catatan bahwa gunung-gunung yang didiami para dewa berasal
dari kosmografi Hindu sebagai pusat bumi adalah gunung emas Sumeru yang membentuk
axis mundi (Sircar, 1967).
Gunung dan bukit dapat memandangan panorama terhadap seluruh dataran India,
tempat di ketinggian juga merupakan lokasi terbaik untuk membangun candi Hindu.
Identifikasi dari candi yang terdapat di gunung ditemukan pada potongan batu yang terdapat
di candi seperti di daerah Kailashnath, daerah Ellora, India Barat. Struktur candi-candi di
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Orissa, India, mem
miliki menaara yang dissebut shikha
ara, dengann lukisan beerwarna puttih yang
G
di sekitar guunung adalaah pintu
melambbangkan saalju menutuupi puncak gunung. Gua-gua
gerbangg memasukii dunia baw
wah, dimanaa mereka yaang mencarii dapat mem
mperoleh hu
ubungan
dekat dengan
d
enerrsi bumi. Penemuan inni adalah peniruan
p
darri ruang daalam hitam Garbha
griha yang mendassari pembanngunan canddi pada pun
ncak gunungg (Sinha, 19995: 5).

3. Bah
hasan Gurdha
Ragam hias Gurdha adalah stillasi dari say
yap burungg garuda. K
Kata Gurdhaa berasal
m
kendaraann dari deewa Wisnu
u, yang
dari kata garudaa. Burung garuda merupakan
melambbangkan keeperkasaan dan kesakttian. Ragam
m hias Guurdha digam
mbarkan beermacam
bentuk, antara lain sebagai berrikut:

1

2

Gam
mbar 1. Patuung Garuda Wisnu Kenncana
ww.mutualaart.com/Arttwork/Garud
da-Wisnu-K
Kencana/84839549380A478C)
(sumbeer: https://ww
Gaambar 2. Raagam hias Gurdha
G
(sum
mber: Susannto, 1973: 2265)

Dalam buddaya kratonn Yogyakaarta, sultan adalah reppresentasi dari dewa Wisnu.
Ragam hias Gurdhha digambaarkan berupaa sayap terk
kembang, siimetris, mem
miliki juntaaian ekor
di tenggah. Gurdhha merupakkan stilasi dari sayap burung gaaruda. Ketikka raja meerupakan
represenntasi dari deewa Wisnu,, maka kenddaraan dewa adalah gaaruda kencanna. Lebih jaauh lagi,
Gurdhaa ini kemuudian diperggunakan seebagai lam
mbing Repuublik Indonnesia yaitu Garuda
Pancasiila.
Pada batik kraton Yoogyakarta, memiliki
m
seejumlah nam
ma. Pada rragam hias Gurdha
dengan dua sayap,, lengkap dengan
d
ekorr, disebut . Terdapat pula
p
Gurdhaa wujud sattu sayap
186 I UN
NIVERSITAS HINDU
H
INDO
ONESIA

PROSIDING ‐SEMINA
AR NASIONAL
d Sejarah Di
D Zaman Miilenial
Agama, Adat, Seni dan
78‐602‐5225
55‐1‐2
ISBN : 97

tanpa ekkor yang diisebut Lar. Sedangkann Gurdha taanpa ekor dii tengah dissebut Miron
ng. Pada
masa Sultan
S
Hamengku Buw
wana VIII, tahun 1927
7, ragam hiias Gurdha ini termassuk Pola
Larangaan (awisanning ratu).. Pembatassan pemak
kaian ragam
m hias inni sebagai bentuk
pengkultusan raja sebagai
s
reprresentasi deewa Wisnu yang
y
membbedakan denngan rakyat biasa.

4. Bah
hasan Meru
u
Meru meruupakan perrlambang dari
d
gunung
g suci dallam kosmoologi Hindu
u. Meru
diyakinni sebagai teempat bersemayam parra dewa. Daalam tradisi Hindu, digaambarkan memiliki
m
ketingggian 84.000 yojana dimana mataahari, bulan
n, planet mengelilingin
m
nya. Meru
u sangat
disucikaan oleh umaat Hindu daan Budha. Konsep
K
Hind
du ini kemuudian diwujuudkan dalam
m ragam
hias baatik kraton Yogyakartaa. Terdapatt penamaan
n lain untukk menghorm
mati Meru dengan
memberri nama gunnung Semerru di Jawa Timur.
T
Kataa Semeru beerasal dari SSumeru yang
g berarti
“Meru yang
y
Agungg”.

3

Gambarr 3. Gunung
g Semeru
(sumbeer: http://harrgatiketeka.blogspot.coom/2017
/01/hargaa-tiket-masuuk-wisata-g
gunung-sem
meru.html)
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4

G
Gambar
4. Ragam
R
Hias Meru (sum
mber: Susantto, 1973: 2661)

manifestasii terkait
Pada ragam
m hias battik kraton Yogyakartaa, Meru merupakan
m
kepercaayaan terhaadap Tuhann Yang Maaha Esa. Meru
M
sebagaai tempat tiinggi, berseemayam
dewa-dewi, diwuj
ujudkan keemudian menjadi
m
pen
nghormatann terhadapp Maha Pencipta.
P
Perlambbangan ini mendudukan manusiaa sebagai bagian
b
dari alam semeesta dan senantiasa
menjaga keseimbaangan serta keselarasann antara jag
gad kecil (mikro
(
kosm
mos) dengaan jagad
besar (m
makro kosm
mos).

Ragam hiaas Meru seebagai perllambangan sumber seegala kehiddupan dan sumber
kemakm
muran. Makka melalui pemakaian ragam hiass batik Merru, bertujuaan memberii sugesti
agar peemakainya selalu meendapat peerlindungan Tuhan Yang
Y
Maha Esa, sertta dapat
memberrikan kebahhagiaan baaik di duniaa dan akhiirat. Ragam
m hias Merru juga meerupakan
tuntunaan agar mannusia berbuuat baik kaarena mend
dapat pengaawasan dann perlindung
gan dari
Tuhan.

III. Pen
nutup
Akulturasi konsep Hinndu dengann budaya Nusantara
N
addalah suatu keniscayaaan. Sulit
menemuukan budayya suatu baangsa yang steril dan pengaruh
p
buudaya lainnnya. Termassuk seni
budaya yang hidupp di kraton Yogyakartaa, menyirattkan gabunggan konsepssi Hindu daan Jawa.
Pada aw
walnya ragaam hias batiik kraton Yogyakarta
Y
bersifat
b
terbbatas, hanyaa diperuntuk
kan bagi
kalangaan bangsaw
wan di lingkkungan kratoon. Dalam perkembangannya kem
mudian, rag
gam hias
seperti Gurdha daan Meru kem
mudian bannyak diterap
pkan pada benda-benda
b
a profan keseharian
di masyyarakat.
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Penelitian terhadap seni budaya yang mendapat pengaruh dan menjadi cerlang budaya
(local genius) masih terbuka luas. Ragam hias Gurdha dan Meru hanya merupakan bagian
kecil dari akulturasi budaya Hindu dengan kerajaan nusantara khususnya di kraton
Yogyakarta (dan wilayah vorstenlanden pulau Jawa). Masih banyak obyek-obyek lain yang
memperlihatkan pengaruh Hindu di Nusantara dan tumbuh berkembang hingga saat ini yang
dapat digali dan diteliti lebih mendalam. Makalah ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk
itu, penelitian lanjutan masih terbuka lebar.
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PARIWISATA BUDAYA RELIGI
PERSPEKTIF MAGIS RELIGIUS BALI
Oleh
Ida Bagus Suatama

ABSTRAK
Tahun 1920 an, adalah KPM (Kooniklifk Paketvart Maatschapis), sebuah perusahaan
pelayaranan pemerintah Belanda telah mempromosikan keunikan budaya Pulau Bali ini.
Budaya dan keindahan alam telah menjadi image kepariwisataan daerah Bali. Pemerintah
daerah Bali sejak awal telah mencanangkan bahwa jenis pariwisata yang dikembangkan di
daerah ini adalah pariwisata budaya , yang dijiwai Agama Hindu. Ketentuan tersebut telah
tertuang dalam peraturan daerah No.3 Tahun 1974, dan peraturan daerah Nomor 3, tahun
1991. Pariwisata Budaya yang dikembangkan di Bali tampaknya selaras dengan
kecendrunganpariwisata global. Salah satu ciri globalisasi adalah perpindahan penduduk
(etnoscape) salah satu komponen dari etnoscape adalah dorongan untuk berwisata, sehingga
terjadi arus wisatawan. Bagi propinsi Bali pariwisata telah lama menjadi andalan dan
primadona penghasil devisa, karena di dalam struktur pendapatan daerah mampu
menggungguli sektor-sektor lainnya. Kebijakan pengembangan pariwisata kerap kali
memunculkan pandangan yang optimis dan pesimis. Arogansi kebudayaan moderen yang
dilandasi oleh nilai teori (IPTEK) dan logika rasional kerap melecehkan kebenaran
kebudayaan-kebudayaan lokal, sebagai warisan budaya premitif atau tradisional. Kebudayaan
Bali yang dilandasi oleh konsep Tri Hita Karana, seyogyanya tidak jauh berbeda tengan
teknologi mutakhir. Lingkungan spiritual (Pahryangan), lingkungan sosial ( Pawongan),
Lingkungan Alam ( Palemahan) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Dalam kajian penulisan Pariwisata Budaya Religi ini lebih mengarah pada pemaparan
disekitar lingkungan spiritual dan bagian-bagian kecil dari upacara agama hindu di bali.
Perpusive sampling dan partisipan merupakan metode yang dipergunakan dalam melakukan
pengumpulan data dalam penelitian ini. Hal-hal yang menjadi bahasan antara lain : jalan
keluar spiritual bagi setiap masalah (spiritual solution), penyembuhan spirituan (spiritual
healing), cerdas secara spiritual (spiritual intelegensi), wisata tirta (melukan) Water theraphy,
yoga dan lain-lainnya. Permasalah ini di bagi menjadi 3 pokok bahasan : 1. Mengapa terjadi
wisata religi / spriitual ?, 2. Bagaimana pengembangan wisata religi / spiritual itu ? 3. Untuk
apa di kembangkan wisata religi / spiritual itu ?
Kata kunci : Budaya Religi, dan Magis Religius.
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I. Latar Belakang
Informasi mengenai sumberdaya budaya perlu dilakukan secara terpadu antara
berbagai instansi-instansi pemerintah, para ahli dan masyarakat. Sumber daya budaya yang
diwarsi dari generasi terdahulu, bukan hanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan generasi
masa kini tapi merupakan milik generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumberdaya budaya
harus disesuaikan dengan daya dukung lingkungan bermanfaat bagi masyarakat secara
keseluruhan dan berkelanjutan (Sustainable).
Lebih lanjut WTO (Word Trade Asosoation) menyarankan bahwa prinsip-prinsip
pengembangan pariwisata berkelanjutan mencakup beberapa hal sebagai berikut :
1. Wisatawan, perwakilan ataupun perusahaan yang bergerak di bidangn pariwisata
harus menghormati kebudayaan masyarakat lokal.
2. Perencanaan pembangunan dan operasional pariwisata harus bersifat lintas sektoral,
terintegrasi, melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal serta memberikan
keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. Pariwisata harus dilaksanakan secara adil dan wajar dalam pendistribusian
keuntungan dan biaya antara pelaku industri dan masyarakat lokal.
4. Pada seluruh tahapan pengembangan dan pelaksanaan pariwisata harus dilakukan
penilaian secara hati-hati, monitoring program mediasi / penyelesiana sengketa
dengan memberikan masyarakat lokal maupun pihak lain keuntungan dan kesempatan
merespon perubahaan.
( Wayan Ardika; 2007).
Pujaastawa, 2002 dalam Tri Hita Karana 2005; 68, menurut pandangan orang Bali,
setiap gejala atau peristiwa yang bersifat kasat mata disamping memiliki aspek sekala juga
diyakini memiliki aspek niskala. Sehubungan dengan itu berbagai persoalan hidup tak hanya
diselesaikan / diatasi dengan cara-cara sekala, tetapi juga niskala. Dalam hal mengatasi
berbagai persolana penyakit misalnya, disamping dengan menjalani sistem pengobatan
biomedis (sekala), juga dilakukan dengan cara-cara niskala, yakni dengan nunasica,
mapinunas, maluasan, malukat, dan lain sebagainya. Sama halnya didalam mengatasi
masalah-masalah pertanian, disamping dilakukan dengan cara-cara teknis yang bersifat
rasional (sekala), juga dibarengi dengan ritual yang bersifat religius magis (Niskala), seperti
ngendag, magpag toya, nangluk merana, mabiyukukung, mantenin, dan lain sebagainya.
Dalam kaitan dengan perkebunan dikenal adanya ritual tumpek bubuh atau tumpek uduh,
dalam kaitan dengan bidang peternakan dikenal dengan adanya ritual tumpek kandang, dalam
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kaitan dengan sistem peralatan dan teknologi dikenal adanya tumpek landep, kaitan dengan
hasil karya dikenal adanya ritual tumpek wayang , dan sebagainya. Semua hal tersebut
dmaksudkan agar kehidupan manusia dan mahluk-mahluk lainnya memperoleh kesejahteraan
sekala dan niskala / lahir bathin ().
Telah diketahui kehidupan orang Bali sangat erat kaitannya dengan Upacara
keagamaan, dengan wujud serimonial bebantenan. Banten salah satu bentuk ritual sebagai
media komunikasi antara pemuja dengan yang dipuja. Banten juga berfungsi sebagai perubag
status, sebagai sara bakti umat, sebagai sarana pembersihan secara spiritual. Dalam berbagai
hal, ritual dihubungkan dengan berbagai macam bentuk trensedental, dimana manusia sebagai
individu atau kelompok masa dapat mengesampingkan rasa sakit, penderitaan, dan kesedihan
yang mencengkram mereka, dan dapat menambahkan energi yang mereka peroleh dari orang
lain, dunia, dan seluruh jagad raya yang mengitari mereka, ke dalam energi mereka sendiri.
Dalam setiap masyarakat, sunggug menarik untuk diketahui, bahwa ketika stres
memuncak, masyarakat akan kembali ke kegiatan ritual, sebab hal ini bisa menjadi sarana
pertahanan yang terakhir. Tindakan membersihkan benda sekitar dan tubuh mereka dari
kegilaan, dan juga memebersihkan lingkungan mereka dari tata tertih yang kurang lebih sama
gilanya, mereka manfaatkan sebagai, “pegangan terakhir” untuk melawan serbuan
permasalahan yang menghantam jiwa.
Substansi protes terhadap lingkungan yang semakin lama semakin lama semakin
memburuk dalam sistem Tri Hita Karana itu

khususnya di lingkungan Spiritual /

Parahyangan, sudah terjadi sejak tahi 1958. Parahyangan merupakan hulu pulau Bali dan
mempengaruhi lingkungan sosial pawongan dan lingkungan alamiah palemahan. Ada
beberapa poin protes ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali, antara lain :

1) Apakah pemerintah sudah mengetahui ada bangungan baru di tempat itu ??
2) Apakah banguna itu sudah mendapat ijin ??
3) Siapa yang menerbitkan ijin itu ?
4) Apa tujuan bangunan itu didirikan ?
( Wijaya, 2004;142)

Berata Asrama dalam Tri Hita Karana ; 2005; 11, tujuh masalah dan kesan buruk turis
terhadap Bali, terhadap kepariwisataan yang melatarbelakangi konsep Tri Hita Karana
diantaranya :
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1. Masalah Lingkungan : bangunan kumuh bermunculan , sampah berserakan di manamana (jalan-jalan, pasar, objek wisata, dan lainnya); air laut selatan yang kotor ; hutan
bakau yang banyak berubah wajah menjadi bangunan beton (mall, swalayan,
pertokoan, perkantoran dll). Di berbagai tempat penanganan limbah tak bersistem
(masalah limbah, kelihatannya mulai tahun 2004 secara bertahap dipecahkan oleh
rekor Pemerintah Kota Denpasar melalui DSDP (Denpasar Sewarage Development
Project).
2. Kemacetan Lalu Lintas, terutama di Bali selatan dan tengah (Kuta dan Denpasar,
Jurusan Denpasar-Gianyar-Klungkung, dan Denpasar-Tabanan).
3. Disharmonisasi : sebagian toris melihat kurang harminis di sebelah pura ada diskotik;
Balai banjar di kontrakkan untuk menjual miras; barang-barang kerajinan tangan yang
memiliki estetika dan nilai seni tinggi ditaruh didalam bangunan beton yang miskin
arsitek Bali. Bangunan semrawut di jalur utama pariwisata juga mencerminkan
ketidak harmonisan dengan lingkungan.
4. Kerusuhan : yang menakutkan turis lebih banyak terjadi di luar Bali, Lombok,
Ambon, Sulawesi, Jakarta.
5. Demontrasi : banyak terjadi di dalm hotel dan diluar hotel, khususnya demontrasi di
dalam hotel , selain karena dorongan keterbukaan dan euforia reformasi , juga
disebabkan kurang terbukanya manajemen kepada karyawan.
6. Pedagang acung : ini patut disyukuri, karena tahun-tahun sebelumnya persoalan
pedagang acung selalu menempati urutan pertama.
7. Tidak sinergi : wisatawan, ternyata cukup peka mengamati prilaku orang-orang di
dalam organisasi kepariwisataan Bali. Misalnya perselisihan antara ASITA dan HPI
yang sempat menajam akhir tahu 1999 diformulasikan oleh sebagian turis sebagai
tindakan yang tidak sinergis.
(Berata Asrama).

II. PEMBAHASAN
1. Mengapa Wisata Religi / Spiritual di kembangkan
Kata Wisata sesungguhnya bukanlah kata baru . Kata ‘Wisata’ dalam konteksnya dalam
kakawin Ramayana, misalnya wisata sang wruh ring rikang kali’ (perjalanan seorang
bijaksana menelusuri sungai-sungai, jurang, hutan dan tebing. Dalam cerita tantri sang
cartangga yun wisata, artinya : burung burung dan angsa bepergian beterbangan mencari
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suasana baru di tempat dan kilam yang lain. Kedua kalamit tersebut mengandung makna
bepergian , berpindah, menikmati suasana baru yang damai, termasuk perjalana dari alam
skala ke alam niskala (spiritual) menikmati objek yang nyata dan tidak nyata. Dalam proses
pendewasaan dan memantapkan hidup secara spiritual hendaknya melakukan tirta yatra, salah
satu bentuk wisata religi. Tirta yatra merupakan pejalana spiritual dengan objek patirtan,
pura, hutan, laut, danau, pancoran bertemu dengan Pandita dan pinandita untuk mendapatkan
petunjuk-petunjuk, konsep spiritual ala kearipan lokal Bali.
Pemaknaan kata wisata tersebut berbeda arti kata dengan Pariwisata dalam Bahasa
Indonesia. Perbedaaanya Nampak pada prinsip yang melatar belakangi sepanjang yang dapat
dipahami dari konteks kakawin wisata dialkukan dengan melakukan perjalanan dengan
konsep satwam (kemurnian) siwam (kebangkitan) Sundaram (Keindahan). Sedangkan
praktek pariwisata yang kita tonton saat ini adalah bisnis jasa yang menjadikan keindahan
sebagai salah satu penunjangnya, Palguna,2006;17.
Pada tahun 1939 Hikman Powel meberikan the Paradise Island, Nehru menyebut The
Morning of the Word. Pulau yang dimaksud kedua penulis tersebut adalah Pulau Bali.
Keseharian aktifitas masyarakat yang dilandasi oleh bhakti marga, konsep Tri Hita Karana,
konsep ngayah dan meyadnya. Pentingnya principle of resiprocity merupakan keiklasan
meyadnya untuk kesejahteraan umum. Bhakti marga merupakan penyerahan diri kepada
kekuatan Supreme (kehendak Tuhan). Ada 2 kategori bhakti marga yaitu : Apara Bhakti, dan
Para Bhakti. Apara Bhakti dalam pelaksanaan acara agama masih memerlukan simbul-simbul
dalm mengagungkan Tuhan, (Triguna, 2011;63).
Kearifan lokam merupakan salah satu ciri paradigm kekinian (postmodern) yang menolak
totalizing Explanation atau grand narrative, sehingga lebih cenderung mengungkap narasinarasi kecil atau lokal. Selaras dengan ciri-ciri tersebut ada beberapa objek pemajuan
kebudayaan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang RI nomer 5 tahun 2017 antara lain
meliputi : Tradisi lisan, manuscape, adat istiadat, pengetahuan tradisonal, teknologi
tradisional, dan ritus. Ardika, 2018;3.
Sumiasa ( Informant), mengatakan kejenuhan dengan objek yang dapat di tonton
(tangible) merupakan hal yang wajar dan perlunya objek non fisik (intangiable)
dikembangkan yang melibatkan komponen masyarakat. Variasi objek ini merupakan
alternative sebagai kearipan lokal yang diminati wisatawan. Wisatawan budan hanya
menonton, namun ingin terlibat dalam persembahyangan, memkaai pakaian adat Bali, mau
melukat di pabcoran, dilautan, didanau, dirumah-rumah pinandita dan pandita, ,menikmati
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

195

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐5225‐1‐2

hutan gunung dan sungai, bimbingan yoga dan meditasi, sering juga mendatangi rumahrumah Heiler (Balean) ingin mengetahui spirit pengobatan tradisional Bali, terutama tamu
yang mengetahui buku karangan dokter Wolf Gank Von Weck , yang berjudul Heelkunde
und Vokstor auf Bali (system pengobatan dan budipekerti rakyat Bali) yang terbit tahun 1937
di Jerman.
Pura Titra Empu di Tampaksiring, pancoran sudamala di Bangli, pura Tirta Gangga di
Karangasem , pura Tanah Lot di Tabanan, Pura Taman Ayun di Badung, dan pura yang ada
dengan kolamnya, atau lautnya, pura dengan gunung dan lautannya. Sejalan dengan
penjelasan Guide (informan) diatas, jauh sebelimnya wisata religi atau wisata spiritual ini
telah dilakukan tahu 1930 oleh Covarribias, spies dan Brouther, melakukan perjalana
panjang, mendatangi rumah pandita, pinandita, masuk kehutan belantara diantara pegunungan
Batur dan Beratan, ( Covarribias,2012; 172).
Paramita dalam air, dan industri (2016;58), menulis bahwa Rasionalisasi yang
berpijak pada Ilmu Pengetahuan dan teknologi dalam kebudayaan modern menggunjang
dimensi spiritual Batin masyarakat Bali. Perlahan relasi manusia Bali terhadap alam tidak
lagi ditentukan atas hubungan partisipasi tubuh batin emosional yang penuh misteri dalam
wujud upacar ritual melainkan perumusan lewat akal pikiran. Geerz menyebut rasionalisasi
ini sebagai internal conversion atau peralihan batiniah. Orang Bali tidak dapat di katagorikan
sebagai komunitas yang inklusip, melainkan orang Bali telah dipersepsikan oleh outsiders
sebagai orang yang temperamental, egoistik, sensitive, cenderung menjadi human
economicus. Karakter orang Bali telah mengalami perubahan secara signifikan. Orang Bali
tidak lagi diidentifikasi sebagai orang yang lugu, sabar, ramah, dan jujur sebagaimana pernah
digambarkan Baterson (Triguna, 2011; 94).
Mulat sarira, evaluasi diri secara menyeluruh agar pertentangan yang sampai
menimbulkan perkelahian masalal, perkelahian antar muda mudi, bentrok adat, ormas,
perjudian, narkoba, dunia gemerlap (dugem) alih fungsi lahan tanpa ijin, sampah, bom Bali 1
(2002), dan bom Bali 2 (2005) merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi
kepariwisataan di Bali. Ini tidak boleh terulang lagi sebab apapun yang terjadi di Bali
gemanya mendunia. Seluruh komponen pemerintah maupun komponen masyarakat agar
selalu waspada dengan arus penduduk, arus teknologi, arus informasi, dan arus idiologi.
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2. Bagaimana Realisasi Pariwisata Religi / Spiritual
Taksu dan jengah sebagai paradigma dalam kebudayaan Bali merupakan 2 kekuatan
dalam, yang saling mengisi, sehingga memungkinkan terjadinya transformasi budaya secara
tersu menerus yang prosesnya melalui pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan. Dalam
kontek nya dengan budaya Bali, kata jengah memiliki konotasi competitive pride yaitu
semangat untuk bersaing dan jengah adalah sikap-sikap dinamis yang dimiliki oleh
masyarakat Bali. (Mantra, 1996;26).
Cerdas secara spiritual sungguh sangat penting dan korelatif dengan wisata spiritual,
baik sebagai penyelenggara maupun sebagai yatri (peserta). Cerdas secara spiritual telah
banyak diungkap dalam bait-bait kitab tuntunan rohani, agar manusia tidak jatuh kea lam
kegelapan, yang diliputi oleh ambisi dan emosi yang berlebihan. Kecerdasan spiritual
berkorelasi dengan pemahaman diri, dengan belas kasihan, pemaaf dan pemurah, dengan
kerja keras lugas dan tuntas, dengan bersyukur, tentram dan kedamaian, juga berkorelasi
dengan kekuatan ritual (bebantenan).
Ritual adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sifat-sifat dasar umat manusia,
dan spiritual merupakan bagian dari struktur social dari setiap suku bangsa, kelompok atau
negara selalu menyandang kesetiaan pada ritual. Dalam banyak hal ritual dikembangkan
dalam berbagai bentuk transcendent, dimana manusia sebagai individu / kelompok masa
dapat mengesampingkan rasa sakit, penderitaan dan kesedihan yang mencengkram mereka.
Ritual itu selalu melibatkan konsep spiritual, (Buzan, 2009;109).
Dalam buku pedoman dosen Agama Hindu dijelaskan bahwa yadnya dengan ritual
bebantenan tersebut sangat relepan dengan zaman yang fluktuatip dan perlu dilestarikan.
Bebantenan sehubungan dengan peningkatan spiritual dapat bermakna sebagai :

a) Sebagai pengejawantahan ajaran Weda.
b) Sebagai cetusan rasa terimakasih
c) Untuk meningkatkan kwalitas diri
d) Sebagai sraana komunikasi antara pemuja dengan yang dipuija
e) Untuk penyucian buana agung dan buana alit.( Tim, 1999;98).

Spiritual sebagai jalan keluar bagi setiap masalah termasuk kejenuhan pariwisata objek
yang tangible (sekala). Gagasan yang ditulis Patanjali ribuan tahun yang lalu, kini memiliki
nilai yang sangat besar, gagasan itu bukan merupakan paket agama dan lembaganya,
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melainkan resep untuk memasuki kesatuan (yoga) dengan tuhan, dan dengan begitu
memperoleh kembali semua kekuatan serta keagunagn sumber daya manusia. Bagi orang
yang hanya hidup dunia oriented, hal ini (Yoga) dapat dianggap sebagai gagasan radikal
kuno. Sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara harus tabah menjalankan gagasan kuno ini,
baik sebagai individu, pandita maupun pinandita, juru desa dan lain-lainnya, selalu
mendekatkan diri dengan kecerdasan spiritual demi keberlanjutan wisata spiritual sebagai
media pengabdian berlanjut dengan sadar dan damai, Dyer, 2005; 27).
Caroline Myes dalam buku Anatomy of the Spirit, banyak menjelaskan sirkuit medan
magnet antara manusia dengan alam. Sirkuit atau lintasan medan magnet tersebut dapat
diperoleh dengan latihan rutin dan back to natural, sehingga keharmonisan manfaatnya dapat
dirasakan dan dapat diabdikan. Tujuh cakra dalam sistim yoga kundalini merupakan anatomi
spiritual vital bagi setiap orang peminat spiritual. Muladara, swadistana, Manipura, Anahata,
Wisuda, Adnya, dan Sahasra cakra merupakan transmitter tenaga-tenaga suci sinar surya.
Medan-medan magnit ini dapat mempengaruhi dan menyentuh hati nurani (human tut) setiap
orang / wisatawan. Tentu saja banyak tradisi spiritual yang memahami penyakit sebagai
kekosongan jiwa. Kesebangunan diantara tradisi spirual utama menggaris bawahi
pengalaman manusia yang universal berupa koneksi antara tubuh, jiwa, alam, dan Tuhan
(Sang Hyang Widhi).(Myes, 1996;104)

3. Manfaar Wisata Religi / Spiritual
Koentjajaningrat, banyak membedah tentang teori religi dari ahli antropologi dan ahli
sosiologi. Kata “Kagum” dan “Terpesona” merupakan dua kata yang mendasari kedua teori
religi tersebut. Semua sistem religi, kepercayaan dan agama di dunia berpusat pada suatu
konsep hal yang gaib (misterius), yang dianggap mempunyai kekuatan dahsyat (trimendum),
dan keramat (sakral). Evolusi keyakinan ini berkembang dari jaman pre animisme sampai
sekarang (spiritisme). Untuk mempertahankan sistem keyakinannya itu ditunjang oleh sisten
ritus / upacara. Sistem sosial kemasyarakatan sbagai pendukung pelaksana sistem upacara
bersangkutan. Peralatan (Upakara) upacara merupakan hal yang sangat penting dalam proses
berlangsungnya sistem religi ini secara periodik. Emosi keagamaan atau getaran jiwa umat
merupakan inti sistem religi bisa berkesinambungan. Akumulasi dari sistem religi ini biasa
disebut Magis Religius / Religius Magis. Disimpulkan bahwa sistem religi itu dibangun dari 5
komponen diantaranya :
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a. Emosi keagamaan (Rasa Bhakti).
b. Sistem keyakinan (Panca Srada).
c. Sistem Upacara (Panca Yadnya).
d. Peralatan Upacara ( Upakara Yadnya).
e. Umat Agama (Hindu di Bali).
(Koentjaraningrat, 1997;80).

Di Bali 5 (lima) komponen yang membangun religi itu masih utuh. Umat sebagai
pendukung utama religi tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Itulah sebabnya pura
beserta objek-objek intangible lainnya masih hidup dalam artian bukan sebagai monumental (
tinggalan mati) belaka. Contoh Pura Besakih yang berpadu dengan gunung dan hutan
ditunjang oleh sistem upacara, secara periodik setiap bulan dikompleks besakih ada upacara,
setiap tahun, setiap sepuluh tahun, dan setiap seratus tahun. Didukung oleh berbagai taritarian dan gambelan / musik dan umat dengan tulus menyelenggarakan dan menghaturkan
bhaktinya. Akumulasi suasana ini biasanya disebut Magis Religius Bali.
Prof dr. I Gusti Ngurah Nala MPh. Dalam Usada Bali, dan Pariwisata, menjelaskan
sistem usada sangat erat kaitannya dengan pariwisata. Heiller (Balian Usada) berpeluang ikut
berpartisipasi dalam wisata religius ini. Sangat logis bila para wisatawan datang dari jauh
akan mengalami kelelahan. Well Come Drink dalam bentuk jamu sangat memungkinkan
untuk disuguhkan kepada para wisatawan yang baru datang. Abhiyangga / Wlas / Pijat/
Massage mendapat tanggapan yang cukup baik dari para wisatawan. SPA (Solus Paramendic
Aquatic) dan melukat merupakan salah satu bentuk theraphy air, dalam usada Bali disebut
dengan Usada Banyu. Kreatifitas, totalitas (kesungguhan) dan harmony religius (tulus),
Manawa Sewa, Madawa Sewa / melayani manusia adalah melayani dewasebagaimana biasa
dipahami dalam kerja pengobatan dan penyembuhan spiritual. (Grayson, 2001; 19).
Culture Shock adalah hal kecil yang menghantui sistem religius Magis masyarakat
Bali. Salah satu dari 5 (lima) komponen itu hilang akan mempengaruhi yang lainnya. Jangan
sampai generasi beringkutnya untuk belajar banten ke negeri orang misalnya ke negeri
Belanda, belajar gambelan ke Jepang dan Amerika, belajar mewirama dan sembahyang ke
India. Culture shock / merasa asing dengan budayanya sendiri, biasanya dipicu oleh beberapa
sebab antara lain :
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a) Kehilangan penanda yang dikenalnya.
b) Putusnya komuikasi karena kehilangan sistem bahasa yang dimiliki.
c) Krisis identitas / kehilangan kebaliannya.
(Yuniardi,2004; 359).

Ngastungkara /bersyukur merupakan ucapan Magis Religius Bali yang mengandung
doa bahwa anugrah-Nya telah terlimpahkan. Derajat kedalam syukur umat sangat berperan
dalam sistem yang religius ini alan berkelanjutan. Kedalaman syukur merupakan permohonan
yang mendalam agar umat pendukung sistem religius ini mendapatkan kesehatan yang
memadai (Ayur Dehi), kesejahteraan yang memadai (Danam Dehi), dan kecerdasan yang
memadai (Widyam Dehi). Keajaiban bersyukur / Ngastungkara telah banyak diulas oleh
sarjana yang meneliti tentang Magis, (Byrne, 2013;57).

III. PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Pariwisata Religi / spiritual merupakan inti kepariwisataan yang dikembangkan di Bali,
yang berdasarkan kebudayaan Bali yang bernafaskan Agama Hindu.
B. Keindahan (daya pesona) dan mengagimkan (Magis/sakral) merupakan dasar
Pariwisata

Budaya

Religi,

yang

dalam

prakteknya,

pengembangannya

dan

pemeliharaannya berpegang pada emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem
upacara, upakara (perlengkapan upacara, dan umat Agama Hindu di Bali.
C. Kedalaman rasa syukur umat atas keberkelanjutan Wisata Religi ini dapat membatu
umat untuk mengadopsi dan beradaptasi sesuai dengan kemajuan jaman, juga
mendapatkan anugerah Jagadhita dan Shanti, dan tidak tercerabut dari akan Budaya
Bali dan Agama Hindu.
2. Saran
a) Sebagai tradisi Perguruan Tinggi (PT) seminar bertaraf Nasional dan Internasional
perlu dilaksanakan secara periodik, karena seminar merupakan daya pesona
Perguruan Tinggi bersangkutan.
b) Bagi setiap insan yang berkecimpung dalam industri pariwisata hendaknya
memahami dan menerapkan dengan baik kebudayaan Bali yang bernafaskan Agama
Hindu.
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ABSTRAK
Era globalisasi begitu cepat memasuki bumi Bali, membawa banyak perubahan,
setidaknya dalam hal keterbukaan. Masyarakat Bali cenderung mudah menerima unsurunsur luar (asing), nyaris tanpa seleksi. Sikap permisif dengan membiarkan begitu saja apa
yang masuk, seakan tanpa filter membuat orang Bali, dalam hal ini umat Hindu rentan
terpengaruh, terutama oleh hal-hal yang bersifat negatif, destruktif dan kontraproduktif
terhadap keajegan masa depan Bali, termasuk ajeg agama Hindu dengan nilai-nilai
luhurnya. Gejalanya dapat dicermati, mulai dari orientasi hidup yang sudah bergerak ke arah
materi dan tampilan, tidak lagi mengedepankan rohani dan pendalaman. Sikap
mengagungkan kebebasan berekspresi, ditambah dengan sifat dan karakter individualistik
yang rata-rata dimiliki orang Bali, serta cara berpikir yang mulai moderat dengan
memandang segala sesuatu itu secara pragmatis, semata-mata untuk kepentingan ekonomis.
Manifestasinya antara lain, terjadinya kapitalisasi ikon teologi Dewa Ganesa dalam industri
pariwisata di Ubud Bali. Kapitalisasi dimaksud, ikon Dewa Ganesa yang berfungsi sebagai
media persembahan dan atau pemujaan, kini bertransformasi sebagai media mencari
keuntungan ekonomi dengan menjualnya dalam berbagai bentuk souvenir hingga
menjadikannya sebagai objek tatto. Bahkan, khusus dalam hal penggunaan ikon Dewa
Ganesa sebagai tatto, sampai ada yang menggambarnya pada bagian tubuh di seputaran organ
sensual. Implikasinya, terjadi degradasi terhadap religiositas umat Hindu yang seharusnya
mengagungkan nilai kesucian dan kesakralan sosok Dewa Ganesa, namun kenyataannya
justru lebih mengunggulkan pencapaian kepentingan material-kapital-finansial. Sementara
itu, tujuan umat Hindu melakukan aktivitas bhakti melalui ritual pemujaan kepada Dewa
Ganesa sebagai jalan pendakian spiritual justru kian termarginal, terganjal, bahkan terjungkal.
Kata kunci : kapitalisasi, ikon Ganesa, pariwisata
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I. PENDAHULUAN
Disadari ataupun tidak, pengaruh globalisasi telah masuk dan menyusup ke Pulau Bali
melalui dunia pariwisata, yang meskipun berbasis lokal tetapi sudah berorientasi
internasional atau global. Tentang globalisasi itu sendiri, Hoed (2008 : 101) menyatakan
bahwa globalisasi merupakan akibat perkembangan dalam ekonomi dunia. Globalisasi adalah
suatu proses, bukan suatu pengertian yang

statis. Globalisasi juga bukan sesuatu yang

otomatis terjadi. Ia lahir dari perilaku manusia dan gagasan-gagasan yang lahir dari berbagai
interaksi antarmanusia, antarmasyarakat dan antarnegara, yang pada abad keduapuluh yang
lalu dimulai dari bidang ekonomi.
Pada kenyatannya sekarang, tidak ada satu negara manapun di dunia yang imun dan
dapat melepaskan diri dari pengaruh globalisasi. Suatu negara hanya dimungkinkan untuk
memperkuat masing-masing agar tidak hanyut, terhempas dan kemudian ditinggalkan oleh
gelombang globalisasi (Astawa, 2007 : 106). Namun yang pasti gerak globalisasi telah
membawa implikasi berupa perubahan-perubahan, tidak saja perilaku individual dalam realita
sosial,

tetapi

juga dalam kaitan environmental, kultural,

termasuk

aktivitas ritual

keagamaan.
Pulau Bali sebagai destinasi pariwisata global tidak dapat mengelak dari arus deras
bahkan keras industri pariwisata. Apalagi kawasan Ubud, meski berstatus administratif
sebagai kota kecamatan, tetapi kini telah dikenal bahkan amat terkenal sebagai kampung
internasional (international village). Banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional dari
manca negara berdatangan untuk bermacam tujuan, diantaranya murni melancong, melihat
keindahan alam, mempelajari adat-istiadat, budaya dan kehidupan masyarakat lokal,
menyaksikan aktivitas ritual keagamaan, termasuk yang bermaksud membangun bisnis yang
menjanjikan keuntungan ekonomis.
Satu diantara peluang bisnis tersebut didapat melalui aktivitas kreatif dan inovatif
dengan memanfaatkan ikon teologi Dewa Ganesa sebagai souvenir, termasuk dalam bentuk
tatto. Hanya saja dari sudut keyakinan umat Hindu, oleh karena sosok Dewa Ganesa itu
adalah ikon teologi yang bersifat sakral dan disucikan sekaligus sebagai media simbol dalam
persembahan atau pemujaan umat Hindu, maka apa yang terjadi dalam bentuk kapitalisasi
tersebut sesungguhnya selain sebagai perbuatan yang tidak etis, juga dapat mengarah pada
tindakan pelecehan, atau penodaan agama Hindu. Sekaligus dapat mereduksi dan
mendegradasi nilai teologis, filosofis dan magis serta mistis dari sosok gaib Dewa Ganesa itu.
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II. PEMBAHASAN
Melalui pencermatan mendalam, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan
terjadinya kapitalisasi ikon teologi Dewa Ganesa dalam industri pariwisata di Ubud, yaitu :

2.1 Faktor Eksternal
Adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri umat Hindu yang sedemikian rupa
terjadi tanpa bisa mengelak, apalagi menolak, sebagai bagian dari konsekuensi dan posisi
pulau Bali, khususnya Ubud sebagai daerah tujuan wisatawan kelas dunia. Adapun yang
dapat dimaksukkan ke dalam faktor eksternal ini, diantaranya :

1) Keberadaan Pulau Bali Sebagai Pulau Pariwisata
Tidak dapat dimungkiri bahwa pengaruh Industri Pariwisata di Bali sangat kuat.
Apalagi di kawasan Ubud yang bahkan kini telah menjelma menjadi kampung internasional
(international village). Istilah pariwisata di Indonesia dikenal mulai tahun 1960-an. Istilah
pariwisata sendiri diperoleh dari ide dua budayawan intelektual, yakni Moh Yamin dan
Prijono sebagai upaya mencari pengganti istilah tourism atau travel, yang waktu itu
konotasinya terkait dengan selera rasa pleasure, excitement, entertainment, adventure. Istilah
pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yakni terdiri dari tiga kata : (1) pari artinya penuh,
lengkap, berkeliling; (2) wis artinya rumah, properti, kampung, komunitas; (3) ata artinya
pergi terus menerus, mengembara. Jadi pariwisata berarti pergi secara lengkap meninggalkan
rumah (kampung) berkeliling terus menerus (Pendit, 2002: 1).
Dalam mendefinisikan pariwisata hingga sekarang belum ada batasan yang jelas
dengan kata lain masih sangat beragam interpretasi. Namun setidaknya untuk memahami
pariwisata terdapat tiga pendapat yang dapat mewakili beberapa pendapat yang ada,
diantaranya :
Pertama, pariwisata dimaknai sebagai sebuah kegiatan atau serangkaian perjalanan
individu atau kelompok pada suatu tempat ke tempat lainnya untuk memperoleh kesenangan
(Karyono, 1997: 15). Kedua, pariwisata dimaknai sebagai gabungan gejala dan hubungan
yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rmah serta masyarakat tuan
rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta para pengunjung lainnya (Pendit,
2002: 34). Ketiga, pariwisata dipahami sebagai fenomena kemasyarakatan yang menyangkut
manusia, masyarakat, kelompok, organisasi maupun kebudayaan (Pitana dan Gayatri, 2005:
31).
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

205

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

Pendapat ini juga memandang bahwa pariwisata menyangkut bidang yang kompleks,
baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan konfigurasi sistem dunia. Untuk itu dalam memahami
pariwisata juga harus memotret secara menyeluruh kaitannya dengan kehidupan masyatakat.
Bahwa industri pariwisata merupakan salah satu bidang yang kompleks, sehingga sektor ini
tidak dapat dipandang hanya dari salah satu sisi positifnya, seperti penerimaan devisa, tetapi
segi negatifnya juga harus dipertimbangkan.
Salah satu segi negatif yang dapat ditemukan tidak lain dari apa yang disebut sebagai
komodifikasi ikon teologi Dewa Ganesa dalam industri pariwisata di Ubud Bali.

2) Kapitalisasi Pariwisata
Untuk kebijakan tentang kepariwisataan di Indonesia mengalami perkembangan
dalam tiga tahap sebagaimana dipaparkan Putra, dkk (editor) (2003: 3-7), yaitu : Tahap
Pertama (1961-1969), kebijakan pariwisata lebih menekankan pada pariwisata sebagai media
interaksi antar bangsa dan dasar pembentukan tatanan kebudayaan universal. Tahap kedua
(1969-1998), penekanannya pada kepariwisataan sebagai sumber devisa. Peletakan devisa
sebagai orientasi kebijakan pariwisata telah menjebak kepariwisataan menjadi suatu bentuk
kegiatan yang sangat ambisius dan massal (mass tourism), hingga akhirnya bersifat
eksploitatif dan tidak rasional.
Kegiatan pariwisata didasarkan pada pendekatan pertumbuhan optimal (optimum
growth) yang sangat mendorong kehancuran potensi-potensi pariwisata, seperti sikap dan
perilaku masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. Seluruh kegiatan pariwisata diarahkan
pada pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, tanpa memperhitungkan kelanjutan (the
sustainability) kegiatan tersebut.
Tahap ketiga (1999-sekarang), kebijakan pariwisata diletakkan kembali pada status
dan fungsi kepariwisataan semula, sebagaimana dalam Kebijakan Pembangunan Semesta
Berencana Tahap Pertama. Program pembangunan Nasonal juga mensyaratkan pendekatan
sistem bagi pengembangan kepariwisataan, yaitu suatu pendekatan yang utuh, terpadu,
multidisipliner, partisipatoris, dengan kriteria ekonomis, teknis, sosial budaya, hemat energi,
melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. Namun implementasinya pemerintah masih
kabur dan terkesan mementingkan fungsi ekonomi dan kepentingan bisnis.
Dari sini kemudian berkembangan apa yang disebut sebagai kapitalisasi pariwisata,
bahwa kepariwisataan sudah menjelma menjadi industri yang tentu saja lebih berorientasi
profit atau keuntungan secara ekonomis. Hal ini sejalan dengan pandangan Karl Marx
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sebagaimana dikutip Giddens (1986: 65, 154-155) dalam buku “Kapitalisme dan Teori
Sosial Modern Suatu Analisis Karya Tulis Marx Durkheim dan Marx Weber (terjemahan
Soeheba Kramadibrata), yang menyatakan bahwa pengejaran keuntungan merupakan hal
yang hakiki dalam kapitalisme. Dikatakan oleh Karl Marx : “... tujuan dari modal bukan
untuk melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu, tetapi untuk menghasilkan keuntungan..”.

2.2 Ideologi Pasar Mendorong Terjadinya Komodifikasi
Ideologi merupakan faktor penting bagi penggerak tindakan manusia (Thompson,
2003, 2006; Takwin, 2003), bahwa manusia bertindak, berbuat atau melakukan sesuatu tidak
lepas bahkan sangat bergantung pada mind-set (pola pikir) yang bersandar pada ideologi,
dengan sejumlah ide, gagasan atau konsep-konsep sistemik yang mengejawantah secara
empirik. Apa yang dalam konteks ini disebut sebagai ideologi pasar, merupakan serial
gradual sebagai bentuk tahapan keberlanjutan,

dari pergerakkan arus globalisasi yang

diputar elemen ekonomi menjadi berkembang ke arah pasar global. Bahwa pasar, yang sedari
awal berbasis tradisional, dalam hitungan relatif cepat bermetamorfosa dengan brand label
bergaya internasional, seperti halnya keberadaan super market hingga hypermarket.
Dalam ideologi pasar, produsen menjadikan pasar sebagai

pusat pemasaran,

sementara pihak konsumen menjadikan pasar sebagai pusat perbelanjaan. Tentang ini,
Atmaja (2006 : 122) mengemukakan, hakikat pasar dalam karakteristik ideologi pasar adalah
pasar merupakan tempat sangat penting bagi pemenuhan segala keinginan dan kebutuhan
manusia. Karena itu, pasar tak ubahnya seperti ‘tempat suci’ bagi ideologi pasar atau agama
pasar. Pasar bisa berbentuk pasar tradisional, mall, supermarket, hypermarket, atau lazim
disebut “istana belanja”. Sehingga pemujaan terhadap pasar melahirkan ‘daulat pasar’, bahwa
hanya untuk kebutuhan upacara yadnyapun, sekarang ini sudah berorientasi pada pasar
(Geriya, 2008 : 103).
Terkait komodifikasi ikon teologi Dewa Ganesa, di satu sisi umat Hindu begitu taat
melaksanakan aktivitas bhakti sebagai kewajiban utama, tetapi di sisi
membiarkan dirinya terhegemoni karakteristik

lain

seolah

“ideologi pasar”. Suatu ideologi (ide,

gagasan, konsep) yang ternyata berakar pada gaya kapitalisme Barat yang menjadikan
pasar sebagai pusat segala keinginan dan kebutuhan. Dalam arti, apapun yang diinginkan,
semuanya ada dan bisa diperjualbelikan. Termasuk yang berkaitan dengan penelitian tentang
komodifikasi ikon teologi Dewa Ganesa dalam industri pariwisata di Ubud Bali.
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Oleh karena pengaruh perkembangan pariwisata yang begitu cepat bahkan dahsyat
melanda Ubud sebagai destinasi wisata global internasional, maka untuk mendapat manfaat
sekaligus mengambil keuntungan dari kunjungan para wisatawan itu, muncullah ide kreatif
inovatif dengan menjadikan sosok Dewa Ganesa, ikon teologi yang bersifat sakral (suci)
sebagai layaknya komoditas melalui komodifikasi, nama lain dari komersialisasi.
Dalam paradigma ideologi pasar, semuanya bisa dibuat, dipesan lalu dijual melalui
sentra-sentra usaha yang berperan “produsen”, memroduksi apa saja yang sedang laku di
pasaran.

Dalam perkembangan lebih jauh, tidak hanya memroduksi komoditas semacam

karya/kreasi seni bernilai artistik, unik, antik atau eksotik, tetapi kini juga melirik sampai
ikon-ikon teologik yang bernilai filosofik, magik bahkan mistik. Sosok Dewa Ganesa dalam
hal ini merupakan ikonik teologik yang bagi umat Hindu sangat disakralkan (disucikan),
tetapi demi mengakomodasi keinginan para wisatawan , akhirnya terkena juga pengaruh
komodifikasi. Jadilah Dewa Ganesa yang sejatinya merupakan media pemujaan atau
persembahan dalam rangka wujud bhakti kepada Putra Siwa itu, menjadi benda/barang
komoditas, lalu dikomersialkan dengan segala bentuk, mulai dari souvenir hinga yang
berbentuk objek tatto.
Ini memang sebuah fenomena yang kini telah menjadi bagian realita dari kehidupan
umat Hindu, dan ternyata kata kuncinya terletak pada satu terminologi yang disebut dengan
ideologi pasar, dengan uang sebagai elemen utama. Kata orang, ada fulus (uang) semuanya
jadi mulus (lancar). Artinya keberadaan uang

(seakan-akan) menjadi segala-galanya,

meskipun sebenarnya segala-galanya tidak tergantung pada uang.
Simmel (dalam Ritzer,
pandangan di atas bahwa

2007 : 45) melalui Philosophy of Money

ekonomi

menguatkan

masyarakat modern dengan seluruh komponennya

(termasuk ekonomi uang) akan terus berkembang, dan ketika semakin berkembang maka
arti penting (peran) individu dengan nilai kemanusiaannya cenderung

menurun bahkan

merosot, tergantikan oleh nilai material-finansial yang perputarannya berporos pada
keberadaan atau kepemilikan modal kapital -- lagi-lagi uang.

2.3 Faktor Internal
Berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dan dialami oleh umat Hindu sendiri dalam
menyikapi perkembangan dunia industri pariwisata, yang berakibat pada perubahan atau
pergeseran-pergeseran, seperti berikut :
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1) Transformasi Konsep Bhakti (Spiritual) menjadi Bati (Material)
Marx (dalam Turner, 2003 : 115) menjelaskan, dasar materialisme adalah pandangan
yang mengatakan bahwa dunia sosial, dan dalam hal tertentu termasuk dunia natural,
merupakan dampak dari aktivitas praktis manusia. Tidak seperti binatang, manusia harus
menghasilkan kebutuhan-kebutuhan material untuk kelangsungan hidupnya dan dengan
begitu mereka hidup di lingkungan material, kultural dan teknologi yang berasal dari sejarah,
yang juga merupakan produk mereka sendiri. Dengan berorientasi pada materi, membawa
konsekuensi pada degradasi pada nilai nonmaterial (immaterial) dan atau spiritual. Bahwa
kebendaan telah mendapat “tempat” bermakna dalam pandangan orang Bali, sebagai bagian
dari perjuangan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah atau jasmaniah yang fisikalmaterial (biologis) dan berdimensi pada status sosial.
Progresivitas materialisme itu sendiri pada kenyataannya terus saja bergerak
menyelusup ke segala aspek kehidupan umat Hindu sampai ke tataran

teologi dengan

menjadikan sosok Tuhan (Hyang Widhi) beserta manifestasi-Nya sebagai inspirasi berkreasi
dengan menajdikannya sebagai benda komoditi melalui komodifikasi. Aplikasi faktual yang
dapat ditangkap adalah realitas kehidupan pariwisata di Ubud, telah tumbuh berkembang
menjadi semacam branding, identitas kepariwisataan Ubud yang menjadikan segala potensi,
baik profan maupun sakral sebagai komoditas bernilai jual kapital.
Sehingga yang diharapkan tumbuh berkembang sebagai modal rohaniah, bukannya
umat menuju pendakian spiritual, melainkan peningkatan “spirit-jual”, suatu kondisi
dimana umat telah mengembangkan semangat “menjual” benda/ikon sakral, termasuk yang
menimpa sosok Dewa Ganesa. Tampaknya,

telah berlangsung sinergi harmoni antara

ekspresi wujud bhakti dengan hasrat mencari “bati” (keuntungan materi). Konsep Bhakti
mengalami transformasi dari motif murni sebagai wujud sembah kehadapan Dewa Ganesa,
berubah menjadi motif ngalih bati (mencari keuntungan) hingga lebur dalam kesatuan
gerak perilaku keberagamaan umat Hindu yang tak dapat menolak dan mengelak dari
pengaruh gemerincing dunia pariwisata.
Fenomena keberagaman umat Hindu seperti ini,

jika mengacu pandangan Peter

Berger (dalam Kumbara, 2008 : 2-3), harus dinalisis dengan bertitik tolak dari manusia itu
sendiri. Bahwa manusia sebagai aktor-aktor mempunyai peran yang sangat besar dalam
pembentukan kebudayaan. Memang, harus diakui trend umat Hindu menjadikan simbolsimbol suci keagamannya di zaman modern-global seperti sekarang ini, dibanding dengan
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motif intrinsik, motif ekstrinsik tampaknya memberi pengaruh yang cukup signifikan bahkan
dominan.
Mengacu pandangan Pakasi (1981 : 85), ketika umat Hindu beraktivitas dan turut
terlibat dalam komodifikasi ikon teologi Dewa Ganesa, hal itu tidak lain sebagai tanda
bersemainya “gaya hidup” pariwisata kekinian, sebuah ekspresi simbolik bahwa eksistensi
umat Hindu masa kini selalu bisa mengadaptasi sekaligus mengadopsi apapun bentuk produk
gaya hidup modern yang memang banyak terpengaruh oleh sikap dan perilaku materialistis,
kapitalistis, konsumeris yang ujungnya bermuara pada hasrat hedonis.

2) Menggejalanya Sikap Permisif Umat Hindu
Kata ‘permisif’ berasal

dari kata ‘permissive’ (Inggris), merupakan kata sifat

yang berarti “serba membolehkan, atau suka mengijinkan (https://kbbi.web.id>permisif),
yang dalam bahasa Bali lazim diungkap dengan kata “dadi gen, sing kenken” (boleh-boleh
saja, tidak apa-apa). Apalagi jika ternyata dari sikap permisif itu akan terpenuhi
kepentingannya, tepatnya mendapat keuntungan, tidak tanggung-tanggung dengan sepenuh
hati akan diberi keleluasaan, atau kebebasan untuk melakukan apa saja, meski dengan cara
yang sebenarnya bertentangan dengan semangat menjaga kebertahanan (ngajegang) Bali
dengan nilai-nilai luhur warisan leluhur.
Keadaan yang sama terjadi pada persoalan komodifikasi ikon teologi Dewa Ganesa
dalam industri pariwisata di Ubud. Sosok Dewa Ganesa yang adalah putra Dewa Siwa
sebagai Dewa tertinggi dalam paham Siwa Sidhanta yang dianut oleh sebagian besar pemeluk
Hindu, dan berfungsi sebagai media pemujaan yang bersifat suci atau sakral, justru dibiarkan
ditransformasi ke dalam bentuk barang profan berupa souvenir, hingga dilukiskan sebagai
tatto ke dalam media tubuh di berbagai posisi organ sampai ke bagian sensual (kelamin).
Fenomena dan

realita demikian

akan terus bergerak lebih jauh ke arah krisis

legitimasi (moral) sebagaimana dijelaskan Hebermas (2004) bahwa masyarakat tidak (akan)
lagi mendengarkan imbauan-imbauan moral pihak berwenang, atau seperti kata Kristeva
(dalam Piliang, 2003 : 274) yang menyebutkan kondisi ini dengan istilah abjeksi (abjection),
yakni suatu kondisi dimana individu atau masyarakat tenggelam ke dalam jurang (moralitas)
yang paling rendah. Moralitas berada pada dasar yang paling rendah ketika batas-batas moral
dan etika itu sudah lenyap (baik-buruk, benar-salah). Inilah yang kemudian dapat disebut
sebagai titik nadir keruntuhan moralitas dalam bentuk ketidakpatuhan atau ketidaktaatan
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umat terhadap tatanan dan tuntunan etika Hindu yang sudah seharusnya selalu menjadi
landasan dalam berperilaku.
Sebab jika tidak demikian,

manusia (umat) akan dengan mudah

berpandangan

bahwa seseorang itu boleh melakukan apa saja, asalkan tidak mengganggu orang lain. Untuk
itu, orang secara mudah bisa mencopot nilai-nilai etika atau moral apa saja yang tidak cocok
bagi dirinya (Robinson dan Garratt, 2004). Bahkan dengan mengacu pandangan Hardiman
(2003 : 109), keadaan demikian yang berkembang dewasa ini disebutnya sebagai zaman edan
yang agaknya analog dengan anomie masyarakat dalam kosakata Durkheim atau alienasi
individu dalam kosakata Marx, bukan dipandang dalam perspektif ke depan, melainkan ke
belakang atau bukan sebagai kemajuan yang berkedamaian, melainkan mundur dengan
kekacauan sehingga orang Bali (umat Hindu) menyebutnya dengan istilah zaman nungkalik
atau zaman kaliyuga, zaman yang digambarkan dengan kondisi dharma (kebenaran) dikuasai
adharma (kejahatan).
Perihal zaman kaliyuga yang banyak ditandai dengan kondisi dan atau perilaku
manusia

“ngedan” dan serba “terbalik”

ini, secara tersurat dan tersirat dengan jelas

digambarkan, diisyaratkan, bahkan sekaligus diingatkan melalui petikan sloka di dalam
kitab Niti Sastra, IV. 10 dan 11 seperti berikut ini :
“Pangdening kali murkaning jana wimoha matukar arebut kawiryan,
tan wring ratnya makol lawan bhratara wandhawa, ripu kinayuh pakacrayan,
dewa-drewya winacadharma rinurah kabuyutan inilan pada sepi,
wyarta ng capatha su-pracasti linebur tekaping adhama murka ring jagat ;
Wwang mahyun ri kawehaning dana daridra, krepana dumadak dhanecwara.
Wwang duratmaka dirgha-jiwita, sirang sujana dumadak alpakamreta,
Wwang duccila sucila, durnaya wiweka, kujana sujanawibhagana,
Sang rajasiwiteng susena ta ya, sang madum-amilih ulah wiparyaya”

Maksudnya :

“Karena pengaruh zaman Kali, manusia menjadi kegila-gilaan, suka berkelahi,
berebut kedudukan yang tinggi-tinggi. Mereka tidak mengenal dunianya sendiri,
bergumul melawan saudara-saudaranya dan mencari perlindungan kepada musuh.
Barang-barang suci dirusak, tempat-tempat suci dimusnahkan, dan orang dilarang
masuk ke tempat suci, sehingga tempat menjadi sepi. Kutuk tak berarti lagi, hak
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istimewa tidak berlaku, semua itu karena perbuatan orang-orang angkara murka ;
Orang orang yang suka memberi sedekah jatuh miskin, orang yang kikir jadi kaya
raya. Penjahat-penjahat panjang umurnya, akan tetapi orang-orang baik lekas mati.
Tin gkah laku hina dianggap utama, dan kebodohan dinamakan kebijaksanaan, orangorang yang rendah budinya disebut mulia, sungguh suatu anggapan yang aneh. Raja
menurut kepada menteri-menterinya, dan orang kaya yang harus mengurus segalanya
bertindak salah”.

