Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si
Guru Besar IHDN Denpasar
TTL
NIP
Pangkat/Gol
Status
Alamat Rumah
Hobby
Hp
Email

: Bangli, 31 Desember 1967
: 19671231 200112 1 003
: Pembina Utama, IV/e
: Kawin (1 istri, 3 anak)
: Jl. Trengguli Ib Gang Buntu
No. 5 Tembau
: Baca,Kuliner,Perpetualang
: 0817341273
: nengahduija@gmail.com

DISAMPAIKAN DALAM ACARA WEBINAR NASIONAL ….DISELENGGARAKAN OLEH BALAI ARKEOLOGI
DENPASAR, JUMAT 11 JUNI 2021, DI AULA BALAI ARKEOLOGI DENPASAR SESETAN DENPASAR

“Roh Nusantara, atau DNA kesadaran Nusantara, itu adalah suatu
mekanisme penyatuan terbuka. Penyatuan tanpa mengubah sifat
dasar elemen‐elemen yang dipersatukan”
(Anatomi Rasa, Ayu Utami.Ed.2019:202)

Agama dan Peradaban Hindu
• lokal genius atau jenius lokal atau kearifan lokal dimaksudkan adalah jenius lokal
atau kearifan lokal Bali asli yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dengan
kebudayaan Hindu di Bali yang hingga kini masih kokoh, meskipun konsepsi
keagamaan Hindu yang datang belakangan diterima untuk memperkuat pondasi
kedua entitas ini (unsur Hindu India dan unsur‐unsur asli lokal).
• Menurut Huntington (2001:47‐49) di dunia ini terdapat lima peradaban mayor yang
masih eksis, yaitu: (1) peradaban Tionghoa semua sarjana mengakui keberadaan
peradaban Tionghoa yang telah berkembang sejak 1500 SM dan barangkali beribu‐
ribu tahun sebelumnya, (2) peradaban Jepang sebagaian sarjana menggabungkan
kebudayaan Jepang dan peradaban Cina di bawah “bendara” satu peradaban
tunggal, peradaban Timur Jauh, (3) peradaban Hindu, satu atau lebih peradaban
yang secara universal diakui keberadaanya dan muncul di India sejak kurang lebih
1500 SM, umumnya disebut sebagai paradaban India atau Hindu, kata Hindu lebih
sering digunakan dalam rangka menunjuk pada peradaban, (4) peradaban Islam,
semua sarjana mengakui keberadaan peradaban Islam sebagai suatu peradaban
tersendiri. Peradaban Islam berasal dari semenanjung Arabia dan pada abad VII
Masehi menyebar secara cepat hingga ke Afrika Utara, semenanjung Iberia, Asia
Tengah, Anak Benua dan Asia Tenggara, (5) peradaban Barat muncul sekitar 700
atau 800 Masehi dan menurut para sarjana memiliki tiga komponen utama, di
Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin.

Bagaimana Kehidupan Beragama di Bali Masa
Bali Kuno Hingga Kini ???
• Jika diperkirakan bahwa masyarakat dan kebudayaan Bali, sejak awal
sesungguhnya telah memiliki corak “warna‐warni” antara India
(paham keagamaan Siwaistik), China (paham Budhis) dan meresap
dalam tradisi masyarakat Bali asli.
• Bagaimana sebuah kearifan Peradaban Hindu di Bali yang sejak awal
mewarnai sistem keagamaan Hindu yang berkembang di Bali. dan
mungkin nilai‐nilai telah banyak terlupakan oleh generasi muda Hindu
di Bali saat ini, yang disebabkan oleh beragamnya tata cara
keagamaan Hindu itu sendiri
• Apakah nilai‐nilai kearifan ini tetap menjadi pola keagamaan,
sehingga dipandang perlu untuk dibangun kembali???

