ENAM

FENOMENAFENOMENA-FENOMENA PERUBAHAN

MENYAMA BRAYA
DALAM MASYARAKAT BALI YANG
MULTIKULTURAL
Dalam Bab ini akan dilakukan analisis dan bahasan terhadap
dinamika perubahan menyama braya dan faktor-faktor yang
menyebabkan perubahan tersebut, untuk dapat menemukan
fenomena-fenomena dari perubahan menyama braya terhadap
kehidupan masyarakat Bali yang multikultural.

Analisis Dinamika dan FaktorFaktor-faktor Penyebab Perubahan Menyama

Braya
Masyarakat Bali dalam relasi sosialnya memahami menyama
braya sebagai kekayaan yang utama dalam hidup, jalan untuk
menggapai kebahagiaan dan keharmonisan hidup (dharma santhi) dan
kearifan lokal (local wisdom) yang dipahami dan diyakini secara luas
sebagai sebuah kearifan yang cukup efektif dalam menjaga integrasi
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sosial, karena di dalamnya semua manusia tanpa kecuali, sedarah tidak
sedarah, segolongan tidak segolongan, seagama tidak seagama, orang
Bali asli ataupun pendatang, se-etnis atau tidak se-etnis, se-kultur atau
tidak se-kultur sesungguhnya semua adalah bersaudara. Dan melalui
nilai-nilai kemanusiaannya yang universal asah, asih, dan asuh (saling
belajar, saling mengasihi, dan saling menjaga) makin mengkukuhkan
betapa pentingnya menyama braya dalam dinamika dan interaksi
masyarakat Bali guna terciptanya integrasi sosial di tengah pluralitas
agama, etnis, dan budaya. Menyama braya adalah bingkai/pelindung
dalam kerukunan hidup/integrasi masyarakat dari ancaman
disintegrasi.
Pemahaman masyarakat Bali ini, tentu tidak terlepas dari filosofi
dasar yang menjiwai kehidupan sosial masyarakat Bali, yakni “Tri Hita
Karana”, yang diimplementasikan melalui Parahyangan yang meliputi
berbagai aktivitas religius masyarakat Bali dalam mewujudkan
baktinya kepada Tuhan/Sang Pencipta, dan aktivitas ini dinyatakan
melalui yadnya (berkorban dengan iklas). Pawongan, yaitu menjalin
keharmonisan hubungan sesama dalam ikatan sosial, yang
penerapannya melalui konsep “segilik seguluk selulung sebayantaka,
paras paros sarpanaya” (berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing
serta dilakukan tanpa pamrih) atau “vasudaiva kutumbhakam” (kita
semua satu keluarga). Palemahan, menjaga hubungan harmonis antara
manusia dengan lingkungannya dengan keyakinan “ulu” (atas) dan
“teben” (bawah). Wilayah “ulu” untuk aktivitas ritual dan wilayah
“teben” untuk aktivitas non ritual (pemukiman). Dengan konsep ini
ingin menempatkan kebermaknaan dari tata ruang masyarakat Bali
yang harmonis.
Tidak

hanya itu, masyarakat Bali dalam menghayati
penyamabrayan mengibaratkan bahwa kehidupan sosial yang plural
dalam relasinya itu ibarat sebuah pohon:
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Gambar 6.1.
Ilustrasi Pohon

sumber: Santeri, 2010: 2

Dari gambar di atas, bahwa akar pohon diibaratkan adalah Tat
Twam Asi (Aku adalah Kamu: manusia pada hakekatnya adalah satu),
batangnya adalah vasudewam khutumbhakam (kita semua adalah
keluarga), menyama braya adalah cabangnya, sedangkan daun, bunga
dan buah adalah kerukunan (Santeri, 2010: 2). Hanya dengan memiliki
pemahaman atau pengakuan bahwa kita semua manusia pada
hakekatnya adalah satu (aku adalah kamu: Tat Twam Asi), sebagai satu
keluarga, saudara bersaudara akan menghasilkan kerukunan dan
kedamaian. Dengan perkatan lain, hanya dengan pohon yang akar,
batang, cabang dan dahannya kuat dapat memberikan kerindangan
dan keindahan yang kokoh, apalagi jika buahnya lezat seperti pohon
mangga, durian, atau rambutan. Di antara masyarakat Bali yang plural
agama, budaya dan etnis bila saling menghargai, saling memahami,
dan saling mengasihi, dan saling menolong oleh karena pada
hakekatnya kita adalah satu (keluarga/saudara) pastilah akan
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menumbuhkan dan membuahkan integrasi, sehingga apa pun
perbedaan yang ada tidak dapat menjadi alasan untuk meniadakan rasa
kekeluargaan, persudaraan, dan integrasi atau sebaliknya
menumbuhkan disharmoni atau disintegrasi.
Secara prinsip pemahaman masyarakat Bali dalam dinamikanya
tentang menyama braya tidak pernah lekang di makan waktu dan
tidak pernah usang di makan zaman. Akan tetapi seiring dengan
perjalanan sang waktu dalam prakteknya menyama braya pada
masyarakat Bali, telah mengalami perubahan dan penyempitan arti,
misalnya dari nyama (menunjukkan kedekatan) menjadi jelema
(menunjukkan kejauhan) dan digunakan untuk menyebutkan
persaudaraan sesama orang Bali atau sesama Bali Hindu.
Sebagaimana telah dideskripsikan dalam bab sebelumnya bahwa
dinamika perubahan menyama braya tidak terlepas dari perubahan
karakter masyarakat Bali baik secara individu maupun kolektif.
Akibatnya telah banyak menimbulkan perubahan pada masyarakat
Bali, antara lain: mata pencaharian, gaya hidup, pandangan hidup, dan
bahkan juga karakter masyarakat Bali.
Perubahan mata pencaharian dari pertanian ke industri
pariwisata. Gaya hidup dari produktif ke gaya hidup konsumtif
(bandingkan tingkah polah masyarakat Bali khususnya dalam satu
dasawarsa belakangan ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka
lebih cenderung untuk “memelihara kijang, kuda, panther,” dan
mobil-mobil mewah dibanding menggarap tanahnya yang produktif),
dalam pandangan hidup terjadi perubahan dari kolektifisme
(kebersamaan) mengarah ke individualisme (hidup kai mati iba: Hidup
aku mati kamu). Perubahan karakter dulu yang ramah tamah, santun
dan bergaul kini cenderung beringas dan suka berkonflik. Bahkan
masyarakat Bali tidak dapat lagi dikategorikan sebagai komunitas yang
inklusif, melainkan telah dipersepsikan oleh outsider sebagai
masyarakat yang tempramental, egoistik, sensitif, hedonis,
materialistik, individualistik dan cenderung menjadi human ekomikus
(Astiti 2010: 52-53).
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Pesatnya kemajuan pariwisata sebagai buah dari semua potensi
Bali diarahkan untuk mendukungnya, telah memberikan konstribusi
yang amat besar dan menjadi leading sector bagi pertumbuhan
perekonomian Bali, sehingga Bali sangat bergantung pada industri
pariwisata dan ini juga menjadi daya tarik tersendiri atau pendorong
mobilitas para pendatang untuk datang ke Bali tidak hanya untuk
melancong, tetapi juga ingin menikmati manisnya gula pariwisata.
Akan tetapi dengan terjadinya peristiwa bom Bali I dan II yang telah
mengguncang Bali, menyebabkan pariwisata Bali mengalami
keterpurukan sampai titik terendah, yang dicirikan dengan banyaknya
PHK, masyarakat panik dan aktivitas perekonomian Bali melemah.
Sebagian besar Masyarakat Bali mengalami krisis dan tidak hanya di
bidang ekonomi, tetapi juga sosial serta secara psikologis.
Peristiwa bom menyadarkan masyarakat Bali bahwa pariwisata
bukan segala-galanya kemudian dalam kepanikan dan kegundahan
menghadapi masa depan mereka mencoba melirik di sektor informal,
tapi “sedikit” terlambat rupanya sektor ini telah dikuasai oleh
pendatang. Masyarakat Bali bingung, cemas, merasa terdesak, dan
kalah karena tanah kelahiran/daerahnya didominasi oleh para
pandatang. Kondisi ini secara tidak langsung memicu terjadinya
pergeseran paradigma, masyarakat Bali terhadap para pendatang.
Bahkan menyalahkan keberadaan para pendatang yang disinyalir telah
merampas kesempatan kerja mereka di sektor informal. Para pemilik
”gula” mulai merasa kewalahan akibat banyaknya semut pendatang
yang ingin mencicipi ”gula” tersebut, sehingga para pemilik merasa
terganggu dan berkurang jatahnya serta kalah bersaing dalam
menikmati gula miliknya.
Masyarakat Bali mulai bersikap resisten terhadap pendatang.
Sentimen sosial terjadi lebih karena keterdesakan masyarakat Bali
bidang ekonomi. Hal ini terlihat jelas ketika Bali dilanda bom yang
menyebabkan perekonomian masyarakat Bali menjadi mati suri.
Perekonomian Bali yang bergantung pada sektor pariwisata, sehingga
dengan terjungkirnya pariwisata telah membuat kekalutan dan krisis
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mata pencaharian sebagian masyarakat Bali. Keterlenaan akan
nikmatnya dolar pariwisata menyebabkan lupa mengisi ranah-ranah
sub-ekonomi informal, sehingga lebih banyak diisi oleh orang luar
Bali atau penduduk pendatang.
Krisis ekonomi di sektor pariwisata berdampak pada semua
ranah kehidupan masyarakat Bali dan memicu resistensi serta
terjadilah justifikasi terhadap mereka (penduduk pendatang) yang
menyebabkan terjadinya krisis seperti ini. Letupan sentimen sosial
yang makin kental terjadi setelah diketahui bahwa yang menjadi
pelaku bom Bali adalah penduduk pendatang.
Menurut sejarah, masyarakat Bali tempo dulu menyebut orang
asing bukan orang Barat, orang Indonesia yang bukan orang Bali biasa
mereka disebut “nak Jawa” artinya saudara dari Jawa. Hal tersebut
juga diberlakukan untuk orang non-Jawa, mereka selalu disebut nak
Jawa, pada hal bisa jadi diantara mereka ada orang Madura,
Minangkabau, Melayu, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, tetapi
tetap saja disebut ”nak Jawa”. Dulu sebutan ini tidak memiliki makna
yang signifikan, tetapi sekarang telah berubah dan melahirkan
persoalan struktural yang mengakibatkan ketegangan identitas dan
menanamkan bibit diskriminasi etnis dan religius serta relasi. Sebutan
”Nak Jawa atau nyama Jawa” (dekat) telah diganti dengan sebutan
“Jelema Jawa” artinya orang dari Jawa (menunjukkan kejauhan).
Bergesernya “nyama” menjadi “jelema”, ini merupakan bentuk dari
perendahan martabat kemanusiaan, sebab istilah ini mengandung
pelecehan dan sub-ordinat manusia dalam relasinya.
Berikut secara sederhana dapat digambarkan perubahan dari
Nyama menjadi Jelema sebagai berikut:
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Gambar 6.2.
Perubahan Nyama menjadi Jelema
MENYAMA BRAYA

