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Menyama Braya dan PerubahannyaMenyama Braya dan PerubahannyaMenyama Braya dan PerubahannyaMenyama Braya dan Perubahannya    

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

itu sendiri”.    Ini menjadi fakta yang tak terbantahkan, bahwa 

perubahan merupakan fenomena yang selalu mewarnai perjalanan 

sejarah setiap masyarakat dan sekaligus ciri yang hakiki dalam 

masyarakat. Setiap masyarakat selalu mengalami transformasi dalam 

fungsi dan waktu, sehingga tidak ada satu masyarakat pun yang 

mempunyai  potret yang sama, kalau dicermati pada waktu yang 

berbeda. Meskipun laju perubahan yang bervariasi dan juga harus 

diakui perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu 

kemajuan, namun dapat pula berarti kemunduran (Pitana 1994: 3; 

Susanto 1977: 178). Dalam hal ini, masyarakat Bali bukanlah suatu 

pengecualian, Bali selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, 

bahkan dari hari kehari.   

Tidak dapat dipungkiri bahwa keindahan alam pulau Bali telah 

menjadikan dirinya pulau sorga bagi pendatang, entah itu mereka 

wisatawan, pencari kerja, para pewarta agama dan lain-lain. 

Selanjutnya mereka merasa nyaman di Bali, karena karakter  orang 
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Bali yang bersifat inklusif dan percaya akan tiap aktifitasnya 

dihubungkan dengan hukum karmaphala (sebab akibat)). Begitu juga 

akibat karakter ini, orang Bali masih dipengaruhi buaian pujian, 

sehingga  mereka lupa akan tantangan zaman. Wajar bila pulau Bali 

semakin berat dengan berbagai serbuan. Terlebih lagi di zaman ini 

pariwisata menjanjikan banyak lapangan pekerjaan, sehingga menarik 

dan menggiurkan para pendatang pencari kerja untuk datang ke Bali. 

Mereka datang, baik dengan keahlian atau tidak pokoknya Bali adalah 

sorga. Hal ini tidak terlepas dari faktor internal Bali sendiri terutama 

di lingkungan masyarakat Hindu, walau mereka memiliki skill, tetapi 

karena aturan tradisi yang ketat atau ikatan dan kewajiban yang 

berlebihan yang dibebankan kepada krama (warga) oleh banjar atau 

desa adat, menyebabkan mereka terkekang/terbelengu dan perasaan 

was-was akan sanksi sosial lebih dipentingkan, sehingga mereka 

terpaksa bergumul dengan tradisinya, sehingga kesempatan kerja 

diambil oleh pendatang.  

Banyaknya masyarakat pendatang yang datang ke Bali tidak 

terlepas dari identitas yang melekat pada dirinya, misalnya mereka 

datang membawa berbagai macam identitas agama dan peradabannya 

yang turut  mewarnai keindahan pelangi di Pulau Dewata ini. Bali 

yang dahulu ”identik” dengan ke-Hindu-annya, sekarang sudah tidak 

sepenuhnya Hindu. Selain agama  Hindu, yaitu Islam, Kristen, 

Katholik, Budha, dan Kong Hu Chu sudah masuk dan memberi nuansa 

baru dalam kehidupan keagamaan/spritual penduduk Bali, demikian 

juga dalam hal etnik. Dahulu Bali sunyi senyap, hanya suara 

Pedanda/Pandita yang melantunkan pemujaan kepada Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa, tetapi sekarang, sudah berbeda, lonceng gereja terdengar 

di hari Minggu dan di pagi, siang dan petang  hari ada adzan maghrib 

berkumandang. Seolah-olah mengusik ketenangan dan menyadarkan 

masyarakat Bali yang sedang terlelap oleh wewangian harumnya dupa. 

Mereka disadarkan, bahwa sudah ada orang lain di tempat leluhur 

mereka, bahkan mereka terhenyak kaget ketika petasan yang disebut 

bom itu berbunyi memekakkan telinga mereka. Kurban wewangian 
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bunga, dupa, makanan, dan buah-buahan diganti dengan banyaknya 

kurban manusia. Ada sesuatu yang telah hilang, Bali telah diserbu oleh 

kehadiran para pendatang. 

Di bidang ekonomi, masyarakat Bali selama ini terlalu terlena 

dan belog ajum (sikap yang menyenangi sanjungan walaupun merugi) 

pada industri pariwisata serta sanjungan sebagai seniman. Akibatnya, 

sebagian besar mereka tidak punya skill dan kompetensi profesional di 

sektor informal. Peluang inilah yang kemudian diisi oleh kaum 

pendatang. Mereka berdagang di trotoar, mendirikan tenda-tenda di 

terminal, membawa rombong keliling desa-desa. Yang dijual bakso, 

jagung rebus, pecel lele, bahkan pisang goreng yang seharusnya bisa 

dijual oleh orang Bali. Para pendatang yang menguasai sektor informal 

mulai dari warung-warung pinggir jalan, baik yang pakai gerobak 

dorong mau pun semi permanen, tidak hanya di Kota Denpasar, tetapi 

juga sudah di seluruh Bali. Hampir di seluruh terminal di kota 

kabupaten dan kecamatan di Bali  pada malam hari, saat terminal 

tutup berubah menjadi  “pasar malam” atau “pasar senggol”  dan 

sebagain besar pedagang adalah  para pendatang. Bahkan kalau ada 

upacara/piodalan di Pura seperti hari raya Galungan di Pura Geriya 

Tanah Kilat Pemogan ada banyak pedagang dari kaum pendatang.    

Menurut Dhyana (2009: 22-23) paling tidak ada tiga hal yang 

menyebabkan di bidang ekonomi masyarakat Bali semakin kalah 

bersaing dengan pendatang: 1) selama ini krama Bali “terlalu sibuk” 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusianya, 

namun tidak diiringi dengan kemampuan, keahlian dan kepercayaan 

diri untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, selain memang 

program dan proyek pemerintah sendiri kurang memberi peluang 

kesempatan kerja,  2) kurangnya kemampuan bersaing SDM Bali 

adalah karena pada umumnya SDM Bali memiliki backing berupa 

kekayaan materi yang diwariskan generasi sebelumnya (orang tua), 

biasanya berupa tanah (warisan), hingga akhirnya kemauan untuk 

bersaing bekerja khususnya disektor informal sangat minim, dan 

kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh para pendatang, dan 3) faktor 
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lainnya kenapa krama Bali kalah bersaing dengan pendatang untuk 

berusaha pada sektor informal, yaitu kurangnya “spirit” krama Bali 

sendiri kepada sesama orang Bali yang berusaha pada sektor informal 

tersebut. Sebab tidak sedikit pula krama Bali yang mau berkecimpung 

pada usaha informal ini, seperti membuka warung makan, lesehan, 

nasi jinggo, namun krama Bali justru lebih cenderung untuk membeli 

makanan pada usaha informal yang dikelola oleh pendatang dan 

kebetulan memiliki nama beken. Sebaliknya para pendatang sangat 

jarang mau berbelanja di usaha informal (khususnya usaha warung 

makan) yang dikelola krama Bali karena meragukan kehalalan  

makanan yang disajikan. 

Pada sisi lain, adanya kecenderungan masyarakat Bali memilih-

milih pekerjaan, artinya tidak semua pekerjaan mau di ambil, terutama 

pekerjaan di sektor informal yang terbilang kasar, kekosongan sektor 

informal inilah yang kemudian diambil dan diisi oleh kaum 

pendatang. Cobalah tengok di berbagai  lapangan kerja, seperti tukang 

batu, tukang gali jalan, tukang got, tukang panen padi, penjual sayur, 

pedagang kaki lima, tukang cukur, pemulung dan lain-lain. Mereka 

begitu ulet dan kreatif memanfaatkan peluang kerja. Sementara orang 

Bali malu dan gengsi-gengsian. Orang Bali banyak menjadi priyayi, 

walau tidak makan, kata A.A. Ketut Sujana Kepala Desa Pemogan 

(wawancara 16 September 2010 di Kantor Kepala Desa) “ngadep 

bakso? Beh luwungan nganggur, masih maan ngidih nasi ke pisage” 

(jualan bakso? Ah, lebih baik nganggur, masih bisa minta nasi ke 

tetangga).  

Krama Bali kalah gesit dalam bersaing dengan pendatang karena 

selain disebabkan faktor gengsi, juga kungkungan tradisi, sehingga ada 

kecemasan meniadakan atau memotong tradisi. Misalnya dalam 

membangun tempat usaha (rumah toko) orang Bali tidak boleh 

mengabaikan sisi niskala (alam tak nyata) begitu memulai untuk 

berbisnis, dengan melaksanakan upacara mecaru. Sebelum mulai 

membangun usaha hendaklah memohon restu dan minta izin pada 

“penunggu” tanah itu. Untuk hal ini, orang Bali harus datang ke geria 
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(rumah kaum brahmana/pendeta Hindu), untuk bertanya apa saja yang 

harus dilakukan jika memulai membangun tempat usaha. Tentulah 

harus beryadnya, korban suci yang kelak akan berbuah nikmat dan 

rejeki. Dalam beryadnya tentu harus iklas mengeluarkan biaya untuk 

upacara. Ketika pembangunan tempat usaha usai, upacara melaspas 

pun (peresmian) juga harus dilakukan. Itu berarti kesibukan lagi, uang 

lagi. Ada kalanya uang (modal) habis karena harus mengikuti tradisi. 

Akhirnya banyak orang Bali yang melongo dan menonton, banyak 

peluang bisnis dengan sigap direbut oleh kaum pendatang, kalah gesit 

bersaing dalam bidang ekonomi, karena tak kuasa beranjak dari 

kungkungan tradisi atau takut memotong atau menyederhanakan 

apalagi meniadakan tradisi yang terkadang tidak memiliki kaitan 

langsung dengan ekonomi. Orang Bali punya uang cenderung untuk 

menyadnya (agama), sedangkan mereka (pendatang) punya uang 

untuk berusaha. 

Bila toh orang Bali jualan canang (canang adalah bentuk sesajen 

paling sederhana namun dikategorikan sebagai sarana yang cukup 

untuk melakukan persembahyangan. Canang sendiri bermakna: 

sesajen dalam bentuk bunga; komponennya mayoritas bunga), dagang 

nasi, dagang klontongan dan lainnya, maka bila saudara sesama orang 

Bali sukses, maka ada oknum-oknum orang lokal juga yang juga 

berusaha menjatuhkannya. Hal ini jauh berbeda dengan para 

pendatang dari luar, di mana mereka memiliki solidaritas yang tinggi 

antar sesamanya. Mereka saling tolong menolong, bahu-membahu 

antar mereka, sehingga bisa kuat bertahan. Dan hal inilah yang 

membuat mereka bisa terus berkembang dan maju di Bali. Kenyataan 

ini, juga semakin didukung oleh karakter sebagian orang Bali, di mana 

mereka berkonflik antar sesama, tetapi begitu bersikap baik pada 

pendatang. Sebagaimana dikatakan Supatra (2006: 99):  

“Orang Bali kalau bertengkar dengan saudara atau sesama orang Bali, 
maka ia akan bertengkar habis-habisan bahkan tidak jarang sampai putus  
hubungan saudara. Kemudian kejadian tersebut, akan membekas dalam 
bentuk dendam kesumat yang harus mendapatkan pembalasan, kerapkali 
dibawa sampai mati, atau diwariskan kepada sentana keturunannya”. 
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Akan tetapi sebaliknya di tengah garangnya orang Bali pada 

saudara-saudaranya justru orang Bali sangat menghormati pendatang, 

tamu atau orang luar.  

Di bidang pertanahan, Bali yang kecil ini telah sarat dengan 

beban. Beban atas fasilitas infrastruktur yang telah menghabiskan 

tanah Bali. Alih fungsi lahan tak terelakkan. Pembebasan lahan dan 

pengkaplingan muncul di mana-mana, bahkan menelusup ke desa-

desa. Kini lahan pertanian di Bali makin banyak beralih fungsi menjadi 

ruko maupun pusat perbelanjaan. Konversi yang demikian pesatnya 

membuat lahan pertanian Bali makin menyempit. Penjualan dan 

konversi pemanfaatan lahan juga telah berdampak nyata semakin 

sempit dan berkurangnya lahan yang dimiliki oleh orang Bali karena 

telah dijual kepada masyarakat pendatang. Bahkan kini ada 

sinyalemen bahwa sebagian besar tanah Bali dikuasai orang Jakarta 

(istilah untuk investor dari luar Bali). Sebagaimana  surat  kabar Bali 

Expres, 21 November 2010 memberitakan bahwa investor asing 

berebut untuk mendapatkan kawasan pantai dan perbukitan di Bali 

untuk menjadi sasaran akomodasi pariwisata, dan diberitakan juga 

bahwa kawasan bukit Jimbaran sudah habis terkapling dan harga 

tanah pun terus merangkak naik. 

Penjualan lahan dan konversi pemanfaatan lahan telah 

memotivasi masyarakat Bali beramai-ramai bekerja di sektor 

pariwisata karena sektor ini lebih cepat menghasilkan dibandingkan 

dengan sektor yang lainnya. Turis datang membawa dolar. Tidak 

hanya hotel mewah dan restoran yang meraup dolar, kerajianan Bali 

pun maju pesat dan dincar turis. Ini memunculkan keengganan orang 

Bali untuk mengelola tanah pertanian dan perkebunan, terutama pada 

kaum mudanya. Mereka tidak lagi mau berlumpur-lumpur di sawah, 

apalagi menuntun sapi untuk membajak sawah. Mereka pergi ke kota 

untuk bekerja di hotel-hotel, restorant dan mengayam benang untuk 

dijadikan topi, baju dan tas serta cenderamata yang lainnya. Sektor 

pariwisata telah benar-benar mengubah secara struktural serta pola 

pikir masyarakat Bali 
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Sektor pariwisata yang awalnya merupakan sektor pendukung 

telah dikembangkan secara membabi buta telah mengakibatkan 

tergesernya sektor pertanian yang pada awalnya adalah sektor andalan 

malah dikucilkan, bahkan dikorbankan demi pariwisata. Ada banyak 

contoh sektor pertanian harus  dikorbankan demi pariwisata. Sawah 

yang dulu hijau dikapling-kapling untuk  pembangunan hotel atau 

resort. Pantai yang sebelumnya digunakan  tempat prosesi upacara 

agama Hindu ditembok karena diklaim oleh hotel. Pelaba (milik) Pura 

yang merupakan kawasan suci dikuasai ivenstor. Semua dijual dan 

direlakan demi pariwisata. Tidak hanya itu,  tidak sedikit  kawasan 

penyangga dikembangkan untuk hotel, vila, dan rumah makan. 

Banyak lahan subur di Bali dikonversi untuk memenuhi kebutuhan 

pariwisata untuk mewujudkan sarana akomodasi dan juga pemukiman 

penduduk. 

Pariwisata telah menjadi pemegang peranan yang sangat penting 

di dalam perekonomian Bali. Ini terbukti dari menurunnya sumbangan 

sektor pertanian pada tahun 1977 hanya 19,33% sedangkan sektor  

pariwisata, terutama bidang tertentu seperti perdagangan, hotel dan 

restoran pada tahun yang sama adalah sebesar 30,5%. Dengan 

demikian telah terjadi peralihan dari budaya agraris ke budaya non-

agraris, khususnya menyangkut “industri budaya: karena pariwisata 

kini telah menjadi bagian dari kebudayaan Bali (Bagus 1988 dalam 

Suryawan 2010: 227-228).  

Derasnya pariwisata menerjang Bali ini didukung oleh 

kebijakan lokal pemerintah Bali di bawah pemerintahan Gubernur Ida 

Bagoes Oka, yaitu dengan keluarnya SK Gubernur No.528/1993 yang 

menentukan “21 Kawasan Wisata”. Untuk kepentingan 

pengembangan pariwisata, Bali di kapling menjadi 21 kawasan yang 

siap dijual. Kebijakan pemerintah ini akhirnya tertuang dalam Perda 

No.4 tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Bagus (1999 dalam Suryawan 2010: 

228) menuliskan:  
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“SK Gubernur serta Perda tersebut bertujuan memperoleh Pendapatan 
Asli Daerah yang lebih besar dari masing-masing kabupaten di Bali, yang 
selama ini hanya beberapa di antaranya yang menikmati hasil pariwisata. 
Kawasan-kawasan yang baru ditetapkan itu menjadi incaran bagi investor 
untuk datang menanam modalnya di Bali. Tak ayal lagi, kebijakan baru 
pemerintah ini bagai air bah. Para investor menyerbu membeli dan 
mengkavling ribuan hektar tanah Bali. Modus operandi untuk 
mendapatkan tanah murah “untuk kepentingan pembangunan nasional” 
ialah membangun pelbagai sarana pariwisata seperti hotel, sarana 
rekreasi, lapangan golf, dan sebagainya. Bahkan penggunaan cara-cara 
yang kurang wajar seperti mengancam, menekan, mengitimidasi, dan 
memberi ganti rugi yang tidak wajar kepada pemilik tanah, senantiasa 
menghiasi perolehan tanah-tanah tersebut. Karena demikian derasnya 
pembangunan pariwisata dengan pemanfaatan tanah yang begitu besar, 
maka tanah di Bali pada suatu kurun tertentu telah berkurang 1.000 
hektar tiap tahunnya. Dengan kata lain, tanah-tanah di Bali telah terjadi 
alih fungsi dari pertanian ke non pertanian. Dengan demikian, jelaslah 
Bali mengalami perubahan secara fisik, akibat pembangunan pariwisata, 
dan tidak sedikit permasalahan-permasalahan baru yang muncul di 
tengah masyarakat”. 

Pada sisi lain, Palguna (2006: 6-7) dalam sebuah prolog 

mediskripsikan bahwa pariwisata itu guru, sehingga sebagian besar 

masyarakat Bali siap merelakan semua hal kepada dan demi pariwisata. 

“Pada pariwisata kami belajar bahasa asing, kebudayaan baru, etika 

dan sopan santun berstandar baru, sampai cita rasa baru, semacam 

spritualitas kaum pengembara. Sementara spritualitas asli kami adalah 

spritualitas menetap, dengan batas ruang yang jelas dan sangat ketat. 

Spritualitas kaum pengembara telah mengayakan spritualitas agraris 

kami. Pengayaan itu sekarang nampak pada perubahan cara pandang 

kami. Kini kami mulai berpikir. Tapi, sejauh-jauh pikiran kami 

terbang pada akhirnya kembali pula ke sarang adat. Di sarang adat 

kami lahir, dan di sarang adat pula kami diajarkan memilih mati. 

Sebelum mati, kami pasti akan menlunasi hutang kepada guru 

pariwisata. Hutang kepada guru menurut tradisi mesti dibayar dengan 

persembahan, yang intinya adalah membahagiakan hati sang guru. 

Hubungan guru dan murid menurut kode etik, didasari dengan kasih 

sayang dan bakti. Guru melimpahkan kasih sayang dan perlindungan 

batin. Di bawah perlindungan guru kami merasa aman. Karena semua 

tanggung jawab dengan enteng kami serahkan kepada kebijaksanaan 

guru. Misalnya kerusakan lingkungan dan kemerosotan etika bukan 
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lagi urusan kami, melainkan tanggung jawab sang guru. Murid 

membayar hutangnya dengan rasa bakti yang total. Rasa bakti kami 

tunjukkan dengan tidak melangkahi wewenang beliau. Bila beliau 

menghendaki lebih banyak lagi lahan basah dan lahan kering, kami 

pun menyerahkannya tanpa harus berpikir dua kali. Kami terus 

berusaha membahagiakan perasaan guru pariwisata. kami 

menghaturkan tanah warisan, sungai, tebing, kesucian, kesakralan. 

Persembahan kami adalah total, sampai tidak ada lagi ruang tersisa 

yang tidak dijelajahi dan dikavling oleh beliau. Kelak bukan tanah ini 

yang kami akan wariskan kepada anak cucu, tapi dengan bangga kami 

akan mewariskan seorang guru merangkap panglima bernama 

pariwisata. Semoga keturunan kami menerima dengan bangga, dan 

menghargai jerih payah pengabdian kami yang kelak pasti akan 

menjadi leluhur. Hingga saat ini, guru pariwisata masih senang 

menerima berbagai persembahan itu. Makanya beliau melimpahkan 

anugerah berupa kemakmuran material. Dengan kemakmuran 

material itu bangunan suci kami renovasi, ritual kami perbanyak dan 

perbesar. Hubungan guru dan murid itu sangat harmonis. Itulah yang 

kami ketahui sampai sekarang. Hal-hal yang disembunyikan di balik 

itu  tentu tidak kami ketahui. Karena kami adalah pelaku bukan 

perancang. Kami adalah pekerja bukan pemodal. Konflik kecil itu 

lumrah terjadi. Konflik itu kami selesaikan dengan bijaksana dan 

dewasa. Kami mengalah untuk sebuah ucapan sakti: demi pariwisata”. 

 Adanya polemik yang berkepanjangan tentang RTRW 

(Rancangan Tata Ruang Wilayah) berdasarkan  Peraturan Daerah 

No.16/2009 Provinsi Bali, khsususnya menyangkut radius kesucian 

pura untuk kepentingan pariwisata (berdasarkan Perda tersebut radius 

5 km pura harus bebas dari bangunan pariwisata), sebagaimana 

diangkat Raditya (Maret 2011: 20) dengan judul “Radius Suci Pura 

Dipermasalahkan Lagi: Pertarungan arogansi agama versus arogansi 

kapitalisme”, juga menjadi bukti bagaimana kekuatan pariwisata telah 

mengubah cara hidup masyarakat Bali. Bahkan di Karangasem, Bali 

Timur demi pariwisata orang dapat dikucilkan (kasepekang) dari 
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lingkungannya, karena menolak untuk menyetujui penyewaan tanah 

desa untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 

(lapangan golf dan hotel), sebagaimana diberitakan Bali Post (12 April 

2011): 

“Kisruh pro dan kontra kontrak-mengontrak lahan untuk proyek hotel 
dan lapangan golf di wilayah Desa Bugbug dan Perasi, Karangasem, terus 
berlanjut. Sebanyak 10 dari 42 KK warga Desa Pakraman Perasi 
kasepekang (dikucilkan) gara-gara mempertahankan tanah desa agar tak 
dikontrakkan kepada orang asing”.   

Masih dalam kaitan konversi lahan untuk pariwisata Bawa 

Atmaja (dalam Raditya Maret 2011: 14) mengatakan tentang 

pertahanan sumber daya alam dan sumber daya orang Bali yang sedang 

sekarat, jika dikaitkan dengan fenomena terkikisnya sedikit demi 

sedikit pantai di Bali, maka kita akan sampai pada sebuah teori “makan 

bubur panas” dalam semangkok. Jika seseorang makan bubur panas, 

maka tidak mungkin langsung memakan dengan satu sendok makan 

penuh. Bertahap dari samping, terus sedikit demi sedikit, dari sisi 

piring terpinggir dan akhirnya bubur pun habis. Demikian juga Bali, 

pantainya sedikit demi sedikit dibanguni vila, hotel dan sebagainya. 

Kemudian ditutup dengan berbagai macam hal. Keadaan ini, secara 

perlahan tapi pasti telah melahirkan gelombang kecemasan pada 

masyarakat Bali.  

Kecemasan akan penguasaan tanah oleh para pemodal 

kuat/pendatang ini jugalah yang telah mengubah sikap masyarakat Bali 

terhadap kehadiran para pendatang. Bila sebelumnya ada wacana 

penolakan pembangunan jembatan Jawa-Bali yang menghubungkan 

selat Bali. Penolakan itu didasarkan atas, bila jembatan itu jadi 

dibangun, maka dikwatirkan arus migram Jawa kian deras masuk Bali. 

Setelah arus migran makin kencang, tentu orang Bali cemas pula akan 

meningkatnya kriminalitas, semakin kumuhnya kawasan dan semakin  

tidak tertibnya tata kependudukan. Setelah itu semua pasti orang Bali 

khawatir akan semakin tergurasnya budaya Hindu-Bali karena 

mendapatkan rivalitas yang kuat dari pengaruh budaya Jawa Islam dan 

pengaruh budaya materialisme. 
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    Bibir yang dahulu digunakan untuk memberi senyum dan salam, 

sekarang digunakan untuk mengumpat dan mencaci maki, sinisme 

yang tinggi terhadap penduduk pendatang. Hati yang dahulu terbuka 

sekarang menjadi tertutup. Dahulu orang Bali menyebut pendatang 

yang berasal dari luar Bali (Jawa) “nak Jawa” atau “nyama Jawa” 

artinya saudara dari Jawa. Tetapi sekarang sebutan itu mengalami 

pergeseran menjadi “jelema Jawa” artinya orang Jawa. Pergeseran dari 

nyama ke jelema menandakan perubahan cara pandang dan 

penerimaan keberadaan orang Bali terhadap pendatang. Nyama 

menunjukkan kedekatan hubungan, sedangkan jelema menunjukkan 

kejauhan hubungan. Berkaitan dengan perubahan ini seorang ibu 

pesiunan guru SD di sebuah Sekolah Dasar Negeri kota Denpasar dan 

yang telah menetap di Bali selama 30 tahun berkata: “Saya sangat 

terkejut ketika teman-teman sesama pendidik sering mengatakan 

Jelema Jawa setiap berbicara tentang pendatang” (Wawancara 15 

Desember 2009 di Denpasar). Ini menunjukkan bahwa sudah ada 

kesadaran kelas di dalam diri orang Bali, yang  disebabkan oleh adanya 

ancaman yang datangnya dari luar (outsider).   

