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Abstract
Religion as a cultural system is a pattern for behavior that consists of a series of rules,
plans, and instructions that humans use in regulating their actions, which were expressed by an
American anthropologist, Clifford Geertz. The organization of understanding that is enshrined in
symbols related to the expression of human behavior is understood as culture. Religion can not
only be understood as a set of values outside of humans, but also a system of knowledge and a
system of symbols that can give birth to meaning. Communities in the area have their own culture
that is in accordance with the values of the community's point of view that reflect the community's
view of life. Culture then turns into values and norms that become local culture. Local culture is
often called local wisdom which can be interpreted as a whole including and may be considered
the same as cultural identity which is translated as the cultural identity or personality of a nation,
which results in the nation being more able to absorb and process cultural influences that come
to it. from outside his own area, according to his character and personal needs. The interaction
between religion and culture has resulted in cultural diversity. Likewise with Balinese culture,
which is dominantly influenced by Hinduism, which later will create synergies between the two.
Keywords: Synergy, Hinduism, Balinese Culture, Sociology
Karana, sehingga hubungan yang harmonis
menjadi pedoman kehidupan yang selalu
diterapkan. Masyarakat senantiasa dituntut
untuk tetap menjaga keselarasan keserasian,
dan keseimbangan hubungan antara manusia
dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya,
serta hubungan manusia dengan lingkungan
alam. Masyarakat Bali dibesarkan oleh
tuntutan nurani untuk mempersembahkan
yang terbaik dari yang dimiliki. Masyarakat
Bali terbiasa bekerja dengan etos kerja tinggi,
namun tidak berorientasi pada hasil yang
tinggi.
Norma
agama
yang
kuat,
menjadikanya terbiasa berkarya sebaikbaiknya sebagai bentuk persembahan.

1. PENDAHULUAN
Bali dikenal sebagai The Paradise
Island kepada pulau Bali sejak tahun 1930
oleh seorang penulis asing bernama Hickman
Powel. Nehru juga mendeskripsikan pulau
Bali sebagai the morning of the world.
Banyak nama yang disematkan untuk pulau
bali menjadi sebuah interpertasi bahwa pulau
Bali menjadi salah satu tempat yang wajib
dikunjungi oleh wisatawan seluruh dunia.
Seluruh orang ingin mengetahui banyak hal
tentang Pulau yang indah dan kaya akan
tradisi ini. Tata kemasyarakatan di Pulau Bali
selalu dilandasi dengan konsep Tri Hita
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Karena itu, bagi sebagian besar masyarakat
Bali kerja adalah yajna.
Pulau Bali pada sejak lama telah
menjadi salah satu destinasi wisata yang
eksotik dunia, bahkan dalam halaman
kompas.com bali dinobatkan sebagai
destinasi paling populer di dunia dan Asia
tahun 2021 menurut penghargaan Travelers’
Choice Best of the Best 2021 oleh aplikasi
perjalanan TripAdvisor. Walau dalam
suasana pandemi pulau Bali masih menjadi
target wisatawan untuk berlibur. Ini
menandakan Agama Hindu dan budaya Bali
sangat memiliki kesan tersendiri bagi
wisatawan. Berbagai macam kerajinan dan
karya seni masyarakat Bali banyak dibawa ke
berbagai belahan dunia, sehingga menjadikan
Bali menjadi Pulau kecil yang semakin
terkenal. Tim kesenian Bali yang
mementaskan tari-tarian, gong dan tabuh
hingga melanglang ke seluruh benua tentu
memberikan dampak signifikan terhadap
perhatian dunia kepada Bali. Faktor budaya
yang dijiwai oleh Agama Hindu membuat
wisatawan asing semakin betah berada di
Pulau Bali. Agama Hindu merupakan nafas
dan jiwa budaya Bali, antara Agama Hindu
dengan budaya Bali bersinergi, sehingga
membentuk sebuah jalinan yang saling
memperkuat serta saling memberikan
sumbangan yang tidak dapat dipisahkan.
Masyarakat
Bali
mempunyai
sosiologi budaya yang menjadi tumpuan
kekuatan pariwisatanya. Hampir semua sisi
kehidupan masyarakat Bali dapat menjadi
bahan inspirasi untuk dijadikan daya tarik
bagi wisatawan, bahkan tidak sedikit
wisatawawan dalam maupun luar negeri
akhirnya menetap dan menjadikan Bali
sebagai inspirasi. Hampir semua orang
senang berkunjung ke Pulau Dewata ini
(Malik et al., 2016). Tylor kemukakan bahwa
kebudayaan ialah keseluruhan kompleks
yang meliputi pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum dan kemampuankemampuan lainnya serta kebiasaan yang

diperoleh
manusia
sebagai
anggota
masyarakat (Judistira, 2001). Menekankan
mengenai kebudayaan, identitas merupakan
ekspresi dari keberadaan budaya suatu
kelompok. Menurut Wartayasa (2018)
Identitas etnik misalnya dapat ditentukan
oleh faktor-faktor material budaya, seperti
makanan, pakaian, perumahan, peralatan,
dan faktor-faktor nonmaterial seperti bahasa,
adat istiadat, kepercayaan, cara berfikir,
sikap, dan lain-lain. Akan tetapi identitas
budaya tidak datang sendiri, melainkan
dibentuk atau dibangun oleh sebuah interaksi
dinamis antara konteks (dan sejarah) dan
construct. Oleh karena itu sifatnya situasional
dan berubah, disusun dalam hubungannya
dengan sejumlah other. Masyarakat Bali
dalam hal ini bukanlah sekelompok manusia
yang dilahirkan di tanah Bali, bukan pula
orang yang dibersarkan dan berdomisili di
Bali, bukan pula orang-orang-orang yang
menggunakan atribut kebudayaan Bali.
