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ABSTRACT
Humans as social beings basically cannot be separated from social interaction within society.
However, in its development, social values began to change towards a social crisis. This can be
seen from the individualistic attitude that began to develop in society. Social values that have
existed since time immemorial have begun to change. From this, it is necessary to rebuild social
values which are also inseparable from religious activities. One of them is sidiikara is an action
together in order to achieve an expected goal in accordance with the value of solidarity. This
paper tries to describe sidikara by using qualitative methods. Qualitative method is a research
method in natural situations with data collection methods through observation, interviews,
documentation, and literature study. When the data is collected, it is analyzed and then presented
with a qualitative discrete method. The result of this discussion is that Sidikara is a form of social
value that is experiencing a social crisis so that it needs to be reconstructed.. Sidikara is basically
manifested in forms such as mutual idihin, mutual substitution, mutual tulungin, majenukan, sikara
parid, sikara rojong. All of these are social activities that emphasize togetherness that has
relevance to the sacred text of Hinduism. The value of Sikara in society needs to be rebuilt so that
it becomes a solution to moral problems.
Keywords: reconstruction, sidikara, social theology
lingkungan sosial, sejak lahir sampai tiada,
dimanapun manusia itu berada (Santosa,
2010: 158). Hal ini menyebabkan manusia
sebagai makhluk osial tidak dapat hidup
sendiri di tengah-tengah kehidupan manusia.
Lebih lanjut Durkheim (dalam Santosa,
2010: 158) menyebutkan setiap manusia
memiliki peran sosiologis. Peran sosiologis
yaitu tingkah laku yang dilakukan untuk
berhubungan dengan individu yang lain
dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Namunm, dewasa ini nilai sosial yang
dituangkan dalam berbagai bentuk kegiatan
baik dalam lingkung aktivitas keagamaan
maupun adat sudah mulai mengalami
dinamika yang bisa dikatakan mengalami
degradasi sosial. Nilai-nilai menyama beraya

I. PENDAHULUAN
Masyarakat Bali terbangun dalam suatu
hubungan sosial yang sangat erat. Hal ini
tercermin dari konsep menyama beraya
(persaudaraan) yang direalisasikan dalam
berbagai bentuk aktivitas sosial. Konsep
menyama
beraya
sebagai
falsafah
masyarakat Bali mencerminkan adanya
hidup selalu saling membutuhkan, saling
mengormati dalam aktivitas sosial. Secara
konsep manusia memang sebagai makluk
sosial yang tidak terlepas dari hubungan
sosial dengan masyarakaat lain. Hal ini
menekankan bahwa manusia sebagai makluk
sosial maka manusia tidak terlepas dari
keberadaan orang lain maupun dari
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seakan-akan mulai kehilanagn roh maupun
esensi dalam proses pengenjawantahaannya.
Masyarakat Bali mulai terkontaminasi pada
budaya
individualisme
yang
lebih
mementingkan kepentingan pribadi daripada
kepentingan sosial. Maksyarakat juga lebih
menutup diri dari aktivitas sosial dalam
berbagai jenis kegiatan seperti sangkep
(berkumpul untuk bermusyawarah), gotong
royong, dan lain sebagainya yang
memperlihatkan adanya nilai sosial pada
masyarakat. Yang lebih menonjol adalah,
sering terjadi konflik sosial baik dalam
lingkup kecil maupun besar seperti
pemutupan diri, anti sosial dan sebagainya.
Kesemua hal tersebut memperlihatkan bahwa
nilai sosial pada masyarakat mengalami
perubahan (Putra, 2021).
Konflik sosial yang terjadi tentu juga
dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor yang
paling kuat mempengaruhi adalah faktor
ekonomi masyarakat. Kecendrungan akan
nilai ekonomis pada masyarakat terkadang
mempengaruhi cara pandang masyarakat dari
sosial ke individual. Karena segala hal diukur
dari aspek ekonomi, hal ini menyebabkan
manusia selalu memandang waktu adalah
untuk menghasilkan uang, kemudian segala
tindakan
atau
prilaku
harus
juga
mendapatkan dampak ekonomi. Dari sudut
pandang tersebut memperlihatkan bahwa
aktivitas sosial yang ada dalam amsyarakat
tidak menjamin adanya dampak ekonomi,
sehingga
masyarakat enggan untuk
berpartisipasi secara maksimal dalam setiap
kegitan sosial. Kecendrungan tersebut
memeperlihatkan masyarakat mulai terjebak
dalam aktivitas individulistis, komsumtif dan
pragmatisme. Hal ini sejalan dengan uraian
Atmadja (2014: 97) bahwa sikap
individualisme selalu diidentikkan dengan
menonjolkan ego, aku atau kepentingan
dirinya sendiri daripada kepentingan orang
lain .
Penyebab
yang
paling
besar
pengaruhnya terhadap degradasi sosial