 Pada akhirnya, semangat etnisitas masyarakat Bali tergugah dan 

mengarah pada kristalisasi atau sentimen budaya yang disebut 

representasi etnis dan identitas ke-Bali-an melalui gerakan Ajeg Bali, 

yang terejawantahkan dalam beragam bentuk program dan tema 

kegiatan, seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan  budaya harus 

menyinggung Ajeg Bali. Dalam bidang pendidikan diadakanlah 

kompetisi pemilihan Guru dan Murid Ajeg Bali. Dalam bidang 

ekonomi terbentuk KKB (Koperasi Krama Bali) selain menyediakan 

dana bantuan pada krama (warga Hindu Bali) untuk berusaha, juga 

melakukan pelatihan membuat bakso dan soto Ajeg Bali yang khas 

Bali. Salah satu tujuan gerakan ini penguatan ekonomi masyarakat 

Hindu Bali yang selama ini terasa terpuruk dan kalah bersaing dengan 

para pendatang atau untuk menandingi pesatnya pertumbuhan 

ekonomi sektor informal dari kaum pendatang. 
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Fenomena perubahan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat 

Bali tersebut sebenarnya merupakan bentuk semangat resistensi 

budaya yang lebih disebabkan oleh hegemoni kaum pendatang yang 

lebih dominan dari pada penduduk asli. Oleh karena itu, tidak 

mustahil jika terjadi perbedaan konsep mengenai menyama braya 

antara penduduk dalam pandangan masyarakat Bali yang lalu dengan 

konsep menyama braya pada masyarakat Bali masa kini. 

    

• Menyama brayaMenyama brayaMenyama brayaMenyama braya    dalam pandangan orang Bali dahuludalam pandangan orang Bali dahuludalam pandangan orang Bali dahuludalam pandangan orang Bali dahulu    

Menurut pemahaman salah seorang warga, Ibu made, menyama 

braya merupakan sebuah cara  hidup untuk menjaga keharmonisan 

masyarakat.  Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Sugira (dalam 

Damayana 2005: 4) mantan ketua Forum Kominukasi antar Umat 

Beragama Provinsi Bali, 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 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 Atu Mangku Ida Bagus Adnyana (wawancara, 12 Juli 

2010; bandk. Wijana 2003: 59) seorang sesepuh Griya Kongco di Desa 

Pemogan dalam konsepsi hari raya di Bali pun kemudian dikenal 

adanya istilah  Galungan Cina, untuk menyambut hari raya Imlek 

Kuningan Cina untuk hari raya Cap Go Meh (purnama pertama pada 

tahun baru Cina), juga galungan Selam untuk menyambut hari raya 

Idul Fitri. Dengan perkataan lain, bahwa dengan adanya sebutan 
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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 se-kultur 

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 dan integrasi 

masyarakat dari ancaman pertikaian dan perpecahan atau disintegrasi.   

Jadi cara hidup menyama braya terkait dengan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat Bali, baik dalam upacara ritual keagamaan 

maupun profan, seperti: keagamaan dan gotong royong bersih desa, 

membangun rumah, menanam padi, dan acara-acara suka dan duka; 

pernikahan, pemberian nama, dan kematian. Dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut, biasanya melibatkan banyak masyarakat dari berbagai 

stratifikasi sosial. Keterlibatan warga menimbulkan perasaan 

primordial yang sangat kuat identitas kebaliannya.   

Kendati pun demikian, sejak awal pemahaman masyarakat 

tentang menyama braya tidak hanya dipahami untuk masyarakat Bali 

saja. Hal ini senada dengan apa yang  dikatakan oleh salah seorang 

warga Banjar Dukuh Tangkas salah satu Banjar di Desa Pemogan, 

Kadek Wah (Wawancaran, 15 Oktober 2009 di Banjar Dukuh Tangkas, 

Pemogan) di mana tempat tinggalnya berdampingan langsung dengan 

Masjid yang saat ini sedang dibangun. Salah satu pernyataan yang 

menarik adalah, meskipun ada permasalahan dengan ijin pendirian 

Masjid tersebut, karena di lingkungan tersebut hanya ada satu keluarga 

saja yang beragama Islam, akan tetapi hubungan sosial mereka tetap 

berjalan. Misalnya, pada hari raya Galungan pada bulan Oktober 2009, 

salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bali-Hindu adalah 

ngejot (berkunjung kepada tetangga sambil membawa/memberi 

makanan). Hal ini, dilakukan kepada tetangganya yang berbeda agama 
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tersebut, tanpa harus membawa atau mengkaitkan dengan 

permasalahan pembangunan Masjid. Alasannya adalah menyama braya 

merupakan ajaran para tetua/leluhur Bali yang harus dipelihara dan 

dilakukan, dengan menjalankan hal tersebut, maka akan tercipta 

keharmonisan dan kedamaian hubungan dengan masyarakat yang lain. 

Sebagaimana juga dikatakan seorang tokoh Desa Pemogan yang cukup 

disegani Nyoman Mariawan: “Hidup dalam budaya menyama braya 

yang ada adalah hubungan kemanusiaan, hubungan lahir batin, 

hubungan kekerabatan, hubungan dalam satu wilayah terlepas dari apa 

yang namanya agama, suku, budaya apalagi kasta”. Cara hidup dalam 

budaya menyama braya dalam pemahaman masyarakat Bali dahulu 

adalah sebuah kearifan hidup yang menembus batas stratifikasi sosial, 

ras, etnis, agama dan geopolitik. 

 

• Menyama braya dalam pandangan orang Bali sekarangMenyama braya dalam pandangan orang Bali sekarangMenyama braya dalam pandangan orang Bali sekarangMenyama braya dalam pandangan orang Bali sekarang    

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh penting di Bali, Ida 

Bagus  Wiyana, Ketua Forum Kominukasi Antar Umat Beragama 

Provinsi Bali dan Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar (wawancara,16 

Oktober 2009 di Kampus Dwijendra Denpasar) menyatakan bahwa: 

pada masa lalu, orang Bali pekerjaan utamanya adalah bertani, dalam 

pelaksanaan tanam padi, maka prosesnya akan dikerjakan secara 

bergantian dari satu tempat ke tampat  lain.  Pekerjaan tanam padi 

yang dilakukan para petani tersebut dapat dipahami sebagai salah satu 

konsep meyama braya. Demikian juga misalnya dalam membangun 

rumah penduduk mau pun dalam upacara-upacara adat dan 

keagamaan. Sekarang orang Bali banyak yang pergi ke kota dan beralih 

profesi. Mereka sudah mengenal teknologi, uang, dan sistem ekonomi 

moderen, terlebih lagi sejak Bali “diproklamirkan” sebagai daerah 

tujuan wisata, dalam perkembangannya harus berhadapan dengan 

makin banyaknya pendatang dan intensnya pergaulan masyarakat Bali 

dengan berbagai masyarakat berbeda  latar belakang agama, budaya 

dan etnis. Tentu hal ini membawa perubahan yang mempengaruhi 
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budaya kehidupan orang Bali. Sebagai contoh, di Bali kita menjumpai 

kampung-kampung Islam, di mana mayoritas penduduknya beragama 

Islam dan ada rumah ibadahnya, Masjid. Begitu juga dengan 

masyarakat Kristen yang datang ke Bali, membentuk komunitas dan 

selanjutnya membangun gereja. Hari besar keagamaan menjadi 

variatif, ada Waisak, Idul Fitri dan Natal. 

Semua hal tersebut di atas, (beralihnya profesi, dikenalnya 

sistem ekonomi modern, Bali menjadi tujuan pariwista, keberagaman 

sosial, budaya dan agama yang berkembang di Bali) membawa dampak 

bergesernya pada pemahaman dan penerapan masyarakat Bali tentang 

menyama braya. Jika pada masa lampau menyama braya merupakan 

ajaran para tetua/leluhur Bali yang harus dipelihara dan dilakukan, 

dengan menjalankan hal tersebut,  maka akan tercipta keharmonisan 

dan kedamaian hubungan dengan masyarakat yang lain, tanpa harus 

membedakan agama, suku dan budaya. Maka, sekarang hanya 

dimaknai sebagai toleransi atau kebersamaan masyarakat yang multi 

budaya, multi etnis dan multi agama. Sebagaimana dikatakan Anak 

Agung Sujana selaku Kepala Desa Pemogan, yang menyatakan bahwa 

menyama braya itu seperti kegotong-royongan (Wawancara, 25 

Agustus 2009 di Kantor Desa Pemogan). 

Menurut Nasrudin, salah seorang staf Bantuan Keamanan Desa 

(Bankamdes) Desa Pemogan, saat ditanya asal nenek moyangnya. 

“Saya ini ya orang Bali, walau pun ada keturunan luar, tapi darah saya 

ini ya Bali, cuma agama saya Islam”. Senada dengan ini, Komang Toyib 

mengatakan “Kami memang orang Bali. Hanya keyakinan kami yang 

berbeda dengan sebagian besar saudara kami yang lainnya di Bali. 

Kami malah sering risih kalau ada orang Islam yang ngomong seolah-

olah Islam itu harus sama dengan Arab”. Pemahaman mengenai 

menyama braya sudah ada sejak nenek moyangnya datang di Bali, oleh 

karena itu, sampai saat ini meskipun mereka berbeda keyakinan 

dengan tetangganya dan sebagai minoritas, ia tidak merasakan 

permasalahan, karena menyama braya itu sudah menjadi landasan 

hidup bagi masyarakat Bali (Wawancara, 24 Agustus 2009 di Kantor 



Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali 

 

 

152 

Desa Pemogan). Dalam hal ini, mereka tidak menjelaskan atau bahkan 

tidak memahami konsep tentang menyama braya yang sebenarnya 

menurut pemahaman masyarakat Bali dahulu, sehingga ia tidak 

mampu menjelaskan terjadinya nilai-nilai yang terkandung dalam 

konsep awal menyama braya. Tidak hanya itu, makin menipis dan 

sempitnya pemahaman tentang menyama braya juga dapat dilihat dari 

beberapa majalah yang bernafaskan agama Hindu, misalnya di sebuah 

kolom majalah Media Hindu dan majalah Sarad terminologi nyama 

braya dipakai sebagai sarana informasi dan komunikasi antar sesama 

Sedarma atau  umat beragama Hindu. Misalnya, informasi tentang 

Hindu Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Pura 

didirikan tahun 1968 berawal dari 10 KK (Kepala Keluarga) atau 

informasi Siswa beragama Hindu di Jenawi, Karanganyer, Jawa 

Tengah, saat mengikuti proses belajar mengajar mengenakan busana 

muslim. Toh mereka mendapat pelajaran agama Hindu dan 

diperlakukan sama dalam urusan beasiswa, dispensasi dalam hari raya 

Galungan dan Nyepi. (Media Hindu edisi 66, Agustus 2009; Sarad: 

Majalah Gumi Bali edis 106 Tahun X Pebruari 2009; 

http://www.saradbali.com/edisi105/nyamabraya.htm). 

Menguatnya perubahan pemahaman masyarakat Bali tentang 

budaya hidup menyama braya dengan munculnya sebutan nyama 

(saudara) menjadi jelema (menunjukkan kejauhan) dan makin menjadi 

nyata setelah bom Bali pada tahun 2002 di Legian dan 2005 di 

Jimbaran, di mana masyarakat Bali bersikap anti pati terhadap 

pendatang dan mencurigai khusus umat muslim sebagai teroris, 

terlebih ketika pelakunya terungkap. Masyarakat Bali mulai 

menanamkan bibit diskriminasi etnis dan religius kepada para 

pendatang dari Jawa dan muslim yang akhirnya menimbulkan 

ketegangan identitas. Terjadi perubahan karakter orang Bali yang 

penuh dengan perasaan curiga, dan kemudian melakukan pemilahan 

antara penduduk asli (pribumi) dengan pendatang melalui kategorisasi 

beroposisi (binary opposition). Perubahan ini, makin menguatkan 
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semangat pergulatan dan penguatan identitas etnis dan wacana Ajeg 

Bali  adalah wujud konkritnya.  

 

• Gerakan Gerakan Gerakan Gerakan Ajeg BaliAjeg BaliAjeg BaliAjeg Bali    

Ajeg Bali,  terdiri dari dua kata     Ajeg    dan Bali.  Asal mula kata 

Ajeg Bali juga ditelusuri Wijaya (dalam Sarad, 2003: 24; Suryawan 

2008: 24), kata ajeg (bahasa Bali) berpadanan dengan kata jejeg, tuara 

obah, tuara seng. Artinya tegak, tetap, teratur, tidak berubah. 

Sedangkan kamus Bali-Indonesia, cetakan ke-2, tahun 1993, halaman 

9, memberi arti kata ajeg sebagai tegak, kukuh (peraturan), sehingga 

ajegang berarti tegakkan. Ajegang awig-awig desane  berarti “tegakkan 

peraturan desa” 

“Dalam kamus besar bahasa Indonesia cetakan I, tahun 1988, halaman 13, 
terdapat kata ajek yang berarti tetap; teratur; tidak berubah. Disebutkan 
pula bahwa kata ajek merupakan serapan dari bahasa jawa, mempuyai 
makna sama dengan kata ajeg dalam bahasa Bali. 

Ada juga yang menyebut bahwa istilah rajeg lebih tepat digunakan 
daripada  istilah ajeg. Istilah rajeg sempat digunakan semasa Bali zaman 
keemasan Gelgel. Para tetua Bali kerap menyebut masa Gelgel itu sebagai 
masa enteg Bali. Sumber-sumber Belanda pada abad ke-16 mencatat 
kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya Bali masa Gelgel itu stabil, 
sejahtera, makmur, tentram, sebagaimana arti kata enteg. 

Sejak Gelgel jatuh pada abad ke-17 menyusul kudeta Patih Agung Maruti, 
Bali pun terus ditikam konflik interal, perseteruan sesama Bali. Hingga 
kini Bali praktis tak memiliki tokoh maupun lembaga pengintegrasi, 
pemersatu. Otonomi daerah malah terasa kian memparipurnakan 
keterpecahan Bali, layaknya pasca Gelgel. Maka Bali kini jangankan 
sukerta, rajeg, bahkan enteg pun belum. Kini, Bali tiada henti megujeg, 
berkelahi sesama Bali”. 

Selanjutnya kata Bali. Belum ada penelitian yang secara akurat 

mencoba menelusuri asal-usul nama Bali. Salah satu kemungkinan 

adalah mengaitkan aspek bahasa, yaitu pertukaran antara fonim ‘w’ 

dengan ‘b’ sehingga kata Bali memiliki kaitan  dengan ‘wali’. Bali 

dengan demikian memiliki konotasi sebagai pengasuh, orang tua 

komunitas di sekitarnya. Kata ajeg secara etimologis berarti berdiri 

tegak, kokoh, tidak goyah, tidak berubah dalam waktu relatif yang 

lama. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan  Ajeg Bali  
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berarti Bali yang kukuh, Bali yang tidak goyah atau Bali yang lestari 

(Ratna dkk. 2

introduced to the public for the first time in May 2002, during the 

lounching of Bali TV, the local television network owned by the Bali 

Post group

diakses 27 Oktober 2009). Tujuan utama dari Ajeg Bali menurut 

analisis Kiwi adalah dalam rangka desentralisasi regulasi untuk 

memperkenalkan dan mengelola ekonomi dan budaya daerah. Hal ini 

tentu saja sangat menguntungkan Bali, dengan aset pariwisata dan 

budayanya yang sudah jauh te

di Indonesia. Jadi menurut Kiwi tujuan utama 

mempertahankan dan memurnikan budaya Bali. Tetapi pada sisi

lain, Kiwi menyatakan pendapatnya, bahwa istilah 

memiliki arti tunggal, masyarakat dan tokoh politik menggunakan 

istilah Ajeg Bali

umum tahun 2004 dan 2008 istilah 

tokoh-tokoh politik untuk menarik simpati masyarakat Bali. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang calon DPD asal Bali (Bali 

Post, 05 April 2009), Oka Mahendra, S.H. yang juga mantan Ketua IV 

PHDI Pusat (1996

memberdayakan Desa Pakraman dan menggali kearifan lokal demi 

Ajeg BaliAjeg BaliAjeg BaliAjeg Bali

Pancasila” 
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berarti Bali yang kukuh, Bali yang tidak goyah atau Bali yang lestari 

(Ratna dkk. 2005: 4).  

introduced to the public for the first time in May 2002, during the 

lounching of Bali TV, the local television network owned by the Bali 

Post group” (http://www.bali

diakses 27 Oktober 2009). Tujuan utama dari Ajeg Bali menurut 

analisis Kiwi adalah dalam rangka desentralisasi regulasi untuk 

kenalkan dan mengelola ekonomi dan budaya daerah. Hal ini 

tu saja sangat menguntungkan Bali, dengan aset pariwisata dan 

budayanya yang sudah jauh te

Indonesia. Jadi menurut Kiwi tujuan utama 

mempertahankan dan memurnikan budaya Bali. Tetapi pada sisi

lain, Kiwi menyatakan pendapatnya, bahwa istilah 

memiliki arti tunggal, masyarakat dan tokoh politik menggunakan 

Ajeg Bali untuk tujuan tertentu. Misalnya, dalam pemilihan 

umum tahun 2004 dan 2008 istilah 

tokoh politik untuk menarik simpati masyarakat Bali. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang calon DPD asal Bali (Bali 

Post, 05 April 2009), Oka Mahendra, S.H. yang juga mantan Ketua IV 

PHDI Pusat (1996-2001) berkata: 

memberdayakan Desa Pakraman dan menggali kearifan lokal demi 

Ajeg BaliAjeg BaliAjeg BaliAjeg Bali dan enteg Bali sekaligus memperkokoh NKRI berdasarkan 

”  
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berarti Bali yang kukuh, Bali yang tidak goyah atau Bali yang lestari 

 Menurut Kiwi, “

introduced to the public for the first time in May 2002, during the 

lounching of Bali TV, the local television network owned by the Bali 

http://www.bali-dreamland.com/2008.09/ajeg

diakses 27 Oktober 2009). Tujuan utama dari Ajeg Bali menurut 

analisis Kiwi adalah dalam rangka desentralisasi regulasi untuk 

kenalkan dan mengelola ekonomi dan budaya daerah. Hal ini 

tu saja sangat menguntungkan Bali, dengan aset pariwisata dan 

budayanya yang sudah jauh terkenal dibandingkan dengan wisata lain 

Indonesia. Jadi menurut Kiwi tujuan utama 

mempertahankan dan memurnikan budaya Bali. Tetapi pada sisi

lain, Kiwi menyatakan pendapatnya, bahwa istilah 

memiliki arti tunggal, masyarakat dan tokoh politik menggunakan 

untuk tujuan tertentu. Misalnya, dalam pemilihan 

umum tahun 2004 dan 2008 istilah 

tokoh politik untuk menarik simpati masyarakat Bali. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang calon DPD asal Bali (Bali 

Post, 05 April 2009), Oka Mahendra, S.H. yang juga mantan Ketua IV 

2001) berkata: 

memberdayakan Desa Pakraman dan menggali kearifan lokal demi 

dan enteg Bali sekaligus memperkokoh NKRI berdasarkan 

Gambar 5.1.
Baliho Pemilu

Sumber: Dokumentasi Pribadi
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memiliki arti tunggal, masyarakat dan tokoh politik menggunakan 

untuk tujuan tertentu. Misalnya, dalam pemilihan 

umum tahun 2004 dan 2008 istilah Ajeg Bali

tokoh politik untuk menarik simpati masyarakat Bali. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang calon DPD asal Bali (Bali 

Post, 05 April 2009), Oka Mahendra, S.H. yang juga mantan Ketua IV 

2001) berkata: “Jika say

memberdayakan Desa Pakraman dan menggali kearifan lokal demi 

dan enteg Bali sekaligus memperkokoh NKRI berdasarkan 
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Ajeg Bali was formally 

introduced to the public for the first time in May 2002, during the 

lounching of Bali TV, the local television network owned by the Bali 

dreamland.com/2008.09/ajeg
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analisis Kiwi adalah dalam rangka desentralisasi regulasi untuk 

kenalkan dan mengelola ekonomi dan budaya daerah. Hal ini 

tu saja sangat menguntungkan Bali, dengan aset pariwisata dan 

kenal dibandingkan dengan wisata lain 
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Ajeg Bali sering digunakan oleh 
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Wacana Ajeg Bali, dalam perkembangannya sudah menjadi 

trend mark masyarakat Bali, mulai dari anak-anak sampai orang 

dewasa, bahkan dari kalangan masyarakat biasa sampai birokrat. 

Mereka sering manggunakan istilah Ajeg Bali dalam peristiwa-

peristiwa tertentu. Menurut (Suryawan 2010: 225) tidak ada ruang 

yang kosong dari jargon Ajeg Bali. Mulai dari lomba jalan santai, 

kursus potong rambut, bakti sosial, pesangkepan banjar (pertemuan 

desa) hingga kampanye kepala desa dan tokoh politik. Belum lagi 

ruang-ruang surat pembaca dan dialog intraktif di media massa hingga 

program khusus dalam setiap perbincangan, diskusi, sambutan kepala 

daerah, bahkan di arena tajen (sambung ayam), baik para bebotoh 

(penjudi), para pejabat, petani dan tetua adat. Hampir tidak ada ruang 

yang tidak dikaitkan dengan Ajeg Bali:  menjaga Ajeg Bali, lestarikan 

tari Gambuh, SD Saraswati 4 Denpasar Gelar Pameran Ajeg Bali, SMP 

PGRI 1 Denpasar: MOS-nya Bernuansa Ajeg Bali, Ratusan siswa 

terlibat lomba kording dan putri Ajeg Bali, untuk mengisi hari libur 

sekolah, dan Bali Post kembali menggelar Pasraman Siswa Ajeg Bali. 

Ajeg Bali sudah menjadi kata-kata sakti yang sudah menyerap seluruh 

wacana pengetahuan dan pemikiran di Bali, sehingga banyak 

kalangan, mulai dari pejabat birokrasi, media massa, bendesa sampai 

akademis memberi pengakuan dan persetujuan moral-intelektual (Bali 

Post 17 Desember 2008; Bali Post  04 Agustus 2008; Bali Post 27 

Oktober 2009; Dwipayana 2005: 45).  

 Menurut Suryawan (2004: 67; 2005: 185) wacana Ajeg Bali dalam 

perkembangannya meraih kemapanan dan dapat diterima oleh banyak 

pihak, oleh karena:  

Dua kata tersebut di Bali begitu punya pengaruh dan kekuatan besar 
untuk menyatukan kekuatan orang Bali, membakar emosi dan sudah 
barang tentu menanamkan sentimen dan mempertahankan budaya Bali 
yang Ajeg (kokoh, kuat, tetap). Semangat sentimen etnis menjaga Bali 
kemudian menjadi senjata sakti untuk merangkul masyarakat Bali untuk 
bersama-sama dalam gerakan meng-Ajegkan Bali. Konsep ini menjadi 
obat dahaga di tengah kehausan masyarakat Bali untuk mencari benteng 
dan pertahanan baru. Benteng ini semakin hari semakin kuat dengan 
bertemunya korporasi media, negara, politisi, kelompok masyarakat adat, 
kelompok sipil, milisi, preman di dalamnya. Lebih menukik adalah 
pendalaman Ajeg Bali yang disampaikan haruslah juga Ajeg Hindu. 
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Benteng dan wacana yang lari dari esensialisme dan sudah pasti 
fundamentalisme agama. Sesuatu yang tidak terhindarkan meskipun 
dibantah habis-habisan oleh think-thank Ajeg Bali”  

Besarnya antusiasme di kalangan awam masyarakat Bali terhadap 

konsep Ajeg Bali, menurut Schulte Nordholt (2010: 70) oleh karena: 

“Ajeg artinya kita harus kembali ke asal. Kembali ke Bali yang murni dan 
damai, ketika segalanya tertib dan benar. Ajeg berarti Bali aman dan 
mampu melawan teroris. Ajeg menawarkan kepada kita jawaban 
terhadap modernisasi yang tidak berisi”  

Wacana Ajeg Bali bergerak tanpa kendali dan mengarah kepada 

sentimen budaya. Dalam hal ini, Ajeg Bali sudah menjelma menjadi 

doktrin yang seolah-olah sebagai ideologi tunggal di tengah-tengah 

heterogenitas budaya dan suku yang ada. Ajeg Bali sebagai sebuah 

konsep yang mengekspresikan ambisi hegemoni yang berdasar pada 

model pascakolonial yang mengacu pada masyarakat tertutup dan 

homogen serta tidak dapat menerima nilai perubahan dan “agency”. 

Pada hal menurut  Schulte Nordholt (2004: xxxv) bahwasanya Bali 

sejak dahulu merupakan benteng yang terbuka. Masing-masing 

pengaruh sulit dibendung karena berhubungan dengan kehidupan 

sosial, budaya dan politik-ekonomi masyarakat Bali. Dilema Bali 

sebagai sebuah benteng yang terbuka tidak dapat dipecahkan. Sebuah 

ekonomi yang terbuka dan identitas budaya yang tertutup sangatlah 

tidak cocok. Desentralisasi akhirnya bermuara pada fragmentasi 

administratif yang pada akhirnya akan merongrong otonomi daerah. 

Sebuah perkembangan paradoksal adalah bahwa orang Bali Cenderung 

menekankan keaslian regional yang menyangkal identitas Indonesia 

mereka, karena seluruh kepulauan perbedaan semakin diekspresikan 

dengan cara yang sama.  

