EMPAT

MENYAMA BRAYA
DALAM PLURALITAS DAN INTEGRASI
SOSIAL BALI
Stere
Stereotipe Bali
Secara historis, Bali dan dinamikanya memiliki pluralitas dalam
identitas Bali Mula atau Bali Aga (Bali Asli) dan Bali Majapahit (wong
Majapahit). Hal ini dimulai sekitar tahun 1350 Masehi, ketika Sri
Kresna Kepakisan dari Kediri pemegang kuasa Majapahit atas Bali,
mengukuhkan sebuah identitas sosial baru. Wong Majapahit, yang
membedakan dengan identitas penduduk lokal Bali, yang disebut Bali
Aga atau Bali Mula. Identitas ini memberi batas-batas pembeda dalam
seluruh lapangan kehidupan (budaya, agama dan politik). Secara
geokultural, orang-orang Bali keturunan Majapahit bertempat tinggal
di daerah Bali dataran yang berlimpah air, sehingga mereka mengenal
pengairan (subak). Secara politis, wong Bali dataran lebih memilih
menerapkan sistem kepemimpinan tunggal dan monolitik. Mereka
mengenal puri dan grya sebagai pemegang otoritas ekonomi politik
dan kultural. Sedangkan Bali Aga wilayah pedalaman yang berbukitbukit. Secara ekologis tergantung pada alam dan sumber daya hutan.
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Secara politis, mempunyai sistem sosial yang komunal
kepemimpian kolektif (Dwipayana 2005: 4; Wiana 1993: 97).

dan

Sejalan dengan berkuasanya dinasti Majapahit di Bali dan
terjadinya migrasi Jawa-Bali, maka lahirlah pembeda yang kedua yang
didasarkan pada identitas kewangsaan (tri wangsa dan jaba wangsa)
sebagai sistem “kasta” khas Bali (Wiana 1993: 98; Dwipayana 2005: 5
dan Putra 1998: 32).
Kemudian dengan disintegrasinya kekuasaan Gelgel sebagai
pusat Kerajaan Bali pada abad ke-17 menyusul kudeta Patih Agung
Maruti, Bali pun terus ditikam konflik internal, perseteruan sesama
Bali. Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan dan masing-masing
kerajaan punya kecenderungan menggunakan orang-orang Islam
sebagai tangan kanan, benteng hidup kerajaan, melindungi kerajaan
dari serangan musuh. Puri Gede Karangasem misalnya, dilingkari oleh
dua lapis perkampungan Islam, lingkaran pertama dibangun 10
perkampungan Islam, yakni Islam Nyuling, Dangin Sema, Bangras,
Karang Lako, Karang Tohpati, Ampel, Gelumpang Suci, Jeruk Manis,
Karang Tebu, dan Karang Cermen. Pada lapisan kedua dibangun 12
perkampungan Islam, yakni: Bukit Tabuan, Anyar, Yeh Kali, Ujung
Pesisi, Ujung Sumbawa, Segara Katon, Subagan, Buitan, Kecicang,
kedokan, Saren Jawa dan Kampung Sindhu (Agung dalam Media
Hindu Februari 2010 Edisi 72: 17).
Dengan demikian datangnya Islam ke Bali pertama-tama adalah
sebagai pengiring raja, bukan untuk menyebarkan agama Islam.
Hubungan yang baik antara komunitas Islam dengan puri, bahkan
beberapa puri (Puri Gede Karangasem dan Badung) memiliki
hubungan darah, melalui perkawinan serta kebaikan puri atau raja-raja
di Bali (Puri Karangasem, Puri Badung, Negara, Buleleng dan
Klungkung) di mana komunitas Islam diberi tempat tinggal, tanah
pertanian, tempat untuk masjid, dan bantuan bila mereka naik Haji.
Tidak ada seorang raja pun di Bali yang menekankan mereka untuk
beralih agama. Bahkan ketika seorang utusan Sultan Demak gagal
mengislamkan Bali, karena kalah adu kesaktian dengan Dalem
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Waturenggong, utusan ini diberi tempat di Klungkung, karena takut
pulang. Kuburannya sekarang ada di Desa Satrya Klungkung (Putra,
dalam Media Hindu: Pebruari 2010: 2). Adanya peran raja-raja di Bali,
yang demikian inilah makin mengokohkan eksistensi kehadiran Islam
di Bali dan sekaligus telah menjadikan masyarakat Hindu Bali terbuka
dan bersahabat serta menyebutnya “nyama Selam” atau saudara Islam
(Wijaya 2004: 145).
Munculnya identitas Islam atau pengakuan eksistensi masyarakat
Islam oleh masyarakat Bali (Hindu) tidak hanya dapat dilihat dengan
adanya kampung-kampung Islam di Bali, misalnya: Kepaon, Serangan
di Denpasar, Kuta di Badung, Loloan di Jembrana, Kecicang di
Karangasem, Pegayaman di Buleleng. Tetapi juga ada yang
teraktualisasi dalam wujud pendiriaan tempat pemujaan (pesimpangan
betara di Mekah) pada beberapa pura di Bali (Mengwi, Badung dan
Bangli).
Jejak interaksi masyarakat Islam di Bali dapat pula dilihat lewat
dari adanya seni kolaboratif Bali-Muslim seperti seni hadrah atau
burdah yang dilengkapi dengan dengan alat musik tiup dari kerang
atau di Bali di sebut sungu (Bali Post, 2 Mei 2010) dan karya sastra
yang mengandung kebudayaan asimilasi Islam-Hindu. Beberapa
diantaranya adalah: krama selam (witaning selam), tatwa berawa, Seh
Umbul Ibrahim (Kitab Tasaup Cara Bali), sejarah Jawa lan Sejarah
Arab, Jajaluk Selam ing Mekah, Ana Kidung, Geguritan Ahmad

Muhamad Raden Saputra, Geguritan Siti Badariah, seni gambuh,
kesenian cakepung (cerita Panji Ahmad-Muhamad, Ratu Magedap dari
Mesir, Rebana, Wayang Sasak, (Redaksi Media Hindu Februari
2010:13; Anshori 2008: 4) dan Geguritan Tamtam (Suardeyasa, dalam
Media Hindu Oktober 2010: 33).
Geguritan Tamtam misalnya; adalah sebuah cerita yang dominan
berkembang di Buleleng, yang merujuk pada situasi pertemuan antara
masyarakat Hindu dengan masyarakat Islam di Buleleng di masa
lampau. Latar belakang dari geguritan ini, sesungguhnya
mengharapkan sebuah dialog antara Hindu-Islam. Tidak dengan
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mengandalkan kekerasan fisik maupun simbolik dalam menyelesaikan
permasalahan umat. Dalam Geguritan tersebut, diceritakan: “Dua
orang murid Sang Aji Saka bernama Si Ginal-Ginul. Si Ginul lahir pada
seorang petani miskin pada perkampungan seorang pasangan keluarga
Hindu bernama Tamtam. Si Ginal lahir di Mesir Puri menjadi raja
agung diberi nama Ni Diah Adnyaswari.Sang Raja mengadakan
sayembara, untuk mengadu kemampuan dengan putri Ni Adnyaswari
yang tersohor di bawah binaan Trana Windu Bagawanta, seorang
penasehat kerajaan Mesir Puri. Jika mampu mengalahkan Diah
Adnyaswari maka akan dijadikan sebagai raja Mesir Puri dan Ni Diah
Adnyaswari sebagai permaisuri. Jika rakyat biasa taruhannya di hukum
mati. Hampir sebagian besar kerajaan yang datang untuk mengadu
kemampuan, semuanya kalah. Ada yang mengandalkan bagus rupa,
ada pula yang menggunakan cara-cara tidak terhormat. Raja Hindu
tidak ada yang mengikuti sayembara itu, namun ada satu orang dari
rakyat biasa mengikuti. Tamtam berhasil menjawab pertanyaan yang
diajukan Ni Diah Adnyaswari dengan baik, Yama-Niyama itu
namanya, pengendalian diri pada tahapan jasmani dan rohani. Tamtam
bertanya “Isin Telah” di simpan di tempat yang besar akan memenuhi
alam semesta beserta segala isinya, di tempat yang kecil akan longgar
selalu. Pertanyaan ini membuat Ni Diah Adnyaswari kewalahan,
hingga meminta tempo selama tiga hari untuk memikirkan
jawabannya. Lama sudah berpikir tapi tapi tidak bertemu juga dengan
jawabannya, timbullah niat Ni Diah Adnyaswari untuk memberikan
minum yang memabukkan Tamtam agar dapat membuka rahasia, Ni
Diah Adnyaswari datang ke pondokan Tamtam, untuk merayu
Tamtam agar mau menerima persembahan dari istana. Tamtam sadar
dalam mabuk itu telah membuka seluruh rahasia pertanyaannya. Dia
sadar sudah ditipu, dan cepat-cepat mengambil gelang perhiasan Ni
Diah yang bergegas pergi. Tamtam mendapatkan perhiasan milik Ni
Diah untuk menyampaikan keberatan untuk menyampaikan
keberatan waktu di sidang nanti. Pada saat disidangkan Ni Diah
Adnyaswari menjawab dengan enteng. Tamtam mengajukan
keberatannya dan peninjauan kembali untuk menunda hukumannnya,
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selama beberapa saat untuk memberikan penjelasan kepada sang raja,
tentang tipu daya yang dilakukan Ni Diah. Tamtam memberikan bukti
gelang milik Ni Diah yang berhasil dirampasnya, Ni Diah telah
berupaya yang tidak baik untuk mendapatkan jawaban, datang di
malam hari ke gubuk orang miskin tanpa pengawal berbusana kerajaan
dan membawa minuman keras, merayu. Sang raja menerima keberatan
dan peninjauan kembali oleh Tamtam, sang raja sebagai hakim dalam
sanyembara bersama para menteri menyepakati Ni Diah telah kalah
dalam sayembara. Tamtam menjadi raja di Mesir Puri bersama
permaisuri Ni Diah Adnyaswari. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa
dari cerita ini dapat dilihat suatu dialog harapan di masa depan. Isin
Telah, tidak mampu dijawab. “Isin Telah”, itu tidak lain adalah
pikiran, di atas pikiran itu Sang Atma yang memberikan kehidupan. Ni
Diah tidak paham pengetahuan tentang Sang Atma. Sang Atma yang
berada dalam tubuh akan menjadi kecil dan sekecil-kecilnya, jika Dia
di alam semesta akan mampu mengisi seluruh alam semesta ini. Itulah
sifat Tuhan.
Kesadaran tentang Islam (Selam) di Bali juga sudah masuk ke
wilayah upakara ritual agama Hindu. Ada sebuah hari raya yang
bernama Sugihan Jawa. Di dalam hari raya ini sarana upacara biasanya
ada ”banten selam” (sesajen Islam), yaitu banten yang dibuat dari
ayam atau itik, bukan dari daging babi. Ini sekaligus membuktikan
bahwa istilah ”selam” bukan merupakan ejekan atau sinisme. Mereka
dipandang sebagai orang lain, dengan keyakinan inferior yang harus
diselamatkan. Mereka adalah nyama, saudara. Ini sesuai dengan etika
Hindu Vasudaiva Kutumbakam, semua makhluk adalah satu keluarga
(Putra, 2010 dalam Media Hindu Pebruari 2010: 2).
Di Bungaya, Bebandem, Karangasem dalam sebuah upacara yang
disebut ngusaba dangsil. Ngusaba berasal dari kata usaba, artinya
upacara selamatan desa atau subak. Ngusaba berarti melaksanakan
upacara selamatan desa atau subak (Kamus Bali Indonesia, 1990: 782).
Sedangkan dangsil merupakan lambang kesuburan atau sarana upakara
yang terbuat dari pohon palegantung/pohon yang berbuah, kecuali
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kelapa. Ini dihias sedemikian rupa, sehingga menyerupai meru (Meru
merupakan salah satu bangunan suci umat Hindu di Bali, yang sangat
agung, megah dan monumental, sarat dengan kandungan makna
simbolis dan kekuatan religius. Meru dijumpai pada pura-pura besar di
Bali dengan ciri khasnya adalah atapnya yang bertumpang tinggi.
Meru tidak hanya dijumpai di pura-pura di Bali, tapi juga pada
upacara-upacara ngaben (kremasi) di Bali sebagai wadah sawa atau
watang (mayat) pada upacara pitra yadnya. Meru bermakna sebagai
perlambang Gunung Mahameru, perlambang Tuhan Yang Maha Esa
(alam semesta) dan "Ibu Bapak" (purusa pradhana), berfungsi sebagai
tempat pemujaan atau stana para dewa-dewi, betara batari, dan roh
suci leluhur). Sarana banten sebanyak tujuh buah yang besar serta
beberapa yang kecil itu, terbuat dari berbagai jenis jajan Bali untuk
upacara keagamaan. Poros tunggal dangsil dari kayu berbuah (kecuali
kelapa), tak boleh disambung. Tingkatan dangsil yang umumnya ganjil
itu, terbuat dari plawa (berbagai jenis daun-daunan untuk upacara),
seperti daun andong dan bunga-bungan lainnya. Usaba Aya (besar),
minimal mesti dilaksanakan 10 tahun sekali. Namun, karena berbagai
sebab, seperti sulitnya mencari pohon palagantung yang tinggi untuk
sarana dangsil atau kemampuan warga yang terbatas, upacara itu
bahkan baru bisa dilaksanakan lebih dari 10 tahun. Terakhir usaba itu
dilaksanakan 24 tahun lalu, yakni pada Januari 1978. Upacara ini selain
dilaksanakan Desa Adat Bungaya, juga didukung 12 desa adat lainnya,
termasuk Batudawa di Kubu. Karena itu, selain sebagai simbol ucapan
terima kasih atas limpahan kesuburan dan keselamatan atas anugerah
Tuhan, juga dipercaya sebagai pemersatu warga di desa adat
sekitarnya. Sebab, saat upacara berlangsung, selain warga desa
Bungaya sendiri, juga ikut mendak atau ngiring Ida Batara, juga desadesa yang ada di sekitarnya. Dengan demikian usaba dangsil adalah
upacara selamatan dan ungkapan syukur desa, subak dengan memakai
sarana pohon berbuah, kecuali pohon kelapa. Upacara ini sekaligus
sebagai pemersatu warga desa di desa Bungaya.