adalah dampak dari pandemi covid-19 yang
telah melanda hampir seluruh belahan dunia.
Wabah ini memberikan efek psikologis
maupun fisik, sehingga masyarakat mulai
membatasi diri dengan aktivitas sosial.
Mengingat intraksi sosial akan menjadi salah
satu penyebab penyebaran abah ini yang
dalam pandangan masyarakat sangat
menakutkan. Apalagi didukung oleh anjuran
untuk pembatasa sosial dalam setiap kegiatan
yang melibatkan keramaian. Masyarakat
secara pribadi menutup diri dengan cara
hidup secara individu, akan tetapi juga
didukung oleh faktor eksternal agar
membatasi diri dengan masyarakat lain.
Tekanan dari dalam dan luar menyababkan
masyarakat berkonflik dalam diri maupun
dengan orang lain. Secara tidak langsung,
masyarakat memberikan penilaian bahwa
melakukan
aktivitas
sosial
akan
menyebabkan masalah ekonomi dan
berujung pada masalah kesehatan (Putra,
2021).
Dari
permasalahan
tersebut
memperlihatkan bahwa hubungan sosial
dalam masyarakat mengalami masalah yang
serius, sehingga perlu melakukan suatu
rekontruksi terhadap nilai sosial pada
masyarakat Bali pada khususnya, agar nilai
sosial masyarakat yang sudah diwariskan dari
jaman dahulu bisa tetep ajeg (tegak).
Mengingat juga, manusia tidak bisa terlepas
dari aktivitas sosial. Salah satu aktivitas yang
penuh dengan nilai sosial pada masyarakat
bali yaitu sidikara. Sidikara merupakan
wujud yang menekankan bahwa manusia
selalu hidup bersama serta menjalankan
segala kegitan bersama baik dalam aktivitas
sosial dalam masyarakat maupun sosial
dalam upacara adat atau keagamaan.
Rekontruksi sidikara adalah upaya dari
implemetasi nilai teologi sosial, dimana
teologi sosial adalah realisasi nilai kemanusia
sebagai bentuk dari ajaran Ketuhanan.
Teologi tidak hanya dipandang sebagai
realitas dalam memahami Tuhan, akan tetapi
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untuk memahami kemanusian dalam dimensi
sosial. Berangkat dari tersebut, maka tujuan
dari tulisan ini untuk menyajikan secara kritis
mengenai nilai sosial yang ada pada
masyarakat Bali yakni sidikara, sehingga
perlu kiranya merekontruksi kembali nilai
tersebut. Adanya tulisan ini diharapkan bisa
memberikan kontribusi bagi para pembaca
menegnai tentang nilai sosial masyarakat
dalam kehidupan masyrakat Bali.
II. METODE
Tulisan ini merupakan salah satu hasil
dari pemikiran dengan menggunakan metode
kualitatif. Dalam mendapatkan data penulis
menggunakan metode observasi terhadapa
permasalahan sidikara yang ada di
masyarakat, kemudian juga melakukan
wawancara dengan beberapa informan yang
memahami tentang sidikara tersebut.
Wawancara. Selain wawancara penulis juga
menggunakan studi kepustakaa dengan
membaca beberapa refrensi dalam bentuk
buku yang menguraikan tentang teori sosial
secara umum serta membaca beberapa buku
mengenai tentang nilai sosial yang
berkembang dalam masyarakat Bali.
Kemudian penulis juga menggunakan
penelusuran data online untuk mengetahui
tentang artikel-artile yang dipublikasi secara
online (OJS) agar bisa mencari pembanding
dengan tulisan yang ditulis. Data yang sudah
didapatkan maka dianilisis serta disajikan
dengan diskritif kualitatif

