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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum 

1. Letak Geografis  

Desa Mataram Jaya merupakan suatu wilayah daerah yang termasuk 

dalam bagian kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir propinsi 

Sumatera Selatan yang mempunyai perbatasan wilayah dengan desa sebagai 

berikut: 

Utara Desa Rotan Mulya 

Selatan Desa Mulya Jaya 

Timur Desa Balian Makmur 

Barat Desa Kemang Indah 

          (sumber arsip desa Mataram Jaya) 

Total wilayah desa Mataram Jaya seluas 42.400 Ha. Desa Mataram 

Jaya merupakan dataran rendah dengan warna sebagian besar berwarna kuning 

dan hitam dengan tekstur tanah lebak dan perairan. 

Jarak tempuh desa Mataram Jaya ke Ibu kota Kecamatan adalah 1 Km, 

jarak ke Ibu kota Kabupaten kurang lebih 76 Km. Desa Mataram Jaya terdiri 

dari 6 dusun, 28 RT dan 9 RW. (sumber arsip desa Mataram Jaya) 

2. Kependudukan  

Desa Mataram Jaya merupakan salah satu desa yang tergabung dalam 

kecamatan Mesuji raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jumlah penduduk 

cukup padat dan sarana prasana masih terbilang minim karena jalannya masih 
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berupa tanah dan sebagian lagi jalan koral. Berikut adalah data kependudukan 

desa Mataram Jaya yang meliputi: 

a. Data jumlah penduduk desa Mataram jaya pada tahun 2015  

Tabel.1 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki – laki 1.750 

2 Perempuan 1.870 

 Jumlah Penduduk 3620 

              (Sumber arsip desa Mataram Jaya) 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa desa Mataram Jaya 

terdiri dari penduduk  laki – laki dengan jumlah 1.750 jiwa dan penduduk 

perempuan dengan jumlah 1.870 jiwa. Jadi, jumlah total keseluruhan 

penduduk desa Mataram Jaya baik laki – laki maupun perempuan adalah 

3620 jiwa. 

b. Sarana dan prasarana keagamaan desa Mataram Jaya 

Tabel.2 

No  Nama Bangunan Jumlah 

1 Masjid 4 

2 Mushola 6 

3 Gereja 1 

4 Pura 3 

             (Sumber arsip desa Mataram Jaya) 
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 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

penduduk desa Mataram Jaya memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan 

oleh banyaknya pendatang yang datang dari pulau Jawa. Di desa Mataram 

Jaya juga terdapat 3 Pura dan 1 Gereja katolik. 

c. Data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan desa Mataram jaya 

Tabel. 3 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah 25% 

2 Sekolah Dasar 35% 

3 SMP 20% 

4 SMA 5% 

5 Perguruan Tinggi 15% 

              (Sumber arsip desa Mataram jaya) 

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa data jumlah 

penduduk menurut tingkat pendidikan di desa Mataram jaya dari tingkat 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi lebih di dominasi oleh lulusan 

Sekolah Dasar dengan 35%. Hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi 

masyarakat yang masih rendah ditambah lagi dengan faktor dalam diri 

masing-masing individu yang masih berpikiran bahwa pendidikan dianggap 

kurang penting. 
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B. Sejarah  Masuknya Masyarakat Hindu ke Desa Mataram Jaya 

Pada awalnya, desa Mataram Jaya merupakan hutan belantara dan banyak 

ditemukan binatang-binatang buas berkeliaran di sekitar hutan. Tahun 1977 

menjadi titik awal mula pembukaan lahan hutan belantara. Tahun 1970-an 

terdapat banyak orang yang berbondong-bondong bermigrasi mencari tempat atau 

lahan baru dengan harapan dapat hidup dengan lebih baik.  

Awalnya belum ada rencana untuk membuka lahan di daerah yang berupa 

hutan belantara karena tujuan utama orang – orang yang masuk ke hutan hanya 

untuk berburu dan hasil buruannya tidak dijual melainkan ditukarkan dengan 

bahan makanan seperti beras dan oyek. Selama setahun lamanya melakukan 

perjalanan pulang pergi berburu akhirnya rombongan pemburu hewan yang 

dipimpin oleh Bapak I Made Suradnya berinisiatif membuka lahan yang masih 

berupa hutan belantara. Konon di daerah Mataram Jaya ini sangat subur untuk 

bercocok tanam mereka menemukan beberapa jenis tanaman seperti pohon 

manggga, jenis – jenis multikultural seperti ubi dan lain – lain tumbuh subur. Hal 

itu dibuktikan dengan selama setahun rombongan Bapak I- Made Suradnya 

menanam tanaman dan berhasil panen.  

