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Penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan dan teori 

sebagai landasan acuan. Pendekatan dan teori tersebut adalah 

pandangan tentang multikulturalisme, pluralitas agama, teori identitas, 

relasi sosial, teori-teori penyebab perubahan, perubahan nilai dan 

konsep budaya Bali dan menyama braya. Pendekatan dan teori 

digunakan dengan suatu tujuan untuk dapat mengupas persoalan 

secara lebih komprehensif dan dengan hasil yang lebih bisa 

dipertanggungjawabkan.  

    

Pandangan tentang Multikulturalisme Pandangan tentang Multikulturalisme Pandangan tentang Multikulturalisme Pandangan tentang Multikulturalisme     

Multikulturalisme merupakan suatu fenomena global abad XX, 

sebagai hasil dari percepatan gerak antara manusia dengan kebudayaan 

dan kedua-duanya hidup berdampingan secara damai (Home-

Geteways to the World-Special Internasional Guides-felloship-FAQ 

htt://www.yahoo.com). Multikulturalisme adalah lanjutan sekaligus 

reaksi terhadap kencenderungan homogenitas budaya (penyeragaman 
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budaya dalam kemasan yang sama) akibat globalisasi dan gaya hidup 

postmoderen (Sudiarja dalam Basis No.07-08, Tahun ke-58, 2009: 10).    

Multikulturalisme muncul pertama kali di Amerika Serikat 

tahun 1850-an dan berkembang melalui tiga fase, yakni: 1) perjuangan 

mencapai kesamaan kedudukan dari ras-ras berbeda; 2) penolakan 

gerakan rasisme dalam penegakan hak asazi manusia; dan 3) 

pengakuan terhadap pluralisme budaya (Tilaar 2004: 89-90). Di 

Amerika Serikat, multikulturalisme menjadi gerakan kultural dari 

masyarakat sipil. Sedangkan di Canada dan Australia menjadi sebuah 

bentuk pernyataan politik (Budianta 2004: 1)  

Istilah Multikulturalisme menurut wikipedia bahasa Indonesia 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme: diakses 27 Mei 2011) 

adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan 

seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, atau pun kebijakan 

kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas 

keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada 

dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, 

kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Senada dengan pengertian 

tersebut, Perekh (2008: 16-17) mengatakan bahwa istilah 

multikulturalisme pada umumnya digunakan untuk merunjuk pada 

satu masyarakat yang menunjukkan keanekaragaman subkultural, 

kenanekaragaman perspektif, dan keanekaragaman komunal.  

Dalam sejarahnya di bidang politik, istilah multikulturalisme 

muncul tahun 1971 ketika pemerintah Kanada meneguhkan 

berdirinya Komisi Kerajaan tentang Bilingualism and Biculturalism. 

Istilah multikulturalisme begitu popular di Kanada, Australia dan 

Amerika Serikat, tetapi tidak banyak diminati oleh Jerman dan 

Perancis. Multikulturalisme adalah varian teori perbedaan, yang 

mengambil ide dari gagasan posmodernisme bahwa perbedaan secara 

analisis lebih penting daripada kebersamaan mereka (Agger 2005:140). 

Dalam konteks ini, Agger mengemukakan lebih jauh bahwa 

multikulturalisme merayakan perbedaan sebagai satu kerangka kerja 

yang ada didalamnya untuk menghargai banyak kelompok dan narasi 
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khas mereka tentang pengalaman mereka. Terlebih lagi 

multikulturalisme postmoderen menyangkal kemungkinan 

menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ke dalam satu alasan 

bersama yang mulai mengubah struktur secara keseluruhan. Jika 

masyarakat dan budaya Kanada diibaratkan sebagai cultural salad atau 

gado-gado, di mana setiap sayur tetap mempertahankan aslinya, 

sehingga masyarakat Amerika Serikat lebih suka mengibaratkan kota 

besarnya sebagai metropolitan New York sebagai melting pot, yaitu 

kuali membara yang melebur unsur-unsur penyusunan budaya dan 

masyarakat menjadi satu rasa, satu bangsa Amerika. 

Sementara di Asia sendiri multikulturalisme memasuki wacana 

budaya berawal dari tahun 1990-an. Multikulturalisme muncul 

sebagai akibat reaksi internal suatu bangsa karena anti disintegrasi dari 

dalam dirinya pengaruh eksternal global, gerakan arus demokrasi dan 

desakan hak asasi manusia global yang sering kali tidak 

dipertimbangkan keintegrasiannya. Dalam konsep ini 

multikulturalisme ingin memaknai dirinya tidak hanya tingkat lokal, 

regional, nasional dan global.  

Di Indonesia menurut Darma Putra (2008: 120) istilah 

multikulturalisme mulai mendominasi wacana publik awal tahun 

2000-an sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berlarut-larut, 

meletusnya konflik kekerasan antar-etnik, gerakan-gerakan 

separatisme di Indonesia. Menurutnya bahwa sebelum istilah 

multikulturalisme populer dalam wacana publik dan wacana 

akademik, istilah yang banyak dipakai adalah pluralisme. Esensi kedua 

istilah itu sama yakni sama-sama mengandung kejamakan, 

kemajemukan, namun perbedaannya terletak pada wilayah 

kejamakan. Multikulturalisme mengandaikan kejamakan antar-etnik 

atau bangsa atau entitas, sedangkan pluralisme mengandaikan 

kejamakan dalam satu etnik/bangsa dalam satu entitas.  

Dalam konteks kebudayaan, multikulturalisme bisa berarti 

“berlakunya lebih dari satu identitas budaya dalam sebuah tatanan 

masyarakat (Hardjana 2003: 2). Meski demikian, perlu segera 
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ditegaskan bahwa pengertian ‘lebih dari satu’ yang bersumber dari 

kata ‘multi’ tidaklah boleh diartikan bahwa multikulturalisme berarti 

kuantitatif. Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang 

sangat kompleks, yaitu “multi” yang berarti “plural”, kulturalisme 

berisi pengertian kultur atau budaya. Akan tetapi, multikulturalisme 

lebih menekankan aspek kualitatif dalam hubungan antar etnik dan 

budaya (Putra 2008: 121). Studi terhadap multikulturalisme bukan 

menekankan bahwa satu kelompok berbeda dengan kelompok yang 

lain, bukan pula menekankan eksotika atau keunikan tiap-tiap tradisi, 

tetapi pada interaksi antar kelompok yang berbeda. Interaksi atau 

dialog budaya yang dinamis merupakan prasyarat multikulturalisme.  

Barker (2005: 379) mengatakan strategi multikulturalisme 

menginginkan citra positif tetapi tidak mengusahakan terwujudnya 

asimilasi. Dalam strategi ini, setiap suku bangsa atau kelompok etnis 

diyakini memiliki status yang setara dan hak untuk melestarikan 

warisan budayanya masing-masing. Multikulturalisme bertujuan 

untuk merayakan perbedaan. Sebagai contoh, pengajaran pendidikan 

multi-agama. 

 Multikulturalisme sebagai sebuah falsafah hidup yang 

mendorong setiap anggota masyarakat majemuk untuk saling berbagi 

rasa, hak, tugas dan kewajiban dalam membangun kesejahteraan 

bersama. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia 

yang menekankan tentang penerimaan terhadap realita keragaman, 

pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan 

masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan 

dunia yang diwujudkan dalam politics of recognition (Blum dalam 

May dkk. 2001: 15-25), multikulturalisme meliputi sebuah 

pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta 

sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang 

lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, 

bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya 

tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang 

asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. 
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Tilaar (2004: 93-94) menegaskan bahwa multikulturalisme merupakan 

upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat 

membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang 

penuh resiko. Pengertian lain diusulkan oleh Dwicipta (Kompas, 28 

Januari 2007: 28 dalam Ujan dkk. 2009: 14) menjelaskan bahwa 

multikulturalisme jangan dipahami sebagai suatu doktrim politik 

dengan suatu kandungan program maupun suatu aliran filsafat dengan 

ketaatan teori tentang ruang hidup manusia dunia, melainkan sebagai 

suatu perspektif atau suatu cara pandang tentang kehidupan manusia. 

 Lebih lanjut Naim dkk (2008: 125) mengatakan bahwa 

multikulturalisme merupakan sebuah paham tentang kultur yang 

beragam, di mana pandanganya bertolak dari tujuh catatan Conrad 

tentang karakteristik kultur (1) kultur adalah sesuatu yang general dan 

spesifik sekaligus, 2) kultur adalah sesuatu yang dipelajari, 3) kultur 

adalah sebuah simbol, 4) kultur dapat membentuk dan melengkapi 

sesuatu yang alami, 5) kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara 

bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari 

kelompok masyarakat, 6) kultur adalah sebuah model bukan 

kumpulan adat-istiadat dan kepercayaan, dan 7) kultur adalah sesuatu 

yang bersifat adaptif untuk mempertahankan hidup dan 

melanggengkan keturunan.  

Selanjutnya keragaman kultur ini meniscayakan adanya 

pemahaman, saling pengertian, toleransi, dan sejenisnya, agar tercipta 

suatu kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik 

berkepanjangan. Sementara itu Abdullah (Kompas 16 Maret 2006) 

menyatakan bahwa multikulturalisme adalah sebuah paham yang 

menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal 

dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. 

Dengan perkataan lain, penekanan utama dari multikulturalisme 

adalah pada kesetaraan budaya. Multikulturalisme merupakan 

pandangan saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan 

bukan sekedar toleransi (Soemanto dalam Fatoni Kompas 6 September 

2009). 
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Bertitik tolak dari pernyataan di atas, Brian Fay (1998: 7) 

mengatakan bahwa multikulturalisme merupakan pengakuan adanya 

perbedaan di antara orang-orang beraneka ragam kebudayaan dan 

subkultur. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi dari sebuah 

masyarakat multikultur. Ideologi multikultur sebagai sebuah bentuk 

aspek yang bersifat mutual dari suatu etnik, yang memberi keleluasaan 

agar etnik yang lain dapat mengekspresikan atas budayanya. Lebih 

lanjut, ia menekankan ada tiga syarat multikulkuralisme, yaitu adanya 

interaksi (interaction) antar kelompok, keterbukaan (openness), dan 

pembelajaran (learning). Dalam multikulturalisme tidak dikenal 

adanya perlawanan (resistence). Sedangkan menurut Budiman (2003 

dalam Putra 2008: 122) dengan istilah berbeda mengatakan, syarat 

multikulturalisme diperlukan adanya empati, solidaritas, dan keadilan 

sosial untuk mewujudkan masyarakat multikultur. Dalam pengertian 

ini, dituntut keterbukaan, menghormati satu sama lain serta mau 

belajar dari kelompok yang lain. 

Brian Fay (1998: 356-361) mengemukakan dua belas asumsi 

dalam membangun multikultural: pertama, ada kewaspadaan terhadap 

dikotomi, sehingga dualisme jahat harus dihindari dan disarankan ada 

pemikiran dialektik. Kedua, tidak menganggap orang lain sebagai yang 

lain. Kesamaan dan perbedaan adalah istilah-istilah relatif yang saling 

berpresuposisi. Ketiga, kesalahan pemilihan antar universalisme dan 

partikulturalisme (kekhususan), asimilasi, dan pemisahan 

ditransendensikan. Dari pada mengatasi perbedaan dan mengatasinya, 

interaksi dilakukan dengan mereka yang berbeda dengan cara 

memanfaatkan perbedaan dengan pandangan diarahkan pada 

pembelajaran dan perkembangan yang terus-menerus saling 

menguntungkan. Keempat, yang penting adalah berpikir secara proses 

dan bukan substantif. Untuk itu, unsur waktu harus dimasukkan 

sebagai elemen pokok dalam entitas sosial, seperti pergeseran, 

transformasi, evaluasi, dan perubahan di mana-mana. Kelima, 

keagenan didorong pada apa pun yang dipelajari. Keenam, agen-agen 

hanya dikenali karena mereka ditempatkan pada situasi yang 
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menguatkan sekaligus membatasi. Ketujuh, pencerahan diharapkan 

datang dari tindakan manusia atau apa pun yang berusaha dipahami. 

Kedelapan, masyarakat tidak dipandang sebagai nomad-nomad 

integral yang terpisah satu sama lain, atau orang lain yang menjadi 

kultur atau kelompok tertentu. Perhatian harus, diberikan pada 

daerah-daerah perbatasan di mana berbagai macam orang 

berhubungan satu sama lain dan berubah selama proses. Hubungan 

berfokus pada cangkokan atau hibrid. Perhatian harus diberikan pada 

tekanan dari internal, hambatan, usaha keras, kegagalan pembenahan 

di daerah inti dan pengendalian pada bagian tepi. Ambiguitas, 

ambivalensi, kontradiksi di mana-mana harus diperhatikan. 

Kesembilan, peran di masa lalu yang menguatkan disyukuri tetapi 

cara-cara yang dilakukan masa lalu harus diketahui. Kesepuluh, 

rekatan historis dan kultural pengetahuan ilmu sosial harus 

diperhatikan. Apa yang diketahui saat ini diperkirakan akan 

ketinggalan zaman dengan perubahan-perubahan yang konseptual 

mau pun perubahan-perubahan yang lainnya dalam kehidupan sendiri 

mau pun kehidupan pihak yang dipelajari. Kesebelas, tidak 

bersembunyi dibalik topeng ilusi netralitas dalam mengamati diri 

sendiri atau orang lain yang akan dituju. Perangkat intelektual yang 

dibawa dalam mengkaji orang lain harus dihargai. Keduabelas, 

penerimaan dan penyambutan tidak cukup. Orang lain harus diikat. 