96

Menyama braya dalam Pluralitas dan Integrasi Sosial Bali

Pada puncak acara usaba dangsil warga adat maupun pemedek
(undangan) luar desa, tua-muda tak boleh berpakaian sembarangan.
Tak boleh memakai sandal, tak boleh pakai baju, tetapi memakai kain
sebatas dada atau sebatas pusar. Busana juga tidak boleh satu warna
polos, tetapi warna-warni, tak memakai udeng (destar) atau penutup
kepala lainnya. Setelah upacara ini, diharapkan wilayah Desa Bungaya
dan sekitarnya tenteram dan bahagia. Setiap usaha yang dilakukan
warga agar berhasil dan dilimpahkan anugerah Tuhan) dalam
rangkaian upacara inilah melibatkan nyama Islam Belalungan (salah
satu komunitas Islam yang ada di Karangasem) “Majeng ring

bebanten/aturan sane munggah ring dangsil dasane patut keunggahang
olih Islam Belalungan tur kekemitin, keantebang untuk De Mangku
Maspahit, De Mangku Puseh, De Mangku Bukit, De Mangku Jawa,
raris layuban ring dangsil dasane kelayub antuk Islam Belalungan”
(Berkaitan dengan sesajen/persembahan yang di persembahkan pada
dangsil dasane harus dipersembahkan atau diletakkan oleh Islam
Belalungan, yang diawali dengan doa Pandita Mas Pahit, Pandita
Puseh, Pandita Bukit, Pandita Jawa, selanjutnya arakan dangsil dasane
dipikul oleh Islam Belalungan). Selanjutnya kata Nyoman Sekar selaku
Bendesa Adat Bungaya Kangin bila nyama Selam tidak terlibat maka
dangsil itu tidak akan mampu dipikul dan diarak dengan benar.
(Nyoman Sekar, wawancara 2 Nopember 2010; Notulen Usaba Dangsil
2002: 8).
Selain beberapa hal di atas, Islam sebagai kelompok minoritas di
Bali, dapat diterima dengan terbuka dan bersahabat, karena walau
sudah menetap berabad-abad di Bali, namun tidak melakukan proses
Islamisasi. Mereka bukan dari orang-orang Bali yang kemudian
berpindah menjadi Islam. Dalam rentang waktu yang begitu lama,
umat Hindu tidak berkonfrontasi dengan komunitas Islam lokal,
sehingga boleh dikatakan tidak ada tantangan yang berarti.
Kehadiran pemerintahan kolonial Belanda 1908, kendati pun
tidak pernah mendukung secara langsung misionaris datang dan
bekerja di Bali, misalnya dengan mengeluarkan larangan bagi para
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misionaris dan zendenleter melakukan aksinya, karena dianggap
merusak Bali. Tetapi kehadiran pemerintah kolonial Belanda tetap
menjadi cikal bakal lahirnya identitas Kristen yang eksistensi
terbangun sejak awal tahun 1930-an, ketika agama Kristen masuk ke
Bali melalui perantaraan orang China bernama Tsang to Hang. Dia
sengaja diundang oleh seorang misionaris Amerika bernama R.A.
Jaffray, yang mampu membaca kelemahan undang-undang Belanda,
bahwa pelarangan itu hanya diperuntukkan bagi misionaris berkulit
putih. Itu berarti ada peluang bagi masuknya misionaris berkulit
kuning. Dengan cara itu, Tsang To Hang dari Protestan hadir di Bali
dengan tugas hanya menggembalakan orang-orang China yang
beragama Kristen. Dia kemudian disusul oleh misionaris Katholik
Pastor Johanes Kersten SVD (1935). Kemudian dengan muncullah
komunitas Kristen di Dalung dan Buduk yang menyebar keseluruh
Bali, terutama karena konsep “persaudaraa” serta Desa Kristen
Blimbing Sari dan Katholik Palasari (Wijaya 2004: 145). Selanjutnya
identitas Kristen tidak hanya dapat dilihat dari beberapa hal di atas,
tapi juga dapat dilihat dari hubungan kultural antara budaya Bali dan
Kristen, misalnya dari kehidupan umat dan style bangunan gereja serta
interiornya.
Dalam era pasca-kolonial dengan Bali menjadi bagian dari NKRI
(Negara Kesatuan Repulik Indonesia) secara normatif Bali dan
dinamikanya, makin plural, terlebih lagi akibat dari perubahan
konfigurasi ekonomi-politik yang diakibatkan oleh kapitalisme
pariwisata. Semakin intesifnya perkambangan industri pariwisata di
Bali, menimbulkan semakin besarnya gelombang migrasi dari daerahdaerah di luar Bali, seperti Jawa, Madura, Sumatera, Lombok,
Sulawesi, Timor serta daerah lainnya dan migrasi internasional bagi
orang asing yang melakukan berbagai kegiatan di berbagai tempat di
Bali. Dengan perkataan lain, industri pariwisata di Bali tidak hanya
menggiurkan, menggairahkan, memompa adrenalin para turis dan
menguntungkan para investor, tetapi juga menggiurkan dan
menggairahkan para pendatang dari berbagai daerah di Nusantara ini
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untuk mengais rezeki (bekerja) di Pulau Seribu Pura ini. Kalangan
pendatang memiliki rasionalitas ekonomi sebagai alasan untuk pindah
ke Bali, agar mereka survive. Kebutuhan akan tingkat harapan
ekonomi yang lebih “baik” dibanding dengan kondisi ruang ekonomi
yang tersedia di daerah asal telah membuat mereka meningggalkan
kampung halamannya untuk pindah ke Bali, yang keadaannya lebih
makmur berkat pariwisata (Dwipayana 2005: 6; Burhanuddin 2008: 81;
Picard 2008: 298).

Heterogenitas Bali
Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali Tahun
2009, Pulau Bali yang luas sekitar 5.632,86 km2 atau berukuran hanya
0,3% dari seluruh luas daratan Republik Indonesia, memilki jumlah
penduduk sebanyak 3.471.195 jiwa (1.739.526 jiwa atau 50,10% lakilaki dan 1.732.426 jiwa atau 49,90% perempuan), dengan komposisi
jumlah penduduk berdasarkan agama adalah: Hindu = 2.751.828 Jiwa
(87,44%), Islam = 323.853 jiwa (10,29%), Kristen = 30.439 jiwa
(0,97%), Katholik = 23.834 jiwa (0,76%), Budha = 16.569 jiwa (0,53%)
dan lain-lain 476 jiwa (0,02%). Dari komposisi tersebut, ada pun
jumlah tempat-tempat ibadah yang ada di Bali secara keseluruhan
berjumlah 6.864 buah, meliputi: 6.086 buah tempat ibadah umat
Hindu, 470 buah tempat ibadah Umat Islam, 146 buah tempat ibadah
umat Kristen, 127 buah tempat ibadah umat Budha dan 34 buah
tempat ibadah umat Katholik (Bali dalam Angka 2010: 83,120).
Realitas ini menunjukkan bahwa Bali sebagaimana daerah Indonesia
lainnya memiliki agama, budaya, dan etnis yang plural. Bali tidak
dapat dibaca dengan identitas budayanya tunggal dan homogen.
Kenyataan Bali yang plural, makin dipertegas dengan berdirinya
lima tempat ibadah di satu kompleks yang bernama Puja Mandala,
Nusa Dua Badung yang diresmikan pada 20 Desember 1997 (lokasi
Puja Mandala merupakan daerah berbukit yang kurang lebih berjarak
20 km dari kota Denpasar, 10 km dari kawasan wisata Kuta, 10 km
99

Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali

dari Bandara Ngurah Rai dan 10 menit dari kawasan Nusa Dua dengan
kendaraan umum, dengan panorama perbukitan dan laut). Pendiriaan
tempat ini dilatarbelakangi selain untuk pengembangan pariwisata,
tetapi juga adanya kebutuhan masyarakat pendatang yang berbeda
agama yang bermukim di kawasan Nusa Dua serta untuk membina dan
meningkatkan kerukunan umat beragama. Eksistensi Puja mandala
telah
menimbulkan
interaksi
budaya
yang
melahirkan
Multikulturalisme yang memungkinkan setiap individu dan kelompok
dapat mengembangkan jati diri dan secara timbal balik
mengembangkan sikap-sikap yang positif antar kelompok (Mariyah
dalam Jurnal Kajian Budaya Volume 4 Nomor 8 Juli 2007: 146).

Pertama, dibangun sebuah Pura Jaganatha Puja Mandala sebagai
tempat persembahyangan umat Hindu pada sisi sebelah kanan.
Meskipun pendirian Pura ini pada
Gambar 4.1.
Pura Jagatnatha Puja Mandala
awalnya mendapat respon yang kurang
simpatik dari umat Hindu (khususnya;
Desa Adat Bualu) karena mereka merasa
sejak awal kurang mendapat sosialisasi,
selain itu mereka sudah banyak atau
terikat oleh khyangan tiga (Pura Puseh,
Pura Desa dan Pura Dalem) dan
oleh
khyangan jagat. Akan tetapi
Sumber: Dokumentasi pribadi
kesadaran sikap masyarakat Desa
Pakraman Buala (umat Hindu) yang toleran dan akomodatif, akhirnya
dapat menerimanya. Pura ini di-pelaspas (upacara keagamaan) dan
diresmikan oleh Gubernur Bali pada purnama ketiga tanggal 30
Agustus 2004. Dan sekarang sebagian besar pengempon/pengemong
(umat) dan Pemaksan (pengurus) adalah umat Hindu pendatang yang
tinggal dan bekerja di Nusa Dua.
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Kedua, setelah bangunan Pura, adalah Gereja Kristen Protestan
di Bali (GKPB). Hal yang menarik dari bangunan ini adalah meskipun
Gambar 4.2.
namanya gereja, akan tetapi desain
Gereja Kristen Protestan di Bali
bangunannya adalah budaya Bali (ada
Jemaat Bukit Doa
candi bentar, candi gelung dan bagian
ornament dalamnya). Tidak hanya itu
umat Kristen di Bali pada hari-hari
tertentu seperti Natal, Paskah dan
Perjamuan Kudus (setiap hari raya)
menggunakan pakaian adat Bali, doa
dan nyanyian serta bahasa pengantar
dengan bahasa Bali, penjor, dan
Sumber : Dokumentasi pribadi
pajegan serta gamelan Bali. Meskipun
Bali merupakan kota dewata, akan tetapi hal tersebut tidak menutup
kemungkinan adanya masyarakat Bali yang memeluk agama Kristen,
bahkan dapat dikatakan bahwa kehadiran kekristenan di Bali selain
sebagai sebagai salah satu lembaga keagamaan maupun teologis
bersama dengan organisasi keagamaan yang lain. Mereka juga cukup
representatif, mengambil peran
dalam mengaktualisasikan
kehadirannya melalui keterlibatan dalam pembangunan Bali, melalui:
bank, hotel, lembaga pendidikan, yayasan sosial, dan balai pengobatan.

Gambar 4.3.
Gereja Katholik Maria Bunda Segala
Bangsa

Sumber: Dokumentasi pribadi

Ketiga, bangunan Gereja
Roma Katholik yang letaknya
berdampingan
dengan
Gereja
Kristen Protestan di Bali. Oleh
karena
sesuatu,
gereja
yang
pembangunannya telah rampung
dan difungsikan, sejak tahun lalu
dipugar kembali dan saat ini gereja
Roma Katholik masih dalam proses
pembangunan. Sebagai salah satu
komponen kemajemukan pada
masyarakat Bali, Kristen Katholik
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sama halnya pengikut Kristen Protestan, dalam hal desain dan
ormamen gedung Gereja serta pada hari raya gerejawi tidak lepas dari
keseharian adat dan budaya Bali. Kehadiran Kristen Katholik di Bali,
dalam mengaktualisasikan kehadirannya (secara teologis maupun
praktis) sehingga tidak saja bermakna bagi warganya tetapi juga
masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya, telah terwujudkan
dalam partisipasi aktif pada proses pembangunan di Bali melalui;
rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, dan yayasan-yayasan
sosial.