Lebih jauh Schulte Nordholt (2010: 70) secara gamblang 

mengutarakan bahwa wacana Ajeg Bali yang diluncurkan pada 

pembukaan Bali TV 26 Mei 2006 berwawasan ke dalam dan sekaligus 

konservatif, karena Budaya Bali semakin ditampilkan dalam bentuk 

Hindu secara eksklusif. Ini dicapai dengan menegaskan perbedaan 

dengan Islam dan, ironisnya meniru gaya Islam. Berbeda dengan 

sapaan Islam, assalamu’alaikum, pembaca berita, pembawa acara talk 



Dari Nyama menjadi Jelema 

 

 

157 

show memulai dengan ucapan khidmat Om Swastiuastu dan diakhiri 

dengan Om Shanti, Shanti, Shanti Om dengan mencakupkan tangan di 

depan wajah. Ketika kebanyakan jaringan TV nasional menyiarkan 

adzan magrib, Bali TV menyiarkan doa Hindu (Puja Tri Sandhya) pada 

pukul 6 dengan mencontoh format Islam dan memakai ungkapan yang 

meneladani gaya berdoa. Bahkan ada diskusi apakah orang Bali perlu 

memiliki versi sendiri tentang makanan halal dan haram. Sebuah serial 

televisi drama 285 episode yang diimpor dari India untuk 

mengingatkan orang Bali bahwa mereka adalah bagian dari sebuah 

kebudayaan besar yang jauh lebih tua dari Islam.  

Dalam penegasan perbedaan budaya Hindu Bali yang 

ditampilkan secara eksklusif dengan Islam tetapi ironisnya  di sisi lain 

meniru, Yoga menuturkan pengalamannya 

(http://www.balebengong.net/topik/budaya/2008/08/28/politik-

budaya-peribadahan.html : diakses 5 Mei 2011): “Kos di sini lumayan 

tenang. Enggak bising seperti tempat lain di Denpasar. Walau pun 

dekat Masjid, tapi jarang ada suara adzan,” kata seorang teman 

menjelaskan suasana kos-kosannya di bilangan Dalung, Badung. 

Teman ini juga bilang kalau masjid itu tidak lagi mengumandangkan 

adzan subuh semenjak ditegur oleh masyarakat desa karena dianggap 

mengganggu tidur. Satu malam saya sempat begadang di kos teman 

saya ini, benar saja tidak ada suara adzan subuh dari Masjid yang 

cukup besar itu. Satu hari sebelumnya, sekitar jam enam sore, saya 

jalan kaki menyusuri salah satu ruas trotoar jalanan Denpasar, 

melewati balé banjar demi balé banjar, pura demi pura yang ada di 

pinggir jalan”. Lebih lanjut Yoga bertutur:  

Saya agak terperangah ketika telinga saya dihinggapi kumandang Puja Tri 
Sandya (doa) dari loud speaker yang terpasang di balé kulkul pada sebuah 
balé banjar. Sejak kapan mantra persembahyangan ini dikumandangkan 
dari balé banjar? Kemudian saya teringat siaran TVRI Denpasar atau RRI 
Denpasar yang dulu sering saya simak, yang selalu menyiarkan Puja Tri 
Sandya pada jam enam pagi, dua belas siang dan enam sore. 
Berkumandang Puja Tri Sandya dari balé banjar itu sebagai adopsi tradisi 
adzan dari masjid pada kebudayaan Islam. Penggunaan loud speaker 
dalam tradisi Hindu Bali sepanjang pengetahuan saya, biasanya terjadi 
dalam suatu upacara adat dan agama, baik di rumah-rumah, pura, balé 
desa atau balé banjar, yaitu untuk pengeras suara rekaman atau live 
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karawitan, kakawin, pemangku atau pedanda yang memimpin upacara, 
serta pengumuman-pengumuman tertentu menyangkut pelaksanaan 
upacara tersebut. Belum pernah saya temui pemutaran rekaman suatu 
puja atau mantra tertentu sebagai suatu pengingat bagi umat untuk 
melaksanakan ibadah dimaksud dalam waktu hampir bersamaan–
semacam Puja Tri Sandya. Kasus di sebuah balé banjar di Denpasar itu 
yang pertama saya temui. Rekaman Puja Tri Sandya yang dipancarkan 
melalui loud speaker di beberapa balé banjar di Denpasar adalah sebuah 
bentuk perubahan kebudayaan. Jika dugaan saya benar, bahwa kasus ini 
merupakan adopsi tradisi adzan dalam kebudayaan Muslim, serta melihat 
kecenderungan perjalanan pemikiran serta praktik kebudayaan Hindu 
Bali mutakhir, maka dapat dibaca politik kebudayaan yang beroperasi di 
baliknya. Dari mana orang Hindu Bali mengenal tradisi adzan 
kebudayaan Muslim? Televisi? Atau mobilitas orang Hindu Bali ke luar 
wilayah budaya Bali yang memiliki tradisi itu – Jawa misalnya? Keduanya 
bisa jadi. Namun yang lebih dulu pasti dari masyarakat Muslim Bali 
(nyama Selam) yang jauh sebelumnya sudah menjadi bagian dari 
konstelasi sosiokultural Bali. Tujuan dari pemutaran Puja Tri Sandya ini 
agaknya juga tidak jauh dari tujuan adzan dari Masjid: mengingatkan 
umat akan suatu tempo untuk melakukan ibadah. Kebudayaan Hindu 
Bali tradisional, dalam hal menilik waktu untuk suatu ibadah tertentu, 
sebelumnya tidak menggunakan pengingat auditif semacam itu. Orang 
Hindu Bali tradisi mengidentifikasi waktu-waktu demikian, termasuk 
dewasa ayu dan sebagainya, melalui kalender Bali baik dalam arti 
sebenarnya maupun melalui tanda-tanda alam semesta. Sebelum 
fenomena Puja Tri Sandya ini, ranah budaya Hindu Bali telah banyak 
mengadopsi budaya luar, termasuk budaya Muslim, untuk melalukan 
suatu gerakan perubahan kebudayaan. Sebutlah di antaranya penggunaan 
seragam putih-putih untuk ke pura, hitam-hitam untuk upacara 
kematian, pesantian kilat, dharma wacana, bahkan ada beberapa umat 
Hindu yang sembahyang ke pura dengan membawa tikar kecil yang 
cukup untuk diduduki sendiri sebagaimana umat Muslim membawa 
sajadah. Di satu sisi kehidupan mutakhir kebudayaan Hindu Bali ada 
sebuah wacana dan gerakan besar yang kelihatannya rada fundamentalis 
yang gencar men-sweeping berbagai individu-individu dari luar wilayah 
budaya Hindu Bali beserta anasir-anasir budaya yang dibawanya. Alasan-
alasan yang melatarbelakangi gerakan ini adalah penertiban penduduk, 
termasuk di dalamnya identitas, yang konon untuk menjaga keamanan, 
keajegan budaya, serta berbagai pretensi yang lumayan kuat. Hal ini 
melahirkan sentimen kesukuan – bahkan SARA – dalam sikap serta 
pemikiran orang Hindu Bali terhadap orang luar Bali, terutama nak Jawa 
yang mayoritas Muslim”.  

 

Ajeg Bali sudah menjelma menjadi ideologi yang hegemonik dan 

menimbulkan perbedaan “orang Bali” dan “bukan Bali” (Suryawan 

2005: 235). Santikarma (dalam Suryawan 2010: 255) mengungkapkan 

terminologi Ajeg Bali berasal dari bahasa Bali biasa yang mempunyai 
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arti “kukuh, tegak, kekal, kencang, kuat, dan stabil”. Menurutnya  

pikiran yang ada dalam wacana Ajeg Bali, walaupun mengalami 

guncangan ledakan bom yang dahsyat, kebudayaan Bali tetap 

berwibawa, tak tergoyahkan, berdiri tegak, kukuh, dan tegar. Dengan 

memakai bahasa lokal, Ajeg Bali mempromosikan diri sebagai wacana 

populis untuk membayang-bayangi otoritas elite tradisional, yaitu 

kaum Brahmana, aristokrat, dan kekuasaan negara yang memakai 

bahasa sanskerta sebagai legitimasi peradaban seperti slogan Bhineka 

Tunggal Ika, Pancasila, Panca Dharma Wanita, dan Sapta Pesona.  

Di balik bahasa akrab Ajeg Bali tersembunyi ketidaksetaraan 

gender dan keperkasaan. Istilah Ajeg Bali mengandung makna 

pejantan dan bermuatan militeristik. Melalui program “Bali Lestari”, 

pemerintah Orde Baru meneruskan cita-cita penjajah yang sama-sama 

melihat kebudayaan Bali sebagai “gadis cilik yang molek” yang lemah 

lembut dan tidak berdaya. Bali sebagai “dara bajang” harus di jaga dan 

dilindungi oleh Bapak-bapak yang arif dan bijaksana dari pengaruh 

asing yang merusaknya (Santikarma 2004 dalam Suryawan 2010: 258). 

Tetapi pasca lengsernya rezim Orde Baru, wacana politik kebudayaan 

Ajeg Bali bergeser dari arah wanita cantik ke lelaki berotot dan 

bertubuh kekar dengan semboyan Nindihin Bali, yang siap menjaga 

Bali dari ancaman pihak luar yang ingin merusak dan merongrong Bali 

yang adiluhung. Sementara itu, Kiwi menyatakan Ajeg Bali 

merupakan “commitment to the development of  Balinese culture to 

keep social harmony on the island of Bali”. (Kiwi freelancer, 

submitted on Tuesday, 30 September 2008.  http://www.bali-

dreamland.com/2008.09/ajeg-bali.html) 

Perdebatan wacana Ajeg Bali dan gambaran idealnya  

memberikan banyak perspektif dan memunculkan debat yang panjang. 

Ada yang mengungkapkan Ajeg Bali sebagai sebuah agenda setting 

politik kebudayaan Bali di mana salah satu poin pentingnya adalah 

bagaimana menanamkan kepercayaan diri kultural (cultural 

confidence).  
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Pimpinan kelompok Media Bali Post Satria Naradha (Bali Post 

2004: v) yang mengklaim sebagai “pencipta” tunggal Ajeg Bali dan 

yang mengakui bahwa ilham untuk meluncurkan konsep tersebut 

sudah sejak 1980-an, ketika dia masih duduk menjadi siswa SMA 

(Schulte Nordholt 2010: 69), menuliskan:  

“Memang tidak mudah untuk mewujudkan cita-cita Ajeg Bali. Perlu 
banyak pengorbanan. Dalam ajaran agama Hindu, ada konsep yang 
mengajarkan mulat sarira atau mawas diri. Mawas diri terhadap apa yang 
telah dilakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dalam konteks 
mewujudkan keajegan Bali, hal itu mesti dilakukan di tengah 
keterpurukan sosial-kultural dan sosio-ekonomi. Walaupun atas semua 
itu kita harus mebrata. Membrata dapat berarti menghentikan segala 
bentuk pembangunan yang menghabiskan ruang, hilangnya jati diri, 
kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan dan hilangnya spritualitas. 
Namun, mebrata bukanlah berarti pula stagnan, tetapi melakukan 
pembenahan secara terus menerus demi tatanan kehidupan yang 
harmonis dan berkesinambungan tanpa harus kehilangan jati diri sebagai 
manusia Bali”. 

 

Dalam buku Ajeg Bali Sebuah Cita-Cita yang diterbitkan Bali 

Post, sebagai edisi khusus dalam ulang tahunnya 16 Agustus 2003 Ajeg 

Bali dikatakan bahwa Ajeg Bali telah menjadi cita-cita masyarakat 

Bali. Cita-cita untuk menjadikan dirinya merasa berkeadilan secara 

sosial ekonomi mau pun sosial budaya. Masyarakat Bali tidak ingin lagi 

ada sebagai objek. Ajeg Bali merupakan obsesi untuk menjadikan 

masyarakat Bali untuk terlibat, menjaga dan menikmati hasilnya 

secara bersama-sama. Kemudian Ajeg Bali dimaknai dalam tiga tataran: 

pertama, pada tataran individu, Ajeg Bali dimaknai sebagai 

kemampuan manusia Bali untuk memiliki kepercayaan diri kultural 

(cultural confidence), sifatnya kreatif dan tidak membatasi diri pada 

hal-hal fisik semata. Kedua, pada tataran lingkungan cultural, Ajeg Bali 

dimaknai sebagai terciptanya sebuah ruang hidup budaya Bali yang 

bersifat inklusif, multikultural dan selektif terhadap pengaruh dari 

luar. Ketiga, Ajeg Bali adalah interaksi manusia Bali dengan ruang 

hidup budaya Bali guna melahirkan produk-produk atau penanda-

penanda budaya baru melalui sebuah proses yang berdasarkan nilai-

nilai moderat, non-dikotomis, berbasis pada nilai-nilai kultural dan 
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kearifan lokal serta memiliki kesadaran ruang (spatial) serta waktu 

yang mendalam (Bali Post 2004: 46.) 

Bertolak dari tiga tataran makna tersebut di atas, kemudian 

dihasilkan rekomendasi praksis dari Ajeg Bali: pertama, pemberlakuan 

otonomi khusus di daerah tingkat I (provinsi) guna mencegah terjadi 

fragmentasi atas ruang budaya Bali dan terpicunya konflik antar 

daerah tinggkat II. Kedua, pembauran atas berbagai kontrak sosial dan 

kultural untuk mencapai jalan tengah baru yang mampu 

meminimalisasi berbagai konflik antara manusia Bali dan institusi-

institusi yang selama ini memegang otoritas atas ruang budaya, seperti 

banjar atau desa adat. Ketiga, melakukan perkuatan atas berbagai 

institusi yang selama ini manjaga ruang budaya manusia Bali, seperti 

banjar, desa adat dan pura, baik dengan memberinya peran yang baru 

mau pun dengan memperluas peran yang sudah ada. Keempat, 

melakukan pengcanggihan dan pencerdasan atas institusi-institusi 

yang selama ini menjaga ruang budaya manusia Bali, seperti banjar dan 

kliannya, serta berbagai warisan budaya manusia Bali, sehingga 

mampu menghadapi godaan banal modernitas. Kelima, pembuatan 

produk-produk legislasi budaya yang bertujuan menjaga eksistensi 

ruang budaya, ruang religius maupun modal budaya manusia Bali. 

Termasuk legislasi mengenai migrasi selektif. Keenam, penegakan 

hukum yang kuat dan kosistensi atas produk-produk legislasi tersebut. 

Ketujuh, pembuatan legislasi khusus yang komprehensif guna menata 

ulang batasan-batasan kewenangan antara pemerintah Republik 

Indonesia dan aparaturnya dengan instutusi-institusi tradisional yang 

selama ini menjaga ruang budaya manusia Bali. Kedelapan, pemetaan 

dan dokumentasi atas seluruh kekayaan budaya Bali, baik yang 

tangible maupun intangible. Secara sadar dan sistematis memberikan 

ruang dan dukungan kepada para pemikir dan seniman Bali untuk 

menciptakan karya-karya yang bersifat counter-culure. 

Di samping rekomendasi juga dimunculkan ancaman-ancaman 

dalam mewujudkan Ajeg Bali: pemberlakuan otonomi daerah, 

meruyaknya “penyakit sosial, kriminalitas, prostitusi dan perjudian, 
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sikap mental masyarakat Bali yang cenderung hedonis, kesenjangan 

antara aturan hukum dan penegakan hukum, arus deras komersialisasi 

dan komodifikasi kebudayaan, arus deras migrasi penduduk pendatang 

yang tidak terseleksi dan kekuatan modal kapitalis (Bali Post 2004:47).   

Dalam buku yang diterbitkan khusus dalam rangka ulang tahun 

Bali Post yang ke-55, teruraikan juga strategi menuju Ajeg Bali: 

pertama, memahami, menghayati, dan mensosialisasikan inner power 

Bali yang identik dengan inner power Hindu yaitu: tapas (disiplin), 

yadnya (dalam arti luas berarti ketulusikhlasan yang dilandasi oleh 

kemerdekaan berpikir untuk menuju kemerdekaan diri), dan dharma. 

Kedua, pemimpin berkewajiban memahami dan menerapkan hakikat 

ajaran tentang dana, punia dan kirti yang diarahkan pada “pembebasan 

diri” untuk  mokshatam jagaditha. Ketiga, “membumikan” ajaran 

tersebut dalam tata hidup, sikap hidup, dan cara hidup pada kenyataan 

sehari-hari. Keempat, melakukan reinterpretasi dan revitalisasi secara 

terus-menerus terhadap ajaran Hindu dalam tata kehidupan Desa 

Pakraman, sehingga bisa bertahan sesuai tuntutan perubahan zaman. 

Kelima, memperkuat pengetahuan  tentang ajaran Hindu di kalangan 

generasi muda Hindu, meningkatkan apresiasi dan kebanggaan 

generasi muda Hindu terhadap ajaran Hindu dan ke-Hindu-an. 

Keenam, mengkondisikan munculnya tokoh-tokoh panutan, 

mengurangi frekuensi konflik dalam tubuh lembaga umat, Parisada. 

Ketujuh, merumuskan grand design pembangunan (manusia) Bali yang 

benar-benar mampu menerjemahkan prinsip-prinsip ajaran Hindu 

secara lebih konkret, melalui pendekatan analisis SWOT, holistik, dan 

terintegrasi. Kedelapan, memperhatikan faktor demografi  (sebagai 

faktor yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan budaya). 

Kesembilan, secara konsisten menerapkan konsepsi yadnya dalam 

kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata dalam bentuk ritual tetapi 

juga dalam bentuk pelayanan sukarela kepada sesama manusia. 

Kesepuluh, perlu digagas adanya semacam gerakan counter culture. 

Misalnya mengembangkan “pendidikan berbasis “wariga”. Kesebelas, 
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menghindari sikap radikal-primordial yang mengeksklusifkan diri, 

sehingga “ ke dalam” kita kuat, “ke luar” kita simpatik.     

Dalam Ajeg Bali budaya yang sebenarnya cair dan dinamis 

sebagaimana di katakan Geertz (dalam Pitana 2005: 34):  

“...is not some solid, unmoving block of objects, practices, beliefs, and 
understanding, a settled, crystalline structure of traditions and customs 
that time and tourism, development and modernity, can only erode, 
disrupt, pollute, or destroy. It is something that is constantly changing, 
constantly being reconstructed and recreated, in respon to new 
circumstances and emerging need” 

telah menjadi bangunan yang sangat kukuh dan anti kritik, anti 

dialog, statis, linier dan homogenous serta sekaligus berfungsi sebagai 

panoption atau semacam lampu sorot yang ada pada sebuah benteng. 

Yang mengamati segala gerak-gerik warganya yang mungkin mencoba 

berfikir di luar frame budaya (Ajeg Bali) (Suryawan 2010: 262).  

Dwipayana (2005: 47-49) dalam analisisnya menyebutkan 

bahwa pertarungan terhadap wacana Ajeg Bali pemaknaannya 

dibedakan secara kritis melalui tiga kelompok penafsiran. Masing-

masing kelompok tersebut memiliki silsilah pengetahuan dan basis 

sosial ekonomi yang berbeda-beda. Pertama, tafsir indologi yaitu Ajeg 

Bali dimaknai seperti tafsir kaum indologi yang berarti memperkuat 

dan memperkokoh kemungkinan kembalinya struktur politik 

tradisional yang sedang mengalami krisis legitimasi. Dengan demikian 

tafsir Ajeg Bali dalam konteks ini sudah dibawa kembali pada ranah 

politik kewangsaan (kasta khas Bali). Dengan tafsir demikian, tafsir 

konserfatisme-romantik dalam wacana Ajeg Bali  bisa membawa Bali 

ke ranah pentradisionalisasi politik maupun refeodalisasi kebudayaan. 

Kedua, kelompok yang memperjuangkan tafsir ketertiban terhadap 

Ajeg Bali. Keajegan merupakan turunan dari rahim mazhab 

fungsionalisme-struktural yang melihat masyarakat dan pranata sosial 

sebagai sistem guna menciptakan keseimbangan dengan penekanan 

berlebihan terhadap harmoni sosial. Persengketaan, perbedaan 

pendapat dan konflik adalah sumber disintegrasi dan mengganggu Bali 

yang harmonis. Oleh karenanya, perbedaan pendapat dan pilihan 
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dalam berpolitik harus dihindari atau bahkan di tekan untuk menjaga 

harmoni sosial  yaitu Ajeg Bali. Ketiga, kelompok terakhir yang 

memperkuat Ajeg Bali adalah kelompok invensi kapitalisme pasar. 

Bagi kelompok ini wacana Ajeg Bali bisa dimaknai sebagai invensi dari 

moderenitas dalam memanfaatkan tradisi. Ajeg Bali muncul sebagai 

kreatifitas dari aktor-aktor (agency) moderen, naik industri media 

sampai dengan biro perjalanan untuk menggunakan simbol Ajeg Bali 

dalam rangka kepentingan akumulasi kapital. Dalam konteks ini, Ajeg 

Bali sudah menjadi komoditas untuk melayani kepentingan pasar yang 

semakin “haus” pada identitas. Oleh industri, citra identitas kemudian 

dibangun dan reproduksi terus-menerus sehingga melahirkan 

kebutuhan baru akan konsumsi identitas. Ajeg Bali bukan lagi menjadi 

ikon yang muncul sebagai kesadaran identitas ke-Bali-an melainkan 

perkembangan menjadi ikon yang dapat dijual. 

Beberapa program dan tema kegiatannya dalam 

mengaktualisasikan wacana Ajeg Bali, dapat dilihat dalam kaitannya 

dengan berbagai ruang kehidupan masyarakat Bali, antara lain:  

Pertama, tertib administrasi kependudukan. Indahnya alam 

pulau Bali menarik banyak wisatawan untuk menikmatinya, hal ini 

berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga 

banyak orang datang untuk mencari kerja dan berusaha menetap 

menjadi penduduk Bali. Untuk mencegah pendatang ilegal, yang akan 

merampas kesempatan kerja penduduk Bali, maka harus dibatasi dan 

diperketat setiap pengunjung yang datang. Dengan diterbitkannya 

Surat Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/ Walikota 

se Bali. No. 153 Th. 2003. Tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi 

Kependudukan Bali, dengan cara memberlakukan persyaratan Kartu 

Indentitas Penduduk Pendatang (KIPP) dan Kartu Identitas Pendatang 

Musiman (KIPEM). Dalam pelaksanaan aturan ini, pemerintah kota 

Denpasar, misalnya  bekerjasama dengan Desa Adat dan tokoh Agama, 

dengan demikian siapa saja yang memerlukan KIPP atau KIPEM salah 

satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapat rekomendasi dari 

desa adat dan dinas. Manggala Parum (perkumpulan) Desa Pakraman, 
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A.A. Ngurah Putra Dharma Nuraga mengatakan, “keterlibatan Desa 

Pakraman dalam menertibkan penduduk pendatang karena rasa 

kepedulian”. Visi Desa Pakraman dalam konteks ini, guna 

mewujudkan Desa Pakraman sebagai suatu kesatuan yang bertumpu 

pada konsep Tri Hita Karana. Sedangkan misinya meningkatkan 

sumber daya manusia dan mengembangkan potensi Desa Pakraman. 

Berdasarkan visi dan misi itulah, Desa Pakraman bergandengan tangan 

dengan pemerintah untuk melakukan tertib administrasi penduduk 

sebagai wujud keterlibatannya membantu pemerintah dalam 

pembangunan. Dalam tingkatan operasionalnya, ada kesepahaman di 

dalam mendata, membina, dan menertibkan penduduk pendatang 

secara administratif. Untuk operasional/pelaksanaan di lapangan, 

dibentuk tim di masing-masing banjar adat. Untuk di tingkat 

kecamatan dan kota dibentuk tim pengawas dan tim Pembina. Atas 

dasar kesepakatan itu, masing-masing Desa Pakraman di Denpasar 

khususnya membentuk tim pendataan penduduk dengan otoritas 

penuh dan karena alasan bahwa penjagaan keamanan wilayah 

memerlukan dana, Desa Pakraman merasa perlu untuk 

memberlakukan dana jagabaya (dana keamanan) untuk patroli 

keamanan wilayah. Tujuan utama dari tim tertib penduduk ini adalah 

membatasi pendatang liar (tanpa mengantongi identitas diri seperti 

KTP, KIPEM atau KIPPS), akan tetapi dibalik itu semua, dapat 

dikatakan bahwa ada visi tesembunyi, yaitu agar masyarakat Bali 

mendapatkan kesempatan lebih besar dalam mengolah modal dasar 

(ekonomi, politik dan budaya) 

(http://memecahsenyap.blogspot.com/2008/10/anak-muda-bali-dan-

jagoan.html: diakses 6 April 2011; Bali Post, 11 Oktober 2002; Bali 

Post 22 September 2010). 

Kedua, bidang budaya dan keagamaan. Budaya Bali semakin 

ditampilkan dalam bentuk Hindu secara eksklusif. Ritual-ritual agama 

merupakan sarana untuk menyatukan umat dalam kebersamaan. 

Upacara keagamaan dapat menciptakan tradisi yang mengikat 

pemeluknya. Pada sisi yang lain upacara agama dapat menciptakan 
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peluang kemakmuran dan pasar. Misalnya dalam bidang kesejahteraan, 

masyarakat Bali-Hindu semakin giat untuk menampilkan bentuk-

bentuk hinduisme-nya secara eksklusif dengan cara mengikuti model 

yang sudah ada pada agama lainnya.  Misalnya media elektronik baik 

radio maupun televisi lokal melalui acara social-advertisement 

berusaha menampilkan Ajeg Bali melalui simbol keagamaan dengan 

mengatakan “lets keep Bali ajeg by saying Om Swastiastu”. Ini 

merupakan tradisi pemberian salam kepada sesama orang Bali-Hindu. 

Tidak sampai di sana dalam sebuah iklan Bali TV “Om Swastiastu 

menjadi sapaan seseorang dalam menerima telpon”. Pada akhirnya, 

kebudayaan hak milik dan  menyulut benih-benih gerakan 

esensialisme kebudayaan, dan juga benih-benih fundamentalisme 

Hindu. Ini karena Ajeg Bali bagi pengikut gerakan esensialisme budaya 

seharusnyalah berdasar pada ajaran-ajaran agama Hindu yang 

mendasari kebudayaan Bali. Maka, disebutlah kemudian Ajeg Bali 

seharusnyalah juga Ajeg Hindu.  