JELEMA

Nilai-nilai universal

Primordial
Monokultur

Multikultural
Pluralitas

Perubahan

Homogen

Nyama

Jelema

Inklusif
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Apabila kita mengamati bagan di atas, maka secara sederhana
dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam menyama braya di samping
terdapat nilai-nilai universal artinya memahami bahwa semua manusia
adalah bersaudara, juga ada keterbukaan dan pengakuan akan
perbedaan. Hal ini sesuai dengan pemahaman masyarakat Bali
tradisional, ketika mereka mengatakan menyama braya, hal ini
menunjuk pada komunitas dan kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat Bali. Bentuk menyama braya tersebut, misalnya dalam
kegiatan sosial, seperti kerja bakti membuat rumah, memperbaiki jalan
atau partisipasi ketika ada upacara yadnya (upacara keagamaan). Dapat
dikatakan bahwa dalam tataran ini masyarakat Bali digambarkan
dalam suatu keadaan yang multi dan inklusif. Seiring dengan
perkembangan jaman, di mana hal ini dapat dipicu oleh keadaan Bali
yang serba menarik dari berbagai bidang: pariwisata, ekonomi dan
budaya, bahkan agama, mengakibatkan terjadinya urbanisasi
masyarakat desa ke kota mencari kehidupan yang lebih baik.
Pada sisi yang lain, masyarakat di luar Pulau Bali juga tidak
kalah tertariknya dengan masyarakat lokal, dengan cara menanamkan
modal di berbagai bidang usaha. Secara ekonomi pertumbuhan
ekonomi Bali meningkat, tetapi dalam berbagai sektor justru
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masyarakat pendatang yang menguasai. Sebagai contoh: pada setiap
upacara keagaman dan adat baik di pura, rumah, balai desa maupun di
kuburan (saat ngaben) selalu saja ada para padagang dari kaum
pendatang untuk mengambil keuntungan secara ekonomi dengan
menjual berbagai macam mainan, makanan dan minuman. Ketika
umat Hindu-Bali sedang merayakan hari Raya Galungan (hari raya
kemenangan dharma melawan adharma) Oktober 2009 dan
bersembahyang di Pura Tanah Kilat Pemogan, peristiwa ini tidak
disia-siakan oleh pendatang dengan menjajakan barang dagangannya
berupa mainan anak-anak maupun makanan (sate dan bakso) dan
minuman (es). Tidak hanya itu sarana persembahyangan seperti
canang dan dupa juga dijual oleh pendatang dan non Hindu. Ini
merupakan peluang bisnis baik dalam skala yang kecil, di mana
masyarakat Bali tidak memanfaatkan dengan baik. Kerja keras
pendatang memang diperlukan agar mampu bertahan hidup di
perantaun. Dalam hal ini mampukah masyarakat Bali bersaing dalam
merebut peluang bisnis ini, atau mereka hanya mengandalkan tanah
mereka peninggalan nenek moyang untuk bertahan?
Di sinilah awal terjadinya perubahan dari nyama Jawa menjadi
jelema Jawa.
Sebuah kesadaran kolektif yang dibentuk oleh
masyarakat Bali yang disebabkan oleh faktor-faktor yang
mempengaruhi dan merubah nilai-nilai keseimbangan antara
makrokosmos (alam) dan mikrokosmos (manusia) orang Bali. Dalam
pandangan Matsumoto (2000: 9-11), dalam teori lintas budaya,
perubahan sosial dapat terjadi karena manusia adalah makhluk sosial,
di mana dalam kehidupan kesehariannya selalu berinteraksi dengan
orang lain. Interaksi tersebut bisa dalam bentuk bahasa, budaya
maupun agama. Demikian juga menurut teori perubahan sosial
(Soekanto (2003: 310) bahwa perubahan sosial akan dapat terjadi
dalam masyarakat karena adanya sesuatu yang tidak lagi memuaskan
dalam masyarakat. Dan perubahan sosial dalam masyarakat manusia
tidak mungkin terhenti pada satu titik tertentu, perubahan
berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu, apakah direncanakan
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atau tidak maupun yang bersumber dari masyarakat itu sendiri atau
luar masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perubahan yang terjadi
dalam masyarakat Bali sesungguhnya wajar bila dikaji dari teori-teori
tersebut di atas. Proses terjadinya aksi dan reaksi dalam masyarakat
yang berbeda, makin intensnya perjumpaan masyarakat dalam
perbedaan dan ada hal yang membuat tidak lagi memuaskan akan
membentuk terjadinya perubahan sosial.
Konsep primordial pada satu sisi baik untuk dipertahankan,
tetapi tidak baik jika dilihat dari konsep Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang hakikat kediriannya bukanlah entitas yang satu,
seragam dan monolitik, melainkan entitas yang plural, beragam dan
berentitas plural serba neka (agama, suku, ras, golongan, budaya dan
bahasa). Artinya bahwa sebuah komunitas tidak dapat berdiri sendiri
tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat lain. Indonesia bukan
milik satu suku tertentu saja, masyarakat Indonesia bukan negara
agama, sebaliknya Indonesia memiliki ratusan budaya yang beraneka
ragam. Kesadaran toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi
yang harmonis, toleransi bukan berarti memaksakan identitas
kelompok kepada yang lain.
Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan
menyama braya dalam dinamika masyarakat Bali itu sangat
dipengaruhi dua hal:

Pertama, faktor eksternal, yaitu melalui kedatangan masyarakat
dari luar Pulau Bali yang membawa identitas primordial mereka, baik
budaya, bahasa, dan agama. Secara ekonomi, masyarakat Bali terdesak
oleh orang-orang yang memiliki modal besar dan juga terdesak di
sektor informal hal ini secara perlahan menggeser peran masyarakat
lokal dalam wacana pertumbuhan Bali secara makro. Modal sosial yang
dimiliki oleh nenek moyang mereka mengalami pergeseran makna
yang lebih luas melalui interaksi dengan budaya dan agama kaum
pendatang.

227

Menyama braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali

Kedua, faktor internal, dalam hal ini dapat dilihat dari dua sisi,
yaitu budaya dan agama yang dianut oleh orang Bali. Masyarakat Bali
yang distereotipkan sebagai masyarakat yang memiliki sifat dan
karakter terbuka, ramah dan luwes, kosmologis telah menimbulkan
adanya toleransi dalam berbagai bidang. Hal ini didukung oleh agama
Hindu yang sifatnya lentur, dapat menyesuaikan dengan budaya
setempat. Keramahan dan kelenturan tersebut menurut pandangan
Wiana (wawancara 17 Oktober 2009 di Kampus Dwijendra) sebagai
bentuk toleransi dan kebaikan hati masyarakat Bali, ini adalah sisi
baiknya orang Bali. Tetapi hal tersebut sesungguhnya pada masa yang
akan datang justru menjadi petaka bagi masyarakat Bali sendiri. Bagi
Wiana, toleransi merupakan kekalahan yang tertunda. Atau seperti
pernyataan
salah satu
tokoh/elit berpengaruh di Bali, yang
mencetuskan dan mendukung konsep Ajeg Bali, mantan Kapolda Bali
dan
sekarang
Gubernur
Bali
Made
Mangku
Pastika
mengungkapkan,“Orang Bali kini seperti memberi senjata kepada

orang luar untuk membunuh orang Hindu Bali sendiri.”
Sebagai contoh dalam kehidupan keseharian, masyarakat Bali
disibukkan oleh kewajiban keagamaan mereka. Dalam melaksanakan
upacara, mereka diwajibkan memakai pakaian adat Bali, salah satunya
adalah udeng (ikat kepala). Apabila mereka pergi ke tempat
persembahyangan yang tempatnya jauh dari rumah, dan harus
menggunakan motor melalui jalan raya. Mereka tidak pernah memakai
helm sebagai penutup kepala atau alat keselamatan. Kondisi ini sebagai
bentuk toleransi pemerintah dalam hal ini polisi kepada masyarakat
Bali. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan, masyarakat yang tidak
pergi bersembahyang pun juga tidak mengenakan helm. Ini
merupakan contoh bagaimana toleransi itu sendiri memiliki
kelemahan yang harus diantisipasi.
Satu hal yang menjadi catatan, bahwa tidak semua bentuk
toleransi mengandung kelemahan, sisi baik bentuk toleransi akan
menciptakan keharmonisan masyarakat yang memiliki kekayaan
budaya dan agama. Hal ini juga yang menjadi ciri kebaikan masyarakat
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Bali terhadap budaya maupun agama yang tidak dianut oleh
masyarakat Bali. Prinsip harmoni merupakan gagasan utama
masyarakat Bali dalam bermasyarakat dan beragama. Oleh karena itu
prinsip solidaritas harus dimiliki oleh umat.
Dari analisa dinamika perubahan di atas, selanjutnya dilakukan
analisa terhadap beberapa faktor yang menyebabkan perubahan
menyama braya tersebut, antara lain:

Pertama, gerakan Ajeg Bali atau Identitas Ke-Bali-an. Kentalnya
entitas dan identitas ke-Bali-an yang teraktualisasi lewat gerakan Ajeg
Bali merupakan usaha penguatan legalasi dari politik indentitas
masyarakat Bali, dan sekaligus merupakan
bentuk resistensi
masyarakat Bali dari ancaman yang datangnya dari luar. Akan tetapi
bila dicermati dapat ditemukan sejumlah persoalan substansial, tidak
hanya berkenaan dengan pengingkaran terhadap “hakikat eksistensi
kebudayaan dan manusia sebagai pendukungnya yang niscaya berubah
secara silih berganti”; sehingga tindakan mengajegkan Bali menjadi
sangat problematik, juga berkaitan dengan aspek tindakan praktis yang
dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ajeg Bali berkutat tidak
lebih dari sekedar bentuk perlawanan orang Bali terhadap kekuatan
hegemonik pihak luar yang sarat dengan nuansa etnisitas-primordial,
sehingga yang nampak adalah tumbuhnya kesadaran terhadap
identitas diri sebagai orang Bali, dibarengi pula dengan tumbuhnya
sikap primordialisme, eksklusifisme, dan sensifitas orang Bali terhadap
pihak luar (the other), lebih-lebih bila menyentuh simbol-simbol yang
berkaitan dengan identitas orang Bali. Semua ini dapat berakibat pada
ketegangan struktural dalam relasi antara masyarakat Bali dengan the
other (misalnya, timbul dan menguatnya sentimen primordial antar
masyarakat yang dilandasi agama, etnis, dan kultur serta hilangnya
mutual trust antar warga masyarakat), berpotensi melahirkan paham
radikalisme dan anarkis, yang pada akhirnya akan sering diwarnai oleh
tindakan-tindakan emosional dan kekerasan sebagai bentuk penolakan
dan akhirnya mengancam integrasi dan harmoni sosial masyarakat
Bali.
229

Menyama braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali

Lebih lanjut, gerakan identitas ke-Bali-an bila dilihat dari tiga
sudut yang berbeda dalam konstruksi identitas Castell (1997: 6-7),
maka akan dijumpai tiga hal : 1) pertama, gerakan identitas ke-Bali-an
merupakan legitimizing identity, karena bertolak dari identitas yang
dipaksakan oleh para aktor dan agensi yang berkepentingan dan
sekaliguas sebagai sebuah reaksi atau pendekatan terhadap
ancaman/dominasi di bidang ekonomi oleh kaum pendatang, yang
kemudian tidak saja mengancam di bidang kesempatan kerja tetapi
juga keajegan adat, budaya dan agama serta keamanan. Gerakan ini
bertujuan untuk memperoleh rasionalisasi dan justifikasi atas dominasi
dan otoritas terhadap yang lain, 2) gerakan identitas ke-Bali-an selain
sebagai legitimizing identity, juga merupakan resistence identity,
sebab dalam perkembangan selanjutnya gerakan identitas ke-Bali-an
muncul menjadi konsep yang mengekspresikan ambisi dominasi
masyarakat Bali berdasarkan agama, budaya, dan adat serta suku.
Keempat hal tersebut (agama, budaya, dan adat serta suku) menjadi
legitimasi pembenaran masyarakat Bali dalam membangun Resistence
identity karena melalaui teori ini akan dibuka cara melihat identitas
dari sudut pandang kelompok menguasai atau mendominasi dalam
suatu masyarakat. Contoh di Bali, mayoritas penduduk Bali adalah
orang Bali, seharusnya merekalah yang mendominasi secara adat,
agama, dan suku), bukan kelompok minoritas pendatang, dan 3)
menyama braya sebagai kearifan lokal dapat dijadikan sebagai project
indentity, di tengah maraknya gerakan identitas ke-Bali-an yang
eksklusif, tertutup dan homogen serta resistensi terhadap nilai-nilai
yang dibawa masuk oleh para pendatang bahkan tidak dapat
menerima perubahan, sebab menyama braya dalam kehidupan
masyarakat Bali secara prinsip tidak pernah lekang dan usang dimakan
waktu dan zaman. Menyama braya dapat dekonstruksi kembali
sehingga tetap menjadi kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah
komunitas yang memperlakukan semua manusia sebagai saudara.
Dengan demikian integrasi dan harmoni sosial masyarakat Bali yang
plural dalam relasi sosialnya tetap ajeg. Dengan perkataan lain, melalui
perspektif ini akan terbangun transformasi identitas untuk sebuah
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perubahan bukan untuk meligitimasi identitas yang dipaksakan dan
juga untuk membangun identitas tandingan (Resistence identity).