Keempat adalah sebuah Vihara, tempat bersembahyang umat
Budha. Dalam hal bangunan sama dengan Gereja Katholik dulu juga
sudah rampung, oleh karena sesuatu hal di pugar kembali dan saat ini
sedang dalam proses finishing. Yang menarik dari bangunan ini adalah
pada bagian depannya dihadirkan
Gambar 4.4
Vihara Buddhaguna
prasasti Raja Asoka tentang kekukuhan
agama, yaitu “siapa pun yang menguji
agamanya sendiri dengan merendahkan
orang lain, hanya akan merendahkan
agamanya sendiri” Meskipun secara
umum masyarakat Bali beragama Hindu,
akan tetapi, ada juga yang menganut
agama Budha, meskipun secara kuantitas
jumlahnya lebih sedikit. Dalam hal ini,
Sumber: Dokumentasi pribadi
pemerintah Bali tetap menyediakan
sebuah Vihara untuk masyarakat yang beragama Budha agar dapat
mewujudkan dharma agamanya, dengan demikian akan dapat
berperan dalam dharma negara. Adanya tempat ibadah ini sekaligus
juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa Bali bukan milik satu
kelompok agama atau suku tertentu saja, tetapi milik bersama.
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Kelima, adalah bangunan masjid yang juga tak kalah megahnya
dari yang lainnya. Kehadiran Islam di Bali tidak dapat dilepaskan dari
peran raja-raja di Bali. Misalnya, Sejarah kampung Kepaon sangat erat
kaitannya dengan keberadaan Puri Pemecutan Denpasar. Kendati pun
Gambar 4.5.
pada umumnya Umat Islam adalah
Masjid Agung Ibnu Batutah
masyarakat pendatang (Jawa, Bugis,
Lombok, Madura), oleh orang Bali di
sebut “nyama selam” (saudara Islam)
sehingga
kehadirannya
sangat
memperkaya
dinamika
pluralitas
masyarakat Bali serta memiliki peran
penting bagi pembagunan Bali secara
keseluruhan, baik pada ekonomi,
pendidikan, agama, politik. Ada banyak
Sumber: Dokumentasi pribadi
kampung-kampung Islam di Bali di
tengah-tengah orang Bali yang beragama Hindu, dan mereka dapat
hidup dengan damai bahkan memiliki pertalian darah karena
perkawinan. Kehidupan yang saling menghormati satu dengan yang
lain menjadikan kenyaman hidup di Bali. Hal tersebut nampak jika
terjadi perayaan hari raya keagamaan. Masyarakat yang berbeda
agama saling menyapa dan memberi salam. Demikian juga dalam hal
suka dan duka. Kondisi demikian bertambah ‘mesra dan manis’ setelah
masyarakat Bali yang 92% beragama Hindu, dapat berperan serta
menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatir Qur‘an (STQ) tingkat
nasional pada bulan 1998. “Dari dulu masyarakat Bali memiliki rasa

cinta damai terhadap semua umat, dan tetap menjunjung tinggi rasa
persatuan dan kesatuan bangsa”, kata Ketua PHDI Bali, Ida Bagus
Wijaya Kusuma.
Bali identik dengan pluralitasnya. Semua orang merasa
”memiliki” Bali. Perasaan memiliki ini menyebabkan Bali tidak dapat
distereotipkan dengan agama tertentu atau kelompok tertentu saja.
Sebagaimana dikatakan oleh Suda Sugira (dalam Damayana 2005: 51),
mantan Ketua FKUB Provinsi Bali, secara historis konsep Bali yang
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plural sudah ada sejak jaman dulu, terlebih jaman Dalem
Waturenggong sebagai Raja Bali yang berpusat di Gelgel, Klungkung
(bandingkan ketika seorang utusan Sultan Demak gagal mengislamkan
Bali, karena kalah adu kesaktian dengan Dalem Waturenggong, utusan
ini diberi tempat di Klungkung, karena takut pulang. Kuburannya
sekarang ada di desa Satrya, Klungkung (Putra dalam Media Hindu
Edisi 72 Pebruari 2010: 2).
Mereka mengenal istilah menyama braya dalam harmoni dengan
sesamanya. Konteks dari menyama braya adalah dalam hubungan atau
relasi sosial-budaya sehari-hari antar masyarakatnya. Relasi itu
biasanya diwujudkan dalam saling menolong, memberi kepada
”saudaranya”, misalnya, pada waktu menanam padi, membangun
rumah, kedukaan dan perayaan hari-hari besar keagamaan.
Dalam banyak peristiwa, cara hidup menyama braya dapat
dengan mudah ditemukan pada masyarakat Bali. Hal ini tidak dapat
dilepas dari filosofi hidup yang melandasi budaya tersebut, bahwa
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan tercapai bila manusia itu
memiliki hubungan yang harmoni bersama dengan Tuhan, sesama
manusia dan ciptaan yang lain. Misalnya, dalam wujud acara-acara
kesukacitaan terlebih dalam kedukaan, seperti di Banjar Gelogor,
Pemecutan Denpasar, setiap ada peristiwa baik itu kesukaan terlebih
lagi kedukaan (kematian) masyarakat tanpa dikomando akan datang
untuk terlibat dalam peristiwa itu. Demikan juga biasanya dalam
setiap ada hari raya keagamaan, masyarakat umumnya saling
bersilahturahmi (saling menyampaikan selamat) bahkan ngejot
(mengantarkan makanan) kepada saudara-saudara yang berbeda
keyakinan atau agama (Sugira dalam Damayana 2005: 51).
Wijaya (dalam Putra (ed) 2000: 146), dosen Jurusan Sejarah di
Fakultas Sastra Universitas Udayana mengatakan: komunitas Islam
sebagai kelompok minoritas di Bali dapat menyesuaikan diri dengan
pola tingkah orang-orang Bali, misalnya ikut makan lawar (makanan
khas Bali, yang pada umumnya dibuat dari daging babi yang dicampur
kelapa dan darah segar), tetapi lawar Islam tidak menggunakan daging
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babi dan darah. Mereka juga mengenal tradisi megibung, makan
bersama dalam satu wadah. Lebih jauh dari itu, mereka memberikan
nuansa Bali dalam merayakan Idul Fitri, sehingga dikenal istilah
penyajaan, manis, dan pahing Idul Fitri, yang memiliki makna budaya
yang tak jauh dengan pemahaman masyarakat Bali-Hindu. Sebagai
contoh pada hari penyajaan, mereka membuat jaja uli dan tape ketan.
Begitu juga pada saat penampahan mereka menyembelih hewan.
Berkaitan dengan kebudayaan fisik, mesjid kuno mereka sangat
akulturatif, ada bale banjar dan bale kulkul. Urusan sosial diselesaikan
di bale banjar dan urusan agama di Mesjid. Sedangkan kulkul hanya
dijadikan media komunikasi. Lebih jauh dari itu, di dalam Mesjid ada
mimbar penuh dengan gaya ukiran Bali. Atap mesjid pun selalu seperti
meru, bertumpang dua atau tiga. Dulu dalam upacara sorong sereh,
rentetan upacara perkawinan (khusus di Karangasem) mereka juga
melakukan upacara metatah (upacara potong gigi) dan pepaosan lontar
(pembacaan lontar). Orang-orang Islam juga memainkan wayang kulit
mengambil tema Wong Menak dan bahkan orang Bali Hindu
menyebut Wong Menak sebagai Pendawa dan raja Nur Sirman sebagai
Korawa.
Apa yang menjadi pernyataan Wijaya, secara tidak langsung
dikuatkan oleh Muhajir (2008), seorang yang beragama Islam,
berpandangan mengenai Bali, sebagai berikut:
“Tiap hari raya, selalu ada tradisi jootan itu. Siapa yang merayakan hari
raya maka dia yang akan membaginya ke rumah-rumah mereka yang
tidak merayakan. Kami yang merayakan Lebaran akan panen jootan,
berisi buah dan jajan tradisional Bali lain, saat Galungan. Malah
biasanya sampai terbuang karena saking banyaknya jootan yang kami
dapat. Begitu juga ketika kami merayakan Lebaran. Kami yang ganti
mengirim jootan itu ke semua tetangga kami di gang.
Perayaan hari raya, agama apa pun itu, selalu jadi momen yang
mengharukan bagi kami, saya dan istri. Entahlah. Mungkin karena
kami juga tinggal dalam keanekaragaman itu ketika pada saat yang sama
di banyak tempat lain justru muncul hal yang sama sekali berbeda,
penyeragaman.
Kami berada di lingkungan kecil yang sangat menghormati perbedaan
itu, dan larut dalam tiap momen perayaan atas keragaman itu, ketika
secara global juga muncul sikap orang-orang yang makin gemar
berkumpul hanya dalam satu identitas yang sama.
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Maka, tiap hari raya agama apa pun itu, kami selalu ikut larut di
dalamnya. Sebab hari raya bagi kami tak hanya waktu untuk menyama
braya –merayakan semangat kekeluargaan- tapi juga merayakan
perbedaan”.

Masih menurut Muhajir, tidak hanya dalam situasi perayaan saja
ada peristiwa menyama braya ini. Dalam ritual agama muslim,
misalnya hari raya Idul fitri, ada nuansa Bali yang majemuk itu dalam
perayaannya. Misalnya yang terjadi di Desa Pegayaman Sukasada,
Kabupaten Buleleng (sekitar 80 Km ke arah Utara dari Denpasar):
“Menjelang malam di Desa Pegayaman, sekitar pukul 6 sore itu, suasana
desa mulai terlihat ramai di jalan, terutama oleh anak-anak. Mereka
menunggu waktu berbuka puasa. Pegayaman adalah desa yang hampir
seluruh warganya muslim meski berada di Bali, yang sangat identik
dengan Hindu.
Di antara anak-anak yang bermain itu, sebagian anak sedang berjalan
membawa makanan dalam tas plastik. Mereka membawanya ke rumah
paman, bibi, atau keluarganya yang lain. Mereka sedang ngejot, tradisi
membagi hadiah pada orang lain.
Seperti halnya umat Hindu, muslim di Pegayaman memang punya
tradisi berbagi dengan tetangga atau keluarga saat hari raya. Tradisi
ngejot ini pun dilakukan saat Ramadhan selain juga pada hari raya
lainnya. Dalam tradisi Hindu Bali, ngejot dilakukan saat mereka
melaksanakan upacara atau hari raya terutama saat Galungan dan
Kuningan”.

Hal yang sama juga terjadi di Banjar Dinas Saren Jawa, Desa
Budakeling, Kecamatan Bebandem, Karangasem (sekitar 85 km ke arah
Timur
dari
kota
Denpasar)
(http://www.balebengong.net/kabaranyar/2010/09/14/muslim-

karangasem-merawat-persaudaraan-dengan-hindu.html: diakses 25
Oktober 2009 ):
“Suara takbir terdengar di Banjar Dinas Saren Jawa ada Idul Fitri Jumat
pekan lalu. Sore itu, puluhan remaja Saren Jawa pulang ke rumah
masing-masing sambil membawa dulang (tempat makanan) dengan
tutup nare, terbuat dari daun lontar.Mereka baru saja usai
melaksanakan ritual makan bersama saat hari raya bagi umat Islam itu.
Ritual disebut megibung ini selalu dilaksanakan umat Hindu di
Karangasem usai upacara agama. Begitu pula dengan umat Islam di
Saren Jawa.Usai sholat Jumat pada saat Idul Fitri Jumat pekan lalu umat
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Islam setempat megibung lagi di masjid Nurul Hayat, satu-satunya
masjid di kampung berpenduduk sekitar 125 keluarga ini. Di pagi
harinya, mereka sudah megibung juga usai sholat Ied, sholat pada pagi
hari saat Idul Fitri. Sorenya mereka kembali megibung yang dilanjut
dengan takbiran”

Bagi warga Saren Jawa, megibung saat Idul Fitri bukan hanya
perayaaan usai puasa selama Ramadhan tapi juga menikmati indahnya
kebersamaan, karena saat bisa saling menikmati makanan yang dibawa
orang lain dan saling berbagi. Hal yang sama juga terjadi di Banjar
Dinas Saren Jawa, Desa Budakeling, Bebandem, Karangasem
(http://www.balebengong.net/kabaranyar/2010/09/14/muslim-

karangasem-merawat-persaudaraan-dengan-hindu.html:
Oktober 2009 ):

diakses

25

“Suara takbir terdengar di Banjar Dinas Saren Jawa ada Idul Fitri Jumat
pekan lalu. Sore itu, puluhan remaja Saren Jawa pulang ke rumah
masing-masing sambil membawa dulang (tempat makanan) dengan
tutup nare, terbuat dari daun lontar.Mereka baru saja usai
melaksanakan ritual makan bersama saat hari raya bagi umat Islam itu.
Ritual disebut megibung ini selalu dilaksanakan umat Hindu di
Karangasem usai upacara agama. Begitu pula dengan umat Islam di
Saren Jawa.Usai sholat Jumat pada saat Idul Fitri Jumat pekan lalu umat
Islam setempat megibung lagi di masjid Nurul Hayat, satu-satunya
masjid di kampung berpenduduk sekitar 125 keluarga ini. Di pagi
harinya, mereka sudah megibung juga usai sholat Ied, sholat pada pagi
hari saat Idul Fitri. Sorenya mereka kembali megibung yang dilanjut
dengan takbiran”

