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BAB III

SALUNGLUNG SABAYANTAKA SEBAGAI

FALSAFAH HIDUP ORANG BALI

I. Pengantar

Istilah falsafah secara umum dapat diartikan sebagai anggapan, gagasan,

pandangan atau bahkan sikap batin paling mendasar yang dimiliki oleh seseorang atau

kelompok masyarakat1. Dari pengertian tersebut, falsafah hidup dapat dipahami

sebagai gagasan pokok atau pandangan hidup paling mendasar yang diyakini oleh

individu atau kelompok masyarakat sebagai suatu acuan dalam hidup bersama. Setiap

kelompok masyarakat pasti memiliki falsafah hidup atau nilai-nilai luhur yang

diyakini mengandung kebenaran, yang berfungsi secara empiris untuk menolong

kelompok masyarakat mewujudkan tujuan bersama. Falsafah hidup menjadikan

individu atau kelompok masyarakat menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa

jika pandangan hidup tersebut diikuti maka akan menjadikan kehidupan mengalami

kebahagiaan, ketentraman, dan kesuksesan, sebaliknya jika falsafah hidup dilanggar,

maka akan mendatangkan akibat yang buruk bagi individu atau kelompok masyarakat

tersebut.

Demikian juga falsafah salunglung sabantaka, yang menjadi fokus pembahasan

dalam bab ini. Falsafah salunglung sabayantaka diyakini oleh masyarakat di Bali

sebagai suatu gagasan pokok atau pandangan hidup orang Bali dalam menjalani

kehidupan untuk mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana orang Bali hidup

1 http://kbbi.web.id/falsafah diunduh tanggal 26 Juli 2017.pkl 08.13 wib
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saling asah, asih, asuh, dalam persaudaraan yang kuat sebagai bentuk

pengejawantahan dharma. Falsafah salunglung sabayantaka telah menyatu dalam jiwa

orang Bali, sekalipun pengetahuan tentang arti falsafah ini pada awalnya hanya

terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Tipisnya garis demarkasi antara agama

dan budaya Bali menyebabkan pencampuradukkan ranah agama dan budaya menjadi

tidak terelakkan bahkan merupakan sebuah keniscayaan.

Dampak dari terbatasnya pengetahuan tentang falsafah ini hanya pada kelompok

tertentu dalam masyarakat Bali tidak menjadi sebuah kendala untuk memahami secara

utuh makna falsafah ini dan komitmen untuk menerapkannya sebagai pedoman

berinteraksi dengan sesama orang Bali dan orang dari luar Bali. Sekalipun harus

diakui bahwa pengalaman manusia termasuk orang Bali terbatas sehingga tidak

mungkin mendeskripsikan secara sempurna falsafah hidup yang memiliki nilai-nilai

luhur tersebut. Orang Bali sendiri membutuhkan kesaksian dan interpretasi dari

sesama orang Bali maupun orang lain. Maksudnya, untuk lebih menyempurnakan

pemahaman tentang falsafah salunglung sabayantaka, orang Bali harus berani

merenggangkan –jika tidak mau menghapuskan– garis demarkasi antara kelompok

(kasta), sehingga terbuka kesempatan yang sama untuk mengetahui makna dari nilai-

nilai adiluhung yang dimiliki termasuk falsafah ini.

Penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam kehidupan sehari-hari orang

Bali menjadi kunci utama untuk mengetahui seberapa baiknya atau dalamnya

pemahaman orang Bali terhadap pandangan hidup mereka. Walau secara kasat mata,

dunia melihat sikap dan perilaku hidup orang Bali yang penuh keramahan, santun, dan

setia menjalankan ajaran agamanya tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, perlu

dimunculkan juga pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berfungsi sebagai “oase”

untuk memuaskan dahaga keingintahuan dan rasa penasaran tentang perilaku hidup
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orang Bali. Pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya, apakah sikap dan perilaku hidup

orang Bali yang ramah itu, adalah wujud nyata dari pemahaman mereka tentang nilai

spiritualitas dalam agama Hindu Bali dan pengejawantahan nilai-nilai adiluhung dari

kearifan lokal orang Bali yang kaya akan budayanya? Ataukah semua sikap dan

perilaku orang Bali hanya merupakan sebuah kamuflase dari upaya meningkatkan nilai

ekonomis pulau Bali yang sudah terkenal di dunia luas karena kekayaan keindahan

alam yang tidak ada di tempat lain?

Karena itu, dalam bab ini penulis akan menguraikan apa makna dari falsafah

salunglung sabayantaka, mengapa istilah ini dijadikan sebagai falsafah hidup orang

Bali, terutama dari sudut pandang agama dan budaya Bali, serta bagaimana penerapan

falsafah salunglung sabayantaka dalam kehidupan keseharian masyarakat Bali khusus

di desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang menjadi lokasi

penelitian penulis. Apa yang diuraikan dalam bab ini didasarkan pada hasil observasi

penulis di desa Galungan dan wawancara penulis dengan para partisipan selaku

subyek dalam penelitian ini.

II. Pengertian Salunglung Sabayantaka

Untuk mengetahui arti/makna dari ungkapan salunglung sabayantaka memang

tidak mudah. Dari pengakuan para informan yang penulis wawancarai, tidak semua

orang Bali sekarang mengetahui dengan pasti arti ungkapan tersebut. Pengetahuan

orang Bali tentang arti ungkapan salunglung sabayantaka hanya sebatas pengetahuan

umum dan bukan secara etimologi. Orang Bali memaknai salunglung sabayantaka

dalam ungkapan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Salunglung

sabayantaka dipahami sebagai musyawarah mufakat2, perasaan senasib

2 Wayan Damayana, Menyama Braya, Studi Perubahan Masyarakat Bali.(Salatiga: Fakultas Teologi
Universitas Kristen Satya Wacana. 2011) 176
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sepenanggungan, kekeluargaan, dan gotong-royong. Pada intinya ungkapan ini

dipraktekkan sebagai bentuk kepeduliaan sosial kepada sesama orang Bali.

Dalam observasi yang dilakukan di desa galungan dan wawancara yang

dilakukan terhadap 15 orang informan, penulis menemukan perbedaan-perbedaan

tentang arti dari ungkapan salungung sabayantaka. Pengertian yang berbeda ini dapat

dipahami oleh karena ungkapan ini dalam keseharian hidup orang Bali dulu hanya

untuk kalangan “orang atas” seperti pernyataan Ketut Sukriya berikut ini:

“....ini rasanya...bahasanya kelas tinggi (sambil tertawa)..maknanya tinggi
sekali..., hanya kelompok tertentu yang bisa memahaminya, kan kita di Bali ada
empat kelompok (kasta), kemungkinan yang bisa memahami adalah mereka yang
kelompok atas, kita yang dibawah ini, rasanya minim sekali penerapannya....saya
selaku kelompok bawah tidak terlalu paham.....arti bebasnya mungkin saling
menghargai begitu...”3

Pernyataan informan di atas menjadi salah satu bukti bahwa tidak semua orang

Bali tahu dengan pasti arti ungkapan salunglung sabayantaka, sekalipun mereka adalah

orang Bali asli yang secara turun temurun menetap di Bali. Perbedaan kelompok

(kasta) turut menjadi salah satu faktor ketidaktahuan orang Bali (kasta rendah/jaba)

terhadap ungkapan-ungkapan yang menjadi dasar hidup bersama.

Bukti lain yang penulis temukan dalam kaitan dengan pemberian makna/arti

yang berbeda terhadap ungkapan salunglung sabayantaka, nampak dalam hasil

wawancara dengan para informan seperti terpapar di bawah ini:

1. Wawancara dengan Bapak I Ketut Cerita, Jro Mangku Gede desa Galungan4:
“setuju, menyetujui, bo nyangket, suba maket to..salunglung sabayantaka
artine raga menyama brayane bo jeg ulet keto...sing ada kene..bo
maket...khusus menyama braya ato semeton, nyama tugelan, patuh
masih..raga sing segan-segan, sing sangsi-sangi, pada-pada ikhlas....anak-
anak dadi masih...artine iraga kejang ngelah nyama braya ajak anak-anak
antara anak-anak, artinya bo bersatu, sepakat keto....

3 Wawancara dengan Bapak Made Sukriya, tanggal 19 April 2017, pkl. 12.15 wita.
4 Wawancara dilakukan pada tanggal 19 April 2017, pkl. 10.00 wita, Setiap desa adat di Bali

memiliki tiga tempat suci yang disebut ‘kahyangan tiga’. Ketiga tempat suci itu adalah Pura Desa/Pura
Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Jro Mangku Gede adalah Jabatan keagamaan umat Hindu
yang diberikan kepada seseorang yang bertugas memimpin upacara agama di Pura Desa/Pura Bale
Agung.
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(terjemahan bebasnya: setuju atau menyetujui, sudah terkait, atau
menjadi seperti paket. Salunglung sabayantaka artinya persaudaraan
diantara kita sudah begitu kuat, tidak ada “embel-embel”, entah itu
persaudaraan antar sesama manusia, tetangga, saudara kandung, semua
sama, tidak ada sikap segan, canggung, semua tulus. Begitu juga dengan
anak-anak juga punya perasaan bersaudara diantara mereka sebagai
anak-anak. Jadi intinya bersatu, sepakat)

2. Wawancara dengan bapak I Ketut Sudipa, Jro Mangku Dalem desa
Galungan:
“salunglung sabayantaka yen sekadi ring keluarga, saling ngasih mengasihi,
saling menghargai, saling mempelajari...misalne kadi tyang sareng bapak,
ngeraosang bapak, becikan bapak, tyang dumuman becikan bapak. Salunglung
yen sekadi ring adat, misalne kadi bapak rauh mriki, tiang sekadi krama desa
Galungan salunglung, salunglung dadosne saking bapak jantos, sira ja bapake
wenten alit-alit samian tulus ragane ngamargian. Sabayantaka jeli jati melah
kenten..becik pamargi sekadi kaokan bapakne niki mekrama, becik antuk alit-
alite ngampenin antuk tan becik pamargine...
(terjemahan bebasnya: salunglung sabayantaka dalam keluarga berarti
saling mengasihi, saling menghargai, saling mempelajari, misal saya
dan bapak, berkomunikasi dengan bapak, lebih baik saya mendahulukan
bapak berbicara. Jika dalam adat, misalnya bapak datang ke sini,
sebagai warga desa Galungan, salunglung jadinya dari bapak, siapa saja
termasuk anak-anak bapak akan diterima dengan baik. Sedangkan
Sabayantaka artinya dua hal yang bertentangan antara yang baik dan
jahat. Jika sebagai warga di desa bapak berkelakuan baik maka pasti
anak-anak pun demikian, sebaliknya jika jahat kelakuannya maka itu
akan diikuti oleh anak-anak bapak.)

Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa keluarga,

para informan memberikan pengertian yang lain. Ada yang mengatakan ungkapan

tersebut artinya hidup bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan yang tidak

sanggup dilakukan oleh perseorangan, saling pengertian dalam arti memahami,

mengerti dan ikut merasakan kesenangan ataupun kesedihan, kesakitan ataupun

kesembuhan yang dialami oleh saudara, tetangga, atau krama banjar dan desa5. Ada

juga yang mengatakan ungkapan ini memiliki arti rasa persaudaraan yang kuat dan

gotong-royong yang tinggi, terutama diwujudkan ketika krama banjar atau desa

5 Wawancara dengan bapak Nyoman Marissa, pada tanggal 22 April 2017, pkl. 09.22 wita
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memiliki “kerja”, seperti pernikahan atau kematian, dengan sendirinya warga akan

bersama-sama ngayah 6.