Kemudian istilah kara berhubungan dengan
karya yang berarti pekerjaan. Kara juga
diartikan tangan yang berarti hasil dari gerak
tangan yang berkonotasi dengan makna kerja
atau karya. Berangkat dari hal tersebut, maka
sidikara dapat diartikan sebagai usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan agar
mencapai siddhi atau siddha. Sidikara juga
sebagai bentuk dari tindkan kerja sama yang
dilakukan agar mencapai suatu tujuan yang
diharapkan secara bersama-sama. Dari hal
tersebut memperlihatkan sidikara adalah
suatu tindakan secara bersama-sama agar
mencapai suatu tujuan yang diharapkan
sesuai dengan nilai solidaritas.
Sidikara juga memberikan penekanan
agar selalu hidup dalam suka dan duka serta
dirasakan bersama-sama. Secara umum,
sidikara biasanya dilakukan dalam dua
dimensi yakni dimensi sosial dan dimensi
keagamaan. Dimensi sosial biasanya
diwujudkan dalam bentuk aktivitas sosial
serta adat. Ini merupakan sebagai cerminan
dari makluk sosial yang hidup bersama-sama
dan tidak bisa lepas dari peran serta orag lain
yang tentu nantinya membentuk suatu
masyarakat. Kemudian sidikara dimensi
keagamaan yakni aktivitas sosial dalam
aspek keagamaan, dimana peran agama
terlibat dalam proses sosial. Masyarakat
melakukan suatu tindakan saling mnegormati
pada aktivitas keagamaan.
3.2 Jenis-Jenis Sidikara
Sidikara memiliki berbagai bentuk,
dalam lingkup sosial adat mauput aktivitas
keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat.
Hal ini dikarenakan masyarakat Bali tidak
terlepas dari aspek adat dan keagamaan
Kesemuanya itu adalah bagian dari intraksi
sosial yang melibatkan aspek sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Sidikara
Istilah Pasidikaraan atau Sidikara
tidaklah begitu asing dalam kehidupan
masyarakat
Bali.
Mengingat
istilah
pasidikaraan selalu berhubungan dengan
aktivitas sosial masyarakat. Dengan
meminjam uraian Antara (2013) bahwa
pasidikaran atau sidikara berasal dari bahasa
sanskerta yang terdiri dari siddhi dan kara.
Siddhi yang berarti hasil kejayaan atau
kesuksesan dari suatu usaha yang dilakukan.

3.2.1 Sidikara Saling Idihin
Sidikara Saling idihin (saling meminta)
merupakan istilah yang berkembang pada
masyarakat Bali. Saling idihin memiliki arti
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bahwa setiap anggota masyarakat diharapkan
bisa saling memminta ketika memerlukan
bantuan. Artinya, ketika memberi sesuatu
pada orang lain nanti juga akan meminta
kepada orang lain. Meminjam uraian Antara
(2013) saling idihin merupakan salah satu
bentuk pasidikaraan pada masyarakat Bali,
dimana
diwujudkan
dengan
saling
memberikan bantuan pada situasi dan kondisi
tertentu. Saling idian biasanya diwujudkan
ketika seseorang melakukan suatu kegiatan
upacara. Pemberian yang dilakukan biasanya
bahan-bahan upacara seperti beras, buah,
bunga jajan dan lain sebagainya. Pemberian
ini biasanya dibawahkan ketempat yang
melakukan upacara keagamaan maupun adat.
Ketika telah memberikan sesuatu kepada
orang lain saat upacara agama maupun adat,
jika yang bersangkutan mempunyai upacara
adat maka masyarakat yang diberikan itu
akan datang memberi artinya sebagai bentuk
ngewales atau pembalas pemberian sehingga
disebut saling idihin.
Saling idihin juga tidak hanya pada hari
tertentu seperti upacara keagaman maupun
adat, akan tetapi juga pada swaktu-waktu
seperti saling idihin maknan. Ketika lagi
memasak lebih, maka akan diberikan kepada
keluarga, kerabat
maupun tetangga.
Begitupula sebaliknya, sehingga juga
menekankan adanya saling idihin. Saling
memberi atau saling idihin dalam bentuk
makanan atau bahan makanan dalam
masyarakat Bali pada khususnya sering
disebut dengan ngejot (memberi makanan
atau bahan makanan). Ngejot dalah bentuk
memberikan sesuatu baik itu makanan
maupun bahan makanan kepada orang lain
dengan dasar saling menghormati dan tulus
iklas. Sesuatu yang diberikan kepada orang
lain disebut dengan jotan. Ngejot juga
menecerminkan bahwa sebagai sesama harus
selalu saling memberi dalam bentuk
makanan, mengingat makanan adalah
kebutuhan pokok bagi setiap manusia.
Sehingga makanan adalah sesuatu yang