III. PENUTUP
Pariwisata Bali berbasis budaya yang dilanadasi ajaran Hindu telah bermetamorfosa
menjadi industri budaya dengan

kapitalisasi sebagai stimulus komersialisasi atau

komodifikasi berbagai hasil kreasi budaya bernafaskan Hindu menjadi potensi menggiurkan
secara ekonomi. Target yang ingin dicapai para pelaku industri pariwisata adalah meraup
keuntungan (bati) sebesar-besarnya meski seringkali harus mengorbankan nilai bhakti yang
selalu mengagungkan dan memuliakan apapun yang berpondasi religi. Seperti halnya ikon
Dewa Ganesa yang sejatinya adalah objek persembahan sekaligus pemujaan bagi umat Hindu
mengalami juga kapitalisasi. Atas nama dan demi kepentingan industri pariwisata agar tetap
eksis, maka sisi-sisi bisnis untuk meraup keuntungan secara ekonomis menjadikan sosok
Dewa Ganesa turun derajat sakralnya menjadi bernilai jual secara komersial.
Konsekuensinya, aktivitas bhakti melalui pemujaan Dewa Ganesa dalam rangka
meningkatkan spiritual berubah haluan menjadi kapitalisasi berorientasi spirit-jual. Semua
yang berdimensi sakral disulap menjadi bernilai komersial,

sehingga bisa dijual demi

mendapatkan keuntungan finansial-kapital. Akhirnya, nilai-nilai ideal yang hendak dibangun
dari proses bhakti terkontaminasi oleh hasrat mendapatkan keuntungan ekonomi berbasis
materi-fisikal yang sesungguhnya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan jasmani,
sementara kebutuhan rohani-spiritual menjadi terabaikan.
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EKSISTENSI PURA DI BALI DAN PERAN PENTINGNYA DALAM
PENGUNGKAPAN SEJARAH NUSANTARA
Oleh
Iwan Pranajaya, dkk
Forum Surya majapahit

ABSTRAK
Pura tua di Bali adalah peninggalan arkeologis penting yang dibangun pada periode
yang sama dengan sebaran candi-candi di seluruh nusantara. Secara kuantitas, sebaran
peniggalan pura tua di Pulau Bali adalah yang terbesar jumlahnya serta tersebar secara merata
di seluruh wilayah Pulau Bali, dan melampaui jumlah seluruh situs di nusantara yang terdata.
Karena itu data terpadat dan terlengkap dari sejarah nusantara terdapat di Pulau Bali. Adanya
kegiatan-kegiatan yang merusak data-data arkeologis nusantara baik melalui renovasi
maupun penambahan/ pengurangan/ perubahan detail-detail pada pura tua, menyebabkan
data-data penting sejarah nusantara terancam hilang seiring waktu. Karena itu gerakan
penyelamatan dan konservasi pura tua yang ada di Bali menjadi hal yang sangat penting dan
harus segera dilaksanakan secara masiv oleh semua kalangan yang berkompeten.
Data-data yang terdapat pada pura tua dan seluruh peninggalan arkeologis nusantara
termasuk candi, petirtan, dan tempat suci lainnya dapat dipahami dengan metodologi baca
perlambang (ikonografi) yang sangat akurat dan konsisten diterapkan di seluruh situs
peninggalan nusantara, dan untuk memahami data perlambang tersebut hanya bisa dilakukan
dengan mempelajari pura tua yang ada di Bali yang merupakan data utama dari sejarah
seluruh nusantara.
I. PENDAHULUAN
Sebagai wilayah yang masih menjalankan adat, tradisi, dan budaya yang diwariskan
sejak era Siwa-budha atau era periode klasik nusantara, Pulau Bali merupakan literatur
berdiri untuk memahami pola dan tatanan yang berlangsung pada periode klasik nusantara.
Banyak penelitian-penelitian telah dilakukan di Pulau Bali baik melalui literatur tertulis yang
banyak tersimpan di Bali, pendekatan pemahaman adat dan budaya yang masih dilestarikan
oleh masyarakat, maupun penelitian arkeologis terhadap benda-benda maupun situs
arkeologis yang ditinggalkan di Bali. Sebagian besar dari hasil kajian tersebut memberi
kontribusi terhadap pemahaman sejarah lokal yang terjadi di Bali pada masa lampau. Muatan
lokal yang sangat kental dalam hasil-hasil penelitian terhadap sejarah di Bali, banyak
dipengaruhi oleh penggunaan studi literature sebagai sumber utama dari kajian-kajian yang
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dilakukan. Kajian arkeologis terhadap peninggalan-peninggalan masa lampau di Bali-pun
banyak didasarkan pada catatan-catatan tertulis yang dianggap terkait dengan peninggalan
arkeologis yang yang menjadi obyek penelitian.
Peninggalan arkeologis era klasik di Bali sebagian besar adalah berupa Pura dan
bangunan suci Siwa-Budha. Karena adat, tradisi, dan budaya warisan era Siwa-Budha masih
dijalankan oleh masyarakat Hindu-Bali, maka ribuan tempat suci peninggalan era SiwaBudha masih difungsikan dan dirawat oleh masyarakat. Peninggalan-peninggalan arkeologis
yang masih terawat dan berfungsi ini menyebabkan peninggalan tersebut sering luput dari
perhatian para peneliti karena persepsi yang muncul adalah Pura hanyalah sebuah tempat
ibadah layaknya masjid, gereja, dan sebagainya yang bisa dibangun kapan dan dimana saja.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap eksplorasi data arkeologis di Pulau bali yang menjadi
sangat minim karena kajian arkeologis hanya dilakukan terhadap situs-situs yang sangat
terbatas. Keterbatasan cara untuk memahami sebuah peninggalan arkeologis era Siwa-Budha
juga menjadi factor minimnya data sejarah yang dapat digali melalui peninggalan arkeologis
tersebut, sehingga berdampak pada data sejarah yang sifatnya parsial-parsial.
Situasi tersebut yang menggerakkan Iwan Pranajaya dan Tim Surya Majapahit untuk
menelusuri ribuan pura dan bangunan suci di Bali, hingga pada prosesnya berhasil
menemukan fakta-fakta terkait pendirian sedemikian banyaknya pura di Bali. Hasil temuan
tersebut mengungkap pentingnya ribuan pura dan bangunan suci yang ada di Bali karena
menyimpan keepingan-kepingan data sejarah yang diterakan melalui pola perlambang yang
terdapat pada bangunan suci tersebut. Fakta ini membuat ribuan Pura yang ada di Bali
menjadi obyek yang sangat penting terkait data sejarah nusantara sehingga harus mendapat
perhatian khusus dari semua pihak untuk mencegah adanya aktifitas-aktifitas yang dapat
merusak data sejarah. Nilai penting dari Pura sebagai peninggalan arkeologis yang banyak
menyimpan data sejarah nusantara inilah yang akan disosialisasikan untuk memberi
pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga aktivitas-aktivitas pemugaran Pura
yang marak terjadi beberapa dasawarsa terakhir ini dapat ditekan dan dikendalikan untuk
melindungi data-data sejarahnya.

II. PURA SEBAGAI PENINGGALAN ARKEOLOGIS
Sebagai wilayah yang mendapat julukan “Pulau Seribu Pura”, Bali memiliki sebaran
pura yang sangat padat. Kondisi pura yang menjadi bagian dari aktivitas masyarakat HinduBali hingga masa sekarang, memunculkan persepsi seolah-olah pura bukanlah bagian dari
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peninggalan masa lalu yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Pura lebih dilihat
sebagai sebagai tempat ibadah/persembahyangan dan segala macam aktivitas keagamaan
saja, sehingga fakta bahwa pura adalah bangunan peninggalan warisan leluhur yang harus
dijaga dan dilestarikan sering diabaikan. Hal ini terlihat dari begitu mudahnya masyarakat
melakukan perubahan terhadap struktur dan detail bangunan pura, seakan tidak menyadari
bahwa yang mereka rombak adalah peninggalan leluhur yang usianya sudah sangat tua. Hal
ini berbeda dengan peninggalan-peninggalan arkeologis yang “ditemukan” kembali setelah
terkubur atau terbengkalai sekian lama, yang memberikan persepsi psikologis bahwa
bangunan yang pernah terkubur tersebut memang berusia sangat tua. Pandangan ini perlu
diluruskan bahwa bangunan arkeologis yang masih berdiri dan berfungsi hingga masa
sekarang “belum tentu” berumur lebih muda dari bangunan arkeologis yang sudah
terkubur maupun ditinggalkan.
Data dan Fakta tentang sebaran Pura di Pulau Bali:
1. Penelusuran Iwan Pranajaya dan Tim Surya Majapahit terhadap ribuan pura yang tersebar
di Pulau Bali, menemukan sebuah pola yang digunakan oleh leluhur nusantara dalam
mendirikan bangunan-bangunan suci di seluruh nusantara. Dengan memahami pola dari
bangunan-bangunan suci tersebut, maka data sejarah yang tersimpan didalamnyapun akan
dapat diungkap sesuai apa yang telah diterakan oleh para tokoh besar pemola nusantara.

2. Jumlah pura di seluruh Bali belum seluruhnya terdata, namun beberapa referensi bisa
memberikan gambaran mengenai kisaran jumlahnya:
‐

Berdasarkan catatan Departemen Agama Provinsi Bali (hingga 2011), di Bali terdapat
4.356 buah pura kahyangan tiga di setiap wilayah Pulau Bali, 723 buah pura kahyangan
jagat serta 923 buah pura swagina atau pura kawitan atau pura penyungsungan keluarga.
Jadi

di

Bali

Total

terdapat

6.002

buah

pura

(http://beritabali.com/read/2012/03/09/201107020915/Jumlah-Pura-di-Seluruh-WilayahPulau-Bali.html).
‐

Di luar pura yang dimiliki tiap keluarga, jumlah pura yang pernah terdaftar pada awal
milenium ketiga ini adalah 12.611 buah pura. Ini terdiri dari 18 Pura Kahyangan Jagat,
930 Pura Dang Kahyangan, 7.661 Pura Kahyangan Tiga, dan selebihnya adalah Pura
Kawitan, Pura Paibon, Pura Padadyaan
(http://www.babadbali.com/pura/all-pura.htm )

‐

Jumlah Desa adat di Bali mencapai 1488 Desa Adat
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(kutipan http://metrobali.com/2014/06/18/pemprov-bali-siapkan-judicial-review-uu-desa/
)
Dalam satu wilayah Desa Adat di Bali rata-rata terdapat 10-20 pura di wilayahnya,
bahkan di beberapa Desa Adat bisa mencapai 30-40 pura (hasil penelusuran Tim Surya
Majapahit). Dari data tersebut kita mendapat gambaran mengenai jumlah sebaran Pura di
Bali yang mencapai angka di atas 10 ribu pura. Jumlah tersebut belum termasuk
bangunan-bangunan suci yang hanya berupa pelinggih, bebaturan, candi, maupun
bangunan2 suci peninggalan arkeologis yang berada di tempat-tempat yang jarang
dikunjungi masyarakat seperti di lereng Gunung Batukaru, Bukit Gamongan, dsb.
‐

Dari ribuan Pura tersebut tidak satupun yang memiliki bentuk dan detail yang sama, ini
menunjukkan bahwa Pura di masa lalu bukanlah semata sebuah karya seni yang sangat
terpengaruh trend dan plagiatisme. Perbedaan tersebut menunjukkan data dan sejarah
yang berbeda-beda di tiap pura tua yang ada.

3. Dari ribuan Pura dan bangunan suci yang tersebar di Bali tersebut, sebagian besar adalah
peninggalan yang sudah ada di lokasi tersebut secara turun-temurun (peninggalan tua),
meskipun sebagian sudah mengalami beberapa kali proses renovasi. Periodisasi Pura Tua
yang tersebar di Bali, sebagian besar berasal dari era klasik (hasil penelusuran Tim Surya
Majapahit di lapangan). Adanya proses renovasi pada pura tersebut, menyebabkan
munculnya asumsi bahwa Pura-pura Tua tersebut dibangun pada era yang lebih muda (era
kolonial hingga kemerdekaan), sehingga menyebabkan nilai historis dari Pura tersebut
banyak mengalami pergeseran. Dengan metode yang tepat, pendataan pura di Bali dapat
dilakukan dengan cepat sehingga bisa diklasifikasikan sesuai era pendiriannya, karena
sebagian besar renovasi yang dilakukan tidak serta merta menghilangkan seluruh data tua
yang terdapat di Pura tersebut.

4. Hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh BP3 Wilayah Bali, NTB, NTT sampai tahun
2010 berjumlah 502 situs cagar budaya (A.A. Rai Sita Laksmi, dkk, 2011: Hal 19), yang
terdiri berbagai jenis dan periode situs cagar budaya (tidak semuanya berupa Pura dan
bangunan suci). Hal ini menunjukkan bahwa ada asumsi jika ribuan Pura Tua yang
tersebar di seluruh Bali bukan berasal dari era yang sangat tua sehingga tidak didata
sebagai situs cagar budaya. Pandangan ini harus diluruskan, mengingat Pura-Pura yang
berdiri dalam satu wilayah memiliki kaitan satu dengan lainnya yang tidak dapat
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dipisahkan, pun kebendaan dan setiap detail yang ada di sebuah pura juga saling terikat
satu sama lainnya sehingga tidak bisa diinventarisasi secara parsial-parsial. Keterkaitan
tersebut dapat dilihat pada contoh beberapa Pura di wilayah Desa Bungkulan, kec. Sawan,
Kab. Buleleng. Di Desa Bungkulan terdapat lebih dari 30 pura (yang sudah terdata oleh
Surya Majaphit) yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Keberadaan Pura Kawitan
Dalem Ketut Kresna Kepakisan dan Pura Dalem Alit yang merupakan Pura Kawitan
Raja, Pura Kentel Gumi, Pura Dalem Puri, dan Pura Negara Penyucian yang ketiganya
merupakan ciri adanya sebuah wilayah pemerintahan/kerajaan, Pura Dalem Purwa yang
merupakan Pura Pedharman Raja, serta Pura lain di wilayah tersebut menunjukkan bahwa
gugusan dari Pura-Pura tersebut merupakan satu kesatuan pola yang tidak terpisah satu
dengan lainnya. Kemudian satu data pura yang berada di wilayah Desa Bungkulan akan
terkait lagi dengan wilayah di sekitarnya seperti Kubutambahan, Sangsit, Jagaraga, dsb.
Demikian seterusnya terjadi kaitan data yang sambung-menyambung hingga ke seluruh
Pulau Bali. Sehingga Pura tua yang tersebar di Bali pada dasarnya akan saling terkait satu
dengan yang lainnya.

Gambar: Contoh sebaran Pura dalam satu wilayah Desa Bungkulan yang saling terkait satu
sama lain.
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Dari data sebaran Pura di seluruh Bali yang sebagian besar merupakan peninggalan
arkeologis di era Siwa-Budha (klasik), terlihat bagaimana sebaran situs peninggalan
nusantara di Bali yang berupa Pura dan bangunan suci Siwa-Budha di Bali sangat padat dan
fantastis jumlahnya. Hal ini sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak
yang berwenang terkait pelestariannya. Dan kalangan peneliti sejarah nusantara sudah
seharusnya mulai mengalihkan kiblat penelitiannya ke Pulau Bali dalam menelusuri jejakjejak sejarah nusantara era Siwa-Budha.
Data sejarah nusantara tersimpan berupa pola perlambang yang terdapat pada setiap
bangunan suci peninggalannya di seluruh nusantara, terutama pada pura peninggalan yang
ada di Bali yang datanya sangat padat. Data perlambang ini akan menjadi filter terhadap datadata tertulis yang sejauh ini menjadi acuan utama dalam sebuah penelitian. Sebuah data
sejarah selalu terikat dengan tempat dan waktu. Hal ini yang seringkali menjadi bias dari
literatur tertulis yang bisa muncul dimana saja (tidak terikat dengan tempat dimana
ditemukannya) sehingga dalam interpretasinya sangat memungkinkan terjadi salah tempat
kejadian karena adanya kemiripan-kemiripan sebuah wilayah yang terindikasi sebagai lokasi
terjadinya sebuah peristiwa sejarah.
Berikut adalah salah satu contoh data sejarah nusantara yang berupa perlambang pada
situs Pura Kawitan Dalem Ketut Kresna Kepakisan di Desa Bungkulan, Buleleng.

Lokasi desa Bungkulan di
titik paling utara Pulau Bali
terkait

dengan

konsep

kepemimpinan era SiwaBudha yang berkiblat ke
utara (Kresna/Wishnu)
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Terdapat Gedong dan Bale Prabu, ciri dari Pura Kawitan.

Beberapa relief yang dapat terbaca
bolak-balik terdapat di lokasi
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Simbol Surya majapahit dengan relief sosok berbaju hitam mengendarai kuda putih di bagian
tengahnya

Hirarki Singa, Naga, Mata tunggal, dan Garuda tersusun dalam satu pilar sebagai simbol2
penguasa duniaEmpat naga dengan dua kepala yang hilang di Pura Kawitan Dalem ketut
kresna Kepakisan, terkait dengan peninggalan arkeologis di Situs Candi Tebing Gunung
Kawi, Tampaksiring, Gianyar.
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Candi yang menunjukkan hubungan erat antara tiga tokoh besar nusantara Kebo Iwa, Gajah
Mada, dan Singamendawa, yang datanya juga memiliki keterkaitan dengan situs Candi
Tebing Gunung Kawi, tampak Siring, Gianyar.
Dari objek-objek arkeologis yang terdapat di Pura Kawitan Dalem Ketut Kresna Kepakisan,
terlihat bahwa Pura bukanlah sekedar tempat ibadah pada masa lalu. Namun lebih dari itu,
Pura merupakan tempat penyimpanan data sejarah yangterjadi pada masa tersebut yang
disimpan dalam bentuk perlambang berupa relief, arca, bangunan, dsb yang diperkuat dengan
adanya pola tata ruang, tata letak, orientasi arah, serta terkait satu dengan lainnya dengan
peninggalan yang ada di seluruh nusantara. Dan data tersebut tersebar di ribuan pura tua yang
ada di Pulau Bali.

III. KESIMPULAN DAN SARAN
Mengingat pentingnya peran Pura sebagai peninggalan arkeologis yang memuat data sejarah
nusantara, maka diperlukan sinergi dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk
melakukan upaya-upaya berikut:
1. Pendataan kembali seluruh Pura dan bangunan suci yang ada di Bali sebagai langkah
awal pemetaan situs-situs arkeologi yang ada di Bali.
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2. Adanya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas pemugaran Pura yang benar, sehingga
tidak merusak atau menghilangkan data sejarahnya.
3. Sosialisasi yang masiv dari berbagai pihak kepada masyarakat mengenai pentingnya
mempertahankan keaslian Pura, sehingga aktivitas pemugaran oleh masyarakat hanya
ditujukan untuk perbaikan bagian-bagian yang rusak dengan mempertahankan bentuk dan
bahan yang digunakan.
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MARGINALISASI PENDIDIKAN SENI TRADISIONAL
STUDI KASUS: SENI PERTUNJUKAN GENGGONG DESA BATUAN
ERA GLOBAL
Oleh:
I Nyoman Winyana, S.SKar., M.Si

ABSTRAK
Adanya ketimpangan dalam mewarisi seni tradisional sebagai bagian dari kehidupan
budaya seni di Bali sangat berhubungan dengan sistem pendidikan di masing-masing
wilayah. Terjadinya keterpinggiran salah satu seni tradisional khususnya yang ada di Desa
Batuan adalah salah satu masalah yang dapat dijadikan rujukan bahwa sistem pendidikan seni
tradisional yang lebih luas belum berpihak.
Genggong adalah salah satu seni musikal yang pernah hadir dalam kehidupan
masyarakat di Desa Batuan. Tampaknya kehadiran seni pertunjukan Genggong telah
dikalahkan oleh seni populer yang justru menjadikan masyarakat terisap pada budaya massal
yang semakin menjauh dari jati diri loklitas masyarakat setempat. Hal itu dapat dilihat dari
pakumnya aktivitas seni pertunjukan Genggong saat ini.
Langkanya penerus seni Genggong menjadi tanda ada persoalan dalam sistem
pewarisannya. Hal itu berarti bahwa sistem pendidikan yang dilakukan belum mampu
memenuhi tujuannya untuk menghasilkan pelaku seni Genggong yang mampu melanjutkan
keutuhan dalam menyajikan bentuk kesenian Genggong di Desa Batuan.
Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data
umumnya bersifat verbal sehingga dalam penedekatnnya dipandang lebih tepat. Melalui
pendekatan teori kuasa Boerdieu yang menganalisis perilaku sikap yang mempengaruhi
terjadinya keterpinggiran atau marginalisasi pada pendidikan seni tradisional Genggong di
Desa Batuan.
Temuan dari kajian ini adalah terjawabnya peran pendidikan dalam menguasai
pengetahuan skill seni tradisional Genggong di Desa Batuan yang berdampak pada
keberadaan seni Genggong yang termarginalisasi oleh budaya global.
Kata Kunci : Marginalisasi pendidikan, Seni Tradisional Genggong, Era Global di Desa
Batuan
I. PENDAHULUAN
Bagian penting dari perubahan adalah adanya kesadaran untuk memahami
ketidaktahuan sedini mungkin sehingga keterlambatan untuk melakukan tindakan yang lebih
bermakna dapat dilakukan. Setidaknya itulah makna pendidikan yang patut menjadi
perhatian bersama. Salah satu yang menjadi persoalan penting dalam mewarisi pengetahuan
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skill dalam kehidupan seni tradisional adalah pengkondisian lingkungan yang menyebabkan
adanya kebutuhan untuk mendalami khususnya dalam ranah seni budaya seperti dalam
aktivitas seni Genggong di Desa Batuan. Pertama, yang patut mendapat perhatian adalah
melahirkan kesadaran tentang pentingnya peran seni Genggong dalam aktivitas pelaku seni
dan masyarakat. Kedua, merangsang lapisan atau generasi pelaku seni dalam melakoni seni
tradisional secara normal tetap sadar dari dampak globalisasi.
Tradisi seni pertunjukan Genggong di Desa Batuan merupakan aktivitas seni yang
keberadaannya saat ini dikuatirkan termarginalisasi oleh pengaruh budaya global. Tandatanda adanya kondisi marginalisasi itu dapat diperhatikan pada aktivitas seni pertunjukan
Genggong yang semakin langka mengisi aktivitas budaya masyarakat. Sebaliknya mayoritas
pertunjukan seni populer secara semarak memperlihatkan kegiatan seni-seni baru yang
muncul dari seni-seni yang juga berakar dari seni tradisonal seperti; kompetisi balaganjur,
seni kolosal, dengan tampilan warna keemasan dan warna-warna yang tajam. Sendratari
klosal yang menujukan kemegahan garapan telah menggiring para pelaku seni dan
masyarakat pada ranah budaya populer.
Hal itu juga menjadi arus yang sangat kuat membawa masyarakat termasuk di Desa
Batuan larut dalam budaya populer yang semakin dalam. Pelaku seni yang bergerak dan
mempertahankan keberadaan seni Genggong awalnya semenjak kelahirannya di tahun 1973an mungkin tidak perlu merasa kuatir akan tersisihkan. Saat itu budaya global belumlah
semarak seperti yang terjadi saat ini. Orang-orang dengan mudah dapat mengakses hiburan
dan kapan saja mau karena kemampuannya mengadopsi barang elektronik.
Perubahan budaya masyarakat mulai mengalun lambat namun pasti menyingkirkan
kegiatan sosial mengarah pada pergerakan individu semakin jelas dan menguat. Hal itu juga
mengarah pada sikap masyarakat dalam mempelajari seni tradisional. Pandangan bahwa
mempelajari seni tradisional tidak akan memberikan jaminan terhadap masa depan menjadi
sangat tidak relefan. Kenyataannya di Desa Batuan sendiri pembelajaran seni tradisional
berkembang secara informal namun fokus pendidikan seni lebih mengarah pada pemahaman
seni populer.
Sanggar-sanggar seni tradisional yang muncul khususnya di Desa Batuan justru lebih
cenderung mengelola materi-materi seni yang sifatnya populer. Kesamaan materi populer
dimaksud ini justru menguatkan budaya massa yang berorientasi pada kesamaan materi
populer dimaksud semakin menguat dan secara tidak sadar hal itu telah melupakan seni masa
lalu yang lebih bernuansa klasik bagi Desa Batuan seperti seni Genggong pada generasinya
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semakin memudar. Bagaimana tindakan masyarakat di Desa Batuan dan pelaku kebijakan
terhadap kondisi itu menjadi permasalahan menarik dalam kajian ini.

II. PEMBAHASAN
Tulisan yang menjelaskan tentang sistem pendidikan dalam seni budaya secara umum
masih bersifat teks umum. Beberapa kajian yang digunakan dalam mengkaji materi
marginalisasi pendidikan dalam era global pada seni pertunjukan Genggong Batuan
diantaranya dilakukan dengan memperhatikan tulisan mengenai Genggong di Desa Batuan
yang ditulis oleh beberapa penulis. Umumnya tulisan dimaksud sama sekali tidak
menyinggung sistem pendidikan sebagai salah satu faktor yang menentukan terjadinya
marginalisasi terhadap keberadaan seni Genggong di Desa Batuan.
Beberapa Kajian yang mencoba mengupas dan mengkaji keberadaan Genggong di
Desa Batuan sebagai bentuk perhatian para pemerhati budaya diantaranya dapat dijadikan
catatan dalam kajian ini. Rai, S. dalam tulisan yang berjudul “Laras Genggong dan
Hubungannya dengan Laras Slendro Empat Nada di Bali”, (1998). Menggunakan
pendekatan SEMPOD (Seeger Melograph Poly D) dalam suatu pengukuran laras nada
gamelan Genggong. Inti temuan penelitian ini terletak pada ukuran nada yang telah
diterjemahkan dalam tabel angka. Hasil perbandingan laras Genggong dengan laras Slendro
empat nada gamelan Angklung dari Desa Mas menunjukan bahwa Genggong termasuk laras
Slendro empat nada.
Budiarsa, dkk., tulisannya berjudul “Bentuk Pertunjukan Dramatari Genggong di
Desa Batuan, Gianyar”, (2014). Tulisan ini secara umum menjelaskan mengenai seni
pertunjukan Genggong di Desa Batuan. Hal-hal yang dijelaskan mengacu pada keberadaan
seni Genggong, bentuk Genggong dari sudut tarinya, musik, tempat, dan hiasannya. Tulisan
ini sama sekali tidak menjelaskan bagaimana seni pertunjukan Genggong menjadi
termarginalkan dalam seni pertunjukan global. Bandem, dalam bukunya yang berjudul “
Gamelan Bali di Atas Panggung Sejarah”, (2013). Tulisan itu tidak dapat disamakan dengan
topik penelitian ini karena selain tempat, kejadian waktu dan juga keadaannya sama sekali
tidak terkait. Akan tetapi sebagai informasi data pendukung tulisan ini menjadi sangat berarti
sebagai data acuan.
Sudarsono dalam tulisannya berjudul “Dramatari Indonesia Kontinuitas dan
Perubahan” (2011). Dalam tulisannya menyinggung juga tentang Kesenian Genggong yang
dikenal dengan frog dance, dalam kaitan dengan seni pariwisata. Termasuk Christian Racki
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dalam tulisan dengan judul “The Sacred Dances Of Bali” (1998), setidak-tidaknya menjadi
catatan penting mengenai seni pertunjukan Bali. Bandem, dkk., dalam bukunya yang dengan
judul “Kaja dan Kelod, Tarian Bali Dalam Transisi” (2004). Peradaban gamelan gaya utara
dan gaya selatan masing-masing dikembangkan dalam nuansa karakteristik ciri
kedaerahannya.
Rai S., juga dalam tulisanya yang berjudul “Gong Antologi Pemikiran”, (2001).
Merupakan tulisan yang dibuat dengan pendekatan metode kualitatif. Penjelasannya
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui paparan bahasa verbal. Dalam
tulisan itu dijelaskan bahwa kesenian Genggong merupakan salah satu seni pertunjukan Bali
yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat petani. Termasuk Jaap Kunst, menjelaskan
dalam bukunya yang berjudul “Hindu Javanese Musical Instruments” (1968), dan Jaap Kunst
dengan judul bukunya “De toonkunst van Bali” (1924), merupakan tulisan pertama yang
menuliskan mengenai evaluasi gamelan Jawa dan Bali. Kajian Yudabhakti, dalam jurnal
Kajian Bali, Refleksi Seni Bahasa Bali, Universitas Udayana Denpasar, Vol 06, No. 1, April
2016, dengan judul “Marginalisasi dan Revitalisasi Wayang Kulit Parwa di Kabupaten
Gianyar”. menjelaskan bahwa di era globalisasi keberadaan kesenian lokal banyak
mengalami keterpinggiran seperti yang terjadi pada Wayang Kulit Parwa. Menggunakan data
dasar penelitian yang dimulai sepuluh tahun dari 2000 sampai 2010.
Jejak tulisan di atas menunjukan bahwa kajian secara spesifik marginalisasi seni
Genggong di Desa Batuan pada sisi pendidikan memang belum dikaji secara lebih mendalam
sehingga tulisan di atas dapat menjadi data penting dalam kajian ini.

2.1 Padangan masyarakat di Desa Batuan terhadap Seni Genggong di Era Global
Seni Genggong merupakan warisan karya seni yang dihadirkan oleh pelaku seni yang
ada di Desa Batuan. kehadiran seni Genggong tidak terlepas dari kepentingan pelaku seni
wisata yang memberi dorongan lahirnya bentuk karya seni Genggong. Seni Genggong hadir
dalam kreatif yang menggabungkan seni musik, tari dan drama. Dengan mengambil ilustrasi
latar cerita Panji mencoba menggambarkan bentuk sajian seni pertunjukan Genggong lewat
alunan seni Genggong sebagai penciri utama.
Kehadiran seni pertunjukan Genggong bagi wisatawan dan pengelola wisata dianggap
sebagai bentuk yang sesuai karena keterlibatan pelaku seni Genggong dapat secara minimalis
dihadirkan tanpa banyak membutuhkan ruang-ruang yang luas. Di awal keberadaannya
Genggong menarik dikaji karena keberadaannya pernah mencapai masa kejayaannya. Hal itu
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dapat dikaji dari pesanan yang tidak terlayani oleh satu sanggar sehingga muncul beberapa
sanggar Genggong. Antara tahun 1975-1990 masa kejayaan Genggong tampaknya mulai
terkendala, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri karena kondisi politik, keamanan, isu dan
juga kejadian alam yang tidak menentu menjadikan kejayaan seni Genggong mengalami
pasang surut.
Permasalahan yang lebih penting selain keterpurukan yang dirasakan akibat
munculnya budaya global adalah hilangnya kesadaran masyarakat Desa Batuan memahami
makna penting dari keberadaan seni Genggong. Putusnya generasi pelaku seni Genggong
tidak saja terjadi karena keabaian masyarakat namun juga akibat sistem pendidikan seni
Genggong yang belum berpihak. Selama ini sistem pendidikan seni yang dikembangkan
dalam kehidupan masyarakat di Bali adalah mengacu pada sekolahan sebagai pendidikan
formal, sanggar-sanggar sebagai pengelola pendidikan secara informal dan aktivitas budaya
masyarakat Bali sebagai pengelola pendidikan nonformal.
Bagi pelaku seni Genggong merasakan bahwa memainkan Genggong adalah keturuan
biologis, pernyataan itu ditegaskan kembali oleh pelaku Genggong Marca (wawancara;2017).
Pernyataan itu menunjukan bahwa keyakinan tentang memainkan Genggong selama ini
hanya mengandalkan naluri mungkin perlu diragukan. Hal itu juga dikuatkan dengan
kenyataan bahwa sistem pewarisan seni Genggong belum berkembang disebabkan minat
yang ditunjukan oleh generasi belum mengarah pada seni Genggong yang dianggap tidak
populer.
Komunitas seperti yang dilakukan seorang Suwida (wawancara;2017) mengatakan
bahwa seringkali mencoba untuk mempengaruhi generasi yang sudah memiliki dasar-dasar
musikal pada generasi penerus namun oleh karena sedikitnya kesempatan dalam
menampilkan atau pentas menjadikan pembelajaran seni Genggong yang dilakukan harus
berjuang untuk menunggu lebih lama agar diminati. Hal yang tidak berpihak, padahal seni
lainnya yang justru sudah terbiasa ditonton seringkali dan lebih mudah dimediasi.
Bagi komunitas pengembangan seni yang bersifat pendidikan nonformal memang
sangat tergantung dari semangat pelaku seni Genggong. Kesulitan yang muncul justru
dialami oleh pelaku sendiri yang merasa kekurangan energi untuk berjuang sendiri dalam
melahirkan generasi Genggong yang lebih baik.
Peran orang tua sebagai penopang dalam pendidikan nonformal sepertinya belum
sampai pada tindakan yang nyata, apalagi harus mengeluarkan biaya untuk mendukung
proses pembelajaran. Hal itu justru dianggap bukan masalah bagi pelaku seni Genggong. Hal
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itu dikarenakan sistem pendidikan nonformal, restu orang tua sebagai pendukung utama
sudah dianggap cukup. Selain adanya keinginan untuk belajar merupakan kesadaran yang
patut didukung untuk memperoleh generasi yang baik petut dikembangkan.
Pembelajaran di masyarakat termasuk juga jenis pendidikan yang bersifat nonformal.
Bale Banjar sebagai simbol sosial masyarakat dan kesatuan desa adat merupakan salah satu
model sistem sosial yang dianggap juga memiliki tanggungjawab terhadap mutu kualitas
generasi. Kenyataannya kondisi masyarakat sosial di Desa Batuan juga sangat tergantung
pada keberadaan pelaku seni Genggong. Ketergantungan itu justru menjadikan potensi desa
untuk dapat turut terlibat dalam pewarisan Genggong harus membutuhkan kerjasama yang
lebih baik.
Tampaknya masyarakat yang terkelompok dalam sistem banjar sekali lagi lebih
memilih untuk mempelajari seni populer seperti Gong Kebyar sebagai dasar yang dianggap
lebih mudah dipelajari. Data lapangan menunjukan bahwa seni Genggong yang ada di Desa
Batuan saat ini lebih banyak terpelihara oleh kepedulian komunitas pelaku seni Genggong
yang kelihatannya sudah cukup berumur. Peran masyarakat Desa dalam memberi
pengayoman terhadap keberadaan seni Genggong tampaknya masih terabaikan. Padahal
dengan desa wisata yang dikembangkan seharusnya pengelolaan seni Genggong dapat lebih
dioptimalkan.
Rencana itu sepertinya sudah terlintas pada beberapa pelaku seni Genggong hanya
saja isu itu belum mencuat di pelaku kebijakan tingkat desa adat sehingga kembali seni
Genggong kalah famor oleh keberadaan seni populer lainnya yang lebih mapan. Apalagi
untuk memikirkan strategi pewarisan yang bermuara pada sistem pendidikan praktis yang
hanya dikelola oleh porlentir yang hanya bermodalkan tekad saja. termasuk peran pemerintah
dalam pengelolaan seni tradisional Genggong hanyalah sebatas membuatkan aktivitas laporan
keberadaan seni Genggong.
Kenyataan itulah yang menjadikan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan seni
Genggong di Desa Batuan dianggap hanya menjadi milik sebagian kelompok saja yang tidak
patut diperhatikan. Di satu sisi secara identitas budaya Genggong juga menjadi dikenal oleh
karena karakteristik seni yang ada sangat spesifik. Sesungguhnya hal itu menjadi potensi
yang menguntungkan bagi keberadaan Desa Batuan. Dengan demikian membangun
kesadaran baru pada seni Genggong sepertinya membutuhkan perhatian yang lebih bijak
untuk melihat kunggulan yang dimiliki sebagai potensi yang patut dimediasi agar generasi
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selanjutnya mampu mewarisi seni Genggong yang pernah populer. Termasuk dalam bidang
pendidikanpun patut mendapatkan perhatian secara lebih baik.
Dalam pandangan Boerdieu (1930) pada konteks ekonomi terlihat bahwa di dalam
sistem pendidikan pandangan masyarakat Desa di Batuan kecendrungan untuk mendapatkan
pendidikan gratis sangatlah tinggi termasuk pada bidang seni masih sangat tinggi. Sistem
pendidikan nonformal menjadi ajang yang dianggap tidak penting untuk memberi upah pada
seorang pendidikan yang secara sukarela menebarkan kemampuannya pada bidang seni
tradisional seperti Genggong. amat jarang terjadi.
Sikap yang sangat berbeda ditunjukan pada pendidikan formal yang berorientasi
ekonomi justru dianggap lebih memberi kehidupan yang berarti di kemudian hari masih
diyakini sangat kuat.

Walaupun hal itu ada benarnya setidaknya untuk melihat proses

pengorbanan yang dilepaskan seorang pendidi nonformal semestinya juga diperlakukan
sedikit berbeda walau tidak menyamai pendidikan formal. Kesadaran untuk turut
memberdayakan seni tradisional dapat dilakukan dalam berbagai sisi kehidupan. Inilah kajian
yang menjadi kesadaran bersama oleh masyarakat yang patut dikembangkan.
Dalam budaya yang ditandai oleh pengaruh budaya kapital, perputaran ekonomi akan
menjadi pengendali perilaku kehidupan masyarakat. Aktivitas akan berjalan lancar ketika
hambatan ekonomi mulai teratasi. Sirkulasi kegiatan akan berjalan sesuai dengan tujuan bila
memiliki konsep yang sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu masing-masing
pengendali terutama pelaku yang terlibat di dalam sudah mulai memiliki kesadaran baru yang
tidak dapat disamakan dengan konsep sosial yang selama ini dikembangkan.
Demikian juga dalam jejaring sosial keberadaan seni langka seperti seni Genggong
hanya dapat memperoleh peruntungan dapat menjadi bagian dari aktivitas kegiatan
masyarakat ketika hubungan antara pelaku seni dapat terkomunikasikan. Oleh karena itu
dalam ranah sosial pentingnya memahami kedudukan peran yang berkedudukan patut
menjadi perhatian. Pelaku seni dalam hal ini tidak saja harus memahami kondisi seni namun
mengetahui sirkulasi penentu dalam sistem sosial juga menjadi perhatian. Oleh karena itu
sedikitnya pendidikan formal

memberi pengaruh besar untuk dapat dipandang dalam

kehidupan sosial masyarakat. Selain itu adanya kebiasaan untuk turut urun rembung dalam
berbagai diskusi akan memuluskan kedudukan pelaku di lingkungan masyarakat sosial.
Menandai hal itu maka membiasakan diri untuk duduk bersama dalam jejaring sosial secara
inten bertukar pendapat menjadi suatu keharusan yang patut diperhatikan pelaku seni.
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Pengetahuan dan juga eksekusi pengalaman dalam berbagai diskusi sosial jelasnya
membutuhkan pengalaman dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu ketika
marginalisasi menggelinding pada seni tradisional Genggong di Desa Batuan pendidikan
pada pelaku seni Genggong tetap menjadi bagian penting dari proses pergerakan untuk dapat
menyuarakan kedudukan seni Genggong sebagai identitas Desa Batuan.
Apabila pendidikan formal, informal dan nonformal dimaksud mampu menunjukan
aktivitasnya tidak menutup kemungkinan pelaku penggerak di dalamnya dianggap dan diakui
telah memiliki kuasa dalam pengelolaan secara internal. Oleh masyarakat hal itu menjadi
indikasi selanjutnya untuk dapat diberi kepercayaan menjadi pengendali yang memiliki kuasa
di tingkat masyarakat Desa Adat.
Kepangkatan dan juga gelar-gelar yang menjadi pengakuan masyarakat umum
merupakan identitas yang menjadikan pelaku seni memperoleh kuasa yang dianggap sebagai
modal budaya yang mampu dimainkan pada masing-masing ranahnya. Dengan demikian
peranan pendidikan formal, nonformal dan informal menjadi kata kunci yang patut disadari
pada budaya era global oleh pelaku seni untuk menghindarkan kondisi yang lebih buruk
dapat terjadi pada seni tradisional seperti halnya seni Genggong di Desa Batuan.
Pelaku seni yang mampu dan bermodalkan seperti harapan pemikir Boerdieu
kemudian yang mampu menyadarkan dan membuat potensi baru yang dapat menjadi harapan
bagi seni tradisional seperti halnya seni Genggong di Desa Batuan. Pencapaian ketiga modal
yang terstruktur hanya dapat disuarakan oleh pelaku-pelaku yang telah memahami secara
keseluruhan adanya peluang dan kehancuran yang patut dikendalikan guna menyelamatkan
keberadaan seni Genggong di Desa Batuan. Bagi pelaku seni yang hanya berhenti pada tahap
penyaji diharapkan mampu bekerjasama menunjukan kuasanya pada ranah skiil sebagai
penabuh atau penari Genggong. Pada tingkat strategis pelaku seni yang dibutuhkan tidak
cukup hanya pada level penyaji namun harus mampu menguasai bidang pendidikan dan
pengetahuan termasuk gelar-gelar formal maupun nonformal yang dapat digunakan sebagai
penentu hadirnya nuansa baru sebagai tuntutan pada budaya global.

III. PENUTUP
Dalam budaya global keberpihakan pendidikan perlu dikelola dan disadari secara
bersama oleh pelaku-pelaku yang termasuk dalam jejaring seni tradisional seperti Genggong
di Desa Batuan. Mulai dari penyaji, pelaku kebijakan yang ada di tingkat paling rendah,
keluarga, masyarakat banjar (rw), masyarakat desa, termasuk pemerintah daerah dan pusat
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memperhatikan sistem pendidikan seni tradisi melalui apresiasi kegiatan yang diadakan
secara rutin. Hal itu akan berdampak pada kegunaan yang semakin dipahami masyarakat
pendukung.
Bagi pelaku intelektual yang berpihak pada seni tradisional disadari bahwa karya
yang sudah terbiasa akan melahirkan kekerdilan dan tidak akan sesuai dengan hasrat budaya
global yang mengarah pada kreativitas kebaruan dan inovasi. Tetap pada akar budaya yang
sesuai dengan dasar-dasar pengembangan seni tradisonal Genggong.
Pelaku pendidikan mulai dari tingkat nonformal, informal, sampai pendidikan formal,
pengenalan budaya lokal mungkin patut diperhatikan dengan mengundang komunitas seni
Genggong untuk memperlihatkan seni para pendahulu yang ada di Desa Batuan untuk
diapresiasi. Tujuannya adalah memberi kesetaraan pemahaman agar tumbuh kepekaan antara
seni tradisional yang berakar pada budaya lokal dapat sejalan dengan hasrat pada masyarakat
penganut budaya global.
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ABSTRAK
Membangun kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama untuk
siap bersaing di era global. Masyarakat Bali khususnya masyarakat Desa Sukawati yang
menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW), sudah seharusnya menjadikan pendidikan sebagai
prioritas utama dalam menyiapkan diri menghadapi arus modernisasi. Hal ini sesuai dengan
konsep membangun dari desa, yakni mengembangkan potensi pedesaan, adalah dengan
mendidik dan mengembangkan kapasitas SDM-nya. Dalam mewujudkan sumber daya
manusia, khususnya pada kalangan grhastha ashrama, yaitu berdasar atas kearifan lokal
yang banyak diwariskan oleh para leluhur, salah satunya yaitu tri hita karana. Tri hita karana
sebagai kebijakan setempat, pengetahuan setempat, dan kecerdasan setempat dapat dijadikan
rujukan untuk membangun keharmonisan dan kedamaian sebagai bentuk perilaku religius
grhastha ashrama.
Grhastha ashrama di Desa Sukawati yang dimaksud adalah orang tua baik ayah
maupun ibu yang sekaligus menjadi krama desa. Para grhastha ashrama cenderung
menunjukkan semangat untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan
hidup dan agar dapat selalu mengikuti tren perkembangan zaman. Dalam konteks ini, teori
posmodern berpandangan bahwa masyarakat pada kondisi ini sudah terjebak pada kehidupan
individualistik dan konsumeristik. Ekses negatif modernisasi ini berpotensi menjauhkan
manusia dari manusia yang lain. Hal ini menyebabkan manusia kehilangan kontrol terhadap
tindakan (kontrol sosial). Demikian juga krama merasakan semakin berat beban biaya untuk
memenuhi kebutuhan hidup, apalagi ditambah biaya untuk pelestarian seni dan budaya sangat
mahal. Hal ini tampak berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat Sukawati yang sangat
terkenal akan semangat terkait dengan pertunjukan atau perhelatan seni budayanya.
Kata Kunci : Tri hita karana, Ghrastha ashram
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I. PENDAHULUAN
Tri hita karana seharusnya lebih dipahami sebagai filosofi hidup untuk mewujudkan
sikap hidup seimbang dan konsisten untuk sradha dan bhakti pada Ida Sang Hyang Widhi
Wasa, mengabdi pada sesama manusia dan memelihara kesejahteraan alam lingkungan. Tri
hita karana tidak bisa dipahami sepotong-potong. Tri hita karana sebagai suatu kesatuan
yang utuh, sinergis dan konsisten sebagai filosofi hidup universal. Tri hita karana merupakan
sebuah konsep yang sangat monumental dan bersifat adiluhung dalam membangun
keharmonisan yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan, nilai moral, nilai etika, nilai
persatuan, sehingga terjadi kehidupan yang harmonis antara semua ciptaan Tuhan
sebagaimana

pada

umumnya

masyarakat

di

Bali

terbiasa

mengucapkan

Om

Swastyatu sebagai perwujudan harapan semoga selalu selamat dalam lindungan-Nya, menjadi
kalimat awal dalam tegur sapa dengan sesama sebagai bentuk implementasi aspek
parhyangan. Begitu pula dengan mengucapkan kata Om shantih, shantih, shantih Om untuk
mengakhiri pertemuan sebagai perwujudan harapan, semoga selalu damai di hati, damai
bersama, dan damai dengan lingkungan alam menjadi bentuk implementasi aspek pawongan
dan aspek palemahan.
Melihat pesatnya arah pembangunan di Bali khususnya dunia pariwisata yang
memberikan dampak kemajuan di berbagai sektor, secara signifikan meningkatkan
pendapatan atau kesejahteraan masyarakat di Bali. Pujaastawa (2017:87) menyatakan bahwa
model pengembangan pariwisata berbasis tri hita karana ini diharapkan dapat
direkomendasikan sebagai alternatif model pengembangan daya tarik wisata di Bali, sehingga
pembangunan sektor kepariwisataan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan
ekonimi semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat signifikan bagi kelestarian budaya
dan lingkungan secara berkelanjutan.
Visi Desa Sukawati di sini berusaha mengimplementasikan konsep tri hita karana
yang mengajarkan akan kebahagiaan atau hita yang berkaitan dengan keseimbangan dan
keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia dan
hubungan manusia dengan alam lingkungan. Apabila ada komunitas masyarakat
mengabaikan ajaran tri hita karana maka berbagai konflik dan ketegangan diberbagai sektor
kehidupan akan terjadi. Sebagaimana dalam sambutan presiden Joko Widodo pada Dharma
Shanti Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1940 tanggal 7 April 2018 di
GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur menyatakan sebagai berikut:
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Perayaan Hari Suci Nyepi juga memberikan inspirasi kepada kita semua untuk selalu
menjaga keharmonisan hidup sebagai jalan menuju kebahagiaan. Dalam tri hita
karana Umat Hindu diajarkan bahwa strada bhakti pada Tuhan harus juga
diwujudkan dengan menjaga keharmonisan dengan sesama, serta menjaga hubungan
yang harmonis dengan alam lingkungan di sekitar kita. Umat Hindu juga diminta
untuk selalu memegang teguh ajaran wasudewa kutum bhakam, kita semua
bersaudara. Yang menekankan arti penting persaudaraan yang sejati, karena kita
semua berasal dari sumber yang sama yakni dari Tuhan Yang Maha Esa.
Membawa kembali kesadaran baru tentang makna menjaga keharmonisan serta
persaudaraan sejati, itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kita bangsa Indonesia dianugerahi oleh Tuhan hidup
sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, bangsa yang berbeda-beda.
Kita memiliki 714 suku yang mendiami lebih dari 17.000 pulau dengan agama yang
berbeda-beda. Kita juga mempunyai bahasa daerah lebih dari 1.100 yang beragam,
berbeda, serta ekspresi seni budaya yang beraneka warna.
Sambutan Presiden di atas menggambarkan pesan bahwa masyarakat Hindu
Khususnya di Bali harus siap mengambil peran dalam perubahan itu dan
berkompetisi dengan pendatang dari luar Bali. Namun, disisi lain harus tetap
mengakar pada filosofi tri hita karana sebagai perwujudan orang yang lahir, hidup,
dan mati di Bali yang menjungjung tinggi rasa kekeluargaan, tolong – menolong,
bergotong

–

royong,

yang

dikenal

dengan

filosofi

menyamaberaya.

Ketidakmampuan mengambil peran dalam kemajuan dunia pariwisata ini, lambat
laun akan berdampak pada kehidupan sosial yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan
hal itu Perbekel atau Kepala Desa Sukawati Dewa Gede Dwi Putra menyatakan
sebagai berikut.
Hal ini sudah mulai dirasakan pada kehidupan sosial masyarakat di Desa
Sukawati. Disharmoni kehidupan yang terjadi di masyarakat akan memicu terjadinya
konflik sosial. Namun, agar disharmoni kehidupan sosial tidak berkembang luas
maka dengan mengupayakan mensosialisasikan ajaran tri hita karana menjadi
pedoman hakiki, dengan menekankan konsep harmoni sebagai roh atau taksu dalam
pola pembangunan. (wawancara 10 April 2018)
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam penelitian ini, bahwa pola
pembangunam sesuai dengan ajaran agama Hindu menekankan pola yang bertumpu
pencapaian

kedamaian,

sangat

mendesak

untuk

segera

direalisasikan

dengan

mensosialisasikan ajaran tri hita karana pada grhastha ashrama di masing – masing Banjar
Desa Sukawati. Materi ajaran tri hita karana dapat

diformulasikan dengan pernyataan

mokshartam jagadhitaya ca iti dharma, sebagai dasar dalam mejalankan satyam
(kebenaran/kejujuran), sivam (kebajikan), dan sundaram (kedamaian) dalam membangun
kedamaian dan keharmonisan di Desa Sukawati. Harmoni merupakan pondasi untuk
mencapai kehidupan yang damai, aman, dan nyaman. Rasa aman dan nyaman akan terasa
apabila kehidupan sosial dan kehidupan alam terjaga dalam situasi kondusif. Seperti yang
diuraikan oleh Astawa dan Sedana (2017 : 59) bahwa harmoni memiliki esensi yang sama
dengan konsep tri hita karana, karena tri hita karana merupakan salah satu kearifan lokal
masyarakat di Bali (Hindu), yaitu suatu konsep hubungan keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan, dan antara
manusia dengan Sang Maha Pencipta/Tuhan Yang Maha Esa.
Dari penelitian ini ditemukan alasan pentingnya ideologi tri hita karana

dalam

membangun perilaku religius ghrastha asrama di Desa Sukawati adalah karena ajaran tri hita
karana menganjurkan agar para grhastha ashrama di Desa Sukawati, dapat memanfaatkan
dan mengelola alam untuk memenuhi kehidupan manusia, agar mengedepankan prinsip
efisiensi dan efektivitas. Dalam membangun kedamaian dan keharmonisan dengan Sang
Maha Pencipta, antar sesama, dan antara manusia dengan lingkungan alam.

II. PEMBAHASAN
Langkah bijak ini menjadi pegangan dalam pembangunan di Bali khususnya di Desa
Sukawati. Secara fisik pada aspek palemahan tampak tata ruang pembangunan di desa
Sukawati telah terdegradasi. Luas area terbuka hijau semakin berkurang, alih fungsi lahan
cukup signifikan dan terjadi pencemaran lingkungan, akibat tumpukan sampah yang belum
mendapatkan perhatian dalam hal pengelolaannya. Hal ini memberi gambaran bahwa ada
indikasi para grhasta ashrama di Desa Sukawati belum sepenuhnya menunjukkan perilaku
religius dalam menjalani kehidupannya. Dapat diketahui bahwa masih ada ghrastha ashrama
di Desa Sukawati yang belum sepenuhnya memahami pentingnnya ideologi tri hita karana
dalam membangun perilaku religius, karena masyarakat masih disibukkan dengan urusan
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mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin kompleks.
Terutama terkait dengan pelestarian seni budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Desa
Sukawati. Hal ini karena terkait dengan menjaga seni budaya sudah pasti memerlukan biaya
yang banyak. Namun pada era serba instan dan pragmatis dewasa ini, ada perilaku
masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama karena melemahnya sradha atau
pemahaman dan keyakinan terhadap ajaran agamanya.