Sementara informan yang lain mengatakan ungkapan ini berarti berpegang teguh

kepada suatu kepercayaan atau janji secara terus menerus, tidak tergoyahkan, dan

karena itu harus diteruskan kepada generasi setelahnya7. Berpegang teguh kepada

kepercayaan yang dimaksudkan diantaranya berkaitan dengan keyakinan (iman).

Artinya keyakinan yang sudah dijadikan sebagai pegangan hidup harus diteruskan

kepada generasi selanjutnya, dalam hal ini agama termasuk. Pendapat lain

mengatakan, ungkapan ini diartikan sebagai upaya bersama membuat suatu perjanjian

dengan maksud mewujudkan kekentalan satu hubungan8. Upaya bersama itu lebih

nampak nyata ketika sesama manusia yang mempunyai persoalan/permasalahan, maka

persoalan itu akan ditanggung bersama, meminjam peribahasa: berat sama dipikul,

ringan sama dijinjing9, itulah wujud tolong menolong, saling mengasihi tanpa melihat

latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, pekerjaan, dan agama10.

Pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para informan di atas tentu saja

belum memuaskan, karena apa yang dianggap sebagai arti dari falsafah tersebut

sebenarnya adalah pemahaman mereka. Bahkan diantara para informan yang

diwawancarai, ada yang jujur mengakui tidak mengetahui dan tidak memahami apa itu

falsafah salunglung sabayantaka, walaupun sering mendengar ungkapan itu

diucapkan. Pencarian akan arti falsafah salunglung sabayantaka secara etimologi terus

dilakukan. Penulis kemudian mendapat arti ungkapan salunglung sabayantaka secara

6 Wawancara dengan bapak Kadek Suarsana, pada tanggal 22 April 2017, pkl. 09.47 wita
7 Wawancara dengan bapak I Nengah Wenten, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 15.03 wita
8 Wawancara dengan bapak I Nyoman Resna, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 15.58 wita,

kekentalan hubungan yang dimaksud meliputi hubungan kekerabatan karena pertalian darah, maupun
hubungan kekerabatan berdasarakan lingkungan sosial (tempat tinggal, pekerjaan, bidang usaha, dan
lain-lain)

9 Wawancara dengan bapak I Kadek Arimbawa, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 19.28 wita
10 Wawancara dengan ibu Cening Taman, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 19.40 wita
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etimologi dalam wawancara terhadap tiga orang informan yang memang memiliki

pengetahuan tentang falsafah ini, sehingga secara etimologi arti dari falsafah ini yakni:

Salunglung memiliki akar kata lung=patah11, jelek12, tetapi lung juga dapat berarti baik

dari akar kata luwung13. Kata ini mendapatkan awalan sa=banyak, sehingga artinya

menjadi sepatah-patahnya, sejelek-jeleknya atau sebaik-baiknya. Sedangkan kata

Sabayantaka memiliki akar kata baya=bahaya, bisa juga bayan=janji, jadi

sabayantaka artinya sebahaya-bahayanya, atau bisa juga berarti sebuah janji. Dengan

mengetahui akar kata dari ungkapan ini maka salunglung sabayantaka oleh informan

diartikan sebagai:

“Salunglung ento artine saluwung-luwungne jak mekejang ane luwung, tetep
ikutine..sabayantaka ento artine saliun-liune ane madan kaon keto tetep diinuti,
jele melah jak bareng, sing ane luwung-luwung dogen, sing ane jele-jele dogen,
asal ngidang jalanang ane madan sawitra satya mukianing dharma”14

(terjemahannya adalah: Salunglung itu artinya sebaik-baiknya, jadi semua
yang baik harus diikuti....sabayantaka itu artinya sebanyak-banyaknya
yang disebut kekurangan tetap juga diikuti. Susah senang tetap bersama-
sama. Tidak pada saat baik-baik saja, tidak pada saat jelek-jelek saja, yang
penting adalah mampu menjalankan apa yang disebut tetap setia membela
kebenaran)

Salunglung sabayantaka juga dapat diartikan sebagai sejelek-jeleknya keadaan, atau

dalam keadaan yang paling jelek atau bahaya, tetap memegang teguh janji yang sudah

diucapkan.

Dengan memperhatikan arti ungkapan salunglung sabayantaka, terutama oleh

para informan yang tidak berdasarkan pengertian secara etimologi, maka penulis

berpendapat bahwa sebenarnya yang dimaksudkan oleh informan tentang arti

ungkapan sebagaimana hasil wawancara, bukan arti dari ungkapan tersebut melainkan

pemahaman ulang mereka atau penafsiran mereka terhadap ungkapan ini. Pendapat ini

diperkuat dengan pernyataan atau jawaban sebagian besar informan yang mengatakan

11 Wawancara dengan bapak I Ketut Yokanan, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl.10.00 wita
12 Wawancara dengan bapak I Made Gelgel, pada tanggal 19 April 2017, pkl. 15.30 wita
13 Wawancara dengan bapak I Made Renda, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl 12.15 wita
14 Wawancara dengan bapak I Made Renda, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl 12.15 wita
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bahwa mereka tidak mengetahui arti secara etimologi, namun paham benar dengan

ungkapan tersebut, sebab ungkapan tersebut merupakan sebuah tradisi lisan yang

diteruskan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anak mereka dari generasi

ke generasi.

Jika arti harafiah dari ungkapan salunglung sabayantaka adalah sebaik-baiknya

atau sebahaya-bahayanya, maka dapat dipahami bahwa ungkapan ini dapat digunakan

sebagai ungkapan suatu keadaan, situasi, atau kondisi yang berkaitan dengan

hubungan, komunikasi, atau interaksi antara satu atau lebih orang atau kelompok

tentang suatu hal, yakni perjanjian atau kesepakatan yang harus dipertahankan.

Ungkapan salunglung sabayantaka sebenarnya merupakan sebuah ungkapan

yang tidak berdiri sendiri, ungkapan ini merupakan bagian yang biasanya tidak

terpisahkan dari sebuah kalimat ungkapan sagalak-saguluk salunglung sabayantaka,

paras-paros sarpanaya. Sagalak-saguluk=bersama membulatkan tekad, sedangkan

paras-paros sarpanaya=seia-sekata, satu tujuan. Jadi, ungkapan ini memiliki arti

secara bersama-sama membulatkan tekad untuk seia- sekata dalam keadaan baik atau

buruk memegang teguh janji yang diucapkan.

III. Salungglung Sabayantaka Sebagai Falsafah Hidup: Sudut Pandang Agama

dan Budaya Bali

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ketika kebanyakan orang membicarakan

tentang Bali, maka yang terpikirkan dalam benak mereka adalah pulau yang indah

dengan sejumlah panorama alam menakjubkan yang menjadikannya sebagai destinasi

pariwisata yang mendunia, memiliki kekayaan budaya yang unik dengan nilai-nilai

luhur, dan Hindu sebagai agamanya dengan sejumlah Pura (tempat ibadah Hindu)

yang menjadikannya dijuluki pulau dewata atau pulau seribu Pura. Kekayaan budaya

yang menyatu dengan cara hidup orang Bali yang mengedepankan konsep Tri Hita
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Karana, membuat persepsi umum yang muncul menyatakan bahwa antara budaya dan

agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Geertz, sebagaimana dikutip oleh

Ni Gst. Ag. Eka Martiningsih mengatakan ada hubungan yang begitu erat antara Adat

dengan Agama di Bali15. Desa adat ternyata tidak hanya merupakan sistem sosial, akan

tetapi memiliki keterikatan dengan area suci.

Area suci dalam kepercayaan orang Bali (Hindu) adalah dunia dan segala

sesuatu yang berada di wilayah desa adat seperti lahan pertanian dan segala yang

tumbuh diatasnya, air yang mengalir di sungai, udara, dan batuan yang ada di

dalamnya adalah milik Ida Sang Hyang Widi Wasa. Setiap desa adat di Bali pasti akan

memiliki tempat menyembah yang disebut kahyangan tiga, yang terdiri dari Pura

Puseh yang biasanya terletak di hulu desa16, Pura Desa biasanya terletak di tengah

desa dan Pura Dalem terletak di hilir desa yang berdekatan dengan kuburan desa. Dari

fenomena ini bisa dilihat dengan jelas adanya keterkaitan yang kuat antara agama

Hindu dan adat sebagai salah satu sistem budaya di Bali.

Bali kaya akan nilai budaya yang adiluhung, agama, dan harmoni. Hal ini tidak

terlepas dari potensi-potensi dasar sebagai konsep yang melandasi terbangunnya

struktur  kebudayaan di Bali yang oleh Damayana disebutkan antara lain: pertama,

konsep rwa-bhineda/dualitas hidup yang selalu ada dan berlawanan yaitu, baik dan

buruk. Kedua, desa kala patra dan desa mawa cara, konsep ruang, waktu, dan

keadaan riil di lapangan yang menyesuaikan diri dengan keadaan tempat dan waktu

dalam menghadapi permasalahan. Ketiga, Tri Hita Karana,konsep tiga hal yang

menyebabkan kebahagian hidup yaitu: Tuhan (Parahyangan), manusia (pawongan),

dan lingkungan (pelemahan). Keempat, tatwamasi, saya adalah engkau, engkau adalah

15 Ni. Gst. Ag. Eka Martiningsih. Perempuan Bali Dalam Ritual Subak. (Salatiga: Program
Pascasarjana Studi Pembangunan Universtias Kristen Satya Wacana. 2011) 16

16 Dalam pemahaman orang Bali, istilah hulu selalu mengacu ke arah Utara (kaja) dan Gunung
sebagai tempat tertinggi tempat para dewa bersemayam, sedangkan hilir mengacu ke tempat yang
terendah yakni laut yang menunjukkan arah selatan (kelod)
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saya, jadi manusia pada hakekatnya adalah satu. Kelima, karmapala, setiap perbuatan

pasti mendatangkan hasil tertentu atau berkaitan dengan hubungan sebab akibat.

Keenam, taksu, inner power dalam diri setiap manusia. Landasan-landasan inilah yang

menjadi sumber nilai yang sangat kental dalam menjaga harmoni sosial masyarakat

Bali17.

Landasan-landasan konsepsional ini kemudian dikenal dengan sebutan kearifan

lokal yakni ciri khas kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai hasil

pengalaman mereka di masa lampau18. Jadi kearifan lokal merupakan kebijakan

manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi/falsafah, nilai-nilai, etika, dan

perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola berbagai sumber daya manusia

dan sumber daya budaya bagi kelangsungan hidup. Dengan kalimat lain kearifan lokal

sebagaimana dimaksud di atas adalah hasil kebijakan para leluhur yang telah

disepakati, berfungsi secara empiris karena pengalaman turun-temurun, semuanya

dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, harmonis, tenteram lahir

dan batin19.