Bagi warga Saren Jawa, megibung saat Idul Fitri bukan hanya
perayaaan usai puasa selama Ramadhan tapi juga menikmati indahnya
kebersamaan, karena saat bisa saling menikmati makanan yang dibawa
orang lain dan saling berbagi.
Lebih lanjut Komang Toyib, pemuda lain di desa tersebut,
menuturkan:
“Kami memang orang Bali. Hanya keyakinan kami berbeda dengan
sebagian besar saudara kami yang lain di Bali. Selain ritual megibung,
sejumlah ciri khas Bali juga masih melekat pada mereka. Sehari-hari
mereka berbahasa Bali. Nama-nama warga setempat pun menggunakan
nama Bali di depan nama muslimnya, misalnya; Komang Thoyib, Ketut
Syukur Yahya, dan Wayan Lukmanul Hakim. Bagi warga Saren Jawa,
pelaksanaan ritual megibung maupun penyematan nama Bali di depan
nama muslim merupakan bagian dari upaya mereka menjaga identitas
kebaliannya. Kami ingin menunjukkan bahwa Islam dengan Bali
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maupun Hindu bisa saling berdampingan tanpa harus saling
menghilangkan ciri khas masing-masing.
Karena itulah, mereka mengaku bangga bisa menjaga dan merawat
perbedaan tersebut. Kami malah sering risih kalau ada orang Islam yang
ngomong seolah-olah Islam itu harus sama dengan Arab. Sejak kecil
mereka sudah ditanamkan kesadaran bahwa Islam dan Bali atau pun
Hindu bisa hidup berdampingan dan harus menghormati nilai dan
budaya lokal selama tidak merusak aqidah. Karena itu, ketika ada pihak
lain yang mau menghilangkan ciri khas keislaman kami mereka pasti
tidak berhasil di desa ini.
Upaya merawat kebersamaan dengan umat Hindu mereka wujudkan
dengan saling mengunjungi saat hari raya masing-masing, seperti Idul
Fitri bagi orang Islam dan Galungan maupun Kuningan bagi umat
Hindu. Warga Saren Jawa akan membawa jootan, makanan untuk
tetangga, pada tetangganya yang Hindu. Sebaliknya, saat umat Hindu
sedang Galungan, mereka juga akan ngejot ke tetangganya yang
muslim”.

Di sekitar Desa Saren Jawa, juga ada Kecicang, Subagan, Bungaya
Timur, Telaga Mas, Ujung Pesisi, dan lainnya. Desa-desa muslim ini
sebagian besar terbentuk setelah Raja Karangasem pada abad 17, Anak
Agung Ketut Anglurah Karangasem menaklukkan Kerajaan Lombok.
Raja Karangasem ini kemudian memberikan hadiah pada anggota
pasukan beragama Islam yang membantunya.
Di Desa Bungaya Timur, Karangasem ada pula komunitas muslim
yang terbentuk tidak hanya dari Jawa dan Lombok, tapi juga oleh
pedagang dari Sulawesi, yang bernama Habib Ali bin Zainal Abidin AlIdrus. Di mana makamnya berdampingan dengan setra (kuburan) umat
Hindu setempat, yang menjadi simbol dan bentuk toleransi antar
agama di Bali (khusus Hindu dan Islam). Menurut Effendi (Wawancara
22 Juni 2010 di Desa Bungaya Kangin) mengatakan: “Hingga saat ini
umat Islam dan Hindu juga tetap saling menjaga persaudaraan di
antara mereka. Misalnya dengan saling berkunjung saat ada upacara
kawin atau kematian. Toleransi antar agama tersebut sudah dilakukan
sejak ratusan tahun lalu oleh Puri Karangasem. Dulu (sebelum ada
listrik), puasa biasa mendapat bantuan minyak tanah dari Raja
Karangasem untuk penerangan lampu agar bisa tadarus”.
Bahkan para peziarah ke makam Zainal Abidin terutama pada
hari raya, seperti Idul Fitri. Mereka seusai berdoa biasanya meminum
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air berisi kembang seperti yang biasa dipakai para pemangku (pendeta)
dalam upacara agama Hindu. Tak sedikit peziarah yang mengambil air
tersebut lalu memercikkan ke wajah anak-anak yang bersama mereka.
Apa yang dilakukan para peziarah merupakan ritual yang dilakukan
secara turun temurun. Ritual tersebut sebagai penghormatan pada
leluhur termasuk menghormati ritual yang dilakukan orang Bali.
Tradisi ngejot yang dilakukan umat muslim pada saat Ramadhan
tiba, adalah salah satu bentuk keteguhan mereka dalam menghormati
budaya setempat dan sekaligus bentuk akulturasi antara tradisi Bali dan
Islam. Makanan yang diberikan saat ngejot tak jauh beda dengan umat
Hindu Bali. Makanan itu antara lain berisi jaja uli, buah, rengginang,
dodol, dan semacamnya. Mereka memberi kepada saudaranya, baik
yang beragama Islam mau pun Hindu. Tradisi ini dilakukan oleh umat
muslim di Bali. Demikian juga tradisi megibung.

Megibung merupakan tradisi Bali yang mengandung makna
kebersamaan. Megibung penuh dengan tata nilai dan aturan yang
khas. Dalam megibung, nasi dalam jumlah banyak ditaruh di atas
dulang (alas makan dari tanah liat atau kayu) yang telah dilapisi tamas
(anyaman daun kelapa). Namun sekarang acara megibung jarang
menggunakan dulang, diganti dengan nampan atau wadah lain yang
dialasi daun pisang atau kertas nasi. Gundukan nasi dalam porsi besar
ditaruh di atas nampan dan lauk pauk ditaruh dalam wadah khusus.
Orang-orang yang makan duduk bersila secara teratur dan membentuk
lingkaran. Satu porsi nasi gibungan (nasi dan lauk pauk) yang
dinikmati oleh satu kelompok disebut satu sela. Pada jaman dulu satu
sela harus dinikmati oleh delapan orang. Kini satu sela bisa dinikmati
oleh kurang dari delapan orang, seperti 4-7 orang. Ketika makan,
masing-masing orang dalam satu sela harus mengikuti aturan-aturan
tidak tertulis yang telah disepakati bersama. Megibung biasanya terdiri
dari lebih dari satu sela (kelompok), bahkan puluhan sela. Setiap sela
dipimpin oleh pepara, orang yang dipercaya dan ditugasi menuangkan
lauk-pauk di atas gundukan nasi secara bertahap. Setiap satu sela
biasanya mendapatkan lauk pauk dan sayuran yang terdiri dari
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pepesan daging, urutan (sosis), sate kablet (lemak), sate pusut (daging
isi), sate nyuh (sate kelapa), sate asem (sate isi dan lemak), lawar
merah dan putih, sayur daun belimbing, pademara, dan sayur urab.
Orang-orang yang megibung harus mengikuti tata tertib dan
aturan makan yang ketat. Sebelum dimakan, nasi diambil dari nampan
dengan cara dikepal memakai tangan. Kemudian dilanjutkan dengan
mengambil daging dan lauk-pauk lainnya secara teratur. Sisa makanan
dari mulut tidak boleh berceceran di atas nampan. Harus dibuang di
atas sebidang kecil daun pisang yang telah disediakan untuk masingmasing orang. Air putih untuk minum disediakan di dalam kendi dari
tanah liat. Untuk satu sela disediakan dua kendi. Minum air dilakukan
dengan nyeret, air diteguk dari ujung kendi sehingga bibir tidak
menyentuh kendi. Untuk kepraktisan, kini air kendi diganti dengan
air mineral kemasan. Di beberapa tempat, selesai megibung biasanya
dilanjutkan dengan acara minum tuak.
Saat megibung tidak boleh bicara dan ketawa keras, berteriakteriak, bersendawa, bersin, berdahak, meludah, dan kentut. Ketika
selesai makan, orang tidak boleh sembarangan meninggalkan tempat.
Harus menunggu orang atau sela lain menyelesaikan makannya.
Ketika semua orang atau sela telah menyelesaikan makannya, maka
pepara mempersilakan orang-orang meninggalkan tempat. Makan
bersama ini harus diakhiri secara bersama-sama juga.

Megibung penuh dengan nilai-nilai kebersamaan. Dalam
megibung semua merasa sebagai satu keluarga, tidak ada yang merasa
rendah dan tidak ada yang merasa lebih tinggi. Status sosial tidak lagi
menjadi kendala, apakah dia petani yang miskin atau saudagar yang
kaya, apakah dia tukang ojek atau manager hotel. Begitu seseorang
ikut megibung maka semua yang mengitari makanan adalah saudara.
Dengan perkataan lain, dalam secara umum dalam megibung tidak ada
perbedaan jenis kelamin, kasta atau catur warna. Anggota satu sela,
misalnya, bisa terdiri laki dan perempuan, atau campuran dari
golongan Brahmana, Ksatrya, Wasya dan Sudra. Mereka bersama-sama
menghadapi bhoga (hidangan) sebagai berkah Hyang Widhi.
110

Menyama braya dalam Pluralitas dan Integrasi Sosial Bali

Megibung adalah acara makan bersama dengan satu tempat yang sama
diharapkan dapat meningkatkan tali persaudaraan antar umat.
Tradisi lain yang berlaku di kalangan umat muslim Bali adalah
Muludan, perayaan lahirnya Nabi Muhammad, seperti di Kampung
Islam Kepaon. Mereka merayakan
Gambar 4.6.
Muludan dengan pawai keliling
“Bale Suci” dalam Mauludan 1431 H
kampung
sambil
secara
(26-02-10)
di Kampung Islam Kepaon
berkelompok mengarak sokok atau
yang juga dikenal dengan “bale suci”
(hiasan dari telur atau bunga).
Sokok basa terbuat dari bunga
sedangkan sokok taluh dari telur.
Sokok ini mirip pajegan atau
gebogan (Gebogan atau Pajegan
adalah suatu bentuk persembahan
berupa susunan dan rangkaian buah
Sumber: Dokumentasi pribadi
buahan dan bunga. Umumnya
gebogan dibawa ke Pura untuk rangkaian upacara panca yadnya
(upacara keagamaan). Arti kata gebogan itu sendiri dalam bahasa Bali
sebenarnya berarti ''jumlah''. Gebogan terdiri terdiri atas
beragam buah aneka warna dan berbagai penganan yang diolah dari
hasil bumi. Gebogan adalah sebuah bentuk persembahan berupa
susunan dan rangkaian makanan termasuk juga buah buahan dan
bunga bungaan yang dikreasikan oleh umat Hindu Di Bali. Umumnya
gebogan terdiri berbagai macam buah-buahan itu dibentuk sedemikian
rupa di mana alat yang dipergunakan bernama wanci, terbuat dari
kayu berbentuk seperti piala namun datar di bagian atas dan
bawahnya. Selain buah bagian atas gebogan juga dihias dengan canang,
jajan Bali dan terkadang diberi seekor ayam panggang. Gebogan
biasanya dibikin oleh masyarakat Hindu untuk dihaturkan jika mereka
ke Pura atau dibikin untuk memeriahkan berbagai upacara adat yang
ada di Bali. Tinggi rendahnya gebogan tergantung dari kemampuan
individu dan keiklasan hati dalam menunjukkan rasa bakti ke Ida
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Hyang Widhi (http://infoseputarbali.blogspot.com/2011/02/pajegangebogan.html. diakses: 1 April 2011).

Sokok, berupa telur atau bunga yang ditusuk bambu/batang
pisang dan dihiasi kertas warna menyala, itu diusung keliling kampung
kemudian berakhir di Masjid. Sampai di Masjid ada pembacaan AlBarzanji, riwayat kelahiran Muhammad. Setelah itu ada khotbah
singkat. Terakhir, sokok-sokok itu dibagi akan dibagikan kepada
keluarga yang kurang mampu.
Begitu pula dalam hal kelompok sosial pengaruh budaya Bali
kuat dalam kehidupan umat Islam di Bali. Di Desa Pegayaman, karena
letaknya di pegunungan dan tergolong masih agraris, semua simbolsimbol dan organisasi adat Bali, seperti subak dan, seka dipelihara
dengan baik. Seka adalah kelompok atau lembaga sosial masyarakat
Bali yang lebih kecil sifatnya, ruang lingkup dan keanggotaanya dari
banjar; dan pada kasus-kasus tertentu ada juga seka yang mempunyai
lingkup yang lebih luas dan melampaui wilayah satu banjar. Seka
merupakan kesatuan dari beberapa orang anggota banjar yang
menghimpun diri atas dasar kepentingan yang sama dalam beberapa
hal. Seka mempunyai anggota, struktur pimpinan, hubungan berpola
antar kelompok, aturan atau awig-awig dan fungsi tertentu dalam
kaitannya dengan kelompok sosial dan kelompok kepentingan yang
sama di lingkungan banjar, desa adat, dan desa dinas. Misalnya seka
Zikir kelompok yang melantunkan risalah kerasulan dengan cara
makidung, yakni cara melantunkan doa-doa umat Hindu. Sedangkan
hadrah adalah kegiatan menyanyi dengan musik tradisional rebana.
Para pemain hadrah menggunakan pakaian adat Bali, dari udeng (ikat
kepala), kamen (sarung), dan baju adat. Nyanyian itu umumnya syair
kisah tentang Muhammad.