 Dari berbagai macam pengertian dan kecenderungan yang 

telah dikemukakan di atas, menurut Parekh (1997:183-185 dalam 

Wikipedia bahasa Indonesia 

http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme#cite_note-8 di akses 27 

Mei 2011): membedakan lima macam multikulturalisme : 

1. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana 

berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan 

terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. 

2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki 

kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-

akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. 
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Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, 

hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, 

dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan meraka. 

Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur 

dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara 

Eropa. 

3. Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana 

kelompok-kelompok kutural utama berusaha mewujudkan 

kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan 

kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif 

bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk 

mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang 

sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok 

dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana 

semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. 

4. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural 

di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus 

(concern) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih 

membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan 

menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. 

5. Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas 

kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di 

mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, 

sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan 

interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural 

masing-masing.  

Dalam konteks Indonesia dan Bali khususnya yang 

multikultural, multikulturalisme merupakan sebuah agenda yang 

besar tidak saja perlu dan penting tetapi juga merupakan jawaban atas 

masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia memiliki peran yang amat 

sentral bagi sebuah proses terjadinya integrasi sosial, yang 
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memungkinkan setiap anggota masyarakat berbeda, di satu pihak 

memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya dan 

di pihak lain mampu berinteraksi dalam ruang yang sama yang 

ditandai oleh kesediaan untuk menerima yang lain. Multikulturalisme 

adalah sebuah formasi sosial yang membuka jalan bagi dibangunnya 

ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang 

menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi. 

Dalam multikulturalisme masyarakat tidak monokultur, tidak 

eksklusif, tidak separasi dan tidak hanyut dalam isu-isu “asli” dan 

“pendatang” serta kekerasan antar etnik. Sebaliknya Masyarakat yang 

berbeda membangun sikap saling menghormati satu sama lain 

terhadap perbedaan dan kemajemukan yang ada, agar tercipta 

perdamaian dan dengan demikian kesejahteraan dapat dinikmati oleh 

seluruh umat manusia. 

Dengan demikian multikulturalisme adalah sebuah kepercayaan 

yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya 

(ethnic and cultural groups) dapat hidup berdampingan secara damai 

dalam prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk 

menghormati budaya lain, sehingga tercipta sebuah konsepsi 

masyarakat warna-warni yang tidak saja berciri partisipatoris namun 

juga emansipatoris. Multikulturalisme tidak sama dengan konsep 

hidup yang dianalogikan sebagai melting pot di mana unsur-unsurnya 

saling mencair/melebur yang akhirnya menuju satu kesatuan. 

Multikulturalisme juga tidak seperti juice, yang dalam pembuatannya 

diolah sedemikian rupa melalui proses tertentu di mana hasil akhirnya 

adalah sebuah minuman satu rasa. Dari pada juice, multikulturalisme 

lebih tepat dianalogikan sebagai gado-gado, yang bahan-bahannya 

beragam namun saling menunjang perpaduan yang harmonis 

keseluruhan rasa (Ngurah Bagus dalam Martono dkk. 2003: 29). 

Akhirnya dalam multikulturalisme seseorang akan memiliki identitas 

kultural, penghormatan dan keinginan untuk memahami dan belajar 

tentang (dan dari) kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaan sendiri 

dan perasaan senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Dan 
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akhirnya melalui pengertian ini, diharapkan pada setiap warga bangsa 

akan diantar untuk dapat hidup berdampingan secara damai dalam 

prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati 

budaya lain.  

Akhirnya kendati pun paham multikulturalisme, yang 

gerakannya dianggap relatif baru dapat menjadi suatu alternatif dan 

solusi baru bagi persoalan kemajemukan bangsa, sehingga konsep ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi agenda 

demokratisasi, equalitas dan harmoni di tengah maraknya isu-isu 

konflik, kekerasan dan perpecahan di tengah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang serba neka ini. 

 

Pandangan Tentang Pluralitas Agama Pandangan Tentang Pluralitas Agama Pandangan Tentang Pluralitas Agama Pandangan Tentang Pluralitas Agama     

Pluralitas adalah fakta yang tidak dapat diingkari yang telah 

memberi warna-warna tertentu bagi kehidupan sosial masyarakat. Ia 

merupakan konsekuensi dan amanat dari salah satu hakikat 

kemanusiaan yang paling mendasar. Demikian juga halnya dalam 

perspektif keagamaan (Azyumardi Aszra dalam Tore Lindholm dkk, 

2010: xv; John Kelsay dkk, 2007: liv).  

Pluralitas agama bukanlah semata-mata realitas sosial, namun 

juga adalah fenomena teologis, karena itu pada satu satu sisi pluralitas 

agama adalah sebuah kekayaan yang indah dan dinamik, di mana 

setiap kelompok agama dimungkinkan untuk memelihara dan 

mengembangkan identitas kelompok agamanya. Pada sisi yang lain, 

sekaligus juga adalah tantangan sebab di dalamnya mengandung 

potensi konflik tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, 

tetapi juga perpecahan atau sangat rentan terhadap konflik sosial dan 

disintegrasi bangsa. Dengan perkataan lain, pluralitas di satu pihak 

menyebabkan krisis, tetapi dipihak lain, krisis adalah sekaligus suatu 

kesempatan yang memberi kemungkinan yang menggembirakan 

untuk memperkaya masing-masing. Hal ini tidak hanya disebabkan 

karena pluralitas masyarakat Indonesia misalnya, merupakan suatu 
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tantangan (challenge) dan sekaligus suatu peluang (opportunity) yang 

jarang sekali terjadi dalam sejarah umat manusia, terutama dalam 

perspektif agama. Tantangan karena keragaman agamanya, terutama 

agama-agama di dunia, dapat menjadi sumber bagi lahirnya konflik 

yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

termasuk juga beragama. Bahwa nilai-nilai moral, etis dan spritual 

agama-agama dunia yang inherent, terutama karena agama-agama 

dunia belum berpengalaman hidup dalam satu lingkungan sosial yang 

sama, dapat menjadi pemicu terciptanya konflik-konflik tersebut. 

Peluang, karena kalau keragaman agama itu bisa ditangani secara 

tepat, kemungkinan konflik itu bisa berubah menjadi dukungan 

moral, etis dan spritual yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara dan beragama” (Titaley 2003: 201). Tetapi juga 

karena pada setiap agama ada dua sifat yang melekat pada dirinya 

sendiri, yakni bersifat inklusif, universal, dan transending dan bersifat 

eksklusif, partikular, dan primordial (Effendi 2001: 42).  

Demikian juga karena agama tidak hanya memainkan peranan 

yang integratif dan menciptakan harmoni sosial saja dalam 

masyarakat, tapi juga peranan pemecah yang menimbulkan 

disintegrasi (Geertz 1981: 475; Samiyono 2010: 27). Dengan kata lain, 

jika banyak orang menganggap bahwa agama merupakan sesuatu yang 

bukan saja menjadi perekat antara suatu komunitas dunia pada 

umumnya, tetapi juga berkait erat dengan emosi-emosi dalam individu 

dan kelompok, maka dimensi konflik dalam agama menjadi sesuatu 

yang esensial. Sebagaimana dikatakan Dermawan (2009: 50) bahwa 

dalam konteks sosial, agama tidak semata dimaknai sebagai ritus, 

liturgi, doa dan pengalaman mistis yang bersifat personal dan unik, 

namun juga hadir dengan fungsi manifes dan laten yang kadang tidak 

dikehendaki oleh pemeluknya sendiri.  

Di satu sisi, agama dapat menjadi sarana integrasi sosial, 

mengikat solidaritas sesama penganutnya dalam jemaah, gereja, dan 

komunitas-komunitas keagamaan, wahana pencipta, pembangunan, 

dan pemelihara perdamaian dan kedamaian; sekaligus instrument yang 
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cukup efektif bagi disintegrasi sosial, menciptakan konflik, 

ketegangan, friksi, kontradiksi, dan bahkan perang, memandang 

outsider sebagai “kafir” yang harus diproselitisasi secara paksa. Di sisi 

lain agama tampaknya selalu hadir dalam wajah ganda, ambivalensi 

yang sulit diurai dan dimengerti lebih-lebih bila penganutnya 

menempatkan diri sebagai aktor sekali dan selamanya. 

Hal ini senada juga dengan pandangan ilmu sosial dan 

antropologi bahwa perbedaan ras, suku maupun agama dimanapun 

juga seringkali memendam potensi konflik. Perbedaan agama dan 

perbedaan budaya tentunya memunculkan berbagai pandangan 

berbeda satu dengan yang lain. Tidak jarang hubungan antar etnik, 

budaya dan agama di Indonesia dilatarbelakangi suasana persaingan. 

Persaingan-persaingan memunculkan potensi konflik 

(Koentjaraningrat 1990: 143). 

Pluralitas agama yang dimiliki bangsa Indonesia, jelas 

merupakan kekayaan spiritual yang tidak ternilai untuk terus 

dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Realitas ini 

hendaknya diterima dan dilihat seperti pelangi yang indah kerena 

berbagai warna melengkung berdampingan. Demikian pula halnya 

dengan perpaduan nada-nada yang berbeda dalam suatu orkes simponi 

yang indah. Bukan sebaliknya, pluralitas dijustifikasi sebagai faktor 

penghambat dan penghalang untuk dapat saling bekerja sama dan 

berbagi kebahagiaan dengan mereka yang berbeda. Argumentasi 

pluralitas yang jelas-jelas merupakan keniscayaan yang tak mungkin 

terelakkan dan tak terbantahkan dalam realitas kehidupan sehari-hari, 

oleh sebagian kelompok masyarakat justru dianggap sebagai suatu 

ancaman serius bagi keberadaan dan keberlangsungan hidup 

kelompoknya.  Dalam situasi demikian, tidak mustahil akan muncul 

budaya kekerasaan terhadap kelompok yang dianggap berbeda 

tersebut. Hal ini bukan hanya karena orang sangat sensitif terhadap 

persoalan agama, sehingga yang kecil bisa dipersoalkan. Tetapi lebih 

dari pada itu persoalan agama bisa bersifat universal sebab melewati 

batas-batas suku, bangsa dan negara serta berkaitan dengan keyakinan 
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tentang sesuatu yang absolut benar, sesuatu yang ultimate, yang 

menyangkut keselamatan manusia setelah “kematian”. Pada sisi yang 

lain, kekerasan politik dan kebrutalan massa dengan 

mengatasnamakan agama yang sering terjadi di negeri ini 

sesungguhnya disebabkan oleh ketidakmampuan kita menghargai dan 

merasakan betapa pentingnya kehadiran yang lain (the other) dalam 

kehidupan bersama. Sekaligus menjadi bukti adanya kesenjangan (gap) 

antara idealitas Agama (das sollen) sebagai ajaran dan pesan-pesan suci 

Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat (das 

sein). 

Untuk itu, agar dapat hidup dalam keanekaragaman agama 

secara harmoni, seharusnyalah agama itu sendiri harus juga menyadari 

dan menyadarkan warganya bahwa pluralitas agama bukanlah dosa 

dan sesuatu yang harus dinisbihkan, melainkan suatu potensi yang 

besar dalam mengembangkan kehidupan beragama yang satu dengan 

yang lain dalam penyembahan kepada Tuhan yang absolut. Tidak ada 

satu agama yang absolut. Walaupun agama itu memang merupakan 

pernyataan yang Absolut, tetapi itu tidak menjadikan agama sebagai 

absolut, melainkan hanya Tuhan yang absolut, benar dan final bagi 

manusia dan masyarakat (Paul Knitter 1985: 288). Ini berarti 

kepercayaan akan kemahakuasaan Tuhan atas segala sesuatu termasuk 

manusia dan semua aspek kehidupannya mengimplikasikan bahwa 

kekuasaan, kehendak dan kebenaran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh 

siapa pun dan tidak dapat dibatasi oleh apa pun, termasuk agama yang 

diyakini dan dianut (Sutarno 2004: 282).   

Lebih lanjut Paulus Mujiran (2003: 92-93) mengatakan tiga hal 

tentang agama: pertama, agama merupakan sosialisasi pengalaman 

iman dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman akan Allah tidak 

mungkin ditangkap sepenuhnya oleh kenyataan agama, juga oleh 

agama manapun. Agama mempunyai keunikan masing-masing dalam 

simbol yang sangat terbatas. Tidak ada simbol yang mampu 

mengungkapkan sepenuhnya kenyataan ilahi dan mampu mengatasi 

segalanya. Kedua, keyakinan bahwa tidak ada pengalaman keagamaan 
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yang absolut. Masing-masing pribadi membangun relasi dengan yang 

ilahi dengan caranya sendiri dan unik. Klaim kebenaran absolut tidak 

pernah menjadi kenyataan dalam ekspresi kontekstualnya. 

Kebenarannya selalu dinyatakan dengan keterbatasan manusia. 