Sejatinya identitas tersebut tercermin dari
sikap dan prilaku dalam keseharian, yakni
tata cara berinteraksi dalam masyarakat luas.
Umat Hindu yang menggunakan kebudayaan
bali sebagai pedoman hidupnya itulah yang
pantas memiliki identitas sebagai manusia
Bali.
Pada masing-masing daerah di Bali
memiliki ciri yang bervariasi dan kekhasan
tersendiri. Pada umumnya menurut para
antropolog ada dua bentuk masyarakat Bali
akibat kuat-lemahnya pengaruh kebudayaan
Hindu-Jawa (Majapahit) pada zaman dahulu,
yakni, masyarakat Bali Aga dan Bali
Majapahit. Masyarakat yang kurang
mendapat pengaruh kebudayaan Hindu Jawa
termasuk dalam kategori masyarakat Bali
Aga. Biasanya masyarakat Bali Aga ini
tinggal di daerah pegunungan dalam
kelompok terpisah seperti masyarakat di
Karangasem desa Tenganan, Masyarakat di
Bangli pada Desa Trunyan, dan ada pula di
Buleleng pada Desa Sembiran, Pedawa, dan
Tigawasa. Masyarakat kelompok ini juga
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menyebut diri sebagai masyarakat Bali Mula.
Masyarakan bali aga yang tidak tunduk
terhap penguasa Majapahit cenderung
mengisoler diri sehingga mereka menjadi
kelompok masyarakat yang terpisah-pisah
diantara masyarakat pendatang baru.
Walaupun secara umum dikelompokkan
dalam satu kelompok bali aga, mereka
memiliki berbagai perbedaan, seperti sistem
penguburun, ritual keagamaan, dan struktur
kepemimpinan
adat
(Bagus
dalam
Koentjaraningrat, 1988)
Sejalannya antara budaya Bali dan
agama Hindu telah berjalan seiring sejak
masa prasejarah Bali. Bali telah mengadakan
hubungan dengan India dan China dari
ditemukannya tinggalan arkeologi. Begitu
pula ketika Agama Hindu dan Buddha dianut
oleh masyarakat Bali. Pertumbuhan budaya
di Bali ini juga berlangsung dan terkena
pengaruh asing. Dalam pertumbuhan budaya
ini agama hindu nampak sangat dominan
dalam
memberikan
warna
kepada
kebudayaan dan kehidupan masyarakat di
Bali. Walaupun demikian, kedatangan dan
pengaruh Agama Buddha, Kong Hu Chu,
Tao juga kepercayaan masa prasejarah
bersinergi dengan pertumbuhan budaya Bali.
Terhitung semenjak keruntuhan Majapahit di
Jawa Timur, identitas budaya di Bali mampu
dipertahankan. Selain pengaruh Hindu Budha
agama lain seperti agama Islam juga
memberikan warna dalam perkembangan
kebudayaan di Bali.
Para misionaris Kristen (Katolik dan
Protestan) juga melakukan pendekatan
maupun konfersi di Bali dimulai pada masa
penjajahan Belanda dan berlanjut dengan
pergerakkan kebangsaan, yang kemudian
diikuti dengan tumbuh kembangnya
nasionalisme Indonesia. Sejalan dengan hal
tersebut Bali semakin mampu menunjukkan
jati dirinya dan budaya Bali mulai tampil di
berbagai belahan dunia. Dewasa ini, sinergi
Agama Hindu dan budaya Bali menghadapi
tantangan global, tantangan materialisme,

dan bahkan hedonisme yang tentunya
memberi dampak terhadap agama-agama dan
kebudayaan Bali. Proses sinergi Agama
Hindu dengan budaya Bali dan bagaimana
budaya
Bali
menghadapi
tantangan
globalisasi penting untuk dikaji untuk
mendapatkan
beberapa
solusi
dan
pemahaman bagi masyarakat Bali untuk tetap
menjalankan kehidupan yang harmonis.
II. METODE
Penelitian mengenai Sinergitas Agama
Hindu dan Budaya Bali Perspektif Sosiologi
ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering
disebut metode penelitian naturalistik karena
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang
alamiah (natural setting), disebut juga
sebagai metode etnographi, karena pada
awalnya metode ini lebih banyak digunakan
untuk penelitian bidang antropologi budaya,
disebut sebagai metode kualitatif, karena data
yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat
kualitatif (Sugiyono, 2017). Metode
deskriptif ialah suatu metode penelitian yang
digunakan dalam Penelitian deskriptif untuk
menggambarkan fenomena yang ada.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian
yang memberi uraian mengenai gejala sosial
yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang
nilai variabel berdasarkan indikator yang
diteliti tanpa membuat hubungan dan
perbandingan dengan sejumlah variabel yang
lain (Wekke, 2019). Pada penelitian ini akan
hasil penelitian dideskripsikan dengan katakata secara jelas mengenai Sinergitas Agama
Hindu dan Budaya Bali Perspektif Sosiologi.
