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ABSTRAK

Kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani menjadi tujuan utama pembangunan pendidikan di Bali
khusunya dan di Indonesia pada umumnya. Karena itu tidak mengerankan untuk menyongsong abad ke-21
karakter anak didik yang diharapkan yaitu, memiliki nilai-nilai Pancasila, keimanan, ketakwaan, integritas,
kejujuran, keadilan, empati, rasa welas asih, sopan santun, pekerja keras, ulet, tangguh, rasa ingin tahu,
memiliki insiatif, gigih, kemampuan berdaftasi, dan jiwa kepemimpinan, serta kemampuan budaya toleran.
Negara tidak mengharapkan anak Indonesia jujur, tetapi malas, atau rajin tetapi culas. Untuk pembentukan
karakter seperti tersebut di atas, di Bali ada Naskah Kuno Geguritan Sucita Muah Subudhi yang selalu
dijadikan rujukan. Karakter yang lebih menonjolkan keduniawian dengan kekuatan teknologi dan finansial
diperankan oleh tokoh Sucita. Sedangkan tokoh yang lebih menonjolkan aspek rohani dan budaya spiritual
diperankan oleh Subudhi. Kedua tokoh ini menjadi bersatu setelah menyadari kekurangan masing-masing.
Naskah ini selalu dibaca pada saat ada kegiatan pesantian maupun pesraman. Rumusan masalah yang
dijadikan rujukan kajian, nilai-nilai budaya apa yang dimuat dalam karya sastra tradisional Geguritan Sucita
Muah Sebudhi. Kajian ini menggunakan metode anasisis isi. Sedangkan kerangka pemikiran yang digunakan
mengkaji yaitu, orientasi nilai budaya; bagaimana hakekat orang Bali yang berkaitan dengan hidup, karya,
kedudukan, alam dan sesama manusia. Kerangka pemikiran selalu merujuk pada isi naskah. Hasil kajian
dapat disimpulkan bahwa, orang Bali menganggap hidup ini suatu keburukan, sehingga mereka berusaha
untuk hidup yang selalu berkarma harmonis, selaras, seimbang antara hubungan manusia dengan Tuhan,
manusia dengan manusia dan manusia alam lingkungan.
Kata Kunci : Seimbang, Karma, Sucita, Subudhi

ABSTRACT

A balanced life between body and spirit become the main goal of education development in Indonesia,
especially in Bali. Therefore, it is not surprising to the dawn of the 21st century students’s character is
expected to have the values of Pancasila, faith, piety, integrity, honesty, fairness, empathy, compassion,
courtesy, hardworking, tenacious, tough, curiousity know, initiative, persistence, adaptability, leadership,
and the ability of tolerant culture. Indonesian state does not expect children to be honest but lazy, or
industrious but clumsy. The characters are more worldly influenced by technology and financial strength,
played by character Sucita. While the figures highlight the spiritual and cultural aspects of Subudhi. Both
of these figures became united after realizing each other’s shortcomings. This text is always read when there
is pesantian nor pesraman activity. Formulation of the problem referenced from the assessment I which
cultural values are loaded into the traditional leterary works Geguritan Sucita Muah Sebudhi. This study
uses content analysis method. While the framework is used to assess the cultural value orientation; how the
essence of Balinese relate to a life, work, position, nature and fellow humans. The framework always refers to
the content of the manuscript. The results of the study can be concluded that the balinese people think life is
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an evil, so they try to live always harmony’s karma, harmony, balance between man’s relationship with God,
human to human beings and man to nature environment.
Keywords: Balanced, Karma, Sucita, Subudhi

A. PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan manusia Indonesia “seutuhnya”, yang seimbang antara kehidupan
jasmani dan rohani yang dilandasi oleh Dasar Negara Pancasila sudah direncanakan semenjak
Indonesia ini berdiri. Tujuan negara seperti itu sesungguhnya sejalan dengan tujuan agama Hindu
yaitu : Untuk mewujudkan : Jagadhita dan Moksa. Jagadhita adalah kesejahteraan jasmaniah
(kesejahteraan dunia empiris). Sedangkan Moksa adalah kebahagiaan rohani (bersatunya atman
(roh) dengan Brahman (Tuhan) (sebagai kesejahateraan supraempiris).