Karena itu, kebenaran yang dinyatakan dalam agama-agama harus 

dideabsolutisasi, karena kebenaran tersebut secara esensial 

dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, keterbatasan bahasa dan 

superstruktur sosial budaya. Ketiga, kehidupan bersama agama lain 

menjadi ajang saling belajar dan melengkapi satu dengan yang lain. 

Atau seperti apa yang dikatakan Coward (1994: 185) mengenai 

praanggapan-praanggapan utama mengenai situasi sekarang dalam 

pluralisme agama: 1) praanggapan bahwa dalam semua agama ada 

pengalaman mengenai suatu realitas yang mengatasi konsepsi 

manusia, 2) bahwa realitas itu dipahami dengan berbagai cara baik 

dalam masing-masing agama maupun di kalangan semua agama dan 

bahwa pengakuan terhadap pluralitas diperlukan baik untuk 

melindungi kebebasan beragama maupun untuk menghormati 

keterbatasan manusiawi, 3) bahwa bentuk-bentuk pluralitas agama-

agama berfungsi sebagai alat, 4) bahwa karena keterbatasan kita dan 

sekaligus kebutuhan kita akan komitmen terhadap suatu pengalaman 

partikular kita, mengenai realitas yang transenden, maka pengalaman 

partikular kita, meskipun terbatas, akan berfungsi dalam arti yang 

sepenuhnya sebagai kriteria yang mengabsahkan pengalaman 

keagamaan pribadi kita, dan 5) bahwa melalui dialog yang kritis 

terhadap diri sendiri mengenai realitas yang transenden (dan mungkin 

ke dalam realitas transenden orang-orang lain). 

Bertolak dari pemahaman ini, pluralitas agama jangan dilihat 

sebagai sistem yang tertutup dari ide-ide dan doktrin-doktrin, 

melainkan dalam relasi dengan manusia, yang mencari makna dan 

kebersamaan dalam hidup mereka. Atau dihadapi dengan sikap 

triumfalisme, (suatu sikap yang memenangkan agama sendiri dan 

mengeliminasi agama-agama lain) relativisme (suatu sikap 

indiskriminatif yang menerima setiap posisi sebagai mengandung 
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unsur-unsur kebenaran). Sikap ini membuat orang tidak bergairah 

untuk melakukan pergumulan religius dalam rangka menemukan 

keputusan-keputusan yang dasariah, dan sinkretisme (perekayaan 

sebuah agama sedunia, yang merangkum pelbagai unsur yang dianggap 

sama dari macam-macam agama yang sudah ada).  

Hans Kung (1991 dalam Ali Noer Zaman 2000: x) seorang 

pemikir dari kalangan Katolik yang cemerlang sekaligus penuh 

“kontroversi” mengakui meskipun agama sering terlibat atau 

dilibatkan dalam konflik bersenjata, namun menghilangkan peran 

agama dalam setiap penyelesaian konflik adalah terlalu gegabah. Hans 

Kung menyadari betapa pentingnya peran agama terhadap kehidupan 

manusia dan mengusulkan tiga hipotesa bagi masa depan dunia umat 

manusia, yaitu:  

1. Tidak ada masa depan dunia tanpa suatu etika dunia (No survival 

without a world ethic) 

2. Tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama (No 

world peace without religious peace) 

3. Tak ada perdamaian antar agama tanpa dialog atar agama (No 

religious peace without religion dialogue). 

Pemikiran Hans Kung inilah yang diadopsi oleh sidang 

Parlemen Agama-Agama Sedunia di Chicago tahun 1993, sebagai salah 

satu keputusannya. Kemudian menjadi milik bersama antar agama dan 

telah menjadi bagian dari perkembangan kesadaran bagi agama-agama 

serta menjadi semacam pengikat etis bagi pergaulan global agama-

agama yang meliputi seluruh sudut bumi (Hans Kung dkk. 1999: 21-

30). Dari dialog global itu ternyata agama-agama menemukan 

ungkapan-ungkapan mendasar imaniah yang terkandung dalam 

pikiran dan kerinduan manusia beragama yang sama. Sebagai suatu 

contoh apa yang disebut “Golden Rule” (kaidah Kencana). 

 Ada sebuah prinsip telah terdapat dalam banyak tradisi 

keagamaan dan etika kemanusiaan selama beribu-ribu tahun, yaitu 
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“apa yang engkau tidak inginkan orang lakukan kepadamu, jangan 

lakukan pula kepada orang lain!” Atau dalam terma positif “Apa yang 

ingin kamu lakukan untuk dirimu sendiri, lakukan itu pada orang 

lain!”. Berdasarkan kesamaan tersebut, paradigma mendasar dari 

deklarasi bersama disebut Etik Global adalah setiap manusia harus 

diperlakukan secara manusiawi. Etik Global dengan maksud untuk 

memberdayakan apa yang sudah lazim bagi agama-agama di dunia saat 

ini, lepas dari segala perbedaan tingkah laku, nilai-nilai moral dan 

keyakinan dasar yang ada pada masing-masing tradisi. Dengan 

perkataan lain, Etik Global tidak mereduksi agama-agama ke dalam 

minimalisme etis, melainkan menghadirkan batas minimal etik yang 

dimiliki bersama oleh semua agama-agama di dunia. 

Selanjutnya dirumuskan beberapa petunjuk sebagai suatu 

keharusan yang tak dapat dibatalkan atau tak dapat diganggu gugat: 

1. Komitmen pada budaya non kekerasan dan hormat pada 

kehidupan. 

Dalam berbagai tradisi keagamaan dan etika kuno yang agung kita 

menjumpai petunjuk, yaitu jangan membunuh! atau dalam terma 

positif Hormatilah kehidupan!. Budaya tanpa kekerasan haruslah 

memungkinkan seseorang dibebaskan dari perlakuan kekerasan 

yang dapat terjadi padanya, entah karena latar belakang rasial, 

etnik atau agama. Hak ini berlaku bukan hanya bagi manusia, akan 

tetapi juga binatang dan tumbuhan juga butuh keselamatan. 

2. Komitmen kepada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil. 

Dalam tradisi keagamaan dan etik kuno umat manusia kita jumpai: 

Jangan Mencuri! Atau dalam terma positif: Uruslah dengan jujur 

dan baik! Budaya solidaritas perlu semakin dikembangkan karena 

kemiskinan masih melanda banyak penduduk dunia. Untuk 

merubahnya sistem ekonomi dunia harus diubah supaya keadilan 

bisa dicapai. 
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3. Komitmen pada budaya toleransi dan hidup yang benar. 

Dalam tradisi agung agama dan etik kuno kita menjumpai 

petunjuk ini: Jangan berbohong/Jangan menipu! Atau dalam terma 

positif: Berbicaralah dan bertindaklah secara benar! Keadilan 

secara global tidak akan tercapai tanpa kebenaran dan 

kemanusiaan. Bagi para pekerja media massa yang diwajibkan 

menyajikan berita yang benar dan mereka tidak bebas dari 

tanggungjawab moral untuk menyatakan kebenaran. Hal yang 

sama juga berlaku bagi para ilmuwan, dan politisi. Para pemimpin 

agama yang mendorong berkembangnya prasangka buruk, 

kebencian, dan permusuhan, bahkan peperangan terhadap 

penganut agama lainnya, juga patut mendapat celaan dari 

kemanusiaan.  

 

Dengan demikian upaya untuk menciptakan satu etika yang 

dilatarbelakangi konsep universal pada akhirnya akan meniadakan 

otherness dan perbedaan. Kekerasan muncul dikarenakan cara 

pandang kita yang cenderung masih dibatasi oleh pemikiran 

logosentris. Salah satu ciri dari cara berpikir logosentris adalah adanya 

upaya dari otoritas tertentu untuk mengubah keberagaman agama dan 

budaya menjadi kekuatan-kekuatan untuk mengatur dan menyatukan 

perbedaan sedemikian rupa, sehingga alam pemikiran kita dikuasai 

nalar dogmatis yang membenarkan dirinya sebagai Kebenaran Abadi 

(Final Truth). 

Pluralitas agama menolong umat beragama untuk rendah hati 

menyadari bahwa sikap superioritas tidak bermanfaat untuk mengerti 

orang lain lebih baik sebab Allah mengasihi semua manusia tanpa 

terkecuali, dan karenanya kita harus menjadi sesama atau menjadi 

sahabat bagi saudara-saudara kita yang berkepercayaan lain 

(Darmaputera dalam Erari 1995: 194). Pluralisme agama bukan berarti 

percampuran atau sinkretisme, sebab keunikan masing-masing agama 

tetap dapat dipertahankan dan dapat dikomunikasikan; dan bukan 

untuk dipertandingkan. Keterbukaan semacam ini menumbuhkan 
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perdamaian dan toleransi dan bukan pada tempatnya lagi saling 

menghujat, menyalahkan, apalagi membunuh (Amin Adullah dalam 

Binawiratma dkk. 1999: 58-59). 

Model pluralisme Knitter (2003: xiii) dengan dialog pluralistik 

yang bertanggungjawab global dapat dipertimbangkan untuk 

mengatasi masalah kemiskinan dan kerusakan ekologi dalam konteks 

kita. Agama-agama harus memberikan kontribusi yang berarti 

mengatasi kedua masalah besar itu. Model ini mendorong warga 

masyarakat untuk berdialog sebab dialog agama bukanlah monopoli 

kaum elit agama. Musibah bencana alam dan kelaparan yang diderita 

sebagian rakyat Indonesia tidak bisa ditangani secara darurat dan 

sambil lalu saja. Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan 

pemerintah tidak efektif dan hanya merugikan keuangan negara. 

Masyarakat harus dilatih kepekaan dan solidaritas terhadap sesama 

yang menderita apa pun agama dan kepercayaannya. Menumbuhkan 

kepekaan dan solidaritas terhadap sesama merupakan tugas agama 

yang hakiki. Agama seharusnya membawa umat manusia kepada 

kehidupan yang lebih bermartabat. Keagamaan haruslah 

diejawantahkan dalam keberagaman, tidak hanya dalam wujud 

keyakinan teologis atau simbolis ritual melainkan juga dalam wujud 

kegiatan yang secara langsung atau tidak bernuansa bahkan 

berdampak sosial.  

Berkaitan dengan hal ini, Mukti Ali (1993 dalam Titib 2010: 6) 

mengusulkan tentang macam-macam dialog yang diungkapkan pada 

Kongres Nasional I Agama-Agama di Indonesia 1993 di Yogyakarta, 

sebagai berikut: 

1.  Dialog kehidupan, rakyat dari pelbagai macam agama hidup 

rukun dalam satu negara, satu sama lain saling memperkaya 

keyakinan agamanya dengan perantaraan melakukan ajaran, dan 

keyakinan masing-masing. Hal ini dapat dilihat seperti kehidupan 

kita di Indonesia. Kehidupan antar agama kita di Indonesia ini 

adalah sangat baik. Selanjutnya dialog kehidupan ini harus kita 

tingkatkan, supaya dengan lebih positif, lebih berhasil.  
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2. Dialog kerjasama, dan kegiatan-kegiatan sosial yang memperoleh 

inspirasi agama. Hal ini seperti rakyat Indonesia dalam pelbagai 

macam keyakinan, dan agamanya bekerjasama untuk 

melaksanakan pembangunan. Di atas diterangkan, bahwa 

andaikata umat beragama di Indonesia ini dengan dorongan agama 

melaksanakan suatu proyek, umpamanya memberantas 

kemiskinan, maka hal itu akan merupakan hal yang dahsyat. 

3. Dialog Intermonastik. Hal ini dapat diberikan contoh, seseorang 

pemimpin agama Hindu untuk satu minggu lamanya hidup di 

biara Budhis; pemimpin Kristen untuk satu minggu hidup di 

pondok pesantren. Jelasnya pemimpin sesuatu agama hidup dalam 

waktu tertentu di pusat agama orang lain. Dengan demikian akan 

timbul saling pengertian yang mendalam, dan dengan saling 

penghargaan, dan kerja sama dalam pelbagai bidang dapat 

diadakan.  

4. Dialog Koloqium Teologis. Hal ini dapat dilakukan oleh ahli-ahli 

agama dengan jalan tukar-menukar informasi tentang ajaran 

agama masing-masing. Dalam beberapa dialog intrasional, dialog 

semacam ini sering kali diadakan. Tetapi kita harus ingat, bahwa 

hal ini hanya mungkin dilakukan oleh para ahli agama, dan bukan 

oleh yang awam. 

Dalam era globalisasi, agama tetap memainkan peranan penting 

dalam integrasi bangsa dan agar masyarakat tidak hanyut dalam arus 

individualisme, fundamentalisme dan liberalisme, karena ketiganya 

tidak peduli dengan eksistensi orang lain. Jika agama-agama tidak 

dapat berdialog, maka kekerasan atas nama agama dapat mencederai 

integrasi dan menciptakan ketakutan dalam masyarakat. Pluralitas 

agama menjadikan dikotomi mayoritas-minoritas tidak relevan lagi, 

sebab semua umat beragama berpotensi sama baiknya membangun 

kehidupan bersesama secara damai dalam bingkai kepelbagaian. 