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Awal Bali Kuno
• Sumber‐sumber tertua yang menceritakan Pulau Bali adalah sejarah
Cina dari permulaan abad ke‐4. Saat itu disebutkan sebuah Negara
Po‐li. Kata ini mendapat tambahan Ma‐li, diidentifikasi dengan Bali.
Uraian‐uraianya berhubungan dengan suatu masyarakat yang
dihindukan sebagai Negara berdaulat mempunyai hubungan
diplomastik dengan Cina. Agama rakyat mengenal konsepsi dua
kategori dewa dan jenis pemujaan dewa, yaitu pemujaan dihadapkan
pada dewa‐dewa di langit (uranis) dan juga pemujaan pada kekuatan‐
kekuatan di bawah tanah (chtonis). Pemujaan ke atas pebaktian ka
duur dan pemujaan ke bawah pebaktian ka teben .
• Dapat dikatakan bahwa terinitial Hindu dapat secara lengkap
berasimilasi kepada pengertian‐pengertian pribumi yang tampak
dalam bentuk spekulasi dan sistematik keagamaan (Bagus
dkk,1981:72‐74).

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Bali Kuno

• Ada tiga hal penting yang dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan
keagamaan pada masa Bali Kuno, yakni (1) gagasan mengenai keagamaan (sistem
keyakinan), (2) aktivitas ritus dan upacara (tindakan manusia dalam kebaktian
pada tuhan, roh leluhur,dll), dan (3) sarana atau peralatan (tempat pemujaan).
• Eksistensi agama Hindu dan agama Budha zaman Bali Kuno tidak perlu diragukan.
Pengaruh agama Budha sekitar abad ke‐8 dan pengaruh agama Hindu
diperkirakan seabad kemudian (Ardika dkk,2018: 220).
• Prasasti Sukawana AI (804 çaka=882M) sedikitnya menyebut pemuka agama,
Bhiksu Çiwakangçita, Bhiksu Çiwanirmala, dan Bhiksu Çiwaprajña (mengurusi
bangunan pertapaan dan pasanggrahan di Katahanburu yang terletak di Bukit
Cintamani Mmal. Di bagian Iib.4 ada sebut tmuan hyang Tanda (Goris,1954:53;
Ardika dkk,2018:220).
• Prasasti Trunyan AI (813 çaka=891 M) disebutkan yanada pūjân sang ratu di
guha mangurug Jalâlingga; yanada pūjân sang ratu di sanghyang; sesaña
panekan di hyangapi di hasar (Goris,1954:56‐57).

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Bali Kuno

• Prasasti Trunyan B (833 çaka=911 M) disebutkan ..pinakapacaru di sanghyang di
Turuñan angkĕn bhadrawada mâsa to banua di air rawang, manguningin dida
bhatâra Da‐Tonta di râjakâryanda..” (Goris,1954:58).
• Prasasti Bangli, Pura Kehen A (tidak disebut angka tahun baik Goris maupun
Callenfels); disebutkan ..kibhaktyan sang ratu hyang Karimama di wanua si
simpat bunut… syuruhku bhiksu çiwarudra, bhiksu anantasūksma, bhiksu
prabhâwa,…wangunan partapanân hyang karimama jngannangan hyangapi..
(Goris,1954:60; Callenfels,1926:53).
• Prasasti Pura Kehen B (tanpa angka tahun) disebut juga pemuka agama dengan
gelar: makâdi mpungkwing lokeçwara dang acâryya daksa, mpungkwing
udayâlaya acâryya hrdaya (Callenfels,1926:54).
• Prasasti Kehen C (1126 çaka=1204 M). Jelas disebutkan orientasi pemujaannya
karâman I bangle kunang mâsa ning pujan kaça hyang hatu, hyang pasek, ka 2
hyang paha bangli, ka 3 hyang tgal, ka 4 hyang pkĕn lor, ka 5 hyang khĕn,
pamunuh kbo cmĕng, ka 6 hyang waringin, ka 7 hyang pkĕn kidul, ka 8 hyang
wukir, pamunuh kbo cmĕng…. Ka 9 hyang kadaton, ka 10 hyang pahumbukan,
jyesta hyang buhitan, asadha hyang pande ika ta angkĕn (Callenfels,1926:59)