III. PEMBAHASAN
3.1 Karakteristik Agama Hindu
Kata dharma begitu erat pada Agama
Hindu karena kata tersebut memiliki
pengertian yang lebih luas dibandingkan
dengan pengertian kata agama dalam bahasa
Indonesia. Kata dharma yang disejajarkan
dengan agama, mejadikan sebutan agama
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Hindu sama dengan Hindu Dharma. Hindu
sejatinya adalah sebuah sebutan yang
diberikan oleh orang-orang persia yang
mengadakan interaksi dengan penduduk di
lembah Sungai Sindhu dan ketika orangorang Yunani mengadakan kontak dengan
masyarakat di lembah sungai Sindhu. Nama
asli dari agama ini adalah Sanatana Dharma
atau Vaidika Dharma. Kata Sanatana Dharma
berarti agama yang bersifat abadi dan akan
selalu dipedomani oleh umat manusia
sepanjang masa, karena ajaran yang
disampaikan adalah kebenaran yang bersifat
universal, merupakan santapan rohani dan
pedoman hidup umat manusia yang tentunya
tidak terikat oleh kurun waktu tertentu. Kata
Vaidika Dharma berarti ajaran agama yang
bersumber pada kitab suci Veda, yakni
wahyu Tuhan Yang Maha Esa (Mahadevan,
1984).
Agama Hindu meyakini perbuatan
yang dilakukan setiap manusia harus
disucikan, perbuatan yang harus disucikan itu
adalah berkata-kata yang benar dan suci,
berbuat yang benar dan suci dan berpikiran
yang benar dan suci (Hartaka, 2020). Kitab
suci Veda menjadi dasar atau sumber
mengalirnya ajaran Agama Hindu. Para rsi
dan bijaksana pada zaman dahulu telah
menyatakan
pengalaman-pengalaman
spiritual-intuisi mereka di dalam kitab-kitab
Upanisad, pengalaman-pengalaman ini
sifatnya langsung dan sempurna. Hindu
Dharma
memandang
pengalamanpengalaman para maharsi di zaman dahulu
itu sebagai autoritasnya. Kebenaran yang
tidak ternilai yang telah ditemukan oleh para
maharsi dan orang-orang bijak sejak ribuan
tahun yang lalu, membentuk kemuliaan
Hinduisme, oleh karena itu Hindu Dharma
merupakan wahyu Tuhan Yang Maha Esa
(Sivananda, 1988). Penganut agama Hindu
sebagian besar terdapat di anak benua India.
Agama Hindu ini pernah tersebar di Asia
Tenggara sampai kira-kira abad ke-15, lebih
tepatnya pada masa keruntuhan Majapahit.

Pada saat ini, mayoritas pemeluk agama
Hindu di Indonesia adalah masyarakat Bali,
namun di penjuru nusantara juga terdapat
umat Hindu dengan karakteristik adat dan
tradisi masing-masing.
Ajaran kebenaran yang menjadi
tuntunan
berkehidupan
dalam
Manavadharmasastra bersumber dari kitab
suci Veda (Sruti) yaitu wahyu Tuhan Yang
Maha Esa sebagai sumber tertinggi,
selanjutnya Smrti (Dharmasastra yang
bersumber dari ingatan para maharsi), Sila
(teladan tokoh dan orang suci yang termuat
dalam berbagai kitab Itihasa maupun Purana,
Acara (tradisi yang hidup pada masa yang
lalu yang juga dimuat dalam berbagai kitab
Itihasa) dan yang terakhir Atmanastuti, yakni
pertimbangan yang matang bersumber dari
hati nurani yang luhur. Dewasa ini diwakili
oleh majelis tertinggi umat Hindu dan di
Indonesia disebut Parisada Hindu Dharma
Indonesia merumusan berbagai pedoman dan
tuntunan umat berdasarkan dasar tersbut
diatas. Melalui rapat (paruman) Sabha
Pandita sebagai organ tertinggi Parisada
mengeluarkan Bhisama (semacam fatwa)
bilamana tidak ditemukan sumber atau
penjelasannya di dalam sumber-sumber
ajaran Hindu yang kedudukannya lebih
tinggi, sedangkan Pengurus Harian adalah
sebagai eksekutor dengan menjalankan hasil
keputusan sesuai dengan tata administrasi
yang sesuai dengan peraturan perundangundangan
Hindu Dharma menjadi agama yang
fleksible karena kemerdekaan pikiran secara
rasional menjadi penting dilakukan. Hindu
memperkenalkan keleluasaan dalam aktifitas
ritual dan pemujaan yang diyakini umatnya.
Hindu ialah agama yang memperkenalkan
kebebasan mutlak terhadap daya nalar dan
perasaan manusia dengan menyelami
pertanyaan-pertanyaan yang mendalam
terhadap
hakikat
ketuhanan,
jiwa,
penciptaan, bentuk pemujaan dan tujuan
kehidupan ini. Hindu bukan agama yang
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menggunakan doktrin, namun selalu
bersandar nilai-nilai yang bersifat universal.