1.1 Sradha sebagai wujud aspek Parhyangan
Mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan dilandasi
oleh sraddha (keyakinan atau kepercayaan) dan bhakti. Keyakinan atau kepercayaan dalam
ajaran agama Hindu dikenal dengan istilah panca sraddha yaitu lima keyakinan atau
kepercayaan terhadap: (1) adanya brahman (Ida Sang Hyang Widhi Wasa); (2) adanya Atman
atau jiwa/roh; (3) adanya Hukum karma phala; (4) adanya punarbhawa atau reinkarnasi serta
kelahiran kembali; (5) adanya kebahagiaan yang abadi (moksa). Perwujudan lima keyakinan
ajaran Hindu belum tercermin dalam perilaku religius grhastha asrhama di Desa Sukawati,
karena sesuai perkembangan zaman para grhastha asrhama termasuk masyarakat modern,
yang sedang mengalami transformasi agama. Agama tradisional mengalami penyusutan
makna dan peran akan tetapi kesadaran keagamaan tetap kuat dan termanifetasikan dalam
kepercayaan – kepercayaan dan ritual – ritual baru sesuai dengan bentuk organisasi modern
yang unggul dan saling tukar – menukar.
Informasi di atas memberikan gambaran bahwa, para grhastha asrhama di Desa
Sukawati termasuk bagian dari masyarakat modern yang memandang bahwa agama
membelenggu kebebasan manusia dan kini diganti dengan kebebasan akal (emperis) seperti
pandangan Marx yang melihat agama sebagai candu. Senada dengan Marx, Giddens (dalam
Martono 2014:323) menguraikan bahwa pada masanya nanti agama akan kehilangan
pengaruhnya dalam berbagai segi kehidupan manusia. Perhatian manusia pada akhirnya akan
difokuskan pada masalah keduniawian, perhatian terhadap hal – hal yang bersifat rohani akan
semakin hilang. Maka dari itu sangat mendesak diadakan penyuluhan agama Hindu kepada
masyarakat Desa Sukawati (para grhastha ashrama)
Untuk menumbuhkan sradha bhakti dalam diri dapat melalui pemahaman akan
ajaran agma Hindu yang tertuang dalam sloka-sloka yang kebenarannya sangat di percaya.
Kebenaran harus dinyatakan dengan penuh kebajikan agar terbangun kedamaian dan
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keharmonisan. Berikut ini beberapa mantram-mantram Veda yang menguraikan ajaran
kebenaran, kejujuran, akhlak mulia, kasih sayang dan keharmonisan.
“Agne vratapate vratam carişāmi tac-chakeyam. Tam-me rādhyatām. Idam aham anŗtāt
satyam upaimi”.
(Yajurveda. I. 5)
Arinya:
‘Ya Sang Hyang Agni, penguasa peraturan-peraturan suci, kami akan menjalankan janji
kebenaran itu. Semoga kami dimahkotai dengan keberhasilan dalam menjalankan janjiku.
Kami menderapkan langkah dengan tegap pada jalan kebenaran, dengan menahan diriku
sendiri dari kebohongan (dusta).
Sementara di dalam kitab suci Ŗgveda Mandala I. Sukta 21. Mantra 6 sebagai berikut:
“Tena satyena jāgŗtam adhi pracetune pade, indrāgnī yacchatam”
Artinya:
“Wahai Tuhan tertinggi yang maha mulia, pelindung orang-orang bajik, semoga Engkau terus
menjadi penganugrah kebenaran dan keadilan, dengan menempati posisi dimana engkau
memiliki pengetahuan tentang akibat perbuatan kami. Semoga Engkau memberi kebahagiaan
pada kami”.
“Sugah panthā anŗkşara ādityāsa ŗtam yate, nātrāvakhādo asti vah”
Ŗgveda. I. 41. 4
Artinya:
“Wahai para guru dan pengamat terpelajar, jalan keduniawian adalah mudah dan tanpa duri
bagi orang, yang mengikuti jalan kebenaran atau kejujuran. Tidak ada bahaya kejatuhan atau
kesukaran”.
“Tā bhūripāśāv anŗtasya setū duratyetū ripave martyāya, ŗtasya mitrāvaruņā pathā
vām apo na nāvā duritā tarema”
Ŗgveda. VII. 65. 3
Artinya:
“Engkau adalah pemegang banyak belenggu dan rintangan terhadap yang tak beragama dan
manusia yang jahat akan menemui kesulitan untuk melepaskan diri dari padanya. Wahai
penguasa sinar dan plasma, semoga jalan kebenaran abadimu membawa kami mengatasi
kesulitan seperti sebuah perahu diatas air”.
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Dari beberapa kutipan sloka di atas, jelas sekali bahwa sebagai umat beragama para
grhastha asrhama di Desa Sukawati yang selalu melaksanakan kejujuran dan kebenaran akan
selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga akan terdapat kehidupan
yang sejahtera dan adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang
Maha Esa, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungan.
Lebih lanjut Subagiasta (2006 : 35) menambahkan, Sradha (keyakinan/keimanan) berfungsi
untuk menguatkan, meneguhkan, dan mengamankan keimanan umat agar tidak mudah
tergoyahkan atau tergantikan oleh keyakinan (agama) lain. Hal ini juga menjadikan keresahan
dari para tokoh masyarakat di Desa Sukawati. Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi
kemampuan berpikir atau kemampuan intelektual manusia maka manusia akan semakin sadar
bahwa tidak semua teka – teki atau permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan
akal sehat. Pada masa ini manusia akan kembali pada agama untuk menyelesaiakan berbagai
persoalan hidup manusia, sehingga keberadaan agama dalam masyarakat modern akan selalu
ada, dan tidak mungkin agama akan lenyap.
Sebagaimana dalam Bhagawadgita, IX. 3 menegaskan :
“Asraddadhanah purusha
dharmasyasya parantapa
aprapya mam nivartante
mrityu-samsara-vartmani
Artinya :
Manusia tanpa keimanan (Sradha)
yang mengikuti jalan ini,
tidak mencapai Aku
dan kembali ke jalan dunia kematian, menderita (Pudja 1981 : 206)
Sloka di atas memberikan pemahaman bahwa sradha atau keimanan menjadi dasar
petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan roda kehidupan. Hal ini memberi gambaran
bahwa keharmonisan dan kedamaian akan terwujud karena adanya sikap yang cerdas dan
santun dengan diimbangi sradha (keyakinan) dan iman yang kuat. Sebagaimana dalam kitab
Yajur Weda XIX, 30 yang menyatakan : Sraddhaya satyam apyati ( dengan sradha orang
akan mencapai Tuhan), Sraddham satye prajapatih (Tuhan menetapkan, dengan sradha
menuju pada Satya). Begitu pula terkait dengan sradha atau keyakinan secara konseptual
tersurat dalam kitab suci Bhagawsgita XII.20 :
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Ye tu dharmamritam idam
yathoktam paryupasate
sraddadhana mat-parama
bhaktas te ’tiva me priyah.
Artinya :
Sesungguhnya ia yang melaksanakan ajaran dharma yang telah diturunkan dengan
mengikutinya, orang yang beriman dan menjadikan Aku sebagai tujuan, penganut inilah yang
paling Ku kasihi (Pudja 1981 ; 294)
Atas dasar sradha atau keyakinan itu maka setiap umat wajib untuk memuja,
meagungkan, dan berbakti melalui yadnya agar mendapat perlindungan dari-Nya,
sebagaimana tersurat pada kitab suci Bhagawadgita, IX.14 dan 22 :
Satatam kirtayanto mam
yatantas ca drdha-vratah
namasyantas ca mam bhaktya
nitya-yukta upasate.
Artinya :
Dengan selalu mengagung-agungkan Aku, berusaha dengan teguh memegang sumpah sujud
kepada-Ku dalam pengabdian dan dengan disiplin jiwa berbakti kepada-Ku (Pudja 1981
:212).
Ananyas cintayanto mam
ye janah paryupasate
tesham nityabhiyuktanam
yoga-ksemam vahamy aham
Artinya :
Mereka yang memuja Aku sendiri, merenungkan Aku selalu, kepada mereka-Ku bawakan
segala apa yang mereka tidak punya dan Ku-lindungi segala apa yang mereka miliki. (Pudja
1981 : 217)
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1.2 Bhakti sebagai wujud aspek Pawongan
Bhakti adalah merupakan suatu bentuk pelayanan dan pengabdian yang dapat
membahagiakan hidup baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan atau tindakan.
Dalam Bhagawadgita dijelaskan bahwa ada empat cara atau jalan untuk mendekati Tuhan
yang disebut dengan catur yoga yaitu: (1) Melalui jalan bhakti yoga, atau dengan jalan
pelayanan kepada semua ciptaan tuhan; (2) melalui jalan karma yoga yaitu dengan jalan
tindakan, perbuatan atau dengan kerja sesuai dengan kemampuan dengan ikhlas; (3) dengan
jalan jnana yoga yaitu dengan belajar ilmu pengetahuan, dan (4) dengan jalan raja yoga yaitu
dengan jalan meditasi maupun dengan tapa. Keempat jalan tersebut pada dasarnya dilandasi
oleh rasa bhakti kepada Tuhan, yang diimplementasikan dalam bentuk pelayanan tulus dan
ikhlas kepada sesama umat manusia.
Melayani sesama ciptaan Tuhan merupakan salah satu perwujudan perilaku religius
grhastha ashrama dalam bentuk bhakti marga, atau disebut juga sedang melayani
kedewataan dengan keilahian yang dalam wujud sesama umat ciptaan-Nya. Pada saat
grhastha ashrama melaksanakan pelayanan, secara sadar merasakan kehadiran Tuhan dalam
diri mereka yang sedang dilayani. Dapat dikatakan bahwa bhakti dalam kehidupan sehari-hari
sebagai cerminan perilaku religius, atau perbuatan yang menyatakan setia (kasih, hormat dan
tunduk), karena bhakti berarti tunduk, hormat dan setia, maka dalam berbagai aspek
kehidupan dipakai sebagai pernyataan penyampaian rasa bhakti, seperti : bhakti kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur (tanda penyampaian rasa hormat dan tunduk), bhakti
kepada nusa dan bangsa, bhakti kepada orang tua, bhakti pada guru, bhakti kepada raja atau
pemimpin. Implementasi ajaran bhakti tampak mengalami pergeseran, dalam kehidupan
bermasyarakat yang dikenal dengan menyamaberaya, segilik seguluk sebayantaka, yang
menganjurkan untuk hidup rukun damai dengan selalu berusaha sedapat mungkin memelihara
hubungan baik dan bekerjasama dalam suka dan duka menghadapi segala tantangan hidup.
Akan tetapi seiring dengan perjalan waktu dalam prakteknya menyamaberaya pada
masyarakat Sukawati telah mengalami perubahan dan penyempitan arti yang berdampak pada
kehidupan sosial. Sebagaimana pada awal Januari 2016 terjadi kasus pemukulan
menggunakan senjata tajam oleh kepala keluarga kakak beradik. Pada tanggal 15 Desember
2016 terjadi kasus pembunuhan seorang ibu, pelakunya adik kandung suaminya.
Menyimak kedua kasus di atas mengingatkan sebagai grhastha asrhama atau krama
desa adalah panutan generasi muda, sudah barang tentu selalu berusaha untuk mengendalikan
diri. Meningkatkan perilaku religius melalui bhakti atau pelayanan yang tulus dalam
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menyamaberaya sebagai wujud konsep tat wam asi yaitu kamu adalah aku, dan
memberlakukan konsep vasudeva khutumbakam bahwa kita semua adalah bersaudara.
Memahami konsep ini sangat membantu grhastha asrhama untuk lebih mudah terhubung
dengan kedewataan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan pada saat melaksanakan pekerjaan
melayani.
Di samping sembahyang memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Maha Esa,
Hindu mengajarkan juga patut sembahyang kepada leluhur, karena para leluhur tersebut
sudah berjasa memberikan perlindungan kepada turunannya sepanjang hidupnya, bahkan
setelah di alam niskala. Mereka yang meninggalkan leluhurnya akan terkutuk, tidak merasa
bahagia dalam hidupnya, walaupun tampaknya kaya (paling tidak hatinya selalu terganggu
dan ragu-ragu). Salah satu petunjuk tentang bhakti ini dapat dipahami dalam kekawin
Ramayana sargah II sloka 2 yang menyatakan :
Gunamanta Sang Dasarata, Weruh sira ring Weda,
bhakti ring Dewa, Tarmalupeng pitra puja,
masih te sireng sawagotra kabeh

Artinya

:

Sang Dasarata adalah seorang Raja yang terkenal dan bijaksana, beliau paham tentang
isi Veda (agama), beliau selalu bhakti kepada Dewa yaitu prabawa Ida sang Hyang
Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, tidak melupakan pemujaan kepada leluhur, dan
cinta kasih pada keluarga juga selalu ditunjukkan.
Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam sloka di atas maka para grhastha
asrhama

dalam menjalankan bhakti atau pelayanan terhadap sesama maka bhakti/

sembahyang dalam agama Hindu merupakan kewajiban (swadarma) umat. Objek utamanya
adalah Ida sanghyang Widhi Wasa dengan segala kemahakuasaan-Nya (Dewa) dan Sakti-Nya
(Dewi), sejumlah manifestasi-Nya, dan para leluhur, serta mejaga solidaritas dengan sesama
umat manusia (manusa yadnya).

1.2.1. Dasar-Dasar Bhakti
Sebagaimana sesuai dengan konsep ajaran bhakti, merupakan perwujudan rasa
bersyukur atas segala anugrah kehidupan dari Ida Shang Hyang Widhi Wasa, sehingga para
grhastha asrhama

di desa Sukawati terutama kaum ibu tampak sangat antusias dalam
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mempersiapkan sarana bhakti sebagai persembaahan ritual agama. Ajaran bhakti ini menjadi
spirit umat Hindu untuk menghaturkan persembahan terbaik, sebagai wujud rasa syukur
mempersembahkan dengan tulus ikhlas. Mengamati fenomena ini, jika masih berkutat pada
tatanan ritual, semakin bertambah volume baik bentuk dan jenis material upacara (banten),
lama kelamaan bahkan saat ini sudah tampak ada indikasi para grhastha asrhama
menganggap ritual atau yadnya menjadi beban.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa para grhastha asrhama di Desa Sukawati
belum sepenuhnya paham bahwa bhakti/sembahyang/persembahan merupakan bagian dari
pelaksanaan upacara yadnya. Yadnya itu ada karena adanya tri rnam (tiga hutang ) Yaitu : 1)
hutang kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (dewa rnam), 2) hutang kepada para leluhur
(pitra rnam), 3) hutang kepada orang suci (rsi rnam). Para astika (orang yang meyakini
Veda sebagai kitab sucinya/umat Hindu) meyakini punya hutang kepada ketiga obyek
tersebut, karena ketiganya berjasa terhadap penciptaan diri manusia, alam beserta isinya yang
dimanfaatkan manusia, berjasa dalam memelihara dan memberi perlindungan pada manusia,
dan berjasa dalam meneruskan keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan swadarmanya.
Salah satu contoh kenapa manusia berhutang terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa
adalah karena beliau telah menciptakan dunia ini sebagai yadnya dan diperuntukkan kepada
manusia itu sendiri. Didalam adhyaya III Sloka 10
Bhagawavad Gita termuat sebagai berikut:
Saha yajnah prajah purovaca prajapatih,
anema prasavisdhvam, esa vo sty ista kamadhuk
Artinya :
Sesungguhnya

sejak

dahulu

dikatakan,

Tuhan

(Prajapati)

Telah menciptakan manusia melalui yadnya dan bersabda : dengan (cara)
Ini

engkau

akan

berkembang,

sebagaimana

sapi

perah

yang

akan

memenuhi keinginanmu (sendiri)
Bertitik tolak dari maksud yang terkandung pada sloka diatas dapat memberi
pemahaman kepada grhastha asrhama di Desa Sukawati, bahwa dunia beserta isinya
termasuk manusia diciptakan berdasarkan yadnya. Dunia ini diciptakan untuk manusia agar
manusia berkembang, karena dunia dinyatakan bagaikan sapi perahan/kamaduk yang selalu
memberikan susunya sesuai keinginan pemiliknya. Jika dunia tidak tercipta maka
manusiapun tidak mungkin ada. Oleh karena itu, sekali lagi manusia berhutang terhadap Ida
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Sang Hyang Widhi Wasa dengan fungsi tri murti-Nya. Untuk mengembalikan ketiga hutang
tersebut (walaupun tidak seluruhnya bisa dikembalikan) umat Hindu wajib melaksanakan
yadnya. Yadnya dilaksanakan dalam lima kelompok yaitu: 1) dewa yadnya (kurban suci
dengan tulus iklas ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan segala
kemahakuasaan dan manifestasi-Nya), 2) pitra yadnya (kurban suci dengan dasar tulus
iklas/lascarya yang ditujukan kepada para leluhur suci atau sudah disucikan), 3) rsi yadnya
(kurban suci yang tulus iklas yang ditujukan kepada para Rsi/orang-orang suci baik beliau
masih hidup maupun sesudah amor ring acintya, 4) manusa yadnya (kurban suci dengan
dasar tulus iklas kepada sesama manusia), 5) bhuta yadnya (kurban suci dengan dasar tulus
iklas yang ditujukan kepada para bhuta untuk keharmonisan alam dan hidup manusia).

1.2.2. Wujud Bhakti
Sebagaimana dalam konsep ajaran Hindu bahwa sradha bhakti merupakan dua kata
yang saling terkait. Sradha merupakan dasar kepercayaan (iman), sedangkan bhakti
merupakan cara mengekspresikan kepercayaan (iman) umat beragama. Keduanya dipahami
dalam kesadaran mannusia (proses internalisasi), sehingga menjadi pedoman untuk
berperilaku religius. Dalam penelitian Suriasumantri (1993:16) menyimpulkan sebagai
berikut.
Dalam masyarakat modern manusia mencoba menafsirkan kembali nilai religius
(agama) seperti juga nilai-nilai yang lainnya (nilai teori, nilai ekonomi, nilai sosial
dan nilai politik). Tidak seperti masyarakat tradisional yang memandang nilai
religius (agama) sebagai sekumpulan nilai normatif. Pada peradaban manusia
modern mengkaji nilai-nilai religius (agama) secara lebih konstektual dan
konseptual.

Penelitian ini mengisyaratkan bahwa sebagai individu agar berperilaku sejalan dengan
tata moral dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dinamika perilaku grhastha
ashrama di Desa Sukawati ditandai dengan berbagai tingkah laku yang tampil setiap saat.
Ada perilaku yang dapat diterima dan ada perilaku yang tidak dapat diterima karena tidak
sesuai dengan perkembangan tata nilai / norma-norma setempat. Untuk perilaku yang dapat
diterima perlu dimantapkan atau mendapat penguatan (reinforcement), sedangkan perilaku
yang tidak diterima sedapat mungkin diredam, dilemahkan, dan dihilangkan sehingga tidak
tertampilkan lagi. Perilaku ghrastha ashrama di Desa Sukawati yang sejalan dengan tata
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moral dan nilai – nilai yang berkembang di masyarakat, dapat dikatakan sebagai bentuk
perilaku religius atau perwujudan bhakti dalam kehidupan sosial masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa perilaku religius grhastha ashrama di desa Sukawati
pada umumnya berada pada dimensi ritualistic. Menurut Stark (dalam Sarwono 2005) bahwa
ritualistic atau praktek keagamaan, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan
hal-hal yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianut. Praktikpraktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas yaitu sebagai berikut: (1) ritual mengacu pada
seperangkat alat/sarana upacara. Tindakan keagamaan formal dan praktik-praktik suci yang
mengharapkan para pemeluk melaksanakannya, (2) ketaatan adalah tindakan persembahan
dan kontemplasi personal yang relatif spontan informal, dan khas pribadi yang merupakan
wujud dari suatu keyakinan. Dimensi keyakinan atau konsekuensi komitmen, dimensi ini
mengacu pada identifikasi akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan
pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Jadi dalam dimensi ini praktik-praktik pengalaman
diwujudkan dengan keyakinan agamanya. Ritual dengan seperangkat alat/sarana upacara
adalah tindakan persembahan merupakan wujud dari keyakinan agamanya. Para grhastha
ashrama di Desa Sukawati belum sepenuhnya mengukuhkan kesadaran enveromental,
melestarikan alam lingkungan sebagai bentuk bhakti kehadapan Hyang Widhi demi tetap
harmonisnya kehidupan segenap mahkluk di muka bumi hingga akhir nanti. Maka dari itu
menjadi penting pemahaman akan ajaran thi hita karana untuk membangun perilaku religius
grhastha ashrama. Pengetahuan pemahaman ajaran agama dan perilaku religius grhastha
ashrama akan menjadi inspirasi bagi generasi penerusnnya.

1.2.3 Asih ( Cinta Kasih) sebagai wujud aspek Palemahan.
Membangun keharmonisan dan kedamaian tidak hanya

antar sesama manusia,

Agama Hindu mengajarkan agar umatnya selalu ingat untuk menjaga, merawat, melindungi,
dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain, termasuk flora dan fauna yang merupakan unsur
Palemahan. Sebagaimana dalam kitab suci Atharvaveda XII.1.1 dijelakan sebagai berikut.
“Satyaý båhad åtam ugra dikûà
tapo brahma yajñaá påthiviý dharayanti,
sà no bhùtasya bhavyasya patni uruý lokam påthivi naá kånotu.
Artinya:
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Kebenaran/kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa diubah,
pengabdian diri, tapa (pengekangan diri), pengetahuan dan persembahan (yajna) yang
menopang bumi, Bumi senantiasa melindungi kita, semoga di (bumi) menyediakan ruangan
yang luas untuk kita.

Penjelasan sloka dari mantra ini mengisyaratkan bahwa sebagai umat beragama
menjadi sangat penting dan wajib untuk menjaga alam sebagai ruang kehidupan. Para
ghrastha ashrama di Desa Sukawati sangat penting dibangun kesadarannya untuk menjaga
ruang kehidupannya melalui tradisi dan budaya yang terukur dan jelas dalam menjaga
alamnya. Kegiatan ritual dalam konteks menjaga keharmonisan dengan alam dilakukan
secara rutin dan terkait dengan rangkaian upacara keagamaan. Namun menjaga keharmonisan
dengan alam tidak hanya sebatas dalam bentuk – bentuk persembahan sesaji / banten.
Pada intinya mengajak atau menghimbau segenap masyarakat di Desa Sukawati
agar terus membangun kesadaran untuk tetap asih terhadap lingkungan alam (bhuana agung)
sebagai aksi berbasis sosial yang berorientasi pada keharmonisan dan kelestarian alam
lingkungan. Sangatlah penting umat Hindu menjaga alamnya. Tidak boleh merusak alamnya
dengan dalih atau kepentingan apapun. Terutama dalam kontek pariwisata, setiap daya tarik
pariwisata baru yang ingin diciptakan dan dikembangankan agar beradaptasi dengan budaya
dan alam Bali yang berlandaskan ajaran tri hita karana.
Bhuana Agung disebut juga dengan macrocosmos, jagat raya, alam semesta atau
alam besar yang kita muliakan karena keluhuran dan kemampuannya memberikan kehidupan
kepada semua makhluk tanpa henti-hentinya. Terjadinya bhuana agung diciptakan oleh Ida
Sang Hyang Widhi pada waktu sresti atau penciptaan, dan masa sresti disebut Brahma
Dewa yaitu siang hari brahma. Dan segala yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widhi di
Bhuana Agung ini akan kembali/lebur disebut dengan istilah pralaya (kiamat), masa
pralaya disebut brahma nakta atau malam hari Brahman. Satu lingkar dari pencitaan
(utpti), pemeliharaan (sthiti) dan peleburan (pralina) dari alam semesta atau bhuana agung
disebut akalpa yaitu sehari dan semalam brahman disebut brahman kalpa.
Penjabaran diatas memberikan wawasan kepada para grhastha ashrama di Desa
Sukawati bahwa proses terciptanya bhuana agung diawali ketika dunia ini belum ada apaapa, yang ada hanyalah Ida Sang Hyang Widhi dalam wujud Nirguna Brahman, artinya
Tuhan dalam wujud sepi, kosong, sunyi dan hampa. Kemudian Ida Sang Hyang Widhi
menjadikan dirinya sendiri menjadi Saguna Brahman. Artinya Tuhan sudah mulai
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beraktifitas. Selanjutnya Tuhan menciptakan dua unsur yaitu purusa dan prakerti atau
unsur cetana dan acetana. Unsur purusa atau cetana adalah unsur dasar yang bersifat
kejiwaan, sedangkan unsur prakerti atau acetana adalah unsur dasar yang bersifat kebendaan.
Unsur prakerti memiliki tiga guna yang disebut tri guna, yang terdiri dari: a). satwam yaitu
sifat dasar terang, bijaksana, b). rajas adalah sifat dasar aktif, dinamis dan rajin,
c).tamas adalah sifat dasar berat, malas dan lamban. Dengan adanya tri guna pada bhuana
agung yang didominasi oleh unsur sattwam menyebabkan lahirnya mahat yang berarti maha
agung.
Bhuana alit berarti alam kecil atau dunia kecil. Yang termasuk bhuana alit adalah
tubuh manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia merupakan bentuk dari Bhuana Alit adalah
makhluk yang tertinggi karena manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk
lainnya. Kelebihan manusia adalah memiliki tri premana, yaitu: a). bayu; tenaga, b). sabda;
suara c). idep; pikiran /akal. Bhuana alit atau tubuh manusia, tumbuhan dan binatang
terbentuk sama seperti bhuana agung yaitu pertemuan antara purusa dengan prakerti atau
cetana dengan acetana. unsur purusa atau cetana akan membentuk jiwatman, sedangkan
unsur prakerti atau acetana akan membentuk badan manusia.
Dapat dimengerti bahwa, suasana bhuana agung dan bhuana alit dijaga kesucian dan
kebersihannya akan memudahkan dan menjaga pikiran yang suci dan bersih untuk
melindungi diri dari godaan serta cobaan yang berusaha menggangu keharmonisan dan
kedamaian bersama. Maka dalam hal ini menjadi penting para ghrastha ashrama di Desa
Sukawati untuk selalu menjaga alamnya.

III. PENUTUP
Dari penelitian ini ditemukan alasan pentingnya ideologi tri hita karana dalam
membangun perilaku religius ghrastha asrama di Desa Sukawati adalah karena ajaran tri hita
karana menganjurkan agar para grhastha ashrama di Desa Sukawati, dapat memanfaatkan
dan mengelola alam untuk memenuhi kehidupan manusia, agar mengedepankan prinsip
efisiensi dan efektivitas. Dalam membangun kedamaian dan keharmonisan dengan Sang
Maha Pencipta, antar sesama, dan antara manusia dengan lingkungan alam. Kegiatan ritual
dalam konteks menjaga keharmonisan dengan alam dilakukan secara rutin dan terkait dengan
rangkaian upacara keagamaan. Namun menjaga keharmonisan dengan alam tidak hanya
sebatas dalam bentuk – bentuk persembahan sesaji / banten.
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Pada intinya mengajak atau menghimbau segenap masyarakat di Desa Sukawati agar
terus membangun kesadaran untuk tetap asih terhadap lingkungan alam (bhuana agung)
sebagai aksi berbasis sosial yang berorientasi pada keharmonisan dan kelestarian alam
lingkungan. Sangatlah penting umat Hindu menjaga alamnya. Tidak boleh merusak alamnya
dengan dalih atau kepentingan apapun. Terutama dalam kontek pariwisata, setiap daya tarik
pariwisata baru yang ingin diciptakan dan dikembangankan agar beradaptasi dengan budaya
dan alam Bali yang berlandaskan ajaran tri hita karana.
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ABSTRAK
Berdasarkan situs-situs arkeologi yang ditemukan di Sumatera Utara, sebaran
pengaruh Hindu di Sumatera Utara membentang dari Pantai Barat terus ke pegunungan bukit
barisan sampai ke Pesisir Timur Sumatera Utara. Maknanya hampir seluruh kawasan
Sumatera Utara sudah ada pengaruh India (Hindu/Budha). Studi tentang pengaruh Hindu di
Sumatera Utara sudah banyak dilakukan, terutama oleh para arkeolog dari Balar Medan.
Namun studi tentang pengaruh Hindu diTanah Karo, wilayah pegunungan yang berbatasan
dengan Aceh masih jarang dilakukan. Makalah ini akan membahas tentang Jejak Pengaruh
Hindu di Tanah Karo dengan fokus kepada sejarah marga Sembiring, salah satu marga yang
terdapat dalam suku Karo. Pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam makalah ini adalah
bagaimana sejarah kehadiran marga Sembiring ke Tanah Karo.
Makalah ini disusun berdasarkan data yang didapat melalui survey lapangan,
wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan sekitar bulan Agustus dan November 2017.
Dalam masyarakat Karo terdapat lima marga (merga silima) yaitu, Karo-Karo, Ginting,
Tarigan, Perangin-angin dan Sembiring. Marga sembiring menurut beberapa sumber tertulis
diperkirakan berasal dari Tamil/India, baik langsung maupun dari kawasan pesisir (Kerajaan
Haru). Penelitian genetika yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman memperkuat dugaan itu.
Di dalam DNA orang Karo (dan Gayo) ada ditemukan unsur: Negrito, Austroasiatik,
Austronesia, dan Tamil.
Orang Karo marga Sembiring dipandang sebagai penghuni dataran tinggi Karo yang
datang terakhir. Sembiring berasal dari Si+e+mbiring (hitam) artinya yang ini hitam. Makna
kata ini merujuk kepada kelompok masyarakat yang berkulit hitam. Dalam marga Sembiring
terdapat submarga antara lain Sembiring Brahmana, Pandia, Colia, Pelawi, dan Keloko. Dari
nama-nama submarga ini sudah kelihatan pengaruh India/Hindu. Demikian pula dalam ritual
religi asli orang Karo Pemena. Sampai tahun 60-an, tradisi kremasi (membakar mayat) masih
terdapat pada masyarakat Karo merga Sembiring, khususnya di Desa Limang, Kecamatan
Tiga Binanga.
Key word: Karo, Hindu, Pemena, Sembiring
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I. PENDAHULUAN
Berdasarkan situs-situs arkeologi yang ditemukan di Sumatera Utara, sebaran
pengaruh Hindu di Sumatera Utara membentang dari Pantai Barat terus ke pegunungan bukit
barisan hingga ke Pesisir Timur Sumatera Utara. Hampir seluruh kawasan Sumatera Utara
sudah ada pengaruh India (Hindu/Budha). Kajian arkeologi tentang pengaruh Hindu di
Sumatera Utara sudah banyak dilakukan, terutama oleh para arkeolog dari Balar Medan.
Namun studi tentang pengaruh Hindu di Tanah Karo, wilayah pegunungan yang berbatasan
dengan Aceh masih jarang dilakukan. Makalah ini akan membahas tentang Jejak Pengaruh
Hindu di Tanah Karo dengan fokus kepada sejarah marga Sembiring, salah satu marga yang
terdapat dalam suku Karo. Pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam makalah ini adalah
bagaimana sejarah kehadiran marga Sembiring di Tanah Karo sebagai bukti adanya pengaruh
Hindu di Tanah Karo.
Dalam masyarakat Karo terdapat lima marga (merga silima) yaitu, Karo-Karo,
Ginting, Tarigan, Perangin-angin dan Sembiring. Marga sembiring menurut beberapa sumber
tertulis diperkirakan berasal dari Tamil/India, baik langsung maupun dari kawasan pesisir
Barat dan Timur (Barus, Haru). Penelitian genetika yang dilakukan oleh Lembaga Eijkman
memperkuat dugaan itu. Di dalam DNA orang Karo (dan Gayo) ada ditemukan unsur:
Negrito, Austroasiatik, Austronesia, dan Tamil. Orang Karo marga Sembiring dipandang
sebagai penghuni dataran tinggi Karo yang datang terakhir. Sembiring berasal dari
Si+e+mbiring (hitam) artinya yang ini hitam. Dalam marga Sembiring terdapat submarga
antara lain Sembiring Brahmana, Pandia, Colia, Pelawi, Meliala dan Keloko. Nama-nama ini
jelas mengindikasikan pengaruh India/Hindu. Demikian pula dalam ritual religi asli orang
Karo (Pemena) dan upacara erpangir kulau. Sampai tahun 60-an, tradisi kremasi (membakar
mayat) masih terdapat pada masyarakat Karo, khususnya di Desa Limang, di tepian Lau
Serembo, Kecamatan Tiga Binanga. Tradisi itu masih meninggalkan jejak-jejaknya berupa
tiga lubang berbentuk segitiga sama sisi pada batu-batu andesit ditepian sungai yang berhilir
ke Sungai Wampu di Langkat . Agar jelas, bagaimana sejarah hadirnya merga Sembiring ke
Tanah Karo, tulisan ini diawali dengan pemaparan jejak-jejak arkeologis pengaruh
Hindu/Budha di Barus (pantai Barat Sumatera Utara), Mandailing Natal, Padang Lawas
(Pegungungan Bukit Barisan), dan Kota Cina (Pantai Timur Sumatera). Penulis berasumsi
bahwa pengaruh Hindu/India masuk ke Tanah Karo melalui Barus terus ke Padang Lawas,
dan Pantai Timur Sumatera Utara (Kota Cina/Haru). Adanya nama marga Barus dan gunung
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Barus barangkali bukanlah sebuah kebetulan, tapi sebuah nama yang memiliki memori
kesejarahan antara orang Karo dengan Barus.

II. Sebaran Pengaruh Hindu di Sumatera Utara
Wujud adanya pengaruh Hindu-Budha di Sumatera Utara dapat diketahui berdasarkan
peninggalan kepurbakalaan yang terdapat disepanjang tepian aliran sungai (DAS) Batang
Angkola dan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Dikawasan ini terdapat 5 buah
situs Biara Dagang dan Biara Balik yang dikenali oleh masyarakat lokal dengan nama Saba
Biara di Pidoli Lombang, Penyabungan; situs Huta Siantar di Penyabungan, Situs Sibaluang
di Siabu dan situs Biara Simangambat di Desa Simangambat. Sungai Batang Angkola dan
Batang Gadis adalah dua buah sungai yang berhulu ke jajaran Pegunungan Bukit Barisan di
daerah Sipirok. Lokasi situs itu merupakan daerah lembah sungai yang subur. Selain sisa-sisa
bangunan candi, didaerah itu ditemukan fragmen arca Siwa dan Ganesha. Berdasarkan posisi
keletakan situs, maka dapat dipastikan masyarakat ketika sudah mengenal tekhnologi dan
pola adaptasi yang baik terhadap lingkungan (air). Tahun 2008 tim dari Puslit Arkenas dan
Balar Medan melakukan penggalian dan menemukan pintu masuk candi yang berada disisi
Timur dll. Kemudian penggalian dilanjutkan tahun 2009 dan menghasilkan temuan bahwa
candi ini berukuran 4 x 4 m dengan bahan bangunan dari batu bata dan batu pasir. Dari hasil
penggalian juga ditemukan arca Nandi, sehingga Candi Simangambat dipastikan merupakan
Candi Hindu (Eri Sudewo, 2015).
Di daerah Padang Lawas juga terdapat bukti-bukti peninggalan Hindu-Budha berupa
bangunan candi seperti Candi Portibi, Candi Bahal, Candi Sitopayan, Cadi Sipamutung dan
lain-lain. Meskipun candi-candi itu berunsur agama Budha, namun ditemukan juga
peninggalan agama Hindu seperti arca Ganesha di Porlak Dolok dan Bonan Dolok. Arca
Ganesha yang ditemukan di Porlak Dolok pada bagian tubuhnya terdapat prasasati dan angka
tahun 1213 M (Schnitger, 1937: 14-15, 17). Eri Sudewo dari Balar Medan mengatakan bahwa
situs candi di Simangambat lebih tua daripada situs candi Bahal di Padang Lawas. Eri
memperkirakan situs Candi Simangambat sudah ada antara abad 9-10 M.(Kompas,
25/6/2009), sedangkan Candi Portibi merupakan Candi Budha yang berasal dari abad 11 M.
Di daerah Tapanuli Utara, tepatnya di Desa Hopong terdapat jejak peninggalan Hindu yang
dikenal dengan situs Hopong. Situs yang belum terjamah penelitian ini berupa arca atau
patung (Waspada, 16-05-2010). Dapat dipastikan bahwa pada abad 9 M sudah ada
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masyarakat Hindu yang menguasai teknologi dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap
lingkungan sekitar di Tapanuli, Sumatera Utara.
Barus, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Pantai Barat Sumatera Utara adalah bandar
pelabuhan sudah dikenal dalam berbagai laporan asing sejak abad ke 6 M. Jejak kehadiran
pengaruh Hindu di Barus sudah dicatat oleh kontroleur Belanda bernama Deutz yang
bertugas di Barus tahun 1857 berupa prasasti, mata uang dan perhiasan dari emas dan perak
di Lobu Tua. Beliau juga pernah mengunjungi tempat-tempat yang dahulunya pernah
bemukim orang Tamil.
Pada tahun 1856, Van der Tuuk saat berada di Barus mengamati bahwa di Pantai
Barat, khususnya di Keresidenan Tapanuli aktivitas perdagangan di kendalilkan oleh orang
Cina dan Koromandel (orang keling). Menurutnya orang Keling atau India Tamil berasal dari
India Selatan sudah berabad-abad sebelumnya dibandingkan dengan orang Cina yang relatif
baru. Menurut kronik raja barus (Drakkar, 2003), orang Chettiar (Ceti) yang mendirikan
Barus. Tradisi mengenai peranan orang chettiar ini mendapatkan pembenarannya dalam
prasasti Lobu Tua yang berbahasa Tamil berangka tahun 1088 M. Menurut prasasti ini,
sejumlah pedagang anggota perkumpulan Ayyavole tinggal di Barus. Perkumpulan pedagang
ini telah berkembang di India Selatan, Ceylon dan Asia Tenggara. Berdasarkan teks prasasti
ini, jelas sejumlah wakil perkumpulan ini sejumlah 500 orang tinggal di Barus. Disamping
prasasti ini, juga ditemukan berbagai benda-benda yang berkaitan dengan unsur-unsur
masyarakat India Selatan, seperti tembikar, piring-piring India dari terakota, standar lampu
dari perunggu yang jelas berciri India. (Claude Guillot, 2008: 43). Singkatnya, di Barus sudah
terdapat pengaruh Hindu-Budha (India) paling lama sejak abad ke 11 M berdasarkan prasasti
yang terdapat di Lobu Tua.
Orang-orang Tamil yang jejaknya terekam dalam data arkeologis itu kemungkinan
besar menyebar ke pedalaman Tapanuli (Padang Lawas) sampai ke Danau Toba dan
kemudian ke Tanah Karo. Beberapa data arkeologi menunjukkan bahwa Barus telah
berhubungan dengan dunia pedalaman yang sulit dan berbahaya itu. Jalan yang paling mudah
untuk melintasi pegunungan bukti barisan dan mencapai dataran tinggi di tengah pulau
terletak sekitar lima puluh kilometer di sebelah Barus (Sibolga). Dari Teluk Tapianuli
(Sibolga) dan melalui lembah Sungai Toru, orang bisa naik ke Padangsidempuan sebelum
sampai ke Gunung Tua. Ditemukan sebuah arca Ganesa di dekat muara Sungai Toru dengan
posisi Dewa sedang duduk dengan kaki dirapatkan bergaya seperti arca-arca dari Jawa
Tengah. Di Gunung Tua juga ditemukan arca lokanatha yang terkenal berangka tahun 1024
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M dan di Situs Padang Lawas yang luas terdapat sejumlah peninggalan yang sezaman dengan
Barus, termasuk Candi Pamutung beragama Hindu dari abad ke 11 M. Jadi paling lambat
sejak abad 11 M, Pantai Barat Sumatera sudah mulai berhubungan dengan Padang Lawas dan
cukup ramai orang melintasi jalur ini, sehingga lama kelamaan tinggal benda-benda dan
tempat peribadatan saja yang membuktikan adanya suatu peradaban asing termasuk dari India
(Hindu/Budha). Dari Padang Lawas, mudah untuk menelusuri Sungai Pane yang bermuara di
Sungai Barumun sebelum sampai ke pantai timur (Selat Melaka). Sudah lama dikenal Padang
Lawas terletak ditengah sebuah jalan yang menghubungkan kedua pantai Sumatera. Oleh
karena Barus adalah satu-satunya pelabuhan penting yang dikenal pada zaman itu di pantai
barat dan di daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bawa penduduk Barus melalui jalan itu
menuju ke pantai timur pulau Sumatera.( Claude Guillot, 2008: 43) Pada tahun 1521, kapalkapal dari Cambay, Pasai, Aceh, Pedir, dan Daya berlabuh di Barus. Dengan data ini dapat
kita kenali bahwa Barus merupakan sebagian dari satu kesatuan yang mencakup ujung
Sumatera. Dalam Buku Sejarah Melayu juga sudah disebutkan pada paruh kedua abad ke 13
M kapal yang membawa para pendakwah Islam mengunjungi empat pelabuhan; fansuri,
Lamuri, Aru dan kemudian Pasai.(Shellabear, 1986)
Pengaruh Hindu juga hadir di pesisir Timur Sumatera Utara. Di Situs Kota Cina,
Kecamatan Medan Marelan, pengaruh Hindu-Budha dapat dikenali dari temuan arca, struktur
bangunan dari batu bata (candi), berbagai artefak, beragam siling (mata uang), tembikar dan
lain-lain. Situs Kota Cina yang pertama kali dilaporkan tahun 1823 oleh Jhon Anderson
(1826: 294) dipandang sebagai bagian penting dari jaringan perdagangan di Asia Tenggara
pada sekitar abad 12-14 M (Mc Kinon, 1984). Sejak tahun 1970-an, McKinon dan T.
Luckman Sinar dan Tim Arkeolog Indonesia aktif melakukan penelitian dan mereka
menemukan bangunan dari batu bata, pecahan tembikar dan keramik, benda-benda dari
berbagai jenis logam, koin Cina, Srilanka, pecahan wadah dari kaca, termasuk arca Budha
dan dua arca dewa/dewi Hindu yang diduga berasal dari Asia Selatan. Berdasarkan buktibukti itu, McKinon menyatakan Situs Kota Cina dihuni sekitar abad 11-14 M oleh orangorang Tamil dari India Selatan. Masa itu kapal-kapal pedagang dari Persia, India, dan
Tiongkok berlabuh di Kota Cina. Kota Cina merupakan bandar pelabuhan yang strategis
letaknya di tepi Selat Melaka.
John N. Miksic menyatakan bahwa Kota Cina merupakan pusat keagamaan dengan
adanya tempat-tempat peribadatan untuk pengikut Hindu dan Budha. Penelitian terbaru yang
dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Institut Francais Indonesia, sejak
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2011-2017 menemukan mangkok dari porselen, kaca, koin Sri Langka dan Cina abad ke-13,
mata pisau dan paku dari besi, tembikar, fragmen rahang binatang, sisa rangka perahu (abad
ke 12 M), dan sisa kontruksi bangunan dari kayu (Perret, 2018) serta struktur bangunan dari
batubatu yang diduga sisa bangunan candi yang ditemukan oleh Balar Medan (Republika, 23
April 2016).
Jadi berdasarkan temuan 4 prasasti berbahasa Tamil di Sumatera Utara dan Aceh
dapat diperkirakan bahwa, komunitas India Tamil sudah ada di Sumatera sejak abad ke 11-14
M (Perret, 2015: 529-533). Alasan kehadiran mereka adalah untuk membeli emas dan
champer di Lobu Tua, Barus dan Kelasan; sepanjang sungai Singkel dan Lau Renun Tanah
Karo. Dari Barus, Tapanuli dan Kota Cina inilah diduga kuat orang-orang Tamil yang
beragama Hindu masuk ke dataran Tinggi Karo.

III. Jejak Pengaruh Hindu di Tanah Karo
Praktek keagamaan Hindu dalam masyarakat Karo masih dapat dilihat sampai
sekarang di Desa Pintu Besi, Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang, wilayah yang secara
historis dikenal sebagai tempat bermukim orang Karo (Karo Jahe) yang dikenal dalam sejarah
Deli dengan Sinuan Gambir. Sekitar 50 kepala keluarga memeluk agama Hindu. Di desa ini
terdapat Pura Persadanta, tempat ibadah umat Hindu. Keberadaan umat Hindu di sini ada
sejak 1970, namun pengaruh

Hindu sudah lama hadir disini. Dahulu mereka pemeluk

keperyaan Pemena yang ada kesamaan dengan agama Hindu. Sejarah pengaruh Hindu di
Tanah Karo akan dijelaskan melalui tiga variabel yaitu sejarah marga Sembiring, Sipemena
(kepercayaan asli orang Karo) dan ritual erpangir ku lau.
Dari sekian banyak unsur-unsur pengaruh Hindu yang paling monumental adalah
hadirnya merga Sembiring di Tanah Karo. Asal-usul orang Karo banyak dikaitkan dengan
keberadaan Kerajaan Haru/Aru yang eksis di wilayah pesisir Sumatera Bagian Utara (abad
13-16 M). Etimologi Karo diambil dari kata Haru. Dari sinilah diperkirakan terbentuknya
nama Karo untuk suku bangsa yang menetap tidak hanya di tanah tinggi Karo, tapi juga di
wilayah pesisir Deli dan Langkat. Jadi bisa dibenarkan jika nama Karo merupakan proses
peralihan pengucapan dari kata Haru, sebab kerajaan Haru dipercaya dibangun oleh orang
Karo (Suprayitno, 2008)
Sebelum marga Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan dan Perangin-angin menjadi
bagian dari masyarakat Karo, telah ada penduduk asli Karo pertama dengan marga Karo
Sekali. Kedatangan marga Karo-Karo, Ginting, Tarigan dan Perangin-angin, membuat marga
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pada masyarakat Karo bertambah. Dipercaya mereka pendatang dari Gayo/Lingga,
Simalungun, Dairi, Tongging. Marga Sembiring merupakan kelompok masyarakat yang
datang paling akhir ke Tanah Karo. (Pertampilan S.Brahmana, 2005) Sembiring
diidentifikasikaan berasal dari orang-orang Hindu Tamil yang terdesak oleh kehadiran
pedagang Muslim di Bandar Barus dan Aru (Kota Cina). Mereka bergerak menembus
pegunungan Bukit Barisan ke Dataran Tinggi Karo. Menurut Sangti, kondisi ini akhirnya
membentuk merga si lima (Marga yang Lima) di Tanah Karo. Proses pembentukan ini
berkaitan dengan masalah

keamanan sebagai jalan keluar mengatasi pergolakan antara

orang-orang yang datang dari kerajaan Aru dengan penduduk asli. Dari sinilah muncul
narasi- narasi sejarah dan asal kehadiran orang-orang Tamil yang beragama Hindu ke Tanah
Karo, yaitu dari Haru dan Barus. Keduanya bisa dijustifikasi dengan data-data arkeologis
sebagaimana saya kemukakan di atas.
Kerajaan Haru yang berpusat di sekitar Belawan (kota Cina) dipandang sebagai
komunitas politis yang lebih awal menyerap pengaruh Hindu. Berdasarkan data-data
arkeologis yang ditemukan di Situs Kota Cina, mengindikasikan bahwa pengaruh Hindu
sudah sampai ke pesisir pantai Timur sejak abad-abad ke 11 M. Dari sini rakyat Haru yang
beragama Hindu, setelah agama Islam masuk ke Haru, lebih memilih migrasi ke dataran
Tinggi Karo. Jika sebuah sumber lisan menyatakan “Seorang pendeta Hindu dari Kerajaan
Haru, karena sebab perang melawan kerajaan Pasai mengungsi dan menetap di Kuta Buluh di
dataran Tinggi Karo”, maka bisa jadi itu benar.
Sukar dipastikan sejak kapan merga Sembiring menjadi bagian dari masyarakat Karo.
Namun dipercaya bahwa merga Sembiring dipandang sebagai merga termuda dari empat
merga lainnya yang masuk ke Tanah Karo. Sembiring berasal dari Si+e+mbiring (hitam)
artinya yang ini hitam. Makna kata ini merujuk kepada kelompok masyarakat yang berkulit
hitam. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis di Barus dan Kota Cina bahwa kelompok
masyarakat Tamil berasal dari India Selatan dan telah bermukim di Barus dan Kota Cina
sebagai pedagang.
Kedatangan orang-orang Tamil ke Tanah Karo diperkirakan tidak bersamaan.
Gelombang kedatangan mereka berkaitan dengan kehadiran Islam di Barus. Namun Brahma
Putro menyebutkan bahwa kedatangan orang Hindu ke Tanah Karo sekitar abad ke 14 M
karena ada serangan Majapahit ke Kerajaan Haru. Aru (Harw) memang pernah diserang dan
dikuasai Majapahit sebagaimana disebut dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca.
Orang-orang Tamil yang menyingkir ke pedalaman Sumatera (Tanah Karo) diterima dengan
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baik. Beberapa informan menyatakan kedatangan mereka ke Tanah Karo disapa dengan si
mbiring. Ucapan si mbring ini akhirnya menjadi Sembiring dan akhirnya diterima menjadi
salah satu merga di Tanah Karo.
Dalam marga Sembiring terdapat submarga antara lain Sembiring Brahmana, Pandia,
Colia, Meliala, Guru Kinayan, Keling, Pelawi, Kembaren, Sinulaki, Sinipayung, Bangko,
Keloko, Depari, Pelawi, Bunu Aji, Busok dan lain-lain. Sinulaki, Sinupayung dan Bangko.
Lahirnya sub-sub marga ini diduga karena berkaitan dengan daerah asal mereka di India.
Misalnya Sembiring Pandia diduga berasal dari daerah Pandya, Colia dari daerah Chola,
Muham dari daerah Muoham, Meliala dari daerah Malaylam, Brahmana dari kelompok
pendeta Hindu. Nama-nama submarga ini membuktikkan kuatnya pengaruh Hindu dalam
masyarakat Karo, khususnya merga Sembiring.(Pertampilan S.Brahmana, 2005). Meski
demikian, tidak semua submarga sembiring berasal dari Barus dan Aru (Kota Cina).
Sembiring Kembaren, Keloko, Sinipayung dan Bangko mengaku berasal dari Kerajaan
Pagaruyung, Minangkabau. Sembiring yang berasal dari Pagaruyung mempraktekkan tradisi
kremasi, namun abu jenaazahnya dikubur. Sedangkan Sembiring yang berasal dari Tamil,
yang dikenal dengan sebutan Sigombak, melakukan tradisi kremasi dan abu jenazah
dihanyutkan ke sungai.
Menarik dijelaskan disini tentang riwayat leluhur merga Sembiring Brahmana yang
ada di Desa Limang, Kecamatan Tiga Binanga. Tradisi lisan menyatakan bahwa leluhur
mereka merujuk kepada seorang yang bernama Trennu Lenni Smegit, seorang pertapa dan
banyak mendamaikan negeri-negeri yang bertikai di sekitar Sinabun dan Sibayak, Tanah
Karo. Berkat jasanya itu, maka seorang pendeta Hindu dari Kuta Buluh menganugerahi
jabatan kepadanya sebagai Rsi Bregu dan Brahmana kepada Trennu Lenni Smegit sekitar
tahun 1600-an. Trennu Lenni yang berasal dari Khasmir/India menyatu kedalam klan
Sembiring yang sudah lebih dahulu datang ke Tanah Karo. Trennu Lenni bukan beragama
Hindu, tapi penganut kepercayaan Pemena (Sipemena). Sembiring Muham, Depari, Meliala
dan Colia datang ke Limang untuk meminta semua keturunan Smegit Brahmana masuk ke
dalam merga Sembiring pada tahun 1600-an.Versi lain (Ginting, 1999: 3) menyatakan bahwa
pada abad ke 16 M, datang seorang resi Megit Brahmana dari India yang menikah dengan
putri Karo. Keturunan resi ini kemudian mengembangkan agama Hindu ajaran Maharesi
Brgu Sekte Ciwa, lalu bergabung dengan klen merga Sembiring. Kedua versi ini meskipun
berbeda, namun secara sama menyatakan ada leluhur mereka datang dari India dan
bergabung dengan merga Sembiring.
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Orang Karo sejak masa prasejarah telah mengenal sistem kepercayaan yang dikenal
dengan Pemena. Inti ajarannya adalah mereka mempercayai bahwa ada kekuatan yang
menciptakan dan mengatur kehidupan di alam semesta ini. Mereka mempercayai ada tiga
perwujudan Tuhan (Dibata) yakni Dibata Kaci-kaci (Dibata Diatas=Tuhan yang berkuasa di
langit /atas); Dibata Padukah Ni Aji (Dibata Tengah=Tuhan yang berkuasa di bumi) dan
Dibata Banua Koling (Dibata Teruh= Tuhan yang berkuasa di bawah bumi). Kekuatan Dibata
itu dapat mendatangkan kebahagiaan dan juga malapetaka. Kekuatan itu ada pada roh-roh
leluhur yang bersemayam di Gunung, Hutan atau alam sekitar manusia, dapat berujud batu,
hewan, dan sebagainya. Kepercayaan ini dikenal dengan nama Pemena (yang pertama). Dari
arti kata itu bisa dikatakan kepercayaan inilah yang pertama berkembang di Karo sebelum
datangnya agama dari India (Hindu/Budha), Islam dan Kristen.
Agar terjadi kehidupan yang harmonis dan bahagia antara manusia dan alam semesta,
maka perlu semua kekuatan itu dipuja dengan memberikan pesembahan melalui perantaraan
seorang guru si baso sebagai pemimpin ritual. Terdapat ritual-ritual kepada roh pelindung
desa (Buah Huta-Huta), Nini Pagar, Pengulu Balang dan ritual kepada roh pelindung keluarga
seperti Begu Jabu (Simate-sadawari=roh orang yang mati seketika (umur sehari) dan roh
pelindung keluarga (Begu Bicara Guru) [Ginting, 1999: 3]. Masuknya agama Hindu
kemudian beralkulturasi dengan kepercayaan Pemena. Dari sekian banyak ritual dalam
kepercayaan Pemena, maka yang paling pas untuk dijelaskan disini adalah tentang upacara
kremasi (pembakaran mayat).
Kepercayaan Pemena memiliki ritual penguburan mayat yang dikenal dengan sirangrang. Ketika penguburan tiba, seluruh anggota keluarga harus menari (landek). Proses
penguburan diiringi dengan gendang yang disertai dengan teriakan dan ratapan. Selama ritual
ini dilakukan, sehelai kain putih dikibarkan untuk memanggil tendi orang yang berduka untuk
mengikuti roh orang yang meninggal. Ketika sampai di area perkuburan, seorang kerabat
dekat akan mengayunkan tangan kirinya sambil memegang sebongkah sirih dan daun ersam
sebanyak empat kali sambil mengucapkan “nggo nam sam kerina belawanta, mejuah-mejuah
kam kerina itadingkendu (semua kesepakatan kami kini sudah terpenuhi, semoga engkau
meninggalkan kami semua dalam keadaan damai) [Simon Rae,tp: 50]. Dengan begitu, maka
upacara kremasi yang ada dalam masyarakat Karo pengaruh dari agama Hindu. Upacara ini
sudah berlangsung lama bahkan sampai tahun 1960-an1, khususnya di Desa Limang. Bukti-

1

Namun Darwan Prints (2004: 35-40) mencatat upacara ini terakhir 1939 di Perbesi dan Buah Raya.
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bukti lokasi dan lubang-lubang tempat penyangga abu jenajah masih dapat ditemukan di tepi
Sungai Serembo, yang berhulu ke Sungai Wampu terus Langkat dan Selat Melaka.
Prosesi ritual kremasi ini, hampir sama dengan ritual kematian pada kepercayaan
pemena, namun pada prosesi akhir mayat tidak dikuburkan, tapi dibakar. Prosesi ini dipimpin
oleh seorang guru dan dibantu oleh 4 orang perempuan yang bertugas sebagai pembakar
mayat yang disebut si dapur. Jenazah yang sudah dikremasi diletakkan di dibagian depan dari
kuburan dengan menempatkan anggota badan ke dalam nyala api. Para si dapur inilah yang
bertanggungjawab untuk menguburkan jenazah secara layak. Sebelum jenazah dibawa ke luar
rumah, di depan pintu diletakkan kudin (belanga dari tanah liat) di dalamnya diisi gulai ayam
(cipera). Suami atau istri kemudian menendang kudin itu hingga pecah, sebagai simbol
hancunya hati suami/istri yang ditinggal mati. Kemudian daging ayam disuguhkan kepada
kerabat dekat saat makan siang. Dengan memakannya diharapkan kesedihan akan hilang.
Setelah itu mayat dibawa ke tempat kremasi di lapangan terbuka di tepi sungai. Sebelumnya
telah dipersiapkan kayu bakar dari pohon dokum oleh anak beru. Selama proses pembakaran
mayat kayu tidak boleh ditambah, sehingga jumlah kayu harus diperhitungkan secara eksak.
Ditempat kremasi, keluarga yang meninggal disuruh kembali ke rumah dan tinggal
guru dan 4 orang si dapur. Sebelum api disulutkan, guru yang memimpin prosesi
memerintahkan si dapur untuk melepas semua pakaian jenazah dan ditelungkupkan di atas
batang kayu dokum dan si dapur diperintahkan oleh sang guru untuk memukul kaki jenazah
sekuat-kuatnya agar arwahnya tidak kabur dan gentayangan. Bagi mayat perempuan yang
meninggal melahirkan, bayinya juga turut dibakar. Setelah itu barulah guru membakar
jenazah di atas kayu yang telah dipersiapkan. Kemudian, si dapur harus segera membuang
abu jenazah ke sungai terdekat dan membersihkan sisa-sisa upacara agar sisa-sisa jenazah
tidak digunakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu hitam. Si dapur kemudian melakukan
ritual yang dipimpin oleh sang guru. Mereka dimandikan lau penguras yaitu air yang sudah
dijampi-jampi oleh sang guru. Setelah itu baru dibolehkan pulang ke rumah dan setelah
sampai di rumah mereka harus mencuci telapak tangan dan memegang para-para yaitu tungku
api untuk masak. Ini dilakukan agar si dapur tidak diganggu oleh jenazah orang yang dibakar
tadi. Upacara kremasi ini akhirnya hilang dalam masyarakat Karo pada era tahun 1970-an
menyusul semakin pesatnya perkembangan agama Kristen dan Islam, pasca peristiwa 65.
Pasca peristiwa `65, orang Karo terpaksa harus memilih untuk memeluk agama resmi oleh
rezim Orde Baru, kalau tidak mau dilabel sebagai atheis/komunis. Sejak itu eksistensi kaum
Pemena pudar di tengah masyarakat Karo. Upaya sebagian tokoh budaya Karo untuk
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menghidupkan kembali ritual dan budaya asli selalu menghadapi tantangan berat, karena
dipandang akan membangkitkan kepercayaan kepada roh halus atau syetan.
Usaha beberapa tokoh adat budaya Karo akhirnya mendapatkan titik cerah setelah
diadakan seminar tentang upacara erpangir ku lau (bermandi ke sungai), salah satu tradisi
lama pada masyarakat Karo. Seminar yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pemkab Karo tahun 2017 lalu menyepakati agar pelaksanaan upacara erpangir kulau, hanya
untuk even budaya untuk mendukung perkembangan industri pariwisata di Tanah Karo.
Tokoh-tokoh agama baik Islam, Katholik dan Protestan mengingatkan agar upacara erpangir
ku lau bukan bertujuan untuk membangkitkan kepercayaan lama yang penuh dengan
pemujaan kepada makhluk halus. Setahun sebelumnya erpangir ku lau, sudah ditetapkan
sebagai Warisan Budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Ritual erpangir ku lau yang artinya berlangir (membersihkan diri) bukanlah sebuah
proses mandi biasa. Akan tetapi erpangir adalah upacara religius menurut kepercayaan
tradisional Karo. Ritual erpangir dilakukan misalnya sebagai ungkapan tanda syukur kepada
Dibata, karena sembuh dari penyakit, terhindar dari maut, bersyukur karena hasil panen yang
berlimpah, menyembuhkan penyakit, memohon keberhasilan usaha pertanian dan lain-lain.
Sebagai sebuah tradisi lama, ritual erpangir ini selalu diiringi dengan gendang (musik) Karo
dan dibimbing oleh seorang guru sibaso. Ritual ini juga membutuhkan beberapa ramuan
seperti cara erpangir untuk mengobati orang gila (mehado); yang dahulu sering dilakukan
oleh penghulu Limang. Ritual itu membutuhkan jeruk purut, lumut dari tujuh tempat keramat,
kulit ular yang baru ganti kulit, besi-besi sangka sempilet, daun sebalik sumpa, daun sebalik
angin, daun sarang, daun peldang), daun peldang raja, daun abang-abang), daun jarak dan
padang lalis (Novrasilofa. S, 2010: 4). Dari musik dan ramuan pendukung ritual ini sukar
untuk memastikan apakah ritual erpangir ini dipengaruhi oleh unsur-unsur agama Hindu.
Namun dari mantera-mantera yang diucapkan oleh guru sibaso, dapat dikenali bahwa upacara
ritual ini terpengaruh juga dengan unsur agama Hindu. Ritual erpangir ku lau selalu
dimantrai. Mantra (tabas) ini biasa diucapkan oleh guru sibaso dengan menembangkannya.
Mantra ini dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk mempengaruhi atau menyembuhkan
penyakit dengan memanggil arwah guru yang dipanggil nini bulang. (Kumalo Tarigan, 2002).
Tiga variabel sebagaimana dijelaskan diatas adalah sebagian kecil saja dari bukti atau
tanda-tanda terdapatnya pengaruh agama Hindu dalam masyarakat Karo. Masih banyak
sebenarnya dalam ritual keseharian orang Karo yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Lebih
jelas pula dapat dilihat dari nama-nama hari dalam kalender orang Karo, seperti Aditia,
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Suma, Nggara, Budaha, Beraspati, Sami Sara, Suma, Cukra enem, Belah naik, Sumawa
siwah, Nggara sepuluh, Budaha ngadep, Suma cepik dan lain-lain. Ada 30 nama hari dalam
bahasa Karo yang menunjukkan adanya pengaruh bahasa Sanskerta (Tarigan, 2016). Itulah
bukti-bukti atau jejak pengaruh agama Hindu yang masih terus hidup dalam budaya
masyarakat Karo.