Mengkristalnya gerakan kebudayaan Ajeg Bali terlihat dari 

berbagai pernyataan yang menghubungkan antara Ajeg Bali dengan 

Ajeg Hindu. Dalam majalah Media Hindu dalam edisi “Ajeg Bali 

Proteksi Agama, Budaya dan Tanah Bali” (Madrasuta 2005 dalam 

Suryawan 2009: 122-123), mengatakan secara gamblang 

mengungkapkan bahwa sumber utama dari budaya Bali adalah agama 

Hindu. Bila Hindu tidak ada, budaya Bali seperti sekarang tidak akan 

pernah ada. Maka untuk mewujudkan “Ajeg Bali” terlebih dahulu 

harus diwujudkan “Ajeg Hindu” di Bali. Lebih lanjut  menurut Putu 

Setia (2006: 57), lebih setuju pertama-tama Ajeg Hindu daripada Ajeg 

Bali  karena dengan Ajeg Hindu yang dibuat ajeg adalah kehidupan 

orang Bali. Ajeg Hindu adalah sumber Ajeg Bali dan Ajeg Bali ajegnya 

Bhagavad-Gita (Suarka 2005: 1). Ajeg Agama Hindu modal utama Ajeg 

Bali (Wiana 2005 dalam Titib 2005: 133).  

Ajeg Bali adalah upaya melestarikan budaya agama dan adat 

istiadat masyarakat Bali dalam masyarakat Bali yang sudah berubah, 

sehingga identitas Bali tetap Ajeg. Sebagaimana slogan yang dapat 
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dijumpai pada sebuah perepatan jalan di kota Denpasar “Anggen 

Bahasa Baline, Ajegang Baline, Lestarikan Budaya Baline” artinya mari 

gunakan bahasa Bali, menjaga identitas atau jati diri pulau Bali dan 

lestarikan budaya Bali (bdk Titib 2005:133). Demikian juga dalam cara 

beragama, gerakan Ajeg Bali telah berdampak pada perubahan sikap 

“masyarakat Bali-Hindu” dalam beragama 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. 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 (Wijaya 2004: 133). 

Ketiga, dalam bidang ekonomi. Untuk membangun sebuah 

konsep ekonomi baru dengan tujuan merebut kembali pangsa ekonomi 

masyarakat Bali yang kalah bersaing dengan pendatang, maka konsep 

Ajeg Bali dijadikan sebagai dasar. Selanjutnya muncul sebuah program 

yang dikenal dengan sebutan “Koperasi Krama Bali” (KKB), yang 

berdiri sejak tanggal 22 Mei 2002 (Ngurah Suryawan 2005:3) dengan 

moto “Dari kita, oleh kita, untuk krama Bali”.  KKB didirikan dengan 

tujuan untuk membangkitkan ekonomi rakyat Bali, dengan demikian 

pemberdayaan Ajeg Bali semakin kuat. Program kerja yang dimiliki 

oleh KKB selain memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis 

bagaimana membuat bakso, coto, dan sate  khas Bali untuk dapat 

bersaing dengan pedagang dari luar Bali, juga menyediakan dana 

bantuan atau pinjaman modal pada krama (warga Hindu Bali) serta 

mendorong warga lokal menekuni sektor informal, seperti kerajinan, 

tukang cukur, toko elektronik. KKB merupakan sebuah lembaga yang 

bergerak di bidang enterprenuership ekonomi bagi masyarakat yang 

hanya memiliki modal usaha terbatas.  

KKB terpanggil untuk  mewujudkan cita-cita dan aspirasi krama 

Bali untuk menemukan jati dirinya. KKB dibentuk diharapkan dapat 
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menjadi pilar kebangkitan ekonomi rakyat Bali dengan demikian 

pemberdayaan Ajeg Bali semakin kuat dan mampu dan membentuk 

jati diri krama Bali dalam benteng ketahanan ekonomi dan selanjutnya 

ketahanan sosial  budaya (Kiswardi 2006: 13). Selanjutnya setiap 

tempat usaha yang dibina oleh KKB akan dipasang spanduk 

bertuliskan, “Binaan Koperasi Krama Bali”. Berdirinya wadah 

organisasi ini setidaknya dapat memberikan warna baru terhadap 

kontestasi ekonomi yang hanya dipegang oleh para pemodal besar. 

Tetapi ironisnya KKB sendiri merupakan bagian dari modal besar itu 

sendiri, yaitu Kelompok Media Bali Post.   

Keempat, Politik Identitas. Gerakan Ajeg Bali telah bergerak 

dari kultural menjadi semacam politik identitas etnik yang disebut 

dengan gerakan jati diri manusia Bali. Adanya langkah dari pihak Bali 

Post membuat prasasti “Ajeg Bali” yang di tandatangani oleh para 

pemimpin Bali, mulai dari Gubernur Bali, para bupati/walikota. Ketua 

DPRD, dan Kapolda, makin menguatkan makna bahwa Ajeg Bali dari 

peristiwa ini mulai melebar dari kultural menjadi kultural dan politik 

(bdk. Bali Post 31 Desember 2003). Misalnya, sebagaimana yang 

dikatakan Jayanti dkk (2008: 80)  bahwa semangat etnisitas sekarang 

ini telah bergerak jauh tanpa kendali, mengarah pada pengentalan dan 

sentiman budaya atau apa yang disebut representasi etnis dan identitas 

kebalian lewat semangkok bakso. Bakso Krama Bali (BKB) adalah salah 

satu program dari Koperasi Krama Bali (KKB). Bakso Krama Bali dalam 

materialisasinya memberikan sebuah simbolisasi bahwa bakso yang 

dijual tidak seperti bakso yang dijual oleh “orang luar” (misalnya, 

bakso dari luar Bali seperti bakso Malang dan sebagainya). Kekhasan 

dan perbedaan yang ingin di tampilkan oleh penjual bakso krama Bali 

(BKB) adalah pada tampilan dan tonjolan yang kental akan nuansa 

etnisitas dan identitas kebalian. Demikian juga dengan semboyannya 

anyar dan sukla tentu membawa makna lain dalam kehidupan 

masyarakat Bali yang pluralis. Istilah anyar digunakan untuk 

menyebut sesuatu yang masih baru dan belum pernah digunakan. 

Anyar dalam konteks makanan, misalnya adalah segala jenis bahan  
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makanan dan bahannya yang digunakan masih baru, baik daging atau 

bumbu dan sebagainya. Sedangkan sukla dalam budaya Bali  berarti 

sesuatu yang masih murni baru. Semisal buah yang baru dipetik 

kemudian digunakan dalam persembahyangan, maka buah itu disebut 

sukla. Pengertian sukla kemudian meluas, seperti piring sukla, gelas 

sukla. Semisal gelas yang digunakan untuk tempat air suci, haruslah 

gelas yang sukla agar tidak mencemari kesuciannya. Maka kemudian 

berbagai hal yang berbau ritual budaya, mestilah mengandung ke-

sukla-an. Sedangkan kebalikan sukla adalah carikan, yaitu sesuatu 

yang sudah sisa, semisal nasi/buah atau apa pun  yang sudah dimakan, 

sisanya disebut carikan. 

(http://www.balebengong.net/kabaranyar/2009/12/17/ajaran-hindu-

soal-sukla-dan-carikan.html) 

Kentalnya entitas dan identitas kebalian dari bakso krama Bali 

juga dapat dilihat dari iklan Bali TV (televisi lokal): “Dalam iklan itu 

diceritakan ada sekelompok anak-anak yang mau beli bakso dengan 

memanggil: “Mas, mas beli bakso” (mas panggilan akrab penjual bakso 

di Bali sebab umumnya penjual bakso di Bali adalah orang Jawa), tiba-

tiba datang seorang laki-laki yang dewasa seraya menegor anak-anak 

tadi dengan berkata: “beli bakso bukan mas, tapi bli” (bli panggilan 

akrab dalam bahasa Bali untuk laki-laki yang lebih tua). Kemudian 

datang penjual bakso orang Bali lengkap dengan pakian adat Bali”. 

(Iklan BKB di Bali TV)”. 

Menguatnya perubahan sikap masyarakat Bali terhadap para 

pendatang (Jawa dan Muslim) yang muncul melalui identitas ke-Bali-

an juga dipengaruhi oleh tokoh yang mencetuskan Ajeg Bali, yaitu 

Made Mangku Pastika dengan ungkapan khasnya yang sangat 

menyentuh, “Orang Bali kini seperti memberi senjata kepada orang 

luar (pendatang)  untuk membunuh orang Hindu Bali sendiri” atau 

seperti yang dikatakan dalam simakaramanya  dengan masyarakat 

Denpasar Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali juga 

mengatakan  ”Orang lain  boleh datang ke Bali tapi harus 
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mensejahterakan rakyat Bali, tidak boleh  membuat rakyat Bali 

menjadi sengsara” (Bali TV, 1 Maert 2010, jam 10:25 Wita).  

Kentalnya entitas dan identitas ke-Bali-an merupakan usaha 

penguatan legalisasi dari politik identitas masyarakat Bali, dan 

sekaligus merupakan bentuk resistensi masyarakat Bali dari ancaman 

yang datangnya dari luar. Jika Ajeg Bali akan digiatkan, maka ada 

beberapa pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan, misalnya, 

bagaimana cara kita memandang Bali? Apakah Bali sebuah hak milik 

yang baku, dengan budayanya yang harus dipatentkan, dikekalkan, 

menjadi barang langka dan steril dari pengaruh budaya yang lain 

sehingga ada alasan kuat untuk melestarikan? Apakah Bali memang 

begitu sempurna sehingga segala sesuatu harus di-ajeg-kan? Apakah 

Bali mungkin diajegkan? Untuk kepentingan siapa Ajeg Bali ini 

diwacanakan atau diprogramkan? Untuk kepentingan the oppresing 

minority atau untuk kepentingan the oppresed majority? Untuk 

kepentingan kelompok tirani minoritas atau kelompok silent mojority, 

ataukah mungkin untuk ”segenap masyarakat Bali”? (Suryawan 2010: 

256; Pitana 2005 dalam Titib, 2005: 29 dan Kumbara dalam Ardika dkk 

2008: 2) 

 

• Bali Dulu, Kini dan NantiBali Dulu, Kini dan NantiBali Dulu, Kini dan NantiBali Dulu, Kini dan Nanti    

Bali kini dan nanti tentulah Bali dalam tatatan kosmik yang 

berbeda dengan Bali masa lalu. Dalam peta tatanan kosmik yang 

demikian, tidak terbayangkan wajah-wajah kekerasan muncul 

kembali.  Masihkan orang-orang yang lahir di desa masih menikmati 

hijaunya pemandangan dan segarnya sungai yang mengalir, burung-

burung menyanyi dengan riuhnya di pagi hari! Pantai-pantai yang 

sunyi lestari, memancarkan kesucian dan keabadian. Tetesan embun 

pagi dengan kabut di pagi hari menyejukkan tanah yang tak pernah 

gersang. Bisa dibayangkan kehidupan masyarakat yang damai sejahtera 

tanpa ada yang mengusik. Tetapi kini, Bali yang sangat padat dan 

ramai. Bali yang diibaratkan sebuah perahu yang sesak dan sarat 
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dengan penumpang di tengah samudera yang bergemuruh. Kondisi 

Bali saat laksana dengan kapal layar yang terpaksa berlayar dengan 

kondisi penunpang yang penuh sesak, bahkan terdapat beberapa 

lubang besar di dasar kapalnya.  

Ruang hijau yang tadinya persawahan, ladang dan kebun, kini 

tidak lagi hijaunya pemandangan yang terlihat, tetapi orang pada 

berlomba menanam besi beton, rumah, gedung baru berdiri di sana-

sini, melindas hijaunya pepohonan, Bali panas meregang! Bali kini 

telah menjadi sempit, karena berjubelnya penduduk yang tak 

terkendali. Sungai-sungai dan parit-parit air yang tadinya mengalir 

bersih dan jernih, kini telah dipenuhi dengan berbagai bahan 

pencemar organik dan anorganik serta kimiawi. Telah berubah warna 

dan bau akibat dari buangan kotoran rumah tangga dan sampah-

sampah. Tata bangunan yang sudah tidak memenuhi apa yang tertuang 

dalam konsep budaya Bali. Bali kini dipenuhi dengan rumah-rumah 

beton dengn tembok yang tinggi, pintu besi yang tertutup rapat, 

dengan kaca riben berwarna hitam pekat. Keharmonisan yang 

diajarkan oleh nenek moyang, sekarang terkoyak.  

Dalam tatanan sosial kemasyarakatan, Bali sekarang sangat 

individual, telah kehilangan rasa toleransi, solidaritas, tenggang rasa, 

dan kegotong royongan. “Idup kae, mati iba” (hidup aku, mati kamu) 

sebuah ungkapan yang hampir searti dengan “kau hidupi hidupmu dan 

kuhidupi hidupku, jangan kau ganggu aku, maka aku tak  akan ganggu 

kau” telah  menjadi sebuah pameo untuk menggambarkan kehidupan 

masyarakat Bali masa kini.  Adanya konflik-konflik Desa Pakraman 

yang meningkat kuantitas dan intensitas dalam kurun waktu sepuluh 

tahun terakhir ini, dapat menjadi indikator dari fakta sosial yang 

terjadi di antara masyarakat Bali yang makin kehilangan solidaritas 

dan tenggang rasa. Misalnya apa yang terjadi di Kabupaten Giayar 

antara warga Pakudui tempekan Kangin dengan warga Pakudui 

tempekan Kawan, Kecamatan Telgallalang. Ketegangan terjadi 

disebabkan penghadangan prosesi penguburan mayat. Akibatnya 

mayat tertahan di jalan empat jam. Prosesi penguburan  yang mulai 
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keberangkatan dari rumah duka sekitar 50 meter dari lokasi kejadian 

pukul 15.15 Wita, baru bisa terlaksana malam hari pukul 19:30 Wita 

(Bali Post, 16 September 2010). Demikian juga misalnya yang terjadi di 

Kabupaten Badung Warga Desa Adat Cemagi dan Desa Adat Bale 

Agung terjadi konflik terbuka saling lempar batu (Bali Post; Radar 

Bali,19 Oktober 2010).   

Menurut Windia (2010: 2-3) seorang Guru Besar di bidang 

Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam pidato 

pengukuhannya mengatakan bahwa: konflik desa adat/Desa Pakraman 

di seluruh Bali selama kurun waktu 1999-2005 tercatat ada 112 konflik 

yang terjadi. Dari konflik itu, terdapat 57 (50,9%) konflik yang 

melibatkan Desa Pakraman dengan warganya  dan sisanya  55 (49,1%) 

melibatkan konflik Desa Pakraman dengan pihak lain, baik individu 

mau pun lembaga. Konflik yang terjadi antar Desa Pakraman dengan 

warganya dipicu oleh pelanggaran adat (dimaksudkan pelanggaran 

adat adalah setiap tindakan yang melanggar swadarma  (kewajiban) 

berdasarkan norma hukum adat Bali, baik yang tertuang dalam awig-

awig tertulis mau pun tidak tertulis (dresta), dan atau norma agama 

Hindu, sehingga menyebabkan keseimbangan alam nyata (sekala) dan 

alam magis (niskala)  di Desa Pakraman terganggu. 

Bahkan dalam sebuah kolom ivestigasi surat kabar Bali Post 

tertanggal 5 November 2010 dikatakan: “Jangankan berharap surga, 

cari kuburan saja susah” sebuah judul yang diangkat dari begitu 

banyaknya konflik-konflik adat di Kabupaten Giayar, baik yang murni 

persoalan adat mau pun yang dikemas dengan adat. Kasus adat di 

Giayar kini bak teror yang  bisa muncul kapan saja. Lima tahun 

terakhir, persoalan adat yang muncul di Kabupaten Giayar 

kecenderungan mengarah pada konflik kuburan. Sedikitnya ada lima 

kasus, diantaranya: kasus di Tampaksiring dengan pelarangan 

penguburan warga Surya Agung, Semana-Ambengan, Pengambengan 

Pejeng, Tampaksiring, penghadangan mayat di Pakudui, dan terakhir 

saling pagar pintu masuk kuburan antara Katandan dan Tegallinggah.  
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Majalah Raditya sebuah majalah Hindu yang terbit di Bali dalam 

sebuah editorialnya yang berjudul “Mayat di Bali”. Dalam editorial ini 

dikatakan hati-hati meninggal dunia di Bali, bisa-bisa mayat anda 

terkatung-katung tidak bisa dikubur. Kata-kata ini sudah sering kali 

terdengar oleh karena kejadian di sebuah Desa Pakraman yang adatnya 

kuat dan kaku mayat tidak bisa di kuburkan karena alasan yang secara 

moderen disebut “masalah administrasi”. Yakni orang yang 

bersangkutan tidak terdaftar di Desa Adat itu,  meskipun keluarga 

yang lainnya terdaftar. Artinya, mayat yang bisa dikuburkan di Desa 

Adat adalah “calon mayat” (ketika seseorang itu masih hidup) yang 

masih  berstatus terdaftar di Desa Adat. Pada sisi lain, urusan mayat di 

Bali tak sekedar “dilarang dikuburkan”. Ada banyak urusan lain lagi, 

misalnya soal, cuntaka. Mayat dianggap ngeletehin. Jika ada piodalan 

(upacara ulang tahun pura) di Desa Adat dan warga di sana meninggal 

dunia, piodalan bisa dibatalkan (Ida Bhawati Putu Setia dalam 

Editorial Raditya 145, Agustus 2009). 

Bali kini, juga telah ditandai dengan pergeseran dalam prilaku 

orang Bali. Misalnya, dalam memandang pariwisata. Bagi orang-orang 

Bali kini pariwisata  adalah segala-galanya dan punya daya sihir luar 

biasa, sehingga siapa saja yang ingin tampil hebat, kaya, dikenal luas 

dalam pergaulan sampai ke Manca Negara, menjadi publik figur, 

haruslah terjun dalam bisnis turisme. Hanya industri pariwisata yang 

bisa bim salabim, menyulap seseorang tiba-tiba menjadi kaya. Karena 

itu tak heran jika turisme  punya daya sihir yang melumpuhkan segala 

pertimbangan. Kadang-kadang akal tak begitu berguna lagi jika sihir 

pariwisata mulai bermain. Banyak lelaki atau wanita setempat yang 

“kawin guyu” (sekedar kawin) demi bisnis pariwisata. Banyak anak 

muda yang begitu mudah menerima ajakan orang asing untuk hidup 

bersama, lalu segera buka usaha. Bali memang tak berarti apa-apa 

tanpa turisme. Sihir turisme pun terus menerus dipertunjukkan, para 

tokoh selalu bicara demi pariwisata, melestarikan adat, misalnya 

dikaitkan demi pariwisata, kebersihan jalan, sikap santun, murah 

senyum, demi pariwisata. Berkesenian atau kreatifitas seni sekarang 
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juga diukur dari kekuatan menyedot perhatian dan pelaku-pelaku 

pariwisata. Memang orang Bali tetap berkesenian untuk 

dipersembahkan kepada Hyang Widhi, tapi sering kali sihir pariwisata 

terlalu kuat untuk ditekuk, sehingga seni untuk turisme bisa lebih 

penting dari persembahan (Soethama 2004:175).  

Orang Bali melihat pariwisata seperti arogansinya Erisychthon 

dalam cerita Danah Zohar pada buku Spritual kapitalnya. Danah Zohar 

bercerita tentang dongeng-dongeng Ovid dalam mitologi Yunani. 

Cerita tentang saudagar kayu yang kaya raya bernama Erisychthon. 

Dia  adalah orang rakus yang selalu berpikir tentang keuntungan. 

Tidak ada yang sakral baginya. Di tanah Erisychthon terdapat sebuah 

pohon istimewa yang dicintai para dewa.  Doa-doa kaum beriman 

diikatkan pada cabang-cabangnya yang amat banyak dan ruh-ruh suci 

menari di sekitar batang pohonnya yang indah. Erisychthon tidak 

sedikit pun peduli pada keistimewaan ini. Ia melihat pohon itu serta 

menaksir banyaknya kayu yang bisa dihasilkannya, kemudian ia 

mengambil kampak untuk menebangnya. Melawan semua protes yang 

dialamatkan kepadanya, ia terus menebang hingga pohon itu 

mengering dan tumbang. Lantas semua kehidupan ilahi yang 

mendiami pohon itu menghilang. Namun salah satu dewa mengutuk 

Erisychthon atas keserakahannya itu. Sejak hari itu Erisychthon didera 

rasa lapar yang tidak pernah puas. Ia mulai  dengan memakan semua 

persediaan makanannya, kemudian ia tukar semua kekayaannya 

menjadi makanan yang bisa ia makan. Tetap tak terpuaskan, ia makan 

istri dan anak-anaknya. Akhirnya Erisychthon tak punya apa-apa lagi 

yang bisa dimakan selain tubuhnya sendiri. Ia makan dirinya sendiri. 

Pada diri monster itu tidak ada lagi manusia, dan begitulah, akhirnya 

tak terelakkan lagi ia mulai ganyang anggota tubuhnya sendiri, dan 

sungguh diakhir pesta itu, ia lahap dirinya sendiri (Zohar dkk. 2005: 

33-35) 

Dulu, pariwisata hanya sekedar sektor pendukung dari sektor 

utama pertanian dalam menopang kehidupan masyarakat Bali. Bali 

menjadi daerah tujuan wisata, bukan tanpa latar belakang, dari politik 
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sampai akhirnya berkembang menjadi kepentingan ekonomi. Bali 

sering mengundang decak kagum masyarakat  nasional dan 

Internasional karena image “aduhainya”. Bali the image and the magic 

word for the nation, for the world. Ada sisi gelapnya ditutup-tutupi 

demi kepentingan pariwisata. Dengan perkataan lain, demi 

kepentingan bersama dengan atas nama ekonomi pariwisata segala 

sesuatu yang bertentangan dengan pencitraan atau image harus 

dihindari (Wingarta 2006:60). 

Demikian juga dalam kaitan dengan kehidupan sosial 

masyarakat Bali dengan the other, dulu dalam kehidupan masyarakat 

Bali ada dikotomi sebagai penanda antara pendatang dan orang lokal, 

yaitu nak Jawa dan nak Bali. Bagi orang Bali istilah Jawa diartikan 

sebagai dari luar Bali. Para tetua orang Bali memahami seperti itu, biar 

pun  ada orang yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Madura dan 

daerah lainnya pasti dikatakan uling (dari) Jawa. Dan sebaliknya ketika 

orang Bali pergi keluar dari Bali ke wilayah Nusantara lainnya akan 

selalu dikatakan ke Jawa  Orang Bali menyebut semua orang Indonesia 

lainnya anak Jawa dan semua orang asing tamu/toris (Puspa 2010 

dalam Raditya 2010: 14; Wingarta 2006: 63).  

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. Selanjutnya orang Bali menyebut orang Jawa sebagai 

nyama Jawa (saudara dari Jawa) kini, sebutan itu sudah bergeser  

menjadi jelema Jawa (orang Jawa). Dengan demikian perbedaan nyama 

Jawa menunjukkan kedekatan sedangkan jelema Jawa menunjukkan 

kejauhan.  

Identitas prilaku orang Bali dahulu sangatlah kentara, dahulu 

dikenal orang sangat ramah, rendah hati, tidak sombong, polos, jujur, 

sabar, saling menghargai, dan sikap menyama braya sangatlah kental 

dalam kehidupan orang Bali. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Orang 
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Bali telah berubah jauh, orang Bali telah menodai dirinya sendiri 

dengan prilaku; caci maki, umpatan, kata-kata kasar, hujatan dan 

kebohongan, iri hati, kemarahan, kemabukan, keserakahan dan 

dendam telah mencapai puncak yang memilukan. Kemabukan akan 

harta benda dan gaya materialistik yang berlebihan telah 

merenggangkan dan mengorbankan rasa penyamabrayan. Orang Bali 

sekarang telah terbiasa melakukan kekerasan, anarkisme, 

pengerusakan, berlaku kalap, mengamuk, kebrutalan massa dan 

bentrok (Supatra, 2006: 96; Sujana 1994 dalam  Pitana (ed) 1994: 49-

20).  

Perilaku yang sangat adiluhung seperti konsep paras-paros 

sarpanaya (se-ia sekata), salulung sebayantaka (musyawarah mufakat) 

dan ikatan menyama braya (persaudaraan) serta mulatsarira 

(perenungan) yang kuat dan kental sudah semakin memudar dan 

renggang. 

 Jika keadaan demikian akan berlangsung terus-menerus, tidak 

mustahil Bali yang terkenal dengan berbagai julukan yang 

menggambarkan kesejukan alamnya dan keharmonisan 

masyarakatnya. Bali sebagai pulau dengan kehidupan masyarakatnya 

yang unik, Bali memiliki kebudayaan yang otentik dan menarik. Ia 

dicintai dunia, menjadi idaman orang-orang asing untuk 

menengoknya. Banyak julukan yang diberikan buat pulau ini, serta 

puja dan puji datang dari tokoh dunia, misalnya “Bali the Last 

Paradise” (Hickman Powell, 1930) dan “The Morning of The World” 

(Vicker, 1996:5) akan menjadi Bali yang merekah, rimbumnya 

pepohonan akan digantikan dengan rimbunnya gedung-gedung yang 

megah. Pura sebagai tempat suci umat, akan leteh tercemar oleh 

derasnya kapitalisme lewat pariwisata. Semangat bisnis merajalela dan 

spekulasi atas tanah mencapai dimensi yang laur biasa oleh para 

spekulan dan konglomerat serta masalah ekologi lainnya seperti polusi 

air, udara dan masalah sampah. Di sisi lain, masyarakat Bali sibuk 

berkonflik, masyarakat Bali yang makin tidak terbuka, tidak ramah 

dan tidak luwes serta tidak kosmologis. Masyarakat yang disibukkan 
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oleh rutinitas sebagai manusia ekonomi, mereka akan memiliki nilai-

nilai hidup yang baru, nilai-nilai warisan tradisional nenek moyang 

yang adiluhung mengalami pengikisan. Ritual tarian jegeg akan 

digantikan dengan musik moderen. 