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Bali Kuno
• Prasasti Gobleg Pura Desa I (836 çaka=914 M) disebutkan ..i tua ida
hyang di bukitunggal paradayanindrapura…lâmpuran ida mpu dahyang
agnisarmma, me çri naga, bajra, tri masamahin ya, (Goris,1954:61)
• Prasasti Angsari A (tanpa angka tahun) ada disebut‐sebut ..hyang tanda..
Bangunan hyang âpi (ha) ngga bukit mangamal kelod (Goris,1954:62).
• Prasasti Sembiran AI III.b.4 (844 çaka = 922 M) ada disebutkan …bhaktiña
di bhatâra punta hyang (Goris,1954:67)
• Prasasti Dausa Pura Bukit Indrakila AI Ib.6 (857 çaka = 935 M) ada
disebutkan pahlaryan di Sattra di hyangâpi (Goris,1954:69)
• Prasasti Buwahan A V.5‐8 (916 çaka = 994 M) i suruh wetan bañcu ing
kasogatan dang upâdyaya ing nalanda dangâcâryya dhanawan, i wârânasi
dangâcâryya sucandra, mangirengiren wandâmi çrenika, ing kasewan
samgat makarun dangâcâryya widyârka, pangajyan ing çala çri
makutâçana dangâcâryya drawina, mwang dangâcâryya widyut,
pangajyan dangâcâryya sânidhya… (Goris,1954:86)

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Bali Kuno
• Prasasti Gobleg Pura Desa I (836 çaka=914 M) disebutkan ..i tua ida
hyang di bukitunggal paradayanindrapura…lâmpuran ida mpu dahyang
agnisarmma, me çri naga, bajra, tri masamahin ya, (Goris,1954:61)
• Prasasti Angsari A (tanpa angka tahun) ada disebut‐sebut ..hyang tanda..
Bangunan hyang âpi (ha) ngga bukit mangamal kelod (Goris,1954:62).
• Prasasti Sembiran AI III.b.4 (844 çaka = 922 M) ada disebutkan …bhaktiña
di bhatâra punta hyang (Goris,1954:67)
• Prasasti Dausa Pura Bukit Indrakila AI Ib.6 (857 çaka = 935 M) ada
disebutkan pahlaryan di Sattra di hyangâpi (Goris,1954:69)
• Prasasti Buwahan A V.5‐8 (916 çaka = 994 M) i suruh wetan bañcu ing
kasogatan dang upâdyaya ing nalanda dangâcâryya dhanawan, i wârânasi
dangâcâryya sucandra, mangirengiren wandâmi çrenika, ing kasewan
samgat makarun dangâcâryya widyârka, pangajyan ing çala çri
makutâçana dangâcâryya drawina, mwang dangâcâryya widyut,
pangajyan dangâcâryya sânidhya… (Goris,1954:86)

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Bali Kuno

• Prasasti Pura Abang A.Iia.3 dan 5 (933 çaka =1011 M) disebutkan.. makadi mpungku
çaiwasogata… matangnyan pakon sira i dangâcâryya bajantika kâlih dangâcâryya nisita,
mwang dangâcâryya bhacandra, inuring sang senapati kuturan dyah kayop..
(Goris,1954:89).
• Catatan menarik pada pemerintahan Sri Maharaja Haji Jayapangus (1178‐1181 çaka)
disebutkan ada 6 pendeta budha (dang upadhyaya) dan ada 14 pendata siwa
(dangâcâryya).
A. Pendeta Kasewan (Siwa):
1. Dangâcâryya Abhirupa tempat sucinya lokeswara, banyu garuda
2. Dangâcâryya Adiwangsa tempat sucinya Bhawana
3. Dangâcâryya Agoreswara tempat sucinya wadwa
4. Dangâcâryya bhawatmaka tempat sucinya udayalaya, dharma hañar
5. Dangâcâryya Bharani tempat sucinya antakunjaraprada makarun
6. Dangâcâryya Karnikangsa tempat sucinya kusuma‐Anjika
7. Dangâcâryya Lokeswara tempat sucinya binor
8. Dangâcâryya Nathana tempat sucinya Banyu Garuda