Bukan pula ketaatan akan satu model ritual
tertentu maupun dogma-dogma atau bentukbentuk pemujaan tertentu. Agama ini
memberikan pemahaman kepada setiap
manusia untuk merenungkan, menyelidiki,
mencari dan memikirkannya, oleh karena itu
segala macam keyakinan, bentuk pemujaan,
berbagai ritual serta adat-istiadat yang
berbeda, memperoleh tempat yang terhormat
secara berdampingan dalam Hindu Dharma
dan dibudayakan serta dikembangkan dalam
hubungan yang selaras antara yang satu
dengan yang lainnya.
Agama Hindu di Bali pada dasarnya
mengembangkan ajarannya sesuai dengan
desa (tempat), kala (waktu) dan patra
(keadaan sosial ekonomi, situasi dan
kondisi). Dalam pelaksanaan ajaran agama
Hindu selalu berpegang kepada Tiga
Kerangka Dasar Agama Hindu yaitu Tattwa
(filsafat), etika (tata susila) dan ritual
(upacara). Ketiga kerangka ini merupakan
sebagai dasar bagi setiap umat Hindu
dalam
usahanya untuk
mencapai
ketenangan
dan
ketentraman
dalam
keyakinanya. Aspek tattwa atau filsafat
agama merupakan inti ajaran Agama Hindu,
sedangkan aspek susila atau etika merupakan
pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan
masyarakat
sehari-hari.
Hindu
Bali
dimaksudkan disini adalah agama Hindu
yang
dilaksanakan
dalam
koridor
kebudayaan Bali. Di sini perlu ditegaskan
bahwa dengan menggunakan kata “Hindu”,
maka
Hindu
bali
mengakui
dan
mengamalkan ajaran Catur Veda (Saputra
dkk, 2018).
Dasar keyakinan agama Hindu yang
dikenal dengan istilah sradha tidak akan ada
artinya bila tidak diamalkan oleh pemeluknya
dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana
seharusnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan
menyebarkan kasih sayang dengan cara
mengamalkan konsep yadnya, Dalam ajaran

tata susila Hindu Dharma dijelaskan
mengenai konsep berbagi berlandas pada
ketulus ikhlasan, yang wajib digunakan
sebagai pedoman yang harus dilakoni oleh
setiap umat. Selain itu pada aspek acara yang
sangat komplek membahas mengenai
berbagai aktivitas keagamaan terutama
dalam hal ritual dengan berbagai kaitannya
dan hal ini oleh karena sifatnya berbagai
bentuk atau wujud pengalaman ajaran yang
kasat mata, maka faktor lingkungan alam dan
budaya yang menekankan keharmonisan
memberikan warna yang berbeda dari
praktek-praktek
ritual/keagamaan.
Demikianlah keanekaragaman dalam bentuk
luarnya, namun memiliki satu keragaman dan
satu tujuan mewujudkan kesejahtraan
jasmani dan rohani serta bersatunya Atman
dengan Brahman.
3.2 Kebudayaan Bali
Kebudayaan sebagai suatu sistem
budaya, aktivitas dan hasil karya fisik
manusia yang berada dalam suatu masyarakat
dimana kemunculannya itu diperoleh melalui
proses belajar, baik itu formal maupun
informal. Hal ini menunjukan bahwa
kebudayaan tidak akan hadir dengan
sendirinya, melainkan ada karena adanya
manusia dalam komunitas sosial, sehingga
antara manusia, masyarakat dan kebudayaan
akan
saling
mendukung.
Manusia
menciptakan kebudayaan sebagai usaha
untuk mempertahankan hidupnya di muka
bumi ini, Dengan kebudayaan kehidupan
keagamaan manusia akan nampak, dan ini
menjadikan pembeda terhadap jenis makhluk
lainnya yang ada di muka bumi ini. Lebih
lanjut pembahasan mengenai kebudayaan
dijelaskan oleh A.L. Kroeber yang
mengganggap bahwa kebudayaan itu
memiliki sifat yang super organik yaitu
keberadaannya telah mengatasi keberadaan
dari setiap individu atau organic yang artinya
walaupun kebudayaan itu dilakukan oleh
semua
orang,
tetapi
wujud
atau
keberadaannya bebas dari individu tertentu.
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Manusia sebagai homo sapiens, di dalam
hidupnya akan senantiasa berkreasi tentang
eksistensinya di dunia. Manusia akan
memahami lingkungannya yang pada
akhirnya manusia akan menghasilkan
kebudayaan.
Kebudayaan dapat dipelajari dan
diciptakan oleh manusia karena pada diri
manusia itu memiliki, pertama, kemampuan
untuk berbicara (bahasa), kemampuan ini
sangat menentukan terhadap perjalanan
manusia di muka bumi, dengan bahasa
manusia dapat merumuskan berbagai hal
yang ada dalam pikirannya, sehingga
kemungkinan kebudayaan pun muncul dari
kemampuan manusia di dalam berbicara.