Kedua, tradisi Suryak Siu. Tradisi ini dalam perkembangannya
secara negatif telah menjadi salah satu penyebab mengapa menyama
braya mengalami perubahan dalam regress, ini disebabkan karena
tradisi ini telah menjadi alat legitimasi publik untuk mensyahkan dan
melakukan sesuatu di luar logika. Ia menjadi gerakan yang tidak peduli
pada akal sehat. Ia mirip aktivitas orang yang ikut-ikutan tepuk tangan
atau ramai-ramai bilang setuju tanpa menelaah awal, akhir dan tujuan
tindakan itu. Sikap jantan, yang tiba-tiba bisa berubah menjadi
pengecut, ketika kelompok itu bubar dan yang tersisa cuma individuindividu penakut. Dalam Tradisi suryak siu kebenaran menjadi milik
banyak orang, sehingga hak individu tercabut dan tidak ada toleransi
pada perbedaan. Dengan perkatan lain, suryak siu identik dengan
arogansi mayoritas yang kurang mengutamakan kecerdasan dalam
menyelesaikan sebuah persoalan. Tidak dapat disangkali belakangan
ini, “suryak siu” telah menjelma menjadi semacam gerakan
menyeluruh masyarakat Bali, misalnya konsep identitas ke-Bali-an
yang disebut Ajeg Bali. Maka, jadilah segala sesuatunya dilakukan
demi Ajeg Bali, tanpa pemahaman yang benar apa sesungguhnya Ajeg
Bali, kemudian untuk tujuan apa dan siapa. Tradisi ini tentu
bertentangan dengan budaya multikulturalisme yang dianut oleh
masyarakat Bali, seperti: “Rwa-bhineda, Tat Twam Asi, Karmaphala,
dan Tri Hita Karana”. Dengan demikian makin mempertegas bahwa
Suryak siu adalah bentuk pengingkaran akan konsep dasar yang
membangun dan melandasi kebudayaan Bali (Mantra 1996: 2-5-26)
nilai-nilai dasar yang mendasari kebudayaan Bali dan nilai-nilai
penyamabrayan yang universal (asah, asih, asuh) dalam kehidupan
masyarakat Bali.

Ketiga, globalisasi. Masyarakat Bali tidak dapat steril dari
terpaan globalisasi yang begitu dahsyat, terlebih lagi karena menjadi
daerah tujuan wisata. Gempuran gelombang modernisasi atau apa yang
lebih dikenal luas sebagai globalisasi, selain dicirikan oleh technoscape
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(pengaruh teknologi), mediascape (media informasi), ideoscape
(ideology), financescape (aliran uang) juga telah memungkinkan
seseorang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang
lain (ethnoscape). Hal ini menandai bahwa ruang dalam pengertian
geografik telah mengalami perubahan setiap saat. Dengan perkataan
lain, perpindahan orang yang menjadi salah satu ciri dari era
globalisasi, telah membawa persoalan yang tidak sederhana bagi
mereka yang baru menetap dengan mereka yang telah lama
menempati wilayah tersebut. Perlu adanya adaptasi yang relatif lama
bagi mereka yang datang. Globalisasi menurut teori perubahan sosial
(Soemardjan 1981: 303) adalah sebagai salah satu penyebab perubahan
dalam masyarakat yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri,
telah membuat ruang terjadi persaingan antara lokal lawan non lokal,
yaitu penduduk pendatang lawan penduduk dalam pada realita sosial.
Hal ini tidak dapat dihindari oleh suatu masyarakat di mana pun.
Dalam konteks Bali, arus global dan fenomena urban pada satu
sisi, telah menjadi penyebab terjadinya kegalauan atau krisis identitas
ke-Bali-an masyarakat Bali, yang kemudian ditanggapi dengan
sentimen-sentimen sosial, yang diterjemahkan lewat represi sweeping
pada penduduk pendatang dalam bentuk yang radikal. Seperti yang
dikatakan Suryawan (2004:104), sungguh bangsa ini (Bali) sedang
bingung, kalut dan reaktif. Bingung karena masalah teroris ternyata
berdampak pada masuknya nilai-nilai teror pada diri sendiri (orang
Bali) untuk meneror orang lain. Tentunya dengan alasan mengganggu
kenyamanan, keamanan atau mungkin ketertiban. Prasangka teror vis
a vis teror sesungguhnya terhadap orang lainlah yang terjadi di Bali.
Merasa menjadi korban teror tapi membalasnya dengan teror baru
terhadap pendatang atau orang lain di Bali. Kalut ketika semua
tindakan yang diambil secara tiba-tiba, terburu-buru serta reaktif dari
pada serangan teror sebelumnya. Tumpang tindihnya teror, ancaman
menghadirkan realitas baru yang melebihi rasa teror dan ancaman
sebelumnya. Berbagai reaksi dari suasana terancam, terdesaknya
(orang Bali) dari rangkaian bayang-bayang kehancuran. Orang Bali
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diselimuti kekhawatiran masa depan, kekecewaan mendalam, marah
dan dihantui ketakutan kehilangan miliknya yang paling berharga,
yaitu kehilangan eksistensi budaya dan agamanya.
Pada sisi lain, memiliki semangat untuk merekonstruksi
identitas, yang dinarasikan berdasarkan formula adat, agama dan
budaya guna membangun identitas dirinya yang tunggal dan
homogen, mempunyai bahasa yang sama; cara hidup yang sama
dengan agama yang sama. Selanjutnya melalui semangat ini muncul
terminologi apa yang disebut “Bali” dan “bukan Bali”. Sebagaimana
dikatakan Santikarma dengan berbekal ”pembenaran” bernama Ajeg
Bali inilah tersebar berbagai perdebatan yang berujung pada sebuah
tekad bagaimana ”menjaga” Bali agar tetap kokoh dan kuat menerima
berbagai macam pengaruh yang mengancam keutuhan Bali. Terutama
yang datang dari luar. Tidak hanya itu Ajeg Bali juga mengandung
gerak ”pemurnian budaya”, yang ingin memilah antara yang ”asli” dan
yang ”luar”. Ini tidak hanya karena benda yang ”asli” punya nilai
komersial yang tinggi, seperti barang antik di artshop, tetapi juga
karena manusia yang ”asli” bisa diklaim lebih berhak terhadap sumber
daya yang ada di Bali. Inilah yang menjadi indikasi dari perubahan
nilai-nilai menyama braya dalam diri orang Bali.
Globalisasi sebagai salah satu penyebab perubahan yang
bersumber dari luar masyarakat tentulah mengandung faktor resiko
karena dalam batas-batas tertentu dapat mengoyak dan merusak nilainilai yang berlaku dalam kehidupan sebuah masyarakat, misalnya
timbul masalah sosial atau dampak yang tidak dikehendaki, juga
kesenjangan budaya. Demikian juga halnya terhadap nilai-nilai
menyama braya yang selama ini mapan karena mengandung nilai-nilai
yang universal, multikultural, heterogen dan inklusif yang telah
mengalami perubahan ke nilai-nilai yang monokultur, homogen,
parokial, etnosentri dan eksklusif pada gilirannya menimbulkan
dampak sosial dan krisis identitas dalam masyarakat, misalnya
mendorong masyarakat Bali resisten terhadap keberadaan masyarakat
pendatang dan sekaligus mendorong terciptanya keretakan dan
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kerusakan dalam hubungan antar manusia dan antar kelompok,
sehingga lahir disintegrasi sosial (alienasi masyarakat).
Pada akhirnya globalisasi juga harus dapat dilihat sebagai sebuah
kekuatan tidak hanya menimbulkan krisis identitas karena nilai-nilai
yang selama ini telah mapan mengalami perubahan, tetapi juga sebagai
penyebab meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal
sebagai bentuk reaksi/respon terhadap kecenderungan homogenitas
budaya dan gaya hidup postmoderen. Hal ini menjadi sebuah
momentum yang sangat baik dalam rangka mewujudkan
multikulturalisme di Bali dan Indonesia pada umumnya.

Keempat, sosial-politik (Otonomi daerah secara khusus UndangUndang Desa Pakraman). Kendati pun berlakunya Otonomi Daerah
secara khusus Undang-Undang Desa Pakraman tidak ada yang keliru
karena semua memiliki legalitas formal (UU Nomor 22 Tahun 1999,
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan Daerah Propinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2001), namun dalam banyak hal aplikasi di lapangan
dapat dijadikan bukti bahwa menyama braya telah mengalami
perubahan dan penyempitan arti, karena oleh beberapa masyarakat
Bali telah digunakan untuk menyatakan “perang” terhadap yang lain,
tidak hanya bagi warga pendatang dari luar Bali tapi juga bagi warga
Bali sendiri. Adanya kasus-kasus seperti, pengusiran, pembayaran
iuran, perampasan hak, dan tidak dimungkinkannya tinggal bagi
masyarakat di luar masyarakat Bali Hindu menjadi ancaman yang amat
serius bagi nilai-nilai Pluralitas dan multikulturalisme. UndangUndang Desa Pakraman bersifat eksklusif dan terlahir dengan dalih
“menjaga dan melindungi kebudayaan Bali” yang kemudian secara
apik dibungkus dengan klaim agama, dalam kenyataanya telah
menciptakan sud-ordinat manusia dalam masyarakat Bali (Hindu dan
bukan Hindu, pribumi/asli dan pendatang). Setiap orang/kelompok
yang tidak asli, Hindu atau bukan Hindu itu berarti, mereka secara
otomatis atau tidak memiliki keterikatan dengan konsep Tri Hita
Karana. Dengan demikian bila ia tetap tinggal di tempat yang namanya
Bali, maka ia harus dengan sukarela menyerahkan sebagian hak234
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haknya sebagai warga masyarakat (bandingkan: kasus Katung, kasus
Ketogan, KIPP atau KIPEM, pendatang yang dipulangkan ke daerah
asal).
Lebih lanjut adanya kategori 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
Desa Pakraman di mana yang bersangkutan berdomisili. 3) yaitu warga
non Hindu yang bukan warga Desa Pakraman di mana pun yang
bersangkutan berdomisili), maka yang termasuk pendatang adalah
semua orang baik yang beragama Hindu maupun non-Hindu yang
tidak terdaftar sebagai warga Desa Pakraman.
Bertolak dari kategori di atas, maka dapat dipastikan bila
pendataan/penertiban penduduk diserahkan pada Desa Pakraman
persoalannya akan menjadi sangat kompleks. Dengan memakai
terminologi “adat” memilah “orang dalam” dengan “orang luar” tidak
semudah tukang tambal yang menyungkit ban gembos. Pendatang luar
sebagai kategori menurut rumusan adat tidak harus berdasarkan
etnisitas, tetapi bisa saja berasal dari desa yang sama atau desa sebelah.
Orang luar juga tidak berbasis hanya pada teritorial tetapi juga pada
garis geneologi seperti dalam politik soroh atau dadya (mereka yang
merasa serumpun dalam asal-usul leluhur). Orang yang bukan satu
soroh akan selalu orang luar sekali pun terikat dalam satu unit sosial
terkecil, seperti banjar, dan sudah hidup bersama dalam beberapa
generasi. Yang luar dan yang lokal batasannya sangat abu-abu. Selain
itu setiap Desa Pakraman memiliki awig-awig (aturan) yang berbeda
dengan yang lain sebagaimana yang diungkapkan dalam konsep Desa
Kala Patra (tempat, waktu, dan kondisi/keadaan).
Undang-undang Desa Pakraman telah menjadi sebuah sikap
eksklusif, suatu upaya menciptakan hegemoni di tengah heterogenitas
dan membuka peluang terjadinya konflik, sebab bersifat diskriminatif
dan penyangkalan akan pluralitas sebagai eksistensi manusia.
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Pada sisi lain, Otonomi daerah khususnya di Bali, juga menjadi
hulu bagi keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun
2003 Tentang: Prosedur dan Ketentuan-Ketentuan Pembangunan
Tempat-Tempat Ibadah di Wilayah Propinsi Bali, diantaranya adalah
untuk dapat mendirikan tempat ibadah harus mendapat persetujuan
Desa Pakraman dan jumlah umat dalam satu lokasi minimal 100 KK
(Kepala Keluarga) serta ditambah lagi adanya dukungan sekurangkurangnya 60 KK (Kepala Keluarga) dari umat beragama lain, tentu ini
menjadi pergumulan yang sangat berat bagi agama-agama selain
Hindu di Bali.
Adanya kecenderungan tersebut, hanya bisa diatasi dengan
mengembalikan masyarakat Bali pada arti hidup menyama
braya/persaudaraan sejati dan mengajak mereka untuk melihat ruang
yang lebih besar, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan
dunia. Kalau memang kita bersaudara mengapa berbagai kasus
“kemanusiaan” mesti terjadi. Perbedaan agama, keyakinan sebagai hak
asasi setiap orang, sekaligus perwujudan dari pluralitas dan
multukuturalis masyarakat tidak seharusnya membuat persaudaraan
sesama manusia menjadi terputus bahkan mencabut hak-hak kodrati
manusia. Setiap manusia yang hidup di mana pun dan kapan pun
harus tetap hormat pada kehidupan. Budaya hidup yang menghormati
kehidupan orang lain akan memungkinkan seseorang terbebas dari
perlakuan yang tidak manusiawi. Suasana keterbukaan akan adanya
pluralitas dan multikulturlisme wajib diciptakan oleh masyarakat Bali
dan juga oleh pemerintah, bukan eksklusif atau sentimen dan
primordialisme yang berlebihan dengan rasa curiga terhadap yang
lain, dengan demikian keberagaman akan dapat hidup dalam harmoni
pluralistis.