Penulis yakin bahwa tujuan ideal negara bangsa tersebut tidak akan pernah berubah. Karena
ukuran menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya mesti harus seimbang antara kebutuhan
duniawi dan rohani. Hanya saja setiap periode kekuasaan selalu ada penekanan-penekanan pilihan.
Untuk tahun pertama periede kekuasaan bidang apa yang harus diprioritaskan dan selanjutnya
tahun-tahun berikutnya. Seperti pada era sekarang, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo,
Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kala, apa yang disampaikan pada saat perayaan Hari
Pendidikan Nasional 2016 melalui sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan
bahwa, perlunya kemampuan yang harus diberikan pada anak-anak Indonesia adalah memastikan
bahwa apa yang mereka pelajari saat ini adalah apa memang mereka butuhkan untuk menjawab
tantangan jamannya. Ketrampilan utuh yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia di abad ke-21
mencakup tiga komponen yaitu kualitas, karakter, kemampuan literasi dan kompetensi. Kekuatan
karakter yang dimaksudkan moral (pembentukan mental- rohani) yang didasari oleh nilai-nilai
Pancasila, keimanan, ketakwaan, integritas, kejujuran, keadilan, empati, rasa welas asih, sopan
santun dan memiliki kinerja seperti kerja keras, ulet, tangguh, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih,
kemampuan beradaptasi dan kepemimpinan, serta kemampuan budaya yang memdai. Negara
tidak ingin anak Indonesia menjadi anak yang jujur tapi malas, atau rajin tapi culas. Keseimbangan
karakter baik ini akan menjadi pemandu dalam menghadapi lingkungan perubahan yang begitu
cepat, yang harus diperkuat kehidupan anak Indonesia ke depan memperkuat dasar-dasar kehidupan
jasmani seperti lisensi sains, teknologi, dan finansial. Namun kali ini lisensi budaya yang dijiwai
oleh nilai-nilai agama yang menjadi bahasan pokok dalam tulisan ini.
Kedua tujuan hidup tersebut di dalam naskah Geguritan Sucita Muah Subudhi telah
diperankan oleh dua tokoh remaja yang sangat erat dalam persahabatannya. Walaupun dari masingmasing remaja tersebut mempunyai penekanan yang berbeda dalam falsafah tujuan hidupnya. Sang
Sucita dalam tujuan hidupnya menitikberatkan ajaran keduniawian (jasmaniah). Sedangkan Sang
Subudhi lebih menitikberatkan kepada ajaran kerohanian. Agama Hindu tidak harus menekankan
salah satu diantaranya. Namun agama Hindu sudah menyadari bahwa di setiap diri manusia pasti
ada kecendrungannya.
Orang Bali yang memeluk agama Hindu harus menyeimbang
kan kedua tujuan hidup
tersebut. Namun tetap diingat bahwa tujuan yang bersifat keduniawian, itu bukan berarti tidak
berdasarkan darma (cara yang halal untuk mendapatkannya), seperti apa yang terdapat dalam
naskah Geguritan Sucita Mush Subudhi tersebut.
Di Bali naskah yang memuat ajaran-ajaran tujuan hidup yang seimbang cukup banyak.
Dengan demikian cukup beralasanlah kalau peng
kajian naskah-naskah yang memuat ajaran
keseimbangan hidup dewasa sekarang ini perlu digali lewat kegiatan pesantian, pesraman yang
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tumbuh subur di seluruh pelosok desa maupun kota di Bali. Sebab sekarang ini banyak warga
masyarakat Bali hidupnya hanya menitikberatkan pada bidang materi (finansial), hedonism.
Kebijaksanaan seperti ini juga merupakan kebijaksanaan yang arif terhadap warisan budaya
bangsa. Karena pembangunan yang sifatnya multi sekarang ini biasanya kurang memberikan
proporsi yang layak kepada bidang mental-spiritual. Sedangkan unsur-unsur pembangunan mental
-spiritual itu umumnya banyak terdapat dalam sastra lama. Para nenek moyang jauh sebelumnya
sudah mengira akan ada dampak negatif dari pada peradaban manusia yang akan datang, sehingga
naskah lama banyak memiliki nilai-nilai yang bisa digunakan sebagai penangkal.
