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Abstrak 
 

Adat dan agama adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dilepaskan satu 
sama lain. Keduanya saling terkait dan tampaknya memainkan peran dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dinamika agama dan kehidupan yang lintas 
budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia tampaknya memberikan kontribusi 
dalam menuju kehidupan yang harmonis dan damai, dan apabila tidak diantisipasi 
dengan baik dapat menimbulkan riak-riak, gejolak dan bahkan disintegrasi bangsa. 
Bagaimana hendaknya disikapi persoalan ini dalam kehidupan masyarakat sehingga 
berbagai komponen bangsa ini dapat dilakukan sinergitas dalam upaya memperkuat 
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam makalah ini akan dipusatkan pada 
beberapa pertanyaan yaitu pertama, bagaimana dipahami konsep dinamika umat 
beragama yang hendaknya dilihat tidak hanya konteks perbedaan tetapi juga 
persamaan yang ada di dalamnya? Kedua bagaimana mengubah cara pandang yang 
berbeda menjadi kesamaan persepsi dalam kehidupan sehingga berbagai potensi dapat 
dijadikan peluang dan kesempatan? Dan ketiga bagaimana arah dan kebijakan 
pengembangan kehidupan umat beragama yang bersinergi dan prrospeknya pada masa 
yang akan datangInilah beberapa permasalahan yang dibahas dalam makalah ini dalam 
upaya memperkuat daya tahan masyarakat pada kehidupan yang mengglobal. 

 
Kata kunci: differensiasi sosial, stratifikasi sosial, etnisitas, agama, dan 
ketahanan sosial dan budaya (social and cultural resilience) 

 
 
 
 
 
                                            
1 Makalah dipresentasikan pada Mahasabha Prajaniti Hindu Indonesia (PRAJANITI) dan Ikatan 
Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) yang bertema: Keadilan Ekonomi, Sosial, dan Politik untuk 
mewujudkan Indonesia yang Bermartabatdiselenggarakan pada Sabtu 27 Oktober 2018 di Hotel Desa 
Wisata TMII, Jakarta Timur.  
2 Direktur Yayasan Widya Kerthi Universitas Hindu Indonesia, phejepsdrlipi@yahoo.com.  
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I. Pendahuluan 
 
Tidak banyak studi komparatif yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan 
lintas agama dan budaya yang dilakukan pada saat ini. Kondisi ini mewarni 
dinamika msyarakat dan budaya di Asia Tenggara pada umumnya pada pilihan-
pilihan ke arah masyarakat monokultur dan multikultur. Ini tentu tidak 
mengherankan ketika kita melihat dewasa ini banyaknya permasalahan konflik 
yang berlangsung pada etnis dan agama tertentu yang dipertimbangkan dapat 
mengganggu peroalan-persoalan keamanan (social security) yang sudah 
berlangsung cukup lama dan mengakar dalam dinamika masyarakat Indonesia 
yang multikultur. Hingga sekarang studi-studi tentang agama masih berkisar pada 
dinamika agama tertentu secara internal sebagaimana dapat dilihat pada dinamika 
agama yang bersangkutan yang berlangsung hingga saat ini. Namun demikian 
diketahui, bahwa studi-studi perbandingan antara agama dan budaya memainkan 
peranan yang signifikan dalam konteks kehidupan yang Berbhineka Tunggal Ika. 
Bagaimana peran tradidi dan agama yang berlangsung di Indonesia pada 
khususnya, di Asia Tenggara pada umumnya tampaknya memerlukan perhatian 
yang penting dalam memahami dinamika dan masyarakat Indonesia  
 
Inilah permasalahan penting yang dibahas dalam makalah ini dengan melihat 
dinamika masyarakat dan budaya Indonesia pada masa lalu, hendaknya dapat 
dipahami dengan baik dalam upaya memahami kehidupan masyarakat multikultur 
sebagaimana sudah dikembangkan pada saat ini di Indonesia.  
 
 
II. Permasalahan 
 
Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa persoalan sebagai berikut. 
Pertama, bagaimana dampak globalisasi dan modernisasi yang berlangsung dewasa 
ini pada kehidupan umat beragama dewasa ini? Kedua bagaimana hendaknya dapat 
dipahami dengan baik berbagai riak-riak sosial dan budaya yang terjadi, sehingga 
akibat dari riak-riak sosial dan budaya yang terjadi tidak mengarah pada 
munculnya konflik yang berkepanjangan karena ditengarai dapat mengganggu 
integrase nasional yang akhir-akhir mendapat tantangan dan ancaman dalam 
kehidupan berbhinka tunggal ika dan ketiga: dicoba dibahas kesamaan-kesamaan 
dan perbedaan antar umat beragama yang inherent dengan perbedaan adat tradisi 
untuk dapat dikedepankan dalam kehidupan yang mengglobal dewasa ini. Inilah 
beberapa permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini dalam upaya 
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untuk memahamai secara lebih baik berkaitan dengan ketahanan sosial dan budaya 
pada umat lintas agamadalam kehidupan yang mengglobal.  
 