Kelima, militansi keagamaan. Agama sebagai salah satu faktor
determinan terkait dengan persoalan integrasi, karena selain sebagai
kekuatan pengikat sekaligus menyimpan potensi konflik. Karena itu,
agama-agama di Bali yang kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari
kewajiban untuk menyebarluaskan ajarannya tidak boleh bersifat
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progresif terhadap umat lain. Sikap progresif hanya akan
menimbulkan salah pengertian dan prasangka antara pemeluk agama
satu dengan yang lainnya bahkan sangat memungkinkan terjadinya
ketersingungan dan konflik.
Semangat fundamentalis keagamaan dapat melahirkan resisten
dalam kehidupan umat beragama ketika mulai merendahkan
keberadaan agama lain dengan menyebutnya sebagai bukan agama
atau tidak selamat. Kenyataan ini dapat mempertegas bagaimana
agama-agama tidak lagi dapat menjadi titik pijak bersama pada peran
fungsional agama dalam menjalankan perannya yang integratif dan
menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat.
Sejarah kehadiran dan kehidupan agama-agama di Bali
membuktikan bahwa militansi keagamaan akan cenderung merasa diri
lebih dari yang lain atau triumfalisme, (suatu sikap yang
memenangkan agama sendiri dan mengeliminasi agama-agama lain),
menjadi bukti perusak tatanan nilai-nilai menyama braya di tengah
kehidupan masyarakat Bali. Militansi keagamaan memiliki andil yang
besar dalam perubahan menyama braya pada masyarakat Bali yang
plural agama, karena agama dilihat sebagai sistem yang tertutup dari
ide-ide dan doktrin-doktrin, bukan dalam relasi dengan manusia, yang
mencari makna dan kebersamaan dalam hidup mereka. Agama telah
menjadi kumpulan ritual dan dioktrin-doktrin serta diabsolutisasi
sebagai the one way. Inilah yang dapat memicu hubungan yang tidak
sehat dan merugikan integrasi sosial masyarakat.

Keenam, pendatang. Industri pariwisata di Bali tidak hanya
menggiurkan, menggairahkan, memompa adrenalin para turis dan
menguntungkan para investor, tetapi juga menggiurkan dan
menggairahkan para pendatang dari berbagai daerah di Nusantara ini
untuk mengais rezeki (bekerja) di Pulau Seribu Pura ini. Kalangan
pendatang memiliki rasionalitas ekonomi sebagai alasan untuk pindah
ke Bali, agar mereka survive. Kebutuhan akan tingkat harapan
ekonomi yang lebih “baik” dibanding yang tersedia di daerah asal telah
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membuat mereka meningggalkan kampung halamannya untuk pindah
ke Bali.
Pendatang telah membuat Bali dalam dinamikanya makin
pluralis dan dalam perjumpaannya kini telah membuat masyarakat
Bali kehilangan sifat homogenitasnya dan secara praktis merasa telah
kehilangan teritorialnya untuk berekspresi lebih leluasa. Tidak hanya
itu, pendatang yang sangat banyak dan fleksibel untuk mengerjakan
semua jenis pekerjaan dari kelas atas sampai kasar termasuk canang
sari (sesajen) telah membuatnya dominan dalam sektor ekonomi.
Kenyataan inilah yang membuat masyarakat Bali merasa makin
terdesak dan terpinggirkan di tanah kelahirannya, lalu mengubah cara
pandang dan sikapnya terhadap pendatang, kecuali untuk
toris/pelancong.
Masyarakat Bali menjadi sangat sensitif terhadap pendatang dan
menstereotipkan mereka sebagai perusak tatanan Bali. Stereotip adalah
sikap, keyakinan atau pendapat yang baku (fixed) tentang orang-orang
yang berasal dari budaya lain. Stereotip bisa berangkat dari fakta.
Namun demikian, setereotip seringkali merupakan kombinasi antara
fakta dan fiksi mengenai orang dari kelompok budaya tertentu.
Stereotip bisa berguna dengan menjadi dasar untuk melakukan
penilaian, evaluasi dan interaksi dengan orang dari budaya lain.
Namun stereotip dapat menjadi amat berbahaya dan merusak bila kita
memegangnya dengan kaku dan menerapkan secara pukul rata pada
semua orang dari latar belakang budaya tertentu tanpa menyadari
kemungkinan adanya kekeliruan pada dasar-dasar stereotip tersebut
maupun adanya perbedaan individual di dalam sebuah budaya
(Matsumoto 2009: 9).
Politik kependudukan adalah salah satu bentuk nyata dari
perubahan sikap tersebut, misalnya KIPEM (Kartu Indentitas
Penduduk Musiman), KIPP Kartu Indentitas Penduduk Pendatang),
krama desa/krama wed, krama tamiu dan warga non Hindu. Sikap ini
tidak sepenuhnya salah sebab tingginya mobilitas penduduk
pendatang, yang tidak terkelola dan terkoordinasi dengan baik dapat
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mendatang dampak sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, perampokan,
pembunuhan, perumahan kumuh, gelandangan dan masalah
pelacuran. Tetapi bila sikap ini menjadi politik pengentalan identitas
atau eksistensi ke-Bali-an maka tentu sangat menihilkan nilai-nilai
universal kemanusian yang terkandung dalam menyama braya.
Politik kependudukan yang dilatarbelakangi dengan hanya
mengedepankan rasa khawatir tentang integritas dan jati diri Bali serta
dilihat semata-mata dari kepentingan masyarakat Bali secara etnik dan
religi ke-Hindu-annya, yang kemudian diikuti dengan tindakantindakan emosional, seperti pengusiran pendatang, menunjukkan sikap
permusuhan; perasaan benci yang berlebihan terhadap kelompok etnik
tertentu non Bali, termasuk anjuran untuk menghindari beli bakso,
pecel lele, getuk lindri dan sejenisnya kepada pedagang-pedagang dari
Jawa dan muslim. Semua ini menjadi membuktikan adanya resistensi
terhadap pendatang dan yang pada akhirnya memunculkan
permasalahan disintegritas dan disharmoni dalam masyarakat Bali
yang plural.
Demikian juga dua faktor yang menjadi penyebab menurunnya
nilai-nilai menyama braya dalam masyarakat Desa Pemogan: pertama,
makin individualnya masyarakat oleh karena kemajuan ekonomi.
Masyarakat melalui kerja keras telah dapat memenuhi kebutuhan
hidup secara material dan olehnya mereka memiliki suatu gaya hidup
yang sulit untuk berbagi sesuatu dengan orang lain. Mereka lupa
bahwa kehidupan manusia yang satu tidak dapat dipisahkan dari
manusia yang lain. Manusia untuk melangsungkan kehidupannya,
manusia perlu melakukan hubungan sosial atau relasi sosial dengan
sesamanya. Kedua, Heterogenitas pada satu sisi memang sangat rentan
terhadap konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya
disintegrasi,
inilah
yang
menyebabkan
dan
mendorong
penyamabrayan pada masyarakat Pemogan menurun. Akan tetapi
pada sisi yang lain, apabila dikelola dengan baik heterogenitas
merupakan potensi kekayaan masyarakat yang luar biasa dan dapat
memberikan kebanggaan tersendiri. Karena, melaluinya setiap anggota
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masyarakat akan terdorong untuk belajar saling berbagi rasa, hak,
tugas dan kewajiban dalam membangun kesejahteraan bersama di
tengah berlakunya lebih dari satu identitas budaya dalam sebuah
tatanan masyarakat. Adanya keterbukaan, empati, solidaritas, keadilan
sosial, menghormati satu sama lain dan mau belajar dari kelompok
yang lain, inilah syarat terwujudnya heterogenitas sebagai kekayaan
dalam masyarakat.

Dampak perubahan Menyama Braya
Dari analisa dan bahasan di atas, maka dapat diidentifikasikan
beberapa dampak dari perubahan menyama braya dalam kehidupan
masyarakat Bali, antara lain:
•

Pluralitas
Adanya perubahan terhadap menyama braya secara tidak
langsung telah menghadirkan wajah ganda, ambivalen dalam
masyarakat Bali, dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Sebab
pada satu sisi masyarakat Bali sendiri, memiliki nilai-nilai dasar yang
melandasi akan kenyataan pluralitas tersebut. Misalnya dalam hal
agama mereka sangat toleransi dan bertolak dari ajaran Veda “Jalan

apapun yang engkau pakai menujuKu, Kuterima. Darimana pun
mereka menuju jalanKu” dan ungkapan umum dalam masyarakat:
“mekejang agama luung, tujuanne ngalih kerahayuaan” (semua agama
baik dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keselamatan)
dan“semua agama sama seperti sungai-sungai mengalir ke satu laut”.
Hal ini, nampak dari sikap masyarakat Bali yang mengakomodasi
berdirinya beberapa rumah ibadah non-Hindu di satu lokasi yang
sama, yaitu di Kompleks Puja Mandala Nusa Dua, Badung. Sikap
toleran dari masyarakat Bali juga nampak dalam hubungan sosialkemasyarakatan. Di Desa Pemogan ada Kapung Islam dan beberapa
usaha yang dijalankan oleh umat Islam. Begitu juga kehadiran Gereja
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dan Konco di tengah-tengah masyarakat tidak menghalangi hubungan
mayoritas orang Bali dengan pendatang. Meskipun demikian, aturanaturan pemerintah tetap harus dilaksanakan, artinya apabila akan
membangun rumah ibadah harus ada sejumlah umat di sekitar lokasi.
Dengan demikian tidak akan terjadi manipulasi kekuasaan.
Apa yang sudah digambarkan di atas, merupakan bentuk
pluralitas yang direpresentasikan oleh masyarakat Bali, sekaligus
menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam negara
Republik Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, agama
dan suku bangsa. Jika hal ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi
sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sebaliknya, apabila
keragaman tersebut dimanipulasi demi kepentingan sebuah golongan
tertentu niscaya bangsa ini akan mengalami kehancuran. Bali
merupakan tipe ideal sebagai contoh kerukunan antar suku-bangsa
dan agama. Meskipun masyarakat Bali Hindu adalah mayoritas,
mereka
tetap
menghargai
keperbedaan,
tanpa
harus
memasalahkannya. Bali adalah sebuah pulau di mana multikulturalitas
dan pluralitas dapat dijumpai dengan sangat kentara.
Kesadaran yang adiluhung di atas, yang melihat pluralitas agama
sebagai sebuah kewajaran yang harus diterima menjadi terabaikan,
pluralitas tidak lagi dilihat sebagai sebuah anugerah dan kekayaan
fakta sosial, ia telah diredusi sebagai sebuah ancaman yang dapat
menghadirkan ketegangan dan yang memandang “yang lain” sebagai
penyebab rusaknya tatanan kehidupan keagamaan. Kenyataan ini
dapat dilihat dari bergesernya cara keberagamaan masyarakat Bali, apa
yang selama ini diyakini sebagai kebenaran “Jalan manapun yang
ditempuh manusia ke arahKu, semuanya Aku terima” (sloka Bagawad
Gita IV:11) telah dilihat sebagai titik lemah agama Hindu dan
berdampak negatif terhadap umat Hindu; ia hanya mempermudah
orang-orang Hindu untuk mudah berpindah agama. Apa yang selama
ini dipahami sebagai bentuk keuniversalan Hindu dikritisi sebagai hal
yang menimbulkan kontradiksi yang tak terdamaikan dalam umat.
Fenomena inilah yang oleh Wijaya (2004 dalam Putra (ed): 133)
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dengan bertolak dari pemikiran Erich Fromm, disebut cara beragama
dari konsep to be (menjadi) ke to have (memiliki). Sifat modus
eksistensi to have merupakan akibat sifat hak milik privat. Di
dalamnya terkandung makna tidak hanya bagaimana memperoleh
sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Bali-Hindu (kata, benda, laku,
mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan) tetapi juga hak tak
terbatas mempertahankannya. Modus to have menolak keikutsertaan
orang lain (komunitas non-Hindu) untuk ikut menggunakan dan
memperoleh manfaat dari “harta” milik tersebut. Misalnya pada kasus
pelarangan penggunaan nama Ida Sang Hyang Widhi Wasa pada umat
yang bukan Hindu, kasus nama sekolah Widya Pura dan Swastiastu
bahkan nama-nama “Bali” seperti Wayan, Made, Nyoman dan Ketut
terus dipersoalkan sebab digunakan oleh orang Bali yang bukan
beragama Hindu, juga termasuk style rumah rumah ibadah dan
pakaian adat serta gamelan.
Fromm mengatakan di dalam sifat modus to have tidak ada
hubungan yang hidup antara diri sendiri dan apa yang dimiliki.
Kepunyaan sendiri dan diri sendiri menjadi benda dan diri sendiri
mempunyainya karena memiliki kekuatan untuk membuatnya
menjadi milik sendiri (Wijaya dalam Putra (ed) 2004: 133). Sikap ini
tidak terbentuk oleh suatu proses yang hidup dan produktif antara
subjek dan objek, tetapi membuat objek menjadi benda-benda. Kata
kunci dalam modus eksistensi ini adalah rasionalitas, yaitu penggunaan
rasio agar subjek bisa menguasai objek atau alam. Peran akal adalah
menciptakan dikotomi-dikotomi historis dan eksistensial, bahkan
spritual. Sedangkan modus to be, manusia mengarahkan dirinya
kepada usaha aktualisasi potensi dirinya tanpa dikuasai oleh apa yang
dimilikinya. Prasyarat-prasyarat modus to be adalah kemandirian,
kebebasan, dan penalaran yang kritis. Ciri khas fundamentalnya
adalah keadaan yang aktif, bukan dalam arti aktifitas lahiriah,
kesibukan, tetapi aktivitas batin, pemakaian kekuatan manusiamanusia yang produktif. Sikap to be pada diri orang Bali-Hindu
muncul dari pengendapan ajaran moral yang menganjurkan dan
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membiarkan setiap orang menganut agamanya masing-masing. Semua
agama tujuannya sama seperti sungai-sungai yang mengalir ke satu
laut.
Konsep to be berubah menjadi to have kendatipun mungkin
bukan semata-mata produk masa kini akan tetapi dengan sikap ini
menjadi bukti bagaimana masyarakat Bali (Hindu) menyikapi
pluralisme agama dan memiliki kecenderungan yang kuat untuk
melihat Bali secara hegemoni, tunggal dan ajeg. Pada sisi lain, tentu
perubahan ini juga merupakan akibat dari sebab. Dia merupakan
jawaban dari suatu tantangan setelah “berkenalan” kekuatan struktural
yang berada di luar dirinya: agama, ekonomi, sosial dan politik.
•