Dalam kasus seperti itu maka tidak ada salahnya terus mengulangi semboyan Ghothe yang
berbunyi: “Yang kamu warisi dari nenek moyang, harus kamu rebut agar dapat memiliki (Teeuw,
1982:29), sehingga jati diri sebagai insan orang Bali yang beragama Hindu, dan bermental Pancasila
tetap tampak. Pada Dewasa sekarang ataupun pada masa yang akan datang pengungkapan nilainilai khususnya nilai-nilai yang diperlukan untuk pembentukan manusia Bali yang beragama
Hindu seutuhnya (adanya keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia,
dan manusia dengan lingkungan) itu sangat diperlukan. Karena sudah ada tanda-tanda yang kuat
bahwa menjelang akhir abad ke- 21 ini dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang besar
dan mendasar di berbagai bidang. Seperti adanya krisis bidang moral dan spiritual. Kalau kita
kembali mempelajari akar budaya lama kita paling tidak ada keuntungan sebagai usaha menopang
budaya baru. Begitu akar tak kuat, begitu pohon tumbang. Pernyataan tersebut di atas agaknya
ditujukan kepada kita yang semestinya memikul tanggung jawab terhadap “nasib” yang menimpa
warisan budaya kita. Dewasa sekarang belum banyak orang Indonesia yang menjadi insyaf. Padahal
dalam karya-karya tersebut banyak terkandung sesuatu yang penting dan berharga, yaitu warisan
rohani bangsa Indonesia. Sastra klasik adalah perbendaharaan pikiran dan cita-cita para nenek
moyang, maka dengan mempelajari sastra itu kita bisa mendekati dan menghayati pikiran dan citacita yang dahulu kala menjadi pedoman kehidupan mereka dan yang diutamakan mereka. Maka
apabila pikiran, ide, gagasan, dan cita-cita tersebut penting untuk para nenek moyang, tentulah
penting pula untuk kita pada jaman sekarang maupun jaman yang akan datang (Dalam Agastya,
1982/1983). Sedangkan Prof. A. Teeuw menyindir: “Sebab bangsa yang melalaikan kekayaan
kebudayaannya bukanlah bangsa yang berbahagia, bangsa yang secara acuh tak acuh membiarkan
warisan sastranya terbengkalai, sehingga digali, direbut, digarap oleh orang lain/asing, dan yang
hanya bersedia untuk menikmati hasil keringat orang asing; itu bukanlah bangsa yang sungguhsungguh merdeka” (1982/1983). Puspawati (2008) menyatakan bahwa, Karya Sastra Geguritan
merupakan salah satu bagian dari kebudayaan Bali yang dianggap sebagai sesuatu yang dapat
memberikan tuntunan atau pegangan dalam kehidupan. Karena itu tidak mengherankan, karya
sastra di Bali selalu dijadikan rujukan dalam pementasan seni. Apakah dalam seni pertujukan
tari maupun pedalangan. Hal ini dimaksudkan agar isi karya sastra bisa sampai ke masyarakat
(Kustyanti, 2015 : 63-64).
Pernyataan seperti itu kiranya masih sangat perlu kita dengar dengan penuh pengertian.
Karena ada beberapa pendapat (terutama di kalangan orang muda) bahwa studi tentang naskah
kuno atau naskah tradisional tidak banyak manfaatnya dalam dunia masa kini, dan tidak selalu
hasilnya dapat dipasarkan dengan mudah. Di samping itu untuk mampu melakukan pengungkapan
nilai budaya yang terdapat dalam naskah kuno memerlukan studi dan pengalaman yang cukup
banyak dan sulit.
Dari sekian banyak karya sastra tradisional yang ada di Bali, Geguritan Sucita Muah Subudhi
salah sate diantaranya. Karya sastra ini sudah pernah diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku
Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun 1980, hanya baru tingkat Alih Bahasa dari bahasa Bali
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ke bahasa Indonesia, yang dikerjakan oleh Ida Bagus Budharta, BA. Jumlah pupuh yang terdapat
dalam karya sastra ini sejumlah 1218 bait.
Dapat dipastikan sebagian besar karya sastra yang ada di Bali diwarnai oleh budaya Hindu,
atau dengan kata lain karya sastra tradisional di Bali sangat erat hubungannya dengan Agama Hindu.