Mengapa bisa demikian? Bali memang menarik, orangnya, 

alamnya, pantainya semuanya memikat orang-orang pendatang. 

Adanya kesempatan untuk mencoba hidup di Pulau Bali membuat 

pendatang baru bermunculan. Para pendatang dengan agama, budaya 

dan sistem ekonomi mereka mendesak warga Bali asli. Tanah kota 

dikuasai pendatang, jadi benar perkataan bahwa, Orang Bali menjual 

tanah untuk beli bakso, sedangkan orang luar jual bakso untuk beli 

tanah di Bali. Atau seperti apa yang dikatakan Putu Setia (2006: 246) 

“Orang Bali menjual tanah untuk ngaben (upacara bakar mayat) atau 

potong gigi, sementara pendatang membeli tanah untuk mengajak 

keluarga datang berduyun-duyun ke Bali. Tidak hanya itu, pendatang 

juga telah menguasai sarana ritual, seperti: ayam, itik, telur, dan janur 

bahkan sampai penjual canang (sesajen). Terhadap kenyataan ini, tidak 

dapat dengan serta merta dihadapi dengan gerakan Ajeg Bali, yang 

memelihara ritual yang membutuhkan biaya mahal karena bantennya 

(sesajen) besar. Oleh karena itu, nilai-nilai menyama braya yang 

dahulu menjadi landasan moral dalam membangun relasi sosial atau 

salah satu alat solidaritas sosial dan ikatan sosial, dan saat ini juga 

memiliki makna toleransi dihidupkan kembali.   

Sebagaimana dikatakan Ida Bagus Wiana (wawancara 16 

Oktober 2009 di STIE Dwijendra Denpasar), berbicara tentang 

menyama braya saat ini maka kuncinya adalah di situ tidak ada Hindu, 

tidak ada Kristen dan tidak ada Islam serta stratifikasi sosial.  Ketika 

kita datang ke Manado ‘kita dorang basodara’, datang ke Ambon ada 

“pela Gandong, datang ke Jawa “mangan ora mangan kumpul” jadi 

konsep menyama braya sudah melampuai batas-batas kesukuan, 

agama, klasifikasi sosial itulah yang disebut “Bhineka Tunggal Ika”. 

Jadi kita harus menanggalkan atribut-atribut primordialismenya.  
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Secara sistematik apa yang dijumpai dalam Bali kini dan Bali 

nanti tidak terlepas dari adanya perubahan beberapa sifat dan karakter 

masyarakat Bali baik secara individu maupun kolektif, antara lain: 

Pertama, dulu masyarakat Bali memiliki sifat dan karakter terbuka, 

artinya masyarakat yang selalu siap membuka pintu untuk menyosong 

kehadiran masyarakat. Kini masyarakat Bali adalah masyarakat 

herodianis (tertutup), susah menerima kehadiran masyarakat lain. 

Kedua, masyarakat Bali dulu memiliki sifat dan karakter ramah dan 

luwes, artinya masyarakat yang bersifat luwes dan fleksibel terhadap 

masyarakat lain, dapat menghadapi berbagai perbedaan, karena 

memiliki pengalaman yang luas dan panjang tentang berbagai 

perbedaan kelompok, hierarki kelompok, jarak kelompok, segregasi 

kelompok, serta kompetisi keras dalam kelompok, kini sifat dan 

karakter masyarakat Bali tidak lagi bisa menerima perbedaan, bahkan 

masyarakat lain dicurigai sebagai ancaman.  Ketiga, masyarakat Bali 

dulu memiliki sifat dan karakter jujur karena pada hakekatnya sangat 

yakin akan makna ontologis dari Hukum Karma, kini berubah menjadi 

masyarakat yang memiliki sifat dan karakter kejujuran menjadi sesuatu 

yang langka. Keempat, masyarakat Bali dulu yang bersifat dan 

berkarakter kolektif ini terjadi karena masyarakat Bali dilahirkan dan 

dibesarkan dan dikembangkan dalam sistem sosial yang menekankan 

kebersamaan dan sistem interaksi primer dalam adat, dalam 

kekerabatan yang integratif dan dalam sistem kelompok kasta. Sistem 

inilah yang melahirkan sifat toleransi dan gotong royong. Kini telah 

berubah menjadi masyarakat yang bersifat dan karakter individu. 

Kelima, masyarakat Bali dulu memiliki sifat dan karakter kosmologis 

masyarakat yang sangat menekankan keseimbangan, meliputi 

keseimbangan antara material dan spiritual, antara manusia dan 

Tuhan, alam dan masyarakat sebagaimana tercermin dalam “Tri Hita 

Karana”. Kini berubah menjadi masyarakat yang tidak lagi 

menekankan keseimbangan untuk menggapai kebahagiaan. Keenam, 

masyarakat Bali memiliki sifat dan karakter religius, hal ini dapat 

dilihat akan kesibukan dengan ritual keagamaan. Akan tetapi kini 

semua sifat dan karakter di atas, telah mengalami perubahan 
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masyarakat Bali tidak lagi bisa distreotipkan sebagai masyarakat 

religius sebab telah berubah menjadi masyarakat yang lebih 

mengutamakan hal yang bersifat lahiriah, prestise yang mana 

pelaksanaan upacara yang besar, mewah dan mahal dengan dalih 

mempertahankan tradisi.  

Semua perubahan di atas, dapat dilihat dari ciri-ciri yang 

menonjol yang dimiliki oleh masyarakat Bali kini, antara lain; sangat 

heterogen dan kompleks, berorientasi pada materi (uang) dan 

pertimbangan untung rugi, mengutamakan investasi kapital, 

menghargai kebebasan individual, menghargai kerja, efisien, dan 

disiplin, beroreintasi pada produktivitas, melegitimasi sekularitas, dan 

mengutamakan hidup hedonis (Sujana 1994 dalam Pitana (ed) 1994: 

49).  

Adanya berbagai bentuk perubahan pada Bali masa kini dan 

begitu pun Bali pada masa yang akan datang, akan menjadikan Bali 

dipenuhi oleh atribut-atribut primordial, sehingga Bali bukan lagi 

milik masyarakat Bali, tetapi miliki bersama. Perubahan sikap dan 

karakter inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya perubahan 

menyama braya dalam masyarakat Bali. 

 

FaktorFaktorFaktorFaktor----faktor Penyebab Perubahanfaktor Penyebab Perubahanfaktor Penyebab Perubahanfaktor Penyebab Perubahan    

    Secara umum gerakan Ajeg Bali adalah spirit/roh dari penyebab 

perubahan menyama braya dalam relasi kehidupan sosial masyarakat 

Bali, namun bila dipilah secara lebih spesifik maka akan dapat 

ditemukan beberapa faktor sebagai penyebab perubahan tersebut.  

 

• Tradisi Tradisi Tradisi Tradisi Suryak SiuSuryak SiuSuryak SiuSuryak Siu    

 Dalam masyarakat  Bali ada sebuah tradisi “suryak siu”, yang 

secara harafiah suryak berarti sorak, teriak dan siu berarti seribu. Jadi 

suryak siu berarti teriakan atau sorakan seribu. Tradisi ini tidak ada 

kaitannya dengan makna bersorak secara harfis. Ia hanyalah sebuah 
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istilah untuk menyebutkan prilaku yang bersifat massal atau tindakan 

yang mengikuti suara massa (Yuga 2008: 60). Lebih mengarah pada 

makna ikut-ikutan atau “membebek”, tanpa mengerti secara persis apa 

yang diikutinya itu. Suryak siu sering juga disebut “briuk sepanggul” 

dengan makna musyawarah untuk mufakat.  

 Dalam prakteknya ada dua manisfestasi tentang kelahiran suryak 

siu: pertama, dalam arti baik, misalnya dalam suatu paruman (rapat) 

masyarakat adat, seorang  atau sejumlah tokoh yang dihormati dalam 

masyarakat yang bersangkutan menawarkan sejumlah ide. Katakanlah 

dalam rencana perbaikan bale banjar (tempat pertemuan warga). 

Dalam suatu paruman yang dipimpin oleh kelian (ketua) banjarnya 

rencana telah disusun rapi dipaparkan di hadapan krama (warga) 

banjar. Satu orang krama yang belum mengerti benar akan 

mengajukan beberapa pertanyaan, mohon penjelasan lebih rinci. 

Setelah dijelaskan oleh yang empunya ide, orang-orang (yang satu dua 

ini) ini biasanya akan segera manggut-manggut tanda menerima ide. 

Tidak dapat dipastikan apakah penerimaan itu karena benar-benar 

mengerti atau takut dianggap berbeda dengan yang lain. Bila sudah 

demikian maka sang kelian akan menawarkan ide  itu kepada seluruh 

krama yang ikut paruman untuk mendapat persetujuan mereka.  Bila 

semuanya setuju akan dijawab dengan  koor;  ngiring …setuju. Inilah 

suryak siu dalam manifestasinya baik.   

 Kedua, suryak siu dalam manifestasi yang buruk. Misalnya ada 

seorang tokoh masyarakat yang berusaha memaksakan idenya sendiri 

untuk disetujui oleh seluruh krama banjar. Dalihnya biasanya adalah 

untuk kepentingan rakyat banyak, pada hal ada intrik (personal 

interest) di situ. Dengan keahliannya sang tokoh tadi biasanya berhasil 

membawa ide yang semula adalah ide pribadi itu menjadi semacam 

wacana publik. Dan itu hendak dilegalisasi atas nama pendapat publik. 

Biasanya karena faktor “ewuh pakewuh” (sungkan) dan tidak ada 

keberanian untuk mengkritisi ide itu, biasanya krama dengan  

serentak mengatakan setuju, walaupun seringkali dengan berat hati 

alias terpaksa. Ada keengganan untuk berbeda pendapat dalam krama 
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masih sangat kental. Belum banyak krama yang  mempunyai 

keberanian “tampil beda”, kendati pun diyakini bahwa prinsip yang 

dibelanya  benar adanya. Menjaga harmoni itulah alasannya. 

Menyedihkan memang tapi itulah fakta yang sering terjadi. Contoh 

yang lain, tiba-tiba saja di tengah malam yang tenang di sebuah banjar 

terusik oleh suara kukul bulus (suara kentongan bertalu-talu) serta 

teriakan “Maling! Maling!” krama banjar itu akan  terbangun, lalu  

berhamburan keluar rumah. Para lelaki akan dengan sigap berlari 

menuju sumber suara sambil membawa senjata seadanya, kemudian 

bareng mengejar maling itu. Adegan semacam ini, lazim terjadi pada 

banjar-banjar di Bali, ketika ada perbuatan kriminal atau gangguan 

keamanan. Biasanya kalau si pelaku kriminal tertangkap, terjadilah 

perbuatan main hakim sendiri. Warga banjar mengeroyok si tertuduh 

tanpa pengetahuan yang jelas tentang perbuatan kriminal yang 

dilakukannya, alias hanya dengan bekal informasi yang sayup-sayup 

atau belum jelas kebenarannya.  Dalam kasus lain, ketika seorang 

tokoh mempunyai “musuh” atau tidak menyukai seseorang atau krama 

yang lain. Dengan ketokohannya, orang semacam ini kerap mampu 

membentuk opini masyarakat seolah-olah krama yang berseberangan 

itu layak menjadi musuh. Pada hal belum tentu krama yang lain 

mengerti duduk persoalannya. Beginilah, dalam banyak kasus 

kasepekang (pengucilan) pada dasarnya hanyalah ide segelintir orang 

saja. Krama yang lain kerap tanpa mampu mengkritisi soal benar 

tidaknya segera terprovokasi dengan opini yang sengaja dibentuk oleh 

tokoh-tokoh tadi. Lalu dengan semangat suryak siu, ikut-ikutan 

nyepekang krama (pengucilan warga) yang tidak beruntung dan tidak 

bersalah (Udayana 2007: 32-33). Lain lagi dengan kasus pembakaran 

rumah-rumah warga gereja di Katung-Bangli pada tahun 2002, 

menurut warga gereja sebenarnya ada beberapa warga bahkan Kepala 

Desa tidak setuju melakukan pembakaran tersebut, tapi karena sudah 

menjadi keputusan “suryak siu” maka orang yang tidak setuju ini takut 

dan terjadilah pembakaran (Damayana 2005: 65). 
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 Demikianlah suryak siu, sebagai salah satu wujud laku budaya 

kolektif banjar menempati posisi paradoks, bertentangan, demikian 

juga akibat-akibat yang ditimbulkannnya (baik pada sisi positif mau 

pun negatif). Namun dari apa yang dipaparkan di atas, bahwa 

pemaknaan dari budaya suryak siu di Bali sekarang ini lebih pada 

pemaknaan yang menempatkan suryak siu  pada posisi negatif. Suryak 

siu  adalah laku budaya negatif masyarakat komunal Bali. Dengan kata 

lain, suryak siu cenderung saat ini, memang hanya sampai pada tataran 

negatif (Yoga 2006: 58). 

 Dari posisi negatif ini, maka dalam budaya suryak siu berlaku 

bukanlah berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, tetapi apa kata orang 

banyak, yang berkecenderungan crowded. Dalam budaya ini, 

individu-individu sudah kehilangan sifat individualnya (kemandirian) 

dalam menghadapi fenomena hidup. Kekuatan massa telah 

mengalahkan kemandirian, akal sehat kalah, inisiatif pribadi 

terpasung. Prestasi pribadi kurang mendapat tempat di masyarakat. 

Suryak siu dan kulkul bulus (suara kentongan yang bertalu-talu) 

mengalahkan nalar. Orang Bali sering berpendapat bahwa lebih baik 

salah bersama-sama, dibandingkan benar sendiri tetapi dikucilkan atau 

kasepekang oleh lingkungan (Kerepun 2007: 39). Akibatnya adalah 

akan berlakunya budaya individu yang milu-milu tuwung. Budaya 

ikut-ikutan yang akan menjadi pegangan yang aman, bagi individu-

individu yang kehilangan kemandirian fikirnya.   

  

• GlobalisasiGlobalisasiGlobalisasiGlobalisasi    

    Di era globalisasi atau yang dikenal juga era kesejagatan ini, 

masyarakat dan kebudayaan tidak dapat menghindar dari perubahan, 

tak terkecuali masyarakat Bali. Masyarakat Bali, misalnya kini tengah 

mengalami suatu paradoks yakni cenderung mengadopsi kebudayaan 

moderen yang mendunia (kosmopolitan), namun di sisi lain juga 

sedang mengalami proses parokialisme atau kepicikan yang timbul 

karena fokus beralih pada lokalitas, khususnya Desa Adat. Dari 

pernyataan ini terlihat bahwa masyarakat dan kebudayaan Bali tidak 
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luput dari perubahan di era globalisasi ini, kendatipun dalam 

mengadopsi budaya moderen orang Bali tampaknya masih  tetap 

berpegang pada ikatan-ikatan tradisi dan sistem nilai yang dimilikinya 

(Vicker 2002 dalam Sulistyawati (ed) 2008: 49).   

 Pada sisi lain, Triguna (2004 dalam Ardika 2008:49) mengatakan 

bahwa watak orang Bali telah mengalami perubahan secara signifikan 

dalam dekade terakhir ini. Orang Bali tidak lagi diidentifikasi sebagai 

orang yang lugu, sabar, ramah dan jujur. Demikian pula orang Bali 

tidak dapat lagi dikategorikan sebagai komunitas yang inklusif, 

melainkan orang Bali telah dipersepsikan oleh outsider sebagai orang 

yang tempramental, egoistik, sensitif dan cenderung menjadi human 

ekomikus. Perubahan karakter orang  Bali disebabkan oleh beberapa 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah perubahan fisik 

yakni alih fungsi lahan setiap tahunnya berkisar 1000 ha. Budaya 

agraris yang semula menjadi landasan kehidupan budaya dan 

masyarakat Bali kini berubah menjadi orientasi kepada jasa dalam 

kaitannya dengan industri pariwisata. Faktor eksternal bersumber dari 

kegiatan industri pariwisata yang telah menyebabkan terjadinya 

materialisme, individualisme, komersialisme, komodifikasi, dan gejala-

gejala profanisasi dalam kebudayaan Bali. 

 Selanjutnya era globalisasi yang dicirikan oleh perpindahan 

orang (ethnoscape), pengaruh teknologi (technoscape), pengaruh 

media informasi (mediascape), aliran uang dari negara kaya ke negara 

miskin (finanscape) dan pengaruh ideologi seperti HAM dan 

demokrasi (ideoscape) (Ardika 2008 dalam Sulistyawati (ed) 2008: 58) 

tidak dapat dihindari terhadap masyarakat Bali. Sentuhan global ini 

telah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau kehilangan 

orientasi (disorientasi) dan dislokalisasi hampir pada setiap aspek 

kehidupan masyarakat. Konflik muncul di mana-mana, kepatuhan  

hukum semakin menurun, kesatuan sosial mulai diabaikan. 

Masyarakat cenderung bersifat sekuler dan komersial, serta uang 

dijadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan.  
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 Sentuhan globalisasi juga telah menimbulkan bergulatan antara 

nilai-nilai budaya lokal dan global menjadi semakin tinggi 

intensitasnya. Sistem nilai budaya lokal yang selama ini dipakai sebagai 

acuan oleh masyarakat tidak jarang mengalami perubahan karena 

pengaruh nilai-nilai global, terutama dengan adanya kemajuan 

teknologi informasi yang semakin maju. Namun di sisi lain,  terjadi 

paradoks bahwa ekspansi budaya lokal justru menyebabkan 

meningkatnya kesadaran terhadap budaya lokal dan regional. Tentu 

hal ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan multikulturalisme 

di Bali yang heterogen. Dengan kata lain, timbulnya kesadaran 

terhadap kearifan lokal dalam hal ini menyama braya akan dapat 

membentengi masyarakat Bali dari gejala disintegrasi sosial, sekaligus 

untuk mewujudkan multikulturalisme di Indonesia.  

 

• TamiuTamiuTamiuTamiu/Pendatang/Pendatang/Pendatang/Pendatang    

Bali sebagai daerah tujuan wisata dan salah satu provinsi 

berpendapatan terbesar, Bali memang layak menjadi tujuan para 

perantau dari luar daerah yang berharap dapat mengais rezeki di pulau 

ini. Melesatnya pembangunan kepariwisataan menjadikan daerah ini 

“diserbu” pendatang. Bali bagaikan gula. Akibatnya semut pun 

berdatangan. Ada semut merah, semut hitam, semut kecil, semut 

besar, semut galak. Pesatnya kemajuan pariwisata secara langsung 

telah membuat  banjirnya krama tamiu/pendatang.  

Tamiu/pendatang dapat dilihat dari sudut asal (jaba desa, jaba 

kota dan jaba negara), agama (Hindu dan non Hindu), lamanya 

bertempat tinggal, tujuan datang ke Bali (bandingkan Surat Keputusan 

Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 050/Kep/Psm/MDP 

Bali/III/2006, tanggal 3 Maret 2006, penduduk yang bertempat tinggal 

tetap di Bali dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) krama desa, yaitu 

orang yang beragama Hindu dan terdaftar sebagai warga Desa 

Pakraman di mana yang bersangkutan berdosmisili, 2) krama tamiu 

yaitu orang yang beragama Hindu tetapi tidak terdaftar sebagai warga 
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Desa Pakraman di mana yang bersangkutan berdomisili, dan 3) warga 

non Hindu yang bukan warga Desa Pakraman di mana pun yang 

bersangkutan berdomisili.  

Mereka yang datang (lokal/internasional)  dengan banyak jenis. 

Ada datang dengan modal, ada juga yang datang mengadu nasib alias 

modal “dengkul”, sebagaimana cerita Jumari, keluarga penjual sayur 

keliling asal Banyuwangi. Pada awalnya 5 tahun yang lalu ia bersama 

istrinya datang ke Bali dengan modal nekat (wawancara, 28 Mei 2010 

di Pemogan).  

Populasi penduduk Bali sangat padat, berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Provinsi Bali 2009 jumlah penduduk Bali 3.471.952 Jiwa 

(laki-laki 1.739.526 jiwa atau 50,10% dan perempuan 1.732.426 jiwa 

atau 49,90%) dan Denpasar menjadi wilayah yang terpadat yakni 3.978 

jiwa/km2 dengan luas wilayah 127,78 km2, sehingga problem 

penduduk menjadi sorotan yang terpenting bagi pembangunan Kota 

Denpasar menjadi kota yang berwawasan budaya.  

Dalam populasi tersebut, ada yang berambut lurus, berambut 

keriting, berambut kuning, ada yang pirang dengan hidung mancung. 

Kehadiran para pendatang ke Bali tentu dengan berbagai macam 

kepentingan, tujuan, berbagai macam bahasa, kebudayaan, adat serta 

keyakinan yang sekaligus memunculkan nilai-nilai baru. Keberadaan 

pendatang bagi masyarakat Bali bersifat dilematis, satu sisi Bali begitu 

gencar menawarkan diri sebagai daerah tujuan kunjungan wisata, yang 

memberi akses mobilitas manusia; pembangunan dan nilai-nilai baru 

masuk mempengaruhi Bali, tetapi pada sisi yang lain, Bali terbuka 

seakan tanpa batas untuk tetap menginginkan kehadiran pendatang 

sebagai konsekuensi dari daerah tujuan wisata yang secara faktual 

dapat memberi kemajuan di bidang ekonomi atau sangat 

mengharapkan kehadiran pendatang untuk menggiatkan roda 

perekonomian Bali, tapi pada sisi lain bersifat anti pendatang 

(Wingarta 2006: 8).  
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Masyarakat Bali menaruh curiga dan melihat pendatang sebagai 

saingan bahkan ancaman, sebagaimana dikatakan Bali Post (2004: 227) 

dalam tema “Jangan Biarkan Bali Tenggelam oleh Pendatang”. 

Kehadiran para pendatang yang terus meluber mengundang 

kekuatiran, bila dibiarkankan, Bali pun bisa “tenggelam”, sesak dan 

mengarah pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat yang 

mengedepankan konsep “Tri Hita Karana”.  

Masyarakat Bali resistensi terhadap nilai-nilai yang dibawa 

masuk oleh para pendatang. Sifat ini senada dengan apa yang 

disampaikan oleh Made Mangku Pastika, sebagai Gubernur Bali dalam 

simakrama  (temu wicara) dengan masyarakat kota Denpasar: “Orang 

lain” datang ke Bali harus mensejahterakan rakyat Bali, tidak boleh 

membuat rakyat Bali menjadi sengsara (Bali TV jam 10:25 wita, 1 

Maret 2010).   

 Derasnya arus pendatang ke Bali dan mencoba mengais rezeki di 

tengah maraknya pariwisata berdampak pada kekwatiran orang Bali 

akan masa depan dan ketakutan kehilangan eksistensinya, 

diimplementasikan dengan makin diefektifkannya penertiban atau 

sweeping terhadap penduduk pendatang, yang dimulai dengan  

perketat pintu masuk Bali, sebagaimana yang diangkat  Koran Bali 

Post, 13 Sepetember 2010 dalam kolom figur. Kehadiran pendatang 

liar tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan yang jelas, dinilai 

sangat potensial memicu berbagai kerawanan sosial di Bali. Termasuk, 

turut andil dalam membengkakkan angka kriminalitas di Bali yang 

belakangan ini sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, 

operasi penertiban penduduk secara intensif dan sinergis merupakan 

hal yang mutlak sehingga pendatang yang masuk Bali benar-benar 

terseleksi dengan baik. Di samping melengkapi diri dengan identitas 

dan administrasi kependudukan yang dipersyaratkan, mereka juga 

wajib memiliki pekerjaan yang jelas di Bali, kata Ketut Kariyasa 

sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali. Selanjutnya ia mendesak 

pemkab/pemkot se-Bali tak segan-segan memulangkan paksa para 

pendatang liar yang terjaring dalam operasi penertiban. Itu tidak bisa 
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di tawar-tawar lagi jika Bali tidak ingin kecolongan untuk kesekian 

kalinya seperti tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II. Pernyataan ini, 

“diaminkan” oleh Bendesa Desa Pakraman Panjer Denpasar Selatan I 

Nyoman Budiana, guru besar Undiknas Universiti Denpasar, proses 

seleksi ketat terhadap penduduk pendatang itu sudah harus dilakukan 

sejak pintu-pintu masuk menuju Bali. Paling tidak, ada pintu masuk 

utama yang wajib diawasi secara ketat yakni Pelabuhan Gilimanuk, 

Jembrana dan Pelabuhan Padangbai, Karangasem. Katanya lebih lanjut 

“Saya berharap aparat yang ditugaskan di kedua pelabuhan itu 

menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan memeriksa administrasi 

kependudukan para pendatang dengan ekstra cermat dan teliti. Jika 

mau Bali aman, jangan pernah main mata dengan pendatang liar. 

Tidak membawa identitas, langsung pulangkan saja”. Kendati 

penjagaan pintu masuk sudah diperketat, kata dia bukan berarti aparat 

terkait di pemkab/pemkot se-Bali bisa berleha-leha. Mereka tetap 

diwajibkan menggelar operasi penertiban karena pasti ada saja 

pendatang liar yang lolos dari pengawasan ketat pintu masuk. Terlebih 

lagi beberapa hari setelah Lebaran merupakan saat yang tepat untuk 

menggelar operasi penertiban penduduk secara serentak di seluruh 

Bali, karena Bali pasti akan diserbu para pendatang untuk mengadu 

nasib (Bali Post, 12 September 2010).  

Pada sisi lain, Bali Post dalam bukunya yang berjudul Ajeg Bali 

Sebuah Cita-Cita (2004: 148-149) dipaparkan tentang strategi menjaga 

keajegan daerah khususnya dalam menyikapi keberadaan pendatang di 

kemukakan beberapa point penting diantaranya: pertama, Desa 

Pakraman harus bergandengan tangan dengan kekuatan pemerintah. 