Subak (organisasi pengairan), dalam masyarakat muslim di Bali
tidak hanya sebagai sebuah kelompok pengairan, tapi juga sebagai
sebuah budaya. Sebagian besar warga Pegayaman, Sukasada, Buleleng,
Bali Utara bekerja sebagai petani padi, kopi, maupun cengkeh. Sebagai
anggota subak, mereka juga melakukan upacara-upacara dalam urutan
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pertanian, terutama untuk padi. Mulai dari menanam sampai panen.
Bedanya, tradisi ini dilakukan dengan cara mengaji di musholamushola dekat sumber mata air atau sawah. Tiap selesai panen,
misalnya, petani Pegayaman melaksanakan tradisi Abda’u, syukuran
dengan membuat sate gempol dari daging sapi serta membuat ketupat.
Sebelum bersantap menikmati makanan ini, petani terlebih dulu
membaca puji-pujian dalam bahasa Arab. Hal ini juga dapat dilihat di
subak Yeh sumbul, Medewi, Pekutatan dan Subak Yeh Santang,
Jembrana, Umat Islam yang mengolah lahan pertanian menerapkan
sistem pengairan secara teratur seperti umumnya dilakukan petani
Bali.
Selanjutanya Makam Reden Ayu Siti Khotijah menjadi simbol
kerukunan umat khusunya antara umat Islam dan Hindu di Bali.
Bangunan keramat Agung Pemecutan yang menjadi makam dari
Raden Ayu Pemecutan bisa dikatakan menjadi bangunan tidak lumrah
di sekitarnya. Bangunan seluas 400 meter persegi itu menjadi satusatunya makam Islam di antara setra (kuburan) Badung yang menjadi
kuburan umat Hindu Denpasar.
Kuburan ini dikelilingi candi bentar (pintu pertama) berwarna
putih. Masih terlihat ada ukiran Bali pada tembok itu. Masuk lebih
dalam, makam dari putri salah satu Raja Pemecutan, ini kembali di
bentengi tembok putih dengan luas yang sedikit lebih kecil. Juga
mengandung arsitektur Bali. Pada bagian atas pintu itu terukir bulan
dan bintang yang menandakan bahwa tempat itu merupakan
bangunan Islam.
Dengan melepas alas kaki pada pintu kedua ini peziarah akan
langsung mendapati bangunan dengan cat putih dan beralasan kramik
putih. Mengahadap ke arah yang sama dengan arah pintu ke dua
gerbang, tempat tersebut dilapisi oleh kain putih pada bagian
dalamnya. Sedangkan pintu masuk pada bagian makam itu dibuat dari
pagar kayu dengan cat hujau. Diapit oleh dua payung yang biasa untuk
upacara keagamaan Hindu. Serta ukiran Bali dengan nuasa emas juga
tidak bisa diabaikan dari tatanan tempat itu. Masuk ke dalam ruangan
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makam yang berbentuk persegi empat itu, diletakkan kotak dana punia
(amal). Kotak itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi para
peziarah yang memberikan sumbangan untuk oprasional bangunan.
Dan tepat di tengah makam juga dilapisi keramik putih, mencuat
sebuah pohon yang berdiameter (kira-kira) 30 senti menter. Bahkan
potong pohon tersebut menembus atap makam dan telah menjadi
pohon besar seperti pohon lainnya yang ada disekitar makam itu.
Berdasarkan Jro Mangku Puger (penjaga makam) pohon itu bernama
pohon rambut atau taru rambut. Jro Mangku Puger sebagai pewaris
kakeknya yang menjadi sedahan agung (kepala istana) Puri
Pemecutan, lebih lanjut menjelaskan, bahwa makam dari putri yang
bernama asli Gusti Ayu Made Rai ini bisa menjadi lambang kerukunan
umat Hindu dengan Islam hingga saat ini. Karena di tempat inilah
kedua umat berbeda keyakinan itu sering bertemu dan membangun
hubungan lebih dekat. Pertemuan itu sering terjadi saat melakukan
ziarah ke makam putri kerajaan ini.
Sesuai dengan pakeling (permakluman), ada waktu-waktu
khusus yang diperuntukkan bagi warga Hindu dan muslim yang
hendak berziarah. Bagi umat Hindu di buka setiap Kajeng Kliwon,
Purnama, Tilem dan hari besar lainnya, seperti Galungan dan
Kuningan. Sedangkan untuk umat Muslim makam dibuka pada hari
Kamis, Jumat, Minggu dan Senin serta hari raya Islam, seperti
Lebaran. Para peziarah warga Muslim tidak hanya dari Bali, tetapi juga
dari luar Bali.
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Gambar 4.7
Pakeling/Permakluman berziarah

Sumber : Dokumentasi pribadi

Adanya Tradisi ziarah umat Muslim dan Hindu di makam ini,
berawal dari menikahnya Gusti Ayu Made Rai, yang adalah purti Raja
Pemecutan dengan Pangeran Cakradiningrat IV, yang merupakan
keturunan dari kerajaan Madura. Di mana Pengeran Cakradiningrat
adalah seorang Muslim. Pernikahan ini terjadi setelah pengeran
berhasil memenangkan “sabda pandita ratu” (sayembara) yang disebar
oleh Raja Pemecutan. Melalui keberhasilannya menyembuhkan Gusti
Ayu Made Rai dari sakit yang dideritanya, akhirnya pernikahan itu
terjadi. Gusti Ayu Made Rai menjadi mualaf (masuk Islam) kemudian
melanjutkan hidupnya di Blambangan Madura, bersama sang suami.
Menjadi seorang muslimah, nama sang putri berubah menjadi
Raden Siti Khotijah. Dan putri pun menjadi umat yang taat, dilihat
dalam kedislipinannya menjalankan salat lima waktu. Diceritakan
selanjutnya karena rindu bertemu keluarga, Siti Khotijah pulang ke
Bali. Kedatangannya ke Bali yang dikawal 40 orang laki-laki dan
perempuan, disambut baik oleh keluarga di Puri Pemecutan. Namun,
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kesalahpahaman pun tidak bisa ditampik, Siti Khotijah yang dalam
kesehariannya memang taat menjalankan ibadah, suatu ketika
menjalankan sholat saat maghrib.
Ajaran Islam, yang saat itu masih asing di lingkungan kerajaan,
juga menjadi rutinitas yang tak lazim. Mengenakan mukena putih dan
menghadap kiblat dianggap pemandangan yang sangat aneh oleh salah
seorang patih kerajaan. Singkat kata, kejadian tersebut dicap ngeleak
(ilmu hitam) dan hal itu dilaporkan kepada raja.
Raja murka, lalu memerintahkan patih membawa putri ke setra
(kuburan) dengan maksud untuk dibunuh. Di tempat dimaksud itu,
akhirnya Siti Khotijah menyerahkan diri, dan meminta dirinya
dibunuh dengan cucuk rambut, pemberian sang suami. Hanya karena
dengan alat itu, sang putri bisa dibunuh.
Darah berbau harum akhirnya mengucur dari tusukan cucuk itu.
Yang membuktikan bahwa anggapan sang putri ngeleak adalah salah.
Penyesalan pun muncul saat sang putri telah menghebuskan napas
terakhir. Atas permintaan sang putri dan penyesalan yang mendalam,
akhirnya keluarga melakukan penguburan dengan cara terhormat.
Kematian tersebut, seakan-akan menjadi tonggak dimulainya
hubungan yang baik antara umat Hindu dan Muslim. Prosesi
pemakaman usai, keluarga puri tidak melupakan begitu saja prajurit
yang telah mengawal putri. Tetapi memperhatikan keberadaan para
prajurit itu. Raja menghadiahkan sebuah tempat yang di Kepaon, yang
saat ini dikenal dengan nama Kampung Islam Kepaon.
Peristiwa ini telah berlangsung lama (ratusan tahun) sejarah ini,
menjadi bukti, bahwa warga Kampung Islam selalu terlibat dalam
acara yang dibuat oleh keluarga Puri Pemecutan (Ni Ketut Efrata
dalam Radar Bali, 12 September 2010, wawancara Jro Mangku I Made
Puger 2 September 2010, Ahmad Subawai, 2009, Ida Tjokorda
Pemecutan dalam Media Hindu Pebruari 2010: 15).
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Kuatnya akulturasi antara tradisi Bali atau pun Hindu-Islam
tidak hanya dalam hal ritual atau ibadah, kelompok atau lembaga
sosial, tapi juga dalam seni budaya, bahasa dan sastra seperti;
Cakepung, Wayang Sasak di Karangasem (Agung 1979 dalam Anshori
2008), Seni Gambuh dalam cerita Panji Ahmad-Muhamad dan Ratu
Magedap dari Mesir (Bandem 1995 dalam Anshori 2008), Sastra dalam
penyebutan nama (Wayan, Made, Nyoman dan Ketut Ahmad) dan
ungkapan passing over, Cokorda Mantuk Ing Rana: Hyang Widhi,
Hyang Sukma, Rabbul Alamin (Geguritan I Nengah Jimbaran, Shaleh
Said 1995 dalam Anshori 2008) dan bangunan fisik (bangunan kulkul
Bali dan Gerbang Masjid serta Pura-Langgar (Bunutin Bangli).
Semua bentuk alkulturasi di atas, dapat terjadi karena ada nilai
antar-agama yang satu sama lain bisa diterapkan tanpa harus saling
meniadakan. Batasannya, adalah selama itu tidak menyentuh pada
keyakinan. Jika sama-sama saling menyadari ini semua, pluralitas dan
integrasi di Bali bisa dipertahankan dan diperkaya. Sekaligus dapat
dijadikan tonggak lebih menciptakan ‘kemesraan’ dan tali persaudaran
antar umat beragama di pulau Bali, bahkan di Nusantara” kata Haji
Nyoman Ibrahim, seorang pengurus Masjid dan sekaligus Majelis
Taklim di Kampung Adat Islam Kepaon. Lebih lanjut ia mengatakan
bahwa “Kehidupan di desa-desa muslim di Bali tak ubahnya seperti
kehidupan di Bali pada umumnya, yang membedakan hanya tempat
ibadah saja”.
Di Gitgit (sebuah desa di Bali Utara kurang lebih 69 km dari
Denpasar), realita menyama braya dengan mudah terlihat bila pada
acara-acara kesukaan (pernikahan, kelahiran anak atau hari raya-hari
raya keagamaan) dan kedukaan mereka akan saling mengunjungi atau
berbela rasa (bersilahturahmi). Pada hari raya Galungan dan Kuningan
(Hindu) misalnya, mereka (umat Hindu) akan ngejot (membawa
makanan, buah-buahan) kepada umat Kristen dan Muslim. Demikian
sebaliknya bila hari raya Natal, umat Kristen akan ngejot pula. Bahkan
menurut penuturan bapak Nyoman Triamerta (wawancara, 24
Desember 2009) setiap hari Natal, hampir setiap satu kepala keluarga
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Kristen ngejot kepada saudara-saudara beragama Hindu sebanyak 70
kepala keluarga. Selanjutnya kendati pun harus ngejot cukup banyak,
tapi mereka (umat Kristen) yang ada di Gitgit senang melakukannya,
sebab menyama braya menjadi sarana yang baik untuk menjalin
hubungan persaudaraan, bukanlah sekedar ungkapan yang indah,
tetapi juga menuntut perbuatan dan pengorbanan”, katanya.
Demikian juga halnya dalam kedukaan jika ada orang Hindu
yang meninggal dan mengadakan upacara ngaben (pembakaran mayat)
orang-orang Kristen akan datang membantu, dan sebaliknya jika yang
meninggal adalah orang Kristen, mereka akan datang melayat dan
mereka ikut mengantar ke kuburan.
Skema di bawah ini, menjelaskan hubungan menyama braya
pada umat Kristen di Gitgit, dalam pergumulan wadah “Tri Hita Kara”
(tiga penyebab kebahagiaan dan keharmonisan hidup):
Tabel 4.1
Tabel Menyama braya masyarakat Kristen dan Hindu di Gitgit

1. Parahyangan (Rumah-Rumah Ibadah).
Gereja
Kegiatan

Orang
Hindu
Aktif

Ikut
berpartisipasi

Mandiri

-

-

Ikut berjagajaga (peristiwa
Lombok)

-

Aktif
berbakti
(piodalan)
-

Orang Kristen
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a. Membangun
Rumah ibadah

Aktif

b. Pendanaan

c. Kebaktian

Mandiri
(bersama
orang-orang
seiman)
Aktif berbakti

d. Keadaan
darurat

Aktif berjagajaga

Pura
Orang
Kristen
Menyumbang
material

Orang Hindu
Ikut gotong
royong
meratakan
tanah
Ikut
berpartisipasi

Menyama braya dalam Pluralitas dan Integrasi Sosial Bali

2. Pawongan (Terkait Dengan Adat)
Umat

Kristen

Hari Meniga/tiga
Bulanan
(ManusiaYadnya)
1. Ikut Mejejahitan
2. Membawa Natura

Umat
Hindu

Baptis
Datang (medelokan)
membawa natura

KERJA ADAT HINDU
Perkawinan
(Manusia Yadnya)