Sastra sebagai bentuk karya yang dilahirkan oleh seorang pengarang bersumber dari kehidupan
yang bertatanilai. Nilai yang hidup dan didukung oleh masyarakat Hindu di Bali. Pengarang
sebagai pencipta, tidak saja mencipta berdasarkan fenomena kehidupan yang luas, tetapi dengan
penuh kesadaran bahwa sastra sebagai suatu yang imajinatif, fiktif, juga harus melayani misi-misi
yang dapat dipertanggutigiawabkan dan bertenden. Tidak hanya sekadar mencipta keindahan yang
diwujudkan lewat tembang-tembang. Namun, juga berkehendak menyampaikan pikiran-pikiran,
pendapat-pendapat, ide-ide gagasan-gagasannya. Mempergunakan tembang sebagai alat pemapar,
itu hanya untuk memudahkan cara menghafal, dan tidak mudah bosan maupun mengantuk di kala
membaca pada saat kegiatan pesantian yang biasa dibacakan pada malam hari.
Georg Santayana, seorang filosof, novelis dan penyair Amerika, membuat rumusan anafsir
yang agak ekstrim yaitu dikatakan bahwa, sastra adalah semacam agama dalam bentuk yang
tidak jelas, tanpa memberi petunjuk tentang tingkah laku yang harus diperbuat oleh pembacanya
dan tanpa ekspresinya ritus. Dalam karya sastra tradisional di Bali, hal ini dapat dilihat dengan
jelas, bahwasanya pengarang sebelum memaparkan pikiran, pendapat dan gagasannya ke dalam
serangkaian tembang-tembang yang membangun karyanya, terlebih dahulu menyebutkan nama
Tuhan sebagai sumber segalanya, mohon keselamatan “Om Awigna Mastu Nama Sidhem”,
artinya Ya Tuhan, tanpa cela, semoga tetap memancarkan saktinya dalam mencipta dan bahkan
pembicaraan
nyapun pada umumnya bersumber dari ajaran-ajaran agama Hindu, sebagai
kepercayaan yang sudah beradab-abad menjadi keyakinannya. Jadi, jelas untuk dapat menjadi
pengarang maupun sebagai pengungkap nilai-nilai pada zaman ini, dituntut untuk menguasai
ajaran-ajaran, maupun nilai-nilai agama Hindu, baik yang bersifat lokal maupun universal.
Eratnya hubungan antara sastra dan agama dapat dilihat dalam sikap masyarakat Bali. Bila seorang
berkata melajah masastra, belajar sastra, maka yang dimaksudkan adalah mempelajari tata susila,
etika dan upacara yang mempunyai hubungan erat dengan agama Hindu. Sebagai formulasi
hipotesis kerja yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu, nilai-nilai budaya apa yang dimuat dalam
karya sastra Sucita Muah Subudhi.
Masyarakat sesuai dengan eksistensinya adalah merupakan fenomena sosial yang mengalami
perkembangan terus menerus. Agama sebagai inti dari kebudayaan yang telah banyak berhasil
menanamkan pengaruh yang sangat kuat dalam menguasai kehidupan baik kehidupan lahiriah
maupun kehidupan batiniah. Di Bali penanaman pengaruh ini disampaikan lewat sastra-sastra
tradisional. Bahkan dapat dirumuskan bahwa sastra yang ada di Bali adalah semacam agama,
atau paling tidak menyinggung ajaran keagamaan. Oleh karena itu penelitian ilmiah yang esensial
mengenai masalah perilaku agama sangatlah penting, sebelum mempelajari masalah sastra. Kajian
dan penganalisaan Geguritan Sucita Muah Subudhi juga mempunyai tujuan seperti itu. Karena
naskah tersebut dijadikan wahana untuk menyimpan nilai-nilai budaya Bali, terutama nilai-nilai
dalam keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan, baik itu keselarasan, keharmonisan dan
keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan dan manusia
dengan Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi).