paling utama untuk dibagikan karena
langsung dinikmati (Putra, 2021). Saling
idihin kiranya perlu direalisasikan dalam
situasi sosial saat ini. Dimana nilai ini sudah
mulai melemah akibat dari sikap individu
yang meningkat, sikap individu membuat
sertiap orang lebih cendrung peduli pada diri
sendiri serta rasa ego yang kuat.
3.2.2 Sidikara Saling Silihin
Saling silihin juga merupakan istilah
yang berkembang pada masyarakat Bali yang
berarti saling meminjam antar individu
sebagai bentuk dari realitas sosial. Antara
(2013) menguraikan bahwa saling silihin
memberi arti saling pinjam dalam melakukan
suatu kegiatan baik kegiatan sehari hari,
kegiatan upacara keagaman maupun upacara
adat. Dalam kegiatan sehari-hari biasanya
ketika perlu barang maka akan meminjam
kepada saudara, tetangga maupun kerabat
untuk bisa melakukan kegiatan. Begitupula
dalam kegiatan upacara adat, ketika ada yang
melakukan upacara karena tidak memiliki
peralatan maka bisa meminjam, setelah
selesai kemudian akan dikembalikan.
Begitupala dalam upacara keagaman segala
perlengkapan yang tidak dimiliki juga bisa
meminjam atau nyilih kepada tetangga,
kerabat maupun yang dimiliki oleh banjar.
Setelah selesai menggunakan maka segala
yang dipinjam akan dikembalikan dengan
baik karena sudah memberikan maanfaat
bagi kelangsungan uppacara.
Saling silihin selain dalam bentuk
barang atau peralatan juga dalam bentuk
uang atau materi. Ketika akan melakukan
kegiatan ada yang tidak memiliki uang maka
bisa meminjam atau nyilih kepada tetangga,
kerabat sebagai biaya menyangkut keperluan
upacara maupun keprluan yang sangat
penting. Biasanya ketika meminjamkan
dengan konsep saling silihin didasari oleh
rasa tulus iklas dan kesadaran. Ketika kiranya
sudah memiliki uang, maka tentu juga
mengembalikan. Dan ketika nanti ada yang
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meminjami atau nyilihin juga bisa
meminajmkan. Konsep saling silihin ini pada
masyarakat Bali tidak berpatokan ada bunga,
seperti meminjam uang di bank-bank
tertentu. Saling silihin baik bentuk peralatan
maupun materi tentunya juga dikelola dengan
rasa tanggung jawab agar bisa menjadi
penguat hubungan sosial masyarakat.
Saling silihin tentu juga perlu
diterapkan disaat ini mengingat juga nilai ini
pun sudah mulai memudar. Masyarkat lebih
cendrung pada sikap individu bahwa segala
sesuatu bisa dilakukan sendiri tampa harus
ikut campur orang lain.

bantuan dalam menyiapakan segala sarana
uapacara atau biasa disebut dengan banten
yang digunakan. Dari hal tersebut
memperlihatkan bahwa saling tulungin
adalah rasa kepedulian kepada sesama agar
segala pekerjaan yang ada bisa terselesaikan
dengan baik. Saling tulungin dalam konteks
saat ini terlihat sudah muali melemah. Ini
terlihat dari masyarakat yang cendrung
menggunakan jasa yang dibayar saat
melakukan uapacara ataupun kegiatan.
Sehingga masyarakat tidak lagi ikut serta
saling membantu sebab semuanya sudah
dibeli.

3.2.3 Sidikara Saling Tulungun
Saling tulungin memiliki pengertiian
saling membantu antar sesama. Ketika ada
yang memerlukan bantuan maka perlu untuk
membantu. Begitu juga ketika membutuhkan
atau memerlukan sesuatu sudi menerima
bantuan seseorang yang memberi. Antara
(2003) menguraikan bahwa saling tulungin
berarti sidikara yang diwujudkan dengan
cara saling membantu. Biasanya aktivitas
saling membantu dilakukan dengan cara
gotong royong atau melakukan pekerjaan
secara bersama-sama Saling tulungin juga
berarti saling menolong ketika ada saudara,
kerabat atau tetangga memperlukan tenaga
dalam melakukan kegiatan baik kegiatan
biasa, kegiatan upacara adat maupun agama.
Saling tulungin juga mencerminkan nilai
solidaritas pada komunitas masyarakat.
Selain karena adanya pekerjaan yang
memperlukan bantuan, saling tulungin juga
diwujudkan ketika saudara, kerabat maupun
tetangga mengalami musibah.
Istilah saling tulungin pada masyarakat
Bali juga dikenal dengan istilah matulung
atau nguopin. Hal ini biasa dilakukan ketika
ada pekerjaan atau acara yang dilakukan oleh
kerabat seperti upacara adat yang tentunya
memperlukan bantuan dalam menyiapakan
segala perlengkapan. Begitu juga dalam
upacara keagamaan yang juga memerlukan

3.2.4 Sidikara Majenukan
Bentuk lain dari pasidikaraan juga
tertuang dalam istilah majenukan. (melayat)
Majenukan selalu berhubungan dengan
berkunjung. Berkunjung disini dilakukan
ketika ada yang sedang melangsungkan
upacara dengan membawa kebutuhan pokok.
Meminjam uraia Antara (2003) bahwa istilah
majenukan berasal dari bahasa jenuk
mendapat awalan ma dan akiran an, menjadi
majenukan yang memiliki arti berkunjung ke
rumah orang yang meninggal dunia atau
ngaben dengan membawa beras, gula, kopi
dan sebagainya. Majenukan mengandung arti
saling kunjung mengunjungi. Dalam
perkembangannya,
mejenukan
selain
membawa beras, gula kopi, juga membawa
amplop yang berisi uang sebagai bentuk dari
kepedulian kepada saudara, kerabat maupun
tetangga. Majenukan juga bentuk dari rasa
bela sungkawa kepada kerabat yang sedang
mengalami musibah. Istilah mejenukan pada
saat ini juga bisa dikatakan mengalami
penurunan. Hal ini dikarenakan segalnya bisa
dilakaukan dengan praktis dengan alsan
adanya kesibukan kerja ataupun aktivitas
yang lainnya.
3.2.5 Sidikara Parid
Sidikara Parid juga merupakan jenis
sidikara yang berarti saling menerima. Parid
189