Sebagai realitas faktual pluralitas agama haruslah direspon secara 

mengena dan relevan serta dapat dimanfaatkan sebagai aset berama 

untuk melaksanakan panggilan bersama dalam mengupayakan 
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kesejahteraan dari semua untuk semua. Ia mengandung semangat 

ganda bahwa satu sisi tak hendak mengingkari adanya perbedaan, 

bukan hanya sebagai kenyataan yang harus diterima, tetapi juga 

sebagai modal yang harus terus dipelihara, bahkan dikembangkan, dan 

di sisi lain, perbedaan tidak boleh menghalangi dan mengalahkan 

semangat untuk bekerja sama, membangun kebersamaan, serta tekad, 

semangat, dan upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam 

mengembangkan kehidupan manusia yang ideal: religius, berkeadilan, 

damai, dan sejahtera. Dengan demikian bahwa pluralitas agama suatu 

fakta penting yang dapat menjadi titik pijak bersama pada peran 

fungsional agama dalam menjalankan perannya yang integratif dan 

menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat (Geertz 1960: 475). 

    

Teori IdentitasTeori IdentitasTeori IdentitasTeori Identitas    

Identitas bukanlah benda melainkan suatu diskripsi dalam 

bahasa. Identitas adalah konstruksi diskursif yang berubah maknanya 

menurut ruang, waktu dan pemakaian (Barker 2006: 171). Selanjutnya 

bagi Giddens (1991: 51) identitas diri terbangun oleh kemampuan 

untuk melanggengkan narasi tentang diri, sehingga membangun suatu 

perasaan terus-menerus adanya kontinuitas biografis. Narasi tentang 

diri di sini berbicara mengenai makna sebagai identifikasi seseorang 

individu tentang dirinya (baik yang bersifat internal mau pun 

eksternal), yang kemudian dari proses identifikasi seseorang 

menemukan atau mendapatkan identitasnnya (personal identity 

maupun social identity). Melalui narasi orang mengidentifikasikan 

dirinya. Jadi identitas diri bukanlah sifat distingtif, atau bahkan 

kumpulan sifat-sifat, yang dimiliki individu. Ini (identitas) adalah diri 

sebagaimana yang dipahami secara refleksif oleh orang dalam konteks 

biografinya (Giddens 1991: 53).  

Argumen Giddens sesuai dengan pandangan awam tentang 

identitas. Karena ia mengatakan bahwa identitas diri adalah apa yang 

kita pikirkan tentang diri kita sebagai pribadi. Identitas bukan 
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kumpulan sifat-sifat yang kita miliki; ini bukanlah sesuatu yang kita 

miliki, ataupun entitas atau benda yang bisa kita tunjuk. Pada sisi lian, 

identitas itu bersifat dinamis dan tidak terfragmentasi (Sarup 1996), 

karenanya identitasa bisa berubah dan terbentuk identitas-identitas 

baru.  

 Sementara itu, para ahli ilmu sosial berperspektif konstruktivis-

interpretivis percaya bahwa identitas adalah hasil sebuah konstruksi 

sosial. Walaupun cukup banyak varian dari perspektif ini, pada 

umumnya mereka percaya bahwa identitas adalah sumber dan 

sekaligus bentuk makna dan pengalaman yang bersifat subjektif dan 

inter-subjektif. Oleh karena itu, identitas adalah hasil sebuah proses 

dan praktik sosial. Dua perspektif lainnya, yakni primordialis dan 

instrumentalis memiliki pandangan yang berbeda tentang identitas. 

Perspektif primordialis percaya bahwa identitas adalah sebuah 

”penanda” yang diperoleh melalui asal usul keturunan dan karena itu 

bersifat ”given”. Sedang perspektif intrumentalis percaya bahwa 

identitas adalah hasil mobilisasi dan manipulasi (Brown 2000: 5; 

Sparringa 2007: 3). 

Dalam menguraikan konstruksi identitas sebagai formasi 

identitas, Castell menggunakan konsep-konsep: identitas, identitas 

utama, makna dan simpulan makna digunakan dalam pengertian 

seperti yang dirumuskan dalam karyanya, The Power of Identity 

(1997:6-7) bahwa:  

“Identity is people’s source of meaning and experience…by 
identity, as refers to social actors, I understand the process of 
construction of meaning on the basis of a cultural attribute, or 
related set of cultural attributes, that is/are given priority over 
other sources of meaning…I define meaning as the symbolic 
identification by a social actor of the purpose of her/his 
action…meaning is organized around a primary identity (that is 
an identity that frames the others)”  

Ia membidiknya melalui tiga sudut yang berbeda, yaitu: 

legitimizing identitity, resistance identity, dan project identity. 

Legitimizing identity menawarkan pembahasan bahwa identitas yang 



Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali 

 

 

46 

dipaksakan oleh suatu lembaga dominan, misalnya, negara. Dengan 

kata lain, bahwa kajian identitas dari perspektif kelompok atau 

lembaga dominan yang bertujuan memperoleh rasionalisasi dan 

justifikasi atas dominasi dan otoritasnya terhadap yang lain. 

Resistance identity, adalah salah satu identitas tandingan yang 

muncul menentang penyeragaman identitas oleh lembaga dominan. 

Resistance identity, membuka cara melihat identitas dari sudut 

pandang kelompok yang tertindas, dimarginalisasi, dan atau 

didevaluasi oleh kelompok dominan. Dapat diartikan bahwa perspektif 

ini dapat mudah ditemukan dikalangan kelompok minoritas serta 

mereka yang termarginalkan, biasanya diberikan kepada kelompok 

suku bangsa, ras, etnik, atau bahkan agama tertentu. Memang, ada 

pandangan bahwa masalah mayoritas dan minoritas tidak tergantung 

pada jumlah, tetapi terletak pada siapa yang terbanyak menguasai atau 

mendominasi dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, meskipun 

mayoritas penduduk di Indonesia perempuan, mayoritas penguasa 

politik adalah laki-laki. 

Project Identity, sebagai identitas tandingan, dibangun dengan 

antusias oleh kelompok-kelompok yang menjunjung otonomi dan 

ingin lepas dari jeratan masa lampau. Dengan kata lain, bahwa 

perspektif ini menyoroti isu yang berhubungan dengan transformasi 

identitas sebagai sebuah proyek yang dibangun untuk sebuah 

perubahan. Sebagai suatu kajian, resistance identity dan project 

identity sangat erat bersentuhan dengan tema politik identitas 

(Sparringa 2007: 3). 

Sementara itu, bagian yang tak kalah penting adalah apa yang 

dikatakan Bakker (2006: 172) tentang identitas bahwa tidak ada 

elemen transendental atau ahistoris terkait dengan bagaimana 

seharusnya menjadi seseorang. Identitas sepenuhnya bersifat sosial dan 

budaya karena alasan-alasan: 1) pandangan tentang bagiamana 

seharusnya menjadi seseorang adalah pertanyaan budaya. Sebagai 

contoh, individualisme adalah ciri khas masyarakat moderen. 2) 

sumber daya yang membentuk materi bagi proyek identitas (proyek 
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identitas yang dimaksud adalah bahwa identitas merupakan sesuatu 

yang kita ciptakan, sesuatu yang selalu dalam proses, suatu gerak maju 

ketimbang sesuatu yang datang kemudian), yaitu bahasa dan praktik 

budaya, berkarakter sosial. Walhasil, apa yang dimaksud dengan 

perempuan, anak, orang Asia atau orang tua dibangun secara berbeda 

pada konteks budaya yang berbeda. 

Berbagai sumber daya yang dapat kita bawa ke dalam proyek 

identitas tergantung pada kekuatan situasional di mana kita 

menerjemahkan kompetensi budaya kita di dalam konteks budaya 

tertentu. Akan menjadi persoalan apakah kita hitam atau putih, laki-

laki atau perempuan, orang Afrika atau Amerika, kaya atau miskin, 

karena adanya sumber sumber daya yang berbeda yang dapat kita 

akses. Di sini identitas bukan hanya diskripsi diri melainkan juga soal 

label sosial, sebagaimana Giddens (1984 dalam Bakker 2008: 172) 

katakan: 

“Identitas sosial diasosiasikan sebagai hak-hak normatif, 
kewajiban, sanksi, yang pada kolektivitas tertentu membentuk 
peran. Pemakaian tanda-tanda yang terstandarisasi, khususnya 
yang terkait dengan atribut badaniah umur dan gender, 
merupakan hal yang fundamental di semua masyarakat, sekalipun 
ada begitu banyak variasi lintas budaya yang dapat dicatat”  

Senada dengan pandangan di atas, Kuper dkk (2008: 986) 

menarasikan bahwa identitas sosial mengacu pada definisi-diri 

seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, ia terbentuk oleh 

kelompok di mana ia tergabung. Dan Mead (1977 dalam Kuper dkk. 

2008: 986) memberi penekanan pada konsepsi soal tentang diri, 

dengan berpendapat bahwa individu akan menghayati kediriannya 

dari sudut pandang kelompok sosial secara keseluruhan dari mana ia 

berasal. Dengan demikian telah menjadi lumrah mengacu pada 

identitas sosial dalam pengertian seperti di atas, serta pada identitas 

personal sebagai pencerminan dari bagian-bagian dari definisi-diri dari 

seseorang yang memiliki hubungan dengan sifat-sifat personalitas, 

ciri-ciri fisik, gaya interpersonal dan lain-lain.  
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Weeks (1990 dalam Bakker 2006: 172) mengatakan bahwa 

identitas adalah soal kesamaan dan perbedaan, tentang aspek personal 

dan sosial, tentang kesamaan anda dengan sejumlah orang dan apa 

yang membedakan anda dari orang lain. Dengan perkataan lain, 

identitas sendiri merupakan sebuah konsep tentang proses yang 

meletakkan identitas bukanlah sesuatu yang mapan dan ditakdirkan; 

melainkan sebuah proses yang dibentuk dengan kesadaran melalui 

sebuah proses sosial. Dan identitas ditandai dengan sistem simbolik 

maupun sosial untuk menunjukkan diri sebagai yang lain dari pihak 

yang lainnya (Seno Gumira Ajidarma 2007 dalam Alamsyah dkk. 2008: 

14). Dan menurut Deax (1991 dalam Komunika 2005) menyatakan 

bahwa identitas sosial memiliki dua dimensi: voluntary-unvoluntry 

dan desirable-undesirable. Identity voluntary adalah satu yang dapat 

kita pilih sementara identity unvoluntry adalah satu yang kita tidak 

mempunyai kekuasaan untuk memilih. Sedangkan identities desirable 

adalah sesuatu yang kita pikirkan positif, sementara undesirable adalah 

semua yang kita pikirkan adalah negatif. 

Dalam perkembangannya konsep identitas sosial oleh Person 

(1986 dalam Kuper dkk. 2008: 296) didefinisikan sebagai subsistem 

personalitas dan menduduki peran penting dalam menentukan 

partisipasi seseorang dalam sebuah sistem sosial. Identitas merupakan 

hal penting dalam menilai diri kita sendiri, diri orang lain, bahkan 

impresi orang pada kita. Identitas diartikan sebagai suatu proses 

kesadaran diri akan keberadaannya dilingkungan manapun, sehingga 

apa yang berarti dan baik buatnya akan dipertahankan untuk dapat 

dikenali oleh pihak lain agar tetap eksis dan diakui. Oleh karena itu, 

fungsi terpenting identitas adalah sebagai pembeda dan sekaligus 

pengada. Selain itu, identitas juga membantu terciptanya solidaritas 

dan integrasi sosial.  

Dalam pengertian teori identitas inilah, peneliti mencoba untuk 

melihat semangat identitas orang Bali dalam menarasikan diri dan 

kelompoknya berdasarkan formula adat, agama dan budaya. Dan 

ketika berbicara tentang identitas ke-Bali-an, tiga citra tentang Bali 
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dapat dijadikan titik tolak: pertama, citra Bali yang turistik. Pelukis 

Miquel Covarrubias dalam bukunya Island of Bali, terbit tahun 1937 

Bali adalah surga dunia yang terakhir. Representasi Covarrubias 

tentang Bali adalah Bali yang eksotis; Bali dengan identitas perempuan 

yang “bertelanjang dada”. Kedua, citra Bali dengan identitas yang 

tunggal dan homogen. Melalui citra ini Bali tidak pernah dibaca 

sebagai komunitas yang plural, melainkan selalu dibayangkan sebagai 

entitas dengan batas-batas yang jelas: berada dalam satu ruang (pulau); 

mempunyai bahasa yang sama; cara hidup yang sama dengan agama 

yang sama. Ketiga, citra Bali tentang keajegan budayanya. Dalam citra 

ini, Bali selalu dibayangkan memiliki kultur-tradisi yang senantiasa 

tegar/ajeg (Dwipayana 2005: vii).  

    

Pandangan Tentang Relasi SosialPandangan Tentang Relasi SosialPandangan Tentang Relasi SosialPandangan Tentang Relasi Sosial    

Kehidupan manusia    yang satu tidak dapat dipisahkan dari 

manusia yang lain. Untuk melangsungkan kehidupannya, manusia 

perlu melakukan hubungan sosial atau relasi sosial dengan sesamanya. 