Terbatas dari sudut tentatif (pandangan penulis), kajian dan penganalisaan diharapkan
merupakan salah satu usaha dalam memberikan informasi dari salah satu nilai agama yang
dipandang relevan dengan nilai kebudayaan nasional; dalam hal ini budaya Pancasila, suatu paham
budaya yang sangat menghindari adanya sifat-sifat ethnocentris dan strereotype, serta prasangka
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sosial atau lain perkataan paham Pancasila, adalah suatu paham sangat memberi kesuburan
terhadap kehidupan beragama dan berkebudayaan. Paling tidak setelah membaca dari hasil kajian
ini diharapkan sebagai informasi yang dapat menjembatani, pikiran, gagasan ide dan cita-cita dari
suatu model/pola, hidup yang seimbang yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
Untuk membuktikan bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan, maka diperlukan metode
sebagai cara pemahaman dan kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan rekonstruksi masalah
yang diungkap di depan. Metode yang dianggap relevan sebagai sandaran untuk mengungkapkan
“nilai budaya” yang terdapat pada Geguritan Sucita Muah Subudhi adalah metode Analisis Isi
(Content Analysis). Data yang terkumpul melalui metode ini terutama studi kepustakaan dan
wawancara. Sumber yang dapat memberi informasi dalam hal ini seperti lontar, majalah-majalah,
buku-buku, brosur-brosur maupun media massa cetak lainnya (surat kabar), tokoh-tokoh masyarakat
Bali sebagai nara sumber. Sedangkan kerangka pemikiran sebagai alat analisis yang dipandang
relevan untuk mengungkap nilai-nilai yang dimuat dalam Geguritan Sucita Muah Sebudhi yaitu,
orientasi nilai budaya yang dikemukan oleh Clude Kluckhohn, (Koentjaraningrat,1974), bahwa
system nilai budaya merupakan tingkat paling abstrak dari adat. Suatu system nilai budaya terdiri
konsepsi, yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang
harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Ada lima hal yang manusia anggap bernilai dalam
hidup ini yaitu, masalah hakekat hidup, hakekat karya, hakekat kedudukan, hakekat hubungan
dengan alam, hakekat hubungan mansuai dengan sesamanya.
B. PEMBAHASAN
a. Nilai Budaya dalam Realitas Sosial
Nilai Budaya merupakan wujud ideal dari kebudayaan dan karena itu sistem nilai budaya
merupakan satuan ide. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam
alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat
bernilai dalam hidup
Karena itu, tidak mengherankan suatu sistem nilai berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi
kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia lainnya yang tingkatannya lebih konkrit,
seperti aturan-aturan khusus hukum dan norma-norma, semua berpedoman kepada sistem nilai
budaya itu (Koentjaraningrat, 1974:32). Mattulada (1988), menyebutkan realitas kultural yaitu
pola-pola ideal, nilai dasar dan semacamnya, selalu dijadikan pangkalan bagi terciptanya tata
kelakuan yang lebih nyata atau lebih konkrit. Manusia beradab selalu berusaha mewujudkan
kelakuannya kepada pola-pola kelakuan ideal yang dipandang memiliki nilai-nilai luhur. Makin
tinggi tingkat penghargaannya kepada nilai-nilai abstrak dan pola-pola ideal dalam kehidupan yang
bersentuhan dengan pandangan-pandangan luhur yang ada kalanya mengandung arti keagamaan.
Realitas kultural itu menjadi pedoman untuk bertata kelakuan. Dan bila realitas kultural itu
dikonkritkan dalam kenyataan-kenyataan sosial disebut relitas sosial. Ia adalah realisasi tata
kelakuan yang berupa aturan-aturan kehidupan yang mengikat, setiap individu dan persekutuan
hidup secara positif . Oleh karena suatu kerangka sistem nilai budaya yang bersifat universal untuk
menganalisis semua sistem nilai budaya dari semua kebudayaan yang ada di dunia, dan karena itu
berarti, juga dapat dipakai untuk menganalisis sistem nilai budaya dari kebudayaan Bali.
Menurut Klockhohn (Koentjaraningrat, 1974), semua sistem nilai budaya dalam semua
kebudayaan di dunia ini, sebenarnya mengenai lima masalah pokok dalam kebudayaan manusia,
yaitu:
a) Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia
b) Masalah mengenai hakekat dari karya manusia
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c) Masalah mengenai hakekat dan kedudukan manusia dalam ruang dan waktu.
d) Masalah mengenai hakekat hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
e) Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.