IV. PENUTUP
Pengaruh Hindu di Sumatera Utara sudah berlangsung berabad-abad lamanya
sebagaimana bukti arkeologi yang ditemukan di Barus, Tapanuli Selatan dan Padang Lawas
serta Kota Cina/Haru. Dari Barus, Pantai Barat Sumatera, orang-orang Tamil kemudian
menyebar ke daerah pegunungan menuju Tapanuli Selatan dan Padang Lawas sampai ke
Danau Toba terus ke Pantai Timur dan akhirnya ke Tanah Karo. Dari Pantai Timur (Kota
Cina/Haru), orang Tamil yang berasal dari India Selatan menyebar ke dataran Tinggi Karo.
Orang-orang Tamil ini kemudian diterima menjadi salah satu Merga Silima, dengan
merga Sembiring dan sub-sub marganya seperti Sembiring Brahmana, Cholia, Pandia, dan
Mugam. Proses akulturasi dengan agama pemena dan budaya lokal melahirkan ritual kremasi
pada orang Karo. Usungan mayat seperti lige-lige dan kalimbaban mirip usungan mayat di
Bali pada acara ngaben. Guru yang sedang kesurupan (bermantera) memakai kain putih, baik
sebagai tudung untuk wanita dan bulang untuk pria sama pula dengan kebiasaan orang-orang
Hindu Bali. Hal itu mengindikasikan pengaruh Hindu tertanam kuat di kalangan masyarakat
Karo.
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DISORIENTASI SPIRITUAL DAN MORAL
PADA PERKAWINAN KONTEMPORER
Oleh:
I Gusti Made Aryana
Universitas Pendidikan Ganesha
Gustimadearyana@ymail.com

ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji tentang perkawinan kontemporer yang kehilangan spirit
sakralitasnya. Gempuran global melalui diseminasi teknologi dan gaya hidupmemberi nuansa
baru bagi ritual perkawinan.Nilai dan gagasan sekulerisme Barat dalam wujud hedonisme dan
konsumerisme berhasil mengkooptasi makna perkawinanyang identik dengan nilai-nilai
lokal. Suci, sakral dan ilahiah tidak ada bedanya dengan kotor, profan dan duniawi. Semua
nilai yang seharusnya berjarak dan terbedakan itu lebur dan cair dalam praktik perkawinan
kontemporer. Pada akhirnya, perkawinan idealyang sakral, di era global memiliki
kecenderungan mengutamakan citra dan prestise, alih-alih esensial.
Kata kunci : Disorientasi, Sakral, Spiritual, Perkawinan
I. PENDAHULUAN
Para ahli teori sosial khususnya teori sosial kritis sepakat mengatakan bahwa
masyarakat sebagai pendukung dan pengkonstruk kebudayaan itu tidak bersifat statis tetapi
justru bersifat dinamis termasuk kebudayaan yang dikonstruknya itu. Dengan adanya sifat itu
(kedinamisan) maka akan berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.
Salah satu di antaranya yaitu terjadinya transformasi pada aspek spiritualitas dan moralitas
masyarakat, yakni dari spiritualitas dan moralitas tradisional (pramodern) menuju yang
modern (kontemporer) bahkan posmodern yang dilandasi oleh logika pemenuhan berbagai
hasrat.
Berdasarkan pada uraian di atas, akan diungkapkan salah satu fenomena menarik yang
terjadi belakangan ini yang merupakan bagian dari daur hidup manusia (stages along the lifecycle) yakni perkawinan. Pada tingkatan ini, perkawinan menurut Koentjaraningrat (1990:92132) adalah suatu saat peralihan terpenting dari life-cyclemanusia yang diikuti oleh suatu
upacara (kegiatan spiritualitas) yang dilakukan oleh seluruh manusia di dunia ini.Sifat
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universal dari adanya upacara yang terlaksana sepanjang life-cycle itu disebabkan oleh
adanya kesadaran umum dari manusia bahwa pada setiap tingkatan baru sepanjang life cycle
membawa individu ke dalam suatu tingkat dan lingkungan sosial yang baru dan lebih luas.
Pada masa peralihan ini banyak ada anggapan dari kebudayaan yang ada bahwa pada masamasa

peralihan

tertentu

penuh

dengan

bahaya

(kegawatan)

menetralisirnyaatau menolak bahaya baik nyata maupun gaib

sehinggauntuk

maka perlu dilaksanakan

sebuah ritual. Jadi dengan melakukan ritual itu diharapkan dapat menolak bahaya gaib/ nyata
yang mengancam individu dan lingkungannya.
Dalam konteks itulah berikut ini akan dipaparkan lebih jauh secara kritis tentang
fenomena “Perkawinan Kontemporer” yang secara esensial kehilangan spirit spiritualitasnya
maupun moralitasnya dan lebih bercampur baur dengan hasrat-hasrat material,,imanen, dan
bersifat keduniawian.

II. Refleksi Teoritis
Perkawinan menurut Arwati (1997:39) dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali
dikenal

dengan

nama”Mawiwaha”,

“Nganten”,

“Makurenan”,”Mesakapan”,

Majangkepan”, Mrangkat”, dan “Ngrorod”, yang artinya sama yaitu hidup bersuami istri.
Sedangkan menurut Bagus (1997:294) dari perspektif kajian masyarakat Bali mengatakan
bahwaperkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali,
karena dengan itu barulah ia dianggap sebagai bagian dari warga penuh dari masyarakat dan
sesudah itu barulah ia memperoleh hak dan kewajiban sebagai seorang warga kumuniti dan
warga kelompok kerabat. Dan dalam hukum adat di Bali bahwa perkawinan bukan hanya
merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja tetapi perkawinan juga merupakan
peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwaharwah para leluhur kedua belah pihak dengan harapan seluruh keluarganya mengarapkan
restunya sehingga yang menikah dapat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri sampai
akhir hayat (Lestawi, 1999:2).
Umat Hindu memiliki tujuan hidup yang disebut Catur Purusa Artha, yaitu
Dharma,Artha,Kamadan Moksa. Untuk dapat mewujudkan itu dilalui melalui tahapantahapan yang dikenal dengan Catur Asrama, yaitu Brahmacari Asrama, Grahasta Asrama,
Wanaprasta Asrama, dan Sanyasa Asrama.Perkawinan atau wiwaha adalah suatu upaya
untuk mewujudkan tujuan hidup Grahasta Asrama. Tugas pokok dari Grahasta asrama
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menurut lontar Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut “yatha
sakti kayika dharma” yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan dharma.
Secara nasional dan bersifat formal bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU
Perkawinan No. 1 1974). Sedangkan dalam pasal 2 Undang-undang yang sama ditegaskan
bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaan itu.
Berdasarkan paparan di atas sangatlah jelas bahwa perkawinan itu adalah sesuatu
yang bersifat sakral (suci), diatur oleh norma yang berlaku baik itu norma hukum, sosial,
agama, etika dll bukan hanya bersifat serimonial belaka. Oleh karena itu “perkawinan” itu
tidak bisa dilepaskan dari nuansa spiritualitas maupun moralitas. Hanya saja dalam
perkembangan belakangan “Perkawianan Kontemporer” di era globalisasi ini telah terjadi
pergeseran makna yang awalnya sangat bersifat sakral tetapi kiniada kecenderungan
bernuansa profan (tidak sakral) akibat dari mesin-mesin hasrat mengungguli hal-hal yang
bersifat esensial itu sehingga terjadi pengaburan hal-hal yang secara normatif (moralitas)
tidak boleh dilakukan tetapi dilabrak begitu saja untuk kepuasan hasrat seseorang untuk
maksud-maksud tertentu seperti prestise, status sosial, gengsi, pencitraan, popularitas, gaya
hidup dan sebagainya.

III. Disorientasi Perkawinan Pada Masyarakat Posmodern
Dalam perkawinan itu ada hal yang melandasi sebagai logika kebutuhan yang
menyebabkan terjadinya perubahan orientasi dalam praktik budayanya, yang dulunya sangat
kental nuansa spiritualitasnya ataupun moralitasnya, namun kini justru lebih menonjolkan
keinginan (hasrat) berupa nilai-nilai simbolik (tanda) dari pada nilai-nilai kegunaan.
Dalam usaha melihat perubahan dan keberlanjutan perkawinan sebagai sebuah siklus
kehidupan yang tengah mengalami disorientasi makna, historisitas perkawinan dari masa ke
masa bisa menjadi alternatif. Kilas balik perkawinan pada tahun 70-an hingga 80-an
menunjukkan bukti bahwa praktik-praktiknya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana
dan lebih mengutamakan nilai spiritual atau moralyang masih dipegang teguh oleh yang
melakukan hajatan tersebut.Tempat atau ruang pelaksanaan “perkawinan” itu dilaksanakan
di rumah tempat tinggal mempelai laki-laki yang menganut sistem kekerabatan patrilineal
atau perempuan bagi yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.Kini,dalam aspek
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keruangan, perkawinan yang ideal dilaksanakan atau dilakukan di “hotel”, restoran, atau di
tempat-tempat yang terkesan mewahyang dikenal sebagai ruangpublik. Begitu pula
“waktu”penyelenggaraannya

dulu

sangat

mempertimbangkan

“ala

ayuning

dewasa”(perhitungan baik buruknya waktu) menurut perhitungan hari, wuku, dan sasih.
Dewasa ini justru masalah “waktu”kurang menjadi kendaladan pertimbangan sebagaimana
perkawinan tempo dulu. Selain persoalan ruang dan waktu yang telah mengalami pergeseran,
media sosialisasi perkawinan dan prosesnya pun telah berubah. Perkawinan tempo dulu
masih tetap menggunakan media lisan. Sosialisasiikhwal perkawinan disampaikan kepada
keluarga. Pemberitahuan yang bersifat lisan itu dengan sendirinya akan menyebar dari mulut
ke mulut, sedangkan tetangga akan dengan penuh kesadaran ikut membantu kelancaran
upacara tanpa adanya komando. Lain dulu lain sekarang, pemberitahuan penyelenggaraan
perkawinanmenggunakan “kartu undangan” beraneka jenis yang sifatnya “lux” atau dengan
memposting soft file undangan melalui “sosial media’ dan lalu menandai akun yang mereka
kenal. Tidak berhenti di situ, postingan perkawinan di media sosial meskipun menandai orang
yang dikenal, tidak hanya akan diketahui oleh yang ditandai, melainkan juga oleh orangorang yang tidak dikenal secara fisik karena tidak pernah bertemu namun memiliki hubungan
pertemanan di media sosial.
Masalah pakaian yang dikenakan dan barang bawaan ke hajatan perkawinan juga
menjadi hal yang penting. Perkawinan kontemporer tidak mengharuskan undangan memakai
pakaian tertentu selayaknya perkawinan tempo dulu. Undangan bebas mengenakan pakaian
sesuai selera. Begitu pula barang bawaan pada perkawian kontemporer cukup praktis yaitu
berupa amplop berisi uang sesuai dengan selera masing-masing. Berbeda dengan perkawinan
tempo dulu yang bersandarkan pada sendi gotong royong dan berbasis ekonomi subsistensi
maka bawaan yang dibawa oleh undangan adalah produk innatura, seperti beras, buahbuahan, sayuran, dan sebagainya. Dalam perkembangan berikutnya,bawaan tersebut berupa
barang pecah belah yang dibawa oleh orang yang berkunjung ke orang yang mempelai. Jadi
dulu pengunjung atau orang yang diundang yang menentukan apa yang mau dibawa jika
diundang tetapi kini justru orang yang mengundang seakan-akan “memaksa” bukan
membawa berupa barang yang diinginkan oleh orang yang punya hajatan tetapi berupa
“amplop” yang di dalamnya berisi sejumlah uang,sebab dalam kartu undangan ada tanda atau
gambar tempat untuk memasukan amplop tersebut dan ada tulisan yang berbunyi “tanpa
mengurangi rasa hormat para undangan kami tidak menerima pemberian berupa barang”.
Artinya, bahwa telah terjadi proses “kapitalisasi” dalam perkawinan itu. Sebab dengan
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terkumpulnya uang itu, simempelai akan bisa menggunakan uang pemberian itu sesuai
dengan keinginan atau hasrat mereka.
Demikian juga sebelum hari yang bersejarah bagi mempelai berdua dan keluarganya
mereka melakukan “pra wedding” untuk dapat menampilkan “image” bahwa dia seakan-akan
menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini paling cantik atau tampan dan sering
mengganggap dirinya sebagai” Raja dengan Permaisurinya”. Tentu saja hasil kecanggihan
teknologi dalam acara “pra wedding” itu akan mengclose-up wajah dan para pemilik pakaian
akan membalut tubuh mempelai berdua sebaik-baiknya sehingga menghasilkan potret yang
bagus walaupun sejatinya yang asli tidak sebagus hasil pemotretan saat “pra wedding”. Ini
artinya sudah masuk gaya hidup (life style) seseorang yang dikuasai oleh konsumerisme.
Perubahan lainnya juga kita dapati bahwa perkawinan kontemporer juga mulai
dijadikan tontonan dalam media, TV, video, internet bagaikan produk yang dipamerkan dan
dipertontonkan seakan-akan tidak ada yang disembunyikan dan dipromosikan untuk dijual
sehingga terjadi pula semacam komodifikasi dalam perkawinan (lihat:Piliang, 2004;
Kuntowijoyo,1997). Dari gejala-gejala seperti itu maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi
pembauran antara yang sifatnya sakral (suci) dengan yang profan akibat hasrat yang
menggerogotinya.
Logika kebutuhan yang mendasari fenomena itu lebih banyak ditekankan atau di
kedepankan pada tataran nilai keinginan yang bersifat simbolik (tanda) yang mencerminkan
hasrat dari mereka untuk pencitraan (image), status sosial, punya kuasa, gaya hidup yang
“wah” dan lain-lain dari pada nilai kegunaan atau fungsionalnya dan nilai pakai. Dengan
demikian yang lebih ditonjolkan adalah gaya konsumerisme, kapitalisme, hedonisme,life style
sehingga perkawinan yang bersifat sakral (spiritualitas dan moralitas) menjadi abu-abu dari
sudut “cultural studies” dan terkesan kabur secara moralitas sebab dibungkus oleh gaya hidup
yang konsumeristik yang sejatinya lebih memenuhi hasrat atau keinginan dari pada
kebutuhan atau esensialnya.

IV. Logika Perkawinan dan Usaha Pemenuhan Hasrat
Kekaburan nilai spiritual dan atau moralitas pada fenomena “perkawinan
kontemporer” semakin terasamanakala setelah dilakukan prosesi ritual pernikahan yang
sejatinya penuh dengan nuansa spiritualitasnya sering kali diakhiri dengan “perceraian” atau
“perselingkuhan” di antara mereka.Padahal,diawal pernikahan,mereka telah mengucapkan
janji setia sehidup semati melalui ikatan lahir batin di hadapan pemimpin rohaniawan
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(keagamaan). Namun tohpada akhirnya perkawinan itu bermasalah dan bahkan bubar.Dari
hal tersebut, dapat disaripatikan logika-logika hasrat yang mendasari perkawinan
kontemporer itu diantaranya,(1)pencitraaan (image), (2)konsumerisme, (3)hedonisme,
(4)eksistensi, dan lain-lain.
Logika-logika hasrat di ataslah yang menyebabkan “perkawinan kontemporer” lebih
menonjolkan

“gaya

hidup”

sehingga

azas-azas

moralitas

dan

spiritualitas

di(ter)abaikan.Sebagai contoh,walaupun sedang hamil tetap saja melakukan foto “pra
wedding”. Begitu pula pranata keagamaan akhirnya terjebak dalam “hiperealitas” yang
menutupi juga aspek moralitas maupun spiritualitas, yang biasanya diselubungi dengan
“wacana”.Dengan demikian, yang lebih ditonjolkan adalaheksistensinya daripada esensinya.
Ritual keagamaan termasuk “perkawinan” idealnya memperlihatkan aspek moral dan
spiritual. Namun, yang terjadi pada perkawinan kontemporer justru sebaliknya. Unsur-unsur
perkawinan yang bersifat sekundercenderung mengambil alih nilai-nilai ritual primer yang
sesungguhnya. Hal tersebut bisa kita temukan dalam ritual pernikahan di Bali yang lebih
banyak menonjolkan dominasi pesta yang meriah dengan aneka hidangan, dilakukan di
tempat yang bergengsi seperti di hotel-hotel mewah, undangan yang cukup banyak, dan
pasangan pengantin melakukan “Pra wedding” untuk mempercantik tampilan walaupun
sejatinya jauh berbeda dengan aslinya dan kemudian dipajang di arena pesta sehingga
terkesan modern dan glamor. Berkaca pada kondisi ini, sangatlah terang bahwa dalam
perkawinan masa kini (kontemporer) yang seharusnya tetap menjaga unsur spiritualitasnya
telah mengalami disorientasi dan pengkaburan makna.

V. Kesimpulan
Perkawinan kontemporertelah mengalami disorientasi makna, yang spiritual dirusak
oleh yang material; yang Ilahiah ditulari oleh yang fana,yang transenden dimasuki oleh yang
imanen.Terdapat perkelindan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai material,
bersekutunya yang duniawi dengan yang Ilahiah, bersimpangsiurnya yang transeden dengan
yang imanen, serta tumpang tindihnya antara hasrat yang rendah dengan kesucian, sehingga
perbedaan antara hasrat dengan kesucian menjadi kabur(Lihat:Piliang,2004:321-343).
Bertolak dari pandangan itu, perkawinan kontemporer yang seharusnya bersifat sakral
(suci) di era pos spiritual ini hadir dalam bentuk simulasinya yang bersifat permukaan dan
artifisial.Kesucian itu akhirnya digantikan oleh image kesucianyang ditampilkan dalam
bentuk tanda-tanda yang bersifat imanen. Artinya, terjadi semacam pendangkalan yang suci
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atau merayakan penampakan imanen kesucianyang lebih menekankan image, tanda,
penampilan dan meniadakan makna kesucian yang bersifat transenden, yang meliputi iman,
hati, keyakinan.
Perkawinan kontemporerpada sisi yang lain telahmengalami banyak peniruan
(mimikri) dengan mengikuti “Gaya Donking” sehingga terjadi pergeseran peran manusia dari
predikat “homo economicus” yang selalu mempertimbangkan untung-rugi menjadi “homo
consumen” yang lebih menekankan pada “tanda” atau “nilai simbolis”. Selain itu, praktik
“perkawinan” inicenderung mengikuti transaksi pasar yang menjurus pada “gaya hidup” yang
sejatinya lebih menekankan “gaya panggung” dan “perkawinan” bukan lagi sebagai “pranata
sosial” yang dihormati dengan ketentuan-ketentuan secara normatif diatur dalam suatu
keyakinan atau agama tertentu.Dalam konteks itu (hiperialitas),manusia era global ini
tampaknya bergerak tidak didasari oleh kesadaran otentik atau di alam supersadar, tetapi
dilakukan di alam bawah sadar (kepalsuan) yang justru digerakkan oleh hasrat termasuk di
dalamnya “perkawinan”.
Kita bukan anti perubahan termasuk dalam hal ini adalah praktik “perkawinan” yang
secara ideal bertendensi moral, tetapi pekembangan global seharusya membuat kita sadar
bahwa “perkawinan” itu seyogyanyalebih menekankan pada “nilai guna” daripada “nilai
simbolik” sehingga kita berupaya mengembangkan etos kesederhanaan, bukan konsumerisme
dan mengutamakan yang esensial dan atau keaslian, bukan yang tiruan /kepalsuan atau
imitasi.
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ABSTRAK
Peper ini bermaksud mengkaji posisi dan peran pendidikan agama dalam membangun
karakter anak-anak di era millennial. Hal ini dilatari oleh adanya anggapan yang memandang
bahwa pendidikan agama di sekolah tidak terlalu penting dipelajari oleh para siswa.
Alasannya, pendidikan agama kurang prospektif dari sisi ekonomi, khususnya untuk
memasuki dunia kerja. Padahal secara ideal pendidikan agama mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam pembentukan karakter anak-anak, lebih-lebih di era millennial
sekarang ini. Pendidikan pada era ini sudah berbasis komputerisasi dengan karakter
pragmatis, individualis, dan mekanis, yang secara realitas sangat jauh dari nilai-nilai sosial,
moralitas, dan nilai-nilai spiritual yang seharusnya dapat diperoleh oleh peserta didik melalui
pendidikan agama. Namun, pada kenyataanya pendidikan agama justru dikonstruk sebagai
mata pelajaran yang bersifat ekslusif dan dogmatis, sehingga gagal dalam membangun
karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, dan peradaban
bangsa Indonesia. Berkaitan dengan keberadaan pendidikan agama seperti itu, maka banyak
peserta didik, termasuk orang tuanya yang memposisikan pendidikan agama sebagai mata
pelajaran kelas dua. Padahal seharusnya pendidikan agama dapat dipandang sebagai mata ajar
yang utama, karena melalui pendidikan agama karakter anak yang baik dapat dibangun. Oleh
karena itu, ke depan
para pendidik, khususnya guru agama diharapkan mampu
mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang dapat menciptakan iklim yang
kondusif bagi proses pembelajaran agama, sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajari
pendidikan agama sebagaimana mata pelajaran yang lain.
Kata-kata kunci: Pendidikan Agama, proses pembelajaran, peserta didik, dan
pembentukan karakter.

I. PENDAHULUAN
Secara ideal pendidikan agama di sekolah sesungguhnya mempunyai misi untuk
meningkatkan sradha-bhakti dan keimanan para peserta didik, agar bisa menjunjung tinggi
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nilai-nilai moral dan nilai-nilai reliligius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, lebih-lebih di era pendidikan milenial sekarang ini. Pendidikan

millennial

dimaksudkan dalam kajian ini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan berbasis
sistem komputerisasi. Cirinya, peserta didik sangat familiar dengan media informasi dan
internet, dan mereka juga sangat terbuka untuk menerima ide-ide dan gagasan-gagasan orang
lain. Namun di sisi lain, mereka sangat rawan terjangkit oleh karakter negatif seperti kurang
peka terhadap lingkungan sosial, terjebak pada pola hidup bebas, cenderung bersikap
individualistik, kurang realistis, dan kurang bijak dalam menggunakan media, khususnya
media sosial.
Terkait hal tersebut, maka tidak berlebihan jika Susetyo (2005:92) menegaskan bahwa
kurikulum pendidikan agama di sekolah mesti dipahami dan dimengerti sebagai sarana
komunikasi atau interaksi iman. Hal demikian dikarenakan pendidikan agama memiliki peran
penting dalam mencetak insan-insan beragama dan peserta didik yang memiliki karakter dan
moralitas yang baik sesuai nilai-nilai budaya bangsa. Namun, dalam kenyataannya oleh para
siswa, termasuk orang tuanya pelajaran agama di sekolah hanya dipandang sebagai mata
pelajaran pelengkap, sehingga perannya dianggap tidak terlalu penting bagi perkembangan
karakter dirinya. Dalam kondisi seperti itu, pendidikan agama di sekolah sering diposisikan
sebagai mata pelajaran kelas dua. Alasanya, pendidikan agama menurut mereka kurang
realistis dan kurang pragmatis, sehingga dianggap kurang prospektif dari aspek ekonomi,
khususnya untuk memasuki dunia kerja.
Terkait dengan posisi dan peran pendidikan agama di sekolah, Suda (2013) telah
melakukan penelitian di sebuah sekolah favorit di Kota Denpasar yang telah dibukukan
dengan judul ‘’Kastanisasi Pendidikan, Ketika Pelajaran Agama Terpinggirkan’’ (2017).
Temuan menarik dari studi yang dilakukan Suda adalah, pertama, terpinggirkannya
pendidikan agama di sekolah disebabkan oleh adanya anggapan di kalangan siswa bahwa
pelajaran agama kurang prospektif dari aspek ekonomi; Kedua, munculnya stratifikasi sosial
di lingkungan warga sekolah yang menganggap anak-anak yang menguasai bidang ilmu
sosial humaniora kedudukannya (baca:kastanya) lebih rendah dari anak-anak yang menguasai
bidang ilmu eksakta (muncul kasta baru dunia pendidikan); Ketiga, terjadinya hegemoni sains
terhadap ilmu humaniora dan pendidikan agama.
Dari temuan penelitian yang dilakukan Suda tersebut, penulis berkeyakinan bahwa
dalam konteks posisi dan peran pendidikan agama dalam membangun karakter anak-anak di
sekolah ada suatu persoalan yang cukup menarik untuk didialogkan secara lebih
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komprehensif, sehingga ke depan pendidikan agama tidak lagi hanya dipandang sebagai
mata pelajaran kelas dua. Padahal pendidikan agama sesungguhnya memiliki peran penting
dalam rangka mencetak insan-insan beragama dan beriman, serta anak didik yang memiliki
karakter dan moralitas yang baik sesuai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
II. PEMBAHASAN
2. 1. Pendidikan Agama di Sekolah
Sebagai salah satu mata pelajaran wajib, pendidikan agama harus dipelajari oleh
peserta didik di sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai jenjang pendidikan tinggi. Hal ini
dilatari oleh misi pendidikan agama, yakni selain untuk meningkatkan sradha-bhakti para
peserta didik, juga dijadikan wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada
dalam agama-agama, kemudian direkonstruksi secara komprehensif dan dinamis dalam
membangun masyarakat yang bermoral dan beradab. Akan tetapi dalam realitasnya,
pendidikan agama di sekolah sering dikonstruk sebagai mata pelajaran yang eksklusif dan
dogmatis, sehingga sedikit banyak telah memberi andil atas terjadinya konflik horizontal
yang bernuansa SARA di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini.
Menurut Ngurah,dkk. (1999:14) pendidikan agama seharusnya dapat meningkatkan
rasa percaya manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) beserta
segala hal yang bersangkut paut dengan hal tersebut. Hal ini penting sebab ketika manusia
tidak mempunyai kepercayaan terhadap sesuatu, maka kehidupannya akan dilingkupi oleh
rasa bimbang, ragu, tidak aman, curiga, dan tidak mempunyai tempat bersandar yang pasti.
Namun, yang terjadi selama ini dalam penerapan pendidikan agama di sekolah, cenderung
mengaburkan arti beragama dengan arti iman yang sesungguhnya. Maksudnya, sistem
pendidikan agama yang diterapkan di bangku sekolah selama ini, justru membuat anak-anak
terkotak-kotak menurut agama yang dianutnya. Akibatnya, di kalangan peserta didik muncul
sikap panatisme berlebihan terhadap ajaran agama sendiri, sementara ajaran agama lain
dianggap remeh, karena memang mereka tidak pernah diperkenalkan dengan ajaran agama
selain agamanya sendiri. Hal demikian tentu dapat berakibat munculnya pengklaiman
terhadap kebenaran agama sendiri (truth claim)

yang

ujungnya dapat bermuara pada

terjadinya disintegrasi bangsa, lebih-lebih di era pendidikan millennial sekarang ini.
Tantangan yang dihadapi para peserta didik di era pendidikan millennial

dapat

dikatakan kian rumit dan kompleks. Pasalnya, kemudahan akses informasi yang ditopang
oleh internet dan media sosial bagaikan dua sisi mata uang logam yang tidak mungkin
dipasahkan satu sama lain. Artinya, di satu sisi sistem demikian bisa menumbuhkan iklim
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kreatif dan semakin luasnya pengetahuan mereka tentang berbagai hal, akan tetapi di sisi lain
kondisi demikian juga berpotensi menyebabkan terjadinya dekadensi moral dan spiritual di
kalangan peserta didik. Betapa tidak, karena melalui akses internet berbagai informasi mulai
dari yang positif, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, usaha bisnis, dan
lain-lain, sampai informasi yang sangat negatif, seperti fornografi (sex bebas), tawuran antar
siswa, dan lain-lain tersedia di sana. Untuk mengantisipasi hal demikian peran orang tua dan
guru sebagai pengawas dan pengarah agar generasi muda menggunakan internet sebagaimana
mestinya saja belum cukup. Lebih dari itu, dibutuhkan revitalisasi elemen-elemen pendidikan
yang mampu menangkal dan menyaring pengaruh buruk yang berpotensi masuk ke dalam diri
generasi muda. Salah satunya adalah peran pendidikan agama, termasuk pendidikan karakter
yang harus dikuatkan oleh lembaga pendidikan dalam mengawal generasi muda Indonesia ke
depan. Selain untuk menangkal berbagai pengaruh negatif yang disebar melalui internet dan
media sosial, pendidikan agama juga sebenarnya mampu membuka wawasan peserta didik
untuk mengenal dan memahami nilai-nilai moral universal yang ada dalam agama-agama,
sehingga dalam mempelajari agama para peserta didik tidak terkoptasi hanya pada kebenaran
agamanya sendiri.
Terkait hal tersebut, Ramakrisna (dalam Alwisihab, 1999:45) menegaskan bahwa
pendidikan agama harus mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai
agama universal. Artinya, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari
PAUD sampai jenjang pendidikan tinggi di Indonesia, seharusnya mampu mengembangkan
nilai-nilai moral universal yang ada dalam agama-agama, dan bukan pendidikan agama yang
bersifat eksklusif dan dogmatis. Hal ini dilandasai oleh suatu pemikiran bahwa pada
prinsipnya agama-agama yang ada di dunia ini hanyalah jalan-jalan menunuju tujuan yang
sama. Seturut dengan Ramakrisna John Sealy dalam bukunya ‘’Religious Education:
Philosophical Perspektif‘’ (1986) mengatakan bahwa pendidikan agama memiliki fungsi
‘’neo confenssional’’. Artinya, pendidikan agama, terutama yang diajarkan di bangku
sekolah, selain berfungsi untuk meningkatkan keberagamaan peserta didik dengan keyakinan
agamanya sendiri, juga mempunyai fungsi untuk mengembangkan sikap keterbukaan di
kalangan peserta didik untuk mempelajari dan mempermasalahkan agama lain sebatas untuk
mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama.
Berangkat dari pandangan beberapa ahli di atas, maka dapat dibangun sebuah
pemahaman baru bahwa dalam proses penerapan pendidikan agama di sekolah-sekolah, para
pendidik dituntut keberanian dan kemampuannya untuk menggali dan mengembangkan
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berbagai strategi pembelajaran yang dapat membangun atmosfir akademik yang kondusif,
sehingga tercipta ruang yang memungkinkan para peserta didik untuk terbuka wawasannya
untuk mengenal dan memahami ajaran agama lain, sebatas untuk mengembangkan sikap
saling menghormati antar umat beragama. Hal demikian, selain dapat membangun ruang bagi
tumbuhkembangnya sikap toleransi dalam kehidupan beragama, juga dapat menghindarkan
peserta didik dari pemahaman agama secara sempit yang dapat membawa peserta didik ke
arah pemahaman ajaran agama sendiri secara pundamentalis dan picik.
Masih dalam kaitannya dengan penerapan pendidikan agama di sekolah, Khisbyah
(2000:159) menawarkan beberapa langkah strategis untuk mewujudkan proses pembelajaran
agama yang dapat menggiring peserta didik ke arah pemahaman nilai-nilai moral universal
yang ada dalam agama-agama. Strategi dimaksud meliputi; pertama, perlu paradigma dan
pola pikir baru dalam menyikapi kemajemukan agama dan budaya dalam sistem pendidikan
di Indonesia; Kedua, perlu wawasan pluralisme, insklusifisme, toleransi, dan non-sektarian
dalam proses pemebelajaran agama di sekolah, sehingga motto kebangsaan ‘’Bhineka
Tunggal Ika’’ segera dapat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan benegara; Ketiga,
perlu dilakukan reorientasi visi dan misi pendidikan nasional, serta restrukturisasi
penyelenggaraan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan
agama sejalan dengan wawasan pendidikan pluralisme dan roh desentralisasi yang telah
dimulai sejak tahun 1998; Keempat, perlu disusun kurikulum pendidikan dengan pendekatan
lintas budaya dan lintas agama, serta merumuskan metode pembelajaran yang dapat
menghasilkan out put pendidikan yang mempunyai sikap inklusif dan toleran terhadap
kemajemukan masyarakat di sekelilingnya.

2.2. Posisi Pendidikan Agama di Era Millenial
Posisi dimaksudkan dalam kajian ini adalah menyangkut kedudukan atau letak. Jadi,
posisi pendidikan agama dimaksudkan di sini adalah persepsi para peserta didik terhadap
keberadaan (letak) pendidikan agama di antara mata pelajaran-mata pelajaran yang lain.
Untuk memahami di mana posisi pendidikan agama di antara mata pelajaran-mata pelajaran
yang

lain,

maka

Peraturan

Badan

Standar

No.0020/P/BSNP/I/2013 dapat dijadikan acuan.

Nasional

Pendidikan

(BSNP

Berdasarkan Peraturan Badan Standar

Nasional No.0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional
tahun 2013, dapat diketahui bahwa mata uji yang diujikan nasional untuk jenjang pendidikan
SMA/MA terdiri atas dua kelompok, yakni kelompok SMA/MA program IPA meliputi, (1)
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Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Inggris; (3) Matematika; (4) Fisika; (5) Kimia; dan (6) Biologi.
Sementara untuk Program IPS meliputi (1) Bahasa Indonesia; (2) Bahasa Inggris; (3)
Matematika; (4) Ekonomi; (5) Sosiologi; dan (6) Geografi. Kemudian untuk mata pelajaran
agama, kesenian, olahraga, dan lain-lain tidak dimasukan dalam kelompok mata pelajaran
yang diujikan nasional.
Bermula dari kebijakan pemerintah untuk tidak memasukan mata pelajaran agama
dan beberapa mata pelajaran humaniora lainnya ke dalam ujian nasional inilah kemudian di
kalangan para siswa muncul anggapan bahwa mata pelajaran agama dan beberapa mata
pelajaran humaniora yang tidak diujikan nasional tidak terlalu penting untuk dipelajari
(sebagai mata pelajaran kelas dua) karena tidak akan mempengaruhi nilai ujian nasional,
yang sering dijadikan tolok ukur untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Selain kebijakan yang sangat strukturalis dari pemerintah atas penetapan mata pelajaran yang
dimasukan dalam mata uji ujian nasional, munculnya anggapan yang memandang mata
pelajaran agama sebagai mata pelajaran kelas dua juga dipicu oleh adanya anggapan bahwa
puncak pengetahuan manusia terletak pada ilmu pengetahuan yang meletakan fakta-fakta
yang terverifikasi dan terukur secara ketat, yakni ilmu pengetahuan positif. Akibatnya ilmu
pengetahuan yang tidak melakukan pengukuran secara ketat terhadap objek garapannya,
menjadi termarginalkan atau dianggap ilmu pengetahuan kelas dua.
Selain itu, adanya pandangan saintifisme yang memandang bahwa fenomena agama
semata-mata sebagai fenomena sosial-budaya yang mekanismenya dapat dipelajari dan
dipahami dengan mekanisme dan cara-cara yang digunakan dalam mempelajari ilmu alam,
membuat posisi dan sifat mata pelajaran agama menjadi sangat sekuler. Artinya, dalam
pandangan sekuler dan positivistik, tidak ada ruang bagi pemikiran sakralitas dan kesucian
sebagaimana dipikirkan oleh para penganut agama. Sebab paham saintifisme hanya
menekankan aspek yang dapat diobservasi dan diamati secara empirik dan sama sekali tidak
menyinggung dimensi pengalaman batin, spiritualitas, moralitas, apalagi pembicaraan tentang
Tuhan yang Adi Kodrati. Hal demikian dikarenakan pandangan tersebut berlatar belakang
aliran positivisme yang tidak mengakui unsur metafisika, yakni keberadaan sesuatu di balik
yang tampak. Padahal kesadaran akan sesuatu yang ada di balik yang tampak itu merupakan
akar dari agama-agama (Hardiman, 1990:24).
Hal lain yang juga tidak kalah menariknya, sebagai penyebab posisi pelajaran agama
menjadi kelas dua, di antara mata pelajaran lainnya di sekolah, adalah substansi ajar bidang
studi agama yang dikonsumsi oleh peserta didik, sering hanya bersifat imajinatif dan
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‘’menari-nari di luar sana’’. Padahal materi ajar pendidikan agama seharusnya menyentuh
pula ‘’keberadaan dunia sini’’ atau kehidupan praksis dan aktual. Dengan meminjam gagasan
Susetyo (2005:88) dapat dikatakan bahwa orientasi pembelajaran semacam itu, lebih
menekankan sifat kesalehan individual, dibandingkan kesalehan sosial.

Jadi, tekanan

pembelajaran agama yang dilakukan di ruang-ruang kelas selama ini masih terletak pada to
have religion, bukannya pada to be religious. Artinya, pembelajaran agama yang dilakukan
oleh guru dan siswa selama ini di ruang kelas telah terjebak pada upaya membuat peserta
didik untuk beragama, bukan membuat para peserta didik beriman.
Hal ini dilatari oleh suatu anggapan bahwa dengan beragama (to heve religion),
otomatis membuat orang beriman. Padahal dalam realitasnya orang yang taat beragama,
yang ditandai dengan rajin sembahyang, memahami teori-teori agama belum tentu beriman.
Atau dengan bahasa lainnya dapat dikatakan bahwa pendidikan agama yang diajarkan di
sekolah-sekolah di Indonesia selama ini, terkesan mampu membuat peserta didik rajin
sembahyang,

taat pada hukum-hukum agama, paham teori-teori agama secara detail

(kesalehan individual), akan tetapi kurang memberi perhatian terhadap masalah-masalah
sosial (kurang memiliki kepekaan sosial, dan rasa empati terhadap sesama) atau apa yang
oleh Susetyo disebut sebagai kesalehan sosial. Lebih-lebih di era millennial sekarang ini, di
mana generasi millennial yang cenderung memiliki kemampuan yang sangat baik terhadap
pemanfaatan teknologi, khususnya internet dan teknologi informasi, membuat generasi ini
tidak banyak yang menyadari persoalan-persoalan sosial, apalagi masalah keagamaan yang
berkembang di sekitar dirinya. Mereka lebih konsen terhadap pola hidup bebas dan
hedonisme, yang menekankan kesenangan dan lebih menaruh perhatian pada persoalan gaya
hidup (life style). Akibatnya, hal-hal yang berbau spritualitas, masalah sosial, dan berbagai
aktivitas yang berkaitan dengan persoalan kemanusiaan sangat jauh dari perhatian mereka.
Terkait generasi millennial Pew Research Centere (2010) telah merilis laporan riset
dengan judul Millennials: A Portrait of Generation Next, dengan temuan bahwa keunikan
generasi millennial dibanding generasi-generasi sebelumnya adalah soal penggunaan
teknologi dan budaya pop/musik. Kehidupan generasi millennial model ini

tidak bisa

dilepaskan dari teknologi terutama internet, entertainment/hiburan. Bahkan intenet dan
entertainment seakan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi ini (http://alvarastrategic.com/generasi-millennial-indonesia-tantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia)
diakses tanggal 15 juni 2018. Demikian halnya survei yang dilakukan Alvara Research
Center tahun 2014 menunjukkan bahwa generasi yang lebih muda (15–24 tahun) lebih
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menyukai topik pembicaraan yang terkait musik/film, olahraga, dan teknologi. Sedangkan
generasi yang lebih tua (25–34) tahun lebih variatif dalam menyukai topik yang mereka
perbincangkan, termasuk di dalamnya sosial politik, ekonomi, dan keagamaan. Konsumsi
internet penduduk kelompok usia 15–24 tahun juga jauh lebih tinggi dibanding dengan
kelompok penduduk yang usianya lebih tua. Hal ini menunjukkan ketergantungan mereka
terhadap koneksi internet sangat tinggi.
Hal demikian secara tidak langsung tentu berimplikasi pula terhadap kedudukan
pelajaran agama di sekolah yang semakin terpinggirkan. Sebab substansi ajar dari pelajaran
agama sebagaimana diuraikan sebelumnya, sangat jauh dari apa yang menjadi dunia generasi
millennial dewasa ini. Dengan demikian tidak berlebihan jika Sandika (2011:5) menegaskan
bahwa generasi muda saat ini tengah berada dalam tantangan dan harapan. Disebut tantangan,
karena generasi muda saat ini sedang berhadapan dengan situasi kehidupan yang sarat dengan
persaingan yang menuntut mereka harus berusaha keras untuk bisa memenangkan persingan.
Sementara disebut harapan karena jika generasi muda bisa memenangkan persaingan saat ini,
mereka akan bisa memperoleh berbagai kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia ini
dengan memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. 3 Peran Pendidikan Agama dalam Membangun Karakter Anak- Anak
Sebelum mengkaji lebih jauh tentang peran pendidikan agama dalam membentuk
karakter siswa, terutama di era millenial tampaknya penting terlebih dahulu merujuk apa
yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar
Dewantara sebagaimana dikutif Listia,dkk. (2007:14—15)

bahwa

pendidikan dan

pengajaran merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lainya.
Pengajaran menurutnya merupakan bagian dari pendidikan yang meliputi kegiatan memberi
pengetahuan dan kecakapan, yang bermanfaat lahir dan bhatin bagi peserta didik. Sementara
pendidikan meliputi segenap proses yang menuntun segala kekuatan kodrati yang ada pada
anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai
keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Dengan mengacu pada Ki Hajar Dewantara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa
mencapai keselamatan hidup merupakan tujuan yang unik dari manusia beragama. Demikian
halnya pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak adalah dalam upaya membantu
peserta didik agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan di
dunia ini. Selanjutnya, Beny Susetyo dalam bukunya yang berjudul ‘’Politik Pendidikan
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Penguasa’’ (2005) juga menyinggung tentang pendidikan agama yang diajarkan di sekolah.
Menurutnya, pendidikan agama yang diajarkan di sekolah seharusnya mampu membuka
wawasan peserta didik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Artinya, orientasi pendidikan agama yang diberikan kepada peserta didik di
sekolah tidak cukup hanya menyangkut hal-hal luar, seperti upacara, hukum, lambanglambang, segi-segi sosiologis ataupun segi politis dari gejala yang disebut agama.
Pandangan Susetyo tersebut mengandung makna bahwa pemberian pendidikan agama
kepada peserta didik di bangku sekolah tidaklah cukup hanya sampai pada penananam
hukum-hukum agama, sistem upacara, pengenalan simbol-simbol, dan berbagai macam
bentuk luar dari gejala yang disebut agama. Akan tetapi yang lebih penting dari semua itu
adalah bagaiamana menyadarkan para peserta didik agar mampu menghayati roh dari sebuah
pendidikan agama, yakni iman, harapan, dan kasih. Akan tetapi pada kenyataannya, pelajaran
agama yang diberikan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai
jenjang pendidikan tinggi, jika meminjam terminologinya Erich Fromm (2002) cenderung
terjebak pada upaya membuat orang beragama (to have religion, dan bukan tobe religious).
Artinya, pendidikan agama yang diberikan di bangku sekolah selama ini, terkesan mampu
membuat orang pintar menghafal hukum-hukum agama, taat pada peraturan agama sampai
detail-detailnya, akan tetapi kurang menaruh perhatian pada persoalan-persoalan yang terkait
dengan masalah sosial atau yang oleh Susetyo (2005:89) disebut sebagai kesalehan sosial.
Akibatnya, anak-anak yang merupakan produk dari sistem pendidikan seperti itu,
menjadi sangat picik, arogan, dan sering ingin menang sendiri. Padahal tujuan utama dari
sebuah proses pendidikan agama adalah membawa peserta didik, termasuk yang mendidik
menjadi semakin beriman bukan sekadar beragama (to be religious dan bukan sekadar to
have religion). Lebih-lebih di era pendidikan millennial sekarang ini, di mana proses
pendidikan banyak berbasiskan digital application, yang tentu sistem demikian dapat
berakibat interaksi sosial dalam masyarakat menjadi semakin tergerus. Misalnya saja,
semakin efektifnya komunikasi antar manusia dengan menggunakan teknologi hand phone
membuat kontak sosial antar manusia menjadi semakin berkurang.
Demikian halnya dalam konteks pendidikan sekolah, dengan berkembangnya sistem
pembelajaran melalui system on-line juga membuat interaksi sosial antara guru dan siswa
menjadi semakin berkurang. Memang harus diakui bahwa penggunaan teknologi, seperti
komputer, internet, dan mesin foto copy dalam dunia pendidikan dapat mempercepat dan
mempermudah arus informasi, sehingga dalam konteks pembelajaran dinding-dinding
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penyekat mata ajar atau bagian-bagian dari pengetahuan segera dapat dibuka. Hal demikian
berarti pula seluruh kesadaran siswa yang selama ini terbelenggu oleh sekat-sekata mata ajar
yang diberikan oleh guru di ruang-ruang kelas dapat ditembus dengan sistem pembelajaran
yang berbasis komputerisasi. Dengan demikian teori belajar Gestalt yang menekankan bahwa
belajar itu terjadi bila diproleh insight (pemahaman) oleh para siswa terhadap materi ajar
yang dipelajari dapat direalisasikan. Artinya, dengan sistem pembelajaran yang berbasis
komputerisasi, internet, dan teknologi informasi lainnya, di satu sisi memang dapat
mempermudah para siswa dalam memahami hubungan antar unsur ilmu pengetahuan,
sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh (sesuai teori belajar Gestalt). Akan tetapi
di sisi lain model pembelajaran seperti ini bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan
munculnya aktivitas pembelajaran yang bersifat mekanis, sehingga dapat meminggirkan
sistem pembelajaran yang bersifat humanis (Mudzakir, dkk. (1997:52). Atau dengan bahasa
lainnya dapat dikatakan bahwa dengan sistem pembelajaran yang berbasis komputerisasi, ada
kemungkinan aspek psikologi dalam pendidikan terabaikan.
Padahal aspek psikologi dalam pendidikan memegang peran yang sangat penting,
sebab dalam interaksi antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa terjadi
proses dan pristiwa psikologis. Sementara dalam proses pendidikan terjadi interaksi yang
melibatkan siswa dengan guru dan juga interaksi antara siswa dengan siswa lainnya. Selain
itu, pendidikan juga merupakan prosedur yang di dalamnya terjadi interaksi antar individu,
dan dalam proses interaksi diperlukan pemahaman tentang aspek-aspek yang berkaitan
dengan faktor psikologi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era
millennial sekarang ini, memang kita tidak mungkin menafikan teknologi informasi dan
internet dalam proses pendidikan. Akan tetapi perlu ada strategi dalam proses pembelajaran,
sehingga kekhawatiran akan bergesernya sistem pendidikan yang bersifat humanis ke arah
pendidikan mekanis dapat diminimalisasi. Caranya adalah dengan memberikan ruang dan
waktu lebih luas kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas yang lebih tinggi, baik
secara pisiologis maupun psikologis. Berdasarkan realitas lapangan belakangan ini
berkembang upaya-upaya untuk mengintrodusir sistem pembelajaran tutorial dengan
menggunakan berbagai peralatan elektronik dengan model pembelajaran berprogram dalam
berbagai bentuk. Dengan model pembelajaran seperti itu, tentu dimungkinkan bagi para guru
untuk tetap menerapkan teori-teori psikologi dalam proses pembelajaran, terutama dalam
pembelajaran pendidikan agama.
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Hal ini penting, sebab menurut Suda (Bali Post, 28 Januari 2016:6) pendidikan
agama termasuk aspek psikologis di dalamnya mempunyai peranan yang sangat strategis
dalam pembentukan karakter anak-anak, di tengah-tengah semakin menguatnya rasa
individualisme di kalangan masyarakat dewasa ini. Hal ini diperkuat oleh pandangan Ma’arif
(2005) yang mengatakan bahwa pendidikan agama dapat dijadikan wahana untuk
mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama, kemudian direkonstruksi
secara komprehensif dan dinamis dalam upaya membangun masyarakat yang bermoral dan
beradab sebagaimana telah disinggung dalam uaraian sebelumnya. Namun, yang terjadi
selama ini pendidikan agama telah gagal membangun kehidupan yang harmonis di antara
pemeluk-pemeluk agama yang ada, padahal negara Indonesia adalah negara yang sangat
pluralis dilihat dari aspek kehidupan beragama.
Menurut Noer (1999) sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan kegagalan
pendidikan agama dalam menumbuhkembangkan sikap pluralisme di kalangan peserta didik.
Empat faktor dimaksud antara lain (1) pembelajaran agama selama ini lebih menekankan
proses transfer ilmu agama dibandingkan transmisi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai
moral; (2) adanya pandangan sebagian masyarakat termasuk masyarakat sekolah yang
memandang bahwa pelajaran agama hanya sekadar ‘’hiasan kurikulum’’ atau hanya
dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap; (3) dalam proses pembelajarannya pendidikan
agama kurang menekankan penanaman nilai-nilai moral yang dapat mendukung kerukunan
hidup antar umat beragama, seperti rasa cinta, kasih sayang, suka menolong, persahabatan,
dan sikap suka damai; (4) kurangnya perhatian untuk mempelajari ilmu perbandingan agama,
sehingga menganggap kebenaran hanya ada pada agama yang dianutnya. Melihat kondisi
proses pembelajaran agama yang ada selama ini, Ma’arif (2005:8) menegaskan bahwa sudah
saatnya refleksi atas pendidikan agama diarahkan untuk mampu melakukan transformasi
kehidupan beragama dengan melihat sisi Ketuahan dan sosial budaya, masyarakat Indonesia
yang sangat pluralis. Hal senada dikemukakan pula oleh Clive Back (1990) bahwa untuk
menjaga agar kerukunan hidup beragama dapat tetap terjaga, maka dibutuhkan pendidikan
alternatif. Menurutnya salah satu bentuk pendidikan alternatif adalah pendidikan
multikultural (Multicultural Edication), yakni suatu model pendidikan yang mengajarkan
kepada peserta didik tentang budaya etnis yang dimilikinya, dan berbagai macam kebudayaan
tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk membangun karakter siswa yang berbasis nilai-nilai
kearifan lokal.
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III. PENUTUP
3. 1 SIMPULAN
1. Pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari PAUD sampai
jenjang pendidikan tinggi di Indonesia, seharusnya mampu mengembangkan nilainilai moral universal yang ada dalam agama-agama, dan bukan pendidikan agama
yang bersifat eksklusif dan dogmatis. Hal ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa
pada prinsipnya agama-agama yang ada di dunia ini hanyalah jalan-jalan menunuju
tujuan yang sama. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi pendidikan agama di
sekolah justru dikonstruk sebagai mata pelajaran yang ekslusif dan dogmatis,
sehingga acapkali membuat peserta didik, terkesan taat dengan ajaran agama, tetapi
sebenarnya mereka memiliki pengetahuan yang picik tentang agama, arogan, dan
ingin menang sendiri.
2. Mengingat pendidikan agama tidak diikutkan dalam mata uji ujian nasional, maka hal
demikian berakibat munculnya anggapan di kalangan para siswa yang menganggap
pelajaran agama tidak terlalu penting dipelajari, karena tidak dijadikan indikator
untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan agama
yang diajarkan di sekolah sering pula diposisikan sebagai mata pelajaran kelas dua
oleh para siswa, karena dianggap kurang prospektif dari aspek ekonomi. Akibatnya,
anak-anak yang memilki kecerdasan intelegensi yang tinggi kurang tertarik untuk
menekuni pelajaran agama, akan tetapi mereka lebih memilih mata pelajaran sains,
seperti Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan mata pelajaran lain yang dianggap
prospektif dari sisi ekonomi.
3. Pendidikan agama termasuk aspek psikologis di dalamnya sebenarnya mempunyai
peranan yang sangat strategis dalam pembentukan karakter anak-anak, di tengahtengah semakin menguatnya rasa individualisme di kalangan masyarakat dewasa ini.
Artinya, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semakin individualis dewasa ini
pendidikan agama sesungguhnya sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai
moral, sikap sosial, dan nilai-nilai spiritual kepada peserta didik, asalkan dalam proses
pembelajarannya guru mampu mengkemas materi ajar yang tidak hanya ‘’menari-nari
di atas sana’’, tetapi juga ‘’menyentuh kehidupan dunia sini’’. Maksudnya,
pendidikan agama yang diajarkan di bangku sekolah tidak hanya bersifat imajinatif
dan abstrak, tetapi juga harus menyentuh kehidupan faktual dan praksis. Terkait hal
tersebut, maka para guru agama dituntut kemampuanya untuk menggali dan
mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang dapat menciptakan suasana
yang kondusif dalam proses pembelajaran guna menyadarkan para peserta didik agar
mampu menghayati roh dari sebuah pendidikan agama, yakni iman, harapan, dan
kasih.
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KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
MENGGUGAT HUKUM NEGARA
Potret Pemberlakuan Hukum Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu
Oleh:
I Putu Sastra Wibawa
Universitas Hindu Indonesia Denpasar

ABSTRAK
Pembatasan pemanfaatan tanah yang terkena dampak radius kawasan suci Pura
Uluwatu akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang terkena radius
tempat suci. Perlawanan datang dari masyarakat Desa Adat Pecatu yang merasa akses
keadilan terhadap tanah mereka di batasi. Masyarakat yang terkena dampak menuntut
keadilan kepada negara dengan dalih bahwa negara harus menjamin Hak Asasi Manusia
khususnya hak atas keadilan dan ekonomi terhadap tanah mereka serta hak untuk mengurus
rumah tangganya sendiri. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Adar Pecatu melakukan
gugatan ke Mahkamah Agung melalui uji materiil Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16
Tahun 2009.
Key Word: Kesatuan Hukum Masyarakat Adat, Menggugat, Hukum Negara
I. PENDAHULUAN
Pemerintah Provinsi Bali melakukan upaya pencegahan permasalahan daya dukung
ruang di Bali yakni dengan menetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun
2009 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya
disebut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009). Salah satu menjadi hal yang
menarik dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 terkait dengan
keberadaan Pura Uluwatu adalah adanya pengaturan tata ruang kawasan tempat suci Pura
yang mengadopsi norma agama Hindu yakni Bhisama kawasan suci1. Secara singkat dapat

1

Untuk menjaga kesucian pura dari gempuran arus globalisasi dan alih fungsi lahan, Parisada Hindu
Dharma Indonesia Pusat (PHDI Pusat) menetapkan Bhisama tentang Kesucian Pura Nomor:
11/Kep/I/PHDI/1994, pada tanggal 25 Januari 1994 (Selanjutnya disebut Bhisama Kesucian Pura). Dalam
Bhisama Kesucian Pura itu membagi radius tempat suci menjadi 3 (tiga) bagian, yakni, apeneleng agung
(apeneleng asal katanya neleng artinya melihat, jadi neleng agung dapat diartikan dengan melihat jauh, ukuran
sejauh mata memandang di areal yang luas), apeneleng alit (dapat diartikan sebagai sejauh mata memandang di
areal yang lebih pendek), dan apenimpug (asal katanya nimpug artinya lempar, maka apenimpug artinya sejauh
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dilihat penormaan Bhisama Kesucian Pura pada Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, ditetapkan mengacu Bhisama Parisadha Hindu Dharma
Indonesia Pusat Tahun 1994, dengan kriteria:
a.

kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurangkurangnya apeneleng agung setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok
penyengker pura;

b.

kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurangkurangnya apeneleng alit setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar
tembok penyengker pura; dan

c.

kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan
radius sekurang-kurangnya Apenimpug atau Apenyengker.

Adanya hukum kawasan tempat suci tersebut berimbas pula pada penataan ruang Pura
Uluwatu. Pura Uluwatu karena memiliki status sebagai Pura Sad Kahyangan maka radius
tempat suci nya yakni dengan ukuran apaneleng agung yakni setara dengan 5 (lima)
kilometer. Artinya kawasan tempat suci yang disucikan dengan radius 5 (lima) kilometer.
Konsekuensi terhadap adanya aturan hukum kawasan tempat suci Pura Uluwatu tersebut,
dimana tanah-tanah baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tidak
boleh pemanfataanya bertentangan dengan ketentuan tersebut. Pemanfaatan tanah yang
terkena radius kawasan suci hanya boleh digunakan yang terkait sarana spiritual keagamaan
Hindu saja, dilarang untuk digunakan selain apa yang ditentukan itu, termasuk pula dilarang
dalam membangun akomodasi penunjang pariwisata.
Pembatasan pemanfaatan tanah yang terkena dampak radius kawasan suci Pura
Uluwatu mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang
terkena radius tempat suci. Perlawanan datang dari masyarakat Desa Adat Pecatu yang
merasa akses keadilan terhadap tanah mereka di batasi. Masyarakat yang terkena dampak
menuntut keadilan kepada negara dengan dalih bahwa negara harus menjamin Hak Asasi
Manusia khususnya hak atas keadilan dan ekonomi terhadap tanah mereka serta hak untuk
mengurus rumah tangganya sendiri.

manusia dewasa melempar batu kecil) atau apenyengker (asal katanya sengker yang artinya pembatas. Pembatas
yang digunakan oleh Pura lazimnya berbentuk tembok, maka apanyengker diartikan sebatas tembok Pura).
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Perlawanan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16
Tahun 2009 jika dicermati disebabkan karena adanya perbedaan kontruksi berpikir mengenai
radius kawasan suci antara radius kawasan suci Pura Uluwatu yang ditentukan oleh
Pemerintah Provinsi Bali yang mengadopsi Bhisama PHDI yakni seluas 5 (lima) km dengan
persepsi masyarakat adat penyangga Pura Uluwatu yang diatur dalam awig-awig (aturan
adat) dengan pembatas yang disebut dengan alas kekeran/ tanah kekeran2.
Perbedaan persepsi itu menimbulkan diskursus antara apa yang diyakini oleh
Pemerintah melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 dengan apa yang
diyakini oleh masyarakat adat mengenai alas kekeran. Meminjam pendapat Habbermas,
dalam diskursus tersebut mengharuskan adanya penyingkiran kendala-kendala tindakan,
menyingkirkan seluruh motif selain keinginan untuk mencapai kesepakatan rasional dan
penangguhan validitas klaim. Konsensus yang dihasilkan karena adanya bukti dan kekuatan
argumen yang terkandung dalam argumen-argumen yang diajukan.3
Berdasarkan latar belakang di atas relevan untuk dibahas mengenai alasan, proses dan
hasil gugatan dari kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pecatu terhadap ketidakadilan yang
dirasakan akibat pemberlakuan hukum Negara yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 16
Tahun 2009 yang memuat ketentuan mengenai kawasan tempat suci Pura Uluwatu.