Jñānasiddhânta
Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja

identik dengan surudan atau prasadam yakni
sisa dari atau makanan yang merupakan hasil
dari upacara. Antara (2003) menguraikan
bahwa sidikara parid merupakan bentuk
kesadaran mau menikmati atau menyantap
makanan dari sarana upakara setelah
selesainya upacara keagamaan. Istilah
lungsuran merupakan banten atau upakara
yang sudah dihaturkan kepada para dewa
dalam bentuk Dewa Yadnya. Sedangkan
surudan banten atau upakara yang sudah
dihaturkan dalam upacara Manusia Yadnya
atau Pitra Yadnya. Saling mau menyantap
surudan atau lungsuran setelah selesai
melaksanakan upacara yadnya merupakan
bentuk dari sidikara parid. Konsep ini juga
terlihat dari tradisi makan bersama seperti
megibung yang merupakan bentuk dari rasa
kebersamaan. Megibung disini memiliki arti
makan bersama dalam satu wadah. Tradisi
megibung yang ada pada masyarakat Bali
kadangkala sudah mulai mengilang karena
tergantikan dengan sistem prasmanan atau
makan dengan tempat atau wadah makan
sendiri.

menunjukan tidak adanya sekat atau batasan
dalam membantu masyarakat saat ada yang
mengalami duka. Sidikara gotong pada saat
ini bisa dikatakan mulai menurut, hal ini
diikarenakan akibat dari kemajuan teknologi
dan trasportasi. Ketika ada masyarakat yang
meningggal bisa langsung dikremasi ataupun
dikubur dengan menggunakan transportasi
sehingga tidak lagi digotong.
3.3 Teologi Sosial dalam Sidikara
Teologi Sosial yang merupakan suatu
istilah yang terdri dari teologi dan sosial.
Dilihat dari maknanya teologi berkonotasi
dengan ilmu tentang Tuhan, sedangkan sosial
berkonotasi dengan masyarakat. Donder &
Wisarja (2009: 1-2) menguraikan teologi
sosial secara terminologi berasal dari kata
teologi dan sosial. Telogi merupakan ilmu
atau studi tentang Tuhan berhubungan
dengan agama, sedangkan sosial merupakan
ilmu tentang masyarakat atau hubungan
manusia dengan manusia. Lebih lanjut
mengenai teologi, yang mana dalam Hindu
dikenal dengan istilah Brahmavidya atau
Brahma Tattwa Jnana yang memiliki arti
ilmu tentang Tuhan atau Brahman. Teologi
Sosial merupakan telaah kristis terhadap
persoalan agama dan kemanusian. Beranjak
dari difinisi tersebut, teologi sosial dapat
disimpulkan sebagai aspek ajaran moralitas
yang bersumber dari aspek teologis
kemudian diaplikasikan untuk menjawab
masalah kemanusiaan seperti toleransi,
moderasi, cinta kasih dan sebagainya (Putra,
2021)
Karena menyangkut kemanusiaan
dan agama, maka aspek moralitas menjadi
hal yang penting dalam ranah teologi sosial.
Aspek moral ataupun susila menjadi
indikator yang penting dalm aplikasi teologi
sosial. Dalam agama Hindu biasa dikenal
dengan susila yang memiliki makna tingkah
laku yang baik. Dalam masyarakat susila
berkembang
dengan
mendapatkan
penambahan awalan ke dan akhiran an