Harus ada keterikatakan yang mau bahu-membahu. Kedua, proteksi 

bagi penduduk lokal terhadap serbuan pendatang. Proteksi penduduk 

lokal ini perlu, sehingga mereka tidak tergeser oleh kehadiran 

pendatang. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan serta kesempatan 

berusaha yang lebih luas kepada masyarakat Bali untuk meningkatkan 

status perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh.    
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Banyak pendatang yang sudah menetap di Bali, telah memiliki 

lahan dan rumah tinggal sendiri baik secara permanen atau yang 

lainnya. Tentu telah mengubah komposisi demografis pulau ini baik 

secara etnis, agama, daerah asal maupun status sosial (tentu para 

pendatang beragama lain selain Hindu, apakah itu Islam, Kristen, 

Katholik, Kong Hu Chu, dan Budha). Peningkatan arus pendatang 

yang datang ke Bali, berpengaruh dalam menentukan presentasi 

penduduk Bali yang beragama Hindu. Pada tahun 1980, penduduk Bali 

beragama Hindu 93,3% dari total jumlah penduduk. Tahun 2005-2010 

angka ini melorot menjadi 91,0% dan akhirnya 87,4% (Bali dalam 

angka 2006: 74; 2010: 120).  

Selain heterogenitas dari segi agama, tingkat arus pendatang 

masuk Bali berdampak juga pada keberagamana penduduk menurut 

keetnisan. Hingga kini terdapat tidak kurang dari delapan kelompok 

etnik: Bali, Jawa, Bali Aga, Madura, Melayu, Sasak, Cina, Bugis, Timor 

dan lainnya. Kecenderungan semakin berkurangnya presentasi 

populasi etnik Bali selain terlihat secara etnisitas, di sisi lain juga 

terjadi lonjakan komposisi etnik Jawa. Ini sangat jelas terlihat di 

beberapa kota/kabupaten seperti Denpasar. Presentasi etnik Bali 

diperkirakan tinggal 69.25% (Suryawan 2010: 274).   

 Bahkan menurut Bali Post (Berita Kota, 02 April 2011; 19 

September 2010) Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali memang 

menjadi incaran banyak orang untuk tempat mengadu nasib. 

Akibatnya, kota berwawasan budaya ini menjadi sarat beban. 

Penduduknya membeludak. Akibatnya, lalu lintas Denpasar krodit 

(penuh sesak) dan kemacetan sudah menjadi keseharian. Dampak 

lainnya, tempat-tempat kumuh bermunculan dan alih fungsi lahan 

pertanian menjadi tak terhindarkan.  

 Masih menurut harian tersebut, Denpasar yang memiliki 

wilayah 127,98 Ha, kini sudah dihuni oleh sedikitnya 788.445 orang. 

Jumlah itu terdiri atas penduduk laki-laki 403.026 orang dan 385.419 

perempuan. Penyebarannya relatif merata, namun terbanyak numplek 

di Kecamatan Denpasar Selatan. Di kecamatan ini tercatat 
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penduduknya 244.957 jiwa, disusul Denpasar Barat 229.483 orang, 

Denpasar Utara 176.073 orang dan Denpasar Timur 137.932 orang.  

 Namun, penduduk Denpasar yang mengantongi KTP Denpasar 

per 6 September 2010 tercatat 614.512 orang. Dengan jumlah 

penduduk sebesar itu, BPS mencatat kepadatan penduduk dalam satu 

kilometer dihuni oleh 6.170 jiwa. Kepadatan penduduk di masing-

masing kecamatan, tertinggi terjadi di Denpasar Barat yang mencapai 

9.510 orang. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Denpasar, menyebutkan jika tahun 2007 jumlah penduduk Denpasar 

hanya 526.993 jiwa pada 2008 meningkat menjadi 576.425 jiwa, dan 

meningkat lagi menjadi 597.512 tahun 2009. Tiga desa yang paling 

tinggi pendudukannya adalah Kelurahan Sesetan 50.595 jiwa, 

Pemogan 46.056 jiwa dan Pemecutan Kaja 45.572 jiwa. Sedangkan laju 

pertumbuhan penduduk tertinggi justru terjadi di Padangsambian 

Kelod mencapai 9,73 persen, Ubung Kaja 7,51 persen dan Pemogan 

7,49 persen. Hal itu dipicu oleh tingkat urbanisasi yang sangat tinggi di 

ketiga desa tersebut. 

 Bahkan di Kelurahan Sesetan yang berpenduduk mencapai 

50.595 orang, dengan luas wilayah 7,39 kilometer persegi. Melihat luas 

wilayah itu, jadi kepadatan per kilometer di Sesetan mencapai 6.846 

orang. Lurah Sesetan Nyoman Agus Mahardika (Bali Post, 1 April 

2010) mengakui jumlah penduduk di Sesetan memang paling padat di 

Denpasar. Bila dibandingkan penduduk pendatang dengan penduduk 

asli, katanya, jumlahnya hampir sama. ''Posisi penduduk pendatang 

dan asli di wilayah ini saya kira sejajar. Jumlahnya tidak jauh berbeda 

antara pendatang dan penduduk asli,'' katanya. 

 Lebih lanjut Bali Post memberitakan tak terbendungnya 

perkembangan penduduk di Kota Denpasar, memang tak lepas dari 

adanya pendatang. Pertumbuhannya mencapai 4 persen per tahun. 

Namun, di balik banyak penduduk itu, ternyata berdampak buruk 

terhadap banyak hal. Bukan saja dari sisi kroditnya lalu lintas dan 

kemacetan mulai menjengkelkan, juga banyaknya muncul daerah-

daerah permukiman kumuh. Bahkan, banyaknya penduduk makin 
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banyak membutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha. 

Kondisi ini berarti lebih banyak lahan pertanian beralih fungsi dan 

makin tak terbendung.  

 Dampak membeludaknya pertumbuhan penduduk di kawasan 

perkotaan bukan saja menjadi bumerang bagi lahan pertanian. 

Masalah sosial lainnya juga akan mengikutinya. Salah satunya, yakni 

munculnya permukiman kumuh yang mengotori kota berwawasan 

budaya ini. Data dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Denpasar 

beberapa waktu lalu mencatat sedikitnya 80 lebih titik permukiman 

kumuh di Denpasar. Dari jumlah itu, sebagian sudah masuk kategori 

tingkat kekumuhannya sangat tinggi. Mereka yang menghuni 

permukiman seperti ini, didominasi kaum urban. Hal ini terlihat dari 

hasil penelitian Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK Unud 

beberapa waktu lalu di Banjar Belong Menak, Pemecutan Kaja. Luas 

lahan permukiman kumuh yang disurvei mencapai 1,3 hektar dengan 

jumlah penghuni 200 kepala keluarga. Mereka yang tinggal di 

permukiman kumuh di kawasan itu seluruhnya pendatang: luar 

Denpasar 47,5 % dan pendatang luar Bali 51,4 % (Bali Post, 1 April 

2010). 

 Seiring dengan bertambahnya tingkat populasi mereka, 

kebutuhan akan tanah untuk tempat ibadah dan tanah pekuburan pun 

bertambah. Dengan kata lain, selain kompetisi lapangan pekerjaan dan 

usaha antara masyarakat lokal dengan pendatang, tanah juga menjadi 

persoalan yang juga urgen dalam konteks ini.  Bali adalah pulau kecil 

yang luasnya sekitar 5.632,86 km2. Idealnya, dihuni 2,4 juta jiwa, 

namun jumlah penduduk saat ini (tahun 2009) mencapai 3,4 juta jiwa. 

Demikian juga daya tampung Bali yang idealnya terhadap penduduk 

per satu kilometer persegi adalah 400 jiwa, sementara sekarang ini 

satu kilomenter persegi penduduknya sudah mencapai 600 jiwa 

(Burhanuddin 2008: 106). Dengan demikian dari segi daya tampung 

penduduk Bali telah melebihi daya dukung Bali atau sudah over 

capacity (Aryadharma 2011: 191). Perubahan ini membawa pengaruh 
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yang drastis pada kehidupan masyarakat lokal Bali akibat kompetisi 

yang semakin ketat merebut ruang fisik dan ruang sosial.  

Kehadiran pendatang ke Bali perlahan namun pasti, gerak laju 

penduduk pendatang semakin menyesaki Bali dan tidak dapat 

dipungkiri makin membuat Bali menjadi makin heterogen dengan 

demikian akan sangat banyak mewarnai wajah kehidupan sosial 

masyarakat Bali dalam berinteraksi dengan lingkungan, ekonomi serta 

hubungan sosialnya. Di samping itu juga memunculkan persaingan 

usaha, perebutan lahan pekerjaan, persoalan tanah dan tata ruang telah 

melahirkan semacam isu yang sensitif antara pendatang dan 

masyarakat lokal Bali. 

Kehadiran pendatang tidak hanya melahirkan perubahan 

konfigurasi demografik di Bali (di mana Bali menjadi makin 

heterogen), tetapi juga kompetisi (dalam arti  kehadiran pendatang 

menimbulkan  pergeseran pola relasi pendatang dan pribumi menjadi 

relasi kompetitif dalam perebutan lapangan pekerjaan, inilah yang 

pada akhirnya mengukuhkan sentimen etnosentrisme orang Bali. 

Dengan perkataan lain, sebagaimana dikatakan Dwipayana (2005: 10) 

etnosentrisme-Ke-Bali-an ini muncul dapat dipahami sebagai respon 

terhadap dua hal: pertama, etnosentrisme bisa dibaca sebagai gejala 

primordialis di mana munculnya Ke-Bali-an sejalan dengan persepsi 

tentang datangnya ancaman terhadap identitas Ke-Bali-an dari 

kalangan pendatang. Dalam konteks  primordialis, orang Bali merasa 

dirinya tidak aman dan terancam oleh kehadiran pendatang. 

Keterancaman ini tidak saja dalam hal sumber-sumber ekonomi 

melainkan juga masuk ke domain kultural-spritual. Kehadiran 

pendatang justru dianggap melunturkan atau menghancurkan sendi-

sendi budaya, adat dan agama orang Bali. Kedua, etnosentrisme orang 

Bali bisa dibaca sebagai gejala yang instrumentalis, tatkala ke-Bali-an 

lahir sebagai upaya memenangkan persaingan ekonomi yang tengah 

berlangsung. 
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• SosiSosiSosiSosialalalal----Politik (Otonomi Daerah dan UndangPolitik (Otonomi Daerah dan UndangPolitik (Otonomi Daerah dan UndangPolitik (Otonomi Daerah dan Undang----Undang Desa Undang Desa Undang Desa Undang Desa 

Pakraman)Pakraman)Pakraman)Pakraman)    

 Perubahan tatanan pemerintahan dari sentralisasi ke 

desentralisasi pada daerah kabupaten atau kota sebagaimana diatur UU 

Nomor 22 Tahun 1999, dengan demikian pembicaraan mengenai 

otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari asas desentralisasi yang 

menjadi landasan pembentukan pemerintah daerah. Perubahan ini 

telah mempengaruhi dinamika masyarakat untuk bersikap terbuka 

dalam menyuarakan aspirasinya. Dengan semangat berotonomi bagi 

rakyat daerah, otonomi daerah yang jiwanya adalah untuk 

kesejahteraan rakyat, dalam prakteknya oleh beberapa oknum telah 

dimengerti secara kontra produktif. Mereka memahami sebagai suatu 

kesempatan daerah untuk mengatur daerahnya seluas-luasnya untuk 

kepentingan kelompok mayoritas dan makin mengentalnya warna 

kedaerahan (termasuk ide dominasi putra daerah) di dalam semua 

proses, baik bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi (Suwondo 

2005: 3). 

 Di Bali masyarakat memanfaatkan berlakunya undang-undang 

otonomi daerah untuk mengedepankan kembali sistem sosial  

tradisional mereka, khususnya dengan memperkuat  wewenang  Desa 

Pakraman  atas adat dan agama (Picard 2006: 298). Dengan perkataan 

lain, melalui undang-undang otonomi daerah menguatnya tuntutan 

primordialisme (kesukuan dan agama) dapat dilihat melalui adanya 

upaya untuk mengaktifkan kembali Desa Adat, seraya menghapuskan 

Desa Dinas (di Bali tetap dimungkinkan terjadi dualisme pengertian 

desa, yakni Desa Dinas/Keperbekelan dan Desa Adat/Desa Pakraman 

berdasarkan kerangka paradigmatik pengaturan politik  oleh Negara 

Kolonial Belanda  yang dilanjutkan  oleh UU Nomor 5 Tahun 1979 

tentang pemerintah Desa yang dapat dilihat dari dua tataran 

(Dwipayana dalam Karim 2003: 350).  

 Momentum ini diisi dengan menerbitkan Peraturan Daerah 

Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang kemudian 

beberapa bagiannya di revisi dan diterbitkan Tahun 2003 adalah 
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sebagai upaya  untuk memperkuat Desa Pakraman sebagai benteng 

terakhir dari kebudayaan Bali. Desa Pakraman adalah perubahan nama 

dari Desa Adat. Kata Arab “adat” diganti dengan kata Bali “krama” 

yang berarti “ketertiban, orde, kelakuan yang benar, kelarasan”, 

sedangkan “ desa” berarti “daerah, wilayah”. Jadi, Desa Pakraman” 

berarti “wilayah kelarasan, tempat masyarakat berkelakuan benar”. 

Menurut filsafat Bali, wilayah kelarasan mewujudkan “kerta”, yang 

berarati kesejahteraan dunia, keadilan sosial. Dengan demikian, Desa 

Pakraman merujuk pada suatu tata susila atau tata norma lokal yang 

merupakan dasar untuk mencapai kesejahteraan (Ramstedt dkk. 2011: 

60).  

 Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 

Tahun 2001, mendefinisikan yang dimaksud dengan Desa Pakraman 

adalah: 

“... kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai 
satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat 
Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau 
kahyangan desa (tiga rumah ibadah yang dipersembahkan kepada 
Brahma, Wisnu, dan Siwa sebagai ketika aspek Tuhan Yang Maha Esa) 
yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta 
berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. 

Melalui Peraturan daerah ini, diatur berbagai ketentuan yang 

menyangkut keberadaan atau eksistensi Desa Pakraman, misalnya 

menyangkut soal pengertian ikatan kahyangan tiga atau kahyangan 

desa yang  terdiri dari: parhyangan (ikatan terhadap Hyang Widhi 

Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa), palemahan (ikatan terhadap 

pemukiman, tanah atau lingkungan alam) dan pawongan (ikatan 

terhadap sesama manusia atau warga desa). Ketiga unsur ini tercakup 

dalam suatu konsep yang disebut sebagai Tri Hita Karana atau tiga 

penyebab kebahagiaan, yakni; harmoni dengan Tuhan, harmoni 

dengan sesama dan harmoni dengan alam sekitar (lingkungan) 

 Dalam Perda tersebut, juga diatur ketentuan mengenai 

wewenang dan tugas Desa Pakraman, selain juga digariskan sistem 

pengorganisasian serta kepemimpinannya. Mengenai tugas Desa 

Pakraman disebutkan antara lain: 1) membuat awig-awig; 2) mengatur 
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krama desa; 3) mengatur pengelolaan harta kekayaan desa; 4) bersama-

sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang 

terutama bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan; 5) 

membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka 

memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan 

nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, 

berdasarkan "paras-paros, sagilik saguluk, salunglung-sabayantaka" (se-

ia sekata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,  musyawarah dan 

mufakat); 6) mengayomi krama desa. Sedangkan Desa Pakraman 

memiliki wewenang, antara lain sebagai berikut: 1) menyelesaikan 

sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap 

membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan 

awig-awig dan adat kebiasaan setempat; 2) turut serta menentukan 

setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di 

wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana; 3) 

melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Desa Pakraman.  

 Peraturan daerah ini juga, kemudian ditindaklanjuti oleh 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya pemberdayaan 

sekaligus untuk mengukuhkan otonomi Desa Pakraman dengan 

sejumlah konsensi ekonomi. Misalnya, Pemerintah propinsi 

memberikan sepeda motor kepada para bendesa adat (ketua adat). 

Pemerintah Badung mengalokasikan 100 juta pada setiap desa adat 

yang ada di wilayah kabupaten Badung. Pemerintah Gianyar 

memberikan 20 juta per desa adat serta mendapat prosentase dari 

ristribusi yang dipungut 1 km dari pasar Giayar. Kabupaten Tabanan, 

pemerintah mengikutsertakan Desa Adat Baraban dalam mengelola 

obyek wisata Tanah Lot dan memberikan keuntungannya 35% kepada 

Desa Adat Beraban. Tidak hanya itu desa adat juga diikutsertakan 

dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah 

sehari-hari di tingkat desa. Misalnya, ijin investasi harus mendapat 

persetujuan desa adat, setiap pendatang harus mendapat rekomendasi 

dari desa dinas dan desa adat (Dwipayana dalam Karim 2003: 352-353). 

Tidak hanya itu, bentuk konsensi ekonomi yang lain adalah dengan 
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pendirian LPD (Lembaga Perkriditan Desa) di setiap Desa Pakraman. 

Contoh lain yang dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan Desa 

Pakraman adalah dengan didirikannya pasraman desa (Ramstedt, 2011: 

24).  

 Pada tahun 2004, Pemerintah Daerah Provinsi Bali 

menyediakan 40 juta rupiah kepada Desa Pakraman di seluruh Bali, 

untuk membangun pasraman desa, tempat anak-anak dan remaja-

remaja setempat belajar dari guru-guru yang tinggal di desa masing-

masing, atau dari orang lain yang mampu. Pemerintah daerah bahkan 

menawarkan mata kuliah penataran bagi para guru pasraman desa. 

Materi pelajaran harus mencakup tata susila, adat dan kesusastraan 

Bali, upacara agama Hindu, teknologi pertanian, serta teknik-teknik 

kerajinan lokal. 

  Dampak dari besarnya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki 

oleh Desa Adat (Pakraman) telah memungkinkan atau membuka 

peluang indigenisme, yang memancing rasisme yang anti pluralisme 

mau pun multikulturalisme. Dengan perkataan lain, respon terhadap 

heterogenitas di lakukan dengan sikap natisme dan diskriminasi 

terhadap masyarakat di luar Hindu dan pendatang dengan krama 

(warga) Desa Pakraman/Adat. Misalnya di Banjar Semate, Abianbase, 

Mengwi, Badung;  dalam suratnya Nomor 02/DPS/1/2005 tertanggal 

20 Januari 2005 Tentang penataan kembali aset-aset Desa Pakraman 

Semate, dipermaklumkan beberapa hal : 

“1). Segala aktivitas pembangunan yang dilakukan di atas tanah asset 
Desa Pakraman oleh warga dinas lingkungan Semate yang tidak menjadi 
krama Desa Pakraman Semate harus mendapat ijin tertulis dari Desa 
Pekraman Semate. 

2). Asset Desa Pakraman Semate yang keberadaannya terpusat pada Pura 
Kahyangan Tiga yang memiliki Prajuru Desa, Krama Desa dan wilayah 
pakraman yang meliputi: tanah pura, tanah laba pura, tanah setra, tanah 
bale banjar, tanah pekarangan desa, tanah ayahan desa dan jalan desa 
yang seharusnya menjadi satu kesatuan  yang utuh, sepenuhnya akan 
diatur dan dimanfaatkan kembali oleh Desa Pakraman Semate. 

3). Sambil menunggu pengaturan lebih lanjut, prioritas pertama  Desa 
Pakraman Semate merekomendasikan untuk digunakannya Bale banjar 
Desa Pakraman Semate di timur untuk kepentingan perkantoran, tempat 
rapat dan kegiatan lainnya bagi warga dinas lingkungan Semate. 
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Sedangkan tanah bale banjar Semate di barat akan dialihfungsikan untuk 
sepenuhnya bisa mendukung dan memberikan kontribusi maksimal bagi 
kegiatan  Desa Pakraman Semate. 

4). Dihimbau kepada warga dinas lingkungan Semate yang berada di luar 
Krama Desa Semate yang menempati atau menguasai tanah pekarangan 
desa/tanah ayahan desa untuk mengembalikan  asset Desa Pakraman 
Semate tersebut kepada Desa Pekraman Semate dengan sukarela. 

5). Tanah Pakarangan desa ayahan desa yang masih ditempati oleh warga 
dinas Lingkungan Semate yang berada di luar krama Desa Semate akan 
diatur lebih lanjut untuk dapat memikul semua tugas dan kewajiban yang 
dipikul oleh Desa Pakraman Semate”.  

 

Di Katung (Bangli) menurut Winas (dalam Damayana 2005: 80) 

karena ada beberapa warga desa yang memiliki keyakinan yang 

berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Hindu), maka  mereka 

bukan lagi anggota Desa Pakraman Katung, itu berarti mereka tidak 

memiliki  keterkaitan dengan  “Tri Hita Karana”, akan  tetapi karena 

mereka masih tinggal di Katung dan menempati tanah ayahan 

desa/AYDS. Berdasarkan hasil Pesamuan Adat Bali (dalam Surpha 

2002: 22) jenis tanah yang termasuk tanah-tanah adat adalah AYDS 

(ayahan desa), PKD (pekarangan desa), laba Pura dan tanah-tanah adat 

lainnya. Siapa pun yang menempati tanah ayahan desa tetap diikuti 

oleh kewajiban “ngayah” (mengabdi) ke Desa Adat. Dengan demikian  

mereka wajib memikul tanggung jawab yakni dengan membayar iuran 

ke Desa Pakraman setiap tahun per-kepala keluarga wajib membawar 

300 kg beras, karena mereka tidak ikut melakukan upacara-upacara di 

desa, seperti pecaruan (penyucian desa) dan upacara lainnya.  

Di Ketogan Taman Abinsemal Kabupaten Badung, berdasarkan 

keputusan Desa Adat Batubuyan Nomor 2 tahun 2002, tertanggal 13 

Januari 2002, yang ditanda tangani oleh: Kelian Adat Banjar Adat 

Ketogan, Kelian Adat Batubuyan dan diketahui oleh: Kelian Dinas 

Banjar Ketogan serta ditembuskan Kepada: Gubernur KDH Propinsi 

Bali, Ketua DPRD Tk.I Bali, Ketua PHDI Bali, Pangdam IX Udayana, 

MPLA (Majelis Pertimbangan Lembaga Adat) Bali, Bupati Badung, 

Ketua DPRD Badung, Kepala BKBPMK Badung, Camat Abiansemal, 
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Kapolsek Abiansemal, Danramil Abiansemal, Kepala Desa Taman dan 

keluarga yang bersangkutan,  berbunyi:  

“1). Mengeluarkan mereka dari anggota krama banjar adat Ketogan, 
karena mereka beragama Kristen, 2). Mereka semua tidak diperkenankan 
lagi menggunakan/ memanfaatkan fasilitas milik desa adat Batubuyan, 
seperti setra (kuburan), Balai Banjar (balai pertemuan), Karang Desa 
(pekarangan milik desa), 3). Mengeluarkan mereka dari tanah ayahan 
karang desa, 4). Karang desa yang ditempati oleh warga beragama Kristen 
harus dikosongkan paling lambat 30 hari sejak keputusan ini, yaitu 
tanggal 13 Pebruari 2002), 5). Jika mereka tidak mengosongkan karang 
desa setelah 30 hari, akan dikeluarkan surat peringatan I (berlaku 7 hari), 
jika tidak juga mengosongkan karang desa  setelah peringatan  I akan 
diberikan peringatan II mereka juga tidak mengosongkan karang desa, 
akan diberi peringatan III dan langsung warga banjar adat Ketogan akan 
mengambil alih ayahan desa adat secara paksa, 6). Bila masih tinggal di 
wilayah banjar adat Ketogan, walaupun tidak menempati karang desa dan 
kemudian meninggal, maka keluarga yang masih hidup wajib 
menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
upacara karang desa sesuai dengan agama Hindu dengan tingkatan 
pecaruan panca sata  7). Jika tidak dilaksanakan semua keputusan di atas, 
krama banjar adat Ketogan akan bertindak sesuai perarem tanpa ada 
tahapan peringatan”.  

 

Dengan adanya keputusan tersebut, maka mereka dengan 

terpaksa pada tanggal  pada tanggal 14 Pebruari 2002, harus 

meninggalkan atau keluar dari Banjar Ketogan. Mereka meninggalkan  

rumah di atas tanah desa  yang mereka telah tempati secara turun 

temurun, sebab tidak lagi menjadi krama (warga) Desa Adat Pakraman 

di sana. Berdasarkan Perda 3/2001 hanya krama wed (warga pokok 

yang terikat oleh Kahyangan Tiga (Puseh, Desa dan Dalem) yang 

boleh menempati tanah ayahan atau karang desa. 

 Dari beberapa contoh di atas, maka ada implementasi yang 

mengarah pada pegentalan entitas dan identitas antara apa yang 

disebut Bali dan non Bali, Hindu dan non Hindu, penduduk pribumi 

dan pendatang, krama dan non krama. Dalam kaitan ini, secara 

otomatis tidak semua penduduk apa lagi pendatang dan non Hindu 

bisa masuk kategori krama adat (warga) karena pendatang dari luar 

Bali sudah pasti bukan orang Bali asli, pun juga pada umumnya tidak 

beragama Hindu. Dari syarat ini, memungkinkan orang selamanya 
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pendatang meskipun dia ber-KTP lokal Bali. Konteks krama adat ini 

yang menentukan. Belum lagi setiap desa adat memiliki aturan sendiri 

yang kadang kala berbeda dengan desa adat lainnya, di Bali disebut 

dengan istilah desa kala patra (tempat, waktu dan konteks) yang 

berarti antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya bisa saja 

berbeda.  