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Bali Kuno
9. Dangâcâryya Nikantaka tempat sucinya Antakakunjaraprada
10. Dangâcâryya Pangkajatawa tempat sucinya mpu pangajian
11. Dangâcâryya Prajahita tempat sucinya kusumadanta
12. Dangâcâryya Waksagama tempat sucinya makarun
13. Dangâcâryya Widweswara tempat sucinya makarun
14. Dangâcâryya Wimalananda tempat sucinya Banyu garuda
B. Pendeta Budha (Dang Upadhyaya) :
1. Dang Upadhyaya Anguku tempat sucinya dharmamarya
2. Dang Upadhyaya Kulaja tempat sucinya Kuntihañar
3. Dang Upadhyaya Laloken tempat sucinya Kuntihañar
4. Dang Upadhyaya Sabhahita tempat sucinya Bajrasikara
5. Dang Upadhyaya Widyotama tempat sucinya Canggini (Tim,2015:164‐165)
• Di samping itu pada masa pemerintahan Jayapangus juga disebutkan tiga jabatan
Purohita Raja yang menjadi pemutus setiap kebijakan yang diambil “ karuhun mpungku
çaiwa sogata resi mahabrahmana” (Tim,2015:166).

Pakirankiran I Jero Makabehan
Paduka Mahārāja Śri Haji Jayapangus Arkaja Cihna
Paduka Bhatari Sri Parameswari Indujalancanaketana
Paduka Sri Mahadewi Sashangkajaketana Cihna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mpungkwing

Samgat

Senapati

1. Smgt. anyuratang Ajna I hulu
2. Smgt. Manyuratang Ajna I
tengah
3. Smgt. Manyuratang ajna di
wuntat
4. Smgt. Caksu Karana Pura
5. Smgt. Manumbul
6. Smgt. Pituha

S. Blambunut
S. Dinganga
S. Danda
S. Maniringin
S. Kuturan
S. Waranasi
S. Wrasanta
S. Sarbwa

Jabatan Tingkat Wanua, Karamandesa
Rama

Mathani

Manyuratang

Karaman Balidwipa Mandala

Krta Desa

Mpungkwing Kasiwan
Mpungkwing Hyang
Mpungkwing Dharma Añar
Mpungkwing Pasabhan
Mpungkwing Binor
Mpungkwing Banyugarud
Mpungkwing Makarun
Mpung Juru Wadwa
Mpungkwing Kasogatan
Mpungkwing
Mpungkwing Bajradikara
Mpung Khadikaran
Mpungkwing Raganagara
Mpungkwing Purwanagar
Mpungkwing Naladjna
Mpungkwing Wandami

•

Berkaitan dengan agama beberapa Prasasti; Angsri A, Babahan

839 saka, Batunya 855 saka dan Tamblingan Pura Endek IV
1041 saka menyebutkan ada bangunan keagamaan, yaitu ulan,
satra (sejenis pasanggrahan), sala (ruang), hyang wihara
(bangunan suci agama Budha tempat pendidikan keagamaan),
partapaan (tempat bertapa baik agama Siwa maupun Budha),

silunglung,

kahlungan,

pendem,

panglumbigyan, prataya
(bangunan untuk upacara kematian), kamulan (tempat suci yang
rupanya menjadi sanggah kamulan),,, aluki, sambarsambaran
(tempat
melakukan
persembahan),
meru
(bangunan
bertumpang melambangkan gunung mahameru), umah
sanghyang (bangunan suci tempat stana para dewa), sangga
(sanggah atau sanggar), candi (bangunan keagamaan),
hyangapi, hyang tanda, dan parpatyan. (Ardika dkk,2018:227).

JEJAK PERADABAN MASA PRA‐HINDU DI BALI

1. Sarkofagus (Peti Mati), (2) Sarkofagus yang besar, (3) Kapak Batu berukir, (4) Punden Berundak Batu, (5)
Keris, (6) Nekara Pejeng, (7) Nekara Batu, dan (8) Punden Berundak dari Cadas.

PERADABAN HINDU DI BALI MASA BALI KUNO

(1) Perkampungan Bali Kuno Bayung Gede dan Tenganan Pegringsingan, (2) Ratu Sakti Pancering
Jagat (Da‐Tonta), Dewa Gede Celak Kontong, (3) Lingga – Yoni Berbagai Variasi

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di
Bali Masa Bali (Pengaruh Hindu Majapahit)