3.2.6 Sidikara Rojong
Istilah sidikara rojong merupakan
istilah dari bahasa Bali. Rojong memiliki
kesamaan arti dengan gotong. Artinya
kesadaran
saling
menggotong
pada
masyarakat. Antara (2003) sidikara rojong
adalah bentuk sidikara yang dituangkan
saling ngerojong atau menggotong ketika
masyarakat
ada
yang
meninggal.
Menggotong dimaksud yaitu adanya saling
menggotong sawa atau jenasah ke setra atau
kuburan untuk dikubur atau proses upacara
pengabenan.
Sidikara rojong biasanya
dilakukan ketika ada keluarga, kerabat
maupun tetangga yang meninggal. Untuk
mengurus jenasahnya maka masyarakat
dengan kesadaran berpartisipasi dalam
menyiapkan proses penguburan baik dari
pembersihan hingga dibawa ke kuburan
dengan cara digotong. Kesadarn ini
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sehingga menjadi kesusilaan yang mengacu
pada makna membimbing, memandu,
mengarahkan dan membiasakan seseorang
untuk hidup sesuai dengan norma dan nilainilai yang berlaku di masyarakat. Manusia
sebagai makhluk sosial, perlu membina
hubungan yang serasi dan harmonis dengan
orang lain, atas dasar saling menghargai dan
menghormati. Manusia tidak dibenarkan
berbuat sesuai kehendaknya sendiri namun
perlu jika menahati segala aturan atau norma
bertingkah laku yang berlaku. Dengan kata
lain susila merupakan bentuk pengendalian
diri dalam pergaulan hidup (Putra, 2020).
Beranjak dari hal tersebut, maka
sidikara merupakan bentuk dari teologi
sosial. Dimana berbagai sidikara yang ada
mulai melemah sehingga kiranya perlu
direktruksi. Sidikara adalah aktivitas sosial
yang mengedepankan solidaritas, kesadaran
sosial dalam berbagai aktivitas baik itu
aktivitas masyarakat maupaun keagamaan.
Seperti pada bentuk-bentuk sidikara
mencerminkan adanya nilai teologis dan
solidaritas. Nilai solidaritas seperti pada
sidikara saling idihin atau saling meminta.
Saling idihin pada dasarnya adanya konsep
punia atau yadnya yang terjadi secara timbal
balik. Saling idihin atau saling memberi pada
dasarnya telah tertuang dalam berbagai teks
suci seperti pada teks Sarasamuscaya 169
yaitu;
Ika tan dāna, tan bapa, tan ibu,
umukti phalanik, Anghing ikang
wwang
gumawayaken
ikang
dānapuṇya,
ya
juga
umukti
phalanikang danapuṇya
Artinya:
Pemberian sedekah it, bukan si bapa,
bukan si ibu yang menikmati akan
buah hasilnya,
Melainkan hanya orang berbuat
kebajikan bersedekah itulah, ia saja
yang menikmati buah hasil kebajikan,
amal sedekahnya itu (Kajeng, 1997:
135.

Berdasarkan uraian teks Sarmuscaya
tersebut, dijelaskan tentang konsep dana
punia. Bahwa ada timbal balik terhadap
pemberian yang dilakukan dalam bentuk
dana punia. Hal ini sejalan dengan konsep
sidikara saling idihin yang artinya saling
berdana punia sehingga terjadi hubungan
timbal baik antara yang memberi dengan
yang menerima. Begitu pula dengan sidikara
saling tulungan mencerminkan adanya nilai
teologi sosial. Setiap masyarakat wajib saling
menolong saling membantu sebagai wujud
dari rasa kepedulian hal ini juga tertuang
dalam teks Sarasmuscaya 152 sebagai
berikut;
Apang ikang ulah manulung ring
kadang warga,
katêkan lara prihati, yening mitra
kunêng, an ring mamarāśraya, ya ika
kṛpā ngaranya wêkanising inutama
ika
Artinya:
Karena perbuatan menolong keluarga
yang menderiya sakit dan kesusahan
atau kawan-kawan yang mencari
perlindungan, mereka itu adalah sama
dengan
orang
miskin,
maka
pertolongan kepada mereka adalah
amat utama (Kajeng, 1997: 123).
Berdasarkan teks tersebut memperlihatkan
adanya rasa saling menolong yang perlu
dijaga. Rasa saling tolong sama halnya
dengan sidikara saling tulungin yaitu saling
membantu.
Saling
membantu
juga
merupakan bentuk dari teologi sosial karena
menyangkut masalah kemanusiaan. Teks
tersebut juga selaras dengan konsep
majenukan pada masyarakat Bali yakni
aktivitas tolong menolong antar sesama pada
masyarakat Bali. Rasa saling menolong juga
merupakan bentuk dari teologi sosial yang
berbicara masalah kemanusiaan.
Sidikara parid yang merupakan saling
memiliki kesadaran untuk menerima
makanan dari hasil yadnya merupakan
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bentuk dari pasidikaran. Hal ini sejalan juga
pada teks Bgagawadgita III.13 berikut;
Yajña-śiṣṭaśinah santo
Mucayante sarwa-kilbiṣhaiḥ,
Bhuñjante te tv aghaṁ pāpā
Ye pachanty ātma-kāraṇāt.
Artinya:
Ia yang memakan sisa yajña akan
terlepas dari segala dosa,
tetapi, ia yang memasak makanan
hanya bagi diri sendiri
sesungguhnya makan dosa (Pudja,
2004: 86).
Berdasarkan kutipan teks ersebut, maka
memperlihatkan adanya penekanan bahwa
memakan sisa dari yadnya adalah suatu
berkah. Hal ini sejalan dengan makna
sidikara parid yang menekankan bahwa
saling menerima sisa dari yadnya
(pengorbanan suci yang tulus iklas) dalam
bentuk dari prasadam lungsuran (sisa dari
sarana upacara) maupun surudan. Bersamasama mau makan prasadam adalah bentuk
dari solidaritas dalam aspek keaagamaan.
Lebih lanjut juga tertuang dalam teks
Sarasamuscaya 226 yaitu;
Lawan tan danding manunggalakên
wastu menaka, pathyarasa bhojana,
mwang tan dadi
tumunggali
wiwekanya ring kinārya, hintwakêna
ya
ya
ring
lena,mwangtan
panungganunggala tang alakulaku,
lawan tan dadi sumêlet matanghi yan
paturu rowangta kabeh.
Artinya:
Hendaknya
janganlah
suka
menikmati
kelezatan
suatu
kesendirian saja, umpama makanan
yang enak, tidak boleh sendirian saja
memutuskan benar atau yang
dikerjakan sesuka hati, tetapi
musyawarahkanlah dengan awan
lain; jangan pula pergi sendirian
sesuka hati dan jangan melek
sendirian di malam hari ketika kawan
lain semua tidur (Sudharta, 2009: 99).