Hubungan sosial atau relasi sosial akan terjadi apabila ada jalinan 

interaksi yang terjadi antara perorangan dengan perorangan atau 

kelompok dengan kelompok atas dasar status (kedudukan) dan 

peranan sosial. Hubungan sosial atau relasi sosial adalah hubungan 

antara dua atau lebih individu, di mana tingkah laku yang satu 

mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki tingkah laku individu 

yang lain dan sebaliknya (Hidayati dkk. 2007: 31). Dengan demikian 

sebuah relasi sosial akan terjadi apabila ada interaksi antar manusia 

(baik secara kontak sosial/langsung maupun komunikasi). 

Sebagaimana Gilin dan Gilin katakan interaksi sosial adalah sebagai 

hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut 

hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok 

manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia 

(Soekanto, 2003: 63) 
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George Simmel (dalam Veeger 1993: 44) seorang Jerman, 

menguraikan konsep interaksi sosial dengan baik. Baik masyarakat 

maupun kelompok-kelompoknya tidak dipandang dalam keadaan 

terlepas dari pikiran dan maksud orang yang membentuknya. Hakikat 

hidup bermasyarakat terdiri dari relasi-relasi yang mempertemukan 

mereka dalam usaha-usaha bersama, seperti beragama, pencarian 

nafkah, perkawinan dan hidup berkeluarga, pendidikan, rekreasi, 

pertahanan. Juga relasi-relasi yang bersifat agak sementara ikut 

membangun hidup masyarakat, seperti bertamu, berdemonstrasi, 

tawar-menawar, makan bersama. Inti yang ditarik dari kehidupan 

sosial adalah interaksi, yaitu aksi atau tindakan, yang berbalas-balasan. 

Orang saling menanggapi tindakan mereka. Masyarakat merupakan 

jaringan relasi-relasi hidup yang timbal balik. Yang satu bicara, yang 

lain mendengar; yang satu memberi perintah, yang lain menaati; yang 

satu berbuat jahat, yang lain membalas dendam; yang satu 

mengundang, yang lain datang. Selalu tampak bahwa orang saling 

pengaruh-mempengaruhi.  

 Ahli sosiologi membedakan relasi sosial menjadi dua, yaitu 

relasi biasa yang disebut relasi sosial dan relasi luar biasa yang secara 

teknis sosiologi disebut proses sosial. Sesungguhnya dapat dikatakan 

bahwa proses sosial adalah relasi sosial secara khusus. Atau dengan 

kata lain, relasi sosial yang mengandung pengertian umum, sedangkan 

proses sosial mengandung pengertian khusus. Meskipun memiliki 

kekhususan tersendiri proses sosial tetap merupakan bagian dari relasi 

umum, karena dalam relasi yang disebut proses sosial itu benar-benar 

terjadi relasi antara dua orang atau lebih.  

Gilin dan Gilin (dalam Soekanto 2003: 71; Veeger 1993: 50) 

menggolongkan bahwa bentuk-bentuk hubungan sosial sebagai akibat 

adanya interaksi sosial meliputi dua proses: pertama, proses asosiatif 

adalah hubungan sosial dalam masyarakat terwujud dari adanya 

kehendak rasional antar elemen masyarakat. Kehendak rasional di sini 

dimaksud adalah segala hal yang disepakati bersama dan tidak 

bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini 
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merupakan semua bentuk hubungan sosial yang mengarah pada 

semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang berhubungan. Proses 

ini meliputi kerjasama (cooperation), misalnya kerjasama spontan, 

kerjasama langsung, kerjasama kontrak, kerjasama tradisional dan 

akomodasi (accommodation) misalnya koersi, kompromi, arbitrasi, 

konsiliasi, toleransi dan ajudikasi.  

Kedua, proses disosiatif. Proses disosiatif merupakan bentuk 

hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya 

hubungan sosial antara dua pihak atau lebih. Ada tiga bentuk proses 

disosiatif: 1) persaingan (competition) merupakan proses sosial di 

mana individu atau kelompok berusaha memenangkan persaingan 

tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Sifat dari persaingan ini 

ada yang individual dan kelompok. Persaingan juga punya fungsi, 

antara lain: menyalurkan keinginan individu atau kelompok, sebagai 

wadah untuk mereka yang bersaing, sebagai alat seleksi. 2) 

kontravensi (contravention) merupakan sikap mental yang 

tersembunyi terhadap orang lain atau unsur-unsur kebudayaan 

golongan tertentu. Bentuk nyata dari sikap ini antara lain: rasa tidak 

suka disembunyikan, penolakan, perlawanan, protes, memfitnah, 

mengahasut, provokasi dan intimidasi. Adapun bentuk-bentuk 

kontravensi antara lain: kontravensi generasi, jenis kelamin dan 

kontravensi parlementer. 3) pertentangan (conflict) merupakan proses 

sosial individu atau kelompok yang berusaha mencapai tujuan dengan 

cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. 

Dalam hal ini, perasaan memegang peranan penting dalam 

mempertajam perbedaan-perbedaan sehinga masing-masing pihak 

berusaha menghancurkan. Konflik merupakan salah satu bentuk 

proses disosiatif yang disebabkan oleh adanya perbedaan antar 

individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial. Namun 

tidak semua konflik berdampak negatif. Adakalanya konflik 

diperlukan guna mencapai keserasian yang disetujui semua pihak. 

Bentuk-bentuk konflik antara lain: pertentangan individu, 
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pertentangan rasial, antar kelas-kelas sosial, politik, dan pertentangan 

internasional. 

 Manusia yang senantiasa tertarik untuk hidup bersama dalam 

masyarakat menjadi faktor pendorong untuk melakukan hubungan 

sosial. Secara rinci Lanin (2007: 44) mengemukakan ada empat faktor 

yang mendorong manusia melakukan hubungan sosial/relasi sosial: 

1. Naluri untuk mencari teman hidup. Setiap manusia baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki hasrat yang berdasar naluri untuk 

mencari teman hidup. Secara biologis, laki-laki membutuhkan 

perempuan, begitu pula sebaliknya. Hubungan ini bermula dari 

tuntutan biologis semata, kemudian karena nilai-nilai agama 

hubungan itu berkembang menjadi ikatan perkawinan dalam 

bentuk sebuah keluarga. 

2. Kelemahan yang ada pada manusia mendorongnya untuk mecari 

kekuatan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri sebagai seorang 

individu. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan beragam 

itu memaksanya untuk menjalin hubungan individu atau 

kelompok lain. Dari sinilah kita bisa melacak terbentuknya sebuah 

kelompok atau serikat. Masing-masing individu yang menjadi 

anggota kelompok atau masyarakat itu ingin terpenuhi 

kebutuhannya. Dengan menjadi anggota masyarakat maka ia akan 

merasa terlindungi, aman, dan tidak merasa hidup sendirian. 

3. Manusia adalah makhluk sosial. Pada dasarnya manusia adalah 

mahkluk sosial yang senantiasa menyukai hidup bersama. 

Menurut Aristoteles manusia adalah Zoon Politicon, artinya di 

mana pun manusia berada, ia senantiasa membutuhkan kehadiran 

orang lain. Manusia lebih suka hidup bersama daripada hidup 

sendiri. 

4. Perbedaan dalam diri manusia. Adanya perbedaan sifat, 

kedudukan, watak/karakter, dan kebutuhan mendorong manusia 

untuk menjalin hidup kebersamaan. Menusia baru akan 
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merasakan realitas atau kenyataan hidup saat menyadari bahwa ia 

berbeda dari orang lain. Dari sinilah manusia menemukan nilai 

teloransi dan persatuan. 

Pada sisi lain, faktor pendorong terjadinya hubungan sosial 

adalah karena adanya faktor-faktor interen dan eksteren. Faktor 

interen, yaitu faktor-faktor yang mendorong hubungan sosial yang 

bersumber dari masyarakat itu sendiri, antara lain: bertambah atau 

berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan 

masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor 

eksteren, yaitu faktor-faktor yang mendorong hubungan sosial yang 

bersumber dari luar masyarakat, antara lain: lingkungan alam, 

peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain (Hidayati dkk. 

2007: 35).  

Selanjutnya tidak dapat disangkali bahwa hubungan sosial yang 

merupakan proses sosial yang terjadi di masyarakat berdampak 

terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Perubahan 

masyarakat tidak selamanya bersifat progresif (kemajuan) pada sisi lain 

dapat regress (kemunduran). Perubahan dalam masyarakat meliputi 

semua aspek kehidupan masyarakat itu sendiri, seperti cara-cara hidup 

dan berpikir, kebudayaan, nilai dan norma, pola-pola prilaku. Seperti 

Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial 

sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik 

karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, 

komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau pun 

penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

Secara ringkas pandangan tentang relasi sosial dalam dilihat dari 

skema di bawah ini (Hidayati dkk (ed) 2007: 31): 
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Gambar 2.1. 

Skema Relasi Sosial 
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Teori relasi sosial menjadi penting untuk menolong menemukan 

makna perubahan menyama braya dalam relasi sosial masyarakat Bali 

yang plural. 

    

TeoriTeoriTeoriTeori----Teori Penyebab Perubahan Teori Penyebab Perubahan Teori Penyebab Perubahan Teori Penyebab Perubahan     

Mengapa perubahan itu terjadi? Ada bebrapa teori penyebab 

perubahan, antara lain: 

Pertama menurut teori psikologi lintas budayateori psikologi lintas budayateori psikologi lintas budayateori psikologi lintas budaya. Menurut teori 

ini, perubahan terjadi, karena manusia adalah makhluk sosial, dalam 

kehidupan sehari-hari banyak berinteraksi dengan dan pengaruh 

orang lain. Sepertinya amat sulit membayangkan suatu keberadaan 

yang tidak melibatkan kontak dengan orang lain (Matsumoto 2000: 9-

11). Dalam interaksinya manusia berjumpa dengan banyak emik, atau 

perbedaan kultur, yang secara potensial dapat memunculkan 

permasalahan ketika manusia mencoba menafsirkan alasan yang 

mendasari atau yang menyebabkan adanya berbagai perbedaan itu. 

Karena kita semua berada di dalam kebudayaan masing-masing, 

dengan latar belakang kultural kita sendiri, kita cenderung melihat 

sesuatu dari kacamata latar belakang tersebut. Sehingga penafsiran kita 

tentang perilaku orang lain bisa melenceng sangat jauh. Dengan 

perkataan lain, kadang kita tidak bisa memisahkan diri kita dari latar 

belakang dan bias-bias kultural sendiri dalam memahami perilaku 

orang lain. Resistensi ini adalah dasar dari apa yang disebut 

etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan persoalan komunikasi yang 

dihadapi oleh hampir semua budaya. Ia merupakan kendala utama 

bagi tercapainya pemahaman antar budaya. Etnosentrisme dapat 

menyebabkan munculnya rasisme, yaitu pengkategorisasian individu-

individu berdasarkan keadaan fisik eksternal mereka: warna kulit, 

rambut, struktur wajah, dan bentuk mata yang pada akhirnya 

mengarah para perilaku prasangka dan diskriminasi. Etnosentrisme 

dapat juga menyebabkan terjadinya seksisme, yaitu pengkategorisasian 
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individu-individu berdasarkan pada basis jemis kelamin (Roger dan 

Steinfatt 1999 dalam Raharjo 2005: 57).  

Etnosentrime ini terkait erat dengan stereotip.  Stereotip adalah 

sikap, keyakinan atau pendapat yang baku (fixed) tentang orang-orang 

yang berasal dari budaya lain. Stereotip bisa berangkat dari fakta. 

Namun demikian, setereotip seringkali merupakan kombinasi antara 

fakta dan fiksi mengenai orang dari kelompok budaya tertentu. 

Stereotip bisa berguna dengan menjadi dasar untuk melakukan 

penilaian, evaluasi dan interaksi dengan orang dari budaya lain. 

Namun stereotip dapat menjadi amat berbahaya dan merusak bila kita 

memegangnya dengan kaku dan menerapkan secara pukul rata pada 

semua orang dari latar belakang budaya tertentu tanpa menyadari 

kemungkinan adanya kekeliruan pada dasar-dasar stereotip tersebut 

maupun adanya perbedaan individual di dalam sebuah budaya. 

Kedua, pluralitas agamapluralitas agamapluralitas agamapluralitas agama. Perubahan dalam masyarakat dapat 

terjadi karena masyarakat dalam beragama telah mengalami 

pergeseran dari to be (menjadi) ke to have (memiliki). Pengertian to 

have dalam arti memiliki agama, berbeda dengan to be dalam 

pengertian menjadi beragama. Yang pertama menekankan hubungan 

kepemilikan dalam konteks kebendaan, sedangkan yang kedua 

mengasumsikan perilaku sesuai dengan ajaran agama. Sifat modus 

eksistensi to have merupakan akibat sifat hak milik privat. 

Didalamnya terkandung makna tidak hanya bagaimana memperoleh 

sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Bali-Hindu (kata, benda, laku, 

mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan), tetapi juga hak 

tak terbatas mempertahankannya. Modus to have menolak 

keikutsertaan orang lain (komunitas non-Hindu) untuk ikut 

menggunakan dan memperoleh manfaat dari “harta” milik tersebut. 