• Sebelum terjadinya Indianisasi atau Hinduisasi di wilayah ini, masyarakat
Bali mempraktikkan pemujaan nenek moyang yang sangat tergantung pada
agama pribumi, yakni kepercayaan akan kekuatan di luar diri manusia
sangat berkembang.
• Sistem pemujaan leluhur yang bersifat komunal, agraris sudah terbentuk
dalam kebudayaan Bali itu. Tradisi‐tradisi megalitik yang sudah ada
sebelumnya masih tetap terpelihara ketika masuknya Hinduisme dalam
wujud pendirian Pura‐pura Hindu.
• Pemujaan agama di India pada patung‐patung dari wujud dewa‐dewa,
sementara posisi ini pada tempat‐tempat suci orang Bali terletak batu‐batu
dari dewa, matahari (surya). Dalam mitos orang Bali yang cukup tua empat
dewa memiliki tugas mengawasi empat penjuru mata angina, yaitu dewa
Kosika, Garga, Metri, dan Kurusia, namun ketika munculnya paham Hindu
itu, maka dewa‐dewa ini memperoleh nama baru, seperti Kosika (Iswara),
Garga (Brahma), Metri (Mahadewa), Kurusia (Wisnu), Pretayala (Siwa),
Centing Kuning (Uma) (Ardika dkk,2018:323 ; 325).

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di Bali
Masa Bali Madya (Pengaruh Hindu Majapahit)
• Keadaban Bali Madya adalah sistem kepercayaan, agama yang lahir dari kurun
waktu pusat‐pusat budaya yang muncul masa Bali Kuno, masa kerajaan Gelgel
dan Klungkung. Dua masa terakhir adalah masa yang mengapresiasi suasana
kecemerlangan budaya nusantara Raya, yang bersinergi dan turun mengkanal
pada pembangunan jati diri masyarakat Bali.
• Sejarah taksu religiusitas keemasan Balii ini munculdi zaman Bali Madya, bagaikan
balik ke dalam (ngatengahang atau mbalik/ mbangsul/wali/bali) yang menuju
sentral, yaitu kemurnian lubuk hati yang terdalam berkeyakinan kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa, Ida Sanghyang Widhi Wasa.
• Kedatangan tokoh Danghyang Nirartha (abad ke‐15=1540) dengan dukungan raja
Dalem Waturenggong (1460‐1550) memperkuat landasan dasar keagamaan
Hindu Bali, khususnya konsepsi siwaistiknya melalui konsep Tri Purusa (Siwa,
Sada Siwa, dan Parama Siwa).
• Konsepsi tingkatan keutamaan kegiatan keagamaan dimengerti melalui : arcanam
(upacara agama), mudra (sikap tangan), mantra (mantra‐mantra), kutamantra
(bija mantra), pranawa (mantra utama=omkara) Goris,1974:14;Ardika
dkk,2018328).

Catatan-Catatan tentang Keagamaan Hindu di Bali
Masa Bali Madya (Pengaruh Hindu Majapahit)
• Dalam rangka pematangan dan pengembangan agama Hindu di Bali,
Peranan Dangyang Nirartha tampak besar dan berpengaruh hingga
kini. Dasar‐dasar kehidupan agama Hindu yang diletakkan itu meliputi
tattwaning agama (Ketuhanan Yang Maha Esa), tata susilaning
kauripan (tata susila kehidupan atau etika keagamaan), dan tata
titining upacara/upakara (pedoman pelaksanaan berupacara dan
pemanfaatan sarana prasarana).
• Kemunculan Danghyang Niraratha ke Bali yang selanjutnya
memberikan pelajaran agama di Bali. meskipun peranan penting
masih dipegang oleh tokoh‐tokoh spiritual dari Jawa, namun tokoh‐
tokoh Bali Aga tetap berperan pula terutama di desa‐desa tua yang
masih kuat memegang tradisinya. Mereka itu disebut pemangku,
kubayan desa, dukuh, sengguhu, pande, yang tetap eksis menjalankan
tugas‐tugas kerohanian memimpin warganya (Ardika,2018:334).

PERADABAN HINDU BALI MASA PENGARUH HINDU JAWA

(1) Candi Tebing Gunung Kawi, (2) Candi Tebing Goa Gajah, (3) Kertagosa Klungkung, (4) Museum Lontar
Gedong Kirtya, (5) Pura Besakih, (6) Topeng Sidakarya, (7) Barong Ket, dan (8) Legong Keraton

KEHIDUPAN AGAMA HINDU DI BALI MASA SEKARANG: HUBUNGAN
VERTIKAL DAN HORIZAONTAL

(1) Bade Zaman Dulu, (2) Bade Zaman Modern, (3) Bade Zaman Milenial, (4) Banten Zaman
Dulu, (Banten Zaman Bali Modern, (5) Banten Zaman Milenial.