Setelah itu mulailah berdatangan para rombongan yang ingin menenpati di 

daerah tersebut. Kebanyakan orang yang membuka lahan baru di desa Mataram 

Jaya diisi oleh migrasi lokal yang hanya berjumlah sekitar 11 keluarga saja. Pada 

waktu itu kebanyakan kelompok yang membuka lahan adalah orang-orang yang 

berasal dari pulau Bali terutama dari Nusa Penida selain itu juga ada rombongan 

lain yang berasal dari daerah lain seperti dari Tulung Harapan, Sumber Ayu, 
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Margo Mulyo dan juga ada yang berasal dari daerah lampung terutama dari Unit 2 

atau Tulang Bawang. Pada awalanya hanya rombongan dari para kepala rumah 

tangga saja yang datang untuk melihat lahan sembari menebang pohon-pohon. 

Setelah semuanya selesai ( kegiatan tebang pohon) barulah para ibu rumah tangga 

beserta anak-anak kecil yang berdatangan. 

Jika kita lihat sejarahnya pendatang yang berasal dari Nusa Penida Bali 

sudah mengalami kehidupan yang berpindah-pindah sebelum mereka datang dan 

menetap di desa Mataram Jaya. Mereka mengalami proses yang cukup lama 

sebelum berdomisili di desa Mataram Jaya. Peristiwa bersejarah yang terjadi di 

pulau Bali pada tahun  1963 yaitu meletusnya Gunung Agung mengakibatkan 

pukulan yang mendalam. Hal itu menjadi alasan kuat untuk pergi meninggalkan 

pulau bali mencari tempat yang lebih baik demi keberlangsungan hidup. 

Persebaran masyarakat Hindu di Indonesia sudah terjadi sejak abad ke-4 

masehi setelah diketemukannya peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai. 

Semenjak masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia muncullah pengaruh-

pengaruh yang berasal dari baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun budaya dan 

juga politik. Masyarkat Hindu di India identik dengan sistem kasta yaitu suatu 

ssitem yang mebedakan  kelas sosial dilihat dari keturunan. Akan tetapi, 

masyarakat Hindu di Indonesia berbeda, mereka tidak mengenal sistem kasta 

seperti yang terjadi di India . Masyarakat Hindu di desa Mataram Jaya merupakan 

salah satu contoh bahwa sistem kasta yang ada di India tidak terjadi di Indonesia. 

Mereka tidak mengenal kasta tetapi mereka mengenal warna, kalau kasta 
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merupakan pembedaan kelas sosial dari garis keturunan sedangkan warna ialah 

pembedaan kelas menurut pekerjaannya. 

C. Kehidupan sosial masyarakat dan kebudayaan Hindu di desa Mataram Jaya 

1. Tahun 1970 - 1980-an 

Pada masa ini merupakan titik awal mula berkembangnya 

masyarakat Hindu di desa Mataram Jaya. Pada awalnya pengaruh umat 

Hindu masih belum terlihat dikarenakan kondisi alam yang masih berupa  

hutan belanta. Akan tetapi, sudah ada kelompok / rombongan penebang 

kayu untuk membuka lahan yang baru. Rombongan ini dipimpin oleh 

bapak I Made Suradnya. Beliau adalah orang yang menemukan tempat 

baru ini berserta rombongannya. Proses perkembangan kebudayaan Hindu 

pada masa ini juga masih terbilang minim karena fasilitas belum memadai. 

Kebudaayaan Hindu yang berkembang di waktu itu hanya kerajinan 

tangan yang memanfaatkan hasil alam seperti kesenian dari Janur dan juga 

kesenian dalam hal ritual seperti sajen. Adapun kesenian dari bagunan 

Pura mereka masih menggunakan bahan yang masih sangat sederhana  

yaitu dari kayu. 