 
III. Referensi Sejauh ini  
 
Tidak banyak referensi yang tersedia yang membahas masalah kemasyarakatan dan 
kebudayaan yang berkaitan dengan berbagai persoalan dari kehidupan masyarakat 
yang multikultur atau multi etnis. Satu buku karya yang ditulis oleh Frank M. 
Lebar tentang, Ethnic Groups of Insular Southeast Asia. 1972, Volume I: 
Indonesia, Andaman Islands, and Madagascar. New Haven: Human Relations Area 
Filoes Press, yang menjelaskan secara singkat tentang keadaan etnisitas dan 
identitas di Bali Indonesia ini. Meskipun tersedianya sumber yang terbatas tentang 
wilayah ini, paling tidak buku ini akan bermanfaat sebagai acuan awal untuk 
membahas etnisitas dan identitas masyarakat Bali pada khususnya, dan masyarakat 
Indonesia pada umumnya.  

Untuk itu, sebagai perbandingan tentang penyebaran agama lainnya seperti 
Islam di sini baca: I Ketut Ardhana, 2000, Nusa Tenggara nach Einrichtung der 
Kolonialherschaft 1915 bis 1950, Passau-Germany: Lehrstuhl fur 
Sudoastaseinkunde-Universitat Passau. Buku ini tidak hanya memusatkan 
kajiannya pada Islam, tetapi juga pada seberapa jauh intensnya pengaruh Belanda 
ketika kekuasaan kolonialnya dilaksanakan di Indonesia. Dalam hal ini akan dilihat 
pembahasan yang sekilas tentang kehidupan warga masyarakat yang menganut 
agama Kristen di era penjajahannya di Indonesia.  
 

Dalam kaitannya dengan terbentuknya identitas tampak buku yang ditulis 
oleh Stefan Dietrich, Kolonialismus und Mission auf Flores. (ca.1900—1942). 
Hohenschaftlam: Klaus Renner Verlag. 1989, sangat memberikan sumbangan yang 
berharga. Buku Dietrich ini memusatkan pembahasannya pada era kekuasaan 
Belanda di Flores yang berkaitan langsung dengan upaya penyebaran agama 
Katholik yang pada umumnya dilakukan kepada penduduk asli. Tidak terlalu 
banyak dibahas penyebaran agama yang lainnya di sini, meskipun dalam buku 
Negarakertagama yang ditulis oleh Prapanca (lihat: Robson, 1978, cf. Staab, 1997) 
dimana disebutkan tentang adanya pengaruh Majapahit di Bali.  

 
Untuk kajian pengembangan masalah kepariwisataan, belum banyak yang 

dilakukan, hanya tampak sebuah buku tentang, Suryawan Wiranatha, I Ketut 
Ardhana et al. (2014), yang berjudul, Rencana Induk Pengembangan 
Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende. Ende: Dinas Kebudayaan dan 
Kepariwisataan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur dan Pusat Kajian Bali 
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Universitas Udayana yang dapat dijadikan acuan ketika mendeskripsikan dan 
membahas potensi masyarakar dan budaya Ende di Propinsi Nusa Tenggara Timur 
dalam konteks pengembangan kawasan destinasi wisata nasional.  
 
Sumber berikutnya adalah karya I Ketut Ardhana, bersama tim yaitu Dundin 
Zaenuddin, Rumawan Salain, Sri Sunart Purwaningsi, dan I Wayan Geriya dengan 
karya yang berjudul, Denpasar: Smart City Heritage City: Sinergi Budaya Lokal, 
Nasional dan Universal. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar bekerjsa sama 
dengan Pusat Kajian Bali Universitas Udayana. Karya ini dijadikan dasar dalam 
memperoleh informasi berkaitan dengan tema kajian yang akan dilakukan yang 
sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang peran Denpasar sebagai sebuah 
kota yang cerdas (Denpasar: Smart Heritage City).  Dengan hasil yang akan 
diperoleh ini, maka diharapkan akan dapat dibuat rumusan yang jelas berkaitan 
dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (pemerintah daerah) dalam 
mengelola dinamika kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, politik, menuju 
kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia menuju pembangunan Bali yang 
berkelanjutan (sustainable community development).  
 
 
IV. Adat dan Agama dan Dinamika Masyarakat Lintas Agama di Bali 
 
Adat (tradition) dan agama (religion) merupakan aspek penting yang berkembang 
secara berlanjut dalam dinamika masyarakat dan budaya di Indonesia. Adat yang 
dikenal sebagai (what it was and what it is), bukanlah sesuatu konsep yang tidak 
dapat berubah, dan konsep ini berkembang sesuai dengan semangat zaman 
(tijdgeest) dan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari luar, 
sebagaimana yang tampak pada dinamika agama yang sudah berkembang cukup 
lama dalam dinamika masyarakat Indonesia hingga saat ini.  
 
Seperti halnya dengan wilayah-wilayah lainnya di Asia Tenggara, dapat dikatakan 
bahwa semua agama yang berkembang di Indonesia berasal dari luar. Agama-
agama yang berkembang di Indonesia diterima dengan baik dan damai sehingga 
membentuk sebuah masyarakat multikultur di Indonesia. Memang tiap-tiap 
wilayah di Asia Tenggara memiliki karakteristiknya sendiri dalam proses 
terbentuknya masyarakat multibudaya yang dapat dipahami dalam dinamika 
historis dan migrasi yang berlangsung cukup lama dalam terbentuknya akar-akar 
kebudayaan di Indonesia.  
 
