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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia memiliki berbagai budaya didalam kelompok masyarakatnya 

dari Sabang sampai Merauke yang khas di setiap daerahnya. Indonesia merupakan 

salah satu bangsa yang kaya akan segala hal mulai dari sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan  juga kebudayaan.  

  Negara Indonesia terdiri dari berbagi macam suku dan  beberapa propinsi 

yang memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda antara satu propinsi dengan 

propinsi yang lainnya, hal itu menjadikan negara Indonesia unik yang memiliki 

keanekaragaman budaya, dan suku bangsa. Kebudayaan di Indonesia yang masih 

eksis sampai sekarang salah satunya ialah kebudayaan Hindu. 

 Kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia mulai abad ke 4 masehi ditandai 

dengan ditemukannya peninggalan situs-situs bersejarah di kerajaan Kutai 

Kartanegara. Kebudayaan Hindu sangat berkembang pesat di Indonesia dan 

mengalami masa kejayaan pada masa kerajaan Majapahit yang terletak di 

Trowulan Jawa Timur. Selama berabad abad kebudayaan hindu tumbuh dan 

berkembang di Indonesia, akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman 

kebudayaan Hindu mulai terkikis oleh masuknya kebudayaan baru, dan sekarang 

hanya terdapat di berbagai tempat saja di Indonesia salah satunya ialah di desa 

Mataram Jaya Kecamatan Mesuji raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera 

Selatan.  
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Persebaran kebudayaan Hindu di Desa Mataram Jaya sangat bepengaruh 

terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Kebudayaan yang sangat 

mencolok pengaruhnya ialah dari segi arsitektur bangunan terutama pagar 

halaman dan pintu gerbang. Di setiap tempat penting seperti balai desa, sekolahan 

dan juga kelurahan memakai pagar dan pintu gerbang khas kebudayaan Hindu. 

Uniknya lagi dari persebaran kebudayaan Hindu di Desa Mataram Jaya ialah 

orang yang memeluk agama ini berkelompok disuatu tempat tertentu, akan tetapi 

tetap dapat berinteraksi baik dengan penduduk yang berlainan agama. 

Kebanyakan orang Hindu di desa Mataram Jaya ini menempati posisi penting 

didalam struktur masyaraka. Mereka sangat berperan dalam membangun desa 

demi kesejatahteraan penduduk. Dalam buku Tri Widiarto yang berjudul 

Psikologi Lintas Budaya Indonesia, Bangsa Indonesia tidak lepas dari proses 

moderenisasi dalam rangka mengisi cita-cita kemerdekaan. Hal ini berarti bangsa 

Indonesia  harus dapat mengikuti gerak modernisasi. Salah satunya adalah 

pemahaman antar Negara atau antar etnik. Pemahaman budaya terhadap budaya 

lain akan menimbulkan pemahaman budaya yang berarti pemahaman terhadap 

jiwa bangsa lain atau etnik lain” (TriWidiarto, 2009:2). Hal itu juga terjadi di 

dalam interaksi sosial di desa Mataram Jaya, nilai tenggangrasa antar suku dan 

agama terjalin dengan baik demi kesejahteraan dan kebaikan bersama-sama. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti 

sebagai berikut; Bagaimanakah kehidupan sosial masyarakat Hindu Desa 
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Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera 

Selatan. 

C.TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat  

Hindu Desa Mataram Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Mesuji 

Raya 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian dapat memperkaya materi sejarah kebudayaan dan sejarah 

lokal. 

2. Manfaat Praktis 

 Kebudayaan Hindu adalah salah satu aset berharga bagi bangsa Indonesia 

untuk dilestarikan oleh masyarakat desa Mataram Jaya dan bangsa Indonesia.   

 