Kematian
(PitraYadnya)

1. Ikut Mejejahitan
2. Ikut membawa
natura
KERJA ADAT KRISTEN
Kawin
Datang (membawa
natura)

1.Ikut membikin
usungan

Kematian
Datang (membawa
natura)

3. Pelemahan (Sawah/Ladang)
Kegiatan
1. Subak memperbaiki
pengairan (kelompok air)

Aktif

Umat Hindu

Umat Kristen
Ikut aktif

2. Ngusaba (Memanggil air)

Aktif (ngayah)

Berpartispasi dengan dana

3. Memperbaiki Pura
subak (pura air)

Aktif (ngayah dan dana)

Berpartisifasi dengan dana

Demikian juga, di Desa Sega Abang Karangasem (kurang lebih 90
km dari Denpasar ke arah Timur), menyama braya antara umat Kristen
yang berjumlah 10 kepala keluarga (KK), dengan umat Hindu dapat
dijumpai, misalnya pada setiap hari raya Natal, di mana ada suatu
tradisi yang telah berlangsung puluhan tahun di halaman Gereja
dilaksanakan megibung (makan bersama) dengan masyarakat. Jemaat
biasanya menyiapkan bahan-bahan (umumnya babi) dan masyarakat
di lingkungan dusun itu menyiapkan beras dan kayu bakar serta
bumbu-bumbu yang diperlukan. Warga jemaat dan masyarakat
kemudian bersama-sama mengerjakan sehingga siap untuk dinikmati
bersama. Acara itu biasanya dilakukan pada pagi hari dan sorenya baru
ibadah Natal. Pada ibadah ini juga masyarakat datang bahkan
mengikuti ibadah Natal. Demikian juga pada peristiwa-peristiwa
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kesukaan dan
membantu.

kedukaan selalu ada saling mengunjugi dan saling

Di Buleleng, Bali Utara (kurang lebih 110 Km dari Denpasar)
tepatnya di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, kehidupan menyama
braya selain sangat mudah dijumpai dari kehidupan sosial
kesehariannya, tapi juga dalam keanggotaan subak (pengairan). Di desa
ini terdapat satu (1) keluarga yang berbeda agama dengan mayoritas
agama (baca: Hindu) masyarakat di sana. Perbedaan ini tidak serta
merta membuat masyarakat bersikap eksklusif, buktinya keluarga yang
berbeda agama ini tetap diterima menjadi anggota subak dengan
catatan keterlibatan dalam soal odalan (upacara ulang tahun) di pura
subak mengganti dengan memberi nyadnya (korban) bersifat natura,
misalnya kelapa, minyak, kayu api dan uang. Pada sisi lain, dalam hal
persembahyangan mereka juga diberi kesempatan melakukannya
berdasarkan cara dari agama yang diyakininya. Tidak hanya soal
subak, dalam hal kuburan pun mereka tetap mengijinkan untuk
menggunakannya bila nanti mereka meninggal dan itu pun kalau
mereka mau mengubur di sana (wawancara Wastra 10 Desember 2010
di Bebetin).
Realitas menyama braya di Bali juga tidak dapat dilepaskan dari
kehadiran Griya Kongco Dwipayana yang terletak di Tanah Kilap,
Desa Pemogan Denpasar Selatan. Kendati pun kehadirannya baru
berusia seperempat abad, tetapi Griya Kongco Dwipayana ini berbeda
dengan paradigma umum yang cenderung menempatkan sosok
Klenteng sebagai ikon budaya Tionghoa yang selalu dianggap
eksklusif, Griya Kongco Dwipayana dengan segala fenomena
keunikannya telah meretas dimensi pencitraan yang lebih luas selaku
tempat ibadat Tri-Darma yang layak menyandang sebutan Kongco
multietnis. Gambaran itu secara kasat mata tersirat dari ragam etnis
umat pendukungnya. Mereka datang dari berbagai kelompok etnis
dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda (yang paling
banyak orang-orang Bali dan orang-orang Tionghoa).
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Pertemuan antara kelompok etnis yang berbeda latar belakang
budaya dan agama, biasanya berpotensi menimbulkan gesekan dan
pertentangan yang dapat memacu kerawanan sosial. Tetapi realitas
kemajemukan di Griya Kongco Dwipayana justru menyiratkan nuansa
kebersamaan yang sangat teduh. Di sini, kebaragaman terasa benarbenar dihayati sebagai anugerah terindah, dan pesan damai yang
terbingkai semangat kerukunan antar umat beragama dapat
diwujudkan menjadi sebentuk dharma yang tidak terlalu sulit untuk
diimplemantasikan.
Sepadan dengan namannya Dwipayana, yang artinya dua
menjadi satu, agaknya Griya Kongco memang ditakdirkan untuk
mengemban amanat kebersamaan dalam perbedaan. Bahkan menurut
penuturan Atu Mangku Ida Bagus Adnyana, beberapa bagian bagunan
Kongco merupakan sumbangan dari umat lintas agama. Misalnya,
bangunan yang sangat artistik untuk pemujaan altar Pemujaan Qi Xian
Nu atau Tujuh Dewi (satu-satunya yang ada di Kelenteng Indonesai)
berkat uluran dana dari seorang umat Katholik asal Surabaya,
sementara taman-taman di lingkungan Kongco juga tak lain adalah
wujud partisipasi seorang muslim dari Denpasar.
Di dalam areal kompleks bangunan Kongco yang cikal bakalnya
sudah berdiri sejak tahun 1979 ini terdapat berbagai latar belakang
altar pemujaan dewa-dewi yang dianut menurut kepercayaan orangorang Tionghoa. Meski pun bentuk dan ornament bangunannya
terkesan lebih menonjolkan corak arsitektur khas Tiongkok kuno,
tetapi tata letak bangunan Griya Kongco Dwipayana pada dasarnya
diatur menurut konsep tri mandala (sebuah konsep makrokosmos yang
digunakan umat Hindu Bali ketika membangun tempat-tempat suci).
Di dalam areal Kongco juga didirikan periangan (pura kecil) dan
sejumlah pelinggih untuk tempat pemujaan bhatara-bhetari yang
dianut sesuai dengan tata aqidah Hindu Bali.
Tata letak bangunan Griya Kongco Dwipayana menurut tri
mandala secara lebih terinci dapat digambarkan sebagai berikut:
pertama, utama mandala, yaitu wilayah utama dan penting yang
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disakralkan. Tempat berbagai bangunan suci untuk memuja Tuhan, di
wilayah ini hanya umat yang bersembahyang. Di wilayah ini disebut
juga parahyangan (hyang: suci). Utama mandala adalah bagian utama
Kongco, terdiri dari bangunan dewa-dewi atau bhatara utama yang
tingkat kesuciannya paling tinggi, yaitu bangunan kongco, bangunan
cetya untuk altar pemujaan Sang Budha dan Dewi Kwan Im,
bangunan Pura, dan bangunan untuk altar Tujuh Dewi. Pada puncak
atap bangunan untuk altar Tujuh Dewi dihiasi dengan hiasan pagoda
kecil dan bunga teratai yang disusun memanjang dari puncak atap
hingga ke ujung atapnya yang melengkung ke atas. Selain itu terdapat
juga sebuah bangunan yang disebut wantilan (balai pertemuan atau
bale serba guna) di sayap bangunan utama. Balai ini juga
melambangkan dua kebudayaan yang berbeda di Griya Kongco ini juga
digunakan menyimpan sarana persembahyangan Hindu dan
perlengkapan barongsay. Sekaligus juga sebagai tempat berkonsultasi
dengan Atu Mangku Adnyana. Pemisah antara wilayah utama dengan
wilayah tengah adalah sebuah pagar tembok dengan pintu gerbang
bernuansa Bali (kori agung) yang dihiasi dengan stupa dan patung
Budha di atasnya, serta dua buah pintu kecil di sisi kiri kanan. Kedua,
madhyama mandala yaitu, wilayah ini digunakan untuk melakukan
aktivitas lainnya, yang juga disebut pawongan (wong: manusia). Dan
di wilayah ini terdapat griya (rumah kasta brahmana) tempat tinggal
Atu Mangku Adnyana. Ketiga, kanistama mandala, yaitu wilayah yang
tidak disakralkan, karena ini bagian paling luar yang langsung
berhubungan dengan wilayah luar areal suci. Dengan demikian,
tingkat kesucian yang paling rendah dan disebut jaba sisi (bagian luar)
Sudah menjadi pemandangan umum sehari-hari di Griya Kongco
ketika umat dari kalangan etnis Tionghoa tampak leluasa dan khusuk
melakukan ritual persembahyangan di pelinggih Hindu Bali,
sementara umat Hindu Bali pun tak terasa canggung bersembahyang
di altar dewa-dewi cina. Mereka terlibat begitu membaur dalam pola
interaksi yang dilandasi empati dan rasa saling menghormati, tanpa
perlu harus menanggalkan identitas keyakinan masing-masing.
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Dengan mengusung konsep alkulturasi yang begitu kental antara
budaya Tionghoa dan budaya Bali, Griya Kongco Dwipayana telah
menampilkan sisi lain dari suatu tatanan kehidupan religius yang
menyejukkan, tanpa perlu menyempal atau membentuk sekte agama
baru. Di situ tidak ada over-protected terhadap unsur-unsur kearifan
lokal (local genius). Dalam Griya Kongco Dwipayana terdapat
perpaduan filosofi budaya Tionghoa yang dilandasi prinsip Dimanapun
bumi dipijak-disanalah langit dijunjung, yang menemukan
keselarasannya dengan perspektif budaya Bali yang selalu
mengedepankan semangat hubungan menyama braya. Kesamaan pola
tradisi pernghormatan kepada leluhur dan pemujaan dewa-dewi
merupakan salah satu perekat yang memungkinkan proses akulturasi
berlangsung secara alami seperti air yang taat dibentuk oleh ruang dan
waktu.
Di samping itu, hari-hari besar (ritual) di Griya Kongco
Dwipayana adalah pada hari purnama (bulan penuh) dan tilem (bulan
mati), yang berdasarkan penanggalan kalender Imlek dan kalender
Hindu Bali. Pada hari-hari tersebut Griya Kongco selalu menjadi pusat
persujudan bagi umatnya, sehingga suasana tampak semarak dengan
asap dupa dan lilin, umat Hindu Bali yang bersembahyang ke pura
Candi Narmada (Pura yang keberadaannya satu lokasi dengan Griya
Kongco Dwipayana) juga secara khusus menyempatkan diri
bersembahyang di Griya Kongco, lengkap dengan menghaturkan
banten pejati (kata banten berasal dari kata sembah dan enten. Sembah
berarti menyembah atau menghaturkan bakti, dan enten berarti
terbangun dari tidur. Bagi umat Hindu banten berarti cara atau sarana
untuk menyembah Tuhan sehingga terbangun dari kegelapan jiwa.
Sedangkan pejati berasal dari kata jati yang berarti sungguh-sungguh,
maksudnya digunakan sebagai wahana untuk menyampaikan
kesungguhan hati ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan mohon agar
upacara yang dilaksanakan mendapat keselamatan) dan canang sari
(merupakan sarana persembahan yang terdiri dari bunga-bunga segar
dan dirangkum di dalam sebuah tempat terbuat dari daun kelapa.
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Sarana ini berarti ungkapan ketulusan dalam melaksanakan
persembahyangan, hanya wujudnyanya lebih sederhana dari pada
banten pejati).
Berbeda dengan Kongco pada umumnya, di sini setiap
pengunjung yang hendak bersembahyang baik orang Bali mau pun
orang Tionghoa terlebih dahulu menggunakan anteng (selendang)
yang diikat dipinggang. Yang secara simbolik fungsinya ditujukan
untuk “mengikat” konsentrasi seseorang agar dapat memusatkan hati
dan pikirannya pada saat bersembahyangan. Di samping itu di Kongco
ini juga piodalan (piodalan berasal dari kata wedal yang berarti keluar
atau lahir. Jadi piodalan berarti hari jadi). Dalam upacara piodalan
yang dilaksanakan setahun sekali ini, baik umat Hindu Bali dan orang
Tionghoa tampak membaur dalam kegiatan upacara persembahyangan.
Mereka membawa persembahan berupa banteng pejati dan mengikuti
ritual pembersihan dan penyucian di areal Kongco, yang disebut
upacara mecaru. (kata caru, bahasa Bali yang berarti harmonis, serasi
dan seimbang antara manusia dengan alam semesta. Menurut agama
Hindu manusia wajib menjaga keharmonisan, keserasian dan
keseimbangan alam semesta, karena disadari bahwa alam adalah
karunia Tuhan dan merupakan sumber kehidupan semua makhluk
termasuk manusia. Selain upaya-upaya bersifat fisik, umat Hindu juga
melakukan ritual yang bersifat spiritual, berupa upacara dengan
sarana-saran tertentu. Sarana dari upacara ini adalah alam semesta
beserta isinya, termasuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan
dalam proses menuju caru, syarat utamanya adalah kebersihan dan
kesucian alam itu sendiri. Maka ketika mecaru dilaksanakan, sarana
pertama adalah perbersihan dan penyucian alam. Besar kecilnya
upacara ini sesuai dengan luas areal atau wilayah tertentu yang akan
dibersihkan). Sarana persembahyangan dalam piodalan Kongco juga
banten pejati dan canang sari
Tidak beda dengan yang ada di pura Hindu, pada hari jadinya
yang disebut piodalan Griya Kongco Dwipayana juga terlebih dahulu
dilakukan upacara pecaruan sebelum persembahyangan dimulai.
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Tujuannya adalah menetralkan anasir-anasir negatif yang dibawa oleh
para pengunjung sebagai akibat dari pikiran atau perkataan serta
perilaku negatif mereka. Setelah disucikan, diharapkan orang-orang
akan bersembahyang dengan khusuk, sehingga dapat menerima
sentuhan sinar suci Tuhan. Dengan demikian mereka bisa merasakan
keheningan, kedamaian dan kenikmatan rohani. Pelaksanaan upacara
mecaru ini dipimpin oleh seorang Pandita atau Pedanda Hindu yang
dibantu oleh Atu Mangku Adnyana (wawancara, 12 Juli 2010 di
Pemogan; Hariyanto 2010: 5, 20).
Adanya berbagai bentuk menyama braya yang dideskripsikan
dalam pluralitas dan integrasi sosial Bali, dapat menjadi sumber
inspirasi untuk membangun persaudaraan sejati dalam kepelbagaian di
tengah situasi bangsa yang tak putus-putusnya dirundung isu
perpecahan serta konflik sosial yang sering mengatasnamakan SARA
(suku, agama, ras dan golongan).