Dalam kecenderungan to have beragama akan cenderung primordial 

dan parokial. Sedangkan sifat to be mengedepankan ajaran moral yang 

menganjurkan dan membiarkan setiap orang menganut agamanya 

masing-masing. Semua tujuan agama sama seperti sungai-sungai 

mengalir ke satu laut (Wijaya 2004 dalam Putra (ed): 133).  
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Ketiga, menurut teori dekonstruksiteori dekonstruksiteori dekonstruksiteori dekonstruksi. Dekonstruksi berasal dari 

akar kata de+constructio (latin). Pada umumnya prefik “de” berarti ke 

bawah, pengurangan, terlepas dari. Constructio berarti bentuk, 

susunan, hal menyusun, hal mengatur. Jadi dekonstruksi dapat 

diartikan sebagai cara-cara pengurangan atau penurunan suatu 

intensitas konstruksi, yaitu gagasan, bangunan, dan susunan yang 

sudah tersusun sebagai bentuk yang baku, bahkan yang universal 

sekalipun (Ratna 2005: 250).   

Dalam dekonstruksi dilakukan semacam pembongkaran, tetapi 

tujuan akhir yang hendak dicapai adalah penyusunan kembali ke 

dalam tatanan, dan tatanan yang masih signifikan, sesuai dengan 

hakekat objek sehingga aspek-aspek yang dianalisis dapat 

dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dekonstruksi adalah cara 

membaca teks, sebagai strategi. Dekonstruksi tidak semata-mata 

ditujukan terhadap tulisan, tetapi terhadap semua pernyataan kultural 

sebab keseluruhan pernyataan tersebut adalah teks yang dengan 

sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, 

kebenaran dan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa dekonstruksi tidak terbatas hanya melibatkan diri 

dalam kajian wacana, baik lisan maupun tulisan, melainkan juga 

kekuatan-kekuatan lain yang secara efektif mentransformasikan 

hakikat wacana (Norris 2008: 11).  

Dalam teori kontemporer dekonstruksi, sering diartikan sebagai 

pembongkaran, pelucutan, penghancuran, penolakan dan berbagai 

istilah dalam kaitannya dengan penyempurnaan arti semula. Dalam 

mendekonstruksi dilakukan pengurangan intensitas oposisi biner, 

sehingga unsur-unsur yang dominan tidak selalu mendominasi unsur-

unsur yang lain. Sebaliknya unsur-unsur semula selalu terlupakan, 

terdegrasikan dan termarginalisasikan seperti kelompok minoritas, 

kelompok yang lemah dapat diberikan perhatiaan yang memadai 

bahwa secara seimbang dan proposional (Derrida 2002).  

Keempat, menurut teori perubahan sosialteori perubahan sosialteori perubahan sosialteori perubahan sosial. Teori inilah yang 

akan dipakai peneliti sebagai pedoman, bukan justifikasi teori atas 
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realitas objek, untuk menemukan bentuk-bentuk perubahan dan 

faktor-faktor penyebab perubahan sosial (menyama braya) dalam 

kehidupan masyarakat lokal Bali terhadap pendatang, sekaligus guna 

menemukan makna dari perubahan tersebut bagi kehidupan 

masyarakat Bali, yang pluralis etnis, kultur dan agama. 

    

• Tinjauan Tentang PerubahanTinjauan Tentang PerubahanTinjauan Tentang PerubahanTinjauan Tentang Perubahan    SosialSosialSosialSosial    

“Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu 

sendiri”. Pernyataan ini menjadi fakta yang tak terbantahkan, bahwa 

perubahan merupakan fenomena yang selalu mewarnai perjalanan 

sejarah kehidupan masyarakat manusia. Dengan perkataan lain, tidak 

ada satu pun masyarakat manusia yang tidak berubah atau tidak ada 

suatu masyarakat manusia pun yang berhenti pada satu titik tertentu 

dalam arti yang absolut dalam sepanjang masa. Setiap masyarakat 

selalu mengalami transformasi dalam fungsi waktu – sehingga tidak 

ada satu masyarakat pun yang mempunyai potret yang sama, kalau 

dicermati pada waktu yang berbeda, meskipun laju perubahan yang 

bervariasi (ada yang lambat, sedang dan cepat). Bertitik tolak dari 

perkataan perubahan yang mempunyai arti luas, yaitu dapat diartikan 

sebagai perubahan, perkembangan, karena itu juga harus diakui 

perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan 

(progress), namun dapat pula berarti kemunduran (regres) dalam 

bidang-bidang kehidupan tertentu (Pitana 1994: 3; Susanto 1977: 178).  

Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang 

telah terjadi setelah jangka waktu tertentu; kita berurusan dengan 

perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka 

waktu tertentu. Selanjutnya perubahan yang menyangkut kehidupan 

manusia disebut perubahan sosial dapat mengenai nilai-nilai sosial, 

norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, 

wewenang dan aksi sosial (Ranjabar 2008: 11). Demikian luasnya 

bidang di mana mungkin terjadi perubahan-perubahan tersebut, maka 
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bilamana ingin mempelajari dan memahani perubahan terlebih dahulu 

perlu ditentukan secara tegas perubahan apa yang dimaksudkan. 

Perubahan dalam masyarakat telah ada sejak masyarakat 

manusia itu ada, namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut 

terjadi dengan begitu cepat sehinga terkadang membuat manusia 

bingung dalam mengahadapinya. Perubahan-perubahan muncul 

secara tak runtut mau pun runtut karena aspek potensial manusia 

sendiri yang terikat dengan ruang dan waktu. Akan tetapi perubahan 

itu sifatnya berantai, maka perubahan terlihat berlangsung terus walau 

diselingi keadaan di mana masyarakat mengadakan reorganisasi unsur-

unsur struktur masyarakat yang terkena perubahan (Soekanto 1990: 

303). 

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, khusus 

dibidang komunikasi dan transportasi. Batas antar Negara seakan-akan 

tak tampak lagi dan tersisa tak lebih dari batas-batas imajiner. Pesawat 

udara dengan cepat dapat membawa seseorang ke pelosok dunia; 

telepon seluler membuat manusia dapat dengan mudah berkomunikasi 

dengan sangat mudah; internet memudahkan manusia mengetahui 

hal-hal yang terjadi diseluruh dunia dan memungkinkan 

berkomunikasi dengan mereka yang ada di wilayah atau negara lain. 

Akibatnya kehidupan manusia makin bersifat global, sehingga 

perubahan itu jelaslah dianggap suatu kebiasaan dan gejala yang 

normal.  

Terjadinya perubahan sosial dalam dunia moderen dewasa ini, 

memang tidak bisa disangkal dan seringkali tidak bisa ditolak 

sebagaimana diringkaskan oleh Moore (dalam Ranjabar 2008: 12) 

sebagai suatu satuan generalisasi, yaitu: 1). Bagi masyarakat atau 

kebudayaan mana pun, perubahan cepat berlangsung atau berlaku 

secara tetap. 2). Perubahan-perubahan itu tidaklah bersifat sementara 

maupun terpencil secara spasial, karena perubahan terjadi dalam 

rangkaian runtut bukan sebagai krisis sementara yang diikuti oleh 

masa rekonstruksi diam-diam, dan akibat perubahan cenderung 

bergema keseluruh kawasan atau seluruh dunia. 3). Karena perubahan 
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semasa itu mungkin berlaku dan akibatnya bermakna dimanapun, 

maka perubahan tersebut memiliki azas ganda. 4). Proporsi perubahan 

semasa berencana, atau isu-isu akibat inovasi yang sengaja 

dilaksanakan akan lebih tinggi proporsinya dibandingkan masa lalu. 

5). Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup teknologi materi dan 

strategi sosial menyebar pesat yang akibat bersihnya adalah bertambah 

secara kumulatif walaupun beberapa tata cara atau prosedur relatif 

lebih cepat menjadi basi. 6). Kejadian normal perubahan telah 

memberikan akibat bagi suatu pengalaman individu yang lebih luas 

dan aspek fungsional masyarakat dalam dunia moderen; bukan 

masyarakat yang seperti itu lebih terintegrasi dalam banyak hal, tetapi 

karena tidak ada gambaran tentang ciri hidup yang bebas dari 

kebiasaan perubahan. 

Kendatipun perubahan di dunia moderen tampaknya begitu 

cepat, namun perubahan dalam masyarakat bukanlah gejala moderen 

yang istimewa, sebab perubahan merupakan proses dari azas 

kehidupan manusia sebagai gejala yang normal dan relatif konstan.  

 

• Arti dan Teori Perubahan SosialArti dan Teori Perubahan SosialArti dan Teori Perubahan SosialArti dan Teori Perubahan Sosial    

Menurut Wilbert Moore (1963 dalam Soekanto 2003: 306), 

mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari 

struktur struktur sosial, dan yang dimaksudkan dengan struktur sosial 

adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Ia memasukkan ke 

dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur 

seperti norma, nilai dan fenomena kultural, sehingga jelaslah bahwa 

definisi demikian itu serba mencakup. Wilbert Moore juga 

berpendapat bahwa perubahan sosial bukanlah suatu gejala masyarakat 

moderen, tetapi sebuah hal yang universal dalam pengalama hidup 

manusia.  

Robert H. Lauer (2003: 1-11) memberikan arti perubahan sosial, 

yang diawali dengan menjelaskan definisi perubahan sosial dengan 

alasan bahwa teori-teori perubahan sosial di masa lalu telah dibangun 
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di atas mitos-mitos tentang perubahan sosial, sehingga merintangi 

pemahaman dan mengahalangi pennyusunan perspektif baru. Mitos 

membentuk pola pikir yang menyimpang, trauma dan ilusi yang akan 

merupakan kendala untuk memahami perubahan sosial sebagai 

hakekat kehidupan manusia. Alasan lain, Robert H. Lauer bahwa 

definisi perubahan sosial itu pada umumnya terlalu luas dan terus 

berubah tetapi terdapat perbedaan dalam tingkat perubahannya. 

Artinya ketidaksesuaian di setiap masa tertentu mencerminkan 

masalah berubah atau tidak berubah. Dalam hal ini, ia mendefinisikan 

perubahan sosial sebagai suatu konsep inklusif yang menunjuk kepada 

perubahan gejala sosial berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai 

dari individual sampai global. Secara lebih sederhana ia mengatakan 

perubahan sosial adalah mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, 

karena keseluruhan aspek kehidupan sosial itu terus menerus berubah. 

Perubahaan itu normal dan berlanjut tetapi menurut arah yang 

berbeda diberbagai tingkat kehidupan sosial dengan tingkat kecepatan 

yang berbeda pula.  

 John Gillin dan John Philip Gillin (dalam Ranjabar 2008: 16), 

mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi 

dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-

perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi 

penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau pun penemuan-

penemuan baru dalam masyarakat. Samuel Keonig (dalam Ranjabar 

2008: 16), secara singkat mengatakan bahwa perubahan sosial 

menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola 

kehidupan manusia, modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-

sebab interen maupun sebab-sebab eksteren 

 Seokanto (2003: 303-304), dalam memberikan arti perubahan 

sosial masih terikat pada uraian sejarah pemikiran sosiologi tentang 

perubahan sosial yang tampaknya memang sulit untuk merumuskan 

pengertian evolusi, pembangunan dan perkembangan tanpa silang arti 

sebagai perubahan sosial untuk semua gejala dengan merujuk kepada 

pendapat William F. Ogburn, dengan mengemukakan ruang lingkup 
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perubahan-perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik yang 

material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar 

unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. 

Kingsley Davis (dalam Soekanto 2003: 304), mengartikan perubahan 

sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan 

fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh 

dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan 

dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya 

menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan 

politik.  

 Menurut Susanto arti perubahan sosial (1977: 178), memberikan 

tekanan akan pentingnya pembangunan untuk diterapkan pada gejala 

sosial. Ada dua proses sosial yang dapat dikaitkan dengan 

pembangunan, yaitu: 1) pertumbuhan atau perkembangan 

pengetahuan dan 2) pertumbuhan atau perkembangan manusia untuk 

mengendalikan lingkungan alam. Sedangkan perkambangan tidak 

tergantung pada penafsiran arti dari sejarah, tetapi lebih didasarkan 

pada pengetahuan tentang kondisi dan cara-cara terjadinya perubahan 

sosial serta hal-hal yang menyangkut masyarakat tertentu.  

Rustam Sani (dalam Jacobus 2008: 16), dalam mengemukakan 

pendapat tentang arti perubahan sosial mulai dengan uraian, bahwa 

andaikan epistemologi utama sosiologi ialah wujudnya bentuk-bentuk 

hubungan yang agak mapan antara unsur-unsur dalam suatu 

masyarakat (struktur sosial). Dapat dikatakan aliran-aliran dalam 

sosiologi merupakan berbagai alternatif uraian tentang aturan atau 

tatanan sosial (social order) yaitu proses yang menguraikan bagaimana 

interaksi antar anggota suatu kelompok sosial itu menjadi berpola dan 

bentuknya agak tetap dalam suatu masa tertentu. Pembahasan 

perubahan sosial dapat diuraikan dalam dua peringkat, yaitu: 1) 

menguraikan prosesnya yang memperlihatkan seolah-olah perubahan 

sosial hanya proses khusus dalam kehidupan sosial. 2) uraian pada 

peringkat teoritik, perubahan sosial bukanlah sekedar persoalan satu 

proses khusus dalam kehidupan sosial.  
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Definisi lain adalah dari Seomardjan (1981: 303) rumusannya 

adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 

dalamnyan nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Tekanan definisi tersebut terletak pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, 

perubahan-perubahan mana yang kemudian mempengaruhi segi-segi 

struktur masyarakat lainnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial 

tidak berdiri sendiri. Perubahan sosial biasanya diikuti oleh 

perubahan-perubahan dalam masyarakat yang berhubungan dengan 

perubahan itu sendiri. Pada sisi lain, Veeger (1993: 106), memberi 

definisi perubahan sosial menyangkut penggantian yang berlangsung 

dalam kualitas hidup bersama sebagai masyarakat dan institusi-

institusi sosial. 