Manusia,
tentunya
memiliki
bentuk
perwujudan yang lebih halus dalam
mengemukakan bahasanya, manusia mampu
membuat bahsa secara lisan ataupun tertulis
dan melalui inilah manusia dapat
menciptakan karyanya bagi kelangsungan
hidupnya. Kedua, manusia memiliki akal
atau otak besar. Inilah yang membedakan
antara manusia dengan makhluk lainnya,
dimana otak manusia yang besar ini telah
mampu berpikir secara lebih luas dan
mendalam yang berbeda dengan makhluk
lainnya. Dengan otaknya, manusia berpikir
untuk menciptakan suatu budaya yang akan
menunjang terhadap kehidupannya di muka
bumi ini. Dengan kemampuan bahasa dan
akal juga, maka manusia dapat belajar dan
menciptakan kebudayaan, bahkan manusia
dapat menciptakan kebudayaan-kebudayaan
baru yang diperlukan. Dengan belajar
terhadap budaya, berarti manusia telah
menunjukan dirinya sebagai manusia yang
memiliki kebudayaan/ manusia yang
berperadaban. Manusia dengan budaya
merupakan dua komponen yang saling
menunjang, karena dengan budaya manusia
mampu mempertahankan hidupnya, begitu
juga budaya dengan manusia telah
mengalami
berbagai
perkembangan.
(Miharja, 2013)

Agama membawa pengaruh yang besar
pada kehidupan sosial maupun idiologi
masyarakat tertentu, agama pula menjadi
hukum yang mendasar di dunia yang
kemudian berkembang dan menjadi budaya.
Masyarakat bebas untuk memilih agama
maupun kepercayaannya, namun terkadang
kepercayaan ini telah mendarah daging sedari
dini karena telah dibentuk sejak lahir agar
dapat menentukan petak kehidupan di masa
depan (Hartaka & Made, 2021) Membahas
mengenai kebudayaan, pada hakikatnya
kebudayaan Bali tergolong tipe kebudayaan
yang mengedepankan nilai-nilai religius dan
estetika. Unsur religi dan estetika ini selalu
mendampingi unsur lainnya. Hal ini
memberikan kesan bahwa hampir tidak ada
gejala atau peristiwa yang secara totalitas
betul-betul bersifat profan atau sekuler,
melainkan selalu mengandung nuansanuansa religius dan seni. Kentalnya nuansa
religius dalam kebudayaan orang Bali tidak
terlepas dari adanya konsepsi tentang
lingkungan sekala dan niskala.
Setiap gejala atau peristiwa yang
bersifat kasat mata di samping memiliki
aspek sekala juga diyakini memiliki aspek
niskala. Sehubungan dengan itu berbagai
persoalan hidup tidak saja diselesaikan atau
diatasi dengan cara-cara sekala, tetapi juga
niskala dan secara filsafat dikenal dengan
istilah mistisisme. Kegaiban dan mistisisme
adalah salah satu cara dari sekian banyak cara
bagi leluhur Nusantara untuk hidup harmonis
dengan bhuwana agung (jagat raya,
makrokosmos) (Tim Penulis, 2002). Semua
hal tersebut dimaksudkan agar kehidupan
manusia dan mahluk-mahluk lainnya
memperoleh kesejahteraan sekala dan niskala
(lahir batin). Sedangkan keberadaan aspek
kesenian terkait erat dengan sistem religi
orang Bali. Seni arsitektur, seni ukir, seni tari,
seni tabuh, seni suara, dan lainnya adalah
persembahan mulia terhadap Sang Pencipta.
Kedua unsur tersebut (religi dan kesenian)
saling terkait dan saling melengkapi satu
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dengan
lainnya.
Unsur
kesenian
memancarkan nuansa estetika atau keindahan
bagi sistem religi, sebaliknya unsur religi
memberikan nuansa religius bagi kesenian
(Pujaastawa, 2002).
Ekspresi dari interaksi antara orang
Bali dengan lingkungan sosial antara lain
melahirkan Basa Bali (Bahasa Bali), normanorma, peraturan-peraturan, hukum (sima,
dresta, awig-awig), pranata-pranata sosial
seperti pranata kekerabatan (nyama, braya,
dadia, soroh), dan pranata kemasyarakatan
(sekeha, banjar, desa, gumi) dan sebagainya.
Ekspresi dari interaksi orang Bali dengan
lingkungan fisik antara lain melahirkan
sistem pengetahuan tentang alam (seperti
penanggalan
sasih,
pawukon,
pramatamangsa), sistem subak, dan lain
sebagainya. Di samping itu, orang Bali juga
mengenal berbagai jenis peralatan dan
teknologi yang digunakannya untuk
beradaptasi dengan lingkungan fisik
(Pujaastawa, 2002). Dalam kebudayaan Bali
yang dijiwai oleh agama Hindu, ditemukan
adanya kearifan- kearifan tradisional yang
berfungsi sebagai mekanisme kontrol
terhadap pengelolaan sumber- sumber daya
alam. Kearifan tradisional tersebut kerap
tersembunyi di balik konsepsi keyakinan
yang tertuang dalam mitos-mitos dan upacara
ritual berkaitan dengan hal-hal yang
dianggap suci dan keramat. Namun
sesungguhnya di balik mitos dan praktikpraktik ritual tersebut sesungguhnya
tersembunyi manfaat ekologis yang besar,
yakni sebagai mekanisme kontrol terhadap
pengelolaan lingkungan yang cukup efektif.
Di Bali, seperangkat kepercayaan tradisional
yang merupakan bagian integral dari sistem
kepercayaan agama Hindu juga terbukti
memberi manfaat positif bagi kelestarian dan
harmonisasi.