John Haba sebagaimana dikutip oleh Damayana menyatakan bahwa kearifan

lokal adalah kekayaan budaya yang dimiliki dan bertumbuh serta berkembang dalam

suatu komunitas masyarakat tertentu, diyakini, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-

elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara anggota masyarakat

tersebut20. Kekayaan budaya ini dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk atau cara

dalam masyarakat tertentu untuk menyelesaikan konflik/persoalan demi integritas

sosial. Dalam masyarakat Bali, cara menyelesaikan konflik/persoalan ditetapkan

dalam suatu aturan (awig-awig) yang disepakati diantara kelompok/komunitas yang

17 Wayan Damayan. Menyama Braya...66-68
18 Wayan Damayana. Menyama Braya...73
19 Wayan Damayana. Menyama Braya... 73
20 Wayan Damayana. Menyama Braya... 74
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kemudian akan ditaati dan diikuti oleh anggota kelompok/komunitas tersebut dengan

pertimbangan bahwa kearifan lokal tidak tertutup bagi evaluasi dan tetap adaptif

terhadap berbagai inovasi dan perubahan21. Kearifan lokal dapat dikatakan adalah

bagian dari kebudayaan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ada dalam suatu kearifan

lokal pada umumnya telah menjadi norma bagi masyarakat yang menghidupinya. Jika

demikian, kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya sehingga

dapat disebut sebagai kebudayaan.

Salunglung sabayantaka adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Bali yang

juga bersandar pada filosofi keagamaan Hindu Bali yang terdapat dalam epos atau

cerita kepahlawan sebagaimana tertulis dalam kitab “Veda”, yakni kitab Ramayana

dan Kitab Mahabrata, termasuk di dalamnya kitab Bagawad Gita dan Kitab

Bharatayudha yang pada hakekatnya berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang

kebenaran, kenyataan alam dan sosial sebagaimana adanya serta tentang nilai-nilai

luhur kemanusiaan22. Dalam pengertian seperti itu masyarakat Hindu Bali mengakui

bahwa “Veda” adalah landasan falsafah dan sekaligus tujuan hidup dari sebuah ajaran

budaya, yang dalam hal ini adalah budaya Hindu. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan

bahwa budaya Hindu adalah jati diri masyarakat Bali.

Sebagai kitab veda-ilmu pengetahuan, Ramayana dan Mahabrata termasuk kitab

Bagawad Gitanya bertutur tentang kebenaran-kebenaran dalam diri manusia

sebagaimana adanya dan tentang nilai-nilai luhur kehidupan manusia yang dipaparkan

dengan rasa seni yang sangat indah, puitis, sangat mengimajinasi dan tidak vulgar.

Kedua kitab ini mengantar pembacanya (umat Hindu) untuk menjumpai hal-hal yang

berhubungan dengan mitologi dan teologi dalam budaya agama Hindu, tanpa pretensi

21 Ni Gst. Ag. Gde Eka Martiningsih. Perempuan Bali ...27
22 I Gede Samba. Mengenalkan Hindu sebagai satu budaya-sikap dan perilaku hidup. ( Bandung:

Yayasan Dajan Rurung.2016) v
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sebagai wahyu Tuhan23. Kebenaran-kebenaran universal dan nilai-nilai luhur yang

diungkapkan sangat mudah diterima oleh akal sehat manusia, bukan saja pada zaman

dahulu tetapi juga untuk manusia kini dan masa mendatang, kebenaran yang dapat

diterima oleh orang dari dunia barat maupun timur, dari latar belakang agama apapun.

Kebenaran akan hukum alam dan nilai-nilai yang diungkapkan oleh dua kitab ini

berlaku universal, abadi sepanjang masa24.

Dalam kisah tentang Arjunawiwaha, tokoh Arjuna yang mewakili manusia sakti

pembela kebenaran berperang melawan para raksasa yang mengganggu kehidupan

para dewa di Indraloka. Arjuna bersedia menolong para Dewa atas permintaan dari

Dewa Indra yang adalah sahabat baiknya. Sekalipun dalam peperangan melawan para

raksasa Arjuna menghadapi situasi yang penuh dengan bahaya dan resiko yang besar,

namun hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk menolong Dewa Indra dan para

dewa yang lain25. Demikian juga dalam kitab Bharatayudha yang mengisahkan perang

Bharatayudha antara pandawa dan kurawa, kekentalan persahabatan antara dewa

Krisna dan Arjuna begitu kuat dalam peperangan melawan keluarga kurawa. Ketika

situasi perang sepertinya membuat keluarga pandawa akan kalah, Kresna tidak pernah

meninggalkan Arjuna, demikian juga ketika akhirnya keluarga pandawa menang

perang atas kurawa, Kresna tetap mendampingi Arjuna.

Konteks inilah yang kemudian dibawa dalam kehidupan orang Bali. Contoh

mebela satya mukaning dharma inilah yang kemudian diturunkan dalam kehidupan

orang Bali sebagai salunglung sabayantaka, dengan didasarkan pada kebenaran

(dharma)26 yang harus diteruskan atau dibudayakan. Dengan kalimat lain, orang Bali

meniru mitra satya mukaning dharma yang dilakukan oleh Arjuna terhadap Dewa

23 I Gede Samba. Mengenalkan Hindu....39
24 Wawancara dengan bapak Made Renda, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl. 12.15 wita
25 Wawancara dengan bapak Made Renda, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl. 12.15 wita
26 Wawancara dengan bapak Made Renda, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl. 12.15 wita
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Indra dalam konteks Arjunawiwaha, dan antara Arjuna dengan Kresna dalam konteks

Bharatayudha. Dalam konteks masyarakat Bali saat ini, perjuangan membela

kebenaran (mitra satya mukaning dharma) memang tidak lagi dilakukan dalam bentuk

peperangan fisik, mengangkat senjata dan berperang melawan musuh, seperti dalam

kisah perang Bharatayudha. Perjuangan membela kebenaran bagi masyarakat Bali saat

ini lebih dilihat pada kohesi sosial yang terjadi setiap hari dalam hubungan dengan

sesama manusia.

Masyarakat Bali melihat bahwa begitu luhur nilai yang terkandung dalam kisah

tentang Arjuna yang kemudian menjadi konteks lahirnya falsafah salunglung

sabayantaka. Karena itu, dia bukan sebatas sebuah kearifan lokal belaka, tetapi

menjadi sebuah budaya yang bukan hanya mengagungkan nilai-nilai keduniawian,

tetapi juga sangat menjunjung nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, kesetiaan,

keadilan, kesehatan, kedamaian, hati nurani, spiritual, ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan keindahan. Kepedulian sosial terhadap sesama krama (orang) Bali,

menjadikan nilai-nilai luhur dalam keagamaan Hindu juga menjadi falsafah hidup

yang membudaya dari generasi ke generasi di Bali.

Kearifan lokal bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang membanggakan, harus

dijaga, disebarluaskan sehingga semua orang Bali mengetahuinya dan bahkan seluruh

dunia pun tahu dan menjadikannya sebagai pegangan hidup untuk menciptakan

kedamaian. Banyak orang Bali yakin, jika orang-orang di seluruh dunia sudi

mengamalkan kearifan lokal mereka, termasuk falsafah salunglung sabayantaka, maka

kedamaian akan sungguh terwujud, bahkan bumi akan menjadi planet religius27.

Karena itu, kearifan lokal ini sangat dipuja oleh orang Bali.

27 Gde Aryantha Soethama. Dari Bule Jadi Bali. (Denpasar: Buku Arti Foundation. 2014) 162
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IV. Penerapan Salunglung Sabayantaka Dalam Kehidupan Masyarakat Bali Di

Desa Galungan

IV.1. Lokasi Penelitian : Gambaran Umum Desa Galungan28

IV.1. 1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Desa Galungan terletak di wilayah Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

merupakan dataran  tinggi / pegunungan  dengan  ketinggian 550  sampai dengan

900  meter dari permukaan laut. Desa Galungan terletak pada posisi 230 Lintang

selatan  dan 320 Bujur Timur.

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Wilayah Desa Sekumpul.

2. Sebelah Timur : Wilayah Desa Pakisan.

3. Sebelah Barat : Wilayah Desa Lemukih.

4. Sebelah Selatan :  Wilayah Desa Tambakan.

28 Seluruh Data yang dipaparkan bersumber dari Data yang diperoleh dari Bagian Administrasi
Kantor desa Galungan dalam bentuk soft-copy yang diakses pada tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15
wita, setelah peneliti bertemu dengan kepala Desa Galungan di Kantor Desa Galungan.
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b.   Luas Wilayah

Desa Galungan yang merupakan salah satu dari 129 Desa di Kabupaten

Buleleng memiliki wilayah seluas 14,6 km² yang secara administrasi terdiri dari

3 (tiga) Banjar Dinas yaitu : 1. Banjar Dinas Desa, 2. Banjar Dinas Dajan

Pangkung, 3. Banjar Dinas Bingin.

IV.1. 2.  Kondisi Demografis

Berdasarkan registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Desa Galungan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun

2016 ini telah mencapai sebanyak 2127 jiwa. Untuk lebih jelasnya gambaran

umum demografis Desa Galungan dapat dilihat pada tabel - tabel di bawah ini :

NO TINGKATAN PENDUDUK
JUMLAH

(Jiwa)
1 Jumlah Penduduk Desa Galungan 2.127 Jiwa
2 Jumlah Menurut Jenis Kelamin

 Laki-laki 1.103 Jiwa
 Perempuan 1.024 Jiwa

3 Jumlah Menurut Kepala Keluarga 592 KK
4 Jumlah Menurut Umur Laki Perempuan Jumlah

Pra-sekolah ( 0 – 5
Tahun)

80 71 151

22

Anak & Remaja ( 6 – 18
Tahun)

302 256 558

Pemuda (19 – 30
Tahun)

205 180 385

Dewasa ( 31 – 50
Tahun)

320 315 635

Lanjut Usia
( 50 Tahun – ke atas)

196 202 398

Total 1.103 1.024 2127
Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Galungan menurut Jenis Kelamin dan  Golongan
Umur

Jumlah penduduk Desa Galungan menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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No Pekerjaan Jumlah

1 Petani 763 Orang
2 Pelajar/Mahasiswa 428 Orang
3 Ibu Rumah Tangga 102 Orang
4 Pedagang 14 Orang
5 Pegawai Swasta 152 Orang
6 Pensiunan 3
7 Guru / Dosen 8  Orang
8 Industri / Wiraswasta 39 Orang
9 TNI/POLRI 2 Orang
10 Dokter -
11 Buruh Tani / Buruh Harian Lepas 79 Orang
12 Bidan / Tenaga Medis Lain 1  Orang
13 Pegawai Negeri 12 Orang
14 Belum Kerja / Tidak Bekerja 110 Orang
15 Lainnya 414 Orang

Total 2127 Orang
Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Galungan .menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk menurut keadaan cacat di Desa Galungan selengkapnya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO KEADAAN CACAT JUMLAH

1. Cacat Fisik 8 Orang
2. Tuna Rungu - Orang
3. Tuna Wicara 6 Orang
4. Tuna Netra 2 Orang
5. Lumpuh 3 Orang

Total 19 Orang
Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Galungan menurut keadaan cacat

Jumlah penduduk menurut tenaga kerja di Desa Galungan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

NO TENAGA KERJA JUMLAH
Penduduk Usia Produktif (15-55 th) 1.275  Jiwa
Tidak Produktif 852 Jiwa
Total 2.127 Jiwa

Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Galungan menurut tenaga kerja
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Jumlah  penduduk  Desa  Galungan menurut  agama  yang  dipeluk  dapat

dilihat  pada tabel di bawah ini :

NO AGAMA JUMLAH PENGANUT

1 ISLAM -
2 KATHOLIK -
3 PROTESTAN 77 Jiwa
4 HINDU 2.050 Jiwa
5 BUDHA -

JUMLAH 2.127 Jiwa
Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Galungan Menurut agama yang dianut

Jumlah penduduk Desa Galungan menurut jenis pendidikan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

NO JENIS PENDIDIKAN JUMLAH

1 Belum tamat SD/Sederajat 212 Orang
2 SD/Sederajat 852 Orang
3 SLTP 259 Orang
4 SLTA 318 Orang
5 D-1 / D-2 8 Orang
6 D-3 17 Orang
7 S-1 29 Orang
8 S-2 1
9 Tidak / Belum Sekolah 431 Orang

JUMLAH 2.127 Orang
Tabel 6

Jumlah Penduduk Desa Galungan Menurut tingkat pendidikan

IV.1.3.Kondisi Ekonomi

Dengan adanya beberapa bentuk pendekatan program pemerintah baik

yang bersifat carity berupa BLT dan Raskin maupun program-program jangka

menengah yang bersifat pemberdayaan melalui PNPM dan bantuan-bantuan

hibah dari pemerintah Pusat maupun Daerah, menunjukkan adanya peningkatan

gairah perekonomian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya

produksi (pertanian/peternakan/perkebunan/jasa, dan lain sebagainya) antara

tahun 2014-2016, dan dengan adanya Dana Desa maka peningkatan
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insfrastruktur di desa semakin meningkat dan perekonomian masyarakat

semakin maju29.