 
Puri Kasiman dan Dinamika Masyarakat 
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Puri Kasiman memiliki peranan yang signifikan pada masa-masa sebelum 

kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan. Puri Kasiman berlokasi di Denpasar, 

Bali. Pada masa lalu, puri Kasiman memiliki kekuatan politik yang formal, namun 

ini tidaklah berarti bahwa semuanya sudah pupus di puri Kasiman, dimana 

kewenangan tradisional masih berada di tangan elit-elit politik di puri yang 

memiliki authoritas terhadap pelaksanaan agama dan budaya Bali. Ini adalah hal 

yang menarik, meskipun Belanda merampas kekuasaan politik puri Kasiman, 

namun kemudian berada di bawah kekasaan negara Republik Indonesia, namun 

Puri Kasiman masih memiliki otoritas tradisionalnya dalam kaitannya dengan 

bangunan negara bangsa (nation-state building). Dengan kata lainnya ini berarti 

bahwa Puri Kasiman masih diakui otoritas tradisionalnya di antara masyarakat 

Bali, khususnya di wilayah Bali Selatan.  

Dinamika masyarakat yang terjadi dalam konteks perkembangan globalisasi 

dan dunia kepariwisataan telah menyebabkan berbagai masalah berkaitan dengan 

kehidupan dan gaya kehidupan masyarakat Bali. Mereka memiliki berbagai 

persoalan yang membawa mereka ke persimpangan jalan dan kondisi ini 

membutuhkan suatu alternatif solusi bagi kehidupan mereka tidak hanya dari 

kalangan pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakata pada umumnya. 

Persoalan mendasar dan krusial itu dirasakan sebagai ancaman terhadap kehidupan 

mereka berkaitan dengan masalah aktifitas ritual keagamaan dalam kaitannya 

keadaan suka dan duka tidak hanya bagi masyarakat Bali yang mayoritas beragama 

Hindu tetapi juga bagi kalangan etnis dan agama lainnya yang diharapkan dapat 

hidup damai secara harmonis. Untuk itu, hendaknya dihargai karena Puri Kasiman 

sudah mengusulkan sebagian tanahnya seluas 200 hektar yang hendaknya dapat 

digunakan untuk kegiatan agama dan ritual dari berbagai etnis dan agama yang 

memungkinkan dilakukan di satu tempat. Hal ini dirasakan sangat signifikan 
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dimana kehidupan masyarakat Bali pada saat ini telah berbeda dengan kehidupan 

mereka dengan generasi sebelumnya di masa lalu.  

Hal ini telah mendapat perhatian yang serius dari Puri Kasmian yang di masa lalu 

pernah memainkan peranan signifikan, yang meskipun sekarang sudah menjadi 

bagian dari kehidupan negara Republik Indonesia, namun tetap merasa 

bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan pada manusia Bali 

yang memiliki tradisi budaya kuat dari masa lalu hingga masa sekarang.    

 

 

Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini bukanlah penelitian yang bersifat teoretis saja, melainkan sebuah 

penelitian yang bersifat aplikatif dengan sasaran yang bersifat tepat guna. 

Penelitian ini dipertimbangkan signifikan untuk dilakukan mengingat ada 

kebutuhan yang mendesak untuk mengetahui, memahami, dan kemana arah dari 

hasil penelitian ini akan dipusatkan dan untuk siapa pengguna atau user-nya.  

  

 Karena penelitian lebih mengarah pada sebuah kebijakan yang diperlukan 

oleh masyarakat khususnya di Kota Denpasar, dan Bali pada umumnya, maka 

sampel kajian dilakukan terutama di Kota Denpasar yang terdiri dari empat 

kecamatan yaitu Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar 

Utara. Di setiap kecamatan diambil 100 kuesioner, sehingga diharapkan mampu 

mempresentasikan atau keterwakilan masyarakat Kota Denpasar terhadap kajian 

yang dilakukan ini. Memang sudah ada sebelumnya yayasan yang memiliki 

aktifitas yang menangani masalah aktifitas agama atau ritual, akan tetapi dianggap 

belum mempresentasikan keterwakilan masyarakat Bali yang mayoritas beragama 

Hindu. Untuk itu, diharapkan dari hasil kajian ini hendaknya dapat diwujudkan 

sebuah impian untuk membangun di sebuah wilayah yang terdapat kegiatan agama 
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dan ritual dari berbagai kalangan lintas etnis dan agama, berdasarkan jender, umur, 

pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilakukan pada 

bulan Agustus 2018 dengan varian yang lintas etnis, agama, profesi, gender, dan 

strata hierarkhi, umur, pendidikan, dan sebagainya yang melibatkan peneliti dari 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Udayana dan Universitas 

Hindu Indonesia di Denpasar.  

 

Penelitian ini adalah penelitian sosial dan kemanusiaan (humaniora atau 

humanities studies) yang bersifat interdispliner yaitu dengan menggunakan 

pendekatan yang bersifat interdisipliner dimana konsep dan pendekatan dari ilmu-

ilmu sosial seperti arkeologi, sejarah sosiologi, antropologi, dan kependudukan 

atau demografi penting utuk dilakukan. Persoalan fokus kajian yang dilakukan 

berkaitan dengan pemetaan sosial untuk akseptabilitas masyarakat lintas budaya 

pada kegiatan ritual keagamaan di Bali. Dari analisis data yang dilakukan 

menunjukkan bahwa masyarakat Kota Denpasar sangat menginginkan adanya 

pengelolaan aktifitas agama dan ritual dilakukan di satu tempat dengan berbasis 

pada lintas agama, etnis, tradisi, gender, profesi, pendidikan di sebuah tempat 

tertentu berdasarkan suasana suka dan duka. Dengan demikian diharapkan bahwa 

masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam masalah pelaksanaan kegiatan 

keagamaan dan ritual di Denpasar pada khususnya, dan di Bali pada umumnya. 