 Desa Pakraman dengan payung hukum yang kuat, menjadi aktor 

sentral dan ujung tombak untuk menjaga Bali dari serangan teroris dan 

pendatang. Sebagaimana Ketua Kajian Strategis Ajeg Bali Sutatra 

mengatakan: 

(http://balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=21&id

=19231: diakses 07 April 2011):  

“Desa Pakraman harus dapat berperan sebagai benteng terdepan dan 
terpercaya dalam mewujudkan Ajeg Bali  (ajeg  parahyangan,  ajeg 
Pawongan, dan ajeg Palemahan Bali), hal ini didasari oleh sejumlah 
tantangan kekinian diantaranya: Bali mengalami perubahan dan 
perkembanganya banyak memberikan dampak negatif terhadap Bali, 
tingkat mayoritas umat Hindu di Bali menurun, terjadi penurunan 
kualitas sumber daya manusia, termasuk tantangan mendasar lainnya”. 

Desa Pakraman adalah mitra pemerintah dalam pelaksanaan 

Tertib Administrasi Kependudukan di Bali, dengan demikian ia 

memiliki kewenangan dalam menyikapi penduduk pendatang. Dengan 

demikian Desa Pakraman tidak salah dalam mewujudkan tertib 

administrasi kependudukan. Misalnya sweeping yang dilakukan oleh 

pecalang terhadap pendatang, sebagaimana yang diceritakan oleh ibu 

Muslimah asal Banyuwangi yang telah 7 (tujuh) tahun tinggal di Bali “ 

Suci nama yang membantu ia berjualan nasi, pada tanggal 10 

Nopember 2009, kena razia pecalang, sehingga KTPnya ditahan dan 

kalau mau mengambil harus membayar uang tebusan sebesar Rp 

25.000,00 di bale banjar (sebuah bangunan untuk mengakomodasi 

kegiatan banjar dan sekaligus menjadi pusat dari banjar tersebut), lebih 

lanjut ia bercerita kalau mau bikin KIPEM ia harus membayar Rp. 

100.000,00/tiga bulan dan perpanjangan sebesar Rp 30.000,00 dan 

kalau terlambat memperpanjang harus membayar kembali 

Rp.100.000,00.” (wawancara, 13 Nopember 2009 di Banjar Grogol 
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Carik Pemogan). Hal senada juga dikatakan oleh Redina Hutasoit yang 

membuka usaha warung makan dan telah 3 (tiga) tahun tinggal di Bali, 

setiap bulan pecalang akan datang untuk memeriksa ia dan para 

karyawannya, bila tidak ada KIPEM maka akan digelandang ke bale 

banjar (wawancara 24 Nopember 2010 di Pemogan). Lain lagi cerita  

Putu Sariani asal Buleleng yang membuka warung Nasi “Ia harus 

mengeluarkan uang cukup banyak hampir Rp.1.000.000,00 untuk 

mengurus KTP bersama keluarganya dan tidak hanya itu ia juga harus 

membayar iuran tiap bulan Rp.60.000.00 hal ini ia lakukan agar anak-

anak bisa sekolah di sekolah negeri yang ada di Desa Pemogan sebab 

kalau tidak punya KTP Pemogan anak-anak tidak akan diterima di 

Sekolah Negeri yang ada di Desa Pemogan, lebih lajut ia mengeluh 

dengan berkata: masak orang Bali harus ada KIPEM, seharusnya nak 

Jawa baru cocok (Wawancara, 6 Oktober 2010 di Pemogan). 

Pengalaman lain juga dituturkan oleh Nyoman Dadi asal Buleleng 

yang membuka usaha Laundry di Pemogan, memiliki 10 orang 

karyawan berasal dari Timor dan 5 dari daerahnya sendiri. Berkaitan 

dengan domisili mereka ia lebih bayak berkoordinasi dengan pecalang 

di banjar tersebut dan tentunya diikuti dengan “konvensi”, cuma tidak 

disebut berapa besaran rupiahnya (Wawancara, 10 Desember 2009 di 

Pemogan). Peneliti sendiri juga punya pengalaman harus menghadap 

ke bale bajar karena tidak bisa memperlihatkan KIPEM atau KIPP 

waktu kos di desa tersebut, namun dapat terselesaikan dengan baik 

dan tidak membayar “finalti”, sebab penulis punya surat ijin untuk 

melakukan penelitian.”  

 Pada sisi lain, sejak digulirkannya Perda Provinsi Bali tentang 

Desa Pakraman langsung atau tidak langsung mempengaruhi dinamika 

masyarakat tingkat desa di Bali, dalam berotonomi khusus Desa 

Pakraman, namun perbedaan persepsi telah melahirkan konflik adat 

yang cukup intens antara orang Bali sendiri. Lokalitas kekuasaan 

banyak melahirkan kasus-kasus adat dalam perebutan batas desa saling 

serang bahkan perebutan sumber daya yang mampu mendatangkan 

materi (Suryawan 2010: 270).  
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 Windia menulis  (2010: 2) konflik adat di Bali sejak tahun 1999-

2005 berjumlah 112 kasus. Dan ada pun yang menjadi latar belakang 

konflik-konflik tersebut, antara lain: laba pura, tanah PKD (Pakrangan 

Desa), LPD (Lembaga Perkreditan Desa), pembagian PHR, masalah 

batas wilayah, masalah kewajiban adat seperti pungutan penduduk 

pendatang, penanjung batu, pemindahan diri dari kelompok semula, 

baik dari desa adat mau pun pemaksan pura yang tidak disetujui oleh 

kelompok semula, masalah sengketa jalan (penutupan, kompensasi 

penggunaan jalan swadaya, sengketa gang), masalah sentimen agama, 

pembagian air yang dirasa tidak adil, kesalahpahaman yang 

menyebabkan ketersinggungan antar kelompok pemuda yang memicu  

konflik antar banjar, pelarangan preteka sawa (upacara kematian) yang 

dianggap membuat leteh (desa cemar), larangan penggunaan setra 

(kuburan) dan ketidakpuasan  warga yang tanahnya di jadikan view 

hotel dan rekrutmen tenaga kerja yang berimbas pada tuntutan 

imbalan pemanfaatan view.  

 Lebih lanjut Windia (2010: 3) mengatakan dari konflik-konflik 

itu, terdapat 57 (50,9%) konflik yang melibatkan desa pakraman 

dengan warganya dan sisanya 55 (49,1%) konflik melibatkan Desa 

Pakraman dengan pihak lain, baik individu maupun lembaga. Konflik 

yang terjadi antar Desa Pakraman dengan warganya, sebagaian besar 

dipicu oleh pelanggaran adat, sementara konflik antar Desa Pakraman 

pada umumnya muncul karena sumber daya ekonomi antara dua desa 

bertetangga. Di antara 57 konflik yang melibatkan Desa Pakraman 

dengan warganya, sebanyak 24 berakhir dengan pengenaan saksi adat 

kasepekang (dikucilkan dari lingkungan Desa Pakraman). Salah satu 

contoh yang terjadi di Desa pakaraman Tengkulak Kaja Giayar. 

Seorang warganya dikenakan denda Rp.50.000.000,00 untuk dapat 

kembali menjadi warga Desa Pakraman setelah sanksi adat kasepekang 

(dikucilkan) di jatuhkan. 

 Dari pemaparan di atas, bahwa tidak dapat disangkali perubahan 

dalam bidang politik dan pemerintahan setelah tumbangnya rezim 

Orde  Baru dan ditandainya dengan berlakunya undang-undang 
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Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, yang kemudian 

direvisi dengan Undang-Undang  Nomor 32 tahun 2004, telah menjadi 

menjadi embrio lahirnya Perda tentang Desa Pakraman, yang 

kemudian oleh semangat berotonomi dilihat sebagai peluang untuk 

membangun ke-Bali-an (identitas primordial) dan melupakan  ruang 

bersama  yang lebih luas, yakni identitas ke-Indonesia-an. Perda ini 

secara tidak langsung juga dalam implementasi bersifat paradoksal 

adalah bahwa orang Bali cenderung menekankan keaslian regional 

dan menyangkal identitas Indonesia (bandingkan landasan formal 

Desa Adat UUD 1945 18 ayat 2), dengannya secara langsung telah 

melahirkan “ghetto” dalam hubungan antar masyarakat (antara warga 

Desa Pakraman dan bukan warga Desa Pakraman, Bali dan non Bali, 

nak Bali dan nak Jawa). 

 

• Militansi Militansi Militansi Militansi KKKKeeeeagamaanagamaanagamaanagamaan    

 Banyaknya pendatang yang bermukim di Bali, tidak dapat 

dilepaskan dari ikatan primordial yang mengikutinya, salah satunya 

adalah agama. Mereka biasanya membawa ajaran agama dan fanatisme 

yang berlebihan atau secara eksklusif, yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi masyarakat setempat. Demikian juga mereka yang 

datang kurang dapat memahami sejarah. Sebagaimana diungkapkan 

oleh Wijaya  (2003 dalam Putra 2003: 147) bahwa kehadiran agama-

agama di Bali secara khusus Islam mula-mula adalah sebagai pengiring 

raja, tangan kanan kerajaan, benteng hidup kerajaan, melindungi 

kerajaan dari serangan musuh. Mereka datang bukan untuk 

menyebarkan agama Islam. Hubungan komunitas Islam dengan puri-

puri dan masyarakat Bali sangat baik. Adanya peran raja dalam 

komunitas Islam, menjadikan masyarakat Hindu Bali bisa terbuka dan 

bersahabat dengan orang-orang Islam, bahkan menyebutnya nyama 

selam (saudara Islam) suatu istilah untuk mempertegas ikatan 

persaudaraan yang di Bali dikenal dengan istilah menyama braya. 

Komunitas Islam bisa menyesuaikan diri dengan pola tingkah laku 
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orang Bali (makan lawar, tetapi lawar Islam tidak menggunakan 

daging babi dan darah segar, mereka ikut tradisi megibung, makan satu 

wadah, memberi nuansa Bali pada hari raya Idul Fitri dan berkaitan 

dengan kebudayaan fisik, Masjid kuno sangat alkuturatif, ada bale 

banjar dan bale kulkul serta terlibat dalam seka (organisasi subak 

demikian juga ngejot). Selanjutnya keberadaan orang-orang Islam di 

Bali lebih dapat diterima daripada orang Kristen, karena walau sudah 

menetap berabad-abad di Bali, namun mereka  tidak melakukan proses 

Islamisasi. Mereka bukan berasal dari orang-orang Bali yang kemudian 

berpindah menjadi Islam. 

 Dalam rentang waktu yang cukup lama, umat Hindu tidak 

berkonfrontasi dengan komunitas Islam lokal, sehingga boleh 

dikatakan tidak ada tantangan yang berarti. Tantangan dari agama 

Islam baru muncul pada tahun 1950-an, namun bukan dari Islam lokal, 

melainkan dari segelintir elit politik di tingkat nasional, yang 

berpangkal pada dari rendahnya arti kesadaran mereka mengartikan 

norma kenegaraan. Sekali pun sudah disebutkan  Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila, yang dalam salah satu silanya menyebutkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, namun bukan jaminan kehidupan 

berbangsa dan bernegara berjalan atas ajaran-ajaran Ketuhanan. 

Tampaknya para penyelanggara negara pada saat itu dalam tata 

pelaksanaan belum bisa membedakan antara, suatu Negara 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan suatu negara yang 

berdasarkan salah satu agama di dunia ini. 

 Menurut Hasan Ali, ketua Majelis Ulama Provinsi Bali (2010 

dalam Media Hindu Pebruari 2010: 13) kehadiran umat Islam di Pulau 

Bali itu sudah sejak ratusan  tahun dan kedatangan mereka dapat di 

bagi tiga periode: pertama, sebelum proklamasi. Sebelum Indonesia 

merdeka kedatangan umat Islam ke pulau Bali itu secara alami. Saat itu 

umat Islam tidak berniat untuk menyebarkan agama. Sejak 1460 

merupakan cikal bakal umat Islam pertama datang ke Bali sebagai 

pengiring Raja Ketut Ngelesir, Raja Gelgel, sebagai kerajaan terbesar di 

Bali. Dan sikap orang Bali terhadap umat Islam pada waktu itu sangat 
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baik. Mereka menganggap orang Islam sebagai saudara, dengan apa 

yang disebut nyama selam. Karakter orang Bali pada itu, ramah, 

terbuka dan berwawasan kebangsaan yang luas. Kedua, sesudah 

kemerdekaan sampai tahun 1980-an. Umat Islam berdatangan 

kebanyakan terdiri dari para pegawai pemerintah, aparat negara, polisi 

dan tentara. Umat Islam yang datang itu untuk menjalankan tugas 

negara sekaligus membawa citra Islam yang baik. Mereka malah 

berasimilasi dengan penduduk asli. Ketiga, dari 1980-an sampai 

sekarang. Umat Islam datang dalam jumlah yang besar. Mereka 

kebanyakan bekerja di sektor wisata. Ada yang membawa modal dan 

membuka usaha berhasil, tapi ada juga yang tidak membawa apa-apa 

yang ingin mencari pekerjaan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang 

berhasil sering menimbulkan kecemburuan kepada masyarakat 

setempat. Sementara pendatang yang gagal, membawa penyakit sosial. 

Maka muncullah semacam ketidakserasian antara warga asli Bali dan 

pendatang.  

 Puncak ketegangan hubungan antara umat Islam dengan warga 

Bali adalah setelah bom Bali pada tahun 2002. Hasan Ali mengaku 

pada waktu itu adalah masa-masa sulit bagi dirinya dan umat Islam di 

Bali. Lebih-lebih ketika para pelakunya tertangkap. Umat Islam 

dicurigai dan keamanan Bali diperketat. Dalam kaitan dengan ini Haji 

Ahmad Jafar, sebagai ketua umum Yayasan Al-Mujahirin Kepaon 

(Radar Bali,13 September 2010) mengatakan bahwa kerukunan antar 

umat di Bali sempat terkoyak dengan adanya tragedi kemanusiaan 

tersebut. Bahkan ada anggapan pada masyarakat awam bahwa aksi 

peledakan itu adalah bagian dari ajaran Islam untuk mengeyahkan 

umat lain, selain muslim. Dari anggapan  itu, akhirnya banyak  umat 

non Muslim yang akhirnya memutuskan untuk menjauhkan diri dari 

warga Muslim. Demikian juga sebaliknya, warga Muslim juga menjadi 

kaum yang dikucilkan di tengah-tengah pergaulan sosial Bali. 

Mengenai para pelaku lebih lanjut Hasan Ali mengatakan Amrozi dan 

kawan-kawan salah memahami ajaran Islam. Jihad, memang ada, tapi 

banyak macam. Memang ada jihad qitaal atau perang, tapi banyak 



Menyama Braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali 

 

 

204 

syaratnya. Ulama ini menyimpulkan para pelaku bom Bali itu 

mencampuradukan arti jihad. 

 Kehadiran kelompok-kelompok Islam yang mengusung 

semangat pemurnian agama juga ikut andil dalam perubahan 

menyama braya, misalnya apa yang diceritakan oleh Burhanuddin 

(2008: 43):  

“Di satu perkampungan Islam, tepatnya di sekitar Sangeh, pernah ada 
muballigh (penceramah agama) baru yang masuk dan lebih banyak bicara 
soal perbedaan  dan mempertajam garis demarkasi antara orang Islam dan 
Hindu. Keberadaan pendatang tidak hanya agresif dalam bidang ekonomi, 
termasuk dalam bidang agama, semakin menegangkan tensi konflik psikis 
yang terdorong ke dalam alam bawah sadar sebagian masyarakat lokal. 
Semua yang disebutkan ini kini menutupi fakta bahwa sejak dulu Bali 
telah terbuka pada etnis, agama, dan budaya lain”. 

 Atau apa yang ditulis oleh Majalah Media Hindu (Februari 

2010/ edisi 72: 20) berdasarkan wawancara seorang korespondennya 

dengan Jero Luh Padmawati sebagai Perbekel (kepala) Desa Tembok 

merupakan wilayah perbatasan Buleleng dengan  Karangasem:  

“Dulu pernah ada guru dari Tulungagung, mengajar di SMA Kubu, 
memberikan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang dianut oleh 
masyarakat muslim setempat (lebih fanatik). Masyarakat dihasut untuk 
menggunakan selubung hitam tersebut; tata cara pergaulan diperketat, 
tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh bersalaman dan sebagainya. 
Masyarakat menolak ajaran guru itu. Dan guru itu akhirnya kembali ke 
Jawa”. 

 Demikian juga, dengan posting yang sempat beredar di internet 

dengan judul “Akhirnya Bali Dalam Genggaman”  yang merupakan 

transkripsi dari kotbah di Masjid Raya di Abian Base, Kuta, Denpasar 

pada Tahun 2001. Isinya antara lain menyatakan bahwa pada saat itu, 

lima tahun dari sekarang, kelompok agama dari si pengkotbah itu 

telah menguasai Bali (Madrasuta 2006: 220).  Kotbah itu memberi 

gambaran suram tentang masa depan Bali. Bali tidak lagi menjadi 

pulau seribu pura, tapi pula menjadi seribu masjid atau gereja. Orang 

Bali akan terpinggirkan seperti orang Betawi di Jakarta. Orang Jawa 

datang ke Bali menjual bakso untuk membeli tanah. Sebaliknya orang 

Bali menjual tanah untuk membeli bakso. 
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 Copy tentang selebaran ini telah beredar luas di lingkungan 

orang Bali, bahkan telah dimuat ditabloid “Canangsari” yang terbit di 

Bali, edisi tanggal 14 Juni 2005. Canangsari telah meminta pendapat  

ketua PHDI Bali, I Made Artha, dan ketua MUI, Achmad Hasan Ali. 

Achmad menjelaskan bahwa selebaran itu tidak benar, tidak mungkin 

ada masjid raya di Abian Base, karena masjid raya hanya ada  satu di 

tiap ibu kota provinsi. Dan dari bahasanya, itu bukan orang Muslim. 

Ada yang menduga selebaran itu dibuat oleh orang Bali beragama 

Hindu. Bukan oleh pendatang yang beragama lain. Tujuannya? Untuk 

menggugah orang Hindu di Bali bahwa ada “bahaya” yang sedang 

mengancam Bali. Lebih lanjut Madrasuta mengatakan (2006: 221) 

membaca selebaran atau posting-posting soal ini, terlepas apakah itu 

asli atau palsu, saya merasakan adanya semacam suasana psikologis 

“under siege” (dalam kepungan) dari orang-orang Bali  beragama 

Hindu. 

 Militansi keagamaan sebagai salah satu faktor penyebab 

terjadinya perubahan terhadap menyama braya juga dapat dilihat dari 

faktor historis kehadiran agama Kristen di Bali. Sejarah mencatat 

bahwa kehadiran kekristenan di Bali memang pada awalnya dapat 

dianalogikan: “bagaikan anak ayam yang kelahirannya tidak 

dikehendaki”, karena  kekristenan di Bali lahir di tengah-tengah Bali 

yang tertutup bagi usaha pekabaran Injil oleh Pemerintah Hindia 

Belanda dalam waktu kurang lebih 50 (lima puluh) tahun. Ada 

beberapa gereja di Belanda, seperti Gereja Lutheran, meminta izin 

untuk mengabarkan Injil di Bali, tetap di tolak (Mastra, 2 April 2003). 

Lebih lanjut, Mastra mengatakan dalam pengalaman ia pernah 

bertemu dengan seorang yang sudah tua dari Maluku yang sudah lama 

tinggal di Bali sejak sebelum perang dunia ke-2, yaitu Bapak Timisela. 

Orang-orang Kristen dari Indonesia Timur yang bekerja di Bali selalu 

diperingati agar jangan coba-coba untuk mengajak  orang-orang Bali 

untuk menjadi Kristen. Larangan itu dikenakan kerena pemerintah 

Hindia Belanda di desak oleh orang-orang Belanda yang menjadi pakar 

kebudayaan (Orientalist) di mana kebudayaan Bali termasuk orang-
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orang di dalamnya. Orang-orang itu tertarik dan jatuh cinta akan 

kebudayaan Bali. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan Bali adalah 

sangat unik di dunia dan tidak ada duanya. Orang-orang Belanda 

khawatir kalau kebudayaan Bali akan dihancurkan dan diganti dengan 

kebudayaan Eropa. Bali dijadikan daerah tertutup bagi penginjilan. 

Bali dijadikan museum hidup dari peninggalan agama Hindu dan 

Budha yang bercampur dengan agama suku (Kraemer, 1958: 161).  

 Dalam situasi yang demikian, pada tahun 1929 seorang penginjil 

Tionghoa dari CMA diijinkan datang ke Bali untuk orang-orang 

Tionghoa yang ada di Bali. Pekerjaannya di antara orang-orang 

Tionghoa kurang berhasil. Melalui seorang wanita Bali yang kawin 

dengan orang Tionghoa, dia berkenalan dengan orang-orang Bali di 

sekitar Dalung, Gaji dan di pinggiran Denpasar. Dia diundang untuk 

datang ke desanya dan mengajarkan kepada mereka tentang agama 

Kristen atau “ilmu Kristen”. Mereka adalah sisa-sisa dari pengikut 

seorang guru kebatinan dari  Jawa yang ditangkap pemerintah Hindia 

Belanda dan di bawa ke luar Bali, karena dianggap sebagai komunis 

yang dihubungkan dengan pemberontakan orang-orang komunis di 

Semarang tahun 1926. Orang-orang Bali yang jadi pengikutnya 

kehilangan guru. Mereka mengira  bahwa penginjil Cina Tjang To 

Hang adalah guru ilmu kebatinan yang baru (Mastra, Oktober 1967:  

38). Akhirnya 11 dari mereka percaya dan mereka dibaptis pada 

tanggal 11 Nopember 1931 di Sungai Yeh Poh di desa Untal-Untal. 

 Orang-orang yang baru dibaptis itu di dalam kesukaan mereka 

dalam kehidupan yang baru dalam Kristus akhirnya bersaksi kepada 

teman-teman dan saudara-saudaranya, sehingga pada tahun 1932 

terjadilah pembaptisan baru terhadap lebih kurang 100 orang Bali. Hal 

itu membangkitkan amarah pemerintah Hindia Belanda karena 

penginjilan itu telah membaptis orang-orang Bali. Pemerintah juga 

marah karena membaptis orang-orang Bali secara demonstratif sekali. 

Tjang To Hang membaptis orang-orang itu di sungai Badung dekat 

pasar Denpasar, sehingga menjadi tontonan oleh orang banyak. 

Tambahan pula orang-orang Bali itu kembali ke desanya, lalu 
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menjungkirbalikkan “pura” atau “sanggah” yang menjadi miliknya, 

yang dianggap sebagai tempat pemujaan berhala. Hal itu menyinggung 

perasaan orang-orang sekampungnya yang masih kokoh dalam 

kepercayaan terhadap Hindu. Orang-orang Kristen berlaku 

demonstratif membongkar sanggah, untuk membuktikan bahwa ia 

telah berpindah dari kepercayaan lama ke percayaan baru. Mereka 

lupa bahwa orang lain masih ada disekitarnya.  

 Akhirnya timbullah ketegangan orang-orang Bali Kristen 

dengan orang-orang Bali Hindu. Dengan alasan politis (demi 

ketertiban dan keamanan) pemerintah Hindia Belanda mengusir 

penginjil dari Bali tahun 1933. Dengan demikian terjadilah orang-

orang Kristen baru itu seperti “anak-anak ayam kehilangan induknya”. 

Apa yang dikwatirkan oleh para pecinta kebudayaan Bali, yaitu 

lenyapnya kebudayaan Bali di antara orang-orang Kristen benar-benar 

terjadi. Orang-orang Kristen baru menganggap saudara-saudaranya 

yang bertahan dalam agama Hindu sebagai penyembah berhala dan 

roh-roh jahat. Sebab itu mereka harus menghindar daripadanya, dan 

terjadilah pengerusakan pura atau sanggah dan alat-alat sakral lainnya. 

Sikap inilah kemudian mendatangkan tuduhan bagi orang-orang 

Kristen baru sebagai perusak kebudayaan, penghianat atau “murtad” 

terhadap leluhur. Kemudian timbullah ketegangan-ketegangan dengan 

orang-orang Bali yang beragama Hindu.  

 Adanya ketidakharmonisan antara orang Bali Kristen dengan 

orang Bali Hindu dalam bentuk: dikucilkannya orang Bali Kristen dari 

pergaulan masyarakat, tidak diajak bicara, tidak diijinkannya orang 

Bali Kristen berbelanja di warung orang Bali Hindu, sawahnya tidak 

diberi air, tanam-tanamannya di rusak, tidak diberi waris, tidak 

diijinkan lagi tinggal di desanya, tidak diberi kuburan bagi yang 

meninggal serta tidak diakui sebagai saudara bahkan anak. Berkaitan 

dengan ini Wijaya (2003: 338) menulis:  

“Ketika di Gitgit (Buleleng Bali Utara) ada yang meninggal seorang yang 
bernama Pekak Tantri. Sanak keluarganya kebingungan karena orang-
orang Kristen tidak memiliki kuburan, sebab kuburan desa telah diklaim 
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menjadi milik desa yang beragama Hindu, selama beberapa hari mayat itu 
tersimpan di rumah. Peristiwa itu akhirnya diketahui oleh camat. “Ada 
apa?” “Ada orang meninggal, Pak.” “Orang meninggal seharusnya 
dikuburkan.!!” “Tapi orang Kristen tidak punya kuburan.” Dari 
pembicaraan itu akhirnya di sebelah timur kuburan desa ada kuburan 
kecil yang dikhususkan bagi para tamu, pendatang. Konon dulu ada  
seorang wanita datang ke desa Gitgit dengan berjalan kaki karena 
kedinginan, wanita itu sakit dan meninggal, lalu mayatnya dikuburkan di 
tempat tersebut. Untuk selanjutnya tanah kuburan itu memang 
dikhususkan untuk tamu dan kuburan itulah yang diberikan kepada 
orang Kristen. Walau pun telah diberikan kuburan orang-orang Kristen 
di dalam menguburkan harus juga mengikuti prasyarat yang di tetapkan 
oleh desa adat, antara lain dewasa, hari baik untuk menguburkan orang 
meninggal. Disamping kasus itu orang Kristen mula-mula juga dikucilkan 
dan di paing (tidak diajak bicara) atas perintah kepala desa. Bagi siapa saja 
yang mengajak bicara orang Kristen akan didenda. Demikian juga bila 
ada keluarga yang saudaranya atau anaknya menjadi Kristen maka 
keluarga itu tidak boleh ke Pura sebab dianggap leteh (berdosa)” 

 Ketidakharmonisan ini terjadi, pertama, karena sikap Sang 

Penginjil. Tsang To Hang dalam penginjilannya dalan banyak hal telah  

menyakiti hati orang-orang Bali. Misalnya dengan berkata: ”Better to 

give all these offerings to the dogs then to bring them to them 

temple”. Di samping itu ia juga berkata bahwa  pura atau sanggah 

adalah tempat-tempat setan, karena itu menuntut pembongkaran 

sanggah bagi mereka yang telah dibaptis dengan alasan: “pang ada 

bukti” (supaya ada bukti artinya mereka membuktikan imannya). 