Multikulturalisme
Multikulturalisme sebagai sebuah ide atau gagasan yang
menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi
budaya dalam kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah kesetaraan
budaya sehingga antara satu entitas budaya dengan budaya lainnya
tidak berada di dalam suasana bertanding untuk memenangkan
pertarungan. Perbedaan kebudayaan adalah bagian dari ciri kehidupan
bermasyarakat dan merupakan keniscayaan yang harus dihargai (Syam
2009: 84). Jadi multikulturalisme adalah filosofi yang mengarahkan
semua pihak agar mau saling mendengar dan memahami satu sama
lain, tanpa harus meninggalkan prisip dan keyakinan pribadi. Dengan
penegakan filosofi multikulturalisme ini, maka diharapkan warga
suatu negara yang heterogen bisa hidup bersama-sama meskipun
berbeda etnis, agama dan ras sehingga akan dapat saling menghormati
dan muncul sikap toleransi.
Pandangan atau gagasan tersebut, sangat sejalan dengan sastra
lisan keseharian masyarakat Bali yang diungkapkan sebagai bentuk
hubungan sosial multikultur atau paham keberbedaan dalam
kehidupan masyarakat: “Celebingkah beten biu, belahan pane belahan
peso; gumi lingggah aja liu, ade kene ade keto” (Bumi ini besar dengan
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jumlah manusia yang banyak, dan manusia yang banyak memiliki
kemajemukan). Sejak dini masyarakat Bali telah dididik untuk percaya
dan mengakui keberbedaan itu, sehingga akan muncul sikap saling
percaya di antara keberbedaan itu dan terbangun hubungan sosial
untuk menggapai tujuan dan cita-cita yang sama atas asas saling
percaya.
Pada sisi lain, kehidupan masyarakat Bali yang multikultur atau
yang mengakui adanya perbedaan itu dilandasi oleh potensi-potensi
dasar yang membangun budayanya, sebagaimana yang dideskripsikan
Mantra (1996: 25-26) yang terefleksi dalam: Pertama, konsep RwaBhineda. Konsep ini adalah dua-listis dan dalam hidup selalu ada dua
kategori yang berlawanan, yaitu yang baik dan yang buruk, sakral dan
profan, hulu dan hilir dan seterusnya. Dalam prakteknya, pemaknaan
keburukan dan kebaikan ini diperlihatkan dari kain khas Bali yang
berbentuk dalam “saput poleng” (selembar kain dengan pola hias
kotak-kotak seperti papan catur berwarna hitam-putih, di mana kedua
warna tersebut ditempatkan berselang-seling). Dalam pemaknaan yang
lebih luas, Rwa-Bhineda diartikan sebagai pengakuan masyarakat Bali
akan adanya perbedaan, kemajemukan, dan multikulturalisme dalam
struktur kemasyarakatannya. Kedua, Desa, Kala, Patra dan Desa,
Mawa, Cara. Desa Kala Patra adalah konsep ruang, waktu, dan
keadaan riil di lapangan, menyesuaikan diri dengan keadaan, tempat,
dan waktu dalam menghadapi permasalahan. Konsep ini menunjukkan
penerimaan terhadap kenyataan hidup bahwa dalam suatu
keseragaman ada keragaman, atau dalam kesatuan ada perbedaan.
Sedangkan konsep Desa Mawa Cara menunjukkan bahwa masyarakat
Bali mengakui adanya perbedaan kebiasaan atau adat perilaku di tiap
desa dan oleh karenanya setiap warga Bali diminta untuk bertindaktanduk sesuai dengan tempat di mana ia berada. Konsep ini
mengarahkan pada suatu pemahaman awal akan keterbukaan dan
toleransi yang tertanam dalam budaya Bali. Ketiga, Tri Hita Karana,
yaitu suatu konsep keselarasan, keseimbangan dan harmoni manusia
dengan Tuhan, sesama manusia dan ciptaan lainnya. Konsep ini,
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mengajarkan manusia pola hubungan hidup yang harmonis di antara
ketiga unsur tersebut untuk mencapai “Moksartham jagadithiya ca iti
dharma” (mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan hidup
rohani secara selaras dan seimbang). Keempat, Tatwamasi. (aku adalah
engkau, engkau adalah aku). Manusia pada hakekatnya adalah satu,
sehingga menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri.
Masyarakat Bali toleran kepada orang lain karena beranggapan bahwa
orang lain juga sama dengan dirinya. Hal ini diperkuat lagi dengan
konsep Tri Kaya Parisudha (berpikir, berkata dan berbuat yang benar).
Kelima, Karmapala, artinya, hasil dari suatu perbuatan. Suatu
pandangan dan keyakinan bahwa setiap perbuatan pasti
mendatangkan hasil tertentu. Siapa yang berani berbuat sesuatu dia
sendiri yang akan memperoleh hasilnya. Sekecil apa pun perbuatan
manusia pasti ada hasil atau akibatnya. “jagung ditanam, maka jagung
juga yang akan dipetik”.
Sebagaimana sudah disebutkan bahwa masyarakat Bali memiliki
keramahan dan sifat toleransi yang cukup tinggi, tujuan dari semua itu
adalah terciptanya harmoni sosial. Keberadaan agama dan budaya yang
datang ke Bali tidak dianggap sebagai lawan yang harus ditentang
melainkan justru dirangkul sebagai nyama (saudara), bahkan dimaknai
memperkaya khazanah budaya dan spritualnya. Misalnya, hari raya
yang disebut sugihan Jawa, di mana dalam hari raya ini sarana upacara
biasanya ada”banten selam” (sesajen Islam), yaitu yang dibuat dari
ayam atau itik, bukan dari daging babi. Upacara ngusaba dangsil
(upacara selamatan desa atau subak) di Bungaya kangin, Bebandem,
Karangasem, di mana dalam rangkaian upacara ini akan dapat berjalan
baik, sehingga ketentraman dan kebahagiaan yang diharapkan dapat
terwujud bila ada keterlibatan langsung dari nyama Islam Belalungan
(salah satu komunitas Islam yang ada di Karangasem). Demikian juga
Makam Raden Ayu Siti Khotijah yang menjadi simbol kerukunan
umat khususnya antara umat Islam dan Hindu di Bali, di mana umat
bertemu dalam satu tempat dalam kegiatan spritualnya. Semua ini
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menjadi sebagian kecil bukti dari aplikasi langsung dari indahnya
multikulturalisme di Bali.
Dalam konteks Bali (juga Indonesia) yang multikultural,
multikulturalisme merupakan jawaban. Ia memiliki peran yang amat
sentral bagi sebuah proses terjadinya harmoni dan integrasi sosial,
yang memungkinkan setiap anggota masyarakat berbeda, di satu pihak
memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya dan
di pihak lain mampu berinteraksi dalam ruang yang sama yang
ditandai oleh kesediaan untuk menerima yang lain dan membangun
kesederajatan dalam perbedaan. Dalam multikulturalisme masyarakat
tidak monokultur, tidak eksklusif, tidak separasi dan tidak hanyut
dalam isu-isu “asli” dan “pendatang” serta kekerasan antar etnik.
Sebaliknya Masyarakat yang berbeda membangun sikap saling
menghormati satu sama lain terhadap perbedaan dan kemajemukan
yang ada, agar tercipta perdamaian dan dengan demikian
kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia.
Dengan demikian Multikulturalisme adalah sebuah kepercayaan
yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya
(ethnic and cultural groups) dapat hidup berdampingan secara damai
dalam prinsip co-existense yang ditandai oleh kesediaan untuk
menghormati budaya lain, sehingga tercipta sebuah konsepsi
masyarakat warna-warni yang tidak saja berciri partisipatoris namun
juga emansipatoris. Multikulturalisme tidak sama dengan konsep
hidup yang dianalogikan sebagai melting pot di mana unsur-unsurnya
saling mencair/melebur yang akhirnya menuju satu kesatuan.
Multikulturalisme juga tidak seperti juice, yang dalam pembuatannya
diolah sedemikian rupa melalui proses tertentu di mana hasil akhirnya
adalah sebuah minuman satu rasa. Multikulturalisme lebih tepat
dianalogikan sebagai gado-gado, yang bahan-bahannya beragam
namun saling menunjang perpaduan yang harmonis keseluruhan rasa.
Dalam multikulturalisme seseorang akan memiliki identitas
kultural, penghormatan dan keinginan untuk memahami dan belajar
tentang (dan dari) kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaan sendiri
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dan perasaan senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Dan
akhirnya melalui pengertian ini, diharapkan pada setiap warga bangsa
akan diantar untuk dapat hidup berdampingan secara damai dalam
prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati
budaya lain. Dengan demikian Bali sebagai daerah yang multikultur
adalah daerah yang telah mempelajari dan menggunakan kebudayaan
secara efektif, cepat, jelas, serta ideal dalam interaksi dan kominukasi
dengan orang lain.
Inilah indahnya multikulturalisme masyarakat Bali telah
menunjukkan pengalaman dan sumbangan dalam mengembangkan
semangat multikulturalisme dalam rentang waktu yang panjang. Ia
telah menjadi bingkai keharmonisan bangsa dan sekaligus fakta sosial
yang dapat menjadi cerminan dari masyarakat Bali untuk berelasi dan
hidup harmoni dengan sesamanya berdasarkan nilai-nilai menyama
braya.
Akan tetapi kompleksitas kehidupan yang semakin tampak dan
perubahan sosial yang tidak dapat terelakkan, multikulturalisme di
Bali mulai ”terkoyak”. Munculnya identitas ke-Bali-an yang terwakili
lewat gerakan Ajeg Bali yang secara terang-terangan mengaktualkan
diri sebagai kelompok yang berjasa untuk menjaga keajegan Bali, telah
berdampak pada keinginan beberapa kelompok masyarakat Bali untuk
menjadikan citra Bali dengan identitas yang tunggal dan homogen,
sehingga selalu dibayangkan sebagai entitas dengan batas-batas yang
jelas: berada dalam satu ruang (pulau); mempunyai bahasa yang sama;
cara hidup yang sama dengan agama yang sama. Demikian juga citra
Bali selalu dibayangkan memiliki kultur-tradisi yang senantiasa
tegar/ajeg.
•