Bila dilihat dari beberapa definisi di atas, menjadi jelas bahwa 

arti dan teori perubahan sosial adalah konsep inklusif yang mengacu 

pada perubahan fenomena sosial diberbagai tingkat, mulai dari 

individu sampai kolektif, yang mencakup tiga gagasan: 1) perbedaan, 

2) pada waktu berbeda; dan 3) di antara keadaan sistem sosial yang 

sama (Sztompka 2007: 3). 

 

• Beberapa Hal Pokok dalam Kaitan dengan Perubahan SosialBeberapa Hal Pokok dalam Kaitan dengan Perubahan SosialBeberapa Hal Pokok dalam Kaitan dengan Perubahan SosialBeberapa Hal Pokok dalam Kaitan dengan Perubahan Sosial    

Beberapa hal pokok dalan kaitan dengan perubahan sosial 

(Soekanto 2003: 311, Ranjabar 2008: 58; Paul B. Horton dkk. 2002: 

206; Agus Salim 2002:10-11; Soemardjan 1981: 303, Sztompka 2007: 

13-22, dan Soetomo 2008: 370) : 

Pertama, ciri-ciri Perubahan Sosial. Perubahan sosial dalam 

kehidupan masyarakat manusia tidak mungkin terhenti pada satu titik 

tertentu, ia berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu, apakah 

direncanakan atau tidak yang terus terjadi tak tertahankan. Perubahan 

adalah proses wajar, alamiah sehingga segala sesuatu yang ada di dunia 

ini akan selalu berubah. Perubahan akan mencakup suatu sistem 
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sosial, dalam bentuk organisasi sosial di dalam masyarakat, dan dapat 

terjadi dengan lambat, sedang atau keras tergantung situasi (fisik, 

buatan atau sosial) yang mempengaruhinya (Agus Salim 2002:10-11). 

Selanjutnya proses perubahan sosial ibarat sebuah mata rantai, karena 

perubahan dalam bidang kehidupan tertentu maka bidang lain akan 

segera mengikutinya, karena struktur lembaga-lembaga 

kemasyarakatan sifatnya jalin menjalin. Proses perubahan sosial juga 

tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual, karena 

kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal-balik yang sangat 

kuat.  

Ada pun ciri-ciri atau tanda-tanda dari proses-proses perubahan 

sosial pada dewasa ini, sebagaimana dikemukakan oleh Seokanto 

(2003: 310) adalah: 1) tidak ada masyarakat yang berhenti 

perkembangannya, karena setiap mengalami perubahan yang terjadi 

secara lambat atau cepat; 2) perubahan yang terjadi pada lembaga 

kemasyarakatan tertentu, akan diikuti dengan perubahan-perubahan 

pada lembaga sosial lain. Proses awal dan proses-proses selanjutnya 

merupakan satu mata rantai; 3) perubahan-perubahan sosial yang 

cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara 

karena berada dalam proses penyesuaian diri; dan 4) perubahan-

perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual 

saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal-balik 

yang sangat kuat. 

Kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dapat 

dibedakan ke dalam beberapa bentuk: 1) perubahan lambat dan 

perubahan cepat, 2) perubahan kecil dan besar, 3) perubahan yang 

dikehendaki (intended-change) atau perubahan yang direncanakan 

(planned change) dan perubahan yang tidak dikehendaki (unintended-

change) atau perubahan yang tidak direncanakan (unplanned-change).... 

Ketiga, faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, bahwa proses perubahan sosial mungkin 

berlangsung dengan berbagai jenis kelajuan: yang lambat, sedang, 

cepat atau secara evolusi dan revolusi. Di sisi lain, adalah hukum alam 
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bahwa ada reaksi karena ada aksi, ada respon bila ada tantangan, ada 

perbuatan karena ada penyebab. Apabila di telaah prihal yang menjadi 

sebab terjadinya suatu perubahan, maka pada umumnya dapat 

dikatakan bahwa unsur yang dirubah biasanya merupakan unsur yang 

tidak memuaskan lagi bagi masyarakat. Penyebab perubahan sosial 

adalah masyarakat tidak merasa puas lagi terhadap suatu unsur 

tertentu, karena ada unsur baru yang lebih memuaskan sebagai ganti 

unsur yang lama. Mungkin juga terjadi bahwa perubahan diadakan 

oleh karena harus ada penyesuaian terhadap unsur-unsur lain yang 

telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu. Pada sisi lain, 

Soemardjan (1981: 303) mengatakan bahwa ada dua penyebab 

terjadinya perubahan sosial, yaitu: 1) bersumber pada masyarakat itu 

sendiri (misalnya, penemuan-penemuan baru, bertambah atau 

berkurangnya penduduk, struktur sosial, konflik masyarakat, 

revolusi), 2) perubahan yang bersumber dari luar masyarakat itu 

sendiri (lingkungan alam fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan dan 

masyarakat lain, inovasi dalam teknolog). 

Keempat, faktor-faktor pendorong proses perubahan sosial. 

Dalam masyarakat di mana terjadi suatu proses perubahan, terdapat 

faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan, yakni: toleransi, 

kontak dengan kebudayaan lain, sistem terbuka lapisan masyarakat, 

sistem pendidikan yang maju, karakter masyarakat, rasa tidak puas, 

ideologi, dan heterogenitas. 

Kelima, faktor-faktor resiko perubahan sosial. Tidak dapat 

disangkali, bahwa kecenderungan semua perubahan sosial 

mengandung faktor resiko, karena dalam batas-batas tertentu 

perubahan sosial dan kebudayaan tidak saja menggoyahkan budaya 

yang berlaku dan merusak nilai-nilai dan kebiasaan yang dihormati, 

akan tetapi juga mengandung faktor-faktor resiko tertentu antara lain: 

adanya kepentingan individu dan kelompok, timbul masalah sosial 

atau dampak yang tidak dikehendaki, kesenjangan budaya (cultural 

lag).  
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Perubahan Nilai dan Konsep Budaya BaliPerubahan Nilai dan Konsep Budaya BaliPerubahan Nilai dan Konsep Budaya BaliPerubahan Nilai dan Konsep Budaya Bali    

Bali, sebagaimana masyarakat bangsa pada umumnya, kaya akan 

nilai budaya yang adiluhung, agama dan harmoni. Hal ini, tentunya 

tidak terlepas dari potensi-potensi dasar yang terdapat dalam konsep 

dasar yang membangun dan melandasi struktur kebudayaan Bali 

(Mantra 1996: 25-26; Mantra 1990: 41-42; Sulistyawati 2008: 50-51), 

antara lain: 

Pertama, Rwa-Bhineda. Konsep ini adalah dua-listis dan dalam 

hidup selalu ada dua kategori yang berlawanan, yaitu yang baik dan 

yang buruk, sakral dan profan, hulu dan hilir dan seterusnya. 

Pengaruhnya dalam hidup adalah dinamis dan menerima kenyataan 

serta menimbulkan perjuangan untuk menuju yang baik. Secara 

harafiah Rwa-Bhineda dapat diartikan sebagai “dua hal yang berbeda”. 

Yang dimaksud dengan dua hal ini adalah kebaikan (dharma) dan 

keburukan (adharma). Masyarakat Bali mempercayai bahwa kebaikan 

selalu akan menang melawan keburukan. Untuk melawan keburukan, 

perang bisa menjadi satu cara. Dalam prakteknya, pemaknaan 

keburukan dan kebaikan ini diperlihatkan dari kain khas Bali yang 

berbentuk kotak-kotak catur berwarna hitam-putih, di mana kedua 

warna tersebut ditempatkan berselang-seling. Hal ini menunjukkan 

pengakuan masyarakat Bali bahwa kedua hal tersebut akan selalu 

hadir dalam kehidupan manusia. Dalam pemaknaan yang lebih luas, 

Rwa-Bhineda diartikan sebagai pengakuan masyarakat Bali akan 

adanya berbedaan, kemajemukan, dan multikulturalisme dalam 

struktur kemasyarakatannya maupun sikapnya terhadap pendatang 

maupun orang lain (Parimartha 2003 dalam Zuhro dkk. 2009: 208).  

Kedua, Desa, Kala, Patra dan Desa, Mawa, Cara. Desa Kala Patra 

adalah konsep ruang (desa), waktu (kala) dan keadaan riil di lapangan 

(patra), menyesuaikan diri dengan keadaan tempat dan waktu dalam 

menghadapi permasalahan. Di sini kebudayaan diperlukan sebagai 

potensi untuk mengembangkan diri sendiri. Konsep ini menunjukkan 

penerimaan terhadap kenyataan hidup bahwa dalam suatu 
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keseragaman ada keragaman, atau dalam kesatuan ada perbedaan. 

Konsep ini memberi landasan luwes dalam komunikasinya ke luar 

maupun ke dalam serta menerima perbedaan dan variasi menurut 

faktor tempat, waktu dan keadaan. Umpamanya walaupun di Bali ada 

kesamaan bahasa dan agama, namun bentuk dan isinya kaya akan 

variasi. Dengan perkataan lain, konsep ini menyebabkan kebudayaan 

Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi 

pengaruh kebudayaan luar. Sedangkan konsep Desa Mawa Cara 

menunjukkan bahwa masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan 

kebiasaan atau adat perilaku di tiap desa dan oleh karenanya setiap 

warga Bali diminta untuk bertindak-tanduk sesuai dengan tempat di 

mana ia berada. Konsep ini mengarahkan pada suatu pemahaman awal 

akan keterbukaan dan teloransi yang tertanam dalam budaya Bali. 

Ketiga, Tri Hita Karana (tri: tiga, hita: kebahagiaan, dan karana: 

sebab). Secara tekstual Tri Hita Karana berarti tiga penyebab 

kebahagiaan, yaitu: Tuhan (Parahyangan), manusia (Pawongan) dan 

alam atau tempat tingggal (Pelemahan), dalam suatu konsep 

keselarasan, selaras dengan Tuhan (vertikal), selaras antar sesama 

manusia dan masyarakat (horizontal) dan selaras dengan 

alam/lingkungannya (diagonal). Jadi Tri Hita Karana mengajarkan pola 

hubungan hidup yang harmonis di antara ketiga unsur tersebut untuk 

mencapai “Moksartham jagadithiya ca iti dharma”, (mencapai 

kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan hidup rohani secara selaras 

dan seimbang).    

Keempat, Tatwamasi. Tatwamasi artinya saya adalah engkau, 

engkau adalah saya. Manusia pada hakekatnya adalah satu, sehingga 

menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Dengan 

demikian wajib untuk saling mencintai dan menolong. 

Kelima, Karmapala. Karmapala artinya, hasil dari suatu 

perbuatan. Suatu pandangan dan keyakinan bahwa setiap perbuatan 

pasti mendatangkan hasil tertentu. Siapa yang berani berbuat sesuatu 

dia sendiri yang akan memperoleh hasilnya. Sekecil apa pun perbuatan 

manusia pasti ada hasil atau akibatnya. Bila berbuat baik maka hasil 
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yang baik akan diperoleh, demikian pula sebaliknya. Bila berbuat 

buruk, maka hasil yang buruk pulalah yang akan didapatkan, “jagung 

ditanam, maka jagung juga yang akan dipetik”. 

Keenam, Taksu. Taksu adalah kekuatan dalam, inner power yang 

memberikan kecerdasan, keindahan dan mujizat. Dalam kaitannya 

dengan pelbagai aktivitas budaya di Bali, taksu juga punya arti sebagai 

kreativitas budaya murni, genuine creativity, yang memberi kekuatan 

spiritual kepada seorang seniman untuk mengungkapkan dirinya 

“lebih besar” dari kehidupan sehari-harinya. Seorang seniman dapat 

dikatakan memiliki suatu taksu apabila ia mampu mentransformasikan 

dirinya secara utuh sesuai dengan peran yang ditampilkannya dan 

muncul dengan stage presence yang memukau, sehingga dengan 

penampilan itu ia dapat menyatu dengan masyarakat pendukungnya. 

Landasan-landasan inilah yang menjadi sumber nilai yang sangat 

kental dalam menjaga harmoni sosial. Akan tetapi, seiring dengan 

dinamika kehidupan masyarakat Bali khusus dalam era sepuluh tahun 

terakhir ini, nilai-nilai luhur yang multikultur, plural, dan universal 

tersebut mulai tergerus dan telah terjadi perubahan yang signifikan.  