Kota Denpasar adalalah salah satu anggota kota pusaka yang diakui dunia 

internasional. Menurut konsep kota pusaka itu adalah diakui sebagai anggota jika 

pemerintah mengutamakan kekayaan tradisi dan budaya lokalnya untuk 

meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa 

perjuangan Puri Kasiman sangat relevan dengan tujuan dari pengembangan 

Denpasar sebagai anggota kota pusaka dunia. Oleh karena itu, peran yang 

dimainkan Puri Kasiman dalam kehidupan masyarakat dalam aspek sosial budaya, 
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ekonomi dan politik pemberdayaan masyarakat tampaknya perlu didukung menuju 

kelestarian kebudayaan Bali yang bercirikan agama Hindu, dan dapat 

berdampingan dengan kehidupan etnis dan agama lainnya.  

 

Kasiman: Nama Tempat, Warisan Budaya, dan Entitas Politik 

Tidak banyak yang mengenal nama Kasiman. Nama Kasiman sering diabaikan, 

karena tidak banyak yang memahami apa dan bagaimana peran Kasiman dalam 

dinamika sejarah di Denpasar pada khususnya, dan di Bali pada umumnya. 

Menurut catatan arkeologi dan kesejarahan, nama Kasiman memilki makna 

signifikan tidak hanya pada masyarakat Bali, tetapi pada masyarakat dunia 

internasional.  

 

Meskipun demikian, nama Kasiman lebih ditujukan kepada nama sebuah 

kerajaan tradisional yang memiliki peran penting dalam dinamika sejarah Bali 

khususnya di Bali Selatan. Kasiman menjadi ikon budaya yang penting karena 

mampu dalam dinamika sejarahnya memadukan antara agama dan adat, antara 

kebudayaan fisik (tangible culture) dan kebudayaan non-fisik (intangible culture). 

Ada nilai-nilai filosifis yang menjadi karakter dalam kehidupan masyarakat Bali 

yang beragama Hindu yang dipresentasikan oleh puri Kasiman ini, dimana 

berbagai situs arkeologi dan sejarah terdapat di area puri Kasiman ini yang penuh 

dengan makna dan menjadi fondasi tradisi dan budaya masyarakat Kota Denpasar 

pada khususnya. 

 

Ketika kontak-kontak dengan dunia Barat khususnya dengan Belanda 

dilakukan terutama dalam aspek perdagangan pada awal abad ke-18, Belanda 

bahkan mengangkat seorang subandar untuk pelabuhan Badung di wilayah Kuta 

yaitu Mads Johansen Lange seorang Denmark yang menempati Kuta sebagai 
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seorang subandar asing. Dari gambaran ini dapat dikatakan bahwa puri Kasiman 

memiliki karakter yang mengakui kehidupan toleran dengan kelompok lainnya, 

karena memang pada abad-abad sebelumnya terdapat kelompok etnis Jawad an 

Bugis yang diizinkan bertempat tinggal di wilayah kerajaan seperti kampung 

Kepaon, kampong Jawa dan sebagainya. 

 

Meskipun masyarakat Kota Denpasar dipertimbangkan sebagai sebuah 

masyaraat multibudaya, namun sebagian besar etnik yang tinggal di Denpasar 

adalah etnik Bali yang beragama Hindu. Namun demikian, mereka dapat hidup 

berdampingan secara damai dengan kelompok etnik lainnya yang menganut agama 

lainnya. Apabila diperhatikan kehidupan masyarakat Bali memang antara adat dan 

agama sulit dipisahkan satu sama lainnya. Hubungan antara adat dan agama 

memiliki warna yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Adanya 

keragaman ini, tentu gesekan-gesekan antara etnis yang satu dengan yang lainnya 

dapat saja terjadi, namun hendaknya dapat diantisipasi dengan baik menuju 

pembangunan kebudayaan Bali yang berkelanjutan. 

 

 

Pentingnya Pembangunan Tempat Kegiatan Keagamaan dan Ritual yang 

bersifat Lintas Etnis dan Agama di Bali  

 

Hingga sekarang, sebagaimana dengan puri-puri lainnya di Bali, Puri Kasiman 

masih mempertahankan kekhasan dan budaya yang unggul. Berbeda dengan puri-

puri lainnya di Bali yang bahkan sudah merubah fungsi puri untuk penginapan, 

namun bagi puri Kasiman upaya untuk mempertahankan karakter puri sebagai 

banteng budaya Bali masih dipertahankan. Kata puri berasal dari Bahasa 
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Sanksterta yaitu pur yang berarti benteng, dalam hal ini sebagai banteng tradisi dan 

budaya Bali. 

Dari catatan sejarah menunjukkan bahwa puri Kasiman telah memainkan 

peranan signifikan baik pada masa tradisional kerajaan yang menjaga keutuhan 

budaya Bali, maupun pada masa setelah kemerdekaan yang mempertahankan 

perjuangan revolusi rakyat Bali terhadap penjajah yang ingin menjajah kembali. 

Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dinamika sejarah Bali pada abad ke-19 

lebih banyak dipresentasikan oleh Kasiman yang memiliki kekuasaan hegemonial 

di Bali. Struktur tradisional kerajaan pada saat itu begitu kuat dimana seorang raja 

di Badung didampingi oleh para pendeta dimana raja mendapatkan nasehat dalam 

melaksanakan kebijakannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu tidaklah 

mengherankan bahwa Kasiman pada saat itu merupakan sebuah “negara” yang 

mewilayahi wilayah yang luas khususnya di Bali Selatan. Beberapa wilayah yang 

penting misalnya seperti Kuta, Tuban, Jimbaran untuk menyebutkan beberapa di 

antaranya. Hingga sekarang, beberapa bukti arkeologi dan kesejarahan seperti 

mitos, filsafat, nilai-nilai adiluhung baik yang tangible, maupun yang intangible, 

masih dapat dilihat di kawasan itu, yang memiliki hubungan budaya dengan Puri 

Kasiman. Di kawasan itu terdapat hunian beberapa kelompok etnis bukan Bali 

yang memiliki agama non-Hindu. Di masa lalu, kelompok-kelompok etnis 

memiliki kontribusi penting terhadap keamanan Bali dimana mereka banyak 

dijadikan tentara kerajaan yang sangat patuh dengan kebijakan Puri Kasiman. 

Itulah sebabnya mengapa di antara mereka diberikan tanah untuk ditempati atas 

jasa-jasa yang pernah diberikan kepada kerajaan atau Puri Kasiman di masa lalu. 

Ingatan kolektif masih terasa kuat di masyarakat akan pola panutan tokoh puri 

yang mengayomi kehidupan masyarakat dari dahulu hingga sekarang, apabila 

anggota masyarakat memiliki persoalan-persoalan tentang kesulitan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Muncul beberapa persoalan yang 
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berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari yang dirasakan beban dan 

disampaikan juga ke Puri Kasiman untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka 

kepada tokoh puri seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, konflik vertikan dan 

horizontal, yang mengharapkan bantuan puri untuk memberikan solusi 

alternatifnya. Masyarakat dewasa ini misalnya memiliki persoalan tentang 

pelaksanaan upacara atau aktifitas keagamaan dan ritual seperti upacara Ngaben 

misalnya yang dilakukan memerlukan biaya besar, semntara penghasilan mereka 

tidak mencukupi untuk melaksanakannya.  

Pada masa lalu, puri Kasiman memiliki seorang raja yang memberikan 

nasehat kepada pendeta di geria untuk mengikuti aturan kerajaan yang ada 

sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam pelaksanaan acara agama dan 

adat di wilayahnya. Namun sekarang ini tidak ada lagi raja, yang memberikan 

nasehat semacam itu, sementara keputusan tentang harga sesajen secara mutlak 

dilakukan di pihak geriya atau dagang sesajen. Karena tidak ada pilihan lainnya 

terpaksa warga masyarakat mengikuti aturan harga itu, namun apa yang terjadi 

mereka ada yang bahkan menjual tanah sawahnya, meminjam uang di bank, dan 

akhirnya muncul berbagai konflik yang sifatnya horizontal. Ini sungguh ironi, 

karena warga masyarakat yang sudah memiliki kesedihan karena ditinggalkan 

meninggal dunia oleh satu anggota keluarganya masih menanggung beban hutang 

dan adanya perselisihan di kalangan keluarga. Tidak mengherakan juga jika ada 

warga yang pindah agama karena persoalan-persoalan seperti ini. Ini merupakan 

awal kehancuran kebudayaan Bali di kalangan warga yang tidak memiliki biaya 

finansial yang cukup memadai dalam pelaksanaan aktifitas agama dan ritual.  

 

Tidak mengherankan jika, Puri Kasiman memberikan perhatian terhadap persoalan 

yang melanda warga penduduk yang dahulu pernah menjadi rakyat pendukung 

kebudayaan Bali yang ada waktu itu. Meskipun secara politik formal, puri 



12 
 

Kasiman tidak memiliki lagi, namun otoritas tradisional yang pernah dimilikinya di 

masa lalu, masih diakui masyarakat hingga sekarang ini. Itulah sebabnya Puri 

Kasiman menawarkan area atau tanah yang dimilikinya untuk dipergunakan 

sebagai tempat pelaksanaan acara keagamaan dan ritual yang tidak hanya 

dilakukan oleh orang Bali yang beragama Hindu, tetapi diperuntukkan bagi 

kalangan etnis lain yang memiliki agama yang berbeda. Program ini merupakan 

program yang sifatnya lintas etnis dan agama yang bersifat nasional bahkan 

internasional. Dengan usulan ini diharapkan perjuangan untuk tetap membangun 

Bali secara berkelanjutan akan tetap diteruskan di masa kini dan masa yang akan 

datang.  
Untuk cover 

 