INTERPRETASI AGAMA HINDU DI BALI MASA KINI

1. HAMBATAN ONTOLOGIS

Ruang
WaktuTuhan

KepentinganRuang Waktu

KonteksKepentingan

TuhanTeks

TeksIntelektualitas

IntlektualitasKonteks

Ragam Aspek Kritis Kesenjangan dalam Ontologi Agama

Ruang
WaktuTuhan
Kepentin
ganRuang
Waktu
Konteks
Kepenti
ngan

TuhanTeks
TeksIntelektu
alitas
Intlektu
alitasKonteks

• Pertama, adalah kreasi Tuhan dalam merumuskan pesannya
ke dalam teks.
• Secara filsafat analitis, kesan, ekspresi dan aspirasi tidak bisa
diwakili secara utuh oleh teks.
• Oleh karena itu, dari pemahaman ini, bisa ditarik kesimpulan
bahwa teks-teks kitab suci adalah simbol yang mewakili
pesan Tuhan, walaupun tidak seluruh pesan Tuhan dapat
terwakili oleh teks dalam Kitab Suci tersebut

Ruang
WaktuTuhan
Kepentin
ganRuang
Waktu
Konteks
Kepenti
ngan

•
•
•
•
•

TuhanTeks
TeksIntelektu
alitas
Intlektu
alitasKonteks

Kedua, teks dengan intelektualitas.
Teks adalah simbol. Makna dalam teks perlu digali dan dieksplorasi.
Kalangan semiotika memandang bahwa semiotika adalah upaya kritis
dalam mendapat makna yang terkandung dalam simbol-linguistik (teks).
Pertanyaan kritisnya, “Apakah makna yang tertangkap oleh seorang
anak kecil akan sama dengan tangkapan orang dewasa?”
Jawaban kita akan mengacu pada sebuah pemahaman, bahwa
pemaknaan akan berkaitan erat dengan kematangan atau intelektualitas
seseorang.

Ruang
WaktuTuhan
Kepentin
ganRuang
Waktu
Konteks
Kepenti
ngan

TuhanTeks

Burung kakak tua yang dipelihara di
asrama akan berbeda dengan yang
dipelihara oleh pemburu

TeksIntelektu
alitas
Intlektu
alitasKonteks

• Ketiga, Fakta menunjukkan bahwa tafsiran terhadap teksteks keagamaan tidak seragam .
• Agama apapun memiliki banyak variasi terhadap makna
yang ada dalam teks keagamaan.
• Hipotesis yang kita ajukan disini, yaitu kematangan
seseorang dalam memahami teks, erat kaitannya dengan
konteks
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alitasKonteks

• Keempat, Konteks pemikiran manusia secara kritis berimpit
dengan kepentingan.
• Konteks inilah yang kemudian banyak dikritisi oleh kalangan
antropologi feminisme atau ilmuwan kritis (mazhab kritis).
• Mereka memandang bahwa tafsiran ilmuwan saat ini, baik
itu sains, ilmu sosial termasuk agama,sarat dengan
kepentingan yang dimilikinya
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WaktuTuhan
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• Kelima, kepentingan manusia berkaitan dengan ruang
waktu.
• Sebagaimana diemukakan sebelumnya, agama hadir dalam
kehidupan manusia tidak dalam ruang hampa budaya.
• Tradisi Hindu Indonesia berbeda dengan tradisi Hindu India
Hal itu menggambarkan bahwa tradisi agama erat
kaitannya dengan ruang waktu.

Ruang
WaktuTuhan
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Konteks
Kepenti
ngan

TuhanTeks
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• Terakhir, Bila demikian adanya, maka kita dapat
merumuskan pemikiran bahwa tafsiran, pemahaman, dan
atau laku agama manusia itu pada dasarnya adalah sebuah
perjalanan budaya yang panjang dalam memahami pesan
Tuhan.