Desa Pemogan: Menyama braya Pluralitas dan Integrasi Sosial
Desa Pemogan adalah sebuah desa “istimewa” selain karena ada
di wilayah Kota Denpasar, ia juga sebagai desa yang memiliki warga
yang sangat plural baik dari segi etnis, budaya, dan agama. Tidak
banyak desa di Bali yang memiliki tingkat pluralitas yang amat
mencolok, seperti Desa Pemogan. Misalnya dalam sarana ibadah, di
Desa Pemogan akan dengan mudah dijumpai Pura, Masjid, Gereja dan
Kongco. Kendati pun demikian, menyama braya dalam kaitannya
dengan pluralitas dan integrasi sosial juga tidaklah terlalu sulit untuk
dijumpai dalam aktivitas sosialnya. Beberapa hal diantaranya adalah:

Pertama, pada aspek pemerintahan desa. Di desa Pemogan ada
beberapa aparat desanya adalah beragama Islam. Sebut saja, misalnya
Muhamad Musa yang lebih dikenal dengan Bli Musa sebelum menjadi
pegawai (PNS) di Kantor Camat Denpasar Selatan adalah Sekretaris
Desa (1990-2000). Demikian juga Nazrudin dan Mas Yoga sebagai
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anggota dari Badan Keamanan Desa (BANKAMDES) serta ibu Nardi
sebagai staf desa bagian urusan PKK.

Kedua, aspek ekonomi. Desa Pemogan adalah sebuah desa yang
“metropolitan” hal ini ditunjuk oleh aktivitas perekonomian, yang
hampir tidak ada matinya. Dari pasar yang paling tradisional sampai
pasar semi modern dan modern (Carrefour dan Mitra10). Dari penjual
Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran sampai SPBU. Dari penjual
makanan nasi jinggo (nasi kucing) sampai restaurant. Dari café biasa
sampai café diskotik dapat dijumpai di desa ini. Di sepanjang jalan by
pass Ngurah Rai yang membelah bagian Selatan desa ini terdapat
puluhan gallery. Dari bidan Desa, dokter praktek, Puskesmas, sampai
Rumah Sakit Internatioanl (BIMC Hospital dan International Medical
Clinik). Dari perumahan sederhana sampai perumahan mewah (high
class). Dari rumah kost yang sederhana sampai rumah kost yang
mahal. Dari penjual sepeda motor bekas (second) sampai dealer sepeda
motor yang cukup megah. Di tengah tingginya aktivitas perekonomian
warga Desa Pemogan. Di salah satu banjar, tepatnya Banjar Taruna
Bhineka, didirikan sebuah koperasi dengan melibatkan seluruh unsur
agama/etnis sebagai pengurus dan pegawai (Hairia Rodiah/Islam
bagian kredit dan Sidabutar/Kristen bagian lapangan) serta anggota
dengan maksud selain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
anggota banjar, juga untuk meningkatkan dan menghidupkan nilainilai panyamabrayan (persaudaraan) di lingkungan banjar, kata Kepala
Dusun Gede Sastrawan (wawancara, 11 Nopember 2010 di Kantor
Desa Pemogan).
Lebih lanjut, menurut penuturan Ketua Koperasi Serba Usaha
Desa Pemogan Dewa Bagus Putu Budha bahwa seluruh warga Desa
Pemogan hampir seluruhnya menjadi anggota koperasi dan anggota
dewan koperasi juga beberapa berasal dari Kampung Islam. Pada sisi
lain, ketua LPD (LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa yang
didirikan untuk mengukuhkan otonomi Desa Pakraman dan
mendukung kegiatan perekonomian Desa Pakraman berdasarkan
Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2002) Desa Adat Kepaon Wayan Budi,
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warga Kampung Islam Kepaon dijadikan mitra dalam menopang LPD
yang dipimpinnya. "Semua warga kedudukan sama, dan merasa ikut
memiliki LPD," ucapnya. Warga Kampung Islam yang ingin
meminjam bisa mengajukan permohonan dengan mengetahui kepala
dusun, sekdes, atau kelihan (kepala) adat. "Seandainya ada peminjam
menunggak, kami mencoba mendatangi ke rumah secara
kekeluargaan," tegasnya. Ada banyak warga dari Kampung Islama
Kepaon masuk menjadi nasabah LPD Desa Adat Kepaon. Mereka
berbaur bersama nasabah yang tersebar di sembilan banjar. Aturan
pun sama sebagaimana aturan nasabah LPD lain yang diikat awigawig. Bahkan menurut Kepala Desa Pemogan A.A. Sujana kemajuan
koperasi dan LPD desa Adat Kepaon sangat ditunjang oleh masyarakat
Kampung Islam dan para pendatang.

Ketiga, aspek sosial-budaya. Di desa Pemogan terdapat satu
Kampung Islam, yang dikenal dengan nama Desa Adat Kampung Islam
Kepaon. Kampung ini merupakan hadiah dari Raja Pemecutan Badung,
atas jasa orang-orang Muslim yang dipimpin oleh Sosroningrat dalam
dukungannya melawan Kerajaan Mengwi, hingga kemenangan di
tangan Kerajaan Pemecutan Badung.
Warga kampung ini adalah sebagian besar berasal dari etnis
Bugis (Sulawesi) dan sebagian dari Madura dan Palembang. Mereka
telah bertahun-tahun tinggal di Bali. Menurut pandangan mereka,
mereka adalah orang Bali. Hingga kini mereka telah membentuk
kelompok yang besar dan wilayah itu (Kepaon) telah dihuni oleh
penduduk pendatang masa moderen ini dalam beberapa gelombang.
Keberadaan komunitas muslim Kepaon makin dikuatkan dengan
adanya Masjid dilingkungan mereka. Masjid “AL-Muhajirin” namanya
yang
berarti orang-orang yang berpindah dari yang dahulu
melakukan perbuatan tercela menurut agama ke perbuatan yang baik
yang diperintahkan oleh Agama. Masjid ini dibangun pada tahun 1201
Hijriah atas dasar ide H. Abdul Rahim asal Palembang. Selain itu,
rumah-rumah warga muslim memiliki ciri rumah-rumah yang
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berbeda dengan rumah masyarakat Bali, yakni tidak dilengkapi dengan
tempat untuk sesaji di depan rumah.
Di kampung ini ada begitu banyaknya tradisi Bali yang melekat
pada keseharian masyarakatnya dan yang telah terbentuk ratusan
tahun yang lalu, diantaranya: megibung, ngejot, awig-awig banjar dan

seka.
Tradisi megibung di Kepaon dilaksanakan setiap sepuluh hari
selama bulan Ramadhan, masing-masing di hari kesepuluh, hari kedua
puluh, dan hari ketiga puluh. Megibung juga dilaksanakan setelah
umat muslim dan pengurus masjid Al Muhajirin melakukan khataman
(selesai membaca kitab suci Al Quran sampai tamat) setiap sepuluh
hari. Selama sepuluh hari mereka melakukan pembacaan Al Qur’an
secara bergantian dengan umat lainnya. Setelah khatam, mereka
merayakan dengan megibung.
Makanan yang tersaji saat megibung di masjid sangat bervariasi,
namun masih dalam cita rasa masakan khas Bali. Masakan dengan base
genep (bumbu lengkap) mendominasi makanan-makanan yang tersaji.
Seperti masakan ayam base genep, plecing, samba matah, dan lainnya.
Ada juga menu bubur bali dan lotong kuah. Minumannya juga
beragam, mulai dari kolak, es blewah, minuman teh dalam kemasan,
air mineral, dan brongko (minuman khas buka puasa di Kepaon yang
terbuat dari tepung kanji, gula dan santan). Semua makanan ini
merupakan sumbangan warga. Jenisnya sangat tergantung pada
keinginan penyumbang. Megibung dilakukan dengan makan nasi dan
lauknya dalam beberapa nampan. Satu nampan makanan biasanya
dihabiskan oleh lima sampai enam umat. Tak hanya orang dewasa,
anak-anakpun mengikuti tradisi turun temurun tersebut. Makna
megibung di masjid ini juga tidak berbeda dengan makna megibung
pada umumnya, yakni untuk mempererat tali persaudaraan antar
umat muslim di Kepaon.
Masyarakat Kampung Adat Islam Kepaon juga mempunyai
tradisi ngejot, sebuah tradisi saling mengirimkan makanan antar umat.
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Tradisi ngejot ini biasanya dilaksanakan beberapa hari menjelang
Lebaran dan Mauludan. Makna ngejot tidak jauh beda dengan
megibung, yakni mempererat tali kekerabatan antar umat. Tradisi
ngejot, merupakan bentuk nyata dari menyama braya. Sebagaimana
dituturkan ibu Made Punia dari banjar Jaba Tengah, Kepaon di mana
rumahnya berbatasan langsung dengan Kampung Adat Islam Kepaon
bahwa, “setiap hari raya Galungan dan Kuningan ia dan beberapa
warga masyarakat yang lain ngejot kepada saudara-saudara di
kampung (sebutan yang umum untuk kampung adat Islam Kepaon)
demikian juga sebaliknya ketika Idul Fitri atau Mauludan ia menerima
jootan”. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa tradisi ngejot sudah terjadi
sejak lama”. Tradisi ini tentu tidak hanya sekedar saling antar
makanan tetapi lebih jauh memiliki atau mengandung makna
penghargaan dan pengakuan terhadap orang lain yang berbeda dalam
hal agama dan suku. Hal yang senada juga diceritakan oleh Nyoman
Mariana, seorang mantan Bendesa Adat Kepaon dan sekarang selain
menjadi kepala Sekolah di sebuah SMP, juga adalah ketua LPM
(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Pemogan (wawancara, 20
Oktober 2009 di Dukuh Tangkas, Pemogan) dalam hal ngejot “Kita
sudah tahu persis nyama selam tidak boleh kena daging babi, maka
goreng kue pun tidak memakai minyak babi, dan ngejot pun dilakukan
tidak bertepatan dengan hari raya Galungan, tetapi sebelumnya. Ini
apa artinya untuk menjaga atau menghargai braya itu. Demikian juga
nyama selam sebelum Idul Fitri mereka sudah ngejot ke Bali (baca:
Hindu), sehingga terjadi menyama braya dalam konteks masyarakat
sini. Ia tidak membedakan agama (Islam atau Hindu). Dalam konsep
menyama braya yang ada adalah hubungan kemanusiaan, hubungan
lahir batin, hubungan kekerabatan, hubungan dalam satu wilayah,
lepas dari apa yang namanya agama. Contoh pada bulan puasa kalau
ada nyama selam ke Bali (baca: Hindu) kita tidak akan
menyajikan/menyuguhkan maknan atau minuman karena kita sudah
tahu mereka sedang puasa. Lebih lanjut ia menceritakan pengalaman
masa kecilnya dulu bagaimana menyama braya begitu bagus di
Pemogan, misalnya begitu malam puasa atau waktu buka puasa tiba,
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kita datang ke kampung untuk belanja ke sana, sebab di depan Masjid
Kepaon akan ada semacam tradisi pasar rakyat, untuk memberi doa
dan membeli makanan tradisional (brongko). Di situ perbedaan agama
tidak menjadi masalah. Yang Hindu tidak melihat dirinya sebagai
Hindu demikian juga sebaliknya yang muslim. Yang ada di sana adalah
nyama”
Di Banjar Sakah Desa Pemogan di tengah-tengah perkampungan
penduduk yang mayoritas beragama Hindu terdapat sebuah Madrasah
Al-Isalam
Hidayattulah
dan
Gambar 4.8.
Madrasah dan pura keluarga di Sakah,
pantiasuhan, tidak hanya itu
Pemogan
bahkan bangunan temboknya
berbatasan langsung dengan Pura
Pemujaan keluarga. Keberadaan
Madrasah ini
sebagaimana
dikatakan oleh pak Didik (Kepala
Madrasah asal Pati Jawa Tengah),
pada awalnya memang tidak
mudah dapat diterima oleh
Sumber : Dokumentasi pribadi
masyarakat sekitar, tetapi seiring
perjalanan waktu serta dibantu oleh tokoh-tokoh Hindu dan
masyarakat setempat akhirnya madrasah yang berdiri tahun 1991
dapat diterima masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelayanan
kantin para santri dilayani ibu Made yang beragama Hindu. Demikian
juga satpam Madrasah ini adalah pak Putu yang juga beragama Hindu.
Sejak saat itu, katanya lebih lanjut ”pada setiap hari raya kami
melakukan silaturahmi dengan saling menghantar makanan (ngejot)”,
hal yang menarik dapat dilihat adalah ketika hari raya Idul Adha
tanggal 27 Nopember 2009, pemotongan hewan korban juga
melibatkan umat beragama Hindu.
Tak hanya megibung dan ngejot, sejumlah tradisi Bali juga
sangat lekat dengan aktivitas umat Islam di Kampung Adat Islam
Kepaon. Mereka pada umumnya dalam interaksi menggunakan bahasa
Bali dalam kesehariannya. Nama-nama masyarakat Bali seperti Putu,
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Kadek, Komang, dan Ketut, juga dipakai masyarakat Kepaon sebagai
sebuah nama panggilan sehari-hari. Bedanya (bandingkan dengan
Islam Pegayaman di Buleleng dan Saren Jawa di Karangasen), namanama khas Bali yang menunjukkan urutan kelahiran dalam keluarga
itu tidak diformalkan secara administratif (Haji Nyoman Ibrahim,
wawancara, 23 Februari 2010; Ahmad Subawai di Kapung Islam
Kepaon).
Melekatnya tradisi Bali pada keseharian masyarakat Kampung
Islam Kepaon juga tidak lepas dari sejarah kampung yang berstatus
sebagai banjar (kelompok masyarakat tradisional Bali). Dalam
kepengurusan dan aturan kampung juga sangat kental dengan nuansa
Balinya. Hal ini terlihat dari lembaga adat yang tumbuh di masyarakat
muslim Bali sama dengan lembaga adat masyarakat Bali Hindu,
misalnya; peraturan tertulis untuk menata kehidupan kampung,
menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan disebut dengan
Awig-awig Banjar Kampung Islam Kepaon (Awig-Awig Banjar
Kampung Islam Kepaon, 1989: ii). Dalam Awig-awig juga disebutkan:
“Terima kasih kepada Ketua Pemaksan Kelod, Tengah dan Kaja
beserta seluruh anggota-anggotanya yang telah memberikan masukan
untuk kesempurnaan awig-awig ini”