Masyarakat dan pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan di era yang disebut dengan 
era disrupsi, dimana prediksi terhadap program pembangunan yang dilakukan tidak berjalan 
seiring dengan harapan kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat di era global. 
Berbagai tantangan sebagai akibat perkembangan globbalisasi khususnya karena 
perkembangan urbanisasi, pariwisata, meningkatnya paham feodalisasi dalam bentuk baru itu 
tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, agama, politik, tetapi bahkan, menyangkut masalah 
keberlanjutan sebuah kebudayaan masyarakat di Bali yang multietnis. Adanya berbagai 
persoalan yang mendesak ini, dipandang perlu mengadakan sebuah kajian (feasibility studies) 
untuk memahami persoalan utama yang dihadapi masyarakat yang tergerus akar budayanya, 
sehingga menyebabkan terjadinya ketegangan kebudayaan di masyarakat. Oleh karena itu, 
dipandang perlu untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai tantangan yang terjadi dengan 
memfokuskan kajian ini dengan masalah pokok pemetaan sosial masyarakat di Bali. Untuk 
mengkaji permasalahan ini secara komprehensif maka kajian akan dipusatkan beberapa 
masalah utama yaitu pertama bagaimana kondisi riil masyarakat Bali yang terdiri dari lintas 
agama, lintas etnis, lintas tradisi budaya pada masa kini dalam menghadapi permasalahan 
kehidupan mereka yang berkaitan dengan masalah ritual keagamaan yang dianggap belum 
memberikan solusi memadai bagi kehidupan mereka. Kedua, bagaimana persepsi terhadap 
pemetaan sosial masyarakat Bali, ketiga, apa kebijakan dan rekomendasi yang dapat diberikan 
dalam upaya untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat 
yang multietnis? Inilah beberapa pertanyaan yang diajukan untuk memahami secara lebih baik 
tentang pemetaan keterteriamaan masyarakat terhadap lintas budaya pada kegiatan ritual 
keagamaan di Bali.  

RUMUSAN REKOMENDASI 



13 
 

Focus Group Discussion  

 

PEMETAAN SOSIAL UNTUK AKSEPTABILITAS MASYARAKAT 
LINTAS BUDAYA PADA KEGIATAN RITUAL KEAGAMAAN DI BALI 

27 SEPTEMBER 2018 
 

 

I. NOTULEN 

Tanggapan: 

1. IHDN: Dr. Ida Bagus Chandarwan, S.Ag, M.Si 
a. Ada hal-hal yang snagat menarik yang perlu dicermati bersama. Di era 

globalisasi khususnya di Denpasar masih ada Puri yang mempunyai 
kepedulian Puri. Ada gagasan penyediaan lahan yang bagus, dan perlu 
ada dukungan. Ada beberapa permasalahan, bentuknya seperti apa, 
karena lintas budaya antar keagamaan. Apakah model seperti Puja 
Mandala, atau bentuk lainnya? 

b. Ketika melihat siapa yang mengerjakan apa, yang penting ada dasar 
hukum yang jelas dulu, perlu mengkaji aturan sebagai paying hukumnya? 

2. FKUB Provinsi Bali, Wakil Ketua, Dr. I Gusti Made Ngurah 
a. Ada rencana membuat tempat keagamaan yang bersama, perlu ada 

aturan, bagaimana hubungan Undang-Undang yang berlaku dengan Puri, 
hubungan antara Puri dengan Pemerintah, terkait dengan UU Pemajuan 
Kebudayaan. Urusan adat, agama di Bali dulu di tangan Puri, tapi 
sekarang sudah ada Pemerintah sejak Kemerdekaan. Bantuan sekarang 
ada bantuan ke Desa Pakraman melalui APBD yang tetap.  

b. Sudah ada seperti puja mandala, mengapa buat lagi? Karena dari Hindu 
yang keberatan, karena buat Pura ada pemeliharaannya, uangnya dari 
mana, kalo iuran di kampungnya juga ada iuran, siapa dan bagaimana 
pemeliharaan selanjutnya? 

3. Dinas Kebudayaan 
a. Pembangunan perencanaan masing-masing peneliti dan peran Puri untuk 

menyerahkan tanah untuk kepentingan bersama. Tugas kami akan 
memberikan hasil FGD ini kepada Dinas Kebudayaan. 
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b. IMB bentuknya bagaimana 
c. Lintas agama dan lintas budaya 

4. FIB UNUD, Wakil Dekan Suparwa 
a. Sangat apresiasi ada ide yang bagus tentang pemetaan sosial terkait 

program pemerintah dan fenomena sosial 
b. Secara teoritis dari ilmu agama khususnya komunikasi bahasa, ada 

berkembang sentripetal dan sentrifugal. Diwarnai unsur pembertahanan 
dan pembaharuan sosial.  

c. Mensinergikan antara Desa Dinas dan Desa Adat 
d. Kencangkan politik kebersamaan 
e. Apresiasi dari Puri Kesiman dan perlu disinergikan 
f. Ditonjolkan budaya dan konsep-konsep identitas 
g. Menjadi bahan pengkajian dan pendidikan bagi masyarakat ke depan 

5. Dinas Pekerjaan Umum : Pada prinsipnya setuju dan apresiasi terhadap 
pemetaan sosial dan sanggup untuk mengurus ijin bangunannya. 

6. Dinas Pariwisata : Apresiasi terhadap  Puri Kesiman dan setuju dan 
kedepannya bisa diangkat ke Pariwisata yang berkelanjutan. 