II. PEMBAHASAN
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang memuat ketentuan
kawasan tempat suci Pura Uluwatu sebagai hukum dapat dipertanyakan apakah sesuai dengan
realitas yang ada di dalam masyarakat ?. Adanya pandangan hukum sebagai suatu realitas,
mengkaji implementasi hukum di masyarakat, hukum menjadi salah satu sub sistem di dalam
masyarakat dimana sub-sistem yang lainnya itu, seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dll.
Dengan demikian, hukum akan sarat akan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang tidak bebas
dari nilai-nilai kepentingan di dalamnya yang dapat bersifat positif maupun negatif perlu
untuk digunakan sebagai bahan kajian.
Salah satu konsekuensi hukum dalam konteks masyarakat, maka hukum akan selalu
dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya globalisasi. Globalisasi yang salah satu
produknya adalah pariwisata telah merubah masyarakat, termasuk hukumnya pun mengalami

2

Tanah Kekeran artinya hutan yang digunakan sebagai pembatas kesucian Pura Uluwatu.
Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jurgen Habermas, MIT Press, Massachusetts, 1982,
diterjemahkan oleh Nurhadi, Teori Kritis Jurgen Habermas, Kreasi Wacana, Bantul, 2011, hlm.377-378.
3
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perubahan seirama dengan perubahan masyarakat yang mengglobal tersebut. Hukum dalam
menata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada era globalisasi mempunyai
peran yang sangat penting. Persoalan akan muncul ketika mendesain hukum di era global
yang sesuai dengan nilai dan struktur sosial Indonesia. Sangat diperlukan sikap kritis dan
kesediaan berpikir terbuka dan holistic dalam hal ini. Sesuai dengan pemikiran bahwa hukum
harus dipikirkan tidak lepas dengan bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya4 seusai
dengan realitas di masyarakat.
Hukum dalam realitas masyarakat merupakan suatu sistem yang bekerja saling
melengkapi. Meminjam pendapat Lawrence Freidman5,menyatakan hukum sebagai suatu
sistem terdiri dari struktur sebagai elemen nyata dalam hukum sebagai kerangka badan yang
bersifat permanen dalam hal ini terkait dengan struktur pembentuk dan penegak radius
kawasan suci Pura Uluwatu. Substansi tersusun dari peraturan-perarturan dan ketentuan
bagaimana instansi struktur hukum harus berperilaku terkait dengan pengaturan mengenai
radius kawasan suci baik oleh pemerintah maupun masyarakat adat. Kultur hukum adalah
kekuatan sosial yang terus menerus menggerakkan hukum yang merupakan elemen sikap dan
nilai sosial masyarakat terkait dengan kesadaran masyarakat dalam interaksinya terkait radius
kawasan suci Pura Uluwatu. Ketika hukum tidak sesuai dengan realitas di masyarakat akan
menimbulkan perlawanan dari mayarakat, tidak terkecuali terhadap ketentuan hukum
kawasan tempat suci Pura Uluwatu dalam Peraturan daerah No 16 Tahun 2009.
Bentuk perlawanan terhadap ketentuan radius kawasan tempat suci Pura Uluwatu
dapat dilihat salah satunya pada pemberitaan harian Bali Post, tanggal 9 Mei 2008 yang
memberitakan bahwa ratusan masyarakat adat (termasuk pula Ketua Badan Permusyawaratan
Desa, Kelihan adat/ ketua adat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan
Perbekel Desa Pecatu) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (DPRD
Provinsi Bali) dan Parisada Hindu Dharma Bali (PHDI Bali) menuntut pengurangan dan
penyesuaian radius kawasan tempat suci Pura Uluwatu berdasarkan tradisi masyarakat Desa
Adat Pecatu yang disebut dengan alas kekeran/ karang kekeran (hutan yang berfungsi
sebagai batas) dengan ukuran yang kurang dengan apa yang ditentukan oleh Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Menurut tuntutan masyarakat di atas, kesucian

4

Yusriyadi, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, Surya Pena Gemilang, Malang, 2009,

5

Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 2-

hlm.54.
17.
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pura tidak dapat secara jelas diukur dengan jarak. Selaku masyarakat yang bertanggungjawab
atas Pura Uluwatu, pihaknya sejak dulu sudah memiliki batas kesucian sendiri.
Selain secara sosial melalui unjuk rasa, perlawanan juga dijalankan oleh perorangan,
kelompok dan kesatuan masyarakat hukum adat Desa Adat Pecatu secara yuridis dengan
melakukan gugatan hak uji materiil sebanyak 8 (Delapan) kali terhadap Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009ke Mahkamah Agung (MA). Alasan pokok dalam
permohonan gugatan karena masyarakat merasa kehilangan kesempatan mencari penghasilan
bagi keluarga mereka masing-masing di atas tanah yang dimilikinya, mengakibatkan
turunnya nilai ekonomis tanah tersebut dan juga karena tidak sesuai dengan ukuran kesucian
Pura Uluwatu yang berdasarkan adat kebiasaan yang mereka warisi selama ini. Namun,
hasilnya permohonan gugatan

itu ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor.

30,31,32,33,34,35,36 P/HUM/2010 dan Perkara Nomor 65 P/HUM/2013 dengan alasan
pokok bahwa Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
Gugatan masyarakat yang melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor.
30,31,32,33,34,35,36 P/HUM/2010 dan Perkara Nomor 65 P/HUM/2013 terhadap hukum
dengan menggugat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 karena masyarakat
sadar bahwa hukum sebagai bagian sistem hukum adalah intrumen untuk melindungi hak-hak
mereka untuk mendapatkan keadilan. Jika hukum tidak melindungi hak mereka, maka
mereka selayaknya menggugat hukum itu.6
Secara khusus gugatan kesatuan masyarakat hukum adat Desa Pecatu terhadap hukum
Negara (Peraturan Daerah No 16 Tahun 2009) dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena
Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memeriksa permohonan yang diajukan baik
secara individu maupun Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Pecatu karena didasari
atas kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara uji
materiil Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 serta adanya legal standing
pemohon dalam mengajukan uji materiil Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun
2009. Adapun uraian mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam terkait dengan uji
materiil dan legal standing pemohon uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 16 Tahun 2009 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

6

Sulistyowati Irianto, Akses Keadilan dan Migrasi Global, Kisah Perempuan Indonesia Pekerja
Domesik di Uni Emirat Arab, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2011, hlm.33.
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Tabel 1
Kewenangan Mahkamah Agung dan Legal Standing Pemohon

Dasar Hukum Kewenangan

Uraian

Mahkamah Agung
Pasal 11 ayat (2) huruf (b)

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji

Undang-Undang Nomor 4 Tahun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
2004 Tentang Kekuasaan

terhadap undang-undang

Kehakiman
Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 4

Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan

Tahun 2004

sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf (b), dapat diambil baik dalam pemeriksaan
tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung
ke Mahkamah Agung

Pasal 31 Undang-Undang

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji

Nomor 5 Tahun 2004 tentang

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Perubahan Undang-Undang

Undang terhadap Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 jo

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturn

Undang-Undang Nomor 3 Tahun

perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas

2009 tentang Mahkamah Agung

alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b), dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat
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kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung ke
Mahkamah Agung
(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pasal 31 A ayat (4) Undang-

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat

Undang tentang Mahkamah

(1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14

Agung

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan

Pasal 1 angka (1) Peraturan

Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk

Mahkamah Agung Nomor 1

menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di

Tahun 2004 Tentang Uji Materiil bawah undang-undang terhadap peraturan perundangundangan yang tingkat lebih tinggi. Maka, berdasarkan
landasan hukum di atas, Mahkamah Agung Republik
Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian materiil
terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
Legal Standing Para Pemohon
Pasal 31 A Ayat (2) Undang-

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

Undang Mahkamah Agung

dapat dilakukan oleh pihak yang mengganggap hakya
dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang, yaitu: a) Perseorangan Warga
Negara Indonesia, b) Kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
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Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atau, c)
badan hukum publik atau badan hukum privat.
Pasal 1 ayat (4) Peraturan

Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau

Mahkamah Agung Nomor 1

perorangan yang mengajukan permohonan keberatan

Tahun 2004

kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu
peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari
undang-undang. Bahwa karena Pemohon adalah
perorangan Warga Negara Indonesia dan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan sesuai
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
mengalami kerugian akibat pemberlakuan Perda Provinsi
Bali Nomor 16 Tahun 2009, maka Pemohon memenuhi
kualifikasi sebagai Pemohon keberatan sehingga
permohonan uji materiil terhadap Perda Provinsi Bali
Nomor 16 Tahun 2009 dapat diproses oleh Mahkamah
Agung

Putusan Akibat Gugatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pecatu
34P/HUM/2010

1. Termohon

(Gubernur

Bali)

mempunyai

kewenangan

untuk

menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan Pasal 10 UU No 26
Tahun 2007 tentang Tata Ruang
2. Materi muatan Perda Bali 16/2009 yang memuat karakteristik daerah
yang mengatur kawasan tempat suci sebagai kawasan lindung setempat
merupakan penghormatan kearifan local sesuai UU 10/2004 dan
semangat UU 26/2007 yang diamatkan juga dalam Pasal 18 B ayat (2)
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jo Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
3. Bali dengan branding Pariwisata Budaya, Pemerintah Daerah
menetapkan kawasan tempat suci sebagai usaha perlindungan, dan tidak
menghilangkan hak masyarakat dalam bidang ekonomi karena ada
zona-zona yang ditetapkandengan tujuan menjaga dan melestarikan
budaya Bali
4. Sehingga secara keseluruhan Perda Bali 16/2009 tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga
Mahkamah Agung menolak keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Desa Adat Pecatu, Kabupaten
Badung, Bali.
35P/HUM/2010

1. Termohon

(Gubernur

Bali)

mempunyai

kewenangan

untuk

menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan Pasal 10 UU No 26
Tahun 2007 tentang Tata Ruang
2. Materi muatan Perda Bali 16/2009 yang memuat karakteristik daerah
yang mengatur kawasan tempat suci sebagai kawasan lindung setempat
merupakan penghormatan kearifan local sesuai UU 10/2004 dan
semangat UU 26/2007 yang diamatkan juga dalam Pasal 18 B ayat (2)
jo Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
3. Substansi Pasal-Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 diderevasi ke
dalam UU No 26/2007 yang memberikan kewenangan yang makin luas
ke daerah untuk mengatur tata ruang di wilayahnya
4. Bali dengan branding Pariwisata Budaya, Pemerintah Daerah
menetapkan kawasan tempat suci sebagai usaha perlindungan, dan tidak

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

297

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

menghilangkan hak masyarakat dalam bidang ekonomi karena ada
zona-zona yang ditetapkandengan tujuan menjaga dan melestarikan
budaya Bali
5. Sehingga secara keseluruhan Perda Bali 16/2009 tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga
Mahkamah Agung menolak keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
Badan Permusyawaratan Desa, Desa Adat Pecatu, Kabupaten Badung,
Bali.

Keluarnya putusan MA tidak serta merta memberikan jalan keluar kepada masyarakat
pemilik tanah yang dirugikan, khususnya dari pemerintah daerah yang tidak segera
mengeluarkan kebijakan khusus bagi mereka, sehingga menyebabkan terbatasnya rasa
keadilan yang dialami masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila serta tidak
dihormatinya kearifan lokal masyarakat adat setempat. Seakan-akan ditolaknya gugatan
mereka adalah sesuatu yang final, dan tidak perlu ditindaklanjuti lagi.
Nilai keadilan pasca pengaturan radius kawasan suci Pura Uluwatu di Bali tidak
hanya dilihat dalam teks normatifnya saja, melainkan juga dalam lingkup empirisnya
sehingga kesenjangan antara apa yang dihukumkan (das Sollen) dengan apa yang senyatanya
(das Sein) dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Pembangunan hukum selain harus
memperhatikan kearifan lokal setempat juga harus berbasis pada landasan idiil hukum di
Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, salah satunya dalam bentuk Perda tata ruang dan wilayah di Bali.
Terkait dengan upaya membangun hukum tata ruang radius kawasan tempat suci Pura di Bali
yang berbasis Pancasila perlu ditekankan bahwa hukum tata ruang kawasan tempat suci Pura
hendaknya dibingkai dengan semangat dari ke 5 (lima) nilai-nilai dalam Pancasila. Secara
ideal konstruksi hukum tata ruang radius kawasan suci Pura Uluwatu berbasis Pancasila
merupakan bagian dalam program Pembangunan Sistem Hukum Pancasila di Indonesia.
Membangun hukum tata ruang radius kawasan tempat suci Pura Uluwatu di Bali tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila yang mengandung nilainilai kejiwaan bangsa Indonesia merupakan dasar tertib hukum Indonesia, pedoman dan
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penunjuk arah perkembangannya dengan sistem yang terbuka dan adalah batu ujian mengenai
kepatutan dan perundang-undangan.7
Konsep pembangunan hukum tersebut adalah merupakan konsep pembangunan
hukum yang di cita-citakan bangsa Indonesia yang didasarkan pada cita hukum Pancasila
yang merupakan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh karenanya dalam membangun
produk hukum peraturan perundang-undangan (Perda) pedoman yang harus menjadi
tuntunan/pegangan oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan adalah paradigma
Pancasila yakni berketuhanan, berprikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan
berkeadilan. Sebagai implikasi dalam penggunaan paradigma Pancasila dalam membangun
produk hukum peraturan perundang-undangan (Perda) jelas akan melahirkan produk hukum
berbasis cita hukum Pancasila.
Terkait dengan hukum tata ruang, kaidah di atas harus diperhatikan, hukum Indonesia
harus bertujuan dan menjamin nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi serta yang perlu
ditambahkan disini hukum yang menjamin keadilan sosial yang relevan dengan pengaturan
kawasan tempat suci Pura Uluwatu. Jika, hukum tata ruang yang tidak berbasis Pancasila
melahirkan disharmoni dan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara yang pada gilirannya tidak akan menciptakan kerukunan baik antar sesama
masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, pengaturan radius
kawasan tempat suci Pura di Bali yang dilegalisasi oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 16 Tahun 2009 diharapkan juga bersumber dari kearifan lokal setempat.
Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mencapai hal tersebut. Sesuai dengan
hakikatnya pemerintah ada dalam rangka untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara,8
seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Untuk
mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan berbagai sarana pendukung, salah satunya adalah
sarana hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dikatakan bahwa
peranan peraturan perundang-undangan sangat dominan dan esensial karena pada hakikatnya
peraturan perundang-undangan adalah seperangkat norma yang mengatur dan memungkinkan
negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga.9

7

Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I S/D VIII Dan Konvensi Hukum
Nasional 2008, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 30.
8
M.Mas’ud Said, Birokrasi Di Negara Birokratis, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 218.
9
S.F. Marbun, dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta,
2004, hlm.19.
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Maka, hukum kawasan tempat suci yang berbasis Pancasila harus hukum yang
memuat nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai

kemanusiaan yang adil dan

beradab, nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia, nilai-nilai demokrasi, dan nilainilai keadilan sosial. Di Indonesia tidak boleh ada hukum yang tidak mendasarkan diri para
prinsip kekuasaan Tuhan yang menguasai alam semesta, tidak boleh ada hukum yang
menyimpang dari hak-hak asasi manusia, tidak boleh ada hukum yang merobek persatuan
dan kesatuan bangsa dengan segala sentimen primordialnya, tidak boleh ada hukum yang
elitis karena diproduksi oleh sistem politik yang tidak demokratis, serta tidak boleh ada
hukum yang bertentangan dengan keadilan sosial.10 Dengan kata lain hukum Negara yang
bernaung dalam bingkai hukum Pancasila harus mampu bersinergi dengan hukum adat dan
hukum agama yang hidup di masyarakat.
Menarik pula untuk di lihat Putusan Nomor 65P/HUM/2013, selain memberikan dasar
pertimbangan, hakim Mahkamah Agung juga memberikan beberapa pendapat.salah satunya
menyatakan ‘bahwa sebagai arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi
arahan peraturan zonasi, maka ketentuan pengaturan arahan zonasi kawasan tempat suci
dalam Perda Bali 16/2009 dalam pelaksanaannya tidak bersifat kaku, melainkan pemerintah
Kabupaten/Kota dapat menjabarkan lebih lanjut ketentuan mengenai indikasi arahan
peraturan

zonasi

kawasan

tempat

suci

dalam

peraturan

daerah

masing-masing

Kabupaten/Kota dengan tetap menghormati hukum adat dan kearifan local yang ada pada
masing-masing Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 18 B UUD NRI Tahun
1945. Serta pendapat Nomor 3 (tiga) yang menyatakan “bahwa dalam penyusunan peraturan
zonasi untuk kawasan tempat suci dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah
untuk masing-masing wilayah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota harus
mengakomodasi hukum adat yang hidup di masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga
hak-hak tradisional masing-masing masyarakat hukum adat dapat dihormati. Pada daerahdaerah yang telah memiliki hukum adat maka merupakan kewajiban konstitusi dari
Pemerintah daerah untuk mengakomodir hak-hak tradisional masyarakat hukum adat
tersebut, termasuk hak tradisional masyarakat hukum adat dalam mengatur kawasan tempat
suci.

10

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010, hlm. 55-56. Dalam bingkai politik hukum, penataan ruang radius kawasan suci
Pura dapat dikatakan harus pro terhadap kesejahteraan, pro keadilan, pro lingkungan, pro kearifan
lokal, dan pro integrasi.
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Putusan hakim yang memberikan pertimbangan agar ketentuan pengaturan arahan
zonasi kawasan tempat suci dalam Perda Bali 16/2009 dalam pelaksanaannya tidak bersifat
kaku, serta Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengakomodasi hukum adat yang hidup di
masing-masing daerah Kabupaten/Kota sehingga hak-hak tradisional masing-masing
masyarakat hukum adat dapat dihormati. Pada daerah-daerah yang telah memiliki hukum adat
maka merupakan kewajiban konstitusi dari Pemerintah daerah untuk mengakomodir hak-hak
tradisional masyarakat hukum adat tersebut, termasuk hak tradisional masyarakat hukum adat
dalam mengatur kawasan tempat suci dapat dikategorikan ke dalam putusan hakim yang
bertipelogi progresif. Hakim yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Hakim yang
menjalankan hukum progresif adalah hakim yang membuat keputusan yang tidak sekedar
menjalankan prosedur dan kemudian menerapkan pasal-pasal undang-undang yang cocok
atas kejadian atau peristiwa yang akan dihukumkan, akan tetapi juga secara sosiologis atau
secara fakta banyak variabel sosial yang ikut andil.

III. PENUTUP
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pecatu menggugat hukum Negara (Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009) didasari dengan latar belakang bahwa
pemberlakukan kawasan tempat suci Pura Uluwatu yang tertuang dalam Peraturan Daerah
tersebut berbeda pengaturan dengan hukum lokal masyarakat adat yang tertuang dalam awigawig Desa Adat Pecatu, selain itu juga pemberlakuan hukum negara tersebut mengakibatkan
ketidakdilan secara ekonomi yang dirasakan masyarakat adat secara individu, gugatan yang
dilakukan oleh masyarakat hukum adat Desa Adat Pecatu dilakukan melalui uji materiil di
Mahkamah Agung, dengan hasil semua gugatan di tolak oleh hakim Mahkamah Agung.
Kedepan diharapkan pengaturan hukum kawasan tempat suci Pura Uluwatu harus mampu
mensinergikan antara hukum Negara (Peraturan Daerah), hukum adat maupun hukum agama
di Bali.
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DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
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ABSTRAK
Bali dikaruniai alam yang subur indah, namun di beberapa daerah terjadi bencana
tanah longsor, Bencana ini terjadi karena masyarakat di tempat kejadian kurang
memperhatikan bahaya yang akan terjadi ketika mereka melakukan alih fungsi lahan
perkebunan yang pada mulanya tananam keras, diganti dengan rumput gajah dan sayuran.
Sebenarnya banyak upacara Agama Hindu yang mengamanatkan pelestarian alam seperi
upacara untuk hari-hari Tumpek (Tumpek Landep, Tumpek Pengarah, Tumpek Kuningan,
Tumpek Krulut, Tumpek Kandang dan Tumpek Wayang), juga Upacara Sad Kerti (Atma
Kertih, Wana Kertih, Samudra Kertih, Danu Kertih dan Jana Kertih) serta ajaran Tri Hita
Karana semuanya menekankan pentingnya melestaraikan lingkungan hidup manusia. Semua
upacara dan ajaran tentang membina hubungan yang harmonis tersebut didorong oleh teologi
kasih sayang yang menjadi latar belakang hal ini. Bagaimana sebenarnya hal ini dapat
disikapi oleh manusia sebagai pedoman untuk dapat melestarikan lingkungan hidup tanpa
harus membuat banyak kerusakan lingkungan. Ajaran teologi kasih dapat diterapkan di setiap
tempat yang perduli dengan lingkungannya seperti yang tampak dilakukan di desa Pakraman
Muncan dan hal ini sangat menarik untuk lebih dalam diketahui sehingga nantinya dapat
diterapkan di tempat lain. Ajaran teologi kasih sayang apa yang menjadi landasan upacara
pelestarian lingkungan, khususnya pelestarian tanaman yang dilakukan di sana serta
bagaimana masyarakat desa Pakraman Muncan memaknai ajaran teologi kasih sayang,
khususnya pada pelestarian tanaman di desa Pakraman Muncan.
Kata kunci : Teologi Kasih Sayang, Pelestarian Tanaman.
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I. PENDAHULUAN
Bali dikaruniai alam yang sangat subur dan indah oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Berbagai pujian diberikan oleh orang asing terhadap keindahan alam, di samping budaya dan
keramah-tamahan penduduknya. Di musim hujan, alam Bali benar-benar sangat hijau.
Beberapa tahun yang lalu di beberapa desa di Bali, yakni di Kabupaten Bangli (Kecamatan
Kintamani) dan Kabupaten Buleleng (Kecamatan Tejakula dan Sukasada) hampir setiap
tahun dilanda bencana alam berupa tanah longsor. Namun beberapa tahun terakhir bencana
alam tanah longsor tampak tidak terjadi lagi.
Bila diperhatikan dengan seksama, rupanya penggundulan hutan atau alih fungsi
lahan perkebunan yang sebelumnya ditanami tanaman keras seperti pohon-pohon kayu yang
besar digantikan dengan tanaman sayur-sayuran dan rumput gajah sebagai makanan ternak.
Ternyata kedua komoditas pertanian tidak mampu menahan air hujan yang menggerus tanah
di tempat tanaman tersebut tumbuh.
Bila mengamati lebih jauh tentang rumah-rumah orang Bali dan lingkungannya,
umumnya tampak indah dan asri karena tanaman, utamanya bunga-bungaan yang sengaja
ditanam di dalam pekarangan rumah, maupun di telajakan, tanah antara got jalan dengan
tembok pekarangan juga ditanam di kebun. Saat bunga-bunga mekar, bunga-bunga tersebut
dipetik untuk digunakan sebagai sarana upacara atau persembahan sehari-hari maupun
upacara agama yang datang secara periodik dalam sistem kalender Bali. Dari pengamatan
sepintas tampak hubungan antara umat Hindu di Bali dengan lingkungannya sangat harmonis.
Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya (Soemarwoto, 1989: 48), sangatlah
penting dan saling bergantungan, manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak ada
lingkungan yang baik. Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan berdiam bersama
mahluk lain, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik, mahluk hidup lain itu bukanlah
sekedar kawan hidup yang netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu
terkait erat pada mereka, tanpa mereka manusia tidak akan dapat hidup, kenyataan ini dengan
mudah dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan.
Umat Hindu di Bali sangat memperhatikan lingkungan hidupnya. Hal ini dapat
ditunjukkan ketika umat melaksanakan upacara-upacara Tumpek, utamanya pada saat Tumpek
Pengarah, Tumpek Bubuh atau Tumpek Wariga yang datang setiap hari Saniscara (Sabtu)
Kliwon, Wuku Wariga dalam kalender Bali, yakni setiap 210 hari atau 6 bulan sekali dalam
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perhitungan bulan Wuku yang jumlah harinya dalam satu bulan selama 35 hari. Saat upacara
dipanjatkan doa oleh keluarga yang mempersembahkan sesajen. Doanya berbentuk ‘sehe’,
bukan mantram, yakni Bahasa Bali sehari-hari, untuk memohon tanaman tersebut subur dan
berbuah lebat. “Sehe’nya sebagai berikut: “Kaki-Kaki, Nini-Nini malih selai lêmêng mangkin
rahina Galungan, elingang Kaki-Kaki, Nini-Nini mebuah ngeed......ngeed” yang artinya:
“Wahai kakek-kakek dan nenek-nenek lagi 25 hari yang akan datang adalah hari raya
Galungan, berbuah lebat....berbuah lebat ya.........” Pada saat doa diucapkan pohon-pohon
kayu (tanaman) tersebut dielus-elus dengan lembut dengan penuh kasih sayang. Umat Hindu
beranggapan semua mahluk, termasuk hewan dan tanaman adalah satu keluarga dan
bersaudara,

seperti disebutkan dalam kitab Hitopadesa (1.3.71 ):

“Vasudhaiva

Kutumbakam”, (semua mahluk adalah bersaudara), oleh karena itu seperti halnya manusia,
semua mahluk memerlukan kasih sayang dan harus dicintai sepenuh hati.
Di samping melestarikan lingkungan melalui upacara Tumpek seperti tersebut di atas,
terdapat juga upacara Agama Hindu yang bertujuan untuk melestariakan lingkungan yang
disebut disebut Sad Kertih, yang terdiri dari: (1) Atma Kertih (Upacara Penyucian Sang
Hyang Atma/Sang Diri), (2) Samudra Kertih (Upacara untuk menyucikan samudra/lautan),
(3) Wana Kertih (Upacara untuk menyucikan atau melestarikan hutan), (4) Danu Kertih
(Upacara untuk menyucikan/melestarikan danau), (5) Jagat Kertih (Upacara untuk
menyucikan jagat raya/alam), dan (6) Jana Kertih (Upacara untuk menyucikan diri
manusia/membangun manusia sempurna).
Di samping upacara-upacara tersebut di atas, di Desa Pakraman Muncan terdapat
pula upacara Mapag toya atau Mendak toya dengan memotong seekor kerbau (yang cara
pemotongannya tampak sadis, karena Krama Subak melakukannya beramai-ramai melukai
punggung atau tubuh kerbau tersebut). Upacara ini dilaksanakan untuk memohon supaya
mata air di hulu desa mengalir besar dan deras dan saat itu para petani mulai mengairi
sawahnya untuk menanam padi.
Demikian berbagai upacara Agama Hindu yang dilaksanakan di Bali, terdapat pula
ajaran Agama Hindu yang merupakan landasan filosofis berbagai aspek kehidupan beragama
yang disebut Tri Hita Karana, yakni tiga hal yang menjadikan sejahtera, yakni: (1) membina
hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa berupa pengamalan ajaran agama
yang diturunkan-Nya. (2) membina hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan
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semua mahluk ciptaan-Nya. (3) membina hubungan harmonis dengan lingkungan alam
sekitar sebagai satu kesatuan hidup yang tidak dapat dipisahkan.
Upacara atau aktivitas ritual dan konsepsi harmonis di atas merupakan hal yang
menarik untuk dicermati, khususnya ajaran teologi kasih sayang yang melandasi upacara
Tumpek Pengarah, Tumpek Uduh, Tumpek Bubuh atau Tumpek Wariga yang dilaksanakan di
Desa Pakraman Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

II. PEMBAHASAN
Melalui pencermatan yang mendalam, maka hal yang dapat diungkapkan adalah
sumber ajaran teologi kasih sayang yang diterapkan dalam pelestarian lingkungan khususnya
pelestarian tanaman di desa Pakraman Muncan adalah sebagai berikut ini.
1) Veda
Bagi umat Hindu Veda adalah sabda suci Tuhan Yang Maha Esa yang diterima oleh
para maharsi. Kitab suci Veda disebut Sruti, merupakan wahyu atau sabda Tuhan Yang Maha
Esa. Kitab suci Veda terdiri dari 4 himpunan (samhita), yakni: (1) Rgveda Samhità, (2)
Yajurveda Samhita, (3) Samaveda Samhita, dan (4) Atharvaveda Samhita.
Dari demikian banyak jumlah mantram dalam kitab suci Veda, beberapa di antaranya
mengamanatkan ajaran teologi kasih sayang sebagai dijumpai dalam mantram berikut ini.
Iha ratir iha ramadhvam, iha dhrtir iha svadhrtih (Yajurveda VIII. 51).
‘Semoga terdapat cinta-kasih di dalam kehidupan ini. Semuanya hidup
dengan penuh kasih sayang di sini. Semoga terdapat kesabaran,
kemantapan dan kepercayaan-diri’
Mà-apo himsìr, mà-osadhìr himsìh.... (Yajurveda VI. 22)
‘Janganlah mencemari air dan janganlah menyakiti atau menebang
pohon-pohon itu’
Ugrà yà visa-dùsanìh.. osadhìh (Atharvaveda VIII. 7. 10).
‘Tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan menghancurkan pengaruh dan
pencemaran atmosfir yang beracun’
Vìrudho vaisvadevìr ugràh purusajìvanìh (Atharvaveda VIII. 7. 4).
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‘Tanam-tanaman memiliki sifat-sifat para dewa. Mereka adalah para
juru selamat kemanusiaan’
Vìrudhah pàrayisnavah (Rgveda X. 97. 3).
‘Tanam-tanaman adalah para pelindung mahluk hidup di bumi’
2) Sêhê

‘Sêhê’, ‘sonteng’ atau ‘sasontengan’ adalah doa-doa yang tidak menggunakan Bahasa
Sanskerta. Sêhê umumnya menggunakan Bahasa Jawa Kuno Tengahan (bahasa Kidung
seperti Kidung Tantri atau Pañji Amalat Rasmi sering dibaca singkat dengan Kidung Malat)
di samping juga Bahasa Bali halus yang pada umumnya digunakan oleh Jro Mangku dalam
memimpin upacara Agama Hindu di Bali, utamanya untuk tingkatan upacara yang kecil atau
sedang. Bila melaksanakan upacara yang besar (disebut uttama) umumnya yang memimpin
upacara tersebut adalah seorang pandita, apakah Ida Pedanda Siwa atau Ida Pedanda Buddha,
Ida Pandita Mpu, Ida Sira Mpu, Ida Rsi Bhujangga dan lain sebagainya.
Sêhê juga dipakai sebagai pengantar atau doa yang digunakan oleh umat Hindu pada
umumnya, orang-orang tua dan ibu-ibu dalam memimpin upacara yang kecil atau sederhana.
Umat Hindu sangat jarang melakukan upacara Tumpek Pengarah atau Tumpek Wariga
dengan mempersembahkan upakara (sesajen) yang jumlahnya banyak, terkecuali mereka
yang baru membeli kebun yang luas dan dikaitkan dengan upacara Yajña seperti piodalan
pada Sanggah atau hulu dari kebun tersebut. Upacara yang besar dipimpim oleh pandita
biasanya memakai Banten Bebangkit atau paling tidak Banten Pregembal, biasanya
dilengkapi dengan babi guling yang lumayan besar yang nantinya setelah dipersembahkan
dapat dinikmati oleh seluruh karyawan di perkebunan tersebut.
Dalam upacara ini, umumnya dipimpin oleh tetua yang punya kebun atau ladang di
desa Pakraman Muncan dengan menggunakan Sêhê sebagai doa yang diucapkan ketika
melaksanakan upacara Tumpek Pengarah. Sêhê tersebut adalah sebagai berikut: ‘kaki-kaki,
nini-nini

malih

selai

lemeng

mangkin

rahina

Galungan,

elingang

mabuah

ngeed……..ngeed…..ngeed’ (kakek-kakek, nenek-nenek lagi dua puluh lima hari lagi adalah
hari raya Galungangan, ingat berbuahlah yang lebat….lebat…lebat, sambil menepuk pohonpohon kayu yang diupacarakan.
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Ada juga sedikit variasi dari Sêhê tersebut seperti: ‘kaki-kaki nini-nini matangi,
mangkin rahina Tumpek Wariga maka otonan i kaki sareng i nini, matangi sampun tengahi,
napi kaki sareng nini gelem ngeed….ngeed…ngeed. Elingang malih selai lemeng mangkin
rahina Galungan icen buah sane ngeed…..ngeed…..ngeed’

(Kakek-kakek, nenek-nenek

banunlah sekarang hari Tumpek Wariga otonan (ulang tahun) nenek dan kakek, bangunlah,
apakah kakek dan nenek sedang sakit demam panas dingin (gelem ngeed). Ingatlah dua puluh
lima hari lagi hari raya Galungan, berbuahlah yang lebat……lebat……lebat.
Sêhê atau ‘sesontengan’ yang mengandung makna kiasan yang diwariskan secara
turun temurun oleh leluhur desa Pakraman Muncan diucapkan saat mempersembahkan
upakara (banten) Tumpek Pengarah. Penyebutan kaki-dadong (kakek-nenek) dalam konteks
ini adalah upaya penunjukan yang ditujukan untuk memuliakan tumbuhan yang jauh lebih
dulu ada dari pada manusia dan mahluk lain yang ada di permukaan bumi. Entah siapa yang
memulai dan sejak kapan petikan monolog tersebut di atas tersebar luas di kalangan
masyarakat Hindu di Bali, tidak diketahui secara pasti. Dan kutipan monolog tersebut di atas
mungkin tidak sama persis diucapkan oleh warga desa yang satu dengan warga desa yang
lainnya. Namun yang jelas, petikan monolog yang kerap terdengar setiap rerahinan Tumpek
Uduh tersebut memiliki tujuan atau pun harapan yang sama. Yakni, sebagai wujud
kepedulian umat Hindu akan kelestarian lingkungan di sekitarnya, khususnya tumbuhtumbuhan. Selain itu, sebagai ungkapan terimakasih serta puji syukur ke hadapan Ida Sang
Hyang Widhi Wasa atas segala rahmat yang dianugerahkannya berupa tumbuh-tumbuhan
yang subur, dengan batang yang kokoh dan daun serta buah yang lebat sebagai sumber
kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Hal tersebut sebagaimana kutipan terakhir pada
monolog di atas yakni, …ngeed…, ngeed, ngeed….! yang berarti lebat.
Demikian teologi kasih sayang yang menjadi landasan dalam pelaksanaan upacara
Tumpek Pengarah di desa Pakraman Muncan, rupanya disamping mengucapkan Sêhê seperti
tersebut di atas, yang terpenting pohon tersebut juga diperhatikan kebersihan dan
kesehatannya, jangan sampai ada benalu, diserang jamur putih atau lalat buah, ulat-ulat dan
sejenisnya, serta diberi belaian seperti halnya manusia.
Makna Teologi kasih Sayang bagi masyarakat desa Pakraman Muncan dapat
dipaparkan seperti berikut ini.
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1) Makna Teologis
Bagaimanakah hari-hari raya Hindu di Bali dapat dikaitkan dengan hari-hari raya
Hindu di India dan teologi kasih sayang yang sumber utamanya adalah ajaran yang
terkandung dalam kitab suci Veda. Menurut Goris (1960: 98), kedatangan Agama Hindu di
Bali dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk agama yang dibawa oleh para pandita (priestly
religion) dan dalam bentuk kepustakaan (literature). Sekta Saivasiddhànta sedikit lebih
menghormati tradisi upacara di pura dan mengurangi beberapa hal dalam agama untuk
mewujudkan hubungan antara siswa dengan guru dan umat pada umumnya dengan para
pandita. Lagi pula jalinan esoteric yang bersifat ajaran rahasia yang akan dilimpahkan
dibangun untuk mereka yang akan dipersiapkan menjadi pandita. Di sini tugas para pandita
tidak semuanya berhubungan dengan memimpin upacara di pura-pura, tetapi lebih dari itu
adalah melafalkan mantra-mantra Sanskerta untuk menyucikan air menjadi tìrtha, yakni
untuk kepentingan upacara-upacara rutin, baik di dalam rumah tangga maupun

untuk

kepentingan dalam upacara-upacara agama yang lebih besar lainnya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah hari-hari raya Hindu Bali adalah
usaha memribumikan hari-hari raya Hindu yang ada di India, dengan demikian teologi kasih
sayang yang mengalir dari kitab suci Veda ke seluruh ajaran Hindu meresapi ajaran teologi
kasih sayang yang diimplementasikan dalam upacara-upacara di Bali dan dalam hal ini
adalah dalam pelaksanaan upacara Tumpek Pengarah di Desa Pakraman Muncan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, makna teologi kasih sayang dalam upacara
Tumpek Pengarah di Desa Pakraman Muncan adalah merupakan penjabaran atau
implementasi dari ajaran ‘tat tvam asi’ dan memandang semua makhluk di alam semesta ini
pada hakatnya tunggal, karena pada diri setiap mahluk ada àtmà yang merupakan percikan
dari Brahman Yang Esa. Implemantasi teologi kasih sayang selanjutnya adalah doa yang
isinya mendoakan semua mahluk supaya sejahtera (sarve sukhino bhavantu........., sarva pràni
hitankarah). Implementasi ajaran teologi kasih sayang adalah juga pandangan bahwa semua
mahluk adalah satu keluarga dan bersaudara (vasudhaiva kutum bakam), yang memandang
bumi sebagai ibu dan langit sebagai ayah serta umat manusia dan mahluk hidup lainnya
adalah putra-putra dari ibu bumi dan ayah langit di atas.
2) Makna Ekoreligi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 354) kata ekologi berarti ilmu tentang
hubungan timbal balik antara mahluk dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya). Prayito
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(2002: 6) menyatakan bahwa hubungan timbal balik ini, merupakan irama kehidupan alami
yang disebut ekosistem. Ekosistem juga terdapat di dalam tubuh manusia, baik rohani
maupun jasmani dan terdapat juga di angkasa luar. Seandainya ekosistem dalam tubuh
manusia terganggu, maka terganggu pula kesehatannya. Demikian pula jika ekosistem alam
terganggu, maka terganggu pula tata alamnya, hal ini akan meluas hingga mengganggu
kehidupan manusia.
Clifford Geertz. dalam tulisan Religion As a Cultural System, yakni bab 4 dari The
Interpretation of Cultures: Selected Essay (1973:90) yang sangat terkenal dalam kajian
budaya dinyatakan definisi religi (agama), terutama yang memiliki sifat eksplisit dan
berguna, yakni:
(1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful,
pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3)
formulating conceptions of a general order of existence and (4)
clothing these conceptions with such an aura of factuality that (5)
the moods and motivations seem uniquely realistic.

Pengertian, definisi atau konsep tentang religi (agama) di atas dan ciri-cirinya sebagai
sitem simbol dari perilaku, yang memberi motivasi dan membuat gambaran tentang kosepsi
dari setiap eksistensi serta memberi motivasi yang unik menjadikan pemahaman terhadap
ekoreligion tampaknya tidak dapat dilepaskan. Masyarakat Bali pada umumnya selalu
memeihara lingkungannya dengan menjadikan ajaran agama sebagai sumber atau
inspirasinya. Makna ekoreligi dalam kaitannya dengan Tumpek Pengarah adalah
mengingatklan, menyadarkan dan mengajarkan umat Hindu di Bali untuk memelihara alam
lingkungan dengan mengimplementasikan ajaran kasih sayang dalam pemeliharaan
lingkungan hidupnya.
3) Makna Pendidikan
Pelaksanaan atau perayaan hari raya Tumpek Pengarah (Donder, 2016: 217: 341)
merupakan salah satu wujud pendidikan dan komunikasi dalam keluarga semesta.
Perayaannya yang di dalamnya aktivitas menyapa pohon-pohon kayu, atau tumbuhtumbuhan, dimaksudkan agar setiap tumbuh-tumbuhan itu menaruh rasa simpati terhadap
sapaan manusia dan berbuah yang lebat atau bunganya yang juga lebat, sehingga dapat
digunakan sebagai sarana upacara (upakara atau banten) pada hari raya Galungan yang akan
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datang. Komunikasi antar manusia dengan pohon, yang diajarkan juga oleh orang tua kepada
anak-anaknya bagi oranbg yang tidak memahami dianggap kolot atau pun konyol. Namun
jelasnya akhir-akhir ini para ahli (seperti Jagadish Chandra Bose) telah membuktikan melalui
penelitian melalui hasil riset yang mutakhir, menyatakan bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan
tidak hanya sebagai mahluk yang hanya memiliki ‘ekapramana’ saja sebagaimana yang
l;azim diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi ternyata pohon itu juga memiliki perasaan
sedih, takut, murung, ceria dan sebagaimana layaknya manusia.
Mavinkurve dkk (dalam Donder, 2017: 136) menguraikan bahwa kita mendapatkan
para bijak seperti Manu yang membicarakan tentang pepohonan dan tanam-tanaman, sebagai
berikut: “antah saumjñana bhavantyete, sukha duhkha samanvitah”. “(Pohon-pohon kayu)
sepenuhnya memiliki kesadaran di dalam (diri)- nya, sehingga mampu mengalami
kesenangan atau lkesakitan. Dr. Jagadish Chandra Bose secara demonstratif membuktikan
pada awal abad ini bahwa tanam-tanaman tidak hanya memiliki kehidupan, tetapi juga
perasaan takut, keceriaan dan kemurungan, persis seperti manusia. Penemuan Chandra Bose
memerlukan waktu dan usaha yang sangat banyak untuk mendapatkan pengakuan tentang
penemuan-penemuan yang mengagumkan.
Berdasarkan uraian tersebut pelaksanaan upacara Tumpek Pengarah sebagai
implementasi teologi kasih sayang juga mengandung makna dan nilai-nilai pendidikan. Di
samping melalui dialog manusia dengan pohon-pohon kayu dan tumbuh-tumbuhan, juga
belaian kasih yang tulus, suara yang merdu, dan kebersihan lingkungan membuat tumbuhtumbuhan dan manusia yang mendekatinya mendapatkan pelajaran ternyata semua pohonpohonan memerlukan kasih sayang dan pewarisan kasih sayang dapat dilakukan melalui
pendidikan formal, non formal dan informal dalam masyarakat.

4) Makna Sosio Kultural
Lingkungan hidup menurut pandangan Mohammad Soeryani (dalam Udayana, 2009:
42) terdiri dari 3 komponen, yaitu lingkungan hidup alami (ekosistem), lingkungan hidup
hunian (teknosistem) dan

lingkungan hidup sosial (sosiosistem). Ketiga komponen

lingkungan hidup itu (ekosistem, teknosistem dan sosiosistem) saling berinteraksi,
beradaptasi dan mengalami seleksi melalui pertukaran materi, energi dan informasi.
Lingkungan hidup yang ideal hanya dapat tercapai apabila ketiga komponen lingkungan
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hidup itu ada dalam keseimbangan. Ketika salah satu komponen itu mendominasi yang
lainnya keseimbangan akan terganggu. Apabila hal itu terjadi kelestarian alam akan
terganggu atau lingkungan hidup ideal tidak berlaku.
Tumpek Pengarah di desa Pakraman Muncan sebagai ekspresi menyampaikan terima
kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamanatkan hidup sejahtera dan bahagia bersama
tanpa ada satu yang harus dikorbankan. Umat manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa
berinteraksi dengan sesama manusia, juga dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ketika
manusia beriteraksi sesama manusia, kitab suci Veda mengamanatkan untuk hidup bersama
dengan kerukunan dan bersama-sama mewujudkan kebaikan dan kemakmuran. Kerja sama
secara sosio kutural ini berlaku di mana pun umat manusia berada. Manusia bersama mahluk
lainnya diharapkan untuk hidup penuh kedamaian guna mewujudkan kemakmuran bersama.

Di masyarakat desa Pakraman Muncan masih disaksikan penancapan ‘sawen’ pada
pangkal pohon (disebut ‘tuwed’) yang ditebang dengan menancapkan satu pucuk cabang
kayu kira-kira tingginya 50-70 centimeter tepat di tengah-tengah pangkal pohon yang habis
ditebang. Perilaku masyarakat ini yang mungkin dianggap hanya sebagai kebiasaaan yang
sudah turun-temurun, sebenarnya mengamanatkan menebang satu pohon, hendaknya segera
menanam dengan satu pohon sejenis yang ditebang itu, biasanya diambil cabang daun yang
ada ;pucuknya. Menanam bibit satu pohon kayu yang masih kecil dengan terlebih dahulu
mengorbankan dengan menebang pohon kayu yang besar diameternya, sampai matang untuk
dijadikan bahan bangunan memerlukan waktu bertahun-tahun, oleh karena gerakan
masyarakat yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat untuk disetiap daerah untuk
menanam satu juta pohon sadah disambut dengan baik, demikian pula kondisi di Bali,
Direktur Jendral Bimas Hindu di Kementriaan Agama R.I bersama-sama Ketua Umum
Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk menanami setiap jengkal
tanah Bali dengan bibit pohon kelapa untuk persembahan sangat membantu umat untuk sadar
tentang pentingnya pemahaman pelestarian tumbuh-tumbuhan yang dilandasi teologi kasih
sayang menjadikan lingkungan hidup Bali tetap lestari dan senantiasa menarik perhatian
wisatawan baik nusantara maupun manca negara.
III. PENUTUP
Sumber ajaran teologi kasih sayang yang diimplementasikan dalam upacara Tumpek
Pengarah di desa Pakraman Muncan, tercantum di dalam kitab suci Veda susastra Hindu. Di
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dalam kitab suci Veda (Catur Veda Samhità) seperti di dalam Rgveda, Yajurveda, Sàmaveda
dan Atharvaveda menguraikan teologi kasih sayang yang mengamanatkan untuk mencitai dan
tulus ikhlas semua mahluk hidup dan lingkungannya. Diamanatkan untuk melimpahkan kasih
sayang kepada semua mahluk, semua mahluk didoakan untuk hidup berbahagia dan tumbuh
saling pengertian. Diamanatkan pula ajaran ‘tat tvam asi’ yang sangat populer sebagai ajaran
yang luhur karena mengakui bahwa semua mahluk sesungguhnya sama dengan diri kita.
Pada setiap mahluk hidup terdapat àtmà

yang sama yang berasal dari Tuhan Yang Maha

Esa. Ajaran ini juga menjadi landasan ajaran Ahimsa, tidak menyakiti mahluk lain. Di dalam
Hitopadesa dan Pañcatantra diamanatkan teologi kasih sayang ‘Vasudhaiva Kutumbakam’
yang memandang semua mahluk satu keluarga dan bersaudara. Atas dasar pandangan ini
pelaksanaan upacara Tumpek Pengarah dilandasi teologi kasih sayang. Sehe atau
Sesontengan juga digunakan sebagai landasan ajaran teologi kasih sayang berupa doa-doa
dalam melaksanakan upacara baik yang sederhana maupun yang besar.
Adapun makna pelestarian teologi kasih sayang terhadap tanaman di desa Pakraman
Muncan,

adalah

meliputi

(1)

makna

teologis

yang

mengamanatkan

untuk

mengimplementasikan teologi kasih sayang sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa yang
mesti dipatuhi oleh umatnya, (2) makna ekoreligi mengamanatkan untuk memelihara
lingkungan hidup manusia sesuai ajaran agama, (3) makna pendidikan sebagai satu wujud
komunikasi dalam keluarga semesta. Perayaannya yang di dalamnya aktivitas menyapa
pohon-pohon kayu, atau tumbuh-tumbuhan, dimaksudkan agar setiap tumbuh-tumbuhan itu
menaruh rasa simpati terhadap sapaan manusia dan (4) makna sosio-kultural, bahwa
lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen, yaitu lingkungan hidup alami (ekosistem),
lingkungan hidup hunian (teknosistem) dan

lingkungan hidup sosial (sosiosistem). Ketiga

komponen lingkungan hidup itu (ekosistem, teknosistem dan sosiosistem) saling berinteraksi,
beradaptasi dan mengalami seleksi melalui pertukaran materi, energi dan informasi.
Lingkungan hidup yang ideal hanya dapat tercapai apabila ketiga komponen lingkungan
hidup itu ada dalam keseimbangan. Tumpek Pengarah sebagai ekspresi menyampaikan
terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamanatkan hidup sejahtera dan bahagia
bersama tanpa ada satu yang harus dikorbankan. Umat manusia tidak dapat hidup sendiri
tanpa berinteraksi dengan sesama manusia, juga dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan.
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ABSTRAK
Pada kehidupan modern ini etika umat Hindu khususnya di Bali mulai menampakkan
perubahan sedikit demi sedikit mengikuti perkembangan jaman. Dari latar belakang tersebut
peneliti ingin mengkaji bagai mana cara masyarakat Hindu yang ada di Bali mengaplikasikan
ajaran pendidikan etika hindu yang ada dalam Agastya Parwa dengan dua permasalahan
pokok, yaitu (1) Pendidikan etika apakah yang terkandung pada teks Agastya Parwa ?, (2)
Bagaimanakah implementasi ajaran pendidikan etika Hindu pada teks Agastya Parwa dalam
kehidupan modern?. Penelitian yang dilakukan untuk Skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengamati secara langsung objek
atau buku-buku yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori hermeneutika dan teori etika. Dalam usaha mengembangkan
teori, digunakan metode studi kepustakaan sehingga data menjadi lebih terjamin. Berdasarkan
metode penelitian di atas, hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: pendidikan
etika Hindu yang terkandung pada teks Agastya Parwa menguraikan tentang dua hal yaitu: 1)
perbuatan atau tindakan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap
orang. Kewajiban di sini ditekankan bahwa perbuatan yang dilaksanakan didasarkan dengan
hati yang tulus iklas tanpa pamrih dan semata-mata hanya bentuk pelayanan kepada makhluk
ciptaan Tuhan, (2) suatu perbuatan akan dilaksanakan oleh seseorang jika ada tujuan lain
dibalik perbuatan atau tindakan yang dilaksanakannya. Tujuan lain yang dimaksud dalam
Agastya Parwa adalah dimana manusia harus melaksanakan brata untuk mencapai kelepasan
(moksa) yang merupakan tujuan akhir manusia. Penerapan pendidikan etika Hindu pada
Agastya Parwa dalam kehidupan modern ini ternyata masih diaplikasikan dengan menjadikan
karmaphala sebagai dasar dari setiap tindakan yang akan dilakukan dalam kehidupan seharihari. Hal ini terbukti dari adanya bentuk karmaphala dari setiap tindakan yang dilakukan,
yaitu Sancita karmaphala, Prarabda karmaphala dan Kriyamana karmaphala. Dimana tidak
ada manusia yang terlahir sama, semua tindakan yang dilakukan akan mendapatkan
pahalanya dan setiap tindakan yang dilakukan akan berpengaruh kepada kehidupan yang
akan datang. Untuk melenyapkan semua bentuk karmaphala ini umat Hindu di Bali
melaksanakan tapa, yadnya dan kirtti.
Kata kunci : Pendidikan Etika Hindu, Agastya Parwa.
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I.PENDAHULUAN
Kehidupan modern merupakan suatu pola hidup masa kini yang memiliki cara
berpikir serta gaya hidup yang cenderung mengutamakan hal-hal yang bersifat individualistis
dan materialistis. Keadaan yang seperti ini sangat bertentangan dengan pola hidup yang pada
awalnya masyarakat Bali mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling memberi
yang ada dalam ajaran agama Hindu. Umat Hindu atau masyarakat Bali pada awalnya dikenal
sebagai masyarakat agraris, yang sarat dengan nilai-nilai kearifan tradisi lokal dengan spirit
agama sebagai penguat. Namun saat ini kehidupan masyarakat Bali perlahan namun pasti
mengalami perubahan atau pergeseran ke dalam tatanan kehidupan modern yang disebabkan
oleh pengaruh budaya luar.
Kehidupan modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi adalah suatu
fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global
dan merupakan bagian dari manusia global itu. Globalisasi memiliki dampak yang positif dan
dampak negatif dan yang paling menonjol saat ini adalah dampak negatifnya. Memang pada
dasarnya tidak semua dampak globalisasi tersebut negatif, namun pada kenyataan yang
terlihat terutama dalam perkembangan teknologi saat ini banyak sekali anak-anak mudayang
salah jalan karena tidak bisa menyikapi arus teknologi tersebut. Seperti contoh fasilitas
internet dan handphone yang semestinya digunakan untuk alat berkomunikasi dan menambah
ilmu serta wawasan pengetahuannya malah disalahgunakan untuk mencari hal-hal yang tidak
sepantasnya seperti mencari dan menonton film porno. Kejadian semacam ini perlu
diperhatikan terutama oleh orang tua, agar tetap menjaga, mengawasi serta mengarahkan
anak-anak mereka sehingga tetap berada pada jalan yang benar yang sesuai dengan ajaranajaran Agama Hindu. Orang tua harus dapat membekali anak-anak mereka dengan
pendidikan etika yang baik, sehingga dengan demikian mereka akan dapat membedakan
mana prilaku yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Etika dalam
kehidupan ini mempunyai peranan yang sangat penting yaitu untuk memberikan arahan,
garis, patokan atau pedoman kepada manusia bagaimana sebaiknya bertingkah laku dalam
masyarakat (Suhardana, 2006:6).
Agastya parwa mengandung nilai-nilai luhur dalam berbagai aspek seperti ajaran
tentang karmaphala, yoga, kelepasan, sosial, etika dan sejumlah aspek lainnya yang dapat
digunakan sebagai pedoman dalam berprilaku. Memang pada dasarnya banyak masyarakat
yang belum mengetahui atau mengenal kitabAgastya parwa ini, namun ada baiknya jika teksteks dari Agastya parwa itu lebih-lebih yang memuat nilai pendidikan etika dibaca dan
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diresapi, sehingga setelah diresapi dan ajarannya melekat pada pikiran maka seterusnya
ajaran-ajaran itu bisa di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Agastya parwa
memang tidak semua teks yang dapat dimengerti dengan mudah. Untuk teks-teks yang
memiliki makna kias ataupun agak sulit dimengerti, diperlukan tuntunan seorang guru untuk
memberikan contoh-contoh sederhana supaya siswa bisa mengerti dengan apa yang dimaksud
dalam teks tersebut. Agastya parwa merupakan salah satu kitab yang penting yang dapat
menuntun umat dalam mengarungi kehidupan ini.
Mengingat betapa pentingnya ajaran pendidikan etika yang ada dalam Agastya parwa
tersebut, maka muncullah minat untuk menggali teks-teks yang dapat meningkatkan nilai
pendidikan etika yang terkandung dalam Agastya parwa, dan penulis tertarik untuk
mengangkat sebuah tulisan yang berjudul “Pendidikan Etika Hindu pada Teks Agastya
parwadalam Kehidupan Modern” sebagai upaya untuk mengetahui sejauh manakah
penerapan ajaran pendidikan etika Hindu yang ada pada Teks Agastya parwa dalam
Kehidupan Modern.

II. PEMBAHASAN
2.1 Pendidikan Etika Yang Terkandung Pada Teks Agastya parwa
Pendidikan etika merupakan pendidikan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap
orang terlebih-lebih di jaman kali yuga seperti sekarang ini. Karena tanpa pendidikan etika
seseorang tidak akan dapat membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana
perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dengan memiliki pendidikan seseorang akan dapat
menghadapi persoalan-persoalan hidup yang ada di dunia ini dengan pikiran yang positif dan
hati yang tenang, serta selalu berlandaskan atas ajaran dharma.
Berikut ini akan dijelaskan tentang pendidikan etika yang terkandung pada Teks
Agastya parwa yang di dalamnya menguraikan tentang hakikat kehidupan, yang mana dalam
melaksanakan segala kegiatan atau tindakan di dunia ini harus didasarkan dengan hati yang
tulus ikhlas tanpa pamrih. Terkait dengan hal tersebut, maka pendidikan etika dalam teks
Agastya parwa di bagi menjadi dua bagian yaitu: (1) perbuatan dilaksanakan berdasarkan atas
kewajiban, (2) perbuatan dilaksanakan karena ada tujuan lain dibalik tindakan tersebut.
Berikut akan dijabarkan mengenai dialog-dialog yang terkait dengan pendidikan etika yang
terkandung pada teks Agastya parwa yang membahas mengenai perbuatan yang dilaksanakan
berdasarkan atas kewajiban.
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2.1.1 Perbuatan Dilaksanakan Berdasarkan Atas Kewajiban.
1. Pertanyaan Sang Drdhasyu kepada Bhagawan Agastya tentang sebab Sang Aditi
berputra Dewata.
Uvaca, sumahur bhattaragastya: lin nira:
drdhasneham puro dhitva
aditih krodhavarjita
upeksananvita kimcit
prajasargesu pujita,

Kalinanya : manke sila nika nuni : san aditi
sedanyan pinaka stri de bhagawan kasyapa gon
karuna pinakaswabhawa rasika, dewata ri hidep
nira ri swami nira. Pisaninun ta rasika katamana
gelen sanka pisan. Hana ta buddhi upeksa
kathancana, ndan ikan buddhi tan kenen gelem.
Mwan bhakti maswami lawan gon asih
pinakawatwan in citta rasika.
tasmat sute sudewatah

Terjemahannya;
Bhatara Agastya menjawab :
Tingkah lakunya sebagai berikut : ketika Sang Aditi menjadi istri Bhagawan Kasyapa
sifat-sifatnya penuh kasih sayang, memandang suaminya sebagai dewata, sama sekali
ia tidak pernah marah walaupun hanya sekali, nagaimanapun juga ia memiliki sifatsifat penuh pengertian, seperti sifat-sifat tidak pernah marah, bakti setia kepada suami
dan sifat-sifat penuh kasih sayang. Demikianlah yang menjadi dasar sifat-sifatnya.
(Sura, dkk., 2002).

2. Pertanyaan Sang Drdhasyu kepada Bhagawan Agastya tentang sebab Sang Diti
berputra Daitya.
Ditia krodhapara caiva viyonatam
atitartta
ujar yajam pa buddhin ca prajajasarge
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pura-pura;

kalinanya: manke sila nika nuni, sedennya n
pinakastri de Bhagawan Kasyapa: gon krodha, gon
asih swabhawa nika. Tan anga kasampayana. Tar
sukha citta rasika yan wineh weh, kunan yan
paweweh lewih sukha rasika. Dharmmasila tara
niki, yatna mintuhu warawarah San Hyan Agama,
sura tan anga melas arepa, manga matya tar
anganimpes-impesa. Mananugraha bhakti,
dumenda ta bhakti. Mankana sila nika San Diti
nuni. Matannyan pakanan Daitya wekasan, apan
yeka Daitya naranya ikan tan anga kasampayana.

Terjemahannya:

Tingkah lakunya sebagai berikut. Tatkala dijadikan istri oleh Bhagawan Kasyapa: suka
marah, sangat sayang. Tidak mau menghina. Tidak senang diberi pemberian, namun
lebih senang memberi. Inilah perbuatan Dharma tertinggi: sungguh-sungguh
menyakini ajaran agama, pemberani tidak mau minta kasihan, lebih baik mati dari
pada menanggung malu. Memberi anugerah orang yang hormat, menghukum orang
yang tidak hormat. Demikianlah perilaku Sang Diti dahulu. Itulah sebabnya berputra
Daitya kemuadian karena yang disebut Daitya adalah orang yang tidak mau dihina.
(Sura, dkk., 2002).