Uraian teks tersebut menjelaskan
tentang makna solidaritas yang menekankan
agar manusia senantiasa hidup bersama
dalam kehidupan sehari-hari. Menikmati
sesuatu tentu juga harus berbagi. Seperti
yang ditekankan agar tidak menikmati segala
sesuatu yang memberi kenikmatan agar tidak
dinikmati sendiri akan tetapi hendaknya juga
dinikmati bersama sebagai makluk sosial.
Nilai solidaritas juga tercermin dari sidikara
rojong yang dimana segala kegiatan
diilakukan
bersama-sama.
Sehingga
menekankan nilai menyama beraya yang
dilandasi oleh soslidaritas sosial dengan
menjungjung tinggi nilai-nilai kebersamaan,
serta diwujudkan dengan berbagai macam
aktivitas sosial pada dasarnya telah tertuang
pada teks Rgveda X. 191.2 sebagai berikut:
Saṁ gacchadhvaṁ sam vadadhvaṁ
saṁ vo manāṁsi jānatām
devā bhāgaṁ yathā pūrve
san͂jānānā upāsate
Artinya:
Wahai
umat
manusia
anda
seharusnya berjalan bersama-sama,
berbicara bersama-sama dengan
pikirana yang sama seperti halnya
para pendahulumu bersama-sama
membagi tugas mereka, begitulah
anda mestinya memakai hakmu
(Titib, 2006: 348).
Uraian teks tersebut sangat jelas bahwa
manusia sebagai makluk sosial pada
dasarnya tidak dapat hidup sendiri, namun
senantiasa tergantung pada pihak lain. Hal ini
sejalan dari konsep sidikara rojong yang
berkembang pada masyarakat Bali. Lebih
lanjut juga pada teks Artharvaveda III. 30. 4
yakni;
Yena devā na viyanti no ca vidviṣate
mithaḥ,
tat ḳṛnmo brahma vo
gṛhe saṁjnānaṃ puruṣebhyah
Artinya:
Wahai umat manusia, persatukanlah
yang menyatukan para dewa. Aku
memberikan yang sama kepadamu
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juga
sehingga
anda
mampu
menciptakan persatuan di antara anda
(Titib, 2006: 347).
Kutipan teks tersebut sangat jelas
bahwa manusia tidak hanya sebagai aspek
individu, akan tetapi sebagai aspek sosial
yang selalu hidup bersama, melakukan
aktivitas bersama dalam mewujudkan suatu
kerukunan umat. Teks yang serupa juga
terdapat juga pada Rgweda X. 191.4
Samānī ya ākūtiḥ samanānā hṛdayāni
vaḥ, samānamastu vo mano yathā vaḥ
susahāsati
Artinya:
Wahai umat manusia semoga engkau
maju dengan niat-niat yang sama.
Semoga hatimu (bathinmu) dan
pikiranmu sama satu dengan yang
lain. Sehingga anda bisa diorganisir
(diatur) secara seragam (Titib, 2006:
349).
Uraian teks tersebut memperlihatkan
bahwa manusia hendaknya memiliki suatu
pandangan yang sama dalam menentukan
suatu tujuan hidup. Antara pikiran,
perkataan, serta tindakan hendaknya
memiliki suatu kesamaan. Hal ini sejalan
dengan ajaran Tri Kaya Parisudha tentang
tiga hal yang harus disucikan agar bisa
berjalan serasi. Dengan berlandaskan pada
ajaran Tri Kaya Parisudha maka akan
berimplikasi pada hubungan solidaritas sosial
yang harmonis. Lebih lanjut juga terdapat
pada Atharvaveda VII.52.1 yakni;
Saṁjn͂anam naḥ svebhiḥ saṁjn͂ānam
aran͂ebhiḥ. Samjn͂anam aśvinā yuvam
ihāsmāsu ni ‘acchatam
Artinya:
Semoga kami memiliki kerukunan
yang sama dengan orang-orang yang
sudah di kenal dengan akrab dan
dengan orang-orang yang asing.Ya,
para dewa Asvin, semoga Engkau
kedua-duanya memberkahi kami
dengan keserasian (kehar-monisan)
(Titib, 2006: 348).