Di samping itu apabila dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh

penduduk Desa Galungan yang sebagian besar adalah lahan perkebunan,

menunjukkan bahwa masyarakat Desa Galungan mayoritas bekerja sebagai

petani perkebunan seperti tanaman kopi, cengkeh, vanili, kakao, kelapa, dan

lain-lain. Tanaman yang dibudidayakan meliputi tanaman buah seperti (manggis,

durian, pisang, duku, dan lain-lain). Tanaman hortikultura (bawang merah,

bawang putih, cabe), tanaman pangan (padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar), dan

juga mulai mengembangkan dan membudidayakan tanaman bambu hitam dan

tanaman jenis toga30.

Selain komoditas pertanian, sebagian penduduk juga bekerja dan

mengembangkan sektor industri kecil antara lain pembuatan anyaman bambu,

sangkar burung, dan lainnya. Selain itu pembuatan kue/jajan, juga

dikembangkan oleh sebagian warga masyarakat Desa Galungan.

Mengingat pemasaran hasil bumi relatif dekat maka banyak juga penduduk

desa Galungan yang berprofesi sebagai pedagang atau pembeli hasil-hasil bumi,

mereka memperoleh dagangannya langsung dari petani yang kemudian

dipasarkan ke Kota Singaraja dan terkadang ada yang dibawa ke luar kota,

antara lain pasar-pasar di Denpasar dan bahkan ada yang dikirimkan ke luar

Bali. Di samping itu ada juga pedagang keliling/tengkulak yang membeli hasil

bumi secara langsung dari petani untuk dijual kembali ke kota atau desa

tetangga31.

29 Profil Desa Galungan, diakses tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita
30 Profil Desa Galungan, diakses tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita
31 Profil Desa Galungan, diakses tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita
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Selain mata pencaharian di atas, penduduk Desa Galungan juga berprofesi

sebagai guru, TNI, karyawan swasta, tenaga medis, dan lain lain. Hal yang tetap

dikembangkan di Desa Galungan sebagai salah satu usaha untuk mendongkrak

perekonomian masyarakat antara lain adalah usaha pengembangan sektor

peternakan dengan usaha pengembangan penggemukkan sapi yang

dikembangkan oleh beberapa kelompok Ternak Sapi yang ada diantaranya :

Kelompok Tani Ternak Werdhi Gopala, Kelompok Tani ternak Wana Sari

Mekar, Kelompok tani ternak Wana Kherti, dan Kelompok tani ternak Bina

Sejahtera. Sedangkan untuk mendukung usaha peningkatan hasil usaha di bidang

perkebunan/pertanian dan usaha penyelamatan lingkungan di masing-masing

Dusun, Desa Galungan membentuk kelompok Pengamanan Hutan    yang

dikoordinir oleh Desa Adat Galungan dan Pemerintah Desa Galungan32.

IV.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Dalam mengemban amanat masyarakat desa, pemerintah desa melakukan

upaya terencana dan terprogram yang tersusun dalam dokumen perencanaan

desa baik RPJMD maupun RKPD. Sejalan dengan dokumen perencanan yang

ada seperti Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), maka visi, misi,

program dan kegiatan pemerintah Desa Galungan mengacu pula pada visi dan

misi induk Kabupaten Buleleng. Visi dan misi pembangunan Desa Galungan

sesuai dengan masa jabatan Perbekel33 berlaku mulai tahun 2015 sampai dengan

tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

32 Profil Desa Galungan, diakses tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita
33 Sebutan untuk kepala desa
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1. Visi

Visi Pemerintah Desa Galungan 2015-2020 adalah:

2. Misi

Misi Pembangunan Desa Galungan tahun 2015 – 2020 dalam mencapai

masyarakat sejahtera terkait Visi tersebut diatas adalah :

1. Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta

bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;

3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka/transparansi,

dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa

penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani;

5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf

kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan

mandiri34.

IV.1.5 Strategi Dan Arah Kebijakan Desa35

Strategi Pembangunan Desa :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program

pemerintahan desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang

34 Profil Desa Galungan, diakses tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita
35 Profil Desa Galungan, diakses tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna
mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera
berlandaskan TRI HITA KARANA
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ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada

dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan;

2. Menggali potensi, serta permasalahan yang ada pada saat

MUSREMBANGDes dengan akurat dan tepat sehingga menghasikan

RPJMDes dan RKPD yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dengan

skala prioritas dan peruntukkannya.

a. Melaksanakan RPJMDes dan RKP dengan baik dan tepat sasaran.

Penataan administrasi pemerintahan desa;

b. Menempatkan dan membagi tugas kepada aparat desa sesuai dengan

fungsinya masing-masing;

c. Selalu memotivasi dan menjalin komunikasi yang baik di antara staf

sehingga dengan demikin dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan

pelayanan kepada msyarakat;

d. Konsekwen dan berani bertanggungjawab pada setiap keputusan yang di

ambil demi  membela kepentingan masyarakat banyak;

e. Adil dan bijaksana dalam setiap mengambil keputusan dan kebijasanaan.

3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda

dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja;

4. Selalu berusaha meningkatkan komunikasi/memberdayakan lembaga formal

aupun non formal yang ada di desa seperti LPM, BPD, TPK, KPMD,

Hansip, Desa Adat, Subak Abian, Subak sawah, BUMDes, Karang Taruna,

Muda-mudi, PKK, Dasa Wisma, dan kelompok-kelompok yang ada

sehingga dapat bersama-sama bersinegri dan mendukung pembangunan

desa;
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5. Memberikan tugas dan tanggunjawab yang sesuai dengan tupoksi-nya

kepada lembaga LPM sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam

melaksanakan pembangunan di desa;

6. Membantu dan mendukung kegiatan positif dari muda-mudi baik yang ada

di desa maupun yang ada di luar desa sehingga dapat mengurangi kenakalan

remaja;

7. Berusaha membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran

yang terselubung terutama pada geneasi muda yang merupakan tulang

punggung dari pembangunan desa;

8. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih

produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan

lingkungan;

9. Mengusahakan adanya sumber penghasilan sampingan guna meningkatkan

pengasilan bagi masyarakat kurang mampu misalnya dengan usaha

peternakan, agrobisnis, dan usaha lain yang dapat menambah penghasilan

keluarga;

10. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan

a. Bersama-sama dengan desa adat melestarikan seni dan budaya sakral

yang ada di desa Galungan.

11. Menjaga stabilitas keamanan dengan mengoptimalkan segala potensi yang

ada di desa baik secara sosial dan politik.

a. Memperdayakan dan meningkatkan partisasi Hansip dalam

meningkatkan keamanan desa;

b. Meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga

keamanan dengan di bantu oleh Babinsa dan Babinkamtibmas,
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mengusahakan dan melaksanakan pelestarian hutan dan satwa dengan

jalan;

c. Meningkatkan keamanan hutan baik berupa kayu ataupun satwa langka

yang ada di dalamnya;

d. Memberikan penyuluhan dan soialisasi terkait dengan keamanan hutan;

e. Berkoordinasi dengan desa yang berbatasan dengan desa Galungan

dalam hal sosialisasi Perdes dan kebijakan yang di ambil terkait dengan

pengamanan hutan.

12. Meningkatkan kinerja BUMDes pada sub-unit pengelolaan hutan sehingga

keamanan dan hasil dari pengelolaan hutan dapat di tingkatkan.

Mengusahakan dan melaksanakan pelestarian sungai dan satwa dengan

jalan:

a. Selalu menjaga kelestarian sungai baik kondisi maupun ikannya;

b. Mengusahakan pengadaan dan pelepasan bibit ikan yang sesuai dengan

kondisi alam didesa galungan;

c. Mensosialisasikan kegiatan tersebut di atas baik kepada masyarakat

setempat dan masyarakat desa tetangga.

13. Meningkatkan kebersihan,keindahan dan penataan lingkungan di sepanjang

jalur dan kawasan umum.

a. Menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan

lingkungan;

b. Menyediakan TPA dan bak sampah;

c. Menata dan menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi;

d. Memasang LPJ (lampu penerangan jalan) pada tempat umum.
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14. Meningkatkan dan mengoptimalisasi kinerja BUMDes Wana Amertha,

sehingga bisa menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan menjadi usaha desa

yang semakin berkembang sehingga menjadi sumber Pendapatan Asli Desa

PAD) yang nantinya akan menunjang pembangunan di desa.

a. Membentuk unit usaha yang dapat di kelola oleh BUMDes;

b. Meningkatkan kinerja di setiap unit usaha sehingga adanya peningkatan

hasil.

IV.1.6 Prioritas Desa36

Pembangunan Desa Galungan diprioritaskan pada hasil musrembangdes

sebagai perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-

Desa). Di dalam penyusunan RPJMD melibatkan unsur-unsur antara lain Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM), Kelian Adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Kelian

Banjar Dinas, karang taruna, PKK,serta beberapa warga masyarakat.

IV.2. Penerapan Falsafah Salunglung Sabayantaka

IV.2.1. Dalam Suka-Duka

Dengan mengetahui gambaran umum tentang profil desa Galungan di atas, maka

dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melihat

bagaimana penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam kehidupan masyarakat

di desa Galungan khususnya, dan gambaran masyarakat Bali secara umum.

Generalisasi kesimpulan terhadap penerapan falsafah salunglung sabayantaka pada

masyarakat Bali dengan menggunakan contoh desa Galungan dapat dilakukan karena

36 Profil Desa Galungan, diakses tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita
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budaya Bali adalah budaya yang berakar pada tradisi masa lalu yang terjadi sama dan

berlaku untuk semua orang Bali, misalnya, ungkapan falsafah salunglung sabayantaka

tidak hanya diketahui oleh masyarakat Bali yang bermukim di wilayah Bali Utara saja,

tetapi diketahui dan dipahamai oleh semua orang Bali yang ada di pulau Bali dan

bahkan di luar pulau Bali. Sekalipun seperti dalam pemahaman mereka ada beberapa

perbedaan, namun perbedaan itu bukanlah suatu perbedaan yang mempertentangkan,

melainkan yang saling melengkapi.