Dari beberapa penjelasan teks di atas, dapat penulis interpretasikan bahwa segala
tindakan kerja maupun perbuatan yang ada dalam kitab Agastya parwa, menekankan bahwa
segala kegiatan yang terjadi di dunia ini harus dilaksanakan berdasarkan atas kewajiban.
Kewajiban di sini ditekankan bahwa perbuatan dilaksanakan dengan berlandaskan hati yang
tulus ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharapkan hasil atau imbalan dari tindakan yang kita
laksanakan tersebut.
Segala perbuatan yang kita laksanakan di dunia ini, kita persembahkan sebagai
suatu yadnya dalam bentuk pengabdian diri melalui rasa bhakti kehadapan Ida Sang Hyang
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Widhi Wasa. Bhakti yang utama adalah pelayanan. Pelayanan atau pertolongan penuh kasih
kepada mereka yang membutuhkannya merupakan bhakti yang paling menyenangkan Tuhan,
yang mana melalui pelayanan bhakti inilah akan dapat menghantarkan seseorang menuju
kebahagian duniawi sampai kelepasan (moksa) (Anadas Ra 2007 : 48). Pelayanan penuh
kasih kepada Tuhan, sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah suatu
kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan di dunia ini
akan selalu harmonis.Sedangkan mengenai dialog-dialog yang terkait dengan pendidikan
etika yang terkandung pada teks Agastya parwa yang membahas mengenai perbuatan yang
dilaksanakan karena ada tujuan lain dibalik tindakan tersebut, akan dijabarkan melalui teksteks berikut ini:

2.1.2 Perbuatan Yang Dilaksanakan Karena Ada Tujuan Lain Dibalik
Tindakan Tersebut.

1. Dialog mengenai tujuan Sang Parasu Rama
Ateher amasi ya tela. Ya ta phala
ika ta wiswajit yajna ginawe
Parasu-Rama. Ya taphala swargatibhara,
sumahasra guna halep nikan Indraloka. Ikan
swarga phala nikan wiswajityajna, ya pinatra
kasihan ira hilanakena tekap Sri Rama dasarathi
nuni sedannyan kawasa laras nira ikan sarengape
de San raghawa ri ulih ni Ran Rama sanke (na)
Wideha-(du) nagari makolih Sri Janakarajaputri.
Hetunyan pinarah swarga nira wekasan, ginesenan
ri dilah San Hyan Wigatamala. Bhasmibhuta ta ya
wekasan. Enak ta manah Bhagawan Parasu-Rama
wekasan, apan ya rakwa wighna nin yoga nira,
apan ta nya sadhya nira.

Terjemahannya:
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Ia juga memiliki minyak wijen berlimpah. Itulah pahalayajna yang sempurna
yang dilaksanakan oleh Parasu-Rama. Itulah yang menghasilkan surga yang luar
biasa, seribu kali lebih indah dari pada Indraloka. Yajna yang sempurna itu
menghasilkan surga. Itulah yang dahulu diminta dengan rendah hati olehnya
supaya dihilangkan oleh Sang Rama putra Dasaratha ketika panahnya, yaitu
Sarenggapa berhasil dikuasai oleh Rang Rama ketika Sang Rama kembali dari
negeri Wideha saat sedang menjemput Dewi Sita. Itulah sebabnya maka akhirnya
surganya dipanah, terbakar oleh nyalanya Sang Hyang Wigatamala. Sehingga
menjadi abu. Akhirnya gembiralah hati Bhagawan Parasurama, karena surga
itulah konon yang menghalangi yoganya, yang menjadi tujuan tujuannya. (Sura,
dkk., 2002).

2. Penjelasan tentang brata yang harus dlakukan untuk mencapai kelepasan.
katham siddham prayojanam ? ...
... ta gatis tasya prasida Bhagawan Veda,
sajna hyan mami! Yukti dahat wuwus rahadyan
sanhulun, an kedewatan ikan usiren sakaren,
kamena ni munsira n kamoksan. Paran ta brata kan
manusa mwan lwire nin jnana karegepanya,
yatanyan patemahana dewata dlaha? Kasihana
ranan hyan mami, warahen temen-temen!

Terjemahannya:

Baiklah ayah! Benar sekali kata-kata tuanku. Sementara kedewatan yang hendak
dicari sebelum hendak menuju kelepasan. Bagaimanakah brata seorang manusia
dan keadaan pikiran yang harus dikuasai supaya kelak menjadi dewata?
Kasihanilah ananda tuanku. Ajarkanlah yang sebenarnya! (Sura, dkk., 2002).

Berdasarkan hasil pemaparan dari teks-teks di atas maka, penulis dapat
menginterpretasikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sang Parasu Rama yaitu perang
untuk melenyapkan raksasa-raksasa yang mengacau dunia dan nirwana adalah tindakan
kebenaran. Karena tujuan Sang Parasu Rama adalah untuk menghilangkan ketidak benaran
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

321

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

sehingga Sang Parasu Rama dapat terlepas dari ikatan duniawi dan mencapai tujuan
tujuannya. Didalam menjalani kehidupan manusia harus melaksanakan tiga brata yaitu,
tidak marah, tidak loba, dan tidak tenggelam dalam perasaan, namun di kehidupan sekarang
manusia menginginkan sesuatu yang lebih banyak dari yang dia butuhkan, suka marahmarah dan sering tenggelam dalam perasaan hatinya sehingga sulit terlepas dari ikatan
duniawi. Seseorang boleh menginginkan dan mencari kekuasaan, harta, kemormatan,
kebahagiaan tersebut, asalkan ada tujuan yang baik dibalik itu semua.

2.2 Implementasi Ajaran Pendidikan Etika Hindu Pada Teks Agastya parwa Dalam
Kehidupan Modern
Seperti kita ketahui bahwa kehidupan modern merupakan suatu pola hidup masa kini
yang memiliki cara berpikir serta gaya hidup yang cenderung mengutamakan hal-hal yang
bersifat materialisme dan rasionalisme serta mengenyampingkan hal-hal yang bersifat
metafisis. Dalam era globalisasi ini, kehidupan modern semakin identik dengan pesatnya
perkembangan teknologi dan banyaknya pengaruh-pengaruh budaya asing yang sering ditiru
oleh kebanyakan orang, tanpa mengetahui secara pasti apakah pengaruh tersebut dapat
menimbulkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Untuk mengantisipasi halhal yang tidak diharapkan, kita sebagai masyarakat khususnya umat Hindu sebaiknya
memiliki pendidikan etika agar dapat memilah-milah apakah pengaruh budaya asing tersebut
dapat memberikan dampak yang posotif ataupun sebaliknya dapat memberikan pengaruh
negatif dalam kehidupan ini. Pendidikan etika merupakan salah satu hal yang harus dimiliki
oleh setiap orang, tidak saja dibutuhkan dalam kehidupan modern ini tetapi juga dimasa-masa
mendatang. Pendidikan etika sudah ada sejak dahulu, bisa kita lihat di kitab-kitab Hindu yang
memuat ajaran-ajaran kebenaran yang dituangkan dalam bentuk carita-cerita maupun dialogdialog. Seperti ajaran dalam kitab Agastya parwa dimana dijelaskan bahwa kewajiban
seorang manusia adalah melakukan pelayanan kepada Tuhan dan semua makhluk ciptaannya,
seperti yang disebutkan adalah bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya,
kewajiban seorang murid kepada gurunya dan kewaiban anak kepada orang tuanya serta Sang
Parasurama dimana untuk mencapai tujuan tujuannya Ia menghancurkan semua ketidak
benaran. Semua tindakkan yang dilakukan baik karena kewajiban maupun karena ada tujuan
haruslah dilakukan dengan etika yang baik sehingga apapun tindakan yang dilakukan akan
memberikan kedamaian.
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Di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa dari dulupun pendidikan etika sudah diajarkan
dalam Agama Hindu, hanya penerapannya saja yang mengalami perbedaan. Jika pada jaman
dahulu pendidikan etika dalam Agastya parwa dilukiskan melalui kisah perkawinan Dewadewa, Rsi atau asal usul para Rsi, dalam kehidupan modern ini ajaran pendidikan etika yang
ada dalam Agastya parwa diaplikasikan melalui proses pembelajaran dan dipraktekkan dalam
kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian Agastya parwa dalam kehidupan sehari-hari oleh
masyarakat Hindu, direalisasikan ke dalam ajaran hukum karma yang disebut Karmaphala
yang masih dijadikan dasar dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya. Karmaphala
yaitu hasil atau buah karma dari setiap tindakan. Tiga jenis karma tersebut adalah:
2.2.1 Sancita Karmaphala
Tiada sebab yang tanpa akibat dan tiada karma yang tanpa pahala. Setiap perbuatan
pasti ada pahalanya. Perbuatan baik pasti akan berakibat baik dan perbuatan buruk berakibat
buruk. Walaupun demikian, dalam kenyataan hidup sehari-hari sering ditemukan orang yang
selalu berbuat baik, tetapi hidupnya kurang bahagia.
Sancita Karmaphala adalah bagian hukum karmaphala yang pertama. Sancita
Karmaphla berarti pahala yang terdahulu yang belum habis dinikmati dan menjadi benih
yang menentukan keadaan kehidupan sekarang. Manusia (dan semua makhluk hidup) lahir ke
dunia dengan membawa phala dari karma yang lampau. Agama Hindu meyakini bahwa
sebelum makhluk hidup menjelma pada kehidupan sekarang, mereka pernah mengalami
kehidupan pada masa lalu. Akan tetapi, seringkali manusia tidak mengetahui kehidupannya
pada masa lalu. (Gunadha 2013 : 128).
Sancita Karmaphala dalam kehidupan saat ini dapat dilihat dari kelahiran manusia
yang berbeda-beda, tidak ada manusia yang terlahir sama, ada yang lahir dengan wajah
rupawan atau buruk rupa, lahir di keluarga kaya atau miskin, tubuh yang cacat atau normal,
hidup senang atau susah (Gunadha 2013 : 157). Seperti disebutkan pada beberapa teks dalam
Agastya parwa berikut ini :
dharmasilam naram loke
drastum necchati katarah
pretyabhutya vacaksyuh syad
maharauravasambhavah.

kalinanya : yan panon pwa ya wwan subrata,
susila, wwan data, prihatin manahnyan wulati
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rika, kunan yan panon wwan aperep mandedel
mandandeweh larambek, sukha manahnya n
wulati rika, ika ta silanya wwan mankana ya
hetunya n panjanma wuta, apan don in mata
hinanaken de bhattara manona sila rahayu,
tuminhala rin sastraguna.

Terjemahannya :

Apabila melihat orang yang saleh, baik budi, orang dermawan, ia benci, namun bila ia
melihat orang meninju, menendang, memukul dan menghina, ia senang itulah yang
menyebabkan ia lahir buta sebab mata diciptakan oleh Bhatara untuk melihat
perbuatan yang baik dan sifat-sifat baik menurut sastra. (Sura, dkk., 2002).

Kunan ikan bisu manke sila nika nuni :
na vacati vadyam tu yad
durvacyam wacayen narah
mrtas tu prapnuyat maukyam
tasmat papo mahitale.

kalinanya : hana ujar yogya renon denin loka
parempara, ndatan anga ya mujarakena ika,
mogha tunna hilatnya n panujaraken ikan ujar
yukti, kunan yan panujaraken tan yogya renon
denin rat, widagdha yanujaraken ika, ika ta sila
nikan wwan mankana hetunyan panjanma bisu,
apan sadhana nin mujaraken dharma ikan
rasendriya, don in tutuk hinanaken de bhattara.

Terjemahannya:

324 I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

Perbuatan orang yang bisu pada masa lampau seperti berikut : Ada kata-kata yang
patut didengar oleh masyarakat melalui seseorang kepada orang lain (seperti) ia tidak
mau untuk mengatakannya, maka tidak berguna lidahnya untuk mengatakan kata-kata
benar. Akan tetapi bila hendak mengatakan kata-kata yang tidak patut didengar orang,
ia sangat pandai mengatakannya. Perbuatan yang demikianlah yang menyebabkan ia
lahir bisu sebab lidah itu adalah sarana untuk membicarakan dharma. Untuk itulah
mulut diciptakan oleh Bhatara. (Sura, dkk., 2002).

Kunan ikan tuli manke sila nika nuni :
sravaniyam yada vakyam
srotum necchati yo narah
mrtas tu prapnuyat kascit
badhiryam lokaninditah

kalinanya : hana ujar yogya hidepen hitawasana
mwan pitutur san pandita, tinukupnya talinanya
n panreno ika, kadi sinula hidepnya n panreno
mankana, kunan yan ujar ahala mwan kocapan in
len, upet lawan wadul-wadul, talina lintah yerika,
moghamedha, ekasrawya yan mankana, hetunya
n panjanma tuli, apan sadhana nin rumeno warahwarah san pandita de nin talina, na hinanaken
de bhattara.

Terjemahannya:

Adapun orang yang tuli perbuatanya yang lampau sebagai berikut: ada kata-kata yang
patutu diresapkan yang membawa kerahayuan dan nasihat sang pandita, telinganya
ditutup bila ia (mendengar) kata-kata yang jahat dan ocehan kepada orang lain,
umpatan dan senang mangadu (telinga lintah) telinganya didekatkan pada hal itu,
maka telinganya tajam untuk satu hal yang demikian. Itulah yang menyebabkan ia
menjelma tuli sebab sarana untuk mendengarkan ajaran sang pandita telinga itu
diciptakan oleh Bhattara. (Sura, dkk., 2002).
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

325

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

Teks-teks di atas mencerminkan bahwa kehidupan saat sekarang terjadi karena
karmaphala di kehidupan terdahulu. Bila di kehidupan terdahulu seseorang senang
memanjakan indriyanya atau tidak mampu mengendalikan indriyanya maka di kehidupan
sekarang dia tidak bisa menggunakan indriyanya itu. Bila di kehidupan terdahulu seseorang
senang menggauli wanita yang terlarang maka di kehidupan ini dia menderita epilepsi. Bila di
kehidupan terdahulu seseorang memiliki sifat yang tidak baik namun berbhakti kepada
Tuhan, di kehidupan sekarang dia memiliki kekayaan yang berlimpah namun tidak ada orang
yang menyukainya. Seseorang yang kaya, tampan/cantik, terhormat, tidak cacat dan disukai
oleh semua orang itu berarti di kehidupan terdahulu dia mampu mengendalikan indriyanya,
berbhakti kepada Tuhan dan suka membantu sesama.

2.2.2 PrarabdaKarmaphala
Prabda Karmaphala adalah karma yang dilakukan pada kehidupan sekarang dan
pahalanya juga habis dinikmati sekarang. Secara jasmani hukum ini mudah diamati pada
tindakan manusia sehari-hari, misalnya seorang makan akibatnya kenyang atau seorang yang
mengantuk akan hilang kantuknya setelah tidur pulas. Seorang pencuri yang tertangkap
kemudian dihajar masa dan akhirnya dipenjara, juga menunjukkan karma yang langsung
dinikmati phalanya (Gunadha 2013 : 130). . .
Selain pergaulan, prarabda karmaphala juga terlihat dari politik di Bali. Dalam
artikel yang berjudul Penjarakan Tersangka Korupsi (Bali Post, 21-27 Oktober 2013 : 17)
karena korupsi sound system taman budaya Bali sehingga Ketut Suastika sekarang menjadi
tersangka. Perbuatan yang hasilnya dinikmati sekarang atau dikehidupan sekarang dapat
dilihat dalam teks Agastya parwa berikut ini.
Kuanan ikan wwan tehelen, gimbelen, wwahen ;
agamyagamana naran ika, dadi malunguh rikan
prasiddha linaranan san pandita, makapanada
kasaktinya wiryanya, masnya. Ika ta wwan
mankana tan wruh rin pantikrama, yeka mankana janmanya.
Terjemahannya :
Orang yang menderita penyakit tehelen, bekutil-kutil, bisul-bisul adalah orang yang
hendaknya tidak dapat didekati (agamyagamana). Akibat ia duduk di tempat yang
telah ditetapkan oleh sang pendeta terlarang, karena memiliki kesaktian, keberanian,
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kekayaan, orang yang demikian itu tidak tahu aturan, demikian penjelmaannya. (Sura,
dkk., 2002).
kunan ikan wwan angirih urema sadakala,
pitrkopad jvarapraptih
awamana mebu mabapa ika nuni.
Terjemahannya :
Orang yang menderita penyakit kronis yang berkepanjangan sebagai akibat ia tidak
hormat kepada ibu dan ayahnya dahulu. (Sura, dkk., 2002).
kuanan ikan wwan awenes tan pabrata, sapolahnya
pade tinemes, yadyapi yukti ujarnya, kady anreno
sapatha hidep nin wwan rumeno sawuwusnya;
saprayojananya mogha tan siddha,
pandutvam anrtavacah
angelem lenok ika nuni.

Terjemahannya :

Orang yang pucat, tidak melaksanakan brata, meskipun segala perbuatannya
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan kata-katanya benar, tetapi orang yang
mendengar kata-kata itu sebagai sumpah sarapah segala yang diinginkan tidak akan
tercapai sebagai akibat dahulu ia suka berbohong. (Sura, dkk., 2002).

Teks-teks diatas mencerminkan bahwa segala tindakan yang dilakukan pasti akan
mendapatkan pahalanya. Perbuatan yang dilakukannya sekarang akan diterimanya saat
sekarang atau dikehidupan sekarang. Orang yang suka berbohong kepada orang lain ketika
dia berkata yang sebenarnya dia tidak akan dipercayai oleh orang lain. Seorang anak yang
tidak mematuhi nasehat orang tua, tidak hormat dan durhaka kepada orang tua dalam
kehidupannya sekarang dia akan menderita penyakit yang berkepanjangan yang tidak bisa
disembuhkan.

2.2.3 KriyamanaKarmaphala
Kriyamana Karmaphala, yaitu perbuatan yang hasilnya belum sempat dinikmati pada
masa sekarang, tetapi akan dinikmati pada kehidupan berikutnya. Secara lahiriah, dapat
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

327

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

diamati adanya pekerjaan manusia yang hasilnya belum sempat dinikmati hasilnya secara
langsung. Misalnya, seorang yang menanam padi, sebelum padi itu dipanen ia telah
meninggal, maka dia tidak dapat menikmati hasil panen padi yang telah ditanamnya. Akan
tetapi, bukan logika sesederhana ini yang dimaksud dengan kriyamana karmaphala.
Setiap perbuatan akan menghasilkan pahala, perbuatan yang dilakukan sekarang
tetapi pahalanya dinikmati di kehidupan yang akan datang bisa diamati dalam kehidupan
masyarakat Bali di jaman modern ini seperti banyak masyarakat Bali yang menjual tanah
persawahannya karena tergiur akan uang yang banyak yang akan didapatkannya setelah
menjual tanah persawahan tersebut. Dengan semakin berkurangnnya lahan persawahan dan
lahan kosong di Bali maka setalah berganti generasi maka kita yang terlahir kembali atau
anak cucu kita tidak akan memiliki tempat tinggal dan akan kekurangan makanan karena
tanah persawahan itu sudah lenyap. Selain itu menurut ajaran karmaphala dalam Agastya
parwa adanya tumbuhan-tumbuhan binatang dan orang miskin adalah akibat dahulu ia tidak
menggunakan indriya yang diberikan oleh bhatara untuk kebaikan (Dharma). Hal ini
sebagaimana diuraikan dalam teks Agastya parwa berikut ini.
kim cid vratam trtiyam tu
akrodham sokavarjitam
alobham karayed yas tu
tasma devatvam apuyat,
kalinya : akedik ikan brata gawayakena de nikan
manusa, yan ahyun matemahana dewata. Tiga
pratyeka nikan brata: akrodha, ayo gon krodha;
alobha, ayo lobha, sokavarjita, ayo gon prihati.
Nahan tan brata tigan siki gawayakena nikan
manusa, yatanya patemahana dewata.

Terjemahannya :
Artinya, sedikit brata yang harus dikerjakan oleh manusia agar menjadi dewata.
Brata itu perinciannya ada tiga: akrodha: jangan marah, alobha: jangan loba,
sokavarjita: jangan terlalu bersedih hati. Itulah brata yang banyaknya tiga yang harus
dikerjakan orang agar menjadi dewata. (Sura, dkk., 2002).

328 I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

Dari penjelasan beberapa teks diatas jelaslah bahwa betapa pentingnya pengendalian
indriya dan pengendalian diri sebagai upaya untuk mendapatkan kelahiran menjadi manusia
utama di kehidupan yang akan datang, sebab hanya manusia yang mampu melepaskan
dirinya dari ikatan duniawi.
Untuk menghilangkan atau menghancurkan semua karmaphala yang burukbaik yang
dibawa dari kelahiran dahulu, karmaphala yang dinikmati sekarang atau di kehidupan
sekarang dan karmaphala yang akan diterima di kehidupan yang akan datang, adalah dengan
melakukan tapa, yadnya dan kirtti yang oleh umat Hindu di Bali masih tetap dilakukan di
jaman modern ini.Tapa adalah pengendalian indriya atau menjauhi bentuk-bentuk
keduniawian dengan melaksanakan meditasi yang biasanya dilakukan oleh umat Hindu pada
saat hari raya Siwaratri dan hari raya Nyepi. Yadnya adalah upacara atau korban suci yang
ditujukan kepada Tuhan yang dilakukan dengan ketulus iklasan tanpa pamrih yang tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan umat Hindu di Bali seperti menghaturkan banten nasi atau
saiban setiap hari dan melaksanakan upacara Dewa Yadnya. Kirtti adalah membangun
tempat-tempat pemujaan, tempat peristirahatan dan tempat-tempat indah yang dapat di
digunakan untuk melaksanakan dharma seperti dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali
yang sudah dipengaruhi oleh kehidupan modern dimana lebih mementingkan harta dan
kekuasaan namun masih banyak terdapat orang-orang yang mau membangun pura atau
memugar pura untuk kepentingan bersama.
III. PENUTUP
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang pokok
persoalan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup berikut
akan diuraikan secara berturut-turut simpulan dan saran-saran sebagai berikut:

3.1 Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pendidikan etika Hindu pada teks Agastya Parwa membahas tentang: 1) perbuatan
atau tindakan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang.
Kewajiban disini ditekankan bahwa perbuatan yang dilaksanakan didasarkan dengan
hati yang tulus iklas tanpa pamrih, 2) suatu perbuatan akan dilaksanakan oleh
seseorang jika ada tujuan lain dibalik perbuatan atau tindakan yang dilaksanakannya
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tersebut. Tujuan lain yang dimaksud dalam Agastya Parwa adalah brata yang harus
dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai kelepasan (Moksa).
2. Penerapan pendidikan etika pada teks Agastya Parwa dalam kehidupan modern ini
ternyata masih di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terbukti dari masih
di gunakan hukum Karmaphala sebagai pedoman melaksanakan setiap tindakan di
kehidupan sehari-hari umat Hindu Bali.
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DARI TAHTA BATU KE PADMASANA:
RELASI KULTUS DEWA RAJA DALAM PERGESERAN
SISTEM RELIGI DI BALI
Oleh: Dr. I Made Pageh, M.Hum1
Email-madepagehundiksha@gmail.com
https://kajiansejarahbaliutara.blogspot.com

ABSTRAK
Zaman pasejarah sampai zaman melinial ini, pemujaan terhadap roh leluhur masih
tetap ajeg di Bali, dengan relasi kuasa di balik sistem religi itu maka sangat menarik untuk
dikaji menggunakan pendektatan cultural studies (teori kritis). Kajian ini bertujuan untuk
mengkaji relasi kuasa dalam sistem religi di Bali sejak zaman megalitk sampai zaman
melinial ini. Penulisan menggunakan prosedur penulisan sejarah, yaitu heuristik,
kritik,interpretasi, dan historiografi. Dengan pendekatan kajian budaya (teori kritis). Konsep
teori menggunakan teori strukturasi (Giddens, 2010) dan relasi kuasa (Foucoult,
2012).Hasilnya menemukan bahwa zaman megegalitikum Tahta Batu merupakan
representasi dari pemujaan roh leluhur, sedangkan zaman Batur yaitu pemerintahan Jaya
Pangus disebut Bebaturan abad ke-12, kemudian menjadi Padma Capah dan zaman
pemerintahan berpusat di Gelgel terjadi penggelgelan dilakukan oleh Dalem Ngelesir sebagai
agensinya, Ulu-apad Desa Bali Aga disusupi struktur pemerintahan turun-temurun (wakil
Gelgel di desa pakaraman). Juga Dalem Ngelesir melakukan restrukturisasi dengan
menanamkan konsep pura Dasar. Baru berubahn sistem religinya secara filosofis setelah
munculnya Padmasana diageni oleh Dang Hyang Nirartha abad ke-16. Dengan demikian
pergeseran pemujaan roh leluhur dapat dipahami dengan melihat agensinya dariwaktu ke
waktu dalam sistem religi di Bali.
Kata Kunci: relasi kultus, dewa raja, sistem religi
I. PENDAHULUAN
Pulau Bali kata Miguel Covarrubias (2013) sangat kecil “bagaikan setitik air di
Samudra Teduh”, namun sangat unik dan menarik minat pengunjung. Mengapa pulau yang
sangat kecil itu sangat unik dan tersohor di seluruh dunia. Apanya yang unik sehingga
memikat banyak pengunjung ke Bali. Mengapa Bali tidak habis-habisnya dijadikan objek
1

Penulis adalah Dosen di Pascasarjana Jurusan IPS Undiksha dan Pendidikan Sejarah Fakultas Hukum dan
Ilmu Sosial Undiksha Singaraja, Alumnus S-2 Sastra Sejarah UGM Yogyakarta, tahun 1998, dan Alumnus S-3
Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar, tahun 2016.
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kajian akademik, baik dalam sistem sosial-budaya, sistem subak, desa pakaraman, sistem
religi, maupun bidang ilmu sosial lainnya. Dapat dikatakan dalam “pulau kecil tersimpat
masalah-masalah yang besar“ yang dapat dijadikan pusat kajian berbagai disiplin keilmuan.
Bahkan makin hari makin menarik dan menantang untuk dijadikan objek kajian berbagai
disiplin, seperti sejarah, sosial-budaya, humaniora, politik, termasuk sistem religinya.2
Kajian ini tertarik pada perkembangan bentuk, fungsi dan makna dari Padmasana
dalam sistem religi Bali, yang berkembang secara genealogis dari tahta batu (zaman
prasejarah), sampai munculnya Padmasana penuh ukiran dewasa ini.3 Perkembangan bentuk
tempat pemujaan ini sangat menarik dikaji, karena merupakan tempat pemujaan inti dan
menjadi hulu dalam sistem pemujaan di Bali. Orietasi, agen, dan struktur yang mengikuti
sistem religi di Bali terus mengalami perubahan, dari zaman ke zaman. Unsur politik dan
kekuasaan mewarnai sistem religi di Bali, terutama dalam aplikasi konsep kultus dewa raja
dalam hegemoni pemujaan roh leluhur, raja resi dan Sang Catur Sanak yang berkembang
dalam pemaknaan melalui upakara ritual (bebantenan) di Bali.4
Dari uraian di atas menarik untuk dikaji beberapa masalah terkait dengan padmasana
ini. Pertama, bagaimanakah perkembangan bentuk, fungsi, dan makna yang terkandung
dalam padmasana di Bali ? Kedua, bagaimanakah relasi kuasa agen dalam adaptasi budaya
itu?

Ketiga,

bagaimanakah

struktur

dan

adaptasi

budaya

masyarakat

dalam

perkembangannya?
Pemecahan masalah dilakukan dengan mengikuti prosedur penelitian ilmu sosial,
yaitu: (1) pengumpulan data baik data lapangan (observasi, wawancara mendalam) maupun
studi dokumen; (2) data yang terkumpul dikritik keasliannya, sehingga keabsahannya dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah; (3) kemudian fakta dikonstruksi untuk menghasilkan
wacana sistem religi di Bali; (4) penulisan karya ilmiah. Penulisannya menggunakan
pendekatan sejarah (diakronik) yaitu: mengaitkan waktu-agen- dan struktur (Giddens, 2010)
dalam proses baik secara kontinuitas dan diskontinuitas. Falsafah kearifan lokal Bali tetap
dijadikan rujukan, seperti adanya konsep rwabhineda, trihita karana, konsep desa-kalapatra, kultus dewa raja

yang memberikan keluwesan dalam adaptasi budayanya, baik

2

Miguel Covarrubias, 2013. Pulau Bali: Temuan yang Mentakjubkan. Sunaryo Basuki (penerjemah) ( Penerbit
Udayana University Press: Denpasar), hal.3.
3
Bernet Kempers, 1960. Petunjuk Tentang Peninggalan-peninggalan di Bali. R. Soemono (penerj.), (Penerbit
Ichtiar: Jakarta), hal. 6
4
I Made Pageh, Metodologi Sejarah: dalam Perspektif Pendidikan, (Denpasar: Larasan: 2010).
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berbentuk mimikri atau hibridasi (H.K. Bhabha, dalam Martono, 2011), serta teori kajian
budaya dan kritis lainnya.5
I.1 Kerangka Berpikir
Berpikir historis tentu melihat sesuatu diawali dengan melihat asal-usul dari wacana
yang ditemukan, dengan menempatkannya dalam konteks desa-kala-patra (genah-masakewentenan) sejalan dengan pandangan Giddens (2010) mengaitkan waktu-agen-dan struktur.
Konteks waktu mewajibkan penulis menggunakan pemikirannya Weber (sosiolog German)
yaitu verstehen, terutama dalam memberikan makna sebuah wacana. Sedangkan agen bukan
hanya diartikan orang, tetapi juga kelompok, lembaga, dan organisasi, inilah yang mengantar
ke dalam sosio-kultural. Sedangkan pemahaman struktur diarahkan pada teori posstruktural
kritis. Kerangka berpikir dalam uraian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Bagan 01: Pertalian Sejarah Struktur dan Kultur Masyarakat

WAKTU

AGEN

STRUKTUR

KULTUR:
BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA

Sumber: Diadaptasikan dari Giddens (2010), Ngurah Bagus (dalam Wijaya, 2012:966).

Hubungan dalam bagan ini dapat dijelaskan secara singkat, bahwa sebuah peristiwa
pasti melibatkan agen, struktur yang meruang dan mewaktu. Manusia berbudaya (kultur)
dalam berbagai dimensinya memiliki bentuk, fungsi, dan makna/pemahaman yang terus
bergulat (verstehen), bahkan terjadi pertarungan makna dan ideologi di masyarakat. Sebuah
gagasan (ideologi agen) baru terus bertarung untuk dapat melakukan strurasi (struktur dan

5

Anthony Giddens, Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat (Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2010). Cf. Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern,
dan Poskolonial (Raja Wali Pers: Jakarta, 2011), hal. 158; Cf. Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial
(Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
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kultur) di masyarakat. Keberterimaan masyarakat terhadap wacana baru dapat mengubah
bentuk ide, gagasan, prilaku, dan artefak yang dihasilkan dalam masyarakat, dalam
perjalanan waktu secara kontinum terjadi saling mempengaruhi dan saling beradaptasi dalam
bentuk mimikri atau hibridasi. Teori ini digunakan untuk melihat sebuah relasi artefak (Tahta
Batu-Padmasana) dalam struktur dan kultur masyarakat Bali, terkait dengan konsep Kultus
roh leluhur (Tahta Batu) sampai Dewa Raja (pemujaan roh Raja) dalam sistem religi
masyarakat Bali.

II. PEMBAHASAN
II.1 Tahta Batu Kultus Roh Leluhur Zaman Megalitik
Jejak kepercayaan kekuatan gaib dan roh para leluhur bangsa Melayu Austronesia
yang mendiami wilayah Asia Tenggara- Indonesia sampai sampai Piji dan Madagaskar,
jejaknya dapat ditemukan zaman prasejarah yaitu zaman batu besar (megalitikum). Jenisnya
antara lain: sarkopagus, funden berundak, fondusha, dolmen/tahta batu, menhir, patung nenek
moyang, silhouet, pipisan batu, dan sebagainya. Dalam sejarah Indonesia kepercayaan
prasejarah ini lebih popular disebut kepercayaan animism dan dinamisme. Penulis lebih suka
menyebutnya sebagai sistem religi bangsa Melayu Austronesia.6
Pertama, fokus pembahasan sistem religi diutamakan pada Tahta Batu, untuk
mengkaji genealogi dari Padmasana di Bali. Tahta batu bermakna sebagai stana/duduk roh
suci, ketika melakukan ritual di Bali. Roh suci (para hyang, datu) dari kepala suku distanakan
pada tahta batu/dolmen dari batu. Roh leluhur keluarga, kepala suku, raja, rsi, yang sudah
wafat disebut Bhatara (pelindung), yang dalam hidupnya sangat berjasa pada masyarakat dan
keluarganya. Tahta batu dibuat didedikasikan pada roh suci tersebut, terutama yang dapat
memberikan perlindungan (bhatara) pada manusia yang masih hidup. Sedangkan empat
saudara bathinnya disebut sang Catur Sanak menjadi bhatara (pelindung) dari gangguan
musuh secara niskala. Sistem religi lokal nyaga satru dapat diposisikan dalam struktur dan
kultur masyarakat Bali, sebagai berikut:
(1) Sang Mrajapati di Pura Mrajapati, di hulum setra/kuburan yang bertugas nyaga satru
dengan batas kuasa wilayah atau spasialnya nyatur desa dengan batas-batas desa
pakraman di Bali.

6

Sistem religi adalah percaya pada kekuatan gaib yang datang dari luar diri manusia, sedang animisme dan
dinamisme adalah percaya pada kekuatan gaib yang ada di alam (super natural), yang diyakini ada pada pohon
besar, batu besar, air terjun, dan sebagainya.
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(2) Sang Anggapati tugas menjaga pekarangan rumah, disebut tugun karang, spasial
batas pekarangan pemilik rumah7.
(3) Sang Banaspati bertugas sebagai Panglurah Agung di pekarangan Sanggah (natar
merajan).
(4) Sang Banaspati Raja ada di mana-mana terutama di lebuh, pohon besar, barong,
barang klenik dan sebagainya (ngider bhuwana).8

Pemujaan dan mengagungkan roh leluhur diikuti dengan pemanfaatan catur sanaknya disebut “kultus roh leluhur, serta saudara empatnya”. Dengan pemujaan roh dan saudara
empat manusia dengan harapan agar tetap memiliki sakti seperti semasih hidupnya maka
muncul berbagai upakara (teks simbolik harapan) dalam ritual di Bali. Bebantenan/jejahitan
di Bali merupakan sarana/penerjemahan dari manusia Bali untuk mendapatkan perlindungan
Ida Bhatara yang sudah dalam bentuk roh leluhur, dewa yang menjadi ciri khas sistem religi
di Bali.9
Jadi sejak zaman megalitik (waktu) sudah dikenal adanya tahta batu atau dolmen
merupakan representasi dari stana roh leluhur (agensi), yang difungsikan sebagai pelindung
suku/kelompok dengan batas (bantes jelasi) daerah kuasaannya di Bali.10 Jadi pemujaan roh
leluhur dengan empat saudara bathinnya dalam sistem religi di Bali, memunculkan sistem
religi pada zaman prasejarah terutama sejak zaman batu besar, terpadu dalam struktur dan
kultur masyarakat tradisional. Bahkan sistem religi Bali yang ada pada zaman melenial ini
masih dapat diselusuri genealoginya ke zaman megalitikum.

7

Maknai ketika orang Bali Nyukat Karang, menentukan batas-batas pekarangan rumah, dengan tife idealnya
disebut Asta Kosala (rumah-pekarangan) dan Asta Kosali (bangunan suci)
8
Cf. Lontar Kanda Pat di Bali, dengan berbagai variasinya, seperti: kanda pat rare, kanda pat bhuta, kanda pat
sari, kanda pat dewa, dll.
9
Pemanfaatan roh gaib atau kekuatan gaib untuk kepentingan diri disebut Kebathinan, ngeliak (megic), dimana
liak berasal dari genealogi lima aksara yaitu: Sa-Ba-Ta-A-I (huruf Modere) dengan Perapatan Agung (Catus
Pata) sebagai lokasi pemurtiannya. Agama Hindu telah menghegemoninya menjadi dewa nyatur.
10
Pelanggaran dalam penggunaan batas/bantes dan lokasi secara sembarangan dapat menimbulkan
gering/penyakit pamali (pamalik di Jawa). Sakitnya bisa disebut kepongor, tulah, kutukan, dan sebagainya.
Umumnya diketahui melalui menurunkan roh bersangkutan melalui orang pintar (tapakan metuun). Hinduisme
tidak dapat member keterangan secara fundamental, sehingga agamawan berdasarkan Kitab Suci Wedha tidak
sepenuhnya dapat menjelaskan.
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II. 2 Bebaturan Zaman Jaya Pangus
Bebaturan berasal dari kata “batur” sebagai pusat politik/kekuasaan zaman Bali Kuno,
terutama dalam kekuasaan hegemonik yang dikembangkan oleh Jaya Pangus, yang
melakukan ekaspansi perluasan pada desa-desa pakraman dengan sistem Banwa pada saat itu.
Jaya Pangus dianggap menyimpang dari konsep kultus dewa raja, karena beliau menikah
dengan seorang budhis (cina) bernama Kang Ceng Wie, dengan demikian Jaya Pangus
membangun simbol baru dengan memindahkan Ulun Danu Batur yang ada di Songan
dibawak ke atas yaitu di Desa Batur. Kemudian batur berubah menjadi simbol kekuasaan raja
Jaya Pangus dalam melakukan penguatan dirinya tetap sebagai raja yang pantas didewakan,
sehingga melakukan hegemoni pada daerah-daerah kekuasaannya yang meluas hampir ke
seluruh Bali. Setiap pemujaan yang ada di bawah kekuasaannya diwajibkan untuk membuat
“bebaturan” yang didedikasikan pada kekuasaan batur ketika itu.
Jadi perlu ditegaskan dengan wacana lain bahwa peristiwa pembaturan terjadi karena
adanya konflik di kerajaan sebagai akibat dari raja Jaya Pangus mengambil istri seorang cina
bernama Kang Ceng Wie. Kang Ceng Wie adalah gadis cantik anak dari seorang saudagar
Piring Sutra asal cina yang bernama Ping-An. Menurut folklor msyarakat sekitar Pura Pucak
Penulisan Ping-An pernah membuat pusat penjualan piring sutra (Pinggan) di Desa Pinggan
Kintamani sekarang, sedangkan pusatnya ada di Pantai Utara Bali yaitu daerah Pegonjongan
(Gretek). Di Pura Pegonjongan ini sekarang menjadi pusat “nyegara-gunung” desa-desa
(banwa) yang ada di sekitar PucakPenulisan.
Konflik masyarakat dalam kepercayaan atau konsep kultus Dewa Raja, mengartikan
bahwa Jaya Pangus dan Kang Ceng Wie sudah ke luar dari konsep raja berasal dari keturunan
Dewa Wisnu (cf. Prasasti Ciaruteum di Bogor Jwa Barat). Besar kemungkinan sistem
pemerintahan ini diambil dari cerita Ramayana, kemudian diterjemahkan dijadikan pegangan
dalam alih kekuasaan. Cerita Ramayana mengajarkan bahwa sebelum Sri Rama (Rama
Dewa) dan Shinta meninggalkan kerajaan, kekuasaannya diserahkan pada adiknya Bharata
untuk memerintah kerajaannya. Saat itu Rama mengajarkan “asta berata kepemimpinan
Hindu”, dan menyerahkan sepasang sepatunya (dua tapak kaki) sebagai simbol
kekuasaannya. Dalam konteks pemerintahan Jaya Pangus, karena Kang Ceng Wie adalah
seorang bhudis maka anaknya tidak bisa menjadi raja, karena melanggar konsep kultus dewa
raja yang dijadikan pegangan seorang yang pantas jadi raja pengganti pada zaman kerajaan
abad ke-12.
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Konflik paling menonjol adalah antara Desa Songan yang menjadi lokasi dari Pura
Ulun Danu untuk memuja Dewi Danuh, dengan desa Batur lokasi Pura Batur di Desa batur
sekarang (Ulun Danu ke-2). Simbol paling menonjol membedakan dengan Ulun Danu
Songan adalah adanya Palinggih Ratu Ayu Syah Bandar (Subandar) di Pura Ulun Danu Batur
yang ada di desa Batur yang khusus didedikasikan pada Kang Ceng Wie sebagai legitimasi
dirinya pada saat itu. Bukti lain dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat
dilakukan penguatan kekuasaan Jaya Pangus dengan mengeluarkan sekitar 40 prasasti, yang
diberikan pada Banwa-banwa yang ada di seluruh Bali.11 Penguatan lainnya, Jaya Pangus dan
Kang Ceng Wie mendewakan dirinya dalam bentuk Barong Landung, yang dijadikan
pelindung bersanding dengan barong-barong lainnya di Bali. Penulis memadang bahwa
barong sesungguhnya revitalisasi sistem religi prahindu yang berhibridasi dengan Hindusime
di Bali, seperti:
1. Barong Ket/Ketet, representasi dari Banaspatiraja Pelindung dimana saja (Satpam
Keliling) manusia Bali, orientasi ke bhuwana alit (kesaktian di Bali), manusa
sakti, dengan peranan Catur Sanaknya.
2. Barong Bangkung/Bangkal, representasi Awatara Wisnu ke dunia, yang memiliki
anugrah “rante babi” tidak dapat dijelaskan oleh rasio manusia.
3. Barong Macan representasi dari Bhuda, diambil cerita “Bubuk Sah dan Gagak
Aking” di Candi Sukuh, dua penganut Budha berbeda cara mendapatkan
tujuannya (anugrah) dengan Ciwa-Bhuda turun ke dunia menjadi raja hutan
(Singa/Harimau) ke dunia, dengan kemagisan Macan dengan Kumisnya dalam
kenyataannya yang tidak terjelaskan oleh akal manusia.12
4. Barong Wayang (Barong Lepas) 3 bentuk (Rahwana, Sangut, Delem) Vs. 6
plawaga/monyet pengikut Rama yaitu: Sugriwa, Anoman, Angada, Nilageni,
Guak Sa, Meganada (simbol Ramanisme/ Waisnawa)--- hakikatnya memuja Rama
Dewa (sekta Waisnawa).
5. Barong Kijang representasi Tri Murti (hegmoni Kuturan)—ke Bali berkendaraan
Kijang.

11

Cf. Pemerintahan Jaja Pangus yang terjadi dari tahun 1039-1103, banyak melakukan perubahan dalam sistem
religi dan pemerintahan pada zamannya demi permaisuri Cinanya bernama Kang Ceng Wie. Cf. lebih lanjut
dalam N.D Pandit Shastri, Sejarah Bali Dwipa, Jilid I, (Denpasar, Bhuwanan Saraswati, 1963), hal. 71
12
Hibridasi Hindu-Bhuda dapat dipahami dari makluk mitologis “Singaraja”, Singa bhudanya, dan sayap
Jetayu/wismunya, sehingga menjadi binatang berciri Bhuda dan Wisnu.
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6. Rangda dan Barong Nandi/Sapi representasi ciwaistik—cerita Rangdeng Dirah
dan Nandi kendaraan Ciwa.
7. Barong Gana (Berkepala Ganesha), representasi sekta Ganapati, dll.
8. Barong Landung representasi raja Jaya Pangus dan Kang Ceng Wie (Ratu Ayu
Syah Bandar) sebagai penguasa perdagangan antarpulau atau laut.

Jadi dapat katakan pada saat kekuasaan Jaya Pangus dengan Kang Ceng Wie, ditolak
oleh rakyat karena rajanya memiliki istri bukan seorang dewi dalam konsep hindu, tetapi
seorang gadis bhudis, sehingga dipersoalkan oleh rakyatnya. Jaya Pangus sebagai agensi
melakukan berbagai upaya untuk tetap legitimit dalam konteks kultus dewa raja itu, dengan
“membaturkan” sistem religi rakyat Bali, dengan palinggih Bebaturan sebagai wujud
representasinya.
Palinggih Bebaturan lokasinya dihulu paling barat dengan orientasi Gunung Agung
Raung Jawa Timur,lokasi Rsi Markandeya mendapatkan wahyu untuk menamcamkan Panca
Datu di Batu Madeg. Dasar filosofisnya adalah tanda tambah dengan titik pertemuan
tambahnya adalah posisi dari I (Iswara) dengan sisi nyatur tempat huruf modre Sa-Ba-Ta-A
dan di tengah I (Iraga/Iswara). Panca Bhatara dengan di tengah Iraga, dan Panca Dewata
dengan di tengah Iswara. Representasi perapatan agung diambil dari konsep mistik ini. Posisi
I merupakan bertemunya Bapa Akasa dengan Ibu Pertiwi yang merupakan dasar konsep
Rwabhineda yaitu memadukan konsep lokal genius (Bhatara) dengan Hinduisme India
(Dewa). Bapa Akasa didedikasikan pada Dewa-dewa pujaannya yang dikenal dengan
sectarian dalam sejarah di Bali sejak abad ke-8 sampai abad ke-11 dengan munculnya konsep
sekta Trimurti di Bali sebagai hasil pesamuan agung di Samuan Tiga Gianyar. Sejak itu
zaman raja Prabu Udayana sekta Trimurti menjadi Dharma Negara (Agama Negara).
Lokasi pelinggih Bebaturan zaman sekta trimurti ada di bagian huluning hulu, dengan
Gunung Agung Raung sebagai orientasi, sehingga berada di daerah Kaja di ujung Barat.
Mengikuti konsep Desa-Kala-Patra, di Bali Utara beda dengan di Bali Selatan. Karena posisi
Kaja (gunung) ditentukan oleh keberadaan desa pakraman tertentu. Contoh kaja di Bali utara
ada di selatan, kaja di Bali selatan ada di Utara, kaja di negara ada di timur, kaja di Pinggan
ada di Barat Laut dan sebagainya. Sedangkan Daksina di selatan, Utarayana ada di Utara,
Wetan di Timur, dan Kulon di Barat, tetap mengikuti posisi geografis secara internasional.
Dengan demikian kita bisa keliru memaknai sebuah pengideran Pancadewata atau Nawa
Sanga di dalam lontar kalau tidak memahami konsep ini.
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Konsep sectarian mengikuti “penukup mantra” di dalam lontar-lontar, sehngga dapat
dipahami sekta apa dan zaman kapan lontar itu dibuat, bahkan di Bali lokasi mana
mantra/panugrahan itu dibuat. Dengan sistem religi sectarian sebelum abad ke-8, dapat
dipahami sekta mana yang mendapat panugrahan (Bali Panugran) itu, tentu perhatian kita
diarahkan pada panukub mantranya, sebagai dasar kritik sumber penulis dalam membahas
lontar. Karena penyebutan atau penamaan Brahman di Bali mengikuti sekta yang dianut,
terutama ketika sektarian mewarnai Bali sebelum Empu Kuturan menata sistem religi di Bali.
Sehunungan dengan itu di dalam lontar-lontar di Bali ditemukan nama-nama pengganti
Brahman (Wedha) dalam agama Hindu di Bali:
1. Sang Hyang Temuwuh--- sekta Waisnawa--- penyebab tumbuh
2. Sang Hyang Embang --- sekta Kala --- lowong
3. Sang Hyang Manik Galang/ Surya --- sekta Surya Candara Wintang Tranggana--- sinar
4. Sang Hyang Wikan --- Ganapati (Ganesha)--- kepintaran
5. Sang Hyang Manik Geni/Brahma --- sekta Brahmanisme--- api
6. Sang Hyang Widhi Wasa --- sekta Ciwaisme--- kekuasaan kematian
7. Sang Hyang Trimurti --- sekta Trimurti, dll.

Hibridasi Hindu dengan sistem religi lokal memunculkan berbagai ritual dan upakara
yang sesungguhnya revitalisasi sistem religi lokal terkait dengan kekuasaan sistem religi
hindu ke Bali.
Dari uraian di atas konsekuensi logis yang harus dipahami adalah: (1) Bebaturan
merupakan palinggih dalam konsep nyatur dengan Lingga-Yoni di tengah-tengah. (2) Padma
Capah adalah sama dengan bebaturan hanya saja sudah ada angga di dasarnya dengan posisi
teratasnya tetap untuk Dewa Nyatur. (3) Surya yaitu palinggih dengan konsep Singgasana
tetap dasarnya nyatur, dengan Sura-Candra Wintang Trangana sektanya.
Jadi perkembangan Pelinggih Bebaturan, padma Capah, dan Surya (posisi lurus)
memberikan makna adanya perubahan bentuk pemujaan, tetapi masih dalam konsep yang
sama. Yaitu konsep nyatur, napak dara, atau konsep perapatan agung untuk memadukan Bapa
Akasa dengan Ibu Pertiwi, dengan penyangganya dewa nyatur/bhatara empat yang turun dari
langit dengan di tengah-tengah posisi astralnya.13 Sedangkan palinggih gedong sineb

13

Dari Lingga-Yoni, ke Bebaturan, Padma Capah, ke Surya, ke Padma Trilingga, Padma Tiga, sesungguhnya
tetap merupakan representasi Sang Catur Sanak menjadi didewanyaturkan, dengan Bapa Akasa dan Ibu Pertiwi
(Rwabhineda) menjadi basis sistem religinya.
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merupakan tempat roh leluhur yang dipuja di palinggih bersangkutan dengan pariasi rongnya,
karena adanaya dasar filosofis bervariasi. Gedong sama dengan sarkopagus zaman megalitik,
sedangkan meru funden berundak, dan tajuk atau paruman pemaknaannya seperti Bale
Pesandekan. Umumnya terkait dengan wewiden (pemujaan dewa) yang juga menjadi bagian
dalam sistem religi pura bersangkutan. Sedangkan bentuk tugu (dari tanah) representasi dari
saudara empat raja/manusia yang distanakan sebagai dewa pada pura bersangkutan.
Jadi klasifikasi palinggih dapat disederhanakan secara hahiki yaitu: Hanya
Bebaturaan, Padma Capah, Surya dan di keluaraga disebut ‘Kemulan Sakti’ dari kayu dapdap
tis sebagai pemujaan Dewa (Hinduisme India), sedangkan yang lainnya terkait dengan roh
leluhur, raja, resi, catur sanak, dan wewiden (penyawangan/tajuk). Sedangkan hahikat
pembedanya adalah ngeruwabhineda, terimurti, dewa nawa sanga. Kemudiaan dominasi
sectarian di dalamnya ditentukan oleh agama kerajaan, apakah waisnawa, trimurti, dan atau
ciwaistik dengan Agama Bhuda sebagai bagian yang tidak dapat diabaikan umumnya
berbentuk hibridasi.

II. 3 Penggelgelan Melalui Pura Dasar Bhuwana
Pura Dasar Gelgel merupakan dasar penyautan sekta dan politik di Bali, terutama
setelah terjadinya penundukan Majapait ke Bali. Keadaan Bali sangat kacau diwarnai oleh
pergolakan menerima dan menolak kekuasaan Mojopahit. Pada awal penundukan Mojopahit
ke Bali tahun 1343 demikian raja Bali Aga bernama Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten
dikalahkan, kekuasaan diserahkan pada penguasa Gelgel yaitu penguasa Gelgel (Agung
Gelgel), hanya saja Bali terus bergolak sehingga Pasek Gelgel (Agung Gelgel) ketika itu
mengembalikan pada penguasa Majapahit, dengan mengutus Pasung Grigis ke Mojopahit,
tetapi Gadjah Mada memberikan Patih Pasunggrigis sebagai penguasa sementara, sampai
pengantinya akan didatangkan dari Jawa. Kemudian Gadjah Mada memberikan kekuasaan itu
pada Cucu Empu Kepakisan dari Kediri bernama Sri Kresna Kepakisan dengan pusat
pemerintahan di Samprangan Gianyar.14

Pusat pemerintahan di Gelgel diprakasai oleh

Tumenggung Kubon Tubuh (turunan Kutawaringin) membuat pusat pemerintahan baru
menggunakan rumahnya sebagai kerajaan untuk menggantikan Samprangan ketika diperintah
oleh Agra Samprangan yang suka bersolek dan membahayakan dinasti Kresna Kepakisan.
14

Ketika awal Gelgel menjadi pusat pemerintahan ada dua pusat pemerintahan saat itu yaitu: Gelgel dan
Samprangan, karena Agra Samprangan (pengganti Kresna Kepakisan) kehilangan pengikut kerjaan maka dia
menerima dengan tidak terjadi pertumpahan darah, dan kemudian Gelgel menjadi pusat kerajaan yang sangat
berwibawa. Cf. C.C Berg. Penulisan Sejarah Jawa (Jakarta: Bhratara, 1974), hal. 146.
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Sebagai raja pertama di Gelgel diduduki oleh adiknya terkecil yang suka berjudi tinggal di
Pandak Gede bernama Ketut Ngelesir.
Pada zaman pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir banyak terjadi pembrontakan
dilakukan oleh desa-desa Bali Aga, disebutkan dalam buku “Sejarah Klungkung” ditulis oleh
Ida Bagus Sidemen, dkk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung,
tahun 1983 di antaranya:
Desa Batur, Sempaga, Songan, Kedisan, Abang, Pinggan, Munti, Pludu, Cintamani,
Manikliu, Blonyoh, Tarobhaya, Sukawana, Culik, Tista, Gabhawana, Margatiga, Garinten,
Lokasarana, Ulakan, Tulamben, Watudawa, Muntig, Juntal, Curucut, dan Bantas.15

Hasil penelitian penulis tentang “Revitalisasi Ideologi Desa Bali Aga” dapat diketahui
bahwa pada zaman pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir terjadi hegemoni desa-desa Bali Aga
dengan mengelgelkan Desa-desa Bali Aga, yaitu dengan menempatkan wakil gelgel di desaesa Bali Aga, seperti Pasek Gelgel di Songan, Pasek Gelgel di Sukawana, Ngurah Watu
Lepang di Gobleg dan sebagainya. Kekuasaan wakil Gelgel ini masuk dalam struktur
kekuasaan Ulu-Apad di desa Bali Aga, hanya saja dia menjadi prebekel (bendesa) yang
berlangsung turun-temurun dalam struktur ulu-apad desa Bali Aga. Demikian juga zaman
Dalem Ketut Ngulesir terjadi penghukuman melalui pelepasan Kerbau/ Sapi di Taro,
Tenganan Pegeringsingan, Selulung, Tampekan, Mengani, dan sebagainya. Dengan identitas
sebagai kebo duwe (druwen puri) lama kelamaan dikaitkan dengan Pura Desa desa
bersangkutan, akhirnya menjadi kebo/wadak/sapi duwe Pura Desa pakraman bersangkutan.
Bahkan desa pakaraman basis waisnawa atau desa Bali Aga diwajibkan melakukan Balik
Sumpah (setia pada Gelgel) dengan melakukan ritual balik sumpah dengan “mengelilingkan
kerbau bertanduk emas dengan injakan kain putih mengelilingi desa”, simbolisasi
“penyiwaan” kerbau sebagai Nandi kendaraan Ciwa. Bahkan untuk desa dianggap pusat dan
penting diwajibkan “memayuh bumi” dengan kerbau 12 ekor di Sukawana dan Taro.
Semuanya itu sesungguhnya politik kerajaan untuk melakukan hegemonik terhadap desa
pakraman basis ideologi Bali Aga yang menjadi tandingan Gelgel sebagai wakil kerajaan
Majapahit ketika itu.
Jadi agensi dari Ketut Ngelesir pada zaman pemerintahannya selama 20 tahun dari
tahun 1380-1400, melakukan hegemoni kekuasaan dalam struktur pemerintahan Ulu-apad di

15

Babad Semarapura (Manuskrip), milik I Made Kanta Kelunggkung.
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desa Bali aga, dengan melakukan kulturisasi penyiwaan pada desa-desa Bali Aga di Bali.
Pertarungan ideologis ini menjadikan Gelgel sebagai pusat atau dasar penyatuan Bali.
Strukturasi, hegemoni, dominasi, baik dalam politik, kekuasaan, ideology, sistem
religi dilakukan oleh kerajaan Gelgel di seluruh pulau Bali. Sejajar dengan hegemoni yang
dilakukan oleh agensi perubahan lainnya di Bali melalui sistem religi, di antaranya:
(1) Kuturan dalam menerapkan sistem religi berdasarkan ideologi trimurti, yang
mewajibkan pakraman dan pawongan membuat “palinggih Menjangan Seluang”,
dengan penadanya Kepala Kijang sebagai penyangga saka Tunggal di depan,
kijang kendaraan Kuturan ke Bali. Dan mewajibkan menggunakan daging kijang
(meboros kidang), kalau melakukan ritual di Pura Desa/Balai Agung.
(2) Pembuatan pura Bebaturan relasi kuasa Batur dalam kemelut politik di Bali zaman
Jaya Pangus dan Palinggih Ratu Ayu Syah Bandar di pura klan besar atau pusat
persembahyangan umat Hindu Bali. Di besakih juga ditemukan tempat pemujaan
ratu Ayu Syah Bandar (Bhuda-Kultus Individu istri raja), dan pelinggih MasoraMasori (Ma-Sula dan Ma-Suli) di Besakih, representasi anak kembar buncing,
yang juga menjadi tradisi hokum manak salah di Bali karena dianggap memadamada dengan raja, dianggap cuntaka ngeletihin pakraman, harus dibuang ke
karang suung dekat kuburan/setra selama 42 hari.
(3) Pembuatan Pura Dasar Gelgel untuk umat Hindu di Bali, dan pura Dasar di
masing Pakraman dan Pawongan, upacara Balik Sumpah, agar setia pada kerajaan
Gelgel (Ciwaisme) pengganti kerajaan Bali Aga.
(4) Padmasana sebagai sarana penyiwa-bhudaan zaman Klungkung (Dang Hyang
Nirartha) dasar filosopi Dewa Nawa Sanga sebagai perkembangan lebih lanjut
dari konsep nyatur, akan dibahas lebih lanjut di bawah.