Kalau kembali dikaji mengenai isi yang dipesan oleh pengarang dalam naskah Geguritan
Sucita Muah Subudhi, di antaranya nilai kebersamaan yang selaras, sikap hormat terhadap guru
pengajian, kejujuran, toleransi beragama, arif terhadap lingkungan, dan sikap takwa maupun tobat
terhadap diri berdosa serta ajaran karma pala rupanya berkaitan erat dengan masalah mengenai
hakekat dari hidup manusia, masalah mengenai hakekat dari karya manusia, masalah hakekat
hubungan manusia dalam ruang dan waktu, masalah mengenai hakekat hubungan manusia dengan
alam sekitarnya, dan masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.
Kelima hakekat masalah tersebut diatas menurut Kluckhohn memperlihatkan kemungkinan
bervariasi dalam tiga macam variasi, yaitu:
a) Masalah mengenai hakekat dari hidup manusia
(a) Hidup itu buruk
(b) Hidup itu baik
(c) Hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik.
b) Masalah mengenai hakekat dari karya manusia
(a) Karya untuk hidup
(b) Karya untuk kedudukan dan kehormatan
(b) Karya untuk karya
c) Masalah hakekat mengenai kedudukan manusia dalam ruang dan waktu
(a) Waktu lampau
(b) Waktu sekarang
(c) Waktu yang akan datang
d) Masalah mengenai hubungan manusia dengan manusia
(a) Hubungan horisontal berorientasi kearah sesamanya
(b) Hubungan vertikal atau berorientasi ke atas
(c) Hubungan yang bersifat individual atau berorientasi individual
e) Masalah mengenai hakekat hubungan manusia dengan alam sekitarnya
(a) Manusia tunduk kepada alam
(b) Manusia selaras dengan alam
(c) Manusia menguasai alam
Atas dasar variasi-variasi kerangka di atas, maka orientasi hidup yang dicita-citakan orang
Bali yang beragama Hindu agak berkaitan dengan sistem nilai budaya bahwa hidup ini adalah
buruk, tetapi orang Bali yang beragama Hindu wajib berikhtiar supaya hidup ini menjadi lebih
baik di masa kelahiran (reinkarnasi) yang akan datang. Sehingga berusaha berkarya (berkarma)
yang banyak dan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari ajaran karmaphala dan sikap tobat. Nilai
budaya yang berorientasi manusia selaras dengan alam, hal ini dapat dilihat dari sikap arif terhadap
lingkungan alam sekitarnya. Dan mengenai hakikat hubungan manusia ke arah sesamanya dapat
dilihat dari sikap kebersamaan yang selaras dan toleransi beragama antar pemeluk agama besar
lainnya. Namun hubungan yang terakhir tidak akan dibahas dalam tulisan ini
Dari kelima orientasi itu sangat erat juga hubungannya dengan konsep lokal, namun bersifat
universal yaitu konsep “Tri Hita Karana”, sebagai pengejawantahan tujuan akhir bagi setiap
pemeluk Agama Hindu yang disebut “Moksartham Jagadhitaya ya Caita Dharma”. Yang dijadikan
pedoman tertinggi, atau sebagai penuntun sikap dan perilaku. Dengan lain perkataan yaitu dijadikan
sumber ide yang berfungsi menata tindakan sosial (realitas sosial) warga masyarakat Bali.
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b. Nilai Budaya Ajaran Karmaphala
Salah satu dari ajaran Pancasrada (lima sistem kepercayaan) yang banyak diuraikan dalam
Geguritan Sucita Muah Subudhi berupa ajaran hukum karmaphala yaitu, keyakinan umat Hindu
setiap sebab pasti membawa akibat, sehingga umat Hindu yang ada di Bali selalu memandang
bahwa,, hidup yang dirasakan sekarang ini adalah hasil pahala dari perbuatan terdahulu.