Relasi dan Integrasi Sosial
Kehidupan masyarakat Bali tentu tidak dapat dilepaskan dari
masyarakat lainnya. Kehidupan masyarakat Bali untuk dapat eksis
tentu memerlukan relasi dengan masyarakat lain. Misalnya, dalam
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sejarah awal kehadiran identitas Islam di Bali, di situ dapat dilihat
bagaimana hubungan sosial masyarakat Bali dan Islam berjalan dengan
baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gilin dan Gilin (dalam
Soekanto 2003: 71) yang menggolongkan bahwa bentuk-bentuk
hubungan sosial sebagai akibat adanya interaksi sosial yang dinamakan
proses asosiatif adalah hubungan sosial dalam masyarakat terwujud
dari adanya kehendak rasional antar elemen masyarakat. Kehendak
rasional di sini dimaksud adalah segala hal yang disepakati bersama
dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku.
Proses ini merupakan semua bentuk hubungan sosial yang mengarah
pada semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang berhubungan.
Proses ini meliputi kerjasama (cooperation), misalnya kerjasama
spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, kerjasama tradisional
dan akomodasi (accommodation) misalnya koersi, kompromi,
arbitrasi, konsiliasi, toleransi dan ajudikasi.
Dengan adanya perubahan menyama braya dalam kehidupan
masyarakat Bali proses asosiatif itu sekarang telah bergeser menjadi
proses disosiatif. Proses disosiatif merupakan bentuk hubungan sosial
yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial
antara dua pihak atau lebih. Proses ini ditandai dengan tiga bentuk,
yakni: 1) persaingan (competition) merupakan proses sosial di mana
individu atau kelompok berusaha memenangkan persaingan tanpa
menggunakan kekerasan atau ancaman. Sifat dari persaingan ini ada
yang individual dan kelompok. Persaingan juga punya fungsi, antara
lain: menyalurkan keinginan individu atau kelompok, sebagai wadah
untuk mereka yang bersaing, sebagai alat seleksi, 2) kontravensi
(contravention) merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap
orang lain atau unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Bentuk
nyata dari sikap ini antara lain: rasa tidak suka disembunyikan,
penolakan, perlawanan, protes, memfitnah, menghasut, provokasi dan
intimidasi, dan 3) pertentangan (conflict) merupakan proses sosial
individu atau kelompok yang berusaha mencapai tujuan dengan cara
menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.
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Dalam hal ini, perasaan memegang peranan penting dalam
mempertajam perbedaan-perbedaan sehingga masing-masing pihak
berusaha menghancurkan. Konflik merupakan salah bentuk proses
disosiatif yang disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu,
kebudayaan, kepentingan, dan perubahan sosial.
Perubahan bentuk relasi inilah (nyama menjadi jelema) menjadi
tantangan dan hambatan dalam relasi dan proses integrasi sosial pada
masyarakat Bali. Semula menyama braya yang diejawantahkan sebagai
bentuk relasi asosiatif yang memiliki hubungan dan ikatan-ikatan
yang kuat, melalui pemahaman bahwa semua manusia adalah
bersaudara atau cara hidup yang memperlakukan semua manusia
sebagai saudara, telah berubah menjadi bentuk disosiatif dengan
munculnya terminilogi penduduk asli dan pendatang, krama dan
tamiu, nyama jawa menjadi jelema jawa. Dengan perkataan lain,
dalam tataran praktis, perubahan bentuk relasi telah memperlihatkan
berbagai macam pola prilaku yang mengarah pada keadaan yang saling
mencurigai, kontravensi dan konflik antara mereka yang disebut
urban dengan penduduk lokal Bali yang merasa memegang legitimasi
sah terhadap Bali. Yang urban/pendatang telah dianggap oleh
masyarakat Bali membuat Bali menjadi leteh (cemar), karena mereka
yang datang dan tinggal tidak mengerti makna dari kata-kata Bali
(Wali atau Banten) yang identik dengan kesucian baik makrokosmos
maupun mikrokosmos.
Kesadaran akan persamaan dan geneologi dalam suatu wilayah
juga memberi respon yang sangat cepat untuk menanggapi sentimensentimen yang berbau anti pendatang, dalam tataran lain, dalam
dimensi yang bersikap negatif, sentimen sosial bila tidak dikelola
dengan baik tentunya akan membawa preseden yang lebih radikal
terhadap segala sesuatu, yang salah satunya membawa efek terhadap
integrasi, terutama dikaitkan dengan masyarakat Bali yang multikultur
dan plural. Sentimen sosial yang radikal sebagai akibat perubahan pola
relasi dalam hal ini menyama braya akan cenderung mengancam relasi
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dan integrasi sosial masyarakat Bali bahkan dapat membawa konflik
horizontal yang tidak terhindarkan.

FenomenaBrayaa
Fenomena-fenomena Perubahan Menyama Bray
Seperti yang penulis telah uraikan di atas, adanya dampak yang
diakibatkan perubahan menyama braya dalam masyarakat Bali yang
multikultur telah menjadi fenomena-fenomena yang memicu
timbulnya diferensiasi sosial dan cenderung bermanifes menjadi
potensi konflik : pertama, konflik antar etnis khususnya etnis Bali dan
non Bali (misalnya konflik yang bernuansa SARA yang sempat terjadi
sampai mengakibatkan korban yang meninggal di Desa Pemogan
antara Kampung Adat Islam dengan banjar/dusun di sekitarnya yang
mayoritas Hindu. Potensi ini makin membesar dengan munculnya
kristalisasi etnis di antara manusia Bali yang makin membuat tembok
pembatas antara ”kekitaan” dengan ”kemerekaan” (weness dengan
other ness). Beberapa wacana sosial juga menjadi indikator jelas
mengenai hal ini, misalnya pemboikotan bakso atau sweeping bagi
penduduk pendatang. Kenyataan ini berasosiasi dengan proses
indigenesasi masyarakat Bali serta meningkatnya imigrasi dari luar
pulau Bali. Kedua, konflik antar kelas yang berlatar belakang ekonomi.
Masyarakat kelas ekonomi bawah yang merasa termarginalisasi sudah
mulai memposisikan diri secara frontal dengan kaum kaya, khusus
pengusaha (investor). Tindakan anarki mulai menggejala. Hal ini
terlihat aksi Desa Adat terhadap kehadiran para investor di
wilayahnya. Ketiga, konflik antar kelompok homo-aequalis dan homohirarchis. Kelompok homo-aequalis dengan ideologi egalitarian ingin
melihat masyarakat Bali yang demokratis, tanpa adanya diskriminasi
atas dasar keturunan. Di lain pihak kelompok homo hierarchis dengan
segala upaya mempertahankan status quo, hirarki tradisionalnya.
Konflik ini secara awam dikenal dengan konflik kasta yang sudah
berlangsung sejak tahun 1920-an (”Bali Adnyana” yang memuat
pandangan-pandangan golongan Tri Wangsa; Brahmana, Ksatrya dan
Wesya dalam usaha mempertahankan status sosialnya dalam
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masyarakat dan ”Surya Kanta” yang mewakili golongan Jabawangsa
dengan tujuan untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat
sesuai dengan kemajuan jaman atau untuk menghapus hegemoni Tri
Wangsa, dengan isu-isu pada hal-hal marginal yang secara langsung
dirasakan, seperti tata cara makan, tata cara berbahasa dan
perkawinan). Keempat, Konflik antara Hindu tradisional-ritualistik
dan Hindu moderen-humanistik. Hal ini nampak dengan adanya
pertentangan antara penganut tradisi yang menekankan pada ritusritus besar dengan penekanan Bali dan Hindu modern yang
menekankan pengalaman Hindu dengan konsep ”back to Veda”.
Kristalisasi indikator kontemporer masalah ini sangat jelas tampak
dengan adanya dualisme Parisada Bali yakni Parisada versi Campuhan
dan Besakih. Parisada Campuhan telah melebur diri menjadi Parisada
Dharma Hindu Bali (PDHB) sedangkan Parisada Hindu Besakih
dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali yang diakui
secara legal oleh pemerintah (Puspa 12 Juli 2008: 2-3; Wawancara, Ida
Bagus Suteja 14 September 2009 di Pemogan). Berbagai potensi dan
manifestasi konflik tersebut, makin memberi penyadaran bahwa
adanya perubahan menyama braya di tengah-tengah masyarakat Bali
yang multi etnis, budaya dan agama telah berdampak tidak lagi
kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi. Kondisi ini
menjadi ancaman dinamika masyarakat Bali dalam relasi dan
integrasinya bersama dengan liyan.
Bertitik tolak dari pernyataan di atas, maka seharusnya makin
memberi penyadaran dan upaya untuk lebih menghidupkan dan
mengaktualisasikan
serta
mengimplementasikan
nilai-nilai
persaudaraan (menyama braya) menjadi sangat urgent. Mengapa?
Tidak dapat dipungkiri, telah terjadi banyak konflik di masyarakat
berlatar belakang agama, suku dan kelompok; karena minimnya
pemahaman masyarakat tentang makna “kebhinekaan” (pluralitas),
rendahnya toleransi antar kelompok atau golongan dalam masyarakat,
menguatnya sentimen primordial antar agama, suku dan kelompok
yang mengancam relasi dan integrasi bangsa serta harmoni sosial dan
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hilangnya suatu nilai mutual trust (kepercayaan) antar anggota
masyarakat.

Dekonstruksi Menyama Braya
Perubahan nilai-nilai menyama braya dari universal,
multikultural, heterogen dan inklusif ke nilai-nilai yang monokultur,
homogen, parokial, etnosentri dan eksklusif telah mendorong
masyarakat Bali untuk menghidupkan kembali nilai-nilai menyama
braya tersebut. Misalnya apa yang dikatakan A.A. Sujana selaku Kepala
Desa Pemogan dan yang telah menjadi kepala Desa selama 10 tahun
dan sebelum sebagai bendesa adat Kepaon selama 5 tahun, bahwa
topik mengenai menyama braya akhir-akhir ini tampak meningkat.
Menurutnya, “Pada umumnya masyarakat menilai pelaksanaan nilai-

nilai menyama braya sangat urgen untuk dilaksanakan, karena nilainilai menyama braya di masyarakat Bali telah banyak berubah dan
bahkan sudah mulai ditangggalkan, khusus di masyarakat Pemogan
semakin lama semakin turun, menyama braya sekarang ini sudah
mulai luntur,“ lebih lanjut ia mengatakan “sangat senang dengan
adanya penelitian dan pendalaman mengenai menyama braya dan
perlu ada upaya keras untuk mengembalikannya”. Saat ini, perlu
disosialisasi dan implementasi secara nyata dikehidupan terkait.
Program menyama perlu digalakkan kembali” katanya (wawancara 24
Agustus 2009 di Kantor Desa Pemogan). Demikian juga yang
dilakukan oleh Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Provinsi
Bali, sebagai wahana interaksi dan komunikasi antar pemuka agama,
FKAUB sebenarnya telah tumbuh dan berkembang di Bali sejak tahun
1970-an. Melalui forum inilah kemudian agama-agama di Bali sepakat
menghidupkan kembali dan sekaligus menetapkan menyama braya
sebagai pandangan hidup (way of life) atau landasan moral agamaagama di Bali dalam membangun dan membina hubungan satu dengan
yang lain serta sekaligus mengajak agama-agama di Bali melihat
sumber dari semua sumber berasal (supreme being). Dengan perkataan
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lain, dalam menyama braya agama sebagai salah satu wujud
kepelbagaian harus tetap dapat menjadi sumber kerukunan, cinta
kasih, keharmonisan, dan kebahagiaan.
Adapun kesepakatan tersebut, diawali dengan mengamati
perkembangan keadaan masyarakat dan bangsa di tengah era
globalisasi saat ini terdapat kecenderungan manusia menampakkan
perilaku individualistis dan materialistis yang berdampak pada
perubahan tatanan sosial masyarakat mengancam integrasi bangsa dan
harmoni sosial.
•