Sistem religi dipusatkan di Gelgel, sehingga sejak zaman pemerintahan Ngelesir
semua sekta yang ada di Bali disatukan dalam Pura Dasar Gelgel. Sedangkan untuk
pakraman, dan pawongan diwajibkan membuat Palinggih Dasar yaitu penganti Bebaturan.
Bentuk bangunannya adalah seperti Dasar Segi Empat dengan lobang empat di bawahnya.
Isinya sama dengan bebaturan, dengan konsep kultus dewa raja dan catur sanak sebagai
dasarnya. Pelinggih ini didedikasikan pada pura Dasar Bhuwana Gelgel, sehingga menyebut
Pura Dasar akan teringat dan mengakui Gelgel sebagai yang dipertuannya (Kultus Dewa
Rajanya). Jadi pura Dasar memiliki relasi dengan agen Ketut Ngelesir pada abad ke-14,
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dengan restrukrasi dan kulturisasi seluruh Bali, terutama desa Bali Aga yang memiliki
ideologi kuat dan bertentangan dengan kerajaan Gelgel zaman Ketut Ngelesir.

II. 4 Padmasana
Padmasana

adalah

palinggih

utama

dalam

pemujaan

dewa

berbenduk

Teratai/Singgasana dengan dasar: Bedawang Nala/ Kura-kura, Naga, dan di belakangnya ada
Garuda Wisnu Kencana/Angsa. Dilihat dari simbolik menggunakan sekta sebagai dasar maka
dapat dimaknai sebagai berikut:
(1) Kura-kura adalah simbolik waisnawa dengan mitologi Kurma Awatara, wisu turun ke
dunia ketika akan terjadi kiamat, maka beliau Wisnu turun menyelamatkan dunia dari
banjir besar.
(2) Naga (hijau) adalah simbol sungai sebagai lokasi mengalirnya air dari pegungan ke
laut, dan memberikan kesuburan pada petani. Sehingga dijadikan simbol penjor di
Bali yang sudah dilakukan pada zaman Galungan Bali Aga, yaitu simbol Sungai
dengan daerah liminitasnya (soan) daerah kritis sehingga akhir penjor ada bebantenan.
Dengan ritual Galungan dilakukan dengan “Perang Tipat-Bantal, Gobag-gobagan air,
Memed-medan (simbol rwbhineda), dan Meguak-guakan (simbol ombak dan air
mengalir). Termasuk orang Mekukung dalam endongan pada penjor aka nada ritul
untuk guak (nguakin) biasanya diambil oleh pengangon di sekitar carik
bersangkutan.16
(3) Garuda Wisnu Kencana simbol waisnawa ketika rama dilarikan oleh Rahwana, maka
diselamatkan oleh Paksi Jatayu.
(4) Angsa simbol kendaraan dewa Brahma, cf. Candi Prambanan (Pageh, 2018)
Sebagai sekta kalah zaman rancang bangun Padmasana dengan agennya Dang Hyang
Nirartha pada abad ke-16 tentu memosisikan sekta kalah paling bawah (terdominasi). Kalau
ditelisik siapa sesungguhnya tokoh Dang Hyang Nirartha sesungguhnya semasih di Jawa
Timur beliau adalah seorang Bhudis, terbukti dari folklor bahwa ketika terjadi pergulatan
kebahtinan (perang Bhatin) di Pulaki antara Siwer mas dengan Canting mas, konon beliau
kalah dengan kelompok Waisnawa yang kuasa di Pulaki, sehingga seluruh keluarga dan

16

Simbol-simbol terkait dengan Waisnawa adalah: Air, Guak (hitam), Penjor, Burung Besar, Pohon Besar,
Ombak, Babi Hitam, Kodok, Naga, semuanya simbolisasi dalam kosmologi Hindu untuk air. Karena kalau
pohon besar tempat bertengger burung besar tentu akan menghasilkan air besar, kodok, ombak, embun hitan
terkait dengan air hujan yang lebat, semuanya memiliki muara air yang besar dapat menyuburkan pertanian dan
kesejahteraan dunia.
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penngkiutnya musnah dan menjadi makhluk halus (Gamang), dan menjadi penguasa yang
disungsung di Melaning (menjadi Pura Indrapalaka/ ratun Gamang). Sementara beliau
selamat karena masuk mulut naga (simbolisasi ikut waisnawa) dan akhirnya muncul di
Taman Pule Gianyar sebagai lokasi perguruannya, diikuti oleh pengiring setianya dari
Bendesa Mas.
Kemudian beliau dapat menjadi Purohito kerajaan setalah kekuasaan raja Kelungkung
bernama Dalem Waturengong, raja yang sangat berkuasa berkat bimbingan politik dan agama
beliau. Tantangan zamannya adalah adanya Agama Islam yang mensinyalir Agama Hindu
sebagai politheisme, memuja banyak Dewa, sehingga beliau mengonstruksi sistem religi di
Bali dari Trimurti menjadi Ciwaisme yaitu dari AUM (OM) dijadikan Ciwa-SadaciwaParamaciwa. Dengan demikian isi Surya Besakih yang mulanya berdasarkan konsep NyaturTrimurti (Catur Lawa dan Padma tiga), sedikit demi sedikit di arahkan ke ciwaistik, sehingga
terjadi pertarungan ideologi di Besakih, terutama dalam memaknai Padma Tiga menjadi
Padmasana Tiga, yaitu dari Agama Sekta Trimurti ke Agama Sekta Ciwaistik. Bukan hanya
isi padma tiga yang dikonstruksi, bahkan sekta dan nama Brahman yang mulanya bervariasi
dijadikan bersifat ciwaisme dengan kuasa dan politik sebagai panglimanya. Penguasa
perdagangan atau ratun dagang pun diubah dari Ratu Ayu Sahbandar saudagar perdagangan
laut diganti menjadi pasar darat (peken) Dewi Melanting (ratun gamang).
Kalau dianalisis secara etimologis kata Ida Sang Hyang Widhi Wasa: Ida (beliau),
Sang (terhormat), Widhi (nasib), Wasa (kuasa), jadi dapat dimaknai beliau yang terhormat
berbendtuk hyang dan maha kuasa menentukan nasib kita, yang dimaknai Brahman yang di
dalam Wedha. Konstruksi ISWD di Bali terkait dengan peran tokoh Dang Hyang Nirartha
yang memberikan dasar yang kokoh dalam Agama Ciwa Sidanta di Bali, dengan penguatan
ritual yang melakukan banyak kurban suci melakukan pemotongan hewan-hewan kurban di
Bali. Dang Hyang Nirartha melakukan hegemoni pada seluruh sekta dan klan di Bali dengan
memosisikan dirinya (Golongan Brahmana/Pedanta) berkedudukan tertinggi di Bali. Terjadi
kutus Resi Dewa sebagai pengganti Kultus Dewa Raja, dengan melakukan konstruksi bahwa
Pura-pura tua yang ada di dikaitkan dengan dirinya. Namanya pun dikultuskan dengan
melakukan hegemoni pada sekta lainnya, sehingga kasta dan sekta brahmana memiliki
kedudukan tertinggi di dunia ini.
Pemaknaan lebih jelas dapat dipahami dari konsep yang disandang/disebutkan
seorang Brahmana di Bali, antara lain:
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1. Menyebut Brahmana (“Brahma+ana”) seorang dwijati dari golongan Ida Bagus
menyebut

dirinya

Brahma+ana,

sebagai

representasi

hegemoni

sekta

Brahmanisme di Bali, sehingga sekta brahma dewa terhegemoni dengan menyebut
dirinya sebagai brahma yang ada di dunia ini (kultus dewa brahma)
dipersonifikasi dalam diri Ida Padanda.
2. Menyebut Ida Bagus, hegemoni dari bhatara (pelindung) orang Bali, representasi
sang catur sanak sering disebut Ngurah atau Dewa Bagus.
3. Menyebut Surya (matahari), hegemoni dari sekta Surya-Candar Wintang
Tranggana- sekta terbesar ketika itu yaitu penyungsung Pucak PenulisanPenataran Sasih-Gua Gajah (poros inti kekuasaan zaman Bali Aga), wujud
nyegara gunung-ngerwbhineda.
4. Menyebut Ciwa, sebagai pengemban sekta Ciwa yang melakukan hegemoni
setelah Dang Hyang Nirarta menjadi purohito kerajaan Klungkung.
5. Guru-sisya dalam konsep pengembangan geriya yang memiliki sisia-dengan
pengikutnya.
6. Menyebut Raja, dengan menyebut panjak pada sisianya (pengikutnya).
7. Menyebut Pedanda representasi hakim/pemutus segala sesuatu baik lahir maupun
bathin (Pageh, 2018).

Dari analisis filosofis kritis ini dapat dipahami mengapa kata Brahman dalam
menentuan nama Tuhan di Bali tidak dipilih, tetapi justru digunakan Ida Sang Hyang
WidhiWasa, yaitu kata bentukan yang di dalamnya mengandung Idia dan Bali (bhatara dan
Dewa).17
Dengan kekuasaan Klungkung di bawah purohita Dang Hyang Nirartha dengan asalusul seorang Bhudis (inti Hinduisme) secara bulat palinggih Padamasana diwajibkan ada
pada setiap peleban palinggih di Bali dan diposisikan di huluning hulu menyudut (dewa nawa
sanga), termasuk di pawongan, sesungguhnya merupakan hegemoni kerajaan Klungkung,
tetapi secara cerdik memosisikan klan Brahmana paling atas, bahkan di atas raja (penguasa)

17

Lihat I Made Pageh, Model Revitalisasi IdeologiDesa PakramanBerbasis Kearifan Lokal. Rajawali Pers:
Jakarta. Analisis ini sangat struktural, sehingga dapat memunculkan kontroversial kalau salah memaknainya.Hal
ini dilakukan bukan hanya kehendak golongan Brahmana, kemungkinan juga kehendak kolonial Belanda pada
zaman Baliseering (Balinisasi) yang digagas oleh T. Flierhaar tahun 1919. Cf. I Made Pageh, “Genealogi
Baliseering: Membongkar Ideologi Pendidikan Kolonial Belanda di Bali Utara dan Implikasinya di Era
Globalisasi”, Disertasi. S-3 Kajian Budaya, Unud Denpasar, 2016.
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yang mendapat kedudukan sebagai dewa dalam kultus dewa raja sebelumnya.18 Jadi dalam
padmasana ada relasikuasa Klungkung dan sekta ciwasidanta yang agesinya Dang Hyang
Nirartha sebagai purohita kerajaan Klungkung zaman Dalem Waturengong. Dengan
menyebutkan brahmana /pedanda sebagai golongan terpenting di Bali, yaitu sebagai raja,
guru, hakim, 346ocial346 di dunia, ciwa, dan surya (mata hari). Ini menunjukkan peran besar
Dang Hyang Nirartha dalam menjawab tantangan zaman ketika itu (Islam di Nusantara), dan
tantangan di dalam kerajaan yang sectarian dengan memosisikan dirinya dan klan-nya
sebagai klas teratas dalam struktur dan kultur masyarakat tradisional di Bali. Kedudukan
status 346ocial yang bersifat politis inilah nampaknya menjadi pertimbangan Belanda
menempatkan seorang Pedanda ikut dalam memutuskan berbagai perkara di pengadilan Raad
van Kertha di Bali zaman Baliseering di tahun 1920-an. Sehingga diregenkan (pensiunkan)
secara politik kepengikutannya dialihkan dari puri ke geriya oleh kolonial Belanda yang
terpelajar dari “sekolah” di Gedong Kirtya Singaraja.

III. PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Tahta Batu zaman
megalitik terus berkembang menjadi padmasana di Bali, tetapi dalam konteks kultus Dewa
Raja agen politik menjadikan sistem religi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam
mempertahankan kekuasaan di Bali. Tahta Batu terkait dengan kultus roh leluhur, bebaturan
terkkait dengan legitimasi kekuasaan Jaya Pangus yang memiliki istri bhudis bernama Kang
Ceng Wie, Surya, dan Padma Capah memiliki dasar ritual sectarian dengan Bapa Akasa dan
Ibu Pertiwi tetap dipertahankan, sampai akhirnya Dewa Trimurti dan Dewa Nawa Sanga
dijadikan pegangan dalam keberagamaan di Bali. Semuanya memiliki relasikusa dengan
pusat-pusat kekuasaan dengan memosisikan seorang suci (agamawan) seagai dasar
legitimasinya.
Jaya Pangus dan Dalem Ketut Ngelesir merupakan dua raja yang melakukan
strukturasi paling luas di Bali, dan para purohito kerajaan seperti Rsi Markandya (abad -11),
Kuturan (abad 11-16), dan Dang Hyang Nirartha abad 16 samapai sekarang, namun dalam
tradisi yang ada di Bali terjadi hibridasi dan akulturasi antara sistem religi asing dengan lokal
Bali.
18

Telah terjadi hegemoni kerajaan sehingga berubah dari kultus dewa raja ke kultus resi dewa, negosiasi
Brahmana pada Raja dan Bangsawan (Kerajaan) ini dapat dipahami karena leluhur dinasti Kresna Kepakisan,
sama dengan leluhur Dang Hyang Nirartha seorang brahmana dari Pakis Blambangan Jawa Timur yang ada di
bawah kekuasaan raja Kediri.
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Disarankan agar dalam pemaknai sistem religi di Bali agar menggunakan genealogi
dari sistem relegi bersangkutan, sehingga dominasi dab hegemoni yang mengembangkan
manusa bheda apat dipahami dan melakukan pemilahan secara hati-hati antara Hinduisme
dengan feodalisme berbasis kultus individu (dewa raja atau resi dewa) atau the other
masyarakat Bali, dengan harapan kesetaraan (manusa pada) demokratisasi dapat terwujud
lebih cepat.
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ABSTRAK
Generasi milenial merupakan generasi muda yang lahir di Indonesia pada era 1980an
hingga awal 2000an. Generasi yang jumlahnya hampir setengah dari keseluruhan penduduk
Indonesia ini merupakan generasi muda yang tidak bisa lepas dari penggunaan internet.
Aplikasi streaming musik merupakan salah satu dari beragam tawaran penyedia hiburan
daring yang sangat diminati oleh generasi milenial Indonesia. Beragam aplikasi streaming
musik asing hadir di Indonesia bekerjasama dengan operator seluler di antaranya seperti
Spotify dan Joox.
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif yang
didukung oleh data kuantitatif. Artikel ini juga menggunakan metode interpretatif untuk
kemudian digabungkan dengan hasil pemaknaan yang diperoleh peneliti. Data diperoleh
melalui proses dokumentasi, observasi, wawancara, dan daring. Data kemudian dianalisis
menggunakan teori budaya populer dan dekonstruksi.
Hasil analisis menyimpulkan bahwa generasi milenial Indonesia tidak bisa lepas dari
penggunaan internet di mana streaming musik merupakan salah satu kegiatan yang paling
diminati. Potensi ini menjadikan Indonesia dianggap sebagai lahan empuk pasar streaming
musik oleh karena banyaknya jumlah pengguna internet yang aktif menggunakan aplikasi
streaming musik. Pasar streaming musik yang merupakan produk industri kapitalis
menciptakan sebuah budaya konsumen di mana barang dan jasa dituntut dapat memuaskan
kepuasan komersial. Budaya konsumen tersebut sekaligus juga melemahkan secara ideologi
dan generasi milenial Indonesia berperan di dalamnya.
Kata Kunci: generasi milenial Indonesia, aplikasi, streaming, musik, dan budaya populer.
I. PENDAHULUAN
Generasi milenial merupakan generasi keempat dalam grafik generasi manusia di
dunia setelah generasi tradisionalis, generasi baby boomer, dan generasi X. Secara umum
generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam kurun waktu tahun 1980-an hingga 2000an dan dibesarkan oleh orang tua yang berasal dari generasi baby boomer. Jika dibandingkan
dengan generasi sebelumnya, generasi milenial di dunia merupakan generasi yang lebih
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beragam secara etnisitas, lebih makmur secara ekonomi, dan juga jauh lebih berpendidikan.
Generasi milenial juga merupakan generasi global bersifat individual (hanya bersosialisasi
dengan teman di lingkungan kerja/sekolah yang sama) yang menganut paham global way of
thinking.
Trigaux dan Spiro (dalam Tanner, 2010: 15) menjelaskan lebih lanjut bahwa generasi
milenial sangat ahli dan cepat beradaptasi dengan teknologi multitasking seperti e-commerce
misalnya. Oleh karena bersifat jauh lebih individual dari pada generasi sebelumnya, kaum
milenial menjadi lebih akrab dengan perubahan dunia dan era globalisasi berserta produkproduknya seperti PC (personal computers), laptop/notebook, Internet, CD, DVD, ATM
(internet banking/mobile banking), ponsel pintar (smartphone), dan kamera digital. Seperti
yang dikatakan oleh Barker (2009: 329) bahwa kesenangan yang begitu beragam dan
representasi kehidupan kota kontemporer semakin banyak berasal dari meningkatnya budaya
elektronik, yang terdiri dari film, televisi, permainan virtual reality, arcade elektronik, PC,
dan Internet.
Tidak jauh berbeda dengan generasi milenial dunia, generasi milenial di Indonesia
juga memiliki konsep yang sama. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi penanda dari
generasi milenial di Indonesia yakni: (1) paham akan penggunaan teknologi; (2) erat
hubungannya dengan musik atau budaya pop; (3) menjunjung tinggi toleransi dan liberalitas;
(4) lebih pintar; (5) menghargai fesyen; (6) lebih percaya user generated (informasi yang
berasal dari perorangan) daripada informasi searah yang konvensional; (7) lebih memilih
ponsel daripada televisi; (8) wajib memiliki media sosial; (9) kurang suka membaca secara
konvensional; (10) gemar melakukan transaksi keuangan secara cashless. Poin-poin tersebut
menjadi pembeda antara generasi milenial di Indonesia dengan masyarakat pada umumnya.
Beragam kegiatan dapat mereka lakukan saat mengakses internet dan streaming
musik adalah salah satunya. Mayoritas dari generasi milenial di Indonesia yang berselancar di
internet, aktif dalam mengakses beragam aplikasi streaming musik guna memenuhi hasrat
beristirahat atau sekedar menikmati waktu luang pada saat berada di ruang-ruang umum.
Fenomena ini kemudian disambut baik oleh perusahaan penyedia jasa streaming musik
seperti Spotify dan Joox. Kedua platform (aplikasi) tersebut merupakan dua penyedia jasa
streaming musik terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai 60% dari
jumlah total pengakses jasa streaming musik. Kesuksesan mereka dengan masa perilisan
yang belum mencapai lima tahun di Indonesia membuktikan bahwa kebiasaan mendengar
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musik lewat aplikasi streaming merupakan hal yang biasa dan umum di kalangan generasi
milenial Indonesia.
Dalam kajian budaya populer, budaya konsumen (dalam hal ini adalah generasi
milenial di Indonesia) memang dituntut untuk mampu menawarkan barang dan jasa
komersial yang dapat memuaskan kepuasan komersial. Hal ini secara tidak sengaja disetujui
oleh para generasi milenial yang berada pada posisi subordinasi yang bersifat koersif (Barker,
2009: 11). Budaya media merupakan sebuah bentuk persetujuan pada jaman masyarakat
kapitalis guna memenuhi kebutuhan akan kenikmatan dan hiburan. Hiburan yang ditawarkan
media dapat dinikmati lewat penglihatan, pendengaran, dan pertunjukan guna menggoda
masyarakat. Masyarakat dikonseptualisasikan sebagai media dominasi dan resistensi. Oleh
karenanya, pertumbuhan ekonomi di bidang e-commerce khususnya penyedia aplikasi
streaming musik di Indonesia tumbuh pesat dengan menjadikan budaya konsumsi para
generasi milenial sebagai pasar yang memiliki potensi besar.

II. Pembahasan
II. 1 Potensi Generasi Milenial di Indonesia sebagai Pasar dalam Bisnis Aplikasi
Streaming Musik
Menurut Alvara Research Center (2017) yaitu sebuah lembaga riset yang konsen
terhadap isu-isu kekinian, generasi milenial kelas menengah urban adalah generasi yang
memiliki karakteristik yang khas terutama di Indonesia. Karakteristik khas tersebut dikenal
dengan istilah 3C yakni Creative, Confidence, dan Connected. Creative adalah di mana
generasi milenial Indonesia merupakan generasi muda yang kreatif, selalu berpikir di luar
dari kemampuan daya nalar orang lain dan juga kaya akan ide atau gagasan. Sedangkan
Confidence adalah di mana generasi milenial Indonesia sangat mempercayai kemampuan
dirinya dan berani mengungkapkan pendapatnya sendiri tanpa keragu-raguan. Terakhir,
Connected adalah ketika generasi milenial Indonesia banyak dipengaruhi oleh pesatnya
perkembangan teknologi khususnya gadget dan internet. Mereka sangat pandai dalam
bersosialisasi terutama di media sosial dan juga sangat erat kaitannya dengan dunia informasi
teknologi seperti yang dijelaskan Ali dan Purwandi (2017: 7 – 8) di bawah ini.
“Seeing the hour of accessing internet, it can be said that internet has become
their lullabies. In an informal discussion, a respondent said that they put their
smartphone next to bed. They simply put it as they get sleepy...” (Ali dan Purwandi,
2017: 27).
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Dari tahun 2015 hingga 2018, jumlah penduduk di Indonesia yang aktif sebagai
pengguna internet terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlahnya sekitar 96,5
juta, tahun 2016 jumlah 104,2 juta, tahun 2017 jumlah penggunanya 112,1 juta, dan pada
tahun 2018 jumlah penggunanya 120,1 juta. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun
2019 hingga 2021 yang akan diprediksi mencapai 144,2 juta pengguna dengan rata-rata
durasi akses selama 300 menit atau sekitar 5 jam. Hal ini dapat dilihat dari survei yang
dilakukan oleh metrotvnews.com berikut ini:

Jika dilihat dari perbandingan jumlah populasi penduduk dengan jumlah generasi
milenial di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa hampir setengah dari keseluruhan jumlah
penduduk di Indonesia merupakan generasi milenial yang sangat aktif dalam hal penggunaan
internet. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan saat berselancar di internet adalah
mendengarkan musik secara langsung (music streaming). Musik masih menjadi hiburan
favorit yang paling sering diakses oleh generasi ini, diikuti oleh film dan games. Bagi
generasi milenial di Indonesia, musik dianggap mampu merubah suasana, mampu
menyesuaikan selera, hingga mengkondisikan perasaan akibat keterputusan komunikasi
sosial (Witkin, 2003).
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim dailysocial.id pada kuartal pertama tahun
2018 didapati bahwa generasi milenial di Indonesia dengan rentang usia 20 sampai 35 tahun
terlibat secara aktif dalam kegiatan mendengarkan musik. Survei berikutnya menyatakan
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Web, iOS dan Android dengan biaya IDR 49.000/bulan. Dikelola oleh perusahaan Tencent
Holdings Ltd. asal Shenzen-Tiongkok (juga menaungi aplikasi media sosial WeChat), Joox
menawarkan dua juta lagu dan playlist pilihan baik lokal maupun internasional secara gratis,
serta dapat diunduh (download) untuk didengarkan secara offline (www.wikipedia.com).
Tidak seperti Spotify, Joox saat ini hanya dapat digunakan di China, Hongkong, Malaysia,
dan Indonesia.
Guna menarik minat pendengar, Joox melengkapi aplikasinya dengan fitur Top
Charts. Fitur Top Charts adalah daftar urutan lagu yang paling sering dimainkan oleh
pengguna aktif Joox. Top Charts ini dibagi menjadi 5 (lima): “Trending Top Hits”,
“International Top Hits”, “Indonesian Top Hits”, “New Single Top Hits” dan “K-pop Top
Hits”. Charts ini dibuat sesuai kebutuhan para penikmat musik di Indonesia yang memiliki
preferensi musik yang berbeda-beda. Fitur ini memungkinkan para pengguna aplikasi Joox
untuk membagi dan memberikan komentar terhadap lagu-lagu yang sedang didengarkan ke
teman-teman pengguna lewat Facebook. Fitur-fitur yang ditawarkan oleh perusahaan
penyedia aplikasi tersebut memenuhi keinginan para konsumennya yakni generasi milenial di
Indonesia untuk mendapatkan hiburan sekaligus bersosialisasi dengan sesama teman di media
sosial.
Potensi dari generasi milenial yang berjumlah hampir setengah dari keseluruhan
jumlah penduduk di Indonesia dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan penyedia jasa
aplikasi streaming musik. Kebiasaan generasi milenial Indonesia yang aktif berselarancar di
internet dan mengakses musik menjadi semakin dimanjakan dengan kehadiran beragam
aplikasi streaming bekerja sama dengan operator seluler. Masing-masing perusahaan aplikasi
streaming berlomba menyajikan fitur-fitur canggih hingga menambah jumlah playlist lagulagu terbaru baik lokal maupun internasional guna menarik meminat para pengguna yakni
generasi milenial. Senada dengan penjelasan di atas, situs www.wearesocial.com,
mengatakan bahwa Indonesia merupakan lahan empuk bagi pasar musik streaming oleh
karena banyaknya jumlah pengguna internet yang aktif menggunakan aplikasi streaming
musik.
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II.2 Aplikasi Streaming Musik bagi Generasi Milenial Indonesia dalam Perspektif
Budaya Populer
Budaya populer atau budaya massa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
perkembangan komunikasi massa, media massa, produksi massa dan konsumsi massa.
Budaya populer merupakan menurut pandangan Teori Kritis merupakan sebuah budaya
massa yang dibentuk oleh industri budaya yang bertujuan untuk melanggengkan
kesinambungan kapitalisme. Budaya populer (dapat berupa film, kaset, pakaian, fesyen,
televisi, cyber/internet, iklan, musik pop, dan sebagainya) muncul oleh karena tuntutan dari
massifikasi industrialisasi dan komersialisasi yang berorientasi pada keuntungan pasar yang
sebesar-besarnya (Lubis, 2016).
Fenomena yang terjadi pada generasi milenial di Indonesia disebabkan oleh sebuah
kategori sosial yang hadir bersamaan dengan peran keluarga yang tumbuh dari perkembangan
kapitalisme. Pada masyarakat prakapitalis sebelumnya, keluarga selalu hadir dalam
memenuhi semua fungsi biologis, ekonomis, dan kultural dari reproduksi sosial. Terjadi
transisi dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa yang ditandai dengan ritus peralihan.
Namun seiring kemunculan orang dewasa dalam era masyarakat kapitalis yang
terspesialisasi, rasional dan universal, terjadi diskontinuitas antara keluarga dengan
masyarakat luas yang perlu diisi oleh suatu masa transisi bagi generasi muda. Sehingga para
generasi muda membentuk sebuah budaya baru dan salah satunya adalah budaya
mendengarkan musik lewat perangkat keras seperti ponsel pintar (smartphone) terutama jika
berada di ruang-ruang umum (Parsons dalam Barker, 2009).
Massa (dalam hal ini adalah para generasi milenial) kemudian dijadikan sebagai
konsumen dari produksi yang dihasilkan oleh industri kapitalis (dalam hal ini adalah pihak
penyedia layanan aplikasi streaming musik). Barker (2009: 330) menjelaskan bahwa
konvergensi teknologi dimungkinkan oleh teknologi digital yang memungkinkan berbagai
informasi diorganisasi secara elektronik ke dalam bytes, atau segepok informasi tertentu,
yang dapat dikompresi dalam proses transmisi dan didekompresi ketika datang. Ini
memungkinkan semakin banyak informasi yang beredar pada kecepatan tinggi meski berada
pada jarak yang jauh. Metode ini yang digunakan para perusahaan penyedia aplikasi
streaming musik dalam mengendalikan konsumennya meski perusahaan mereka tidak berada
di Indonesia.
Aktor-aktor kapitalis menyuguhkan beragam produk mulai dai tontonan, hiburan dan
internet guna membentuk karakter konsumennya sebagai pemuja, pengikut, pengekor, dan
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unduhan lagu per aksesnya. Sehingga dapat dimengerti mengapa perusahaan asing penyedia
aplikasi tersebut memilih Indonesia sebagai salah satu daftar negara tujuan dalam ekspansi
bisnis mereka.
Penjelasan di atas membuktikan bahwa budaya populer memang dibentuk dan
diformulasikan secara halus, lembut dan standar guna menarik minat setiap orang karena
manusia pada dasarnya mudah untuk dimanipulasi. Masyarakat dimanipulasi dengan cara
mengkondisikan kebutuhan dan emosinya lewat fantasi-fantasi dan impian yang hanya berada
di permukaan saja. Budaya populer menyatakan bahwa selama rakyat diorganisir sebagai
massa, mereka kehilangan identitas dan kualitas mereka sebagai manusia. Massa yang
berusia muda adalah komunitas yang paling sering dijadikan sebagai pasar besar budaya
populer. Oleh karena mereka sangat mudah dieksploitasi dengan pakaian, gaya, dan mode
terkini (Strinati, 2010).
Kellner (2010) menjelaskan budaya media merupakan suatu bentuk budaya komersial
yang diproduksi demi laba dan disebarluaskan dalam bentuk komoditas. Dalam Kajian
Budaya, upaya ini kemudian didekonstruksi sebagai bentuk pembelaan. Bentuk
komersialisasi dan komodifikasi memiliki konsekuensi penting. Para eksekutif industri
budaya berusaha menghasilkan karya yang akan populer dan menarik banyak penonton
secara maksimal. Tepatnya, kebutuhan menjual barang berarti produk dari industri budaya
harus sesuai dengan pengalaman sosial dan mengutarakan berbagai ide masa kini. Spirit
masyarakat kapitalis industri sendiri dapat ditelusuri dari pertengahan abad ke-16 sebagai
suatu perubahan revolusioner (Turner, 2003: 8) dan isu-isu kapitalis dalam budaya populer
didekonstruksi guna membela hak konsumen.

III. Penutup
Media dalam hal ini penyedia layanan aplikasi streaming musik telah bersinggungan
dengan pergulatan politik dan sosial. Mereka membantu membentuk kehidupan sehari-hari,
mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, mempengaruhi cara memandang diri sendiri dan
orang lain, dan mereka juga membangun identitas generasi milenial Indonesia . Fenomena
media menghasilkan kenikmatan pandangan, serta identitas, yang dapat menghambat
sekaligus memajukan tujuan-tujuan dalam menciptakan generasi yang lebih demokratis,
egaliter, dan benar-benar multikultural.
Konsep masyarakat kapitalis yang individual dan rasional, menuntut generasi milenial
Indonesia mencari jalan keluar untuk memperoleh sesuatu yang dirasa nyaman. Sehingga
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menggunakan aplikasi streaming musik di dalam dunia yang dibentuknya sendiri menjadi
pilihan mereka. Kekakukan dan standarisasi yang diterapkan dunia luar kepada pada generasi
milenial kemudian menuntut mereka menemukan sesuatu yang baru yang dapat menjadikan
diri mereka ‘hidup’ kembali, dan aplikasi streaming musik menjadi salah satu dari sesuatu
yang mereka cari itu.
Dalam perjalannya, aplikasi streaming musik kemudian masif digunakan dan telah
mendominasi ideologi generasi milenial di Indonesia lewat hegemoni yang menyuguhkan
hiburan waktu luang namun juga sekaligus menuntut profit. Latar belakang kehidupan
tersebut dinilai lebih menggoda masyarakat dan sering kali latar depan kehidupan dianggap
sebagai pelemahan potensi. Keberadaan aplikasi streaming musik telah melemahkan sisi
kekuatan politik dan menjaga generasi milenial tetap nyaman pada wilayah pusat hiburan
dalam dunia yang mereka bentuk sendiri, jauh dari kerumunan masyarakat yang menggila
maupun berbagai lokasi aksi politik massal.
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ABSTRAK
Generasi milenial Indonesia dipengaruhi dampak kemajuan teknologi media baik secara
positif dan negatif. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan dampak negatif lebih dominan di
mana media internet digunakan untuk segala sesuatu yang bersifat pamer dan remeh-temeh
khas milenial serta aktualisasi diri kering makna. Melalui penelitian para akademisi, milenial
Indonesia dapat dijadikan kelompok subkultur dengan tujuan untuk mengasosiasikan ulang
posisinya. Fenomena ini menarik dikaji dalam bidang kajian budaya (cultural studies) di
mana kajian budaya diharapkan memberi pencerahan bagi masyarakat.
Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber
data primer diperoleh dari wawancara dengan tehnik wawancara terstruktur. Data sekunder
diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, arsip pribadi, dan daring. Untuk menganalisis
data penelitian digunakan teori budaya populer, kontra-hegemoni, dan teori dekonstruksi.
Hasil analisis menyimpulkan bahwa generasi Milenial Indonesia memiliki masalah
dengan ranah ujaran dan bahasa serta memiliki sikap individualistis tinggi. Peran akademisi
diharapkan untuk membantu mereka yang terhegemoni oleh sistem kapital sehingga lupa
tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kajian budaya mereka disebut
sebagai kelompok subkultur yang dalam konsepsinya memberi ruang bagi budaya populer
atau perilaku yang dianggap menyimpang. Lima fungsi subkultur bagi akademisi kajian
budaya diharapkan mampu membantu milenial dalam melibatkan diri dengan kehidupan
global dan isu-isu pelestarian warisan budaya (heritage). Kekayaan warisan budaya dan
kemampuan milenial Indonesia dalam teknologi media harus digunakan untuk membangun
industri kreatif.
Kata kunci: milenial Indonesia, media, kajian budaya, subkultur, dan warisan budaya.
I. PENDAHULUAN
Manusia di dunia ini akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang sama
karena melewati masa sosio-sejarah yang sama. Manusia era modern misalnya, berhasil
dengan gemilang memperkenalkan narasi agungnya melalui jargon paham rasionalitas
pemikitan Rene Descartes. Fenomena ini sangat menarik bagi para sosiolog Amerika
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sehingga mereka membagi manusia menjadi sejumlah generasi yaitu seperti Generasi era
depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-PD II, Generasi X, Generasi Y (Generasi
Milenial), lalu Generasi Z. Demikian juga dengan manusia pada masa Perang Dunia II dan
manusia pasca Perang Dunia II pasti memiliki karakter yang berbeda meski saling
mempengaruhi.
Generasi milenial merupakan generasi yang terbentuk setelah generasi tradisionalis,
generasi baby boomers, dan generasi X. Dalam klasifikasi generasi di dunia, generasi
milenial merupakan generasi yang lahir dalam kurun waktu tahun 1981 hingga awal tahun
2000an. Mereka lahir ketika teknologi canggih seperti gadget telah digunakan secara masif
di ranah publik, mereka merupakan generasi melek informasi. Menurut Mannheim (dalam
Putra, 2016: 125) generasi ini dikenal dengan generasi digital yang memiliki keinginan kuat
untuk menjadi generasi yang hebat dibanding dengan generasi sebelumnya. Kualitas hidup
generasi milenial tidak lepas dari tanggung jawab dan pengabdian orang tua mereka yang
berasal dari generasi baby boomer.
Salah satu fakta mengenai generasi melenial yang menarik perhatian para psikolog
adalah lebih egois atau self-centered. Sifat ini kemudian melatarbelakangi kemunculan kata
‘narsisme’ yang merujuk kepada perubahan kebudayaan kaum milenial. Terutama
meningkatnya fokus individualisme sejak beberapa dekade terakhir. Contoh kongkret dari
fakta ini bisa dilihat dari perilaku para orang tua dan masyarakat di Indonesia yang lebih
menghargai prestasi individu anak dibanding prestasi anak sebagai seorang warga negara.
Menggunakan waktu yang banyak dengan gadget membuat milenial memiliki masalah
dengan ranah ujaran dan bahasa yang dalam istilah Lacan disebut dengan schizofrenia
(Sarup, 2008).
Generasi milenial lahir di masa ekspansi perekonomian dunia sedang mengalami
kemajuan. Mereka juga merupakan generasi pertama yang tumbuh sebagai anak dengan
segudang aktifitas terjadwal. Generasi milenial merupakan generasi sangat identik dengan
dunia globalisasi dan praktiknya. Mereka sangat mempercayai teknologi, oleh karena
teknologi mampu menciptakan ruang kerja di mana saja dan kapan saja sesuai keinginan
mereka. Generasi milenial merupakan generasi yang tidak terlalu menyukai dunia dan ruang
pekerjaan konvensional. Mereka lebih menyukai pekerjaan yang memiliki arti bagi mereka.
Pekerjaan yang mampu menghargai dan mewadahi visi, misi, serta inovasi yang mereka
ciptakan. Mereka ingin mengembangkan pemikiran kreatif dalam dunia kerja dan
mendukungnya dengan kemampuan akademisi yang tepat.
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Saat ini generasi milenial mulai menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan di
kalangan masyarakat di pelbagai belahan dunia. Segala aspek yang bersinggungan dengan
mereka menarik untuk dibahas seperti misalnya mulai dari aspek pendidikan, teknologi,
moral dan budaya, hingga gaya hidup generasi milenial terutama yang tinggal di perkotaan.
Para peneliti milenial lazim mengetahui bahwa karakteristik masing-masing individu dari
generasi milenial memiliki perbedaan tergantung di mana ia dibesarkan serta strata ekonomi
dan lingkup sosial keluarganya. Namun, pada umumnya mereka memiliki cara tersendiri
dalam meluapkan ekspresi mereka lewat hiburan dan teknologi terutama internet.
Gambaran generasi milenial di Indonesia saat ini lebih didominasi oleh generasi yang
lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial di sekitar mereka seperti dunia politik ataupun
perkembangan ekonomi di dalam negeri, terjadi krisis identitas para anak muda. Kebanyakan
dari mereka hanya mempedulikan pengembangan pola hidup bebas dan hedonis serta
memiliki visi yang tidak realistik dan terlalu idealis, yang penting bisa bergaya. Gergen
dalam (Ibrahim, 2011) menjelaskan fenomena pergolakan identitas di tengah kepungan nilainilai asing yang datang menyerbu dari segala penjuru ini sebagai dilema masyarakat
postmodern.
Telah dijelaskan bahwa generasi milenial dibentuk oleh perkembangan teknologi
informasi yang dalam perkembangannya bergerak dengan sangat cepat dan masif. Kita
selayaknya menaruh empati yang mendalam kepada mereka karena mereka sebenarnya
adalah korban teknologi. Dapat dibayangkan dampak terhadap mereka yang selalu hanya
berkutat pada urusan up date status, chatting, text messaging, minat baca sangat rendah,
hanya suka pada gambar-gambar pamer kemewahan, dan lain sebagainya. Karakteristik
milenial yang individualistis, cukup mengabaikan masalah politik, mengagungkan nilai-nilai
materialistis, dan kurang peduli terhadap sesama menjadi penting untuk dibicarakan dalam
konteks Indonesia dalam hubungannya dengan MEA 2015 dalam kaitannya dengan isu-isu
pelestarian warisan budaya.
Gaya hidup dan media yang menjadi kecenderungan kaum milenial Indonesia sangat
menarik dikaji dari sudut pandang kajian budaya yaitu berkaitan dengan identitas. Identitas di
sini dimaksudkan sebagai penanda perbedaan. Gaya hidup ini berhubungan dengan subkultur
urban melek teknologi yang menikmati perkembangan musik, olah raga, dan kesukaankesukaan lainnya (Hartley, 2010). Oleh sebab itu, peran para akademisi kajian budaya sangat
diperlukan untuk memberi solusi kepada para milenial Indonesia sebagai generasi penerus
bangsa. Gaya hidup dan media yang menyerang kaum milenial Indonesia sangat menarik bila
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dihubungkan dengan subkultur sebagai satu arena perjuangan untuk membela korban
kapitalisme.

II. PEMBAHASAN
II.1 Milenial dan Media
Lazim diketahui maraknya budaya global dan gaya hidup pada era globalisasi
sekarang ini menghasilkan homogenisasi budaya di mana para milenial yang lahir dan
tumbuh di era booming internet membuat mereka memiliki interes yang sama. Interes yang
sama dan paling menojol adalah menjunjung pola hidup bebas, budaya pop/musik, yang
penting bisa gaya, dan penggunaan teknologi. Tiada hari tanpa upload foto dengan aneka
gaya, status di lokasi wisata, mall, foto makanan dan segala sesuatu yang bersifat remehtemeh. Ya, mereka merupakan generasi tanggap dan cakap teknologi, penguasaan atas gadget
seperti handphone sangat luar biasa.
Gambaran milenial di Indonesia tidak jauh dari apa yang dijelaskan Grossberg (dalam
Barker, 2009) yang memaparkan konsep atau kategori ‘anak muda’ sebagai bagian penting
dalam kajian budaya. Mereka sama-sama identik antara lain dengan isu-isu musik, gaya, dan
ke-Amerikaan. Mereka direpresentasikan sebagai konsumen yang memanjakan diri dari
fashion, suka bergaya, pelbagai aktifitas hiburan, pesta, dan lain sebagainya dengan sifat
hanya untuk berhura-hura semata. Kelompok ini mewakili komodifikasi anak muda dengan
dukungan penuh terhadap praktik penciptaan pasar konsumen yang terbentuk dari semangat
hura-hura karena dukungan finansial cukup memadai dalam menunjang lifestyle sehari-hari.
Kaitan antara milenial dan media menimbulkan beberapa dampak negatif seperti yang
lazim terlihat yakni kebiasaan memegang atau menggunakan perangkat ponsel di tempattempat umum. Salah satu ciri khas dari para milenial adalah mereka terbiasa untuk selalu
terkoneksi dengan internet guna menjelajah beragam aplikasi di perangkat ponsel bahkan saat
sedang melaksanakan aktifitas lain seperti makan misalnya. Kegiatan yang umum dilakukan
saat terkoneksi dengan internet yakni permainan daring, chatting, atau sekedar
memperbaharui status dan check-in di beragam media sosial. Bahkan komunikasi dalam
sebuah keluarga menjadi terabaikan ketika anggotanya menggunakan perangkat ponselnya
masing-masing di waktu yang bersamaan seperti gambar-gambar di bawah ini.
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Gambar 1. Kegiatan Para Pengunjung Salah Satu Plaza di Kota Medan (Dok. Surbakti, 2018)
Kaitan antara milenial dan media tentunya tidak selalu menimbulkan dampak yang
negatif. Apabila di gunakan dengan arif, media mampu mengubah generasi milenial menjadi
generasi wirausaha kreatif yang mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi sesama.
Nadiem Makarim (Go-Jek), William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison (Tokopedia),
Achmad Zaky (Bukalapak), Andrew Darwis (Kaskus), dan Zainuddin Nafarin (Smadav)
misalnya. Mereka adalah sebagian kecil dari generasi milenial yang berhasil menggunakan
media internet sehingga menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam segala
bidang. Bahkan aplikasi yang mereka ciptakan mampu bertahan dan bersaing dengan aplikasi
sejenis pabrikan luar negeri. Mereka adalah bukti generasi milenial Indonesia yang berhasil
menggunakan media dengan kreatif sehingga mampu menyumbang lapangan pekerjaan baru
bagi bangsa.
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Gambar 2. Beragam Aplikasi Karya Generasi Milenial Indonesia (Sumber: google)

Fenomena para milenial ini dapat dikategorikan sebagai kajian budaya populer dalam
kajian budaya. Thornton menyebut mereka sebagai kelompok ‘subkultur’ di mana
kebudayaan dipandang sebagai ruang atau tempat bagi budaya menyimpang untuk
mengasosiasikan ulang posisi mereka atau untuk meraih tempat bagi diri sendiri atau
kelompok (Thornton dalam Barker, 2009). Akan tetapi, perilaku para milenial sangat
bertentangan dengan para subkultur karena para milenial tidak mampu mengisi fenomena
jaman bahkan mereka merayakannya sehingga mereka lupa akan tanggung jawab dan
eksistensinya sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kemampuan teknologi media
misalnya, mereka seyogianya diarahkan untuk lebih kreatif dalam bidang kebudayaan dan
warisan budaya sesuai semangat Revolusi 4.0 yang sedang digalakkan pemerintah Indonesia.

II.2 Milenial dan Warisan Budaya
Cakupan kajian budaya seperti yang telah dijelaskan di atas, menaruh perhatian
kepada kaum subkultur yang dalam tulisan ini dimaksud sebagai kaum milenial. Milenial di
sini dapat dianggap sebagai korban atau kelompok terpinggirkan yang wajib dibela terkait
masa depan mereka sendiri ataupun bangsa dan negara. Generasi milenial dalam pandangan
kajian budaya yang disebut sebagai subkultur dalam konsepsinya memberi ruang bagi budaya
(populer) atau perilaku yang dianggap menyimpang untuk mengasosiasikan ulang posisi
mereka atau untuk meraih tempat bagi diri atau kelompok. Arus deras globalisasi dengan
segala dampaknya terhadap para milenial di Indonesia dapat dikaunter atau sebagai kontrahegemoni dan perlawanan budaya dominan yang erat mendekap para milenial.
Subkultur sebagai ruang kaunter para milenial Indonesia dapat dimaksudkan
bagaimana mereka mengkonstruksi ulang posisi dalam masyarakat serta mampu menatap
masa depan dalam dunia yang penuh persaingan. Sebagai awalan, kata sub dipahami sebagai
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identitas dalam oposisi terhadap budaya dominan (Hartley, 2010). Milenial Indonesia sebagai
subkultur sejatinya mampu meraih masa depan. Brake (dalam Barker, 2009: 343)
menjelaskan lima fungsi subkultur untuk meraih masa depan seperti di bawah ini.
1. Menyediakan suatu solusi ajaib atas berbagai masalah sosio-ekonomi dan
struktural;
2. Menawarkan suatu bentuk identitas kolektif yang berbeda dari sekolah dan kerja;
3. Memperoleh suatu ruang bagi pengalaman dan gambaran alternatif realitas sosial;
4. Menyediakan berbagai aktivitas hiburan bermakna yang bertentangan dengan
sekolah dan kerja;
5. Melengkapi solusi bagi dilema identitas eksistensial.
Kepribadian manusia di perkotaan dan di pedesaan menurut penelitian para sosiolog
tidak jauh berbeda, tidak ada perbedaan yang menyolok di antara keduanya (Horton and
Hunt, 1999). Masyarakat pedesaan sebagai akibat kemajuan teknologi dan media juga sudah
demikian berubah. Dengan demikian dampak media terhadap kepribadian para milenial
pedesaan tidak jauh dengan gambaran kepribadian milenial perkotaan. Horton and Hunt
(1999: 154) menjelaskan fenomena kepribadian urban ini sebagai berikut.
“kehidupan urban menciptakan kepribadian urban yang jelas berbeda, yakni
kepribadian yang anomis, materialistis, berdikari (self-sufficient), impersonal,
tergesa-gesa, dangkal, manipulatif, dan cenderung disertai perasaan tidak aman dan
disorganisasi pribadi”.

Dalam kajian budaya, peran intelektual adalah memberikan proses pencerahan serta
berada di balik gerakan emansipatoris dan melalui penelitiannya diharapkan menghasilkan
perubahan sosial. Menurut Foucault seorang intelektual tidak mungkin lepas diri dari isu-isu
demokrasi (Lubis, 2006). Oleh sebab itu, para intelektual harus lebih intens membicarakan
para milenial Indonesia. Menurut Alvara Research Center (2017) data Badan Pusat Statistik
(BPS) memperlihatkan 50% dari penduduk usia produktif Indonesia berasal dari generasi
milenial yang pada tahun 2020 hingga 2030 jumlahnya diperkirakan mencapai 70%. Mereka
memegang peran penting dalam pelbagai posisi 10 hingga 20 tahun mendatang di Indonesia
(Ali dan Purwandi, 2017).
Hal tersebut di atas menjadi perhatian Dewan Riset Nasional (DRN) Indonesia
melalui kebijakan tentang Bidang Sosial Humaniora dalam buku Agenda Riset Nasional
2016-2019 yang telah disosialisasikan di seluruh Indonesia. Disebutkan penguasaan
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pengetahuan diharapkan dapat menghasilkan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian,
pengembangan, dan desain penguatan kemasyarakatan yang mengutamakan pencapaian
kesejahteraan berkeadilan bagi masyarakat, serta berdaya saing di era globalisasi (DRN 20162019, 2016: 121). Dibutuhkan masyarakat tangguh dalam mengatasi pelbagai perubahan
kebudayaan, yaitu masyarakat aktif, kreatif, dan berkesenian serta inovatif yang perlu
ditelaah dan dikembangkan.
Peran para akademisi tentu sangat diharapkan untuk membuat penelitian-penelitian
yang diharapkan dapat membantu milenial Indonesia menyongsong masa depannya.
Penguasaan teknologi dan media harus digunakan untuk dapat hidup bersaing di tataran
global dalam gelombang peradaban manusia yang sekarang ini telah memasuki gelombang
keempat peradaban dengan mengusung konsep ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.
Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah mensosialisasikan pengembangan ekonomi
kreatif berbasis seni, budaya, warisan budaya, dan ekonomi kepariwisataan (Surbakti, 2008).
Hal ini terlihat sejalan dengan agenda DRN, milenial Indonesia diharapkan kontribusinya,
dan penelitian para akademisi diharapkan tepat sasaran untuk membantu milenial tersebut.
Subkultur dan lima fungsi subkultur dalam meraih masa depan yang sudah dijelaskan
di atas dapat digunakan sebagai patron. Ke lima fungsi tersebut adalah sebuah jaminan yang
dapat memperbaiki milenial Indonesia untuk mengisi dan meraih masa depan serta dapat
bersaing dan bertahan dalam tataran kehidupan global. Media sudah saatnya dijadikan tempat
berekspresi dan aktualisasi diri ilmu pengetahuan dan ide brillian bukan sebagai tempat
mencari jati diri dalam pergaulan maya dan nyata. Bukan lagi berurusan akun dan profil
semata serta tebar pesona kering makna. Kemampuan teknologi dan media milenial Indonesia
harus bisa mengangkat

warisan budaya dan dijadikan potensi dalam membangun

perekonomian seperti misalnya, yang telah dilakukan Malaysia, Thailand, Jepang, Cina,
Korea Selatan, Malaysia, bahkan Vietnam. Pariwisata Budaya sebagai wadah pelestarian
warisan budaya dan pengembangan pariwisata memiliki peran strategis dalam MEA 2015.
Generasi milenial Indonesia harus bangkit sesuai semangat milenial yang sadar
dengan kesempatan dan peluang di depan mata sesuai semangat posmodernisme yang
mengusung warisan budaya luhur tinggalan leluhur. Sudah saatnya berpikir kritis, bangun ide
dari warisan budaya dan industri kreatif. Banyak contoh yang dapat dilihat. Korea Selatan
dengan revolusi budaya lewat K-Pop misalnya merupakan bukti nyata bagaimana para
milenial mengangkat isu-isu warisan budaya yang diperkenalkan lewat media. Semangat
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yang diusung Korea Selatan juga sangat bernafas kepada filsafat posmodernisme, yaitu
berbasis warisan budaya lewat tagline “Connecting Between The Past, Present, and Future”.

III. Penutup
Dampak negatif media terhadap milenial Indonesia menjadi perhatian para peneliti
milenial Indonesia. Dalam kajian budaya para intelektual di universitas diharuskan membela
yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi sehingga dampak media bagi milenial penting untuk
dibicarakan. Kelompok subkultur merupakan wadah di mana para milenial dapat diarahkan
untuk lebih menaruh perhatian terhadap isu-isu pelestarian warisan budaya yang sedang
menjadi kecenderungan global. Lima fungsi subkultur ditengarai dapat membantu mereka
untuk meraih masa depan.
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ABSTRAK
Kesan antara pengaruh Hindu dan Budha di Minangkabau selalu bercampur baur.
Pertukaran kesan itu terasa bolak-balik antar satu wujud ke wujud lain, antar satu bukti ke
bukti lain. Dalam sejarah Minagkabau sebagaimana yang ditulis para sejarawan justru
pengaruh Budha yang menonjol sementara jejak Hindu tidak muncul, pada hal pengaruh
Hindu bisa saja terjadi sejak abad ke-5. Referensi di dalam masyarakat justru menunjukkan
bahwa percampuran agama Islam terjadi dengan Hindu, bukan dengan Budha. Makalah ini
ingin mengemukakan beberapa fenomena kehinduan yang ada dalam masyarakat
Minangkabau, yang secara budaya dan fisikal ada dalam masyarakat.
Key Word: Fenomena histrois, hindu, Minangkabau, budaya
I. PENDAHULUAN
Minangkabau adalah sebuah etnik yang sebahagian besar menghuni Pantai Barat
Sumatera dan Tengah. Para Pakar sejarah dan antropologi mengatakan bahwa wilayah
pendudukan Minankabau itu paling tidak menempati Propinsi Sumatera Barat, sebahagian
Riau dan Negeri Sembilan Semenanjung Tanah Melayu. Namun karena dinamika orang
Minangabau yang begitu tinggi maka migrasi mereka juga menempati Aceh , seperti suku
Aneuk Jamee di Aceh Selatan ; sebahagian di melaka yang konon kabarnya orang
Minangakabu di Melaka sudah ramai pada abad ke-12. Dinamkka dan migrasi orang
Minangakabu di Nusantara tentu akan menjadi masalah pembicaraan tersendiri, namun
dinmika dan migrasi orang Minangkaua akan berkaitan dengan keternukaan orang
Minangkabau dalam berbagai pengaruh yang datang ke Nusantara. Dalam unglkapan
Minangkabau disebutkan “ sakali aie gadang sakali tapian barubah” (Sekali air bah datang
maka perubahan itu pun akan terjadi). Keterbukaan ini adalah kekayaan dan modal insani
yang dimiliki orang Minangkabau. Itu juga sebabanya orang Minanagkabau tidak susah
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menyesuaiakan diri dalam pergaiulan Nusantara. Dalam ungkapan lain disebutkan “dimana
bumi dipijak di sana langit dijunjung”, artinya mereka akan menyesuaikan tingkah laku
mereka ketika berada di tempat orang lain.

Perlu dikemukakan, satu masalah dalam sejarah Minangkabau adalah kurangnya data
tertulis untuk periode awal hingga sebelum masuknya Islam. Segelintir

peninggalan

arkeologis, filologi, sastra lisan dan cerita rakyat sudah menjadi rujukan umum. Karena itu
sumber sejarah Minangkabau periode awal sering agak bercanggah atau bertentangan.
Demikian juga halnya asal usul Minangkabau, pepriodesasi sejarah serta pengaruh Hindu di
Minangkabau yang mungkin akan bertentangan dengan sumber-sumber lain. Namun kertas
kerja belum akan mempermasalahan percaggahan itu. Fokus pembicaraan ini adalah
mengemukakan beberapa fenomena mengenai pengaruh Hindu di Minangkabau, yang pada
sisi lain mungkin bercampur dengan pengaruh Budha.

I.1 PERIODESASI SEJARAH MINANGKABAU
Walaupun beberapa

fenomena pengaruh Hindu ada dalam kebudayaan dan

peninggalan sejarah Minangkabau tetapi beberapa karya sejarah tidak menuliskan khusus
sejarah Hindu. Periode Budha justru lebih mengemuka. Ini sering dilakukan oleh para
sejarawan untuk Asia Tenggara seperti tulisan George Coedes umpamanya yang menulis
Asia Tenggara Masa Hindu Budha1. Dalam penulisan sejarah Minangkabau penulisan zaman
pengaruh Hindu juga tidak kelihatan, yang diulas adalah pengaruh Budha. Rasjid Manggis
dan MD Mansoer membagi sejarah Minangkabau klasik dengan empat fase:
•
•
•
•
Tidak

Fase Budha (Hinayana) 500-600
Agama Islam (Sunnah) 670-730
Agama Budha ( Mahayana ) 680-1000
Agama Islam Syiah 1100-1350
adanya fase Kebudayaan Hindu di Minangkabau tentu berkaitan dengan

kekuasaan yang berlangsung. Namun diduga pengaruh Hindu bersamaan dengan pengaruh
India ke wilayah Nusantara sekitar abad ke 4 -6. Dalam masa indianisasi berlangsung begitu
dalam ke wilayah Nusantara. Dalam masa ini, Kerajaan Kantoli (dianggap sebagai cikal
Sriwijaya) juga pernah mengutus seseorang bergama Hindu ke Cina. Keterbukaan dunia
Melayu dari sisi geografis dan budaya sangat memungkinkan pengaruh India masuk ke

1

George Coedes, Asia Tenggara masa Hindu Budhha, Jakarta: KPG-EFEO-FJP-PPAN, 2015.
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wilayah ini2. Bagi Minagkabau abad ke-6 merupakan abad yang sangat penting, pruduksi lada
yang terkenal membuat para pedagang dari berbagai bangsa seperti India, Cina dan Arab
datang untuk berdagang. Beberapa pedagang memberitakan mengenai keelokan negeri
Minangkabau. Umpamanya It sing seorang pendeta Budha menyebutkan bahwa ia pernah
singgah di sebuah tempat di Minangkabau Timur3. Daerah itu sangat subur dan kaya. Pada
masa berikut, abad ke14, masa pemerintahan adityawarman disninyalisr dibaca oleh Moens
dari Prasasti Bandar Bapahat bahwa banyak migrasi dari India datang ke wilayah
Minangkabau4.
Jika dilihat beberapa kajian Sejarah Minangkabau mengenai periode sebelum Islam,
kiranya terlalu banyak diwariskan dengan lisan sehingga beberapa fakta sejarah menjadi
kabur. Bahkan fenomena masuknya Islam seakan melupakan perkembangan sejarah
sebelumnya.Naskah-naskah setelah masuknya Islam, yang sudah ditulis dengan huruf
Jawi/arab Melayu umumnya bercerita mengenai Islam. Beberapa fakta sejarah sebelum Islam
seakan tersembunyi dibawah arus. Sehingga kini memahami sejarah Minangkabau Pra Islam
banyak melalui beberapa simbol-simbol dan fenomena-fenomena budaya dan realitas-realitas
yang ada saat ini.
Sejarah Minangkabau periode awal dan klasik memang masih dalam kabut yang tebal,
banyak hal yang disembunyikan.Karena itu mesti dibaca dengan hati hati. Masalah asal usul
Minangkabau umpamanya disebutkan dalam ungkapan: “pisau sirauik beri berhulu/ diasah
maka bermato/lautan sajo dahulunyo/mako bernamo pulau paco.” Dalam keterangnan M
Rasjid Manggis Dt Radjo Penghulu menyebutkan kemunculan Minangkabau adalah sejak
masa pulau Nusantara masih menyatu dengan dataran Asia. Kemudian kepualauan Indonesia
terpisah dari daratan Asia ketika air menyusut5. Apa yang dimaksudkan Rasjid Manggis
tentu mengacu kepada zaman Glacial Wurm yang berlangsung lebih setengah juta tahun yang
lalu. Menurut para geolog Kepulauan Indonesia kala itu merupakan terusan dari pegunungan
Himalaya . Pelelehan es di Utara dan Selatan membuat dataran Sunda dan Dataran Sahul
tenggelam sehingga yang tampak hanya dataran-dataran tinggi seperti pulau-pulau yang ada

2

Coedes, Ibid, hall. 91
Disebutkan juga dalam karya Rasjid Manggis, 1982, hal. 50; lihat juga MD Mansoer,Sejarah Minangkabau,
Jakarta: Bharatara, 1970, hal.41.
4
M.D. Mansoer, hal. 62
5
Lihat Rasjid Manggis Dt Radjo Penghoeloe, Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya, Jakarta: Mutiara,
1982, hal. 58
3
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saat ini6. Jika ini dimaksudkan untuk menjelaskan awal kerajaan Minangkabau adalah suatu
masa yang sangat lama. Tetapi hal ini sering ditemui dalam sejarah Minangkabau dan
Melayu umumnya yatu realitas dalam karya sejarah dikaitkan dengan sejarah-sejarah besar
seperti asal usul dengan Iskandar Zulkarnaen. Bisa jadi ada benarnya, tetapi ini tentu
didukung oleh sum be dan fakta yang jelas, sementara banyak kajian sejarah tidak didukung
oleh sumber dan fakta yang kuat.