Masyarakat Bali yang secara umum adalah masyarakat agraris –temasuk di Desa

Galungan seperti pada tabel 2-, memungkinkan penerapan kearifan lokal termasuk

salunglung sabayantaka begitu kuat tertanam dan menjadi pegangan yang diyakini

benar dapat mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh

melakukannya. Sebab pekerjaan sebagai petani misalnya dapat memberikan waktu dan

kesempatan untuk menerapkan falsafah ini ketika petani mengajak anak-anak mereka

ikut membajak sawah dan membuktikannya dengan ikut membajak sawah sesama

yang membutuhkan pertolongan. Di samping itu, pelanggaran terhadap pelaksanaan

kearifan lokal yang telah disepakati bersama dapat mendatangkan sanksi agama,

sanksi adat, dan sanksi sosial berdasarkan aturan/awig-awig yang telah disepakati

bersama.

Dari tingkat Pendidikan, seperti pada tabel 6, kebanyakan orang Bali yang

tinggal di desa hanya memiliki tingkat pendidikan maksimal SD dan SLTP serta ada

juga yang mampu melanjutkan ke tingkat SLTA, artinya bahwa kemampuan untuk

memahami falsafah salunglung sabayantaka secara etimologi kognitif sangat rendah,

hal mungkin terjadi dalam penerapan falsafah ini adalah dengan jalan oral tradition,

pencapaian verbal secara non formal melalui praktek hidup sehari-hari, dari orang tua

kepada anak-anak.
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Sistem kekerabatan orang Bali yang begitu kuat, turut menyumbang potensi

penerapan kearifan lokal sangat tinggi. Orang Bali menganut sistem kekerabatan

berdasarkan garis keturunan laki-laki atau patriakal akan tetapi orang Bali juga

memiliki sistem kekerabatan lain secara sosial keagamaan yakni berdasarkan

dadia/kelompok kekerabatan berdasarkan asal usul clan/keluarga/marga yang

membuat/membentuk tempat ibadah sendiri37. Pemimpin dadia tidak hanya bertugas

untuk memimpin upacara-upacara keagamaan yang harus dilakukan tetapi lebih dari

itu mengajak seluruh dadia melanjutkan/merawat tradisi leluhur supaya tidak berubah

atau terancam punah. Dengan demikian penerapan kearifan lokal juga terjadi dalam

sistem kekerabatan seperti ini.

Dua indikator di atas menjadi pintu masuk untuk mengetahui penerapan falsafah

salunglung sabayantaka di desa Galungan. Sebagaimana dipaparkan di atas tentang

pengertian salunglung sabayantaka, dan pemahaman orang Bali tentang falsafah

dalam kehidupan nyata setiap hari yakni bahwa mereka meyakini salunglung

sabayantaka sebagai pedoman hidup untuk menunjukkan bentuk kohesi sosial,

solidaritas sosial, dan integritas sosial. Kepedulian sosial kepada sesama krama Bali

adalah wujud nyata penerapan salunglung sabayantaka.

Hasil wawancara dengan Jro Mangku Gede dan Jro Mangku Dalem adalah bukti

kuat pelaksanaan penerapan falsafah salunglung sabayantaka. Kedua informan ini

mengatakan bentuk kepedulian sosial krama desa dalam upacara keagamaan misalnya;

Jika ada warga desa Galungan yang hendak melaksanakan upacara agama/otonan bagi

anggota keluarga berupa upacara telu bulanin/tiga bulanan bagi bayi berdasarkan

perhitungan kalender Bali, mesangih/ potong gigi, manusa yadnya/perkawinan, maka

37 Misalnya sebuah keluarga berasal Buleleng tetapi berdomisili dan bekerja di Denpasar. Keluarga
tersebut tidak boleh sembahyang di Pura yang ada di Denpasar. Pada setiap hari raya besar Hindu
seperti Galungan, Kuningan, atau upacara-upacara keagamaan lainnya, keluarga asal Buleleng ini harus
kembali ke Buleleng, ke tempat ibadah keluarga besarnya (mrajan) dan melakukan persembahyangan
di sana.
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keluarga akan menyampaikan hal itu kepada kelian adat dan berkonsultasi dengan

pemangku/Pedanda untuk mencari hari baik/dewasa ayu, bagi pelaksanaan upacara

tersebut. Selain itu keluarga juga akan berkoordinasi dengan kelian adat untuk

mengatur jalannya upacara, siapa saja yang terlibat dalam persiapan upacara, apakah

akan melibatkan warga banjar atau melibatkan warga desa. Setelah membuat

kesepakatan dengan kelian adat, maka selanjutnya kelian adat akan memberitahukan

hal tersebut kepada krama banjar atau krama desa.

Krama banjar yang mendapat pemberitahuan akan secara spontan datang kepada

keluarga yang memiliki gawe, dengan membawa bahan-bahan yang diperlukan dalam

rangka persiapan upacara. Bahan-bahan untuk membuat sarana upacara tersebut

biasanya berupa bambu, daun kelapa/enau, dan bahan lainnya. Mereka akan membuat

taring/tenda upacara yang terbuat dari daun kelapa yang dianyam, penjor/bambu

panjang yang diselubungi kain putih dan anyam daun kelapa/enau dengan beraneka

hiasan/sampian penjor, membuat bale-bale/semacam panggung kecil tempat upacara

akan dilaksanakan oleh Pedanda/pendeta Hindu, dan macam-macam kebutuhan sarana

upacara lainnya. Biasanya ini menjadi tugas warga laki-laki. Sedangkan warga

perempuan akan datang membawa beras, mie, gula, kopi, teh, dupa dan bawaan lain

yang berkaitan dengan urusan makan minum selama persiapan sampai selesai

pelaksanaan upacara tersebut. Segala sesuatu dikerjakan bersama-sama dengan

sukarela dan sukacita, sekalipun mereka harus berkorban waktu dan tenaga, bahkan

bagi mereka yang bekerja harus meminta cuti atau libur karena pelaksanaan kegiataan

tersebut mulai dari persiapan sampai pelaksanaan bisa memakan waktu tiga sampai

tujuh hari. Itulah bukti pelaksanaan salunglung sabayantaka dalam arti sebaik-

baiknya, atau dalam keadaan senang serta sukacita dirasakan bersama-sama38.

38 Wawancara dengan bapak I Ketut Tawan, pada tanggal 28 April 2017, pkl. 16.00 wita
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Berbeda dengan peristiwa sukacita, jika yang terjadi adalah peristiwa

dukacita/kematian salah sorang warga, maka seluruh warga desa dan warga desa

tetangga yang mendengar berita tersebut akan segera mendatangi rumah duka,

biasanya mereka sudah membawa juga peralatan kerja untuk membantu segala

pekerjaan berkaitan dengan pembuatan taring, peti jenasah, bade/bangunan bersusun

tempat peti jenasah diletakkan ketika akan dibawa ke setra/kuburan, bambu

pengusung bade, dan kebutuhan lainnya. Di rumah duka dalam koordinasi dengan

keluarga dan pihak adat, warga akan dibagi dalam jenis pekerjaan-pekerjaan yang

harus dilakukan. Para warga perempuan juga datang dengan membawa segala

keperluan yang berkaitan dengan makan minum selama hari-hari perkabungan

berlangsung sampai pelaksanan upacara penguburan atau pembakaran

jenasah/ngaben39.

Hampir sama dengan pelaksanaan peristiwa sukacita yang dilaksanakan selama

beberapa hari, pada peristiwa kematian warga desa, keluarga bersama pemangku akan

mencari dewasa ayu untuk pelaksanaan penguburan atau ngaben. Dalam tradisi dan

kepercayaan masyarakat Bali, menjadi tanggung jawab anak (laki-laki khususnya)

untuk melakukan dharma kepada orangtua yang meninggal dengan melaksanakan

upacara ngaben. Persoalan yang seringkali muncul berkaitan dengan biaya

pelaksanaan upacara tersebut yang tidak murah, terutama bagi warga yang berstatus

kasta tinggi. Karena itu bagi keluarga yang belum mampu untuk membuat upacara

ngaben bagi orang tua yang meninggal dapat menguburkan terlebih dahulu jenasah

orang tuanya. Sedangkan bagi keluarga yang mampu membiayai upacara tersebut

dapat langsung melaksanakannya.

39 Wawancara dengan bapak I Ketut Tawan, pada tanggal 28 April 2017, pkl. 16.00 wita
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Dalam peristiwa kematian, penerapan falsafah salunglung sabayantaka=sejelek-

jeleknya, sebahaya-bahayanya, atau dalam keadaan susah, sedih, duka sangat nyata

dilaksanakan. Masyarakat Bali mempunyai tradisi megebagan/begadang di tempat

duka yang biasanya didominasi oleh warga laki-laki40. Megebagan ini akan

dilaksanakan sampai tiga hari41 setelah pelaksanaan upacara penguburan atau upacara

ngaben. Jika jenasah yang disemayamkan di rumah duka harus menunggu tujuh hari

sampai pelaksanaan upacara berdasarkan “dewasa ayu”, maka megebagan pun

demikian. Dalam kenyataannya, pada beberapa kasus, ada jenasah yang

disemayamkan lebih dari seminggu, bahkan sebulan, karena belum ada “hari baik”

menurut kalender Bali untuk pelaksanaan upacara ngaben. Menghadapi realitas seperti

itu, masyarakat Bali tidak akan bersungut, mengeluh, atau marah dengan situasi

demikian. Masyarakat akan tetap hadir dalam megebagan, sampai pelaksanaan

upacara ngaben selesai dilaksanakan. Ini membuktikan betapa kuatnya kesadaran

tentang kepedulian sosial masyarakat desa Galungan42.

Di samping peristiwa sukacita dan dukacita sebagai wadah penerapan falsafah

salunglung sabayantaka, hal lain yang merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus

penerapan falsafah salunglung sabayantaka dilakukan ketika terjadi bencana alam.

Dalam wawancara dengan I Nyoman Resna, I Kadek Sudarsana, dan I Wayan

Antara43, para informan ini mengatakan bahwa secara demografi, desa Galungan

terletak di tengah palung gunung yang mengelilingi dengan permukaan tanah yang

tidak rata, para penduduk menghuni tanah dengan kemiringan yang cukup tinggi. Hal

ini menyebabkan desa Galungan rawan terhadap bencana alam, termasuk longsoran

batu dan tanah dari lereng gunung yang mengarah langsung ke pemukiman penduduk

40 Wawancara dengan bapak I Nyoman Resna, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 15.58 wita
41 Mengenai megebagan setelah upacara penguburan tergantung pada situasi dan kondisi daerah

masing-masing di Bali dan atas permintaan keluarga yang berduka.
42 Wawancara dengan Jro Mangku Dalem, pada tanggal 28 April 2017, Pkl. 15.00 wita
43 wawancara dengan bapak I Wayan Antara dilakukan pada tanggal 27 April 2017, pkl. 19.28 wita
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dan lahan pertanian penduduk. Bahkan desa Galungan sudah tercatat di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng sebagai daerah rawan

bencana, terutama pada puncak musim penghujan.