Namun tidak berarti lahir sekarang ke dunia sekarang ini tidak berbuat sesuatu. Manusia wajib
berikhtiar terutama bagi yang merasakan hidup ini buruk usahakan agar menjadi lebih baik pada
penjelmaan yang akan datang. Walaupun misalnya ada yang merasakan hidup ini baik ia tetap
akan mengharapkan yang lebih baik lagi sampai hidup ini lepas dari ikatan duniawi. Hal ini dapat
dilihat pada kutipan berikut ini :
“Di dalam kehidupan sekali, beruntung menemukan kebijakan, tidak seperti orang
lain, lahir berkali-kali (lima puluh kali sampai seratus kali), barulah mendapatkan
kebaikan begitulah engkau, marilah akhiri segala ketamakan”. (Pupuh, 502).
“Karena setelah tua, kematian tentu telah menanti, setelah kita mati, disana baru akan
merasakan karmaphala, karmaphala yang jelek, pasti diketemui, di sana kesengsaraan”.
(Pupuh, 503).
“Itulah sebabnya sekarang, baik sekali, hari tua ini kita mencari bekal untuk
mendapatkan kebaikan di dunia sana, untuk menghapus ketamakan dahulu, seperti
berguling-guling tadi, terkena kotoran, sekarang bersihkan”. (Pupuh, 504).
Lahirnya kepercayaan ini didasari bahwa manusia itu senantiasa melakukan bermacammacam cara untuk mencapai kepuasan pikiran, perasaan dan jasmaninya sesuai dengan ide dasar
serta pandangan hidupnya masing-masing. Segala gerak dan aktivitas yang dilakukan itu, baik
disengaja maupun tidak, baik atau buruk, disadari maupun di luar kesadaran, benar atau salah. Dari
semuanya itu disebut karma. Sedangkan phala adalah segala hasil kegiatan dalam bentuk pikiran,
ucapan dan perbuatan.
Pada hakekatnya proses karmaphala itu sungguh remit dan memang sulit dimengerti sifatnya
kompleks, wujudnya bisa kongrit dan bisa abstrak. Walaupun demikian, karmaphala adalah suatu
kebenaran, suatu yang nyata-nyata ada. Hukum ini tidak saja berlaku dalam tingkah laku manusia,
juga berlaku untuk seluruh alam semesta, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jika hukum itu ditimpa
kan kepada manusia, maka hukum itu disebut hukum karma. Dan jika hukum itu ditujukan untuk
alam semesta, maka hukum itu disebut Rta. Hukum inilah yang mengatur kelangsungan hidup
gerak serta perputaran alam semesta ini. Bintang-bintang di langit yang bertebaran taat bergerak
menurut garis edarnya sehingga tidak tabrakan satu dengan yang lain. Matahari patuh bersinar
mengikuti kodratnya, sehingga air laut menguap menjadi awan, kemudian jatuh menjadi hujan,
akhirnya mengikuti sungai berliku-liku menuju ke laut. Semua kejadian di alam semesta ini diatur
oleh hukum Rta. Hukum sebab akibat yang maha sempurna. Demikian pula halnya hukum karma
karena yang mengatur hidup manusia. Setiap perbuatan dari seseorang pasti ada akibatnya. Setiap
gerak tentu ada hasilnya.
Demikian pula halnya, segala sesuatu sebab yang merupakan perbuatan karena yang
menimbulkan buah atau akibat yang berupa perbuatan pula. Hukum rantai sebab akibat perbuatan
itulah yang disebut karma. Jadi pada hakikatnya semua kerja baik yang dikerjakan dengan sadar
maupun tidak sadar. Lebih-lebih lagi pekerjaan yang dilakukan dengan pikiran yang sadar adalah
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karena yang pasti menghasilkan buah. Ajaran hukum karma sebagai suatu kebenaran mutlak dapat
dilihat dari kutipan berikut ini.
“Karena sudah diselesaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, jalan yang bersimpang dua,
mereka akan berjalan, baik-baiklah memilih, semua kelakuan yang baik, harus menuju
sorga, semua kelakuan yang baik, harus menuju sorga, semua kelakuan yang jelek,
pasti menuju neraka, karma itu tidak sekali-kali bisa dirobah”.(Pupuh, 478).
Walaupun ajaran hukum karmaphala sebagai suatu hal yang mutlak, namun perhitungannya
tidak didasarkan pada fisik (dalam arti kuantitas) karena semua yang wujud fisik ini adalah maya.