Masyarakat Hindu pada tahun-tahun ini( 1980-an) bisa dibilang 

masih pada tahap penyesuaian lingkungan alam sekitar. Manusia sebagai 

mahluk sosial pasti mengalami sebuah proses sosial atau sosialisasi hal itu 

juga terjadi didalam kelompok masyarakat Hindu di desa Mataram Jaya. 

Masyarakat Hindu di desa Mataram Jaya menyesuaikan diri dengan 

berinteraksi satu sama lain, kerjasama, dan saling menghargai. Sebagai 
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masyarakat baru yang hidup bersamaan dengan budaya yang berbeda 

biasanya akan muncul suatu konflik antar suku atau budaya. Akan tetapi 

hal itu tidak terjadi disini, mereka sering melakukan pertemuan lintas 

agama untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan saling 

mengundang di setiap acara peringatan seperti Safari Ramadhan, perayaan 

pesta hari Natal, dan juga hari raya Galungan. 

Interaksi masyarakat di desa Mataram Jaya didorong oleh rasa saling 

ketergantungan satu sama lain. Masyarakat Hindu memiliki rasa persatuan 

yang kuat antar umat Hindu jadi, hal ini memudahkan mereka untuk 

berinteraksi dengan budaya lain. Interaksi sosial mengakibatkan terjadinya 

kerjasama antar individu satu dengan yang lainnya. Pada saat itu, lahan 

yang baru dibuka membutukan jalur transportasi untuk berhubungan 

dengan daerah lain. Mereka mengadakan gotong royong setiap  hari 

minggu membuat jalan baru supaya memudahkan untuk berhubungan satu 

sama lain.  

2.  Tahun 1990 –2000 an  

Puncak keemasan kebudayaan Hindu di desa Mataram Jaya terjadi 

pada tahun 1990-an dimana perkembangannya mengalami kemajuan yang 

sangat signifikan. Pada masa ini juga kebudayaan joget / janger dan 

kesenian gong ( drama gong ) menceritakan tentang salah satu kerajaan di 

Bali. Pada tahun 1999 dipentaskan drama di tempat Bapak I Made 

Suradnya dengan mendatangkan seniman tari dari Bali sementara yang 

bermain musik adalah pemuda – pemudi asal Desa Mataram Jaya. 
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Kreativitas Para pemuda – pemudi Hindu di desa Mataram jaya pernah 

membawa 2 kali mewakili propinsi Sumatera Selatan dalam kompetisi 

membaca Sloka atau ayat – ayat suci kitab Weda ke Denpasar Bali 

Pada masa ini merupakan masa dimana masyarakat Hindu sangat 

populer di desa Mataram Jaya. Hal itu ditunjukan oleh banyaknya peran 

masyarakat Hindu di desa Mataram Jaya baik itu dari bidang 

pemerintahan, kesenian, dan juga mata pencaharian. Berikut peran 

masyarakat Hindu di desa Mataram Jaya : 

a. Bidang Pemerintahan 

Peran orang-orang Hindu dibidang pemerintahan sudah terlihat 

sejak sebelum terbentuknya desa Mataram Jaya. Merekalah yang bisa 

berkomunikasi dengan pihak-pihak luar membicarakan tentang 

perpolitikan pada waktu itu. Faktor lain yang membuat masyarakat 

Hindu dipercaya ialah karena persatuan mereka, karena dengan begitu 

keadaan desa akan lebih aman apabila dipimpin oleh orang Hindu. 

Sejak terbentuknya desa Mataram Jaya sampai sekarang 

pengaruh orang Hindu di bidang pemerintahan sangatlah menonjol, hal 

itu terbukti dengan hasil pemilahan kepala desa. Sejak awal 

terbentuknya desa sampai sekarang masyarakat desa Mataram jaya 

masih mempercayai orang Hindu sebagai pemimpin desa / kepala desa. 