Kata pemaksan di atas secara harafiah berarti ketua. Kelod,
Tengah dan Kaja adalah nama-nama arah mata angin: Selatan, Tengah
dan Utara. Jadi ketua pemaksan Kelod, Tengah dan Kaja berarti ketua
wilayah Selatan, Tengah dan Utara.
Dalam rangka menyambut hari raya Nyepi tahun baru Saka 1932
(16 Maret 2010) diadakan pawai ogoh-ogoh (Ogoh-ogoh adalah karya
seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian
Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala
merepresentasikan kekuatan (Bhu) alam semesta dan waktu (Kala)
yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung
yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan
menakutkan; biasanya dalam wujud Raksasa. Selain wujud Raksasa,
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ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk
yang hidup di Mayapada, Surga dan Neraka, seperti: naga, gajah,
garuda, widyadari (makhluk sorgawi), bahkan dewa.
Dalam
perkembangannya, ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal,
seperti para pemimpin dunia, artis atau tokoh agama bahkan penjahat.
Terkait hal ini, ada pula yang berbau politik atau SARA walaupun
sebetulnya hal ini menyimpang dari prinsip dasar ogoh-ogoh.
Contohnya: ogoh-ogoh yang menggambarkan seorang teroris dan
koruptor. Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi
Bhuta Kala, dibuat menjelang Hari Nyepi dan diarak beramai-ramai
keliling desa pada senja hari pangrupukan, sehari sebelum Hari Nyepi.
Prosesi ogoh-ogoh melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan
alam semesta dan waktu yang maha dashyat. Kekuatan tersebut
meliputi kekuatan bhuana agung (alam raya) dan bhuana alit (diri
manusia). Dalam pandangan Tattwa (filsafat), kekuatan ini dapat
mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia
menuju kebahagiaan atau kehancuran. Semua ini tergantung pada niat
luhur manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dalam
menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia). Suasana menyama braya juga
nampak begitu kental, tidak hanya mengundang para tokoh agama dan
tokoh masyarakat untuk menyaksikan pawai ogoh-ogoh, tapi juga
diawali dengan tampil tarian Rudat dari Desa Adat Kampung Muslim
Kepaon.
Tarian rudat merupakan sebuah tarian khas komunitas muslim di
daerah Bali dan dapat ditemui seperti di Denpasar (Pemogan), Buleleng
(Pegayaman), Klungkung, Karangasem (Kecicang Islam) dan Jembrana.
Tari rudat adalah sebuah tarian yang memperagakan formasi barisberbaris dan gerak-gerak bela diri sambil menyanyikan lagu dengan
syair berbahasa Melayu dan Arab. Mereka bergerak ke kiri, ke kanan
ke depan, ke belakang. Sesekali meninju, menendang, menangkis,
memluntir, memasang kuda-kuda. Pada beberapa adegan, pasukan
membentuk formasi memutari lapangan. Mereka terus menyanyi
diiringi musik yang rancak. Komandannya terus memberi aba-aba
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sambil memeragakan gerak-gerak silat dan mengacung-acungkan
pedang. “Tidak ada patokan khusus untuk jumlah pamain rudat.
Namun, biasanya berjumlah 21 orang,” Pemain musik terdiri dari
beberapa orang. Alat-alat
musik
yang
dipakai
adalah rebana dua buah,
jidur (rebana besar) satu
buah, trenteng (drum
kecil) satu buah. Musik
ditabuh
bertalu-talu
menambah
semarak
suasana. Pasukan rudat
semakin
bersemangat
menarikan gerak-gerak
silat. Lagu-lagu yang
Sumber: Dokumentasi pribadi
dinyanyikan
berupa
“Salam Mun Salam”, “Selamat Datang”, “Ya Muhaimin”, dan beberapa
lagu pesanan. “Lagu
“Lagu pesanan sesuai dengan jenis acaranya. Kalau
acaranya perkawinan, lagu pesanan yang dibawakan tentang
perkawinan,” Kata Haji Ibrahim, ketua II masjid “AL“AL-Muhajirin”
Muhajirin”
Kepaon.
Gambar 4.9
Tari Rudat dalam pembukaan pawai ogoh-ogoh,
menyambut Nyepi Tahun Saka 1932 (25-3-10)
di desa Pemogan

Dalam pementasan biasanya tarian rudat terbagi menjadi tiga
bagian penting. Bagian
Bagian pertama berupa pembukaan yang berisi salam
dan tabik, permisi kepada penonton. Bagian kedua berisi salawat (pujipujian kepada Nabi). Bagian ketiga adalah penutup yang berisi
permintaan maaf kalau ada salah kata dan laku selama menari”. Tari
rudat biasanya
biasanya dipentaskan berkaitan dengan perayaan-perayaan
Islam, seperti acara perkawinan, sunatan, Maulud Nabi, dan Idul Fitri.
Namun, kadangkala kelompok rudat juga diundang tampil pada acaraacara lain yang tidak berkaitan dengan perayaan Agama Islam.
Sampai saat ini, asal usul kesenian rudat masih simpang siur.
Belum ada data pasti tentang sejarah kesenian ini. Ada yang
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mengatakan kesenian ini merupakan pengembangan dari zikir zaman
dan burdah. Zikir zaman adalah pementasan zikir yang disertai
gerakan pencak silat. Sedangkan burdah adalah jenis kesenian Islam
berupa nyanyian yang diiringi tetabuhan musik rebana. Sumber lain
mengatakan, kesenian rudat berasal dari Turki. Masuk ke Indonesia
bersamaan dengan penyebaran Agama Islam pada abad XV. Rudat
berasal dari kata “raudah” yang berarti taman nabi yang terletak di
Masjid
Nabawi”
(http://www.balebengong.net/kabaranyar/2009/11/13/rudat-kesenian-islam-yang-mengesankan.html:
diakases 10 Januari 2010)
Dalam pawai tersebut, tidak hanya ditampilkan tarian Rudat tapi
juga ada beberapa pemikul ogoh-ogoh yang tidak beragama Hindu
(Islam dan Kristen), seperti yang terjadi pada kelompok banjar Taruna
Bhineka salah satu banjar/dusun di Desa Pemogan, sesuai dengan nama
banjarnya “Bhineka” artinya berbeda-beda” maka yang memikul juga
harus beragam untuk menunjukkan kesatuan kata Gede Sastrawan
selaku Kepala Dusun Banjar tersebut. Pernyataan ini “dibenarkan”
oleh mas Yoga (wawancara 28 Maret 2010 di Kantor Desa), seorang
anggota Badan Keamanan Desa yang berasal dari Ambarawa Jawa
Tengah, ia terlibat dalam mengarak ogoh-ogoh, meski pun ia beragama
Islam. Lebih lanjut ia mengatakan: “Saya mau ikut mengarak ogoh-

ogoh karena saya senang melakukan dan tidak hanya itu waktu
pembuatannya saya ikut bantu-bantu dan bersama warga yang lain
memberi sumbangan dana sukarela”.
Keempat, aspek sosial. Praktek hidup masyarakat yang dilandasi
menyama braya di Desa Pemogan yang memiliki keterkaitan erat
dengan pluralitas dan integrasi tidak hanya dalam hal hari-hari besar
keagamaan, yakni dari keseharian hidup masyarakat. Misalnya dalam
hal suka dan duka, sebagaimana yang dituturkan oleh A.A. Ketut
Sujana yang berasal dari Puri Pemecutan, sebagai seorang mantan
Bendesa Adat dan sekarang yang telah 10 tahun sebagai Kepala desa
Pemogan, jika masyarakat desa pemogan ada yang mengalami
peristiwa kedukaan secara khusus kematian, maka mereka
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(masyarakat) tanpa komando dan tanp
tanpaa melihat apa agamanya,
mereka secara spontanitas akan
Gambar 4.10.
datang
untuk
terlibat,
Para Pelayat berbaur di kuburan
berpakaian adat Bali dan kopiah di desa
membantu guna meringankan
Pamogan
beban bagi keluarga yang
sedang
tertimpa
masalah
kedukaan tersebut. Masyarakat
pada umumnya terlibat sampai
mengantar ke penguburan. Di
situlah kita dapat masyarakat
akan membaur
membaur antara yang
berpakaian adat Bali dan
muslim yang mengenakan
Sumber: Dokumentasi pribadi
songkok (kopiah).
Demikian juga sebaliknya pada acara kesukaan seperti kelahiran,
pernikahan, sunatan masyarakat akan saling mengunjungi guna
mengucapkan selamat sambil membawa sesuatu yang bersifat
bersifat natura,
untuk keluarga yang punya hajatan. Mereka dapat hidup damai di
tengah perbedaan yang ada.

Kelima, aspek Pendidikan. Pluralnya masyarakat di Desa Kepaon
juga telah menjadi salah satu penyebab berdirinya sekolah-sekolah di
luar sekolah-sekolah Negeri (pemerintah), antara lain; sekolah-sekolah
yang dikelola oleh yayasan khususnya yang berbasis agama, misalnya
Yayasan Al-Isalam Hidayattulah, Yayasan Perjuangan Wahidayah dan
Pondok Pesantren Kedunglo, Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah
(Islam) dan Yayasan Samaritan (Kristen) dan juga Yayasan CHIS, yang
mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, S1 Menejemen Bisnis, S1
Majemen Keuangan, S1 Manejmen Pemasaran, S1 Manajemen
Perhotelan, S1 Manajemen Pariwisata, D3 Manajemen Usaha
Perjalanan Wisata, D3 Manajemen Pariwisata dan Perhotelan, D1
Kapal Pesiar, dan Sekolah SMA, SMP, SD dan TK Plus.
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Dari pemaparan di atas, dapatlah ditemukan bahwa Bali dan
dinamikanya memiliki pluralitas dalam identitas: identitas Bali Aga,
Bali Wong Majapahit, Triwangsa dan Jaba Wangsa/kasta khas Bali,
Identitas Islam, Kristen, dan pendatang. Pluralitas ini tidak terlepas
dari interaksinya dengan masyarakat “luar”. Sejalan dengan kenyataan
ini, menyama braya sebagai kearifan lokal masyarakat Bali memiliki
peran sebagai elemen perekat dalam relasi warga lintas agama, etnis
dan budaya, yang tidak bersifat memaksa tetapi berfungsi mendorong
terbangunnya kebersamaan sekaligus untuk menepis berbagai
kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal. Ia
adalah bingkai/pelindung dalam kerukunan hidup masyarakat plural
dari ancaman disintegrasi.
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