Tsang To Hang juga melarang orang-orang Kristen untuk ikut ambil 

bagian dalam bentuk kegiatan  apapun yang berhubungan dengan 

kewajiban pura dan desa. Kedua, orang-orang Kristen itu sendiri. 

Kuatnya pengaruh sang penginjil dan keterbatasan pemahaman yang 

mereka miliki. Misalnya, mereka dalam memahami hidup baru adalah 

sebagai  hidup yang lepas atau hidup yang tidak lagi  memiliki 

hubungan dengan  segala sesuatu yang lama, dalam hal ini; adat, 

kebudayaan, seni dan agama. 

 Terhadap ketidakharmonisan ini, orang-orang Kristen bersikap 

lebih banyak berdoa dan bernyanyi, sebab hal inilah yang ditanamkan 

dalam pemahaman mereka oleh Tsang To Hang. Apalah artinya semua 

barang duniawi (sawah, warisan dan teman-teman), toh tak lama lagi 

Tuhan Yesus akan datang.  Misalnya, ketika di Pelambingan ada anak  
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berumur dua tahun meninggal, waktu anak mau dikuburkan, orang 

desa datang dengan bersenjata tajam menghalangi orang Kristen  

menguburkan mayat itu di kuburan desa. Lalu Tsang To Hang 

menganjurkan kepada jemaat setempat coba memakai kebiasaan 

mereka, mengadakan pembakaran mayat. Akan tetapi waktu mayat 

setengah matang, sekali lagi  orang desa datang  dengan membawa air 

dan menyiram mayat yang sedang dibakar dan membawa pergi. 

Terhadap peristiwa ini Tsang To Hang  berkata dan meminta kepada 

jemaat: “harus menahan diri dan menanggung salib Tuhan, dan 

menderita karena Tuhan”. Kemudian dihadapan orang-orang desa 

Tsang To Hang berpidato (Ayub 1999: 35-36): 

“Kami tahu orang-orang Kristen di dunia ini pasti dibenci orang sebab 
Yesus juga dibenci orang, bahkan sampai dibunuh. Apa sebab orang benci 
orang Kristen? Sebab  Tuhan Yesus bukan dari dunia ini, tetapi dari 
surga, demikianlah juga orang Kristen keluar dari dunia menjadi milik 
surga. Itulah sebabnya kita juga dibenci  oleh dunia ini dan kebencian itu  
akan hilang kalau kita mengikut kembali kepada dunia ini”. 

Sebaliknya orang-orang desa  mendengar ucapan Tsang itu 

mengolok-oloknya, tetapi sebaliknya orang-orang Kristen bernyanyi 

dan berdoa dengan tidak takut. Orang-orang desa lalu melempar 

mayat yang setengah matang itu dengan berkata: “Hai orang gila ini 

laukmu”. 

   Sedangkan pada tahun 1955 juga terjadi ketengangan yang 

dipicu oleh upaya langsung mau pun tak langsung dari para penginjil 

yang ingin memperluas agama Kristen di Bali, terutama di pedesaan. 

Orang-orang Bali merasa direndahkan oleh sekelompok dari sekte 

agama Kristen yang ingin menyebarkan agama melalui berbagai 

propaganda yang dilakukan disebuh tanah lapang di Denpasar. Mereka 

mengadakan aksi penyembuhan yang menjurus provokasi sehingga 

membuat Hindu seolah-oleh dilecehkan. Akhirnya sebagai aksi protes 

menentang kegiatan sekte Kristen, pemuda-pemudi Hindu melakukan 

aksi demonstrasi. Suasana Bali saat itu sangat heboh (Wijaya 2003 

dalam Putra 2003: 151).  
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 Selanjutnya dalam sepuluh tahun belakangan ini di Bali dengan 

maraknya penggunaan ruko (rumah toko) menjadi tempat ibadah 

umat Kristiani, yang menyalahi ijin peruntukkan demikian juga 

dengan gencarnya umat Kristen membangun sarana-sarana sosial, 

seperti sekolah, balai pengobatan dan  Panti Asuhan dianggap sebagai 

bentuk evangelisme terselubung, tidak hanya itu agama Kristen di Bali 

dilihat sebagai agama yang sangat agresif dalam melakukan misi 

(meraih anggota) yang sangat menggangu kehidupan menyama braya 

(Effendi wawancara, 19 Juni 2010 di Bungaya Kangin; Setia 2006: 60). 

 Lebih lanjut berkaitan dengan militansi keagamaan sebagai 

salah satu penyebab adanya perubahan menyama braya pada 

masyarakat Bali, juga disebabkan oleh adanya perubahan cara 

beragama umat Hindu di Bali dari cara to be (menjadi) to have 

(memiliki). Dalam Modus to have menolak keikutsertaan orang lain 

(komunitas non-Hindu) untuk ikut menggunakan dan memperoleh 

manfaat dari “harta” (kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, 

musik, dan kepercayaan) milik tersebut. Cara beragama to have 

cenderung primordial dan parokial. Sebagaimana yang dikatakan Ida 

Pandita Mpu Jaya Prema Ananda, yang semasa walaka bernama Putu 

Setia (2006: 246-247) dalam tulisannya Sadhyakalaning Bali dwipa 

mengajak agar umat Hindu di Bali mau belajar dari runtuhnya 

Kerajaan Majapahit dan kemudian penduduknya berpindah agama. 

Mengapa Majapahit bisa runtuh dan agama Hindu diganti dengan 

agama Islam yang datang dari pesisir. Mengapa terjadi 

sandhyakalaning Majapahit. Kenapa Majapahit runtuh dan 

penduduknya segera berpindah agama? Pertama, di tingkat elit. Pada 

elit karena kerajaan terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang 

ujung-ujungnya memang ingin merebut kekuasaan. Para elit 

merangkul sejumlah para pendeta sehingga terjadi kelompok-

kelompok pendeta. Akibatnya energi para pendeta habis untuk saling 

membela dan menyerang kelompok sehingga pembinaan agama ke 

bawah tidak berjalan dengan baik. Rakyat dibiarkan lepas tanpa 

pengayoman. Kedua, di tingkat bawah. Masuknya agama Islam yang 
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dibawa oleh para pedagang dari pesisir pada awalnya tidak dianggap 

sebagai ancaman. Toleransi tinggi para elit kerajaan menyebabkan 

lapisan bawah dengan mudah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya 

Hindu dimasuki unsur Islam, dan umat Hindu dengan senang dan 

bahkan bangga bahwa budayanya dianggap sejalan dengan Islam. 

Misalnya, kesenian wayang kulit mulai disisipi cerita tentang Islam, 

bahkan kemudian para  pernyebar Islam, terutama Wali Songo 

memakai wayang kulit sebagai peraga dakwah. Istilah-istilah pun 

beralih secara perlahan, misalnya, senjata sakti kalimosodo menjadi 

kalimat syahadat. Jadi ada gempuran dari atas dan dari bawah. Di atas 

diadu domba dengan iming-iming kekuasaan, di bawah digempur 

dengan menyebut “Bentuk beralih agama hanyalah ganti baju, budaya 

tetap dipertahankan”. Bentuk sesaji, tumpeng dan sebagainya, tidak 

berubah, tetapi mantera Veda lama-lama berubah menjadi ayat suci 

dalam Quran. Tentu secara berangsur hal itu dimurnikan kemudian.  

 Nah, bagaimana dengan Bali? Pada awalnya yang 

“menggempur” Bali hanyalah misionaris Protestan dan Katolik, 

namun belakangan ini Islam dan Budha juga mendapat lahan subur 

untuk menyebar di Bali. Ini tak lepas dari muncul klik-klik di tingkat 

atas, baik dalam pemerintahan mau pun tokoh agama dan adat. 

Perbedaan pendapat misalnya, terjadi dalam menentukan konsep Bali 

ke depan, apakah sepenuhnya dalam bidang pariwisata atau pariwisata 

yang tidak mematikan petanian. Dicari jalan tengah “pariwisata 

budaya” namun tidak ada kesepakatan bagaimana rumusan yang 

benar. Parisada (PHDI) membuat bhisama (semcam fatwa dalam MUI) 

tentang kesucian lingkungan pura, pemerintah melanggar bhisama itu 

jika ada investor lebih kuat. Kasus Bali Nirwana Resort hanya satu 

contoh, juga PLTP Bedugul. 

 Di lapisan bawah, budaya Hindu dipakai oleh agama lain 

dengan aman. Gereja dengan style Bali, canang, penjor, pakaian adat, 

kidung, gamelan, semuanya bisa dipakai oleh umat yang sudah pindah 

agama. Persis ketika menjelang Majapahit runtuh, “pindah agama tak 
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masalah toh kebiasaan sehari-hari tetap seperti dulu”, itu kampanye. 

Maka gereja bisa dibuat di mana-mana. 

 Belakangan, pengaruh Islam datang lewat membanjirnya 

pendatang. Umat Hindu diminta untuk toleransi, apalagi dengan dalih 

“kerajaan-kerajaan di Bali semuanya memandang umat Islam sebagai 

nyama braya, terbukti ada istilah “nyama selam”, demikian 

pembenarannya. Maka Masjid pun berdiri di banyak tempat, dimulai 

dari yang kecil seperti mushola. 

 Perubahan ini juga dikuatkan dengan pernyataan Aryadharma 

(2011: 55) dalam menyikapi penggunaan sejumlah atribut kebudayaan 

Hindu Bali dalam aktivitas agama Kristen. “Jika dicermati apa yang 

dilakukan umat Kristen di Bali adalah keliru. Karena mereka 

mengambil simbol-simbol keagamaan Hindu untuk aktivitas 

keagamaanya, seperti kesenian sarana upacara agama Hindu, gebogan, 

model bangunan, bahasa Bali halus, pakian adat, dan tarian serta gong 

(gamelan). Mereka tidak paham bahwa adat dalam bahasa Sansekerta 

disebut drsta memiliki acuan atau sumber dalam Kitab Suci Agama 

Hindu, yaitu dalam Kitab Suci Manu Dharma Sastra, sebagaimana 

dinyatakan bahwa ada lima  sumber kebenaran Hindu; sruti, smerti, 

sila, acara, dan atmanastusti dan acara atau drsta inilah yang disebut 

adat. Karena itu adat Hindu tidak boleh diambil oleh umat lain, 

apabila kekristenan tidak memiliki strata dan sumber hukum seperti 

Hindu tersebut”.  

 Demikianlah beberapa faktor sebagai penyebab perubahan nilai-

nilai menyama braya pada masyarakat Bali secara umum. 

 

Desa Pemogan: Desa Pemogan: Desa Pemogan: Desa Pemogan: Menyama BrayaMenyama BrayaMenyama BrayaMenyama Braya    dan Perubahannyadan Perubahannyadan Perubahannyadan Perubahannya    

    Desa Pemogan tentu tidak dapat menghindar dari perubahan, 

baik dalam pengertian suatu kemajuan (progress), mau pun dalam arti 

kemunduran (regress) dalam bidang-bidang kehidupan tertentu. Tak 

terkecuali kehidupan sosial masyarakat yang selama ini dilandasi 
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budaya menyama braya. Hal tersebut, dapat dilihat dari konflik 

horizontal yang pernah terjadi, antara masyarakat Kampung Adat 

Islam Kepaon dengan banjar/dusun tetangga yang beragama Hindu, 

yang sempat membuat penyamabrayan terganggu sebagaimana yang 

diceritakan Ahmad Subawai Kepala Dusun Kampung Islam Kepaon 

(wawancara, 27 Pebruari 2009). Konflik yang sebenarnya dipicu oleh 

kesalahpahaman anak-anak muda. Kendati konflik ini tidak bergema 

luas sebagai isu SARA (suku, agama, dan ras) akan tetapi konflik telah 

mengakibatkan adanya korban yang meninggal. Kenyataan konflik ini 

kemudian diperkuat oleh pernyataan Bendesa Desa Pakraman 

Pemogan Ida Bagus Suteja bahwa yang meninggal dalam konflik 

tersebut adalah sanak keluarganya (wawancara 14 Nopember 2010 di 

Pemogan; Mertajaya selaku Camat Denpasar Selatan wawancara, 16 

Maret 2011 di Kantor Camat Denpasar Selatan).   

 Hal yang lain, yang dianggap makin memudarnya kehidupan 

masyarakat yang dilandasi penyamabrayan adalah berkaitan dengan 

pembangunan tempat ibadah. Sebagaimana diceritakan Putu Wardana 

(wawancara, 15 Oktober 2010 di Dukuh Tangkas, Pemogan) selaku 

Kelian (kepala) Dusun Dukuh Tangkas, bahwa permasalahan 

pembangunan TPA oleh seorang warga muslim: “Masyarakat kami 

untuk sementara menyetop pembangunan TPA dan melarang untuk 

digunakan, sebab tidak sesuai dengan aturan yang ada”. Demikian juga 

pembangunan sebuah Gereja di Dusun Mekar Jaya yang harus diubah 

gambar dan peruntukannya tidak boleh menjadi gereja atas desakan 

masyarakat seperti yang dikatakan oleh John Ketut Panca sebagai salah 

tokoh Kristen di dusun tersebut (wawancara, 16 Pebruari 2010 di 

Pemogan), alasannya karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan 

Gubernur Propinsi Bali No.33 Tahun 3003, tentang: Prosedur dan 

Ketentuan-Ketentuan  Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah di 

Wilayah Propinsi Bali, secara khusus pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 butir d : 

“Untuk mendapatkan ijin pembangunan tempat-tempat ibadah di 
wilayah Propinsi Bali harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur Bali. Ijin 
yang dimaksud di keluarkan oleh Gubernur Bali setelah mendapat 
pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pembangunan tempat-tempat 
ibadah. Untuk mendapatkan ijin harus mengajukan surat permohonan 
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dilampiri salah satunya adalah: daftar jumlah umat yang akan 
menggunakan tempat ibadah yang berdomisili di tempat itu (Desa atau 
Lurah) yaitu sekurang-kurangnya 100 KK (Kepala Keluarga)”. 

 Selain surat keputusan tersebut, pembangunan rumah ibadah 

juga harus mendapat dukungan dari 60 KK (Kepala Keluarga) dari umat 

beragama lain, sebagai bentuk dari kerukunan. 

 Demikian juga dengan diberlakukannya KIPP dan KIPEM bagi 

penduduk pendatang baik dari propinsi luar Bali mau pun kota-kota 

dalam propinsi Bali, di mana ketentuan dan pelaksanaannya antara satu 

dusun dengan dusun yang lain dalam satu desa berbeda, misalnya 

seperti yang diceritakan oleh Mas Sugeng yang berasal dari Lumajang-

Jawa Timur di Dusun Dukuh Tangkas tempat ia membuka usaha jasa 

cukur untuk mendapatkan KIPEM (Kartu Penduduk Musiman) ia 

harus rela membayar Rp. 50.000,00 perorang pertiga bulan dan iuran 

Rp. 20.000,00 perbulan. (wawancara, 11 September 2009). Di Dusun 

Gunung Sari untuk mendapat KIPEM harus membayar Rp.100.000,00 

perorang pertiga bulan dan perpanjangan Rp.30.000,00 bila terlambat 

untuk memperpanjang harus membayar Rp.100.000,00 sama dengan 

membaut baru, cerita Bu Muslimah asal Banyuwangi  yang telah 7 

(tujuh) tahun menetap dan membuka usaha warung makan di dusun 

tersebut (wawancara, 13 September 2009). Penuturan yang sama juga 

terjadi pada Nyoman seorang pekerja bengkel AC asal Kabupaten 

Buleleng untuk memperoleh KIPEM di tempat ia tinggal, yakni banjar 

Grogol Carik Cuculan, ia harus meroggoh sakunya Rp. 20.000,00 per-

orang pertiga bulan dan untuk memperpanjang Rp.10.000,00. 

Kenyataan ini dibenarkan oleh Ahmad Subawai sebagai Kepala Dusun 

di Kampung Banjar Adat Islam Kepaon (Wawancara, 29 September 

2009 di Pemogan), Sehingga banyak dari mereka merasa menjadi warga 

kelas dua atau terjajah di negeri sendiri.  

 Pada sisi lain, adanya pergeseran nilai-nilai menyama braya 

dalam arti melemah, khususnya antara umat Hindu dan Islam di Desa 

Pemogan selain karena perkembangan zaman, tapi juga karena tidak 

adanya ikatan tertulis dari ikatan hubungan atau ikatan komunikasi 

yang dapat dijadikan pedoman oleh para generasi, sehingga terjadi 
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pemotongan informasi. Dalam hal ini Mariana bertutur lebih jauh 

tentang pengalamannya menyama braya dengan nyama selam di 

Pemogan. 

 “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 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. Kalau ini bisa diwujudkan menyama braya saya kira konsep 
menyama braya adalah hal yang amat luar biasa, rukun sekali. Namun 
Dengan perkembangan menyama braya mengalami pergeseran sekarang. 
Pergeseran ini namun dalam hal-hal momen penting kebersamaan tetap 
ada wujudnya di Pemogan. Sebagai contoh yang lain, ketika ia masih 
anak-anak misalnya Puasa nyama selam ke Bali (ke Hindu) kita tidak 
menyajikan sesuatu karena kita sudah tahu mereka puasa. Umpama 
begitu malam puasa kita belanja ke sana di depan masjid Kepaon untuk 
doa, membeli makanan tradisional (brongko) ada semacam pasar rakyat 
di sana. Yang Hindu tidak melihat dirinya sebagai Hindu. Nyama selam 
sekarang buka puasa yuk kita kesana belanja. Di sana tidak melihat 
konteks agama, yang ada di sana adalah menyama. Cuma ada kelemahan 
kita atau belum ada pemikiran para tokoh atau tokoh kedua belah pihak 
(Islam dan Hindu) pada waktu itu untuk mengamankan, melestarikan 
budaya ini dalam ikatan tertulis, sehingga dia luntur, kemungkinan para 
orang tua kita dulu berpikir apa adanya”. 

Secara umum melemahnya menyama braya pada masyarakat di 

Desa Pemogan juga diceritakan oleh A.A. Ketut Sujana, sebagai Kepala 

Desa Pemogan dan mantan Bendesa Adat Desa Pakraman Kepaon, 

bertolak dari pengalaman di lapangan:     

          “Pada suatu waktu, tepatnya malam tahun baru saya  pernah menjadi 
saksi  tabrakan, tabrak lalu lintas,  pas malam  tahun baru, saya  bersama 
Bankamdes berkeliling desa, tiba pada suatu tempat, ada orang Timor 
membawa sepada motor tanpa lampu, dengan kecepatan yang tinggi dan 
mengambil seluruh badan jalan  dari Utara, kemudian menabrak bagian 
belakang mobil jimmy yang akan masuk ke rumah. Saya tidak tega 
melihatnya, walau ada banyak yang menyaksikan kejadian tersebut 
mengatakan biarkan aja Gung Aji (panggilan akrabnya). Lalu saya marah, 
kamu tidak boleh begitu, siapa pun dia harus di tolong dan jangan takut 
jadi saksi. Ini demi kemanusiaan. Kita ini kan semua bersaudara 
(menyama)”.  

 Dari pengalaman ini, lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa 

selain beberapa hal umum yang telah disebutkan di atas, ada beberapa 
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faktor khusus yang menyebabkan juga terjadi perubahan atau makin 

menipisnya budaya menyama braya dalam kehidupan masyarakat di 

Desa Pemogan, antara lain: 

    

• Kemajuan EkonomiKemajuan EkonomiKemajuan EkonomiKemajuan Ekonomi    

 Meningkatnya daya beli masyarakat atau semakin kayanya 

seseorang, menjadi salah satu penyebab masyarakat dalam berbagai 

aspek kehidupan makin bersifat pragmatis. Sebagaimana di katakan 

A.A. Ketut Sujana “Bahwa sekarang di kalangan masyarakat Hindu 

khusus dalam berbagai upacara telah ada diperjualbelikan sesajen, 

sehingga orang yang punya uang (kaya)  akan lebih cenderung untuk 

berpikir dan bertindak praktis, yakni membeli banten (sesajen) dengan 

demikian ia tidak lagi perlu mengundang atau melibatkan nyama 

braya untuk datang dan secara bersama-sama melakukan pembuatan 

banten dan tentu ini secara otomatis akan menyebabkan 

penyamabrayan mengalami kemundurun. Tidak hanya itu sekarang 

untuk menggotong mayat ke kuburan sudah ada yang menawarkan 

jasanya dengan katanya sudah ada “paket” sehingga orang tidak perlu 

lagi datang bergotong-royong dan sehingga semua menjadi beres, dan 

tinggal membayar” (wawancara, 6 September 2010 di Kantor Desa 

Kepaon).  

 Uang (materi) telah menjadi tolak ukur kehidupan dengan 

demikian orang akan mengejar materi kapan pun dan di mana pun 

sehingga dengan sendirinya hal-hal yang berkaitan dengan sosial 

menjadi hal yang dapat dibayar. Misalnya dalam hal gotong royong 

atau kerja bakti dilingkungannya orang sudah lebih memilih 

membayar denda atau orang demi pengejaran akan materi. Lebih 

lanjutnya A.A. Ketut Sujana mengatakannya bahwa masyarakat 

sekarang sangat materialistik dan semakin individualistik. Mereka 

telah bekerja siang malam untuk mendapat sang pujaan yakni uang 

sebanyak-banyaknya dan asik sibuk dengan aktivitasnya, tanpa mau 

peduli terhadap orang lain. Dalam keramaian, orang Bali telah 

mengurung diri dalam tembok rumah yang kokoh dan berukuran 
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tinggi. Bagaikan burung dalam sangkar. Lebih lanjut ia juga 

mencontohkan bahwa ada banyak orang kaya di Desa Pemogan 

khususnya orang Bali yang beragama Hindu tidak memiliki kepedulian 

pada sesama yang kurang beruntung/miskin, berbeda sekali dengan 

orang-orang Islam dan Kristen, yang memiliki pantiasuhan di Desa 

Pemogan, untuk menampung anak-anak yang kurang mampu dalam 

ekonomi”. 

 

• Heterogenitas MasyarakatHeterogenitas MasyarakatHeterogenitas MasyarakatHeterogenitas Masyarakat    

 Dapat dijumpainya 

berbagai bangunan tempat 

ibadah dari agama-agama yang 

berbeda di sepanjang jalan raya 

Pemogan (jalan poros desa) dapat 

menjadi salah satu indikasi 

bahwa penduduk Desa Pemogan 

adalah heterogen. Heterogenitas 

penduduk menurut agama 

berhubungan positif dengan 

kuantitas  penduduk migran 

yang masuk ke suatu wilayah 

(Wingarta 2006: 76). Selain 

heterogenitas penduduk menurut agama, tingginya arus migran masuk 

juga berdampak pada keberagaman penduduk menurut suku.   

 Dari kenyataan di atas, makin heterogennya masyarakat dapat 

menjadi faktor penyebab dan pendorong makin menipisnya kearifan 

lokal Bali dalam hal ini menyama braya dalam masyarakat. Misalnya, 

Iman Mas Duki seorang Imam masjid di Banjar Sakah yang berasal dari 

Madura telah tinggal di Bali 8 tahun. Ketika ditanyai apa mengenal 

menyama braya? Dengan polos ia menjawab tidak dan kemudian balik 

bertanya apa itu? (wawancara, 27 Desember 2009 di Sakah Pemogan) 

 

Gambar 5.2. 

Heterogenitas di Desa Pamogan 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 
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Saat ini (tahun 2011) jika berbelanja ke pasar-pasar di Desa 

Pemogan, maka di situ tidak bisa lagi seenaknya menggunakan bahasa 

Bali. Demikian juga sudah banyak penjual sarana- sarana perlengkapan 

sembahyang untuk umat Hindu yang bukan orang Bali, bahkan 

penjual “canang” atau sesajen yang belum bisa berbahasa Bali. Belum 

lagi para pedagang makanan di pasar “senggol” didominasi oleh kaum 

pendatang, Jawa, muslim.    

 Pada sisi lain, dikalangan kaum muda Desa Pemogan tidak 

banyak lagi yang memahami sejarah heterogenitas desa, sehingga ini 

juga menjadi penyebab menurunnya nilai-nilai menyama braya dalam 

masyarakat.   

 Dari deskripsi atas, tampaklah bahwa perubahan sebagai sebuah 

“kekuatan” yang tidak dapat dihentikan. Perubahan dalam pengertian 

progress maupun regress telah berdampak pada tergurasnya nilai-nilai 

kearifan lokal Bali, yakni budaya menyama braya yang sekaligus 

mempengaruhi pluralitas dan integrasi sosial masyarakat dalam 

dinamikanya.  

 