7. Bu Cakrawati, Balitbang Denpasar :  Pada peinsipnya setuju asalkan 
kedepannya Proposal yang diajukan sesuai dengan  RPJM Kota Denpasar 

8. Fakultas Ilmu Budaya Antropologi  UNUD: Sutuju sebagai cerminan 
supaya berkelanjutan  antara lintas agama dan lintas etnik.  Dan perlu 
dipikirkan tentang Yayasan yang akan mengelolanya. Dan berkenaan dengan 
Pemuput karena di Bali banyak Soroh. 

9. Dinas Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar: Sangat mendukung 
ide yang dilontarkan untuk kebersamaan dalam ritual keagamaan. 

10. UNHI, Dinas Perkim terkait dengan Pola Ruang RTH di Daerah Biaung, 
apakah itu termasuk RTH atau tidak, perlu kordinasi lebih lanjut 

11. Kadek Wahyudita, Ketua Yayasan Rumah Penggak Men Resi, wadah 
pewarisan budaya.  

Terkait juga dengan MUDP, keterimaan wilayah sekitar bagaimana? Kebudayaan 

berkembang sesuai dengan kondisi kekinian. 2 Opsi, 1). Kenapa seorang 

Kusumawardana mempunyai gagasan punya 1 tempat untuk menyelesaikan 

permasalahan bersama terkait ritual kematian?  Tunon dibangun bukan setra 
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karena fungsional untuk pengembalian panca maha bhuta. 2) Sesana sebagai 

seorang pewaris keraton sebagai tanggung jawab lahir di Puri, dan 3) Jika tidak ada 

jalan keluar, maka ada bisa keluarnya kutukan tokoh Puri. 4) Pendanaan dari siapa, 

karena Puri juga kesulitan mencari dana, karena sampai saat ini diberatkan untuk 

membayar pajak Negara, terkait dengan UU Pemajuan Kebudayaan. Antara 

menjaga identitas dengan Kesatuan pasti akan selalu ada gesekan. UNHI dapat 

mengkritik istilah-istilah yang disalahgunaan. 

12. Winaja, Seorang Arsitek, sempat menjadi arsitek Pak Suharto, dan pernah 
jatuh bangkrut saat krisis moneter, kemudian ngayah membangun Pura 
Anyar Tanah Kilap, kemudian buat Pura Dalem Pengembak. Berangkat dari 
harapan karena memiliki generasi untuk yang sejahtera. Rencananya akan 
menjadi tempat multikultur Dunia bukan hanya untuk Bali saja. Rencana 
mulia dari Puri kesiman akan menjadi aikon Kota Denpasar dan semoga di 
pertemuan ini akan terwujud keharmonisan dan selalu berfikir kedepan. 

13. Made Bakti Wiyasa, Rumah Penggak Men Resi, Konsen di pelestarian 
budaya. Bhakti Pertiwi Jati (PTJ) lembaga pelestarian budaya. Apresiasi 
pengibahan lahan kosong di daerah Biaung. Perkembangan kondisi terkini 
ada 2 eksistensi otoritas, otoritas Puri tapi power masih ada berlapis dengan 
otoritas pemerintah. Saran siapa yang berkopeten itu yang di cari, sehingga 
mendukung tercapainya tujuannya. 

14. Bu Yeti, Menguatkan semangat gotong royong. Perlu perjuangan yang 
panjang. 

15. Gusti Ngurah Kusumawardhana, Sebagai seorang tokoh Puri harus 
menjadi poros dalam bermasyarakat. Kita akan mulai merasakan kehancuran 
peradaban dan masa depan  berdasarkan swadharma berdasarkan pelayanan. 
Catur Dharma. Harus ada pertanggungjawaban langsung. Bagian masa lalu 
mudah mudahan bisa bermanfaat untuk masa depan. Catur Hita Karana, 
Parahyangan (swadharma Negara dan swadharma agama) wujud Pancasila, 
Swadharmaning Manusa (hidup gotong royong, multicultural), Palemahan 
atau Ruang (swadarmaning dengan lingkungan, konsep panca maha bhuta), 
Unsur Kala (waktu) masa lalu dan masa yang akan datang. 
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RUMUSAN FGD 

 
PEMETAAN SOSIAL UNTUK AKSEPTABILITAS MASYARAKAT 

LINTAS BUDAYA PADA KEGIATAN RITUAL KEAGAMAAN DI BALI 
Studi Kasus di Kota Denpasar 

 

1. Dinamika masyarakat Bali akibat globalisasi di semua bidang terutama 
dunia kepariwisataan menimbulkan berbagai persoalan berkaitan dengan 
kehidupan dan gaya kehidupan. 

2. Persoalan mendasar dan krusial yang dirasakan sebagai ancaman kehidupan 
sosial masyarakat berkaitan dengan aktivitas ritual keagamaan dalam 
keadaan suka maupun duka, baik bagi mayoritas penduduk etnis Bali yang 
beragama Hindu maupun etnis lainnya dengan agama lainnya. 

3. Persoalan yang paling dominan terkait kegiatan ritual keagamaan tersebut 
adalah masalah financial dan ketersediaan lahan. Baberapa faktor lain yang 
muncul sebagai masalah adalah ketersediaan waktu dan tenaga serta kondisi 
padatnya lalu lintas di kota Denpasar. 

4. Dilihat dari sisi pemecahan masalah atau solusi, sebagian besar masyarakat 
beranggapan bahwa urusan kegiatan keagamaan khususnya ritual keagamaan 
terkait kematian masih menjadi masalah yang sifatnya private. Selama ini 
solusi yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat, umumnya sudah dapat 
menyelesaikan masalah. 