Karena itu karma jangan diperhitungkan secara lahiriah, melainkan secara rohaniah. Efek atau
akibat yang ditimbulkan dalam pikiran itulah karma. Sakit dan tidak sakit, suka tidak suka dan
duka bukan ditinjau dari phisik melainkan dari segi rohani (kualitas). Contoh nyata kita dapat
lihat, bila orang sedih dan menangis mengeluarkan air mata yang sama dari mata yang sama,
tetapi perasaan yang terkandung dalam pikirannya berbeda. Hukum karma mengatakan bahwa
semua pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak baik akan, melahirkan penderitaan. Semua pikiran,
perkataan, dan perbuatan baik akan melahirkan kebahagiaan.
“Apabila belum bersih perbuatan, bicara dan pikiran itu lagi, tuntun dirimu memikul
akan menemukan yang dicari makanya di situ juga waspadai, biarlah berasal payah,
perbanyak membuat pegangan agar tidak, jatu terguling, jangan takut membuang
payah berbuat baik”. (Pupuh, 28).
Bagaimana bentuk penderitaan dan kebahagiaan itu bisa berbeda-beda. Bentuk boleh
berubah, tetapi kualitas tetap sama. Berapapun bobot penderitaan yang diberikan kepada orang
lain, maka sekian pula penderitaan yang diterima. Dengan demikian karma dan phala tidak bisa
diperhitungkan secara kuantitatif dan bentuk fisik (lahiriah) semata-mata. Sebab karmaphala lebih
banyak dirasakan secara rohaniah (kualitatif). Demikian pula, waktu dan situasi tidak mesti sama
dengan situasi pada waktu karma itu dibuat.
Sebagaimana para pembaca ketahui bahwa, Dewi Drupadi menerima karma malu, karena
secara kasar mau ditelanjangi oleh Dusasana atas perintah Duryadana setelah Panca Pendawa kalah
main dadu (judi) Sebaliknya Dewi Drupadi menerima karma phala pertolongan dari Krisna yang
membantunya dari jauh dengan kain yang berlapis-lapis tidak habis-habisnya, sampai Dusasana
kepayahan dan kehabisan tenaga namun tidak mampu menelanjanginya.
Karma apa yang telah diperbuat oleh Drupadi? Pada waktu Indra Prasta telah selesai dan
dilangsungkan upacara Raja Suya, Korawapun diundang, Duryodana dan Dusasana dengan
saudara-saudaranya datang. “Di tengah-tengah istana ada kolam yang airnya bening, sehingga
dasarnya jelas kelihatan. Pada waktu itu Duryodana dan Dusasana sedang terheran-heran kagum
melihat indahnya istana, tidak melihat ada kolam di depannya, sehingga Duryodana dan Dusasana
terperosok jatuh ke dalam kolam sampai pakaiannya basah kuyup. Kejadian ini dilihat oleh Dewi
Drupadi, dan secara tidak sadar ia tertawa, Duryodana dan Dusasana yang memang jatuh hati pada
kecantikannya Drupadi dan sekarang ditertawai oleh yang dipujanya itu, bukan main malunya.
Dendampun tertanam di hati mereka. Kejadian. inilah yang menghasilkan karma pada Dewi
Drupadi, sehingga, patut mendapat malu dan ditertawai oleh para Korawa. Peristiwa lain yang
merupakan karma baik dari Drupadi adalah pada waktu Krisna terluka tangannya, lalu ditolong
oleh Drupadi dengan merobek sarinya, untuk membalut luka Sri Krisna. Inilah karma baik yang
menyebabkan Dewi Drupadi selamat dari niat jahat Duryodana dan Dusasana.
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Malu dibalas dengan malu, pertolongan dibalas dengan pertolongan. Bagaimana bentuk
malu dan bagaimana bentuk pertolongan yang diterima, bisa berbeda dengan bentuk malu dan
pertolongan ketika Drupadi membuatnya. Karma phala itu adil. Obyektif dan tidak merusak, namun
karena kebanyakan orang tidak memahami proses terjadinya, sehingga ada tanggapan yang keliru.
Hubungan karma (perbuatan) dengan phala ini adalah ibarat orang main catur. Hanya langkah
pertama orang mempunyai kebebasan sepenuhnya, penentuan langkah selanjutnya tergantung
pada reaksi yang ditimbulkan