I.2 FENOMENA PENGARUH HINDU/BUDHA DALAM BUDAYA MINANGKABAU
Hari ini orang Minangkabau mengenal budaya Adat Basandi Syarak Syarak Basandi
Kitabullah (ABS ABS). Artinya Islam adalah dasar utama budaya orang Minangkabau.
Namun ABS-SBK terus dalam dialektika, baik dari sisi hostoris maupun dari sisi realitasnya.
Secara historis tidak ada dokumen yang otentik sejak bila ABS SBK ini dimulakan. Pada satu
sisi ada yang mengatakan sejak abad ke 16 namun pada sisi lain disebutkan sejak abad ke19,
yaitu ketika ada pembaharuan Islam di Minangkabau. Perdebatan itu sementara tidak perlu
ditelusrusi namun hal menarik perhatian adalah ada beberapa fenomena berlakunya unsurunsur Hindu-Budha dalam budaya Minanglabau sampai hari ini.

Ada pula beberapa

fenomena peninggalan dari sisi budaya yang mungkin bisa dirujukkan kepada gama HinduBudha.
Dari segi asal usul orang Minangkabau menyebutkan bahwa mereka berasal dari
Gunung Merapi, sebuah gunung yang tertinggi di pusat Minangkabau. Di kaki gunung ini
terdapat sebuah kampung tua yang bernama “Pariangan”, yang bisa berasal dari
“Parahiyangan”. Artinya kampung para dewa atau tempat Kahiyangan, dewa bersemayam.
Dalam agama Islam tidak mengenal dewa. Ini tentu berasal dari pengaruh Hindu/Budha.
Kalau ini menjadi kamoung asal tentu jauh dari masa Adityawarman, yang baru mulai abad
ke-14. Bisa jadi kampung ini dibangun pada masa abad ke-6 ketika para migrasi India ramai
datang ke Wilayah Melayu dan pada abad ke-7 dan 8 bersaing dengan ekspansi Islam Sunnah
di Pantai Timur. Namun dalam M D Mansoer disebutkan bahwa pelarian orang Jawa
penganut Hindu ke lereng Gunung Merapi dan Singgalang terjadi dalam abad abad ke14
ketika ada desakan dari Kesultanan Aru Barumun yang menganut agama Islam7.
Pengaruh Hindu-Budha akan juga terlihat pada masa kerajaan Pagaruyung yang dibangun
oleh Aditiyawarman. Hal ini bisa dilihat dari prasasti Pagauyung 1-8 da Prasasti Saruaso.
6

Lebih jelasnya lihat Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudyaaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1985, hal.
1.
7
MD Mansoer, 1970, hal. 54.
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Pada Prasasti Pagauyung 1 (1356 M) disebutkan bahwa Adityawarman merupakan Raja
kerajaan Suwarna Bhumi. Ia memounyai pengetahuan yang dalam tentang Budha Mahayana
aliran Tantrayana sekte Bairawa. Hal yang lain adalah ia juga menyatakan mempunyai siat
raja Indra, yang konon kabarnya salah satu dewa agama Hindu8
Bisa jadi pengaruh migrasi orang India sekitar abad ke 6, dan tumbuhhnya kerajaankerajaan di Sumatera yang beragama Budha serta kemudian dengan ekspansi kerajaan dari
Jawa yang beragama Hindu-Budha setelah abad pada abad ke-13 dan sesudahnya telah
menyebarkan pengaruh dan budaya hindu di dalam masyarakat. Pengaruh itu masih melekat
sampai kini. Ada beberapa budaya di tengah masyarakat yang hidup sejak lama.
Balimau, adalah suatu budaya/tradisi yang dilakukan umat Islam sampai saat ini.
Budaya balimau adalah melakukan mandi suci sebelum memasuki bulan puasa ramadhan.
Dalam tradisi Minagkabau mandi balimau menggunakan berjenis kembang dan wangiwangian. Ini adalah untuk membersihkan badan. Biasanya mandi balimau dilakukan di
sungai atau di pincuran. Paling tidak mandi balimau dengan menggunaan kembang jamak
digunaan hingga periode 1970-an. Kini mandi balimau masih dilakukan tetapi tanpa
menggunakan kembang, namun banyak juga dijadikan sebagai sarana wisata sebelum
ramadhan.
Berkaul. Berkaul dalam adat Minangkabau adalah memberikan sesajian kepada roh
halus, yang dilakukan di sebuah tempat yang dianggap keramat, bisa di bukit atau di gua
tertentu. Berdasarkan data dari masyarakat dari nagari Pauh Sangit di utara kota
Payakumbuh, sesajian itu berisi berbagai makanan yang enak-enak. Namun setelah Indonesia
merdeka, orang semakin jarang mengantarkan sesajen ke tempat-tempat keramat.
Walaupun berbeda fenomena pengaruh Hindu-Budha juga tampak pada bentuk mesjid
dan pendidikan surau. Dalam masyarakat Minangkabau surau adalah tempat ibadah sekaligus
tempat belajar mengaji agama pengetahuan lain yang bersifat duniawi. Surau juga tempat
menyiapkan diri seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin. Tokoh-tokoh pergerakan
nasional Indoensia yang berasal dari Minangaabau, seperti Mohammat Hatta, Tan Malaka,
M.Natsir, Hamka, dan lain-lainya itu adalah orang pernah mengalamai pendidikan di surau.
Mulai dari membaca Alquran sampai dengan belajar bela diri. Sistem surau dianggap sebagai
sistem yang berjasa dalam melahirkan tokoh nasional asal Minangkabau dalam pergerakan
nasional Indonesia. Karena itu ia dibanggakan, bahkan ada kerinduan untuk kembali
membuat sistem surau model lama. Namun jika ditelusuri lebih lanjut surau menurut RA
Karn sebagaimana juga dirujuk oleh Azyumardi Azra bahwa surau adalah lembaga untuk
menyembah roh nenek moyang. Jadi biasanya surau dibangun pada tempat yang lebih
tinggi.Menurut Azyumardi Islam kemudian melanjutkan dan mengadopsi lembaga ini yang
sudah ada sejak pra Islam ini. Suaru kemudian menjadi pusat pendidikan Islam di pedesaan,
ia menjadi bahagian dari keberadaan nagari.9Dalam satu nagari biasanya ada beberapa surau
yang dibina oleh ulama atau buya. Dari sisi bangunan surau/mesjid di pedesaan Minangkabau

8

Bbeerapa prasasti telah diterjemahkan dan dibaca oleh Tim BPCB Sumatera Barat. Lihat Selintas Prasasti
Melayu Kuno, BPCB Sumatera Barat, 2014
9
Azyumardi Azra, Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi, Ciputat Logos, 2003,
hal. 47.
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banyak yang mirip dengan pura, walaupun secara substansial berbeda. Kemiripan itu tampak
pada bentuk dan bangunan atap yang berundak undak.
Tradisi lain yang juga mungkin mirip dengan tradisi hindu adalah budaya apska
kematian; manigo hari (3 hari), menujuh hari (7 hari), maapek belas hari (14 hari), maampek
puluh ampek hari (44 hari) dan manyaratuih hari (100 hari). Ritual seperti ini biasanya
dilakukan pada sebahagian masyarakat Minangkabau10. Tetapi cara yang dilakukan
masyarakat Minangkabau untuk ritual seperti ini sudah disesuaikan dengan ajaran-ajaran
Islam, uampamanya dengan membaca surat Alquran secara bersama-sama, berdoa dan
bersilaturahmi dengan kerabat yang masih ada. Acara ini biasanya ditutup dengan makan
bersama yang makanannya disediakan oleh keluarga kematian.
Jika ditelusuri lebih jauh banyak aspek aspek budaya yang bisa dirujukkan dengan
pengaruh Hindu-Budha di Minangkabau. Umpamnya tentang nama “nagari”.Nagari adalah
sejenis republik kecil yang ada di Minangkabau, ia merupakan struktur pemerintahan
terendah. Namun nagari juga suatu sistem warisan yang sejak lama. Kata “nagari, atau
“nagori” sendiri bisa dirujuk ke dalam bahasa Sanskerta atau Pengaruh India. Begitu juga
dengan nagari Biaro, sebuah tempat di Minangkabau. Biaro bisa jadi dari vihara. Ada
beberapa tempat biaro di Minangkabau11.
I.3 EPILOG
Tentu bila ditelusuri tradisi dan simbol simbol kebudyaaan secara serius akan nampak
aspek-aspek hindu, budha dan indianisasi dalam budaya Minangkabau baik dari sisi asal-usul,
perkawinan maupun dalam pakaian dan bahasa. Satu hal yang menarik untuk disimpulkan
sementara adalah ternyata sinkretisasi budaya pada taraf-taraf tertentu juga ada dalam
masyarakat Minangkabau. Walaupun secara substansial ritual dan aspek budaya itu telah
menyesuaiakan diri dengan etnik dan budaya Minangkabau setelah masuknya Islam. Tentu
pada masa yang akan datang perubahan-perubahan itu akan terus terjadi sesuai dengan
keperluan zaman dan pemahaman manusia mengenai dirinya.

10

Penelitian tentang ritual ini antara lain dilakukan oleh Feni Azri, Firdaus, dan Adiyalmon, “Fungsi Sosial
Tradisi Pembakaan dalam Upacara Kematian di Kelurahaan Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota
Pdang Sumatera Barat”, artikel penelitian diserahkan untuk Jurusan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar, 2015.
11
Yusriwal, “Jejak Budha dan Hindu di Minangkabau”, : http://www.mantagibaru.com/2014/08/jejak-budhadan-hindu-di-minangkabau.html, posting tgl. 5 Agustus 2014.
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IMPLEMENTASI AJARAN PUTRA SESANA MELALUI INSTRUMEN
HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BALI
I Wayan Gde Wiryawan
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
gdewiryawan1976@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini mengungkap fenomena bahwa berbagai regulasi nasional dan lokal telah
ada belum dapat menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang berdampak tidak
terwujudnya konsep Putra Sasana. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah (1)
Bagaimana perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum adat di Bali? (2) Bagaimana
posisi Hukum Adat dalam implementasi ajaran Putra Sasana? Perlindungan terhadap anak
dalam sistem hukum formal di Indonesia belum secara optimal dapat menjadikan anak
sebagai subyek hukum yang dapat menjadi terimplementasinya ajaran Putra Sasana, yaitu
menjalankan tatanan nilai, ajaran moral dan etika dalam tata pergaulan di keluarga dan
masyarakat. Sistem Hukum Adat Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu secara
konsisten dijalankan oleh Desa Adat/Desa Pakraman di Bali, sangat memungkinkan untuk
menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang dilindungi sehingga dapat diatur
secara eksplisit di dalam Awig-awig atau pararem di masing-masing Desa Pakraman. Dengan
perlindungan terhadap anak tersebut diharapkan anak dapat menjadi anak yang menjalankan
Putra Sasana dalam kehidupannya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative,
dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, hukum adat, konseptual, dan
argumentasi hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang
dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif disertai dengan
pola berfikir dekonstruktif semiotika.
Kata Kunci: Hukum Adat, Anak, Putra Sasana

I. PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa hanya dinilai dari keberhasilan
pembangunan fisik semata, salah satu aspek yang penting adalah pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu
bangsa untuk menjadi bangsa yang mandiri dan maju. Hal tersebut akan tercapai ketika suatu
bangsa memiliki generasi kuat cerdas dan tangguh.
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang
merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis
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serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh,
serasi, selaras dan juga seimbang.1
Seorang anak memerlukan pengasuhan yang baik untuk dapat tumbuh kembang,
menikmati hak-haknya, dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai – nilai agama dan
kemanusiaan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Pemerintah, dalam
hal ini Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk memastikan
Peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak telah diatur dalam
Pasal 21 ayat 3 dari UU Perlindungan Anak.
Pandangan masyarakat Indonesia bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus
dirawat, diasuh dan didik sesuai potensi yang dimiliki. Disamping itu ada pandangan yang
lebih religious yaitu melihat anak bukan hanya sekedar keturunan biologis dari seseorang
tetapi merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya.
Dengan demikian tanggung jawab orangtua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab
pribadi atau antar manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dan
Tuhan. Implementasi pandangan ini tentu saja sebagai amanah bahwa anak harus dijaga dan
dirawat sebaik mungkin. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang,
sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Pada sisi
lain anak – anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma – norma yang telah dibangun
generasi terdahulu. Dalam suatu keluarga hendaknya adanya suatu hubungan yang harmonis,
antara bapak dengan ibu dan orang tua dengan putra-putrinya. Dalam keluarga Hindu ada
suatu tujuan bahwa orang berkeluarga mempunyai tujuan mendapatkan anak yang suputra.
Untuk mencapai tujuan yang mulia itu perlu adanya suatu penghayatan terhadap kewajiban
masing-masing sebagai anggota keluarga. Untuk itu pendidikan dan pengajaran cukup
memegang peranan yang penting. Maka itu orang tua yang sebagai pendidik yang pertama
dalam keluarga, hendaknya memahami pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, agar anak
dapat berkembang dengan baik.2
Perlindungan anak Indonesia berarti perlindungan potensi sumber daya insani dalam
membangun manusia Indonesia sepenuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sumber daya manusia
1
2

R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 2.
https://balebengong.id/berita-utama/mewujudkan-perlindungan-anak-dalam-aturan-adat.html?lang=id.html
diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
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terdiri atas generasi sekarang, generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang atau lebih
dikenal dengan generasi muda. Generasi muda memegang peran yang sangat penting sebagai
sumber daya manusia yang harus memiliki potensi untuk meneruskan cita cita bangsa yang
telah diawali oleh generasi sekarang dan generasi yang sebelumnya. Oleh karenanya generasi
muda dalam pembangunan kehidupan bangsa yang pada kodratnya anak-anak memerlukan
pembinaan dan pengasuhan serta perlindungan dari segala aspek untuk menjamin
pertumbuhan dan perkekembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh.
Pembinaan dan pengasuhan serta perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak
merupakan hak asasi manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Demikian
pula anak - anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus
memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga
secara jasmani, mental, akal, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan
wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Seperti tertuang dalam Pasal 28B ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 45”) yaitu: “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi “.
Salah satu konsep dalam keluarga Hindu di Bali yang sangat relevan dalam
memberikan perlindungan anak yaitu putra sesana. Putra sesana berarti aturan yang wajib
dilaksanakan atau larangan yang harus dijauhi oleh seorang anak terhadap orang tuanya, atau
seorang siswa kepada gurunya dalam lingkungan rumah tangga atau pasraman (sekolah). Tata
tertib ini penting artinya bagi umat manusia sebagai rambu-rambu di dalam rangka
mengabdikan diri guna dapat menngantar dirinya memasuki tahapan kehidupan rohani yang
lebih maju .Aturan-aturan tersebut berupa anjuran dan larangan yang, harus diperhatikan oleh
seorang anak atau siswa agar terhindar dari segala cela dan dosa. Jadi, putra sesana adalah
ajaran moral dan etika dalam tata pergaulan dengan orang tua, guru dan anggota masyarakat
secara luas.
Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum formal di Indonesia belum secara
optimal

dapat

menjadikan

anak

sebagai

subyek

hukum

yang

dapat

menjadi

terimplementasinya ajaran Putra Sasana, yaitu menjalankan tatanan nilai, ajaran moral dan
etika dalam tata pergaulan di keluarga dan masyarakat. Sistem Hukum Adat Bali yang dijiwai
oleh ajaran Agama Hindu secara konsisten dijalankan oleh Desa Adat/Desa Pakraman di
Bali, sangat memungkinkan untuk menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang
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dilindungi sehingga dapat diatur secara eksplisit di dalam Awig-awig atau pararem di
masing-masing Desa Pakraman. Dengan perlindungan terhadap anak tersebut diharapkan
anak dapat menjadi anak yang menjalankan Putra Sasana dalam kehidupannya. Pertanyaan
penelitian yang ingin dijawab adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap anak dalam
sistem hukum adat di Bali? (2) Bagaimana posisi Hukum Adat dalam implementasi ajaran
Putra Sasana?
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis
ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sebagai ilmu normatif, “ilmu
hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan
hukum yang dihadapi masyarakat”. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan bagi penulis agar dapat mempelajari adakah
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau
antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan UndangUndang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang
diangkat dalam tulisan ini. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, penulis akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat dalam tulisan ini. Teknik
pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan,
teknik pengumpulan bahan hukum primer berpatokan pada hierarki peraturan perundangundangan dan begitu pula dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder baik berupa buku
hukum (text book), penerbitan berkala (journal law review). Teknik analisis bahan hukum
menggunakan teknik kualitatif disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika..3

3

Diantha, I. M. P., Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada
Media, 2016, hlm. 156.
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II. PEMBAHASAN
2.1. Pengaturan Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional
Ada berbagai definisi tentang anak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak), disebutkan
bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.
4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak juga
dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat pengertian tentang
anak dalam Pasal 1 angka 5, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingan. Definisi anak secara implisit diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata). Seseorang dinyatakan belum dewasa jika ialah ia
belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.
Memperhatikan ragam definisi anak di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana
telah disebutkan, kiranya definisi anak dapat lebih disederhanakan, yakni sebagai berikut:

a. anak adalah meraka yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah
kawin;
b. bagi mereka yang belum 21 (dua puluh) satu tahun, tetapi sudah kawin, maka dianggap
bukan anak-anak lagi.
c.
Sebagai Negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya
disebut KHA) ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia berkewajiban menjamin
tegaknya hak – hak anak, sebagaimana pada saat ini Negara – Negara peserta KHA di seluruh
dunia. Menegakkan hak – hak anak membutuhkan kerjasama dengan “orang dewasa“ yang
memiliki kekuasaan, kekuatan dan sumber daya lainnya. Kita ketahui bagaimanapun anak –
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anak tidak dapat berjuang sendiri untuk menegakkan hak – haknya.4 Sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 21 Undang Undang Perlindungan Anak tentang “Kewajiban dan
Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah“.
KHA merupakan implementasi dan bagian integral dari hak – hak asasi manusia yang
memfokuskan perlindungan hak – hak anak sebagai manusia. Oleh karena itu sebagai
dokumen internasional mengenai perlindungan hak – hak anak dapat disebutkan bahwa :

1. KHA melanjutkan komitmen perlindungan HAM sebagaimana Declaration of Human
Rights Tahun 1948.
2.

KHA menegaskan kembali, HAM khususnya hak anak, KHA meningkatkan standar Hak
Asasi Manusia sesuai dengan realitas dan kebutuhan anak.

3. KHA melengkapi dokumen HAM dan sekaligus sebagai ketentuan tindak lanjut HAM.
Dengan kata lain Hak Anak adalah HAM itu sendiri.5

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak
anak meliputi:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan
dari kekrasan dan diskriminasi (Pasal 4) ;
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
(Pasal 5);
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai
dengan tingkat keceradasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri ( Pasal 7 ayat 1);
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1);

4
5

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1
Muh. Joni & Zuchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.104.
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g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan
memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan
dirinya sesuia dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
Diskirminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman;
Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).
i.
Dalam Undang-Undang

Perlindungan

Anak

ini

juga

menyebutkan

bahwa

penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak
meliputi (Pasal 2) :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak
yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan
orang tua;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk
berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama
jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
5.
Adapun perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan.Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berlakhlak mulia, dan sejahtera.

2.2. Perlindungan terhadap Anak dalam Sistem Hukum Adat Bali
Masyarakat hukum adat Bali dalam kesehariannya diatur dengan hukum adat yang
mayoritasnya menganut Agama Hindu. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam
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lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama
Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat
hukum adat Bali itu sendiri. Sehingga di dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan
agama tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkannya antara agama dan adat di dalam
masyarakat hukum adat Bali, dikarenakan hukum adat itu bersumber dari ajaran agama.
Menurut Wayan Windia dan Ketut Sudantra, masyarakat Bali terikat oleh norma-norma
hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum
tidak tertulis, Hukum tertulis yang berlaku berasal dari negara dalam bentuk peraturan
perundang- undangan Republik Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulisnya (Hukum Adat)
yang berlaku dalam masyarakat Bali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bali
yang disebut Dresta.6
Kebaradaan Hukum adat Bali yang diwarnai oleh unsur agama khususnya agama
Hindu, menurut Hazairin bahwa pulau Bali yang terisolasi dalam jangka waktu yang cukup
lama dari pengaruh-pengaruh luar, maka perkembangan agama Hindu dan Budha begitu
mendalam dan bahkan merembet ke dalam adat dengan begitu hebatnya, sehingga antara adat
dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan lagi.
Sebelum bermunculannya berbagai macam peraturan perundang-undangan nasional
khususnya undang-undang tentang perlindungan anak, konflik yang terjadi umumnya dapat
diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik ditingkat keluarga/kerabat
maupun di tingkat masyarakat. Konflik-konflik yang timbul dapat diselesaikan secara
musyawarah mufakat ataupun melalui mediasi oleh aparat/prajuru adat. Cara penyelesaian
demikian benar-benar dapat mengakhiri suasana konflik antara kedua belah pihak yang
berselisih, sehingga mereka dapat rukun kembali.
Kebersamaan dan kesatuan di dalam masyarakat tercermin pula dalam ketaatan warga
masyarakat terhadap awig-awig (peraturan) yang mereka tetapkan bersama dan dalam hal
bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadapnya, umumnya awig-awig sebagai alat
kontrol sosial dapat berjalan efektif. Selain itu, segala keputusan yang diambil masyarakat
dalam hal terjadinya konflik umumnya ditaati demi kebersamaan dan kesatuan dalam
masyarakat.
Di era globalisasi ini, telah membuka masyarakat Bali termasuk masyarakat pedesaan
ke dalam pergaulan luas pada pergaulan dunia. Hal ini ternyata telah menimbulkan banyak
6

Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan
Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hlm. 3.
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tantangan bagi masyarakat adat, termasuk lembaga-lembaga adatnya terutama dalam
menjalankan fungsinya. Tantangan yang dihadapi tersebut antara lain telah terjadinya
perubahan nilai orientasi warga masyarakat dalam bersikap dan bertindak, ke-efektif-an
awig-awig sebagai alat kontrol sosial berkurang, keputusan-keputusan yang diambil dalam
penyelesaian konflik di masyarakat yang dahulu umumnya ditaati kini tidak jarang diabaikan.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi desa adat di Bali, tentunya peran dan fungsi desa
adat khususnya dalam menyelesaikan sengketa dan mengusahakan perdamaian atas berbagai
permasalahan

yang

ada

tentu

sangat

diharapkan

dalam

menjaga

keharmonisan,

menghilangkan konflik, dan untuk adanya pemulihan secara sosio magis.
Pararem desa adat hanya mengatur secara umum mengenai krama desa, belum
mengatur secara khusus tentang anak. Anak belum dianggap sebagai bagian dari subjek yang
dilindungi Desa Pakraman melainkan “include” sebagai bagian dari orang tuanya. Urgensi
pengaturan perlindungan anak dalam pararem merupakan langkah preventif agar tercapainya
putra sesana dan agar anak tidak berperilaku destructive sehingga mengakibatkan anak
melakukan tindak pidana / anak berhadapan dengan hukum. Begitu pula perlunya diatur
mekanisme penanganan terhadap anak yang melakukan pelanggaran atas pararem desa adat
dengan mengedapankan konsep restorative justice.
Dalam pengatuan hukum nasional konsep penyelesaian persoalan dengan tujuan
pemulihan atau yang saat ini pun mulai diupayakan untuk dikembangkan dalam penanganan
kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia
pada tanggal 30 Juli 2012, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mensyaratkan
penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan
restoratif. Semangat Keadilan Restorative ini memang lekat dengan pendekatan hukum adat
yang mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan
Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan dengan konsep untuk
adanya pemulihan baik bagi anak yang melakukan tindak pidana, korban dan masyarakat
diharapkan akan menjadi cara yang terbaik untuk melindungi anak dari stigma negatif dan
memudahkan reintegrasi anak dengan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan
masyarakat untuk secara aktif melakukan pengawasan sehingga anak tidak mengulangi
perbuatannya.

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

I

385

PROSIDING ‐ SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐52255‐1‐2

Sebagaimana hasil penelitian YLBHI – LBH Bali mengenai konstruksi keadilan
dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam masyarakat adat di
Kota Denpasar. Penelitian di Denpasar yang mengambil sampling Desa Kesiman. Apabila
terjadi kasus anak yang terjadi di Desa Kesiman dalam penyelesaiannya anak berkonflik
dengan hukum Klian adat beserta jajarannya akan memanggil pihak yang terlibat untuk
musyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut dan belum melibatkan pihak dari
luar baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga Bantuan Hukum dalam
penyelesaian kasus anak. Klian adat selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap kasus yang
ada di lingkungannya termasuk kasus yang melibatkan anak, apabila klian adat beranggapan
bahwa kasus tersebut melibatkan anak dari lingkungannya dan dapat diselesaiakn secara
kekeluagaan di wilayahnya. Kasus anak yang terjadi lingkungannya tetapi tidak berasal dari
lingkungan Desa Kesiman maka Klian adat tidak akan melakukan intervensi dan lebih
diserahkan pada kemauan para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Anak
berhadapan dengan hukum diberikan ruang seluasnya untuk memaparkan kejadian
sebenarnya, apa yang menjadi keinginannnya, hal-hal untuk membela dirinya, hingga anak
diberikan ruang untuk meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya serta memberikan
maaf kepada pihak yang bersalah. Hal ini dilakukan oleh Klian Adat dengan tujuan agar
permasalahan yang melibatkan anak tidak berlarut-larut penyelesaiannya dan dapat
diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan pidana sehingga dalam proses
penyelesaiannya tidak melibatkan orang tua, hanya Klian adat dan Pihak yang berkonflik
secara langsung. Dengan ruang seluas-luasnya yang diberikan kepada anak, anak mengetahui,
menyadari dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannnya sendiri tanpa
adanya paksaan dari pihak lain.

Penyelesaian secara kekeluargaan ini menghasilkan

keputusan yang bersifat final bagi para pihak karena dihasilkan dari musyawarah, sehingga
para pihak akan menerima hasilnya kecuali kasus anak tersebut termasuk delik umum bukan
delik aduan, maka pihak lain dapat melaporkannya ke aparat berwajib yakni kepolisian.

2.3. Putra Sesana dalam Hukum Adat Bali
Anak di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khusunya yang sangat kompleks
menyebabkan Bangsa Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan secara nasional
berkaitan dengan anak, dengan berbagai sistem regulasi baik di tingkat pusat maupun di
daerah namun pada kenyataannya belum dapat secara optimal untuk memberikan
perlindungan terhadap Hak-hak anak telah menjadikan anak memiliki persoalan mental,
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spiritual dan sosial, hal tersebut telah menjadikan konsep Putra Sesana dalam Ajaran Hindu
sebagai ajaran moral dan etika dalam tata pergaulan anak di keluarga dan lingkungan
sosialnya tidak dapat tercapai.
Dalam ajaran agama Hindu yang tersurat dalam Kekawin Nitisastra/Nitisara,
disebutkan :
Tingkahning suta sasaneka kadi raja tanaya ri sedeng limang tahun; Saptang warsa wara
hulun sapuluhing tahun ika wuruken ring aksara; Yapwan sodasawarsa tulya wara mitra
tinaha-taha denta midana; Yan huwus putra suputra tinghalana solahika wuruken ing
nayenggita. (Kakawin Nitasastra, Sargah IV, Pada 20)
Artinya :
Adapun menurut Putra Sasana (tata tertib seorang putra), jika anak berumur 5 tahun,
hendaknya disayangi, diperlakukan seperti anak raja; Jika sudah berumur 7 tahun dilatih
supaya mau menurut, jika sudah berumur 10 tahun, ajarilah aksara/sastra; Jika sudah 16
tahun, diperlakukan sebagai sahabat, kalau kita mau menunjukkan kesalahannya, harus
dengan hati-hati sekali; Jika ia sendiri telah beranak, diamat-amati saja prilakunya, kalau
hendak memberi petunjuk, hendaknya dengan contoh yang baik.
Kalau kita perhatikan kutipan di atas, dapatlah kita uraikan sebagai berikut :

1. Jika anak telah berumur 5 tahun (0 – 5 tahun), hendaknya disayang dan dimanja. Pada
umur ini seorang anak masih bersih jiwanya, apa yang kita tanamkan akan mudah
melekat, maka itu hendaknya diisi dengan pengetahuan, melalui ceritra, dongeng dan atau
bernyanyi. Di sinilah terapkan “malajah sambilang magending/magending sambilang
malajah“. Memanjakan atau menyayangi, bukanlah berarti memberikan apa yang mereka
mau, tetapi kita arahkan kepada yang baik dan berguna, tuntunlah mereka ke arah yang
benar.
2. Jika anak berumur 7 tahun (5 – 7 tahun). Dilatihlah mereka agar supaya mau menurut
nasehat orang tua/guru (samatitah). Demikian pula nasehatilah agar tidak suka
bertengkar, memaki dan menghina orang lain, tanamkan rasa hidup bersama/toleransi.
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3. Jika anak berumur 10 tahun (7 – 10 tahun), hendaknya diajar menulis dan membaca.
Menulis dan membaca adalah merupakan pelajaran dasar untuk mengikuti pelajaran yang
lain. Menulis mengenal aksara (Latin dan Bali); membaca hendaknya dilatih, seperti :
membaca lancar dan membaca pemahaman.
4. Jika anak berumur 16 tahun (10 – 16 tahun). Pada usia ini hendaknya dipandang sebagai
sahabat dan sudah dapat diajak untuk memecahkan masalah, tetapi hendaknya juga hatihati, karena sedang masa labil (pancaroba).
5. Jika anak sudah kawin dan telah mempunyai anak. Pada usia ini kita tetap harus
mengamat-amati prilakunya, agar mereka tetap Satyeng Stri (laki) dan Pati Brata
(perempuan)
Berdasarkan kutipan di atas maka orang tua/guru, memegang peranan yang penting
dalam membimbing anak-anaknya, agar menjadi putra yang suputra. Maka itu
ajaran wahyadyatmika, yakni: Para Widya (kerokhanian) dan Apara Widya (pengetahuan
umum), harus diterapkan kepada seorang anak. Para Widya adalah pengetahuan kerokhanian
(agama), untuk mendidik menjadi manusia yang berprilaku yang baik serta mulia, bermoral
serta berjiwa spiritual. Apara Widya adalah mendidik seorang anak agar menjadi orang yang
trampil, cekatan dan pandai. Kedua pengetahuan itu harus diberikan secara seimbang sesuai
dengan perkembangan umur seorang anak. Maka itu peranan orang tua sebagai pendidik dan
pengajar yang pertama, hendaknya selalu mempunyai suatu pedoman dalam mengemban
putra-putrinya. Agar supaya bagaimana seorang anak mempunyai rasa bakti, rasa hormat
kepada orang tua dan saudara-saudaranya, tekun belajar, melatih diri, bermain dan mampu
menumbuhkan kreativitas. Jangan sekali-kali memaksakan kehendak yang bertitik tolak atas
kemampuan sendiri, hal ini akan menyebabkan ketimpangan dalam kehidupan dalam
keluarga. Jika demikian tujuan membentuk keluarga yang harmonis tidak tercapai. Maka itu
perlu agama (Hindu) dipakai sebagai pedoman dan bertingkah laku dalam kehidupan dalam
keluarga demikian juga kehidupan dalam masyarakat.
“Taki-takining sewaka guna widya, smara wisaya rwang puluhing ayusa, tengah i
tuwuh samwacana gegonta, patilaring atmeng tanu pagurwaken” (Nitisara, Sargah V, Pada
1).
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Artinya:
Seorang pelajar wajib menuntut pengetahuan dan ketrampilan, jika sudah berumur
20 tahun sudah boleh untuk kawin, jika sudah setengah tua, berpeganglah pada ucapanucapan yang baik, hanya tentang lepasnya Sanghyang Atma, itulah hendaknya diusahakan.
Perlu usaha para orang tua/guru di dalam membina, mendidik anak-anak dalam
bidang mental spiritual. Usaha itu antara lain untuk menanamkan giat, rajin belajar, baik
dalam bidang akademik maupun ketrampilan keagamaan.7 Pada sisi yang lain Bali Adat/Desa
Pakraman merupakan kelembagaan adat yang secara konsisten menjalankan sistem Hukum
Adat yang dijiwai oleh Ajaran Agama Hindu pada prinsipnya dapat menjadikan anak sebagai
salah satu subyek yang diatur dalam awig-awig atau pararem sebagai bentuk hukum adat di
Bali sehingga konsep Putra Sesana dapat terimplementasi dalam sistem sosial masyarakat
Adat Bali.
Penyelesaian masalah Adat di Bali diselesaikan berdasarkan instrument hukum adat
yaitu peraturan-peraturan Adat (awig-awig). Awig-awig merupakan hukum Adat yang
disusun dan harus ditaati oleh krama (masyarakat) desa Adat/Pekraman di Bali untuk
mencapai Tri Sukerta. Tri Sukerta antara lain, Sukerta tata Parahyangan (keharmonisan
hubungan manusia dengan Tuhan), Sukerta tata Pawongan (keharmonisan hubungan
manusia dengan manusia), dan Sukerta tata Palemahan (keharmonisan hubungan manusia
dengan lingkungannya), yang merupakan perwujudan dari ajaran Tri Hita Karana.8
Menurut Wayan Surpha memberikan pengertian awig – awig yaitu berupa suatu
ketentuan mengatur tata karma pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan
kehidupan yang ajeg di masyarakat Bali. Pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan
masalah-masalah adat yang timbul adalah perangkat Desa Adat dalam hal ini adalah Bendesa
Adat (Kepala Desa Adat) Beserta pamong yang lainnya. Mengingat begitu pentingnya aturanaturan hukum Adat bagi masyarakat Bali, maka peran penguasa Adat Desa untuk
mendamaikan warga Desanya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota
masyarakatnya sangatlah besar.9
Disamping itu bagi masyarakat Bali, adanya Majelis Pembina Adat sangat di
butuhkan karena juga memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun
yang dimaksud dengan Majelis Pembina Adat adalah suatu perangkat Desa yang terdiri dari
7

http://www.balisruti.com/kesetaraan-dalam-hukum-adat-bali.html, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
https://www.google.co.id/search?q=awig+awig+menurut&oq=awig+awig.html diakses pada tanggal 26 Juni
2018.
9
I Wayan Surpha, Eksistensi Desa Adat di Bali, Bali: PT . Upada Sastra, 1993, hlm. 56.
8
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Kepala Desa Adat (Bendesa Adat) di bantu oleh Wakil Kepala Desa Adat, Juru Tulis
Bendesa Adat, Juru Arah, Pemangku (seseorang yang membidangi urusan upacara agama di
Pura) dan Bendesa.
Untuk menjadikan konsep putra sesana menjadi suatu aturan yang diterima oleh
masyarakat adat di Bali hendaknya dituangkan atau diatur dalam suatu instrument hukum
adat Bali yaitu awig-awig atau pararem desa pakraman. Kaitannya dengan perlindungan
anak adalah awig-awig atau pararem dianggap peraturan sakral oleh masyarakat adat di Bali
dan mengandung sanksi-sanksi adat, sehingga akan membangun kesadaran bahwa anak
merupakan bagian dari subjek hukum adat yang patut diberikan perlindungan dan diatur
dalam awig-awig guna melindungin anak dari berbagai macam permasalahan salah satu
contohnya adalah kenakalan remaja bahkan anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam kehidupan masyarakat adat Bali yg diwadahi oleh desa pakraman, normanorma yang berlaku lazim disebut dengan istilah awig-awig, dresta, perarem, dan isilahistilah lainnya. Norma-norma tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan (tidak
tertulis) yang berlaku untuk masyarakat adat setempat, sehingga secara otomatis bersifat
mengikat bagi masyarakat adat setempat. Sebagai sebuah peraturan, awig-awig desa
pakraman memang bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Awig-awig sudah ada sejak
lama, sejalan dengan asal-usul keberadaan desa pakraman itu sendiri, yang jika ditelusuri
sejarahnya berawal sejak jaman Bali Kuno.10
Awig-awig berasal dari kata “wig” yang artinya rusak sedangkan “awig” artinya tidak
rusak atau baik. Jadi, awig-awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah,
awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam
masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sedangkan dalam
Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, menyatakan bahwa “awig-awig adalah
aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar adat yang dipakai
sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan
Dharma Agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing”. Awig-awig
secara proporsional berisikan aturan-aturan yg bertujuan untuk menjaga atau mewujudkan
keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), keseimbangan
hubungan antara manusia dengan manusia (pawongan), dan keseimbangan hubungan antara
manusia dengan alam lingkungan (palemahan). Seperti diungkapkan oleh Tjok Istri Putra
10

http://repository.uksw.edu>bitsream, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
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Astiti dalam seminar Awig-Awig II pada tanggal 10 Sepetember 2010 disebutkan bahwa
hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan dalam bentuk bhakti, hubungan manusia
dengan manusia diwujudkan dalam bentuk tresna, dan hubungan manusia dengan lingkungan
diwujudkan dalam bentuk asih. Oleh karena itu, awig-awig menjadikan konsep Tri Hita
Karana sebagai landasan filosfisnya.

III.

PENUTUP
Implementasi putra sesana dalam sistem hukum adat di Bali perlu dituangkan atau

diatur dalam suatu instrument hukum adat Bali yaitu awig-awig atau pararem desa
pakraman. Bagi penulis sendiri, awig-awig yang sudah mengatur secara umum mengenai
tentang krama desa sebaiknya dibuatkan pengaturan secara khusus tentang anak dalam
bentuk perarem, karena pada dasarnya awig-awig bersifat umum dan mengatur secara global,
sehingga diperlukan aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik (khusus) tentang sesuatu
yang bersifat local genius terkait dengan pengaturan konsep putra sesana yang berlaku untuk
pada desa pakraman di Bali. Hal ini juga penting dalam rangka terwujudnya anak yang
suputra dan sebagai langkah preventif agar anak tidak melakukan tindakan destructive atau
anak berhadapan dengan hukum. Pararem yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan
situasi dan kondisi Desa Pakraman yang tidak boleh bertentangan dengan awig-awig,
sehingga dengan pengaturan perlindungan anak dalam awig-awig ataupun perarem akan
menjadikan instrumen hukum yang efektif dalam pelaksanaan konsep putra sasana.
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ABSTRAK
Karmic Cleansing merupakan sesuatu pekerjaan untuk melepaskan sesuatu yang
melekat dan dinilai kurang baik yang ada dalam diri manusia. Dengan mengadakan upacara
pembersihan atau menyucikan pikiran dan jiwa secara spiritual, yang di komersialisasikan
oleh para industry pariwisata baik melalui situs elektronik atau yang lainnya. Apa yang
dikatakan oleh Bourdeu dengan adanya karmic cleansing bahwa keterlibatan industry
pariwisata sebagai pencipta, pelaku dan penjaga budaya dengan usaha untuk di konstruksi
dan dimanfaatkan atau di komersialisasikan untuk mendapatkan capital, karena globalisasi
dan ideology pasar.
Kata Kunci: Komersialisasi, Karmic Cleansing, Pariwisata.

I PENDAHULUAN
Pariwisata budaya merupakan jenis kepariwisataan yang dalam perkembangannya dan
pengembangannya menggunakan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.
Kebudayaan Bali merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang paling dominan atau
terkenal di seluruh dunia. Dikatakan dominan atau terkenal karena baru-baru ini Pariwisata
Bali menduduki peringkat pertama atau dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia oleh
organisasi Trip Advisor lewat Travellers Choice Awardstahun 2017. Bali menempati
peringkat pertama dari 25 destinasi terbaik di dunia dengan mengalahkan Eropa, Amerika
hingga Timur Tengah. Peringkat kedua ditempati oleh London (Inggris), ketiga oleh Paris
(Prancis), keempat oleh Roma (Italia), kelima oleh New York (Amerika Serikat) dan
seterusnya Yunani sampai ke Asia Tenggara untuk nomor –nomor selanjutnya (Tribun Bali,
16 April 2017, hal 1).
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Trip Advisor merupakan perusahan situs perjalanan yang berpusat di Amerika Serikat.
Situs ini menyediakan konten berupa penilaian segala hal terkait dengan perjalanan dalam
pariwisata.Trip Advisor didirikan tahun 2000 dan bermakas di Needham, Massachusetts
(Amerika Serikat) dengan keanggotaannya 365 juta dan pada tahun ini di nilai oleh sebanyak
465 juta orang pengunjung. Adapun penilaiannya, tentang hotel, restoran, atraksi wisata,
kehidupan masyarakat yang dituju, tentang alam dan kenyamananserta hal lain yang terkait
dengan bisnis perjalanan dalam pariwisata di seluruh dunia.
Salah satu bisnis perjalan yang di komersialisasikan dalam budaya pariwisata di Bali
adalah “Karmic Cleansing”(pembersihan karma).Kata Karmaberasal dari bahasa Sansekerta
dari suku kata “kri” yang berarti “berbuat, bertindak, dan mengerjakan”. Secara teknis kata
karma juga berarti akibat perbuatan, tindakan dan kerja. Dalam ilmu metaphisika, juga dapat
diartikan akibat dari perbuatan-perbuatan masa lampau yang merupakan sebab musababnya.
Jadi kata Pembersihan Karmaartinya membersihkan diri dengan cara berbuat, bertindak,
mengerjakan tindakan.Berbuat dan bertindak dalam ajaran agama Hindu disebut Tri Kaya
Parisudha, yakni (a) Manacika, berpikir yang baik dan suci, artinya tidak berpikir yang buruk
terhadap sesame manusia atau mahluk hidup, yakin dan percaya dengan hokum karama; (b)
Wacika, berkata yang baik dan benar, artinya jangan mencaci maki orang lain, dan tidak
berkata kasar kepada orang lain; (c) Kayika, berbuat yang baik dan jujur, artinya tidak
menyiksa, menyakiti dan membunuh orang lain. Kalau Tri Kaya Parisudha diimplikasi dalam
diri manusia akan menjadi baik, namun beberapa manusia tidak menyadari kekuatan yang
ada dalam dirinya. Untuk itu dengan segala cara pariwisata di Bali di komersialisasikan oleh
para pelaku industry pariwisata untuk menarik minat wisatawan untuk datang ke Bali.
Pariwisata yang ada di Bali berdasarkan agama dan budaya, seolah-olah tidak memiliki nilai
atau rasa karena segala yang berbahu agama dan budaya semuanya di komersialisasikan.
Komersialisasi dalam pariwisata misalnya, kesenian, seni patung, tempat ibadah (pura), dan
upacara agama (perkawinan, dan karmic cleansing).
Berdasarkan uarian di depan maka penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan
upacara Karmic Cleansing di komersialisasikan oleh industry pariwisata yang ada di Baliini
?. Untuk mendapatkan pemahaman atau interpretasi atau memahami masalah ini,akandibahas
dengan menggunakan teori Antropologi Sastra. Antropologi Sastra berarti studi mengenai
karya sastra dengan relevansi manusia. Antropologi Sastra Diklasifikasikan menjadi dua
macam, yaitu antropologi fisik dan antropologi kultural. Antropologi Sastra dibicarakan
394 I UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROSIDING ‐SEMINAR NASIONAL
Agama, Adat, Seni dan Sejarah Di Zaman Milenial
ISBN : 978‐602‐5225‐1‐2

dalam kaitannya dengan antropologi kultural, yaitu karya-karya yang dihasilkan oleh manusia
seperti bahasa, relegi, mitos, sejarah, hokum, adat istiadat dan karya seni (khususnya sastra).
Berkaitan dengan tiga macam bentuk kebudayaan yang dihasilkan manusia, yaitu kompleks
ide, komplek aktivitas, dan konflek benda-benda, antropoli sastra memusatkan perhatian pada
kompleks ide (Ratna, 2004: 351).
Kebudayaan

adalah

keseluruhan

aktivitas

manusia,

termasuk

pengetahuan,

kepercayaan, moral, hokum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh
dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Dengan demikian sastra dan
kebudayaan berbagi wilayah yang sama, aktivitas manusia, tetapi dengan cara yang berbeda.
Sastra melalui kemampuan imajinasi dan kreativitas (sebagai kemampuan emosional),
sedangkan kebudayaan lebih banyak melalui kemampuan akal sebagai kemampuan
intelektualitas. Kebudayaan mengolah alam hasilnya adalah perumahan, pertanian, hutan dan
sebagainya (Ratna, 2011:7).
Hal utama dalam kajian antropologi sastra adalah mengamati tindakan bermasyarakat
yang menitikberatkan pada aspek yang terjadi dalam masyarakat (Ratna, 2011;11). Dalam
penelitian ini aspek yang terjadi dalam masyarakat pariwisata yakni adanya komersialisasi
Karmic Cleansing dalam dunia pariwisata.
II PEMBAHASAN
Sebab-sebab terjadinya komersialisasi Karmic Cleansing oleh industry pariwisata di
Bali, yakni: Globalisasi dan ideology pasar.
Globalisasi, menurut Brunsvik dan Danzin (dalam Bawa Atmaja, 2010:18)
menyebutkan

suatu

gelombang

yang

melanda

dunia

dalam hal

interaksi

yang

menghubungkan seluruh aktivitas manusia. Interaksi manusia satu dengan yang lain melalui
kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, di seluruh belahan dunia ini. Gerak
globalisasi membawa perubahan-perubahan baik individu maupun social, tetapi dalam
konteks budaya pariwisata. Perubahan yang dimaksud dimulai munculnya pandanganpandangan yang berbeda terutama dalam hal nilai, sebagaimana dikemukakan oleh
Soelaeman (2007:50) menyebutkan cara berpikir dan sikap hidup modernitas yang cendrung
menekankan pada dunia objektif yang rasional materialistis, dibandingkan tradisional Timur
yang cendrung berorientasi pada subyektivitas rasa yang lebih banyak mencari sandaran
pada sumber-sumber spiritualitas atau religiusitas agama.
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Perubahan menurut Putranto (2005) menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi
pada masyarakat, tidak saja perubahan teknologi informasi namun juga (a) pengaruh
budaya dan media massa; (b) berorientasi ekonomi yakni pada materi, dengan menggeser
orientasi nilai non materi (immaterial) dan atau spriritual ke arah material; (c) menghargai
kebebasan, termasuk dalam hal menentukan pilihan untuk komersialisasi upacara Karmic
Cleansing dalam industry pariwisata tanpa memperhatikan akibatnya; (d) berkepribadian
individualistic.
Perubahan tersebut semakin memperjelas bahwa pengaruh globalisasi dalam
konteks industry pariwisata sangat kuat polanya. Industri pariwisata juga menginginkan
atau menonjolkan pemanfaatan materi dalam bentuk uang sebagai pengendali berjalannya
industry pariwisata. Uang adalah suara di dunia ini atau dengan kata lain uang adalah
menyuarakan nilai-nilai yang dimiliki oleh industry pariwisata.
Segala nilai atau ideoligi seperti upacara karmic cleansing dijadikan uang untuk
berjalannya industry pariwisata tanpa melihat apakah itu termasuk agama atau budaya.
Antara agama dan budaya jadinya kabur karena ingin menjalankan roda industry
pariwisata dan meningkatakan para wisatawan berlomba-lomba datang ke Bali. Dengan
segala cara digunakan oleh para industry pariwisata untuk menjual atau komersialisasi
nilai-nilai atau ideology baik yang seharusnya disacralkanataupun dijadikan profane oleh
produksi pariwisata. Agama dan budaya jadinya kabur artinya yang mana agama yang asli
dalam artian tidak boleh di komersialisasikan demikian juga budaya yang mana sebaiknya
di komersialisasikan, maka pihak lembaga umat Hindu yakni Parisada berani memberikan
batasan upacara agama yang mana sebaiknya di komersialisasikan. Apa yang disebutkan
oleh Sztompka (2004:91-92) bahwa jaman globalisasi atau jaman posmodernisme
mempunyai kecendrungan meningkatkan keadaan

atau kehilangan daya pengikatnya

terhadap agama terutama praktek atau upacara agama yang banyak mengalami
penyimpangan karena itu diperlukan perhatian terus menerus untuk melestarikan atau
memulihkannya. Untuk melestarikan dan memulihkan diperlukan kerja sama anatara
masyarakat, Lembaga umat Hindu dan industry pariwisata yang ada di Bali.
Kedua, ideologi pasar, menurut Noorman (2003), apa pun yang disampaikan dalam
industry pariwisata melalui media komunikasi kebudayaan pada dasarnya mengandung
ideology, yakni kepentingan untuk memperoleh keuntungan atau pun kekuasaan. Gejala ini
tampak melalui gambar yang ditampilkan melalui iklan atau melalui situs elektronik yang
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dapat diakses dengan mudah dan bermakna, seperti Karmic Cleansing. Maksudnya Karmic
Cleansing bermakna untuk membujuk dan menanamkan gagasan bahwa pasar adalah
penyelamat kehidupan manusia, dan mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan adalah
keharusan. Semakin banyak yang membeli Karmic Cleansing yang diiklankan, berarti
kepentingan mereka untuk meningkatkan produksi terutama untuk memperluas ruang
pemasaran terpenuhi. Ini berarti niat mendapatkan keuntungan semakin tinggi, bahkan
kekuasaan atas negara atau masyarakat yang menggunakankarmic cleansing secara otomatis
juga tersalurkan.
Akan tetapi, apa pun yang dijual baik melalui situs atau iklan yang lainnya Karmic
Cleansing tetap menggunakan desain untuk menarik para wisatawan yang berkunjung ke
Bali. Desain menurut Aldin (2004), mengandung ideology yang melekat di dalamnya. Bukti
menunjukkan bahwa conten situs tentang promosi Karmic Cleansing memberikan
kenikmatan kepada pengunjung situs, untuk berduyun-duyun datang ke Bali, untuk
membersihkan diri atau menyucikan diri. Tujuan wisatawan ke Bali lebih banyak memahami,
melihaqt dan ikut mempraktekkan agama dan budaya di masing-masing objek wisata yang
dijual atau di komersialisasikan.
Karmic Cleansing dimaknai menghilangkan perbuatan yang jelek dalam diri manusia.
Setiap manusia di dalam dirinya diikat oleh sifat Tri Guna, apakah manusia itu kaya atau
miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, tua atau muda dan sebagainya. Dalam ajaran
agama Hindu Tri Guna yang mengikat manusia, tergantung bagaimanacaranya manusia untuk
mendominasikan

atau

menonjolkannya.

Apakah

manusia

berkeinginan

untuk

mendominasikanatau menonjolkan sifat tenang (Sattwam), sifat dinamis (Rajas), dan sifat
diam atau malas (Tamas), semuanya ada dalam diri manusia dan ada di dalam ajaran agama
Hindu.
Pierre Bourdieu(dalam Bagus Takwin, 2003: 163-175) tentang praktek social bahwa
keterlibatan Pariwisata Bali adalah sebagai pencipta, sebagai pelaku, dan sebagai penjaga
budaya dalam usaha mengkonstruksi budaya yang kemudian dimanfaatkan sebagai industry
pariwisata. Industri pariwisata sebagai pencipta, pelaku dan penjaga seperti adanya upacara
karmic cleansing.
Karmic cleansing merupakan upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam
diri manusia. Upacara ini sebenarnya sudah ada di Bali yang disebut “Melukat” yang artinya
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menghilangkan pengaruh jelek atau klesa yang ada dalam diri manusia. Namun industry
pariwisata mengkomersialisasikan dengan namakarmic cleansing, sebenarnya untuk umat
Hindu karena yang dilakukannya dengan kepercayaan sesuai dengan percaya adanya Panca
Sradha. Namun karmic cleansing di komersialisasi oleh industry pariwisata sesuai dengan
pendapat Bourdiu sehingga wisatawan ikut-ikutan untuk mempraktekkan atau mengimplikasi
pada diri masing-masing wisatawan tersebut.
Menurut Pemangku Suija, Karmic cleansingmemiliki beberapa jenis yakni: (1)
Pembersihan Astupungku, artinya membersihkan dan menyucikan malapetaka seseorang
yang diakibatkan oleh pengaruh hari kelahiran dan Tri Guna (satattwam, Rajas, dan Tamas)
yang tidak seimbang dalam diri; (2) Pembersihan Gai Ngelayang, artinya untuk
membersihkan dan menyucikan orang yang menggunaan pengobatan terhadap seseorang
yang ditimpa penyakit;(3) Pembersihan Gomana, artinya untukmembersihkan dan
menyucikan dalam hal penebusan oton (hari kelahiran) yang diakibatkan oleh pengaruh
buruk dari Wewaran dan Wuku., seperti lahir di Tumpek Wayang; (4) Pembersihan Surya
Gomana, artinya membersihkan dan menyucikan noa dan kotoran dalam diri seorang bayi;
(5) Pembersihan Semarebeda, artinya membersihkan dan menyucikan Sang Kama Jaya dan
Sang Kama Ratih dari segala noda dan mala pada upacara pewiwahan; (6) Pembersihan
Prabu, artinyamembersihkan dan menyucikan atau permohonan para pemimpin, agar dalam
menjalankan tugasnya mendapat kejayaan dan kemakmuran; (7) Pembersih Nawa Ratna,
artinya permohonan para pemimpin dalam menjalankan tugas memiliki kewibawaan dan
ketenaran. Dari ketujuh jenis karmic cleansing yang paling sering dilakukan oleh wisatawan
adalah pembersihan Astupungku, artinya membersihkan dan menyucikan malapetaka
diakibatkan oleh pengaruh hari kelahiran dan Tri Guna yang tidak seimbang dalam diri,
seperti yang disebutkan oleh Pemangku I Wayan Sudarma di Ubud berikut:
Tyang deriki melaksanakan upacara karmic cleansing paket wisata yang dijual
oleh hotel baik yang ada di Ubud maupun yang ada di Payangan. Tyang di sini
menyediakan perlengkapan upakara dan tempatnya. Kalau wisatawan meminta di
pekarang rumah tyang akan laksanakan, kalau wisatawan meminta di Pura tirta
Empul Tampak Siring Gianyar tyang akan laksanakan. Namun sebelumnya ada
perjanjian di antara wisatawan dan Tyang. Proses upacara adalah sebelum
melukat atau mandi diadakan upacara dulu yakni sembahyang untuk minta
pembersihan atau menyucikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan
jalan yang baik. Namun ada beberapa wisatawan untuk menolaknya dengan
diadakan persembahyangan hanya mengikuti karmic Clenasing saja. Tapi tyang
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sarankan agar bersembahyang kepada kepercayaan masing-masing diterima atau
tidak oleh kepercayaan masing-masing terserah kepada wisatawan. Setelah ada
kesepakatan baru tyang akan melakukan karmic cleansing seseuai permintaannya
(wawancara, 16 April 2017).
Hal yang sama disebutkan oleh pemangku I Ketut Gergita di Hotel Uma Ubud
berikut:

Tyang di sini melaksanakan saja yang menjual paket karmic cleansing adalah
pihak hotel. Hotel-hotel yang berada di Ubud, Payangan atau di Kota Gianyar
kebanyakan menjual paketan karmic cleansing melalui sarana elektronik, baik
melalui situs, instagram dan yang lainnya. Karena paket sudah dijual oleh hotel
dan dibeli oleh wisatawan baru menyusun jadwal kapan akan dilaksanakan.
Setelah ada kesepakatan tyang di rumah sudah membuat alat-alat upakaranya
untuk karmic cleansing. Setelah waktunya disepakati, diadakan pengelukatan atau
karmic cleansing ada yang di laksanakan di halaman Pura hotel da nada yang
melaksanakan di Pura Tirta Empul atau ura yang lainnya. Tyang Cuma
menjalankannya, setelah itu ya sudah selesai (wawancara, 18 April 2017).

Berdasarkan wawancara kepada kedua Pemangku di depan, dapat dipahami bahwa Para
pemangku hanya menjalankan tugasnya, Upacara karmic cleansing ini apakah ada dampak
positif dan negative bagi para wisatawan yang penting sudah dilaksanakan, dan dibayar oleh
pihak hotel maupun oleh pemandu wisatawan, seperti gambar satu dan dua (lampiran 1).
Apakah ini termasuk melecehkan agama atau budaya para pemangku tidak memahaminya
yang penting mendapat capital. Seperti yang disebutkan oleh Sztompka (2004:92) bahwa
kesadaran menuju ketidaksadaran atau Ambiguitas. Di satu sisi pemangku itu menunaikan
kewajibannya yakni melaksanakan upacarakarmic cleansing, kenyataannya para industry
pariwisatalah yang mencampuradukkan kegiatan relegi yakni karmic cleansing yang
sebenarnya untuk menyucikan atau membersihkan pikiran yang negative yang ada dalam diri
manusia serta disaksikan di anugrahi oleh Ida Hyang Widhi, tetapi diganti dengan di
komersialisasi.

III SIMPULAN
Karmic Cleansing (pembersihan perbuatan atau tindakan) menggunakan upakara yang
memiliki kepercayaan terhadap Ida Hyang Widhi. Namun karena adanya globalisasi dan
ideology pasar upacara karmic cleansing banyak di komersialisasikan oleh industry
pariwisata baik dari pihak hotel, perorangan atau pemandu wisata dan yang lainnya yang di
komersialisasikan melalui situs elektronik.
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