Tidak mengherankan jika setiap tahun, desa Galungan selalu menjadi fokus

pemberitaan di media massa lokal Bali maupun Buleleng akibat bencana alam

tersebut. Karena itu penerapan falsafah salunglung sabayantaka menjadi begitu nyata

juga ketika terjadi peristiwa bencana alam yang melanda desa. Seluruh masyarakat

akan bahu membahu, tolong-menolong, gotong-royong bekerja bersama

menanggulangi dampak bencana. Bentuk gotong-royong tersebut disebutkan oleh

Kadek Sudarsana seperti membersihkan akses jalan desa dari tumpukkan material

longsoran, memperbaiki rumah-rumah warga yang terkena dampak bencana, sampai

membersihkan lahan-lahan pertanian warga yang tertimbun material akibat bencana

longsor tersebut. Hal-hal seperti ini oleh Nyoman Resna disebut sebagai bentuk ikut

merasa senasib sepenanggungan dengan sesama krama desa.

Nyoman Resna mengatakan salunglung sabayantaka tidak saja berarti ikut

merasa senasib sepenanggungan tetapi termasuk di dalamnya saling pengertian dan

saling melengkapi. Ia lalu menceritakan sebuah pengalaman ketika bencana longsor

pada awal tahun 2017 di desa Galungan, kemudian kepala desa mengajak seluruh

warga bergotong-royong yang pelaksaannya pada hari minggu pagi. Namun karena ia

dan warga yang lain yang beragama kristen tidak bisa mengikuti kegiatan gotong-

royong karena bertepatan dengan waktu ibadah, maka kemudian disepakati bersama

warga yang lain bahwa warga desa yang beragama kristen akan melaksanakan gotong-

royong pada hari senin44.

44 Wawancara dengan bapak I Nyoman Resna, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 15.58 wita
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Bagi Nyoman Resna, ini menjadi bukti bahwa saling pengertian, saling

melengkapi telah menjadi roh yang menghidupi warga desa sekalipun berbeda

keyakinan. Bagi warga masyarakat Bali beragama kristen di desa Galungan, semangat

salunglung sabayantaka nampak dari kerinduan mereka untuk ikut ambil bagian

dalam kegiatan gotong-royong menanggulangi bencana, sedangkan bagi warga desa

Galungan beragama Hindu jiwa salunglung sabayantaka nampak dalam pengertian

mereka dan menghargai warga kristen yang beribadah pada hari Minggu sehingga

tidak memaksakan harus bersama-sama bergotong-royong pada hari minggu tetapi

mencari alternatif hari lain.

Pengalaman yang diceritakan oleh Nyoman Resna bukanlah satu-satunya

pengalaman hidup bersama di desa Galungan, informan lain yang beragama kristen

pun memiliki pengalaman yang sama dalam bentuk yang berbeda dengan apa yang

diceritakan Nyoman Resna.

IV.2.2. Dalam Bidang Keagamaan

Penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam bidang keagamaan

merupakan hal yang tidak perlu diragukan lagi pembuktiannya. Dalam wawancara

dengan I Ketut Tawan selaku penyarikan desa45, penerapan falsafah salunglung

sabayantaka di desa Galungan telah berjalan sejak para leluhur mereka mulai

menempati tanah yang sekarang didiami oleh generasi sekarang. Kerja sama dan

gotong-royong dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaan telah berakar dalam

kehidupan masyarakat desa Galungan. Dalam setiap pelaksanaan upacara keagamaan,

terutama pada hari raya besar seperti Galungan, Kuningan, dan Nyepi maupun dalam

45 Jabatan dalam desa adat yang setingkat dengan kepala desa administratif dalam pemerintahan.
Tugas utama seorang penyarikan desa adalah mengatur kehidupan warga yang berhubungan dengan
persoalan adat dan membuat jadwal upacara agama Hindu selama setahun berdasarkan penanggalan
pada kalender Bali.
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hari raya lainnya, semangat warga desa Galungan untuk mendukung terselenggaranya

upacara tersebut sangat tinggi. Salah satu contoh nyata adalah terkait dengan biaya

pelaksanaan upacara pada tingkat desa di Pura Puseh atau Pura Gede. Seberapa besar

biaya yang dibutuhkan akan ditanggung bersama oleh seluruh krama adat. Mereka

akan “urunan” berdasarkan jumlah nominal uang atau berupa natura yang ditetapkan

atau secara sukarela memberi tanpa mengeluh atau merasa kekurangan, yang

terpenting adalah upacara itu harus berlangsung. Ini merupakan bentuk “Sagalak-

saguluk salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya”46.

Penerapan susah senang nikmati bersama juga terjadi ketika perayaan Natal oleh

warga kristen desa Galungan. Masyarakat Bali memiliki tradisi “mebat” yaitu sebuah

tradisi mempersiapkan jamuan makan bersama secara adat/agama. Dikisahkan oleh I

Nyoman Resna, menjelang tanggal 25 Desember, warga desa Galungan termasuk

tokoh masyarakat, pemerintah desa dan tokoh agama Hindu diundang oleh pihak

Gereja untuk mebat. Tradisi yang sudah berjalan sejak kekristenan  berkembang di

desa Galungan adalah warga Hindu akan datang dengan memakai pakaian adat

“madya”, berbaur dengan umat kristiani bersama mempersiapkan hidangan, mulai

dari menyembelih ternak (babi) sampai mengolahnya menjadi jamuan dikerjakan

bersama dan pada akhirnya dinikmati bersama pula. Tidak ada sekat agama, status

sosial, atau jabatan dalam kegiatan “mebat” tersebut sekalipun dilaksanakan di

Gereja47.

Hal lain yang berhubungan dengan bidang keagamaan, adalah pembangunan

tempat ibadah di desa Galungan yang juga merupakan tanggung jawab bersama

seluruh krama adat maupun krama desa. Sebuah contoh penerapan salunglung

sabayantaka dalam pembangunan tempat ibadah di desa Galungan terjadi seperti

46 Wawancara dengan bapak I Ketut Tawan, pada tanggal 28 April 2017, pkl. 16.00 wita
47 Wawancara dengan bapak I Nyoman Resna, pada tanggal 27 April 2017, pkl, 15.58 wita
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ketika pelaksanaan upacara keagamaan, namun yang menarik adalah keterlibatan umat

beragama lain (kristen) dalam partisipasi mereka terhadap pembangunan Pura, atau

sebaliknya partisipasi umat Hindu dalam pembangunan Gereja. Umat kristen ikut

berpartisipasi dalam bentuk pengumpulan dana sukarela untuk pembangunan Pura

Desa, sebaliknya umat Hindu pun ikut berpatisipasi ketika gereja dibangun48.

Untuk memperkokoh pemahaman nilai-nilai religius dan kemanusiaan terhadap

warga desa Galungan, maka dalam tradisi Hindu, di setiap upacara-upacara agama

selalu berisi “dharmawacana/Khotbah” yang disampaikan oleh Sulinggih yang

didatangkan dari luar desa (Parisada Hindu Dharma). Dharmawacana biasanya berisi

pencerahan-pencerahan rohani kepada umat sedharma untuk tetap mewarisi dan

merawat adat kebiasaan leluhur, nasehat untuk meningkatkan kedekatan hubungan

dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mempraktekkan konsep hidup berdasarkan Tri

Hita Karana termasuk mengingatkan umat untuk menerapkan kearifan lokal Bali yang

di dalamnya terdapat falsafah salunglung sabayantaka.

Apa yang dilakukan oleh warga Hindu di desa Galungan juga terjadi pada warga

kristen. Gereja bertanggung jawab terhadap pembinaan rohani jemaat untuk

mengamalkan ajaran kristen, mewujudkan kasih secara nyata kepada semua orang

melalui khotbah minggu, atau kegiatan ibadah lainnya di gereja. Gereja Bali yang ada

di desa Galungan juga mengadopsi kearifan lokal Bali yang memiliki nilai-nilai luhur,

merekonstruksinya dengan pemahaman yang baru bernuansa injili dan

mengajarkannya kepada umat kristen di desa Galungan untuk menghidupinya.

IV.2.3. Dalam Bidang Pendidikan

Bidang kehidupan lain yang menjadi sarana penerapan falsafah Penerapan

salunglung sabayantaka adalah bidang pendidikan, dalam hal ini pengajaran formal

48 Wawancara dengan bapak I Nyoman Resna, pada tanggal 27 April 2017, pkl, 15.58 wita
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yang diberikan kepada orang Bali sejak mulai mengenal dunia akademik. Pengajaran

formal yang diberikan oleh lembaga pendidikan di Bali mulai dari jenjang pendidikan

usia dini sampai aras pendidikan tinggi tidak luput dari muatan-muatan kebudayan

lokal Bali. Program pemerintah yang mewajibkan lembaga pendidikan mengangkat

nilai-nilai budaya lokal dalam pengajaran formal di sekolah atau kampus menjadi

“jalan tol” bagi dimasukkannya pelajaran tentang budaya lokal Bali. Secara khusus

dalam observasi penelitian di Sekolah Dasar Negeri yang ada di desa Galungan, serta

wawancara dengan bapak I Ketut Sukriya selaku kepala sekolah, penulis menemukan

bentuk penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam bidang pendidikan tidak

hanya berupa pelajaran Agama saja, tetapi juga mata pelajaran Bahasa Bali49.

I Ketut Sukriya mengatakan bahasa Bali merupakan sebuah kearifan lokal yang

menjadi salah satu bukti kekayaan budaya Bali yang juga turut memperkaya khasanah

budaya Indonesia dengan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasanya. Karena itu,

orang Bali wajib meneruskan budaya berbicara dalam bahasa lokal kepada generasi

selanjutnya supaya tidak hilang. Sebab hal tersebut juga merupakan sebuah jalan

dharma50. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara Bali telah diajarkan kepada anak

dalam keluarga orang Bali tetapi itu belum sampai kepada berbahasa Bali. Apa yang

dimaksudkan dengan berbahasa Bali adalah seseorang tidak sekedar mengucapkan

kata per kata dalam dialek orang Bali tetapi kata-kata tersebut semestinya tersusun

secara rapi sesuai dengan kaidah berbicara yang benar, memperhatikan situasi ketika

sedang berkata-kata, dan yang paling penting memahami dengan benar setiap kata

yang diucapkan.

Pelajaran bahasa Bali di sekolah menolong anak didik untuk mewujudkan

berbahasa yang benar. Maka, bahasa  Bali menjadi penting untuk dipelajari, bukan

49 Wawancara dengan bapak I Ketut Sukriya, pada tanggal 19 April 2017, pkl, 12.15 wita
50 Wawancara dengan bapak I Ketut Sukriya, tanggal 19 April 2017, pkl. 12.15 wita.



109

saja sebagai pemenuhan “tuntutan” pemerintah, tetapi lebih kepada sarana untuk

meneruskan warisan budaya lokal dengan konteks dimana budaya itu berkembang.

Dengan memahami bahasa Bali secara benar, maka orang Bali juga bukan tidak

mungkin akan secara lebih jelas juga memahami ungkapan-ungkapan atau filosofi

hidup beragama dan bermasyarakat yang telah dimiliki oleh para leluhur, dan kini

diteruskan kepada generasi sekarang51.