5. Pentingnya peran masyarakat dan puri dalam memberikan solusi terhadap 
persoalan-persoalan di atas mulai menjadi perhatian utama bagi masyarakat, 
khususnya penduduk pendatang di Kota Denpasar. 

6. Puri Kasiman, pada masa lalu memiliki kekuatan politik yang formal, dan 
pada saat ini kewenangan tradisional masih berada di puri yang memiliki 
otoritasterhadap pelaksanaan agama dan budaya Bali khususnya di wilayah 
Bali Selatan. 
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7. Apresiasi diberikan kepada Puri Kasiman karena telah mengusulkan 
sebagian tanahnya seluas 200 hektar untuk dapat digunakan sebagai tempat 
pusat kegiatan agama dan ritual dari berbagai etnis dan agama yang 
memungkinkan dilakukan. 

8. Rencana besar Puri Kasiman didukung penuh oleh masyarakat, sebagaimana 
ditunjukan oleh hasil penelitian bahwa masyarakat setuju apabila dibangun 
suatu pusat kegiatan ritual keagamaan untuk semua agama. Hasil penelitian 
juga menunjukkan kesediaan masyarakat untuk menggunakan pusat kegiatan 
ritual keagamaan tersebut. 

9. Keberadaan Pusat Kegiatan ritual Keagamaan sangat diperlukan melihat 
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Denpasar. Pembangunan 
pusat kegiatan ritual keagamaan perlu dilanjutkan dengan memperhatikan 
beberapa hal berikut: 

a. Diperlukan aturan dan dasar hukum yang jelas dan bisa mengakomodir 
kepentingan bersama berasaskan multikulturalisme dan egalisme 

b. Perlu dipastikan status lahan apakah lokasi termasuk kawasan RTH sehingga 
bisa ditindalanjuti pengurusan perijinannya (berkoordinasi dengan Bappeda 
dan PUPR) 

c. Pengelolaan yang jelas terutama dan berbasis multikulturalisme dan asa 
egalisme, sehingga perlu dibentuk sebuah yayasan pengelola. Dilengkapi 
dengan aturan dan sistem pelaksanaan yang jelas, khususnya penentuan 
sulinggih/pimpinan agama yang muput atau memimpin setiap kegiatan ritual 
dan dalam hal pendanaan. 

d. Pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa menjadi pusat ritual 
keagamaan, kebudayaan dan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan 
saat ini. 

 

 

 

Denpasar, 27 September 2018 
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Tim Perumus 

I Wayan Martha 

I Putu SastraWibawa 

I Gusti Ayu Artatik 

Made Adi Widyatmika 

 

 

 
 
V. Simpulan 
 
Perlu pemikiran lintas budaya dan lintas agama, dimana sekat-sekat dalam praktek 
ritual dan keagamaan perlu mendapat tempat dalam dinamika masyarakat dan 
budaya di era yang mengglobal. Ini sangat penting dalam upaya mengantisipasi 
dan meminimalisir berbagai persoalan adat dan agama yang cendeerung meningkat 
dalam kondisi masyarakat yang serba cepat terkena dampak dunia modernisasi dan 
globalisasi.  
 
 Masyarakat dan pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan di era 
yang disebut dengan era disrupsi, dimana prediksi terhadap program pembangunan 
yang dilakukan tidak berjalan seiring dengan harapan kesejahteraan dan 
kebahagiaan kehidupan masyarakat di era global. Berbagai tantangan sebagai 
akibat perkembangan globalisasi khususnya karena perkembangan urbanisasi, 
pariwisata, meningkatnya paham feodalisasi dalam bentuk baru itu tidak hanya 
menyangkut masalah ekonomi, agama, politik, tetapi bahkan, menyangkut masalah 
keberlanjutan sebuah kebudayaan masyarakat di Bali yang multietnis dan multi 
agama. Adanya berbagai persoalan yang mendesak ini, dipandang perlu 
mengadakan sebuah kajian (feasibility studies) untuk memahami persoalan utama 
yang dihadapi masyarakat yang mulai tergerus akar budayanya, sehingga 
menyebabkan terjadinya ketegangan kebudayaan di masyarakat.  
 
Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mencari jalan keluar terhadap berbagai 
tantangan yang terjadi dengan memfokuskan kajian ini dengan masalah pokok 
pemetaan sosial dan agama masyarakat di Bali. Untuk mengkaji permasalahan ini 
secara komprehensif, maka kajian akan dipusatkan beberapa masalah utama yaitu 
pertama bagaimana kondisi riil masyarakat Bali yang terdiri dari lintas agama, 
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lintas etnis, lintas tradisi budaya pada masa kini dalam menghadapi permasalahan 
kehidupan mereka yang berkaitan dengan masalah ritual keagamaan yang dianggap 
belum memberikan solusi memadai bagi kehidupan mereka. Kedua, bagaimana 
persepsi terhadap pemetaan sosial masyarakat Bali, ketiga, apa kebijakan dan 
rekomendasi yang dapat diberikan dalam upaya untuk memberikan solusi terhadap 
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang multietnis? Inilah beberapa 
pertanyaan yang diajukan untuk memahami secara lebih baik tentang pemetaan 
keterteriamaan masyarakat terhadap lintas budaya pada kegiatan ritual keagamaan 
di Bali.  
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