Uraian teks tersebut memperlihatkan
bahwa
manusia
senantiasa
menjaga
kerukunan sebagai wujud dari sikap
solidaritas. Sebagai makluk sosial manusia
berprilaku yang baik dengan orang-orang.
Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan
oleh masyarakat sebagai pendukung
pasidikaraan bahwa kerukunan tidak hanya
terjalin dengan baik terhadap sesama anggota
akan tetapi juga dengan pihak lain. Pikiran,
perkataan, serta tindakan yang sama akan
menagasilkan hasil yang sama. Dengan
kesadaran yang sama secara tidak langsung
maka tidak perlu diatur lagi, karena setiap
anggota mampu mengatur dirinya sendiri
sehingga tercipta suatu hal yang seragam.
Begitu pula dengan masyarakat sebagai
pendukung pasidikaraan dengan suatu
kesadaran bersama untuk mewujudkan
tujuan bersama memberikan suatu manfatat
yang bersama sebagai anggota masyarakat.
Azas solidaritas antar sesama ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa baik yang hidup maupun
yang hidup diharapkan agar tidak saling
menyakiti hal menandakan konsep “Tat
Twam Asi” dengan meminjam uraian
Suyadnya (2006: 28) Tat Twam Asi memiliki
arti Dia adalah aku dan aku adalah dia,
Engkau adalah dan aku adalah engkau.
Tat Twam Asi adalah kata-kata dalam
filsafat Hindu yang mengajarkan azas
solidaritas sosial yang tanpa batas karena
diketahui ia adalah kamu, saya adalah kamu
dan segala makluk adalah sama, sehingga
menolong orang lain berarti menolong diri
sendiri dan menyakiti orang lain berarti
menyakiti diri sendiri. Jiwa sosial ini juga
diresapi oleh sinar Ketuhanan. Sehingga
konsep ini pun memiliki sepadan dengan
konsep “Vasu Deva Kuṭumbakam” yang
berarti semau makluk bersaudara, “Manawa
Sewa Madhawa Sewa” melayani manusia
berarti melayani Tuhan (Suyadnya: 2006:
29). Hal yang senada juga diungkapkan oleh
Atmadja (2014: 110-111) bahwa Tat Twam
Asi yang merupakn itu adalah kamu. Itu
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Pudja, G. 2013. Bagavad Gitā (Pan͂ cama
Veda). Surabaya: Paramita

mengacu kepada apapun yang ada di luar diri
adalah kamu, baik sebagai manusia yang lain
(Putra, 2021)

Putra, I. W. (2020). Hedonisme Epikuros
dalam Perspektif Etika Hindu.
Sanjiwani: Jurnal Filsafat, 114-125.

IV KESIMPULAN
Perkembangan jaman memang sangat
berpengaruhi pada paradigma masyarakat
atau pola pikir masyarakat. Untuk mengatasi
permasalahan sosial seperti adanya krisis
sosial maka perlu kiranya membangun
kembali nilai-nilai sosial yang sudah
berkembang pada masyarakat Bali sebagai
penguat jati diri maupun karakter
masyarakat. Salah satunya yakni sidikara,
sidikara merupakan bentuk dari kehidupan
sosial yang penuh dnegan nilai kebersamaan,
etika, serta toleransi dalam sosial maupun
agama. Hal ini terlihat dari implementasinya
yang tidak terlepas dari aspek sosial. Sidikara
tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh
masyarakat. Sidikara juga mempunyai
korelasi dengan teks-teks agama Hindu yang
menguraikan tentang pentingnya menjaga
hubungan baik dengan Tuhan maupun
dengan sesama. Dari hal ini, maka sidikara
yang ada pada masyarakat bisa dijadikan
sebagi solusi dari permaslahan sosial yang
berkembang dampak dari globalisasi yang
menyeret masyarakat untuk cendrung anti
sosial.
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