3.3 Sinergi Agama dan Kebudayaan
Bali
Agama di sini tidak boleh dipahami
sebagai dogma dan sistem moral saja,

melainkan perlu dilihat sebagai fenomena
kehidupan manusia. Sebab, agama pada
hakikatnya bukan nilai-nilai yang ditujukan
bagi dirinya sendiri, tetapi agama justru
menanamkan nilai-nilai sosial bagi manusia,
sehingga agama merupakan salah satu
elemen yang membentuk sistem nilai budaya.
Agama dapat memberikan sumbangan nyata
terhadap pembentukan sistem moral maupun
norma sosial masyarakat. Nilai-nilai agama
menjadi pedoman dalam berbagai tindakan
dan pola perilaku manusia serta nilai-nilai
agama dapat dikonstruk menjadi nilai-nilai
budaya, yang diyakini dan diamalkan dalam
kehidupan masyarakat (Paisun, 2010)
Agama dan kebudayaan adalah dua hal
yang berbeda tetapi keduanya saling
mengaitkan di dalam kehidupan manusia.
Relasi agama dan budaya dapat dipisahkan;
agama merupakan ciptaan tuhan atau wahyu
yang berfungsi sebagai pedoman hidup
dalam menjalani kehidupan, sedangkan
budaya merupakan sebuah ciptaan manusia
(man-made) yang bersumber dari kebiasaan
tata cara hidup manusia. Agama dan budaya
saling bersinergi, agama mempengaruhi
budaya demikian pula sebaliknya. Wujud
kehidupan keagamaan diungkapkan melalui
kebudayaan, agama dalam arti tertentu
adalah bagian dari kebudayaan. Sebaliknya
banyak aspek kebudayaan yang bisa
ditemukan dalam agama (Adnan, 2020).
Sinergi Agama Hindu terhadap
kebudayaan
Bali
lebih
dominan
dibandingkan dengan agama-agama lainnya.
Dari masa prasejarah kebudayaan Bali ini
mendapat pengaruh dari Agama Hindu
sebagaimana yang dijelaskan oleh C.
Kluckhohn dalam karangannya Universal
Categories of Culture (1953) seperti yang
disetujui oleh Koentjaraningrat (1986) yang
terdiri dari: bahasa, sistem pengetahuan,
organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan
teknologi, sistem mata pencaharian hidup,
sistem religi, dan sistem kesenian. Pengaruh
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Agama Hindu terhadap 7 unsur kebudayaan
Bali dapat dijelaskan sebagai berikut.
• Sistem pengetahuan, dimana sistem
pengetahuan masyarakat Bali dimulai dari
media media bahasa Sanskerta dan Jawa
Kuno yang bersumber dari Agama Hindu
dan budaya India, seperti sistem
pengobatan (usadha), pembangunan
rumah (asta kosala kosali)
• Organisasi sosial ini dapat dilihat dari
prasasti Bali Kuno yang menyatakan
adanya sistem pemerintahan serta adanya
lembaga kerajaan yang disebut senapati di
panglapuan. Sejak tahun 1001 Masehi,
lembaga tersebut dinamakan pakira-kira i
jero makabehan yang anggotanya terdiri
dari para senapati (panglima perang) dan
para pandita Siva dan Buddha (Ardana,
1982)
• Sistem peralatan hidup, terdapat beberapa
produk asli Bali, namun sejak zaman
prasejarah, Bali sudah menggunakan
peralatan yang berasal dari India Selatan
yang dapat dilihat dari peninggalan
gerabah Arikamedu.
• Sistem mata pencaharian. Pada masa
prasejarah hingga dewasa ini rupanya
pertanian yang kemudian berkembang
dalam arti luas termasuk perkebunan
walaupun merupakan hal yang sangat
universal, pengaruh Agama Hindu tampak
dari semua sistem pencaharian itu
dikaitkan dengan Agama Hindu, artinya
dalam memenuhi kebutuhan hidup
senantiasa dikaitkan dengan pemujaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini
tampak hingga dewasa ini sistem
pengairan yang sangat terkenal yakni
Subak selalu dikaitkan dengan Agama
Hindu.
• Sistem Religi. Ketika Agama Hindu
masuk ke Bali, masyarakat Bali saat itu
telah menganut kepercayaan kepada roh
suci leluhur, adanya penguasa alam, dan
gunung-gunung yang dianggap suci.
Agama Hindu yang memiliki keyakinan

yang sama dengan kepercayaan setempat,
yakni Pitrapuja (pemujaan kepada roh suci
leluhur) mudah saja diterima oleh
masyarakat Bali saat itu. Dan hal tersebut
berlangsung hingga saat ini. Kedatangan
Agama Hindu ke Bali tidak mengubah
kepercayaan setempat tetapi memberikan
pencerahan
dengan
lebih
mengembangkan kepercayaan setempat.
• Sistem Kesenian. Sistem kesenian Bali
walaupun tidak bisa dirunut asalnya
secara pasti namun adanya pertunjukkan
wayang kulit yang oleh Brandes disebut
sebagai kesenian asli Indonesia, di India
selatan kita jumpai seni yang disebut
Kathakali yang mirip dengan wayang kulit
yang dipentaskan baik malam maupun
siang hari (seperti wayang lemah),
demikian pula pementasan cerita
Ramayana dan Bhimakumara seperti
disebutkan dalam prasasti Jaha di Jawa
Tengah bersumber kepada Ramayana dan
Mahabharata yang di India. Beberapa tari
lepas di Bali tampak seperti Bharatnatyam
di India. Dalam seni arsitektur, struktur
bangunan yang disebut Meru dapat
dijumpai di Nepal dan di India utara.