Arah Pengembangan Menyama Braya

Menurut FKUB Provinsi Bali (Puja Media 2002: iv) kearifan
lokal, budaya menyama braya dalam fungsinya merupakan proses
saling keterikatan dan dapat dikembangkan berdasarkan pandangan
bahwa pada hakikatnya tiap umat beragama dan semua umat manusia
adalah bersaudara. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia yang
beragam keyakinan, warna kulit dan bahasa untuk saling mengenal,
bergaul dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, hormat
menghormati dalam kerukunan hidup antar umat beragama.
Umat beragama dituntut dan terpanggil untuk berdialog dalam
kesetaraan, bertukar pikiran sebagai saudara untuk memupuk
persatuan dan kesatuan. Membangun kesepakatan win-win solution
dan bukan mencari menangnya sendiri. Sikap fanatisme buta bahwa
Tuhan hanya menurunkan satu kitab suci, memandang rendah umat
dan agama yang dipuja umat lain; sikap acuh tak acuh mutlak perlu
ditinggalkan dan diganti dengan toleransi. Dalam hal ini, usulan Mukti
Ali (dalam Titib 2010: 6) tentang macam-macam dialog dapat
dijadikan titik pijak: 1) dialog kehidupan, rakyat dari pelbagai macam
agama hidup rukun dalam satu negara, satu sama lain saling
memperkaya keyakinan agamanya dengan perantaraan melakukan
ajaran dan keyakinan masing-masing, 2) dialog kerjasama, dan
kegiatan-kegiatan sosial yang memperoleh inspirasi agama, 3) dialog
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intermonastik. Hal ini dapat diberikan contoh, seseorang pemimpin
agama Hindu untuk satu minggu lamanya hidup di biara Budhis;
pemimpin Kristen untuk satu minggu hidup di pondok pesantren, dan
4) dialog koloqium teologis. Hal ini dapat dilakukan oleh ahli-ahli
agama dengan jalan tukar-menukar informasi tentang ajaran agama
masing-masing.
Dengan demikian dalam budaya menyama braya ke depan akan
tumbuh dan berkembang kesadaran bahwa beragama tidak terbatas
hanya dalam wujud kepekaan moral, tetapi juga kepekaan sosial, serta
untuk membuahkan kerukunan dan sikap terbuka. Semua umat
beragama akan dapat dengan rendah hati menyadari bahwa sikap
superioritas tidak bermanfaat untuk mengerti orang lain lebih baik,
sebab Tuhan Yang Maha Esa mengasihi semua manusia tanpa
terkecuali, dan karenanya kita harus menjadi sesama atau menjadi
sahabat/saudara bagi sesama manusia yang beragama/berkepercayaan
lain.
•

Sasaran Pembinaan Budaya Menyama Braya

Masih menurut FKUB Bali kearifan lokal menyama braya dalam
pemaknaannya, ditujukan kepada :
a. Individu/nyama lanang dan istri (saudara laki-laki dan
perempuan). Manusia adalah insan hamba Tuhan baik pria mau
pun wanita yang harus mengamalkan hidup beragama, dimulai
dalam kehidupan pribadi.
b. Anak/nyama pianak. Menyama braya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari substansi pendidikan agama berlangsung seumur
hidup dan dimulai sejak anak-anak masih kecil.
c. Pemuda/nyama
truna-truni.
Pemuda
adalah
pelanjut
kepemimpinan bangsa di masa depan. Tri guru (guru rupaka/orang
tua, guru/pendidik, guru wisesa/pemerintah) perlu memberikan
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perhatian kepada generasi muda yang sedang bertumbuh dan
mengalami transisi dalam hidup dan tata kehidupan.
d. Wanita. Wanita adalah ibu rumah tangga dan sekaligus ibu
bangsa.
Keluarga, sebagai satu kesatuan unit terkecil dalam masyarakat.
Pembinaan agama dan penumbuhan budaya menyama braya
dalam keluarga tidak dapat terabaikan, dan ditujukan agar
terwujud keluarga sukhinah, keluarga sakinah, keluarga citra
Allah, keluarga yang mampu menyatakan belas kasihan kepada
yang menderita, keluarga dalam keseimbangan keyakinan, moral
kedermawanan dan kebijaksanaan. Melalui keluarga dibangun
kehidupan sosial yang mengimplementasikan ajaran agama: 1)
menghargai kebersamaan, dalam pluralitas budaya, 2) menjauhkan
diri dari sifat serakah, dan 3) mengembangkan keadilan sosial dan
kesejahteraan.
Akan tetapi di atas semua itu, sasaran pembinaan kearifan lokal
menyama braya perlu juga dilakukan lewat pemberdayaan lembaga
pendidikan (baik formal maupun non formal), sehingga melalui
pendidikan diharapkan pemahaman generasi muda dan masyarakat
secara umum terhadap kearifan lokal menyama braya akan semakin
meningkat yang pada gilirannya menimbulkan pemahaman terhadap
jati diri. Penerapan kurikulum muatan lokal kiranya dapat memberi
peluang untuk menjadikan kearifan lokal menyama braya sebagai
mata ajar, sehingga kearifan lokal menyama braya akan mampu
bertahan dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman (Ardika 2008
dalam Sulistyawati 2008: 57).

Menyama braya sebagai jalan meneguhkan kedalaman hidup
beragama merupakan proses panjang seumur hidup melalui tahapantahapan penghayatan, pengalaman dan pencapaian. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa menyama braya :
a. Dalam masyarakat kita yang multikultural, budaya menyama
braya merupakan cermin dialog sosial sebagai wujud toleransi dan
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kerukunan inter dan antar umat beragama dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
b. Budaya menyama braya dalam penerapannya dilandasi oleh
pemahaman akan ”dharma agama” dan ”dharma negara” masingmasing umat beragama.
c. Implementasi budaya menyama braya dilaksanakan dengan lebih
mendalami peraturan perundangan yang berlaku dan tata hidup
masyarakat yang tertulis (terutama awig-awig dan pararem ) mau
pun kesepakatan yang tidak tertulis.
d. Masyarakat Bali yang religius menumbuh kembangkan budaya
menyama braya sebagai bingkai pelindung kerukunan hidup
masyarakat dari ancaman bahaya kehidupan individualistis,
materialistis dan disintegrasi masyarakat dan bangsa.
Di Desa Pemogan khususnya di Banjar Sakah upaya untuk
menghidupkan kembali nilai-nilai menyama braya juga dilakukan
dalam aspek sosial keagamaan, sebagaimana dikatakan oleh Didik
(Kepala Madrasah Al-Isalam Hidayattulah) keberadaan Madrasah yang
dipimpinnya pada awalnya memang tidak mudah dapat diterima oleh
masyarakat sekitar, tetapi seiring perjalanan waktu serta dibantu oleh
tokoh Hindu setempat akhirnya Madrasah yang berdiri tahun 1991 di
tengah-tengah perumahan penduduk dapat diterima masyarakat. Hal
ini dapat dibuktikan bahwa pelayanan kantin para santri dilayani ibu
Made yang beragama Hindu. Demikian juga satpam
(satuan
pengamanan) Madrasah ini adalah pak Putu yang juga beragama
Hindu. Pada setiap hari raya dilakukan silaturahmi dengan membawa
makanan, hal yang menarik dapat dilihat adalah ketika hari raya Idul
Adha tanggal 27 Nopember 2009, pemotongan hewan korban juga
melibatkan umat beragama Hindu, sebagaimana cerita pak Made. Pada
aspek ekonomi di Banjar Taruna Bhineka Pemogan menurut bapak
Gede Sastrawan, sang kepala dusun mengatakan: ”Bahwa di banjarnya
didirikan koperasi dengan melibatkan seluruh unsur agama dengan
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maksud agar warganya dapat hidup dalam nilai-nilai panyamabrayan,
selain untuk meningkatkan kesejahteraan warga secara ekonomi”.
•

Menyama
Menyama Braya sebagai model Persaudaraan dalam perbedaan:

Sebuah Usulan.
Bertolak dari pemahaman masyarakat Bali tentang menyama
braya sebagai suatu cara hidup yang memahami bahwa nyama braya
adalah kekayaan utama dalam hidup, jalan untuk menggapai
kebahagiaan dan keharmonisan hidup (dharma santhi), dan kearifan
lokal (local wisdom) yang dipahami dan diyakini secara luas sebagai
sebuah kearifan yang cukup efektif untuk menjaga integrasi
masyarakat (sosial) dengan cara hidup yang memperlakukan semua
manusia sebagai saudara/keluarga. Maka menyama braya dapat
dijadikan model untuk membangun persaudaraan dalam perbedaan.
Memiliki pengakuan bahwa setiap manusia adalah bersaudara,
itu berarti tidak dapat tidak harus diiringi oleh pengakuan bahwa
semua manusia tidak terkecuali memiliki kesetaraan atau dalam
hubungan yang koordinatif, bukan sub-ordinat. Setiap manusia
terpanggil untuk mengimplemantasikan kehidupannya dalam peran
dan tanggung jawab yang sama.
Dalam model ini, selain membuka jalan dibangunnya ruangruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang
menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi, ia juga
adalah sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompokkelompok etnik, budaya dan agama dapat hidup berdampingan secara
damai dalam prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk
menghormati liyan, sehingga tercipta sebuah konsepsi masyarakat
warna-warni yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga
emansipatoris. Dengan perkataan lain, berbeda tidak harus menjadi
seseorang/kelompok bersikap eksklusif, melainkan sebaliknya, yakni
inklusif dengan demikian dalam masyarakat akan tercipta kehidupan
sosial dalam perbedaan yang saling mengisi dan perbedaan yang saling
menguatkan. Masyarakat dalam dinamikanya tidak akan
257

Menyama braya: Studi Perubahan Masyarakat Bali

mengedepankan primordialisme, anti pluralitas, anti multikultural,
melainkan dalam kesederajatan untuk saling melengkapi dan
membangun keharmonisan.
Membangun persaudaraan dalam perbedaan, ia tidak sama
dengan konsep hidup yang dianalogikan sebagai melting pot di mana
unsur-unsurnya saling mencair/melebur yang akhirnya menuju satu
kesatuan. Tidak juga seperti juice, yang dalam pembuatannya diolah
sedemikian rupa melalui proses tertentu di mana hasil akhirnya adalah
sebuah minuman satu rasa. Ia lebih tepat dianalogikan sebgai gadogado, yang bahan-bahannya beragam namun saling menunjang
perpaduan yang harmonis keseluruhan rasa. Setiap pribadi akan tetap
memiliki identitas kultural, penghormatan dan keinginan untuk
memahami dan belajar tentang (dan dari) orang lain dan memiliki
perasaan senang dengan perbedaan. Kenyataan ini akan dapat
menghindarkan kita dari prasangka, antipati, kesalahpahaman, dan
konflik ketika hidup berdampingan dengan orang yang memiliki
budaya, etnis, dan agama yang berbeda.
Persaudaraan dalam perbedaan menyadarkan kita akan ada cara
hidup yang berbeda di tengah konteks ke-Bali-an yang kaya dengan
keragaman, dan akan dapat menjadi spirit untuk membangun
kekuatan dalam keragaman sekaligus kenyataan yang memperkaya keBali-an. Pada akhirnya melalui model ini, secara umum diharapkan
pada setiap warga bangsa akan diantar untuk dapat hidup
berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai
oleh kesediaan untuk menghormati keberadaan orang lain. Dengan
demikian ia juga menjadi sebuah otokritik bagi setiap
orang/kelompok/etnis/agama/budaya untuk melakukan dekonstruksi
diri dalam perjumpaannya bersama yang lain.
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•

Menyama Braya Sebagai
Sebagai Model Persaudaraan

Dalam Tuhan:

Sebuah Usulan

Menyama braya tidak hanya dapat dibangun sebagai sebuah
model persaudaraan dalam perbedaan, tapi juga dapat dibangun
sebagai model persaudaraan dalam Tuhan. Adanya pengakuan bahwa
setiap umat manusia adalah bersaudara, itu berarti harus juga diiringi
oleh satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan manusia adalah
satu. Adalah keliru bila manusia mengaku bersaudara tetapi tidak
mengakui penciptanya atau dalam pemahaman sub-ordinat. Pastilah
Tuhan yang satu telah menciptakan manusia dalam keanekaragaman
keyakinan, warna kulit, dan bahasa untuk saling mengenal, bergaul,
tolong-menolong dalam kebaikan, hormat-menghormati dan
ketaqwaan guna mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam
bumi yang satu. Dengan demikian konsep kata yang ada di balik kata
Tuhan dalam menyama braya seharusnya adalah konsep yang dapat
diterima oleh umat beragama (agama-agama di Bali). Tuhan sebagai
Yang Maha Kuasa, Pencipta, Penguasa Alam Semesta atau apa yang
oleh John Hick disebut Kekal (eternal one) dan Hans Kung adalah
absolute (John Hick, dalam Titaley 2001: 8), yang kemudian dipahami
sebagai Tritunggal oleh Kristen, Ida Sang Hyang Widhi Wasa oleh
Hindu, Allah SWT oleh Islam hendaknya dipahami sebagai namanama budayawi yang mereka warisi dari budaya-budaya tempat lahir
dan berkembangnya agama-agama itu.
Dalam konteks menyama braya semua itu menunjuk kepada
Tuhan yang satu itu. Dengan demikian, dalam menyama braya agamaagama di Bali harus hidup dalam kesejajaran, setara satu dengan lain
atau dalam hubungan koordinatif, bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Setiap agama terpanggil untuk mengimplementasikan
kehadirannya dalam peran dan tanggung jawab yang sama di Bali.
Kehadiran agama-agama yang dianut oleh masyarakat Bali memiliki
posisi yang sama satu dengan yang lain. Di Bali, Hindu adalah
“mayoritas” itu tidak berarti dalam hubungan dengan agama-agama
yang lain bersifat sub-ordinat.
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Lebih lanjut gambar di bawah mungkin dapat dijadikan sebuah
“acuan atau solusi alternatif” pemahaman tentang posisi agama-agama
dalam konteks menyama braya/persaudaraan di dalam Tuhan (Titaley
2004 dalam Dokumen No.C-18/PGI/2004):

Gambar 6.3.
YANG MUTLAK DALAM PEMAHAMAN
KEBERAGAMAAN INDONESIA
YANG MUTLAK

abstrak
empirik

TUHAN YANG MAHA KUASA
(YANG KETUHANANNYA MAHA ESA)

Allah
SWT

Islam

Allah
Tritunggal

Kristen

Puang
Matua

Aluk ta
dolo

Sang
Hyang
Widhi
Wasa

Hindu

Than

Kong Hu
Chu

Melalui model ini, kita akan berjumpa dalam inklusiftransformatif (inklusif karena ada kesediaan untuk menerima
keberadaan yang lain, akan tetapi melahirkan transformasi
pemahaman). Dengan demikian, pluralitas agama, akan membuka
pintu bagi setiap orang merasa perlu saling berbagi pengalaman hidup
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berimannya dalam rangka saling mencari pada agama lain inspirasi
yang saling memperkaya identitas dan praksis iman. Dalam jenis
dialog ini seorang beragama, Kristen misalnya menghidupi imannya
menurut ajaran dan tradisi agamanya, tetapi ia beranggapan pula
bahwa pengalaman doa dan kotemplasi, tapa, dan puasa dari
sesamanya yang lain (Hindu, Muslim, Budha, dan Kong Hu Chu) dapat
memperkaya identitas kristianinya atau apa yang disebut oleh Mukti
Ali Dialog Intermonastik. Pemahaman ini sungguh berbeda dengan
pendekatan doktrinal. Suatu pendekatan berdasarkan sub-ordinatif,
Tuhan yang eksklusif dan mengklaim bahwa Tuhannyalah yang paling
benar dibanding dengan Tuhan dalam agama yang lain. Ia tidak
triumpalistik, yaitu bahwa agama-agama yang memonopoli kebenaran
Tuhan harus menjadikan setiap orang sebagai pengikutnya,
menjadikan agamanya satu-satunya agama bagi seluruh umat manusia.
Persoalannya adalah adakah pengalaman keagamaan yang
absolut? Adakah simbol yang mampu mengatasi sepenuhnya
kenyataan ilahi? Seperti yang dikatakan Coward (1994: 185)
mengatakan bahwa kita memiliki keterbatasan mengenai realitas yang
transenden. Demikian juga Mujiran (2003: 92-93) bahwa tidak ada
pengalaman keagamaan yang absolut. Masing-masing pribadi
membangun relasi dengan yang ilahi dengan caranya sendiri dan unik.
Klaim kebenaran absolut tidak pernah menjadi kenyataan dalam
ekspresi kontekstualnya. Kebenarannya selalu dinyatakan dengan
keterbatasan manusia. Karena itu, kebenaran yang dinyatakan dalam
agama-agama harus dideabsolutisasi, karena kebenaran tersebut secara
esensial dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, keterbatasan bahasa
dan superstruktur sosial budaya. Siapakah manusia yang bisa
menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa TUHAN itu adalah
seperti yang dipahaminya secara kultural itu?
Untuk
mengungkapkan
keterbatasan
manusia
dalam
pemahamannya terhadap Tuhan ada baiknya metafora yang
digunakan Titaley (dalam Tim Balitbang PGI 2003:215-216) dapat
digunakan sebagai intropeksi setiap pengalaman keagamaan manusia:
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“Pemahaman seorang anak terhadap bapaknya, yang bernama Badu,
mengungkapkan keterbatasan manusia dalam pemahamannya terhadap
Tuhan. Karena si anak hanya hidup untuk waktu yang singkat bersama
Badu, sebab ditinggal mati, si anak itu hanya mengenal Badu sematamata sebagai seorang bapak saja. Ini tentu tidak salah, akan tetapi Badu
itu tidaklah hanya seorang bapak. Ia lebih dari sekedar bapak.
Karenanya si anak yang ingin mengenal lebih baik Badu itu lalu harus
bertanya pada ibunya lebih lanjut tentang Badu itu. Pemahaman yang
ia terima dari ibunya, Badu adalah seorang suami yang baik, dan suami
yang sayang pada keluarganya. Tidak puas dengan tambahan informasi
dari ibunya yang semakin mendorong ingin tahunya, ia lalu bertanya
pada adik Badu. Dari adik Badu itu, ia mendapatkan cerita lain dari
pengalamannya sendiri dan pemahaman ibunya. Badu adalah seorang
anak yang nakal, suka petualangan dan anak yang tidak memiliki
kehidupan berkeluarga yang bahagia. Semakin penasaran dengan
informasi yang diperolehnya, si anak lalu nekad bertanya pada kawan
Badu. Dari kawan Badu itu, ia memperoleh informasi bahwa Badu
adalah seorang sahabat sejati, kawan yang setia dan penuh perhatian.
Sudah tentu informasi-informasi yang berhasil dihimpunnya tidak
dapat menggambarkan sepenuhnya siapa Badu, bapaknya itu. Akan
tetapi setidaknya dengan pemahaman dirinya yang sahih sebagai
seorang anak, dan juga pemahaman ibunya, isteri Badu yang juga sama
sahihnya dengan pengalamannya sebagai anak, maka demikian juga
pemahaman seorang adik perempuan dan seorang sahabat turut
memperkaya pemahaman si anak terhadap si Badu itu. Tentu
pemahaman si anak terhadap Badu sebagai bapak tidak salah, bahkan
sahih, sesahih pemahaman ibunya, adik dan sahabat bapaknya. Akan
tetapi Badu itu bukan sekedar seorang bapak, atau suami atau kakak
atau sahabat bapaknya. Ia adalah semuanya dan lebih dari itu lagi.
Kalau si anak sudah memutlakkan pemahamannya tentang Badu hanya
sebagai bapak saja, ia telah mereduksi Badu itu, dan kebenaran itu tidak
ada lagi padanya. Ia menjadi eksklusif”.

Lebih lanjut Titaley (dalam Tim Balitbang PGI 2003: 215-216)
mengatakan: Jadi kalau Badu yang nyata dalam kehidupan si anak itu
saja tidak bisa dipahami secara sempurna, apalagi Tuhan yang tidak
kelihatan itu. Siapakah manusia yang bisa menyatakan dengan penuh
keyakinan bahwa Tuhan itu adalah seperti yang dipahami secara
kultural itu? Bung Karno dalam kuliah umumnya tentang agama di
Universitas Indonesia pada tahun 1955 (dalam Madrasuta 2007: viiiix) mengatakan:
“Saya akan menceritakan kepada saudara-saudara sekalian hikayat
seekor gajah dan empat orang buta. Pada suatu hari Sri Baginda sesuatu
negara menyuruh mendatangkan gajah beliau di halaman istana dan
memerintahkan pada waktu yang sama mendatangkan pula empat
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orang buta. Setelah gajah dan empat orang buta itu tiba, maka Sri
Baginda meminta supaya orang-orang tuna netra itu masing-masing
menjawab pertanyaan: apakah gajah itu? Untuk menjawab pertanyaan
keempat orang buta itu diminta secara bergilir mendekati gajah itu dan
meraba-raba tubuhnya.
Orang buta pertama maju dan terpeganglah olehnya ekor gajah itu,
yang dipegangnya dari pangkal sampai ke ujungnya. Kemudian ia
berkata: “Gajah menyerupai penghalau lalat, tetapi agak lunak dan
panjang”. Orang buta kedua maju dan kebetulan yang dipegangnya
adalah kaki si gajah. Berkatalah ia: “Gajah itu seperti bambu besar meski
agak lunak”. Orang buta ketiga maju. Ia diperintahkan naik tangga,
maka terpeganglah telinga gajah itu. Berkatalah ia: “Gajah itu seperti
daun besar dan tebal”. Akhirnya tiba giliran orang buta keempat.
Terpeganglah olehnya belalai gajah dan diraba-rabanya. Setelah itu
berkatalah ia: “Gajah itu seperti pipa karet yang besar”.
Berkatalah Bung Karno: “Nah saudara-saudara. Siapakah yang benar di
antara keempat orang buta itu? Jawabannya mudah: mereka semua
benar, walaupun jawaban mereka berlainan. Begitulah saudara-saudara
keadaan agama. Di Indonesia ada bermacam-macam agama, semua
benar seperti jawaban-jawaban orang-orang buta tentang gajah itu juga
benar. Karena manusia itu kecil, ia tidak dapat mengetahui segala
sesuatu. Yang dapat dilihat atau dipahaminya sebagian atau beberapa
segi alam wujud ini”

Bung karno mungkin benar dalam premisnya, tetapi salah dalam
kesimpulan. Cerita tentang gajah dan empat orang buta mungkin lebih
cocok sebagai analogi tentang pemahaman manusia terhadap Tuhan,
sebab memang benar tidak seorang pun mengetahui Tuhan secara
sempurna. Persoalannya sekarang adalah apakah agama-agama di Bali
dapat memiliki pemahaman yang demikian?

Menyama braya sebagai model membangun persaudaraan di
dalam Tuhan memberi peluang untuk itu, karenanya setiap agama
(umat beragama) di Bali harus berani secara kritis dan terbuka
melakukan transformasi pemahaman atau meredefinisikan kembali
akan arti panggilan dan kehadirannya, dan juga terhadap agama lain,
secara khusus di Bali dan juga dalam ruang yang lebih luas yakni
Indonesia dan dunia. Agama-agama yang ada juga harus berani
mengakui kekeliruan dan kekurangannya bila selama ini eksklusif
dalam memandang yang lain, demikian juga akan pemahamannya
tentang inklusif dan pluralis. Ungkapan sederhana tetapi cukup
menggelitik dalam kehidupan sosial masyarakat atau menyama braya
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di Bali: “Berapa ada bumi: satu, berapa ada manusia: banyak, berapa
ada agama: banyak, dan berapa ada Tuhan: satu”, Ungkapan ini
memiliki pengertian dan makna bahwa Tuhan yang satu menciptakan
manusia dan agama yang banyak, dengan maksud agar manusia dan
agama yang banyak saling melengkapi dan berjuang bersama di bumi
yang satu dalam membangun keharmonisan dan kedamaian serta
keadilan.
Ungkapan sederhana di atas, layak dan perlu mendapat
perhatian yang lebih serius bagi setiap agama yang ada di Bali dalam
menggali dasar-dasar teologis guna menjadi model persaudaraan di
dalam Tuhan, tanpa harus kehilangan identitas diri.
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