Selain itu, dalam kelembagaan Koperasi Unit Desa juga masyarakat 

Hindu masih sangat berpengaruh hal itu terbukti dengan terpilihnya 

wakil dari orang Hindu sebagai ketua Koperasi. Dalam buku Agus 
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Cremers yang berjudul Tahap – Tahap perkembangan Kepercayaan 

Menurut James W. Flower Sebuah Gagasan Baru Dalam Psikologi 

Agama, Arti asli kepercayaan, pisteuo, telah membuktikan hal ini, 

sebab pisteuo berarti “ aku bersandar, mempercayakan diri sepenuhnya 

kepadamu, aku sepenuhnya menyerahkan hatiku kepandamu”.  (Agus 

Cremers, 1995:51). Dalam hal ini masyarakat bukan berarti percaya 

yang mengarah pada sifat relegiusnya akan tetapi percaya baik 

konstrusi aktif atas keyakinan dan komitmennya seperti dalam buku 

Agus Cremers yang berjudul Tahap – Tahap perkembangan 

Kepercayaan Menurut James W. Flower Sebuah Gagasan Baru Dalam 

Psikologi Agama, mengatakan kepercayaan hendak dimengerti secara 

dinamis. Kepercayaan ini meliputi kenyataan bahwa pribadi 

menemukan arti atau ditemukan oleh arti itu, kepercayaan mencakup 

baik konstruksi aktif atas keyakinan dan komitmen maupun sikap pasif 

dalam menerimanya. Kepercayaan mencakup segala ekspresi religius 

eksplisit dan seluruh pembentukan kepercayaan dan juga segala cara 

untuk menemukan dan mengarakan diri pada koherensi dalam 

lingkungan yang paling akhir, namun tidak bersifat religius. (Flower, 

E.FDT, hlm. 30). 

b. Bidang Kesenian 

 Masyarakat Hindu sangat kental dengan seninya baik itu seni 

dalam menari, bermain musik, kerajinan tangan, dan juga bangunan. 

sejak tahun 1990-an mulai muncul kesenian seperti Joget Bali / Janger 
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Bali, drama wayang wong, serta kesenian drama Gong dengan 

berkolaborasi kesenian Jawa contohnya ialah perpaduan antara alat 

musik gamelan yang digunakan untuk mengiringi Janger Bali / Joget 

Bali. Kebudayaan Hindu sangat membuat antusias masyarakat sehingga 

banyak orang non – Hindu yang ingin mempelajari kesenian – 

keseniannya. Kesenian yang banyak disukai masyarakat adalah seni 

Janger yang memadukan Tarian bali dengan musik Jawa. Pada tahun 

1990-an Janger Bali sangat digandrungi oleh masyarakat desa Mataram 

Jaya sampai pada saat itu terdapat kelompok seni dengan anggotanya 

ada yang dari orang non – Hindu. 

Dilihat dari seni bangunan terdapat 3 Pura besar ( umum ) di 

desa Mataram Jaya yaitu: Pura dalem digunakan untuk upacara orang – 

orang sakit dan juga kematian, Pura Puseh digunakan untuk upacara 

memohon kesejahteraan, Pura balai Agung digunakan untuk upacara 

memohon mengusir hama tanaman. ( wawancara dengan Bapak I Ketut 

Subrate: 18 Mei 2016 ).  Kebudayaan dari segi bagunan ini membuat 

menarik minat dari masyarakat desa Mataram Jaya untuk dilestarikan 

terutama dari bangunan pagar dan pintu gerbang. Bangunan pagar ini 

sering dijumpai baik sebagai pagar depan rumah, pagar sekolahan dan 

juga pagar untuk Koperasi Unit Desa. 

c. Bidang Mata Pencaharian 

Kehidupan orang – orang Hindu di desa Mataram Jaya sangat 

”ulet” dalam berkerja untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan 
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hidup sehari-hari.( wawancara dengan Bapak I Made Suradnya: 27 Mei 

2016 ). Ulet dalam arti disini ialah gigih dalam bekerja, pandai 

mengatur waktu dan juga keuangannya. Mayoritas pekerjaan mereka 

ialah berkebun karet dan juga kelapa sawit. 

Pada awalnya masyarakat desa Mataram Jaya sangat susah 

dalam mencari pekerjaan, sehingga kemudian pada akhirnya orang – 

orang Hindu dengan keuletannya memperkenalkan tanaman karet 

kepada masyarakat yang kini menjadi salah satu mata pencaharian 

utama. Perkebunan karet ini diangap sangat penting bagi masyarakat 

karena dari tanaman karet inilah mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

 