Akar-akar kesenian yang sudah terdapat
pada masa prasejarah dikembangkan
dengan tema-tema yang terdapat di dalam
Agama Hindu dengan tetap menghargai
dan mensinergikan budaya sebelumnya.
Berdasarkan uraian tersebut maka masuknya
Agama Hindu di Bali tidak merusak atau
melenyapkan kepercayaan atau kebudayaan,
dan bahkan dalam hal tertentu sangat
menghargai kepercayaan dan tradisi budaya
masyarakat Bali. Kebudayaan mula-mula
hanya merupakan satu aspek dari proses
evolusi manusia, tetapi yang kemudian
menyebabkan bahwa ia dapat lepas dari alam
kehidupan mahluk primat yang lain
(Koentjaraningrat, 1986). Demikian antara
lain pengaruh atau sinergi Agama Hindu
terhadap berbagai aspek atau unsur-unsur
kebudayaan Bali yang demikian rupa seperti
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sulit dibedakan antara Agama Hindu dan
kebudayaan Bali Ketujuh unsur kebudayaan
di atas berada dalam lingkaran besar
kebudayaan Bali dan mendapat pencerahan
dan diabdikan kembali kepada keagungan
Agama Hindu dengan demikian terjadi
jalinan yang sangat halus sehingga sulit
membedakan antara Agama Hindu dan
kebudayaan Bali.
3.4 Tantangan Agama Hindu dan
budaya Bali
Tantangan era globalisasi yang
dihadapi masyarakat dan kebudayaan Bali
seperti dikemukakan oleh Ardika (2005:18)
dengan mengutip Appadurai dicirikan oleh
perpindahan orang (ethnoscape), pengaruh
teknologi (technoscape), pengaruh media
informasi (mediascape), aliran uang dari
negara kaya ke negara miskin (financescape),
dan pengaruh ideologi seperti HAM dan
demokrasi (ideoscape) tidak dapat dihindari
oleh kebudayaan Bali. Sentuhan budaya
global ini menyebabkan terjadinya ketidak
seimbangan atau kehilangan orientasi
(disorientasi) hampir pada setiap aspek
kehidupan masyarakat. Konflik muncul di
mana-mana, kepatuhan hukum semakin
menurun, kesantunan sosial diabaikan.
Masyarakat cenderung bersifat sekuler dan
komersial. Uang dijadikan sebagai tolok ukur
dalam kehidupan.
Dilihat dari perspektif Agama Hindu, zaman
saat ini telah memasuki zaman kaliyuga,
dapat disimak dari kitab Purana yang sejak
penobatan prabhu Parikesit cucu dari Arjuna
sebagai maharaja Hastina. Zaman kaliyuga
ini digambarkan sebagai adharma yang
memegang kendali kehidupan manusia,
pertengkaran merajalela dan memudarnya
kehidupan spiritual, karena material
membelenggu kehidupan manusia. Orientasi
manusia hanyalah pada kesenangan dengan
memuaskan nafsu indrawi (Kama). Ciri
zaman Kali ini semakin nyata pada era
globalisasi yang ditandai dengan derasnya
arus informasi, dimotori oleh perkembangan

teknologi dengan muatan filsafat Hedonisme
yang hanya berorientasi pada material dan
usaha untuk memperoleh kesenangan nafsu
berlaka. Dengan tidak mengecilkan arti
dampak postif globalisasi, maka dampak
negatifnya
nampaknya
perlu
lebih
diwaspadai. Globalisasi menghapuskan
batas-batas negara atau budaya suatu bangsa.
Budaya Barat yang sekuler sangat mudah
diserap oleh bangsa-bangsa Timur dan bila
hal
ini
tidak
terkendalikan
tentu
menghancurkan budaya atau peradaban
bangsa-bangsa Timur. Di mana-mana
nampaknya masyarakat mudah tersulut pada
pertengkaran.
Kitab
Skanda
Purana
XVII.1
menyebutkan pusat-pusat pertengkaran yang
menghancurkan kehidupan manusia, yaitu
pada: kekuasaan (politik), minuman keras,
perjudian, pelacuran, dan harta benda /
kekayaan (Mani, 1989:373). Berdasarkan
uraian di atas, dampak negatif globalisasi
terhadap Agama Hindu dan budaya Bali
antara lain di bidang moralitas dan
solidaritas. Akibat dampak negatif tersebut
cenderung bermanifestasi menjadi potensi
konflik seperti dikemukakan oleh Suacana
(2005:5) sebagai berikut.
1) Konflik antaretnis khususnya etnis Bali
dengan non-Bali. Potensi ini makin
membesar
dengan
munculnya
kristalisasi etnis di antara manusia Bali
yang makin membuat tembok pembatas
antara “kekitaan” dan “kemerekaan”
(we-ness dengan other-ness).
2) Konflik antar kelas yang berlatar
belakang ekonomi. Masyarakat kelas
ekonomi
bawah
yang
merasa
termarginalisasi
sudah
mulai
memposisikan diri secara frontal dengan
kaum kaya, khususnya penguasa
(investor).