Ruang
WaktuTuhan
Kepentin
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 Pertama, Komunikasi
antar penganut dalam
satu kelompok perlu
diperhatikan dengan
seksama.
 Komunikasi personal
antar individu dalam
satu agama, atau
komunikasi personal
individu dengan Tuhan,
dan atau dengan simbolsimbol agamanya
sendiri. Penganut
keyakinan Kejawen
memiliki keragaman
sendiri dalam
praktiknya.

 Contoh :
 Kerja sama / magibung
 Maprani
 Dharmasanthi

 Pertama, Komunikasi
antar penganut dalam
satu kelompok perlu
diperhatikan dengan
seksama.
 Komunikasi personal
antar individu dalam
masyarakat Hindu di
Bali, atau komunikasi
personal individu
dengan Tuhan, dan atau
dengan simbol-simbol
agama Hindu sendiri.
Penganut keyakinan
Hindu Bali memiliki
keragaman sendiri
dalam praktiknya.

HINDU DI BALI KINI DALAM KOMUNIKASI AGAMA

 Contoh :
 Nyama braya
 Maprani atau magibung
 Dharmasanthi

 Kedua, adalah komunikasi
antar kelompok dalam satu
agama.
 Sebuah agama, khususnya
agama-agama besar dunia
memiliki variasi kelompok
yang beragam.
 Keanekaragaman itu
merupakan kekayaan
budaya, sekaligus juga
menjadi bagian penting
yang perlu diperhatikan
dalam konteks komunikasi
global

 Contoh :
 Saling memahami antar
komponen melalui
perayaan bersama

 Ketiga, komunikasi antar
umat beragama.
 Indonesia adalah negara
yang memiliki keragaman
agama.
 Indonesia dapat dikatakan
sebagai miniatur dunia, yang
memiliki kebhinekaan dalam
penganut agama.
 Bleeker (1985:130) di th 1954
sudah melihat perkembangan
agama2 besar dunia di Asia
Tenggara. Menurutnya, jika
Indonesia diartian sebagai
pusat Asia Tenggara, maka di
negara inilah tempat
bertemunya agama2 besar
dunia, bahkan sebarannya
hadir dalam satu kawasan.

 Contoh :
 Saling tolong antar umat,
misalnya Muslim-Hindu,
Tionghoa-Hindu, dll

 Keempat, komunikasi antara
agama dengan negara.
 Terdapat banyak ragam
model, interaksi antara
agama dgn negara.
 Satu sisi ada yang
menganggap negara adalah
bagian dari agama, ada pula
yang memandang agama
bagian dari negara.
 Kelompok lain, ada yang
memisahkan antara agama
dgn negara, dan ada pula
yang menganggap tidak ada
pemisahan antara keduanya.
 Keragaman pola ini pun ,
merupakan kekayaan dalam
konteks kajian antropologi
komunikasi yang dikaitkan
dengan aspek keagamaan.

 Contoh :
 Guru Wisesa/Pemerintah
adalah bagian dari Catur
Guru

 Terakhir, komunikasi
agama dengan dinamika
kehidupan atau
kemodernan.
 Kemodernan di satu sisi
sarat dengan kebaruan
dan liberal.
 Sedangkan agama di sisi
lain, memiliki karakter
cenderung konservatif.
 Dua sisi budaya yang
berbeda ini memiliki
dinamika sendiri dalam
kehidupan manusia

 Contoh :
 Ritual Modern, Pakaian
Modern, Penjor Modern,
dll

AGAMA
HINDU DI
BALI

Dunia Modern
dan turunanya

Ruang Publik
Ruang Tafsir
Agama Hindu

Dunia Tradisi
dalam Praktik
Hindu di Bali

- Antar individu satu agama
- Antar kelompok satu agama
- Antar umat beragama
- Agama dan negara
- Agama dan kemodernan

Harmonis

Disharmonis

PERADABAN BALI MASA KINI

MUTASI‐MUTASI PERADABAN HINDU LINTAS NEGARA

PERADABN HINDU DAN NESIONALISME

NILAI‐NILAI PERADABAN HINDU YANG BERTAHAN HINGGA KINI

PERADABAN HINDU DI BALI KOSMO‐EKOLOGIS

PERADABAN HINDU BALI MASA KINI