Selain bahasa Bali, bidang pendidikan lain dalam pengajaran formal di sekolah

yang dapat menjadi sarana penerapan falsafah salunglung sabayantaka adalah

pendidikan kesenian. Orang Bali identik dengan seni dan kesenian. Beragam

kreativitas seni Bali mendapat pengakuan secara luas dalam lingkup nasional dan

internasional. Melalui seni, orang Bali tidak hanya membuktikan bahwa mereka

memiliki daya kreativitas yang mumpuni saja, tetapi melalui seni, pelajaran tentang

kehidupan diteruskan52.

I Nyoman Marissa, seorang seniman (dalang) warga desa Galungan, mengatakan

seni telah menjadi nadi dalam kehidupan orang Bali termasuk di desa Galungan.

Hidup adalah sebuah kesenian. Seni memang tidak bisa dipelajari, tetapi berkesenian

bisa. Di dalam berkesenian manusia belajar mengeluarkan potensi diri lalu

mengekspresikan potensi itu dalam wujud yang dapat dilihat, dirasakan, di kagumi,

dan bahkan diikuti. Bali memiliki banyak bentuk kesenian diantaranya tari-tarian,

pewayangan, dan masih banyak lagi yang lain. Marissa lalu memberi contoh

bagaimana penerapan falsafah salunglung sabayantaka melalui pewayangan, bahwa

cerita-cerita yang dimainkan dalam pewayangan selalu memberikan pengajaran

tentang makna kehidupan. Antara dunia wayang dengan dunia riil memang berbeda

51 Wawancara dengan bapak I Ketut Sukriya, tanggal 19 April 2017, pkl. 12.15 wita.
52 Wawancara dengan bapak I Nyoman Marissa, pada tanggal 22 April 2017. Pkl. 09.22 wita
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dari segi konteks, namun sama dalam persoalan. Kisah Mahabaratha dan Ramayana

yang sangat terkenal itu adalah buktinya, dari situlah falsafah ini muncul.

IV.2.4. Dalam Keluarga

Semua diawali dari keluarga. Begitulah kesimpulan umum jika muncul

pertanyaan bagaimana falsafah salunglung sabayantaka ini dapat diterapkan dalam

kehidupan sosial keagamaan pada masyarakat Bali khususnya yang ada di desa

Galungan. Betapa tidak, keluarga ibarat “rahim seorang ibu” tempat janin itu pertama

kali bertumbuh. Bagaimana seorang manusia berlaku seperti yang dikehendaki oleh

lingkungan sosialnya tergantung dari cara manusia itu terbentuk dalam rahim

keluarga. Seperti janin itu berproses selama kurang lebih sembilan bulan dalam rahim

seorang ibu lalu hadir dalam dunia melalui proses kelahiran, demikian pula dalam

kurun waktu tertentu seorang manusia terbentuk dalam keluarganya sebelum akhirnya

hadir dalam kenyataan sosial di luar lingkup keluarganya. Gambaran  di atas menjadi

langkah awal untuk melihat penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam

keluarga.

Hasil wawancara dengan informan menyetujui bahwa dari keluargalah

penerapan salunglung sabayantaka dimulai. Penerapan falsafah salunglung

sabayantaka dalam bidang-bidang kehidupan yang telah disebutkan di atas terwujud

oleh karena keluarga telah terlebih dahulu menerapkannya kepada semua anggotanya.

Dalam bidang keagamaan, sikap toleransi, saling menghargai perbedaan keyakinan,

saling menolong tanpa membedakan agama, bahkan bentuk kerja sama dalam

kegiataan upacara-upacara keagamaan diyakini oleh para informan karena sedari kecil,

anak sudah dididik, diajarkan, dan bahkan diberikan contoh dan teladan hidup oleh
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orang tuanya. Seperti yang disampaikan oleh I Ketut Cerita53, I Nengah Wenten54, dan

I Ketut Yokanan55; anak-anak mereka diajarkan untuk taat dan setia mengikuti

kegiatan-kegiatan keagamaan di Pura dan Gereja. Dorongan itu tidak saja dalam

bentuk ujaran, dan nasehat tetapi juga pendampingan langsung dari mereka selaku

orang tua ketika mengajak anak-anak datang dalam kegiatan keagamaan, dan

mendampingi selama kegiatan tersebut berlangsung sampai selesai.

Anak-anak juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan kegiataan keagamaan

seperti pasraman, retreat, bible camp, dengan tujuan agar mereka mendapat tambahan

pengetahuan agama yang lebih luas dan dalam dari apa yang sudah mereka dapatkan

dalam keluarga. Selain itu dalam kegiatan-kegiatan tersebut mereka juga akan

berinteraksi dengan teman-teman lain dalam kelompok atau group, untuk bertumbuh

bersama dalam pemahaman iman yang diyakini.

Dalam bidang suka-duka, penerapan falsafah salunglung sabayantaka yang

diajarkan orang tua kepada anak dicontohkan oleh Made Gelgel pada saat ada kerabat

yang sakit, ia mengajak anaknya untuk berkunjung. Dalam perkunjungan tersebut ia

juga mengajarkan makna dibalik keikutsertaan anaknya adalah sebagai bentuk

kepedulian sosial kepada kerabatnya yang sedang sakit. Ketika berkunjung pun

mereka membawa “buah tangan” berupa beberapa butir telur ayam. Semua itu adalah

wujud ikut merasakan kesakitan dan kesusahan kerabat yang sakit dan keluarganya.

Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan disertai dengan pengajaran tentang makna

dibalik tindakan mereka56.

I Nyoman Marissa, I Kadek Sudarsana, dan I Kadek Arimbawa memiliki

pandangan yang mirip satu sama lain, bahwa di dalam keluarga orang tua menjadi

53 Wawancara dengan bapak I Ketut Carita, tanggal 19 April 2017, pkl. 10.15 wita.
54 Wawancara dengan bapak I Nengah Wenten, tanggal 27 April 2017, pkl. 15.00 wita.
55 Wawancara dengan bapak I Ketut Yokanan, tanggal 4 Mei 2017, pkl. 10.00 wita.
56 Wawancara dengan bapak I Made Gelgel, tanggal 19 April 2017, pkl. 15.30 wita.
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model utama. Anak biasanya mengikuti apa yang orang katakan dan lakukan. Ketika

orang tua berbicara kasar, maka anak juga akan ikut berbicara kasar. Ketika orang tua

sering memukul, maka anak juga akan ikut memukul. Ketika orang tua sopan, maka

anak juga akan ikut sopan. Anak mencontoh semua itu dari dalam rumah. Berkaitan

dengan penerapan salunglung sabayantaka, ketiganya secara kompak mengatakan

bahwa perilaku saling berbagi, saling mengasihi dan mencintai, saling menolong,

saling melengkapi itu sudah ditanamkan kepada anak-anak mereka dalam keluarga.

Antara kakak dengan adik, antara saudara sepupu, antara teman sepermainan, bahkan

itu berlaku juga dengan teman di sekolah.

Orang tua menjadi contoh dalam hal berbagi dengan tetangga terdekat, orang tua

menjadi contoh dalam hal menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan, dari

pekerjaan-pekerjaan sederhana, sampai pekerjaan yang sulit, sudah mendarah daging

bagi orang Bali di Galungan dan hingga sekarang masih dipertahankan. Orang tua

memberi contoh cara berbicara dengan sopan kepada orang lain, cara menyapa yang

santun, dan cara memperlakukan sesama. Dalam kegiataan-kegiatan sosial, anak

diikutsertakan dalam kegiatan gotong-royong, mebat, bahkan anak didorong untuk

terlibat dalam kegiatan kesenian, seperti sekaha gong/kelompok pemain gong, sekaha

tari, sekaha teruna dengan tujuan agar mereka dapat menjalin hubungan kekerabatan

dan persaudaraan satu dengan yang lain lebih solid57.

Salah satu bentuk penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam keluarga

juga dipaparkan oleh Jro Mangku Dalem desa Galungan dalam contoh kehidupan

sehari-hari yakni jika dalam sebuah keluarga memiliki lima orang anak, dan diantara

anak-anak tersebut ada yang melakukan tindakan yang salah (misalnya terjadi

perkelahian diantara anak-anak), maka orang tua tidak boleh pilih kasih, tetapi

57 Wawancara dengan bapak I Made Sima, tanggal 27 April 2017, pkl. 15.30 wita.
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menegakkan kebenaran. Anak yang salah harus ditegur dan anak yang benar harus

dibela. Tetapi hal tersebut bukan berarti orang tua membeda-bedakan kasih sayang,

tujuannya semata-mata adalah untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak

mereka bahwa kebenaran harus dibela atau dipertahankan58.

Sistem kekerabatan yang begitu kuat dalam masyarakat Bali juga menjadi salah

satu faktor penerapan falsafah salunglung sabayantaka dilaksanakan dengan baik.

Sebagai contoh, jika seorang kerabat (paman) melihat keponakannya tidak melakukan

kewajiban agamanya dengan benar, maka kerabat tersebut sebagai bentuk tanggung

jawab moralnya akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua dari

keponakannya untuk mengingatkan anaknya agar melakukan kewajiban agama

sebagaimana seharusnya. Tindakan ini tidak boleh dimaknai sebagai tindakan ikut

mencampuri urusan rumah tangga orang lain tetapi, tetapi tindakan ini adalah wujud

merasa sepenanggungan, bahwa paman juga ikut bertanggungjawab untuk mendidik

keponakannya melakukan kewajiban dengan benar59.

Bentuk penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam keluarga juga

diungkapkan oleh informan I Ketut Yokanan bahwa, sebagaimana makna salunglung

itu adalah setia, maka orang tua wajib mengajarkan bentuk kesetiaan itu kepada anak-

anak mereka. Contohnya, kesetiaan terhadap kepercayaan yang diimani oleh orang

tua. Jika orang tua tidak memberikan contoh yang nyata dalam bentuk praktek setia

melakukan ajaran agamanya, setia melakukan kebaikan, setia memberikan pertolongan

kepada mereka yang meminta pertolongan, maka anaknya pun tidak mungkin akan

mempraktekkan bentuk kesetiaan itu. Anak tidak mungkin meniru apa yang tidak

58 Wawancara dengan Jro Mangku Dalem, pada tanggal 28 April 2017, pkl. 15.00 wita
59 Wawancara dengan Jro Mangku Dalem, pada tanggal 28 April 2017, pkl. 15.00 wita
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dilihat dan tidak didengar,  sebaliknya anak justru menjadi peniru yang baik ketika

orang tuanya melakukannya terlebih dahulu60.

Disamping setia, bentuk penerapan lain dari falsafah salunglung sabayantaka

dalam keluarga menurut I Ketut Yokanan adalah bagaimana orang tua memberikan

pemahaman bahwa falsafah itu juga mengandung sebuah janji. Janji untuk setia

kepada sebuah kebenaran yang diyakini. Kesetiaan adalah tindakan kongkrit dari janji

yang telah diucapkan. Jika orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anak mereka

tentang bagaimana memegang teguh dan melakukan janji yang diucapkan, maka anak

juga akan belajar tidak saja untuk berjanji, tetapi lebih daripada itu, anak akan belajar

menepati janji yang diucapkannya.

Keunikan penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam keluarga yang

diungkapkan oleh I Nyoman Resna di desa Galungan adalah sikap anak-anak secara

otomatis meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasa keingintahuan yang

besar dari anak-anak menurut Resna menjadikan pola penerapan falsafah ini begitu

kuat mengakar dalam kehidupan orang Bali khususnya di Galungan. Kebanyakan

orang tua tidak perlu memberikan nasihat-nasihat verbal terlalu banyak kepada anak-

anak mereka, cukup dengan memberikan contoh dan teladan yang baik maka hal itu

akan diikuti oleh anak-anak mereka. Jika anak-anak merasa kurang puas dengan apa

yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, mereka akan mencari jawaban dari

keluarga terdekat mereka.