Sebagaimana dipaparkan dalam pendahuluan, bahwa dalam 

kehidupan masyarakat Bali pada awalnya ada dikotomi sebagai 

penanda antara pendatang dan orang lokal, yaitu nak Jawa dan nak 

Bali (orang Bali menyebut semua orang Indonesia lainnya anak Jawa 

dan semua orang asing tamu). Mungkin pada awalnya istilah ini hanya 

sebagai penanda yang tidak memiliki makna signifikan kecuali 

menunjukkan kelokalan dan kenonlokalan. Akan tetapi, istilah nak 

Bali dan nak Jawa sekarang telah bergeser dan melahirkan persoalan 

struktural yang menyebabkan terjadi ketegangan relasi antara orang 

Bali (penduduk lokal) dan pendatang. Dulunya orang Bali menyebut 

orang Jawa sebagai nyama Jawa (saudara dari Jawa) kini, sebutan itu 

sudah bergeser menjadi jelema Jawa (orang Jawa). Perbedaan nyama 

Jawa menunjukkan kedekatan sedangkan jelema Jawa menunjukkan 

kejauhan. Begitu juga dengan kata nyama Selam (saudara Islam) yang 

kini bergeser menjadi jelema Selam (orang Islam). 
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Menyama brayaMenyama brayaMenyama brayaMenyama braya        

Sebuah ungkapan sederhana dan cukup menggelitik, tetapi 

memiliki makna yang dalam sering terlontar dalam kehidupan 

bermasyarakat di Bali dalam kaitan dengan menyama braya adalah 

“Berapa ada bumi: satu, berapa ada manusia banyak, berapa ada agama: 

banyak, dan berapa ada Tuhan: satu”. Ungkapan ini memiliki 

pengertian dan makna bahwa Tuhan yang satu menciptakan manusia 

dan agama yang banyak, dengan maksud agar manusia dan agama 

yang banyak saling melengkapi dan berjuang bersama di bumi yang 

satu dalam membangun keharmonisan dan kedamaian serta keadilan. 

Menyama braya secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni 

‘nyama’ dan ‘braya’. ‘Nyama’ berarti saudara, kemudian mendapat 

awalan ‘me’ menjadi ‘menyama’ yang berarti bersaudara (Gautama 

dkk. 2009: 436). Nyama maupun menyama yang berarti 

saudara/bersaudara yang dimaksud adalah saudara kandung/saudara 

keturunan darah (vertikal), dan juga mengacu dari pengertian kata 

saudara (‘se’ artinya satu, ‘udara’ berarti: perut). Jadi nyama/menyama 

adalah saudara/bersaudara karena berasal dari satu perut, satu 

keturunan darah, tunggal dadia/ tunggal purusa (saudara kandung, 

misan, mindon). Sedangkan ‘braya’ berarti tetangga terdekat atau 

orang sekitar (horizontal). ‘Braya’ adalah tetangga, kerabat atau sesama 

umat manusia (Gautama dkk. 2009:91). Dalam bahasa Bali, “braya” 

juga disebut ‘semeton’ (‘se’ berarti satu dan ‘meton’ atau ‘metu’ berarti 

lahir). Jadi ‘braya’ adalah semua umat manusia karena satu jalan 

kelahiran.  

Pada sisi lain, secara etimologi menyama braya juga memiliki 

pengertian yang terbalik sebagaimana yang dijelaskan di atas. ‘Nyama’ 

berasal dari kata ‘nyam’. ‘Nyam’ berarti ‘yeh’ (air) dan yeh itu adalah 

‘kama’. ‘Kama’ adalah bibit kehidupan, air mani (Aryana 2008: 8). 

Kemudian dari kata ‘kama’ ada kata kamu dan kami. Kamu dan kami 

adalah sama-sama saudara/bersaudara sebab berasal dari ‘kama”. Jadi 

‘nyama’ atau ‘menyama’ berarti semua umat manusia 
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saudara/bersaudara karena tunggal bibit, disamping itu ‘nyama’ atau 

‘menyama’ yang berarti semua umat manusia bersaudara mengacu dari 

arti kata saudara (‘se’ berarti satu, ‘udara’ berarti udara/angin) sebab 

yang menghidupkan kita adalah satu udara. Sedangkan ‘braya’ adalah 

perubahan dari kata ‘brayat’ yang berarti saudara kandung, misan dan 

mindon (sepupu) atau orang-orang se-klen; di Bali dikenal dengan 

tunggal purusa, tunggal kawitan, tunggal dadia, tunggal sanggah, 

tunggal sembah yang berarti satu leluhur, satu tempat pemujaan atau 

satu agama (Pan Sedina wawancara 13 Pebruari 2005 dalam Damayana 

2005: 3-4). 

Kendati pun adanya pengertian berbeda secara etimologi, di 

mana yang satu memahami “nyama” lebih sempit sedangkan yang lain 

lebih luas, demikian juga “braya”, akan tetapi sesungguhnya 

mengandung esensi dan prinsip dasar yang sama, bahwa “nyama 

braya” adalah sebuah frasa dan sekaligus terminologi untuk 

menyatakan persaudaraan sesama manusia. Sedangkan menyama 

braya adalah suatu cara hidup yang memahami bahwa semua manusia 

adalah bersaudara atau cara hidup yang memperlakukan semua 

manusia sebagai saudara.  

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, masyarakat Bali 

memahami bahwa menyama braya dalam beberapa hal:  

Pertama, menyama braya (persaudaraan) adalah kekayaan 

utama, bukan uang, pangkat atau wanita. Ada sebuah petuah yang 

membudaya dalam masyarakat Bali “buat apa kaya tapi tak bisa 

menyama braya” (Suarka 2005: 40-41).  

Kedua, menyama braya adalah jalan untuk menggapai 

kebahagiaan dan keharmonisan hidup (dharma santi). Menurut Suda 

Sugira (wawancara: 17 Pebruari 2005 dalam Damayana 2005: 4) 

Menyama braya mulai ada pada sejak 500 tahun yang lalu, tepatnya 

ketika Bali diperintah oleh kerajaan Gelgel di bawah kepemimpinan 

Dalem Waturenggong. Cara hidup yang dilandasi menyama braya oleh 

Dalem Waturenggong disebarkan ke seluruh Bali bahkan sampai ke 
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Sumbawa dan Lombok. Cara hidup ini dimaksudkan untuk menjaga 

keharmonisan hidup di tengah masyarakat yang berbeda khususnya 

antara Bali (baca: Hindu) dengan Budha dan Islam. Selanjutnya dari 

menyama braya ini lahirlah sebutan identitas: nyama Bali (saudara 

Bali), nyama Cina (saudara cina), nyama selam (saudara Islam), nyama 

Buda (saudara Budha) dan kemudian nyama Kristen (saudara Kristen) 

(Setia 2002: 89; Soethama 2006: 2005). Bahkan menurut Wijana (2003: 

59) dalam konsepsi hari raya di Bali pun kemudian dikenal adanya 

istilah Galungan Cina, untuk menyambut hari raya imlek, galungan 

Selam untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Dengan perkataan lain, 

bahwa dengan adanya sebutan nyama (Cina, Islam, Bali, Budha dan 

Kristen) dalam pergaulan/interaksi masyarakat Bali menjadi satu bukti 

bahwa sejak dini masyarakat Bali sadar, bahwa nyama atau braya tidak 

dipahami sebatas tunggal darah atau se-klen, seagama, seetnis dan 

sekultur namun mereka memahami walaupun tidak tunggal darah 

atau se-klen, berbeda dalam keyakinan/agama, etnis dan kultur 

sesungguhnya mereka semua adalah bersaudara. Adanya perbedaan-

perbedaan (agama, keyakinan, suku, bahasa, kultur dan warna kulit) 

tidak membuat tali persaudaraan terputus, justru menyama braya 

menjadi bingkai atau pelindung dalam kerukunan hidup atau integrasi 

masyarakat dari ancaman pertikaian dan disintegrasi.  

Menyama braya sebagai sebuah jalan untuk menggapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan adalah aktualisasi dari landasan hidup 

Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan hidup, salah satunya 

adalah harmoni dengan sesama), juga terungkap melalui beberapa lagu 

daerah yang cukup populer dalam masyarakat Bali, misalnya, 

Kembang Jempiring (Maskot Kota Denpasar sebagai kota budaya) dan 

Bungan Sandat (Cakra 1993), Kidung Leluhur dalam tembang ginanti 

(Sutantra 2008: 29) yang sarat dengan pesan-pesan moral. Pada ketiga 

lagu tersebut, mengungkapkan betapa pentingnya menyama braya. 

Contoh dalam lagu bungan sandat, misalnya: 
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“Yen gumanti bajang  
Tan bina ye pucuk nedeng kembang 
Di suba ye layu, tan ada ngerunguang 
Ngemasin mekutang 
 Becik melaksana 
 De gumanti dadi kembang bintang 
 Mentik di rurunge , mekejang mengempok 
 Raris keentungang 
Reff:  
To ibungan sandat selayu-layune miik 
To nyandang tulad seuripe melaksana becik 
Para teruna-teruni mangda saling asah asih asuh 
Menyama brayaMenyama brayaMenyama brayaMenyama braya to kukuhin rahayu kepanggih”.  

 
Terjemahan bebas:  
 
“Masa muda 
Laksana bunga yang sedang kembang 
Ketika ia layu, tak berguna. 
Dan akhirnya dibuang 
 Berbuatlah yang baik 
 Jangan seperti kembang bintang 
Tumbuh di jalan semua orang memetik 
Selanjutnya dibuang 

Reff: 
Pandanglah bunga sandat kendati pun ia layu namun tetap harum 
Contohlah dia sepanjang hidup berbuatlah yang baik. 
Para teruna-teruni hiduplah saling asah asih asuh 
Perkuat menyama brayamenyama brayamenyama brayamenyama braya keharmonisan akan terwujud” 
 

Bait-bait lagu di atas, menegaskan bahwa hidup ini akan 

bermakna dan harmoni bila nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat 

universal,  yakni saling asah, asih. dan asuh (saling belajar, saling 

mengasihi, dan saling menjaga) yang terkandung dalam menyama 

braya itu diperkuat.  

Ketiga, menyama braya adalah salah satu kearifan lokal (local 

wisdom) masyarakat lokal Bali, yang pahami dan diyakini secara luas 

sebagai sebuah kearifan yang cukup efektif dalam menjaga integrasi 
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masyarakat (sosial). Integrasi disini dipahami sebagai pengendalian 

terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial 

tertentu. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap terintegrasi 

meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa fisik maupun 

konflik yang terjadi secara sosial budaya. 

 Kearifan lokal yang dimaksud di sini adalah ciri-ciri kebudayaan 

yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman 

mereka di masa lampau (Poespowardojo 1986 dalam Triguna 2008). 

Lebih lanjut Astra (2006 dalam Astika 2008: 41), menyatakan bahwa 

yang dimaksud kearifan lokal adalah aneka unsur budaya yang 

dimiliki oleh suatu wilayah atau masyarakat, yang mengkristal secara 

evolusioner dan tersusun secara kumulatif seiring dengan pengalaman 

wilayah atau masyarakat tersebut, yang memiliki kemampuan 

mengolah serta mengintegrasikan unsur-unsur budaya pendatang 

dengan budaya setempat, sehingga dapat memperkaya dan 

meningkatkan kualitas atau nilai budaya setempat dan bermakna bagi 

pembinaan dan adat masyarakat pendukungnya. Dengan sifat-sifat 

yang hakiki, seperti: 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) 

mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) 

mempunyai kemampuan mengintegrasi budaya luar, dan 4) mampu 

mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya 

sendiri, sehingga fungsi yang dapat dilaksanakan oleh kearifan lokal 

menjadi sangat luas dan beragam.  

Secara konsepsional kearifan lokal (Geriya 2004: 8-10) adalah 

bagian dari kebudayaan yang merupakan kebijakan manusia dan 

komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika cara-cara 

dan prilaku yang melembaga secara tradisional mengelola berbagai 

sumber daya manusia dan sumber daya budaya untuk kelestarian 

sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup berkelanjutan. 

Kearifan lokal yang dimaksud adalah sebagai kebijakan para leluhur 

yang telah disepakati, fungsi secara empiris karena pengalaman turun-

temurun, semuanya dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan 

sejahtera, harmonis lahir batin. Bentuk cakupannnya bidang sastra 
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lisan tradisional, upacara tradisional dan tingkah laku sebagai sikap 

teloransi untuk menghargai manusia dengan manusia, manusia dengan 

lingkungan dan manusia dengan penciptanya.        

Kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya. 

Dalam pandangan John Haba (2007: 11) kearifan lokal ialah sebuah 

kebudayaan yang mengacu pada pelbagai kekayaan budaya itu sendiri, 

yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat, dikenali, 

dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu 

mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat.    Berdasarkan 

iventarisasi Haba, setidaknya ada enam signifikan serta fungsi sebuah 

kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk 

pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik atau menjaga 

integrasi sosial. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. 

Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan 

kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari 

atas (top down), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, daya ikat lebih mengena dan 

bertahan. Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan 

bagi sebuah komunitas. Kelima, kearifan lokal akan mengubah pola 

pikir dan hubungan timbal-balik individu dan kelompok, dengan 

meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimiliki. 

Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya 

kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama 

untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan 

merusak, solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di 

atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi (Haba 

2007: 334-335) 

Sehingga dalam pengertian di atas, menyama braya sebagai 

kearifan lokal masyarakat Bali adalah elemen perekat lintas warga dan 

lintas agama yang tidak bersifat memaksa tetapi berfungsi mendorong 

terbangunnya kebersamaan sekaligus untuk menepis berbagai 

kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal. 