3) Konflik antar kelompok homo-aequalis
dan homo-hierarchicus. Kelompok
homo-aequalis
dengan
ideologi
egalitarianisme
ingin
melihat
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masyarakat Bali yang demokratis, tanpa
adanya
diskriminasi
atas
dasar
keturunan. Di lain pihak, kelompok
homo-hierarchicus dengan segala upaya
mempertahankan status quo hirarki
tradisionalnya.
4) Konflik antara Hindu tradisionalritualistik
dan
Hindu
modernhumanistik.
5) Konflik antarkabupaten/kota, terkait
dengan pelaksanaan otonomi daerah
(UU No.22 Tahun 1999), yang
memunculkan arogansi kabupaten/kota
secara berlebihan.
Dalam konflik antar kelompok dan
masyarakat, solidaritas dan perasaan sesama
meningkat. Pihak-pihak yang terlibat konflik
memperoleh kohesi dan kekuatan. Harmoni
internal dan konflik eksternal merupakan sisi
berlawanan dalam peristiwa konflik. Konflik
yang menyebabkan perang atau bermusuhan
dapat menghancurkan kehidupan dan harta
benda, dan terlebih lagi, dapat menyebabkan
kerusakan psikologis dan moral yang besar.
Namun, perang juga dapat melahirkan sikap
nasionalisme dan patriotisme (Wahyudi,
2021).
Berbagai potensi dan manifestasi konflik
tersebut, makin memberi penyadaran bahwa
masyarakat multikultural di Bali ternyata
tidak selamanya kondusif bagi tumbuhnya
toleransi dan demokrasi apalagi dalam
kondisi masyarakat Bali yang pemilahan,
fragmentasi, serta polarisasi sosialnya relatif
tinggi. Kondisi diferensiasi sosial demikian
serta berbagai ancaman konflik yang
menyertainya makin memberi penyadaran
bahwa upaya untuk lebih mengaktualisasikan
dan
mengimplemetasikan
nilai-nilai
bersama, serta mengembangkan toleransi
sudah sangat mendesak dilakukan (Suacana,
2005).
Berkenaan dengan potensi konflik yang
dihadapi sebagai dampak negatif dari
globalisasi yang menimpa Bali kiranya perlu
dilakukan beberapa langkah aksi, seperti

menumbuh kembangkan konsep atau nilai
kesadaran persaudaraan yang sejati intern
umat Hindu, antaragama, dan antaretnis,
yakni kesadaran menyamabraya, sebagai
wujud solidaritas yang telah tertanam sejak
pertumbuhan budaya Bali. Setiap penduduk
Bali mesti memiliki kesadaran untuk
membangun Bali dan bukan membangun
atau hanya mencari keuntungan di Bali.
Meningkatkan kualitas pendidikan Agama
Hindu bagi umat Hindu di Bali yang
menekankan pada humanisme, inklusifisme,
pluralisme dan dialogis, dengan demikian
konflik antarkelompok homo-aequalis dan
homo-hierarchicus yang laten dan berlarutlarut dapat direduksi. Dengan kesadaran
bahwa semua makhluk (manusia) adalah
bersaudara (Vasudhaiva kutumbhakam) dan
semua makhluk hendaknya sejahtera maka
orang-orang yang benar-benar mengamalkan
ajaran Agama Hindu akan menjadi rendah
hati, tidak arogan, dan bahkan tidak
eksklusif. Selanjutnya dalam usaha untuk
tetap ajegnya Agama Hindu dan budaya Bali
perlu
terus
menerus
dikembangkan
pemahaman dan pengamalan berbagai
kearifan lokal yang merupakan warisan
leluhur masyarakat Bali.
IV KESIMPULAN
4.Simpulan
Kebudayaan Bali sejatinya adalah
ekspresi dari hubungan interaksi orang Bali
dengan lingkungannya. Dalam kosmologi
orang Bali, terdapat dua jenis lingkungan
yakni lingkungan sekala (nyata) dan
lingkungan niskala (tidak nyata). Lingkungan
sekala
meliputi
lingkungan
sosial
(masyarakat) dan lingkungan fisik (alam
sekitarnya). Sedangkan lingkungan niskala
merupakan lingkungan spiritual yang dihuni
oleh kekuatan-kekuatan supernatural atau
adikodrati yang diyakini dapat menimbulkan
pengaruh positif maupun negatif terhadap
kehidupan manusia. Ekspresi dari interaksi
antara orang Bali dengan lingkungan spiritual
(niskala) melahirkan sistem religi lokal atau
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“agama Bali” yang di dalamnya mencakup
emosi atau sentimen keagamaan, konsepsi
tentang kekuatan-kekuatan dan mahlukmahluk gaib, upacara ritual keagamaan,
fasilitas keagamaan, kelompok atau
komunitas keagamaan. Masuknya Agama
Hindu di Bali tidak merusak atau
melenyapkan kepercayaan atau kebudayaan,
melainkan dalam hal tertentu sangat
menghargai kepercayaan dan tradisi budaya
masyarakat Bali. Dalam perkembangan
zaman yang memasuki era globalisasi
masyarakat Hindu di Bali tentu mengalami
banyak kendala dimana membutuhkan
solidaritas antara Budaya dan Agama untuk
membentuk sinergi yang mengantar umat ke
kehidupan yang harmonis.
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