Hal kedua yang menurut Resna yang adalah bukti penerapan falsafah salunglung

sabayantaka dalam keluarga adalah kecintaan kepada identitas sebagai orang bali

melalui nama. Pengalamannya, sebagai orang Bali yang tidak lagi menganut agama

Bali (Hindu) tidak lantas membuat keluarganya meninggalkan identitas mereka

60 Wawancara dengan bapak I Ketut Yokanan, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl. 10.00 wita
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sebagai orang Bali. Resna mengatakan tidak sedikit orang Bali yang karena berpindah

keyakinan lalu merubah nama mereka mengikuti nama-nama orang diluar Bali.

Pemberian nama Bali (Gede, Kadek, Komang, dan Ketut) kepada anak-anak

merupakan sebuah wujud penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam keluarga.

Nama Bali menunjukkan ciri khas orang Bali sejak turun-temurun yang mungkin tidak

dimiliki oleh daerah lain. Ketika sesama orang Bali bertemu di luar Bali dan

mengetahui bahwa mereka sama-sama berasal dari Bali, maka hal itu akan mempererat

rasa kekeluargaan diantara mereka61.

Ketiga, bentuk penerapan falsafah salunglung sabayantaka dalam keluarga ialah

tetap menggunakan bahasa Bali sebagai alat komunikasi. Sebagaimana diungkapkan di

atas bahwa anak cepat meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, demikian juga

anak akan cepat meniru kata-kata yang diucapkan oleh orang tua. Oleh karena itu,

mengajarkan bahasa Bali yang baik dan benar kepada anak-anak adalah merupakan

sebuah bentuk penerapan falsafah salunglung sabayantaka. Harapan orang tua adalah

anak dapat menguasai bahasa Bali dengan baik dan mampu berkomunikasi dengan

lancar menggunakan bahasa Bali dalam lingkup pergaulan dan kehidupan yang lebih

luas.

IV.3. Tantangan Terhadap Falsafah Salunglung Sabayantaka

Walaupun penerapan falsafah salunglung sabayantaka telah dilakukan oleh

unit-unit sosial dalam masyarakat Bali, bahkan masyarakat Bali secara individu,

namun harus diakui bahwa mulai nampak beberapa kendala untuk mempertahankan

kearifan lokal ini diturunkan kepada generasi selanjutnya. Para informan tidak

menampik akan hal tersebut. Kendala yang dimaksudkan adalah perubahan sosial

61 Wawancara dengan bapak I Nyoman Resna, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 15.58 wita
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yang terjadi begitu cepat dan begitu kuat melanda kehidupan sosial budaya termasuk

bagi masyarakat Bali.

Potensi pariwisata yang membuka lebar terjadinya arus globalisasi adalah

kendala utama. Masuknya orang-orang luar Bali baik sekedar untuk menikmati alam

pulau dewata maupun untuk menetap dengan membawa kebudayaan mereka

merupakan bentuk tsunami yang mengancam eksistensi kebudayaan masyarakat Bali.

Pengaruh modernisasi mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari orang Bali yang

mulai mengikuti pola dan gaya hidup budaya luar (barat/Eropa) tidak terelakkan.

Akibatnya budaya Bali terancam ditinggalkan oleh orang Bali termasuk di desa

Galungan, sekalipun belum nampak secara jelas. Faktor ekonomi memainkan peran

utama dalam lakon perubahan ini.

Jro Mangku Gede, I Ketut Cerita, menilai, masalah ekonomi membuat anak-

anak muda Bali di desa Galungan nampaknya tidak dapat menahan diri dengan godaan

perubahan yang terjadi di Denpasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat

SMA, mereka berbondong-bondong hijrah ke Denpasar dengan alasan untuk mencari

pekerjaan. Padahal di Galungan sendiri begitu banyaknya potensi yang bisa

dikembangkan. Generasi muda di Galungan sudah mulai mengalami perubahan pola

pikir bahwa hidup di desa itu kuno, tidak berkembang, dan penuh dengan beban

kolektif terhadap adat dan agama. Tidak ada kebebasan individual bagi mereka.

Berbeda dengan hidup di kota yang modern, gampang berkembang, dan tidak dibebani

dengan tanggung jawab yang beragam. Individu bebas menentukan pilihan hidup62.

I Nyoman Resna melihat sisi lain dari tantangan terhadap falsafah salunglung

sabayantaka berkaitan dengan identitas diri orang Bali yang seharusnya menjadi tuan

rumah justru menjadi tamu di rumah sendiri. Hal sederhana yang dilihat berkaitan

62 Wawancara dengan bapak I Ketut Cerita, pada tanggal 19 April 2017, pkl. 10.00 wita
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dengan pemberian nama kepada anak yang lahir dalam keluarga orang Bali mulai

mengadopsi nama-nama produk luar Bali. Sekalipun identitas ke-bali-an masih

dipertahankan. Soal pemberian nama kepada anak pada orang Bali selalu memiliki

kaitan dengan budaya Bali. Seperti namanya I Nyoman Resna. I Nyoman adalah ciri

khas pemberian nama orang Bali yang menunjukkan urut kelahiran anak ketiga.

Biasanya anak ketiga orang Bali disebut Nyoman atau Komang. Awalan I menunjuk

pada jenis kelamin laki-laki. Sedangkan Resna berasal dari akar kata tresna=cinta,

kasih, jadi namanya berarti anak ketiga yang dikasihi. Berbeda dengan generasi

sekarang yang hampir menghilangkan nama-nama seperti Putu, Ni Luh, Wayan, Gede,

Kadek, Ketut, Nyoman pada nama anak-anak mereka. Bahkan nama anak orang Bali

tidak mencerminkan budaya Bali. Hal ini perlu diwaspadai, oleh karena dari hal yang

kecil atau sederhana dan diabaikan akan menjadi sebuah persoalan besar di kemudian

hari63.

I Made Renda melihat tantangan terhadap falsafah salunglung sabayantaka pada

penggunaan bahasa Bali dalam interaksi dan komunikasi orang Bali. Orang Bali

sekarang termasuk di desa Galungan dituntut oleh “dunia pariwisata” untuk menguasai

bahasa asing terutama bahasa Inggris. Akibatnya penggunaan bahasa Bali di kalangan

orang Bali sendiri perlahan mulai tergantikan. Bercermin dari cara berkomunikasi

yang terjadi di area pariswisata di Badung dan Denpasar, khususnya pusat destinasi

pariwisata seperti pantai Kuta, Nusa Dua, Sanur. Bahasa yang digunakan dalam

percakapan sehari-hari didominasi oleh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Meluasnya pengembangan daerah pariwisata telah merasuk sampai ke daerah-daerah

pedesaaan termasuk Galungan. Menjamurnya akomodasi pariwisata seperti hotel,

63 Wawancara dengan bapak I Nyoman Resna, pada tanggal 27 April 2017, pkl. 15.58 wita
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villa, guest house mau tidak mau berpengaruh kepada cara berkomunikasi khususnya

bagi para pekerja di tempat-tempat tersebut64.

Masuknya mata pelajaran bahasa Inggris dalam kurikulum pendidikan dasar

menjadikan semakin besarnya potensi tantangan terhadap bahasa Bali, yang berakibat

semakin memudarnya pemahaman akan budaya dan kearifan lokal Bali mengalami

reposisi. Renda tidak menafik bahwa ada banyak pengaruh baik atau positif dari

berbagai perubahan yang terjadi saat ini di Bali, tetapi perlu ada kewaspadaan untuk

jeli melihat jauh ke depan kepada generasi penerus agar tidak terjebak dalam arus

perubahan tersebut.

Individualisme menjadi ancaman serius terhadap falsafah salunglung

sabyantaka. Kepedulian sosial yang menjadi ciri khas orang Bali akan pudar bahkan

hilang digantikan dengan sikap acuh tak acuh dengan kondisi hidup orang-orang

terdekat. I Made Gelgel mengungkapkan keprihatinannya terhadap sikap

individualisme yang menguat dalam kehidupan orang Bali. Ia membandingkan dengan

pola hidup orang Bali beberapa puluh tahun lalu dimana kerukunan berkeluarga begitu

terasa, orang tua selalu memiliki cukup waktu untuk memberikan pengajaran tentang

hidup menyama braya bagi anak mereka. Ia mengatakan:

“perbedaan antara orang Bali dulu dan sekarang dari segi waktu, orang Bali dulu
masih memiliki waktu luang untuk saling berkumpul, bertemu, bercerita, dan
mewariskan nilai-nilai budaya dari orang tua kepada anak-anak, sementara
sekarang ini waktu untuk bertemu, bercengkrama, bercerita telah tersita oleh
aktivitas ekonomi yang mendominasi keseluruhan kegiatan hidup orang Bali”65.

Keprihatinan yang muncul sebagai hasil dari pergumulan orang Bali sendiri agaknya

perlu disikapi dengan serius, jika Bali tidak ingin mengalami kehancuran budaya

akibat dari perubahan.

64 Wawancara dengan bapak I Made Renda, pada tanggal 4 Mei 2017, pkl. 12.15 wita
65 Wawancara dengan bapak I Made Gelgel, pada tanggal 19 April 2017, pkl. 15.30 wita
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V. Penutup

Tidak mudah untuk memaknai sebuah falsafah hidup tanpa adanya usaha untuk

memahaminya secara benar. Pemahaman yang benar lahir dari mengetahui arti yang

sesungguhnya, jika tidak maka pemahaman pun bisa saja melenceng dari arti

sebenarnya. Demikian sekelumit cerita dari hasil observasi dan wawancara terhadap

para informan falsafah hidup orang Bali salunglung sabayantaka di desa Galungan,

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Proses observasi dan wawancara

menghasilkan beragam pemahaman yang memiliki inti sama tetapi berbeda dalam

pengungkapannya. Sekalipun demikian, apa yang menjadi tujuan observasi dan

wawancara berujung pada peroleh data yang maksimal telah tercapai.

Falsafah salunglung sabayantaka secara etimologi diartikan sebagai dalam

keadaan yang sebaik-baiknya atau dalam keadaan sejelek-jeleknya. Hal itu

menujukkan kepada suatu kondisi/situasi kehidupan bagi orang Bali, yakni dalam

keadaan baik atau buruk, senang atau susah, orang Bali tidak boleh melupakan

sesamanya. Orang Bali harus ikut merasa senasib sepenanggungan tanpa melihat latar

belakang sesamanya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam falsafah ini menjadi

pedoman bagi orang Bali untuk hidup dan menikmati kedamaian dan kesejahteraan.

Walau demikian, tidak dapat disangkali bahwa tantangan terhadap penerapan

falsafah ini juga muncul dalam situasi kehidupan orang Bali sekarang. Tantangan

tersebut berupa perubahan sosial akibat dari modernisasi dan globalisasi yang

berwujud pola hidup individualis. Perubahan yang terjadi begitu cepat menjadi

ancaman serius terhadap eksistensi kearifan lokal Bali ini. Karena itu perlu perhatian

serius untuk mempertahankan kearifan lokal Bali termasuk salunglung sabayantaka

sebagai filter terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar maupun dari dalam

diri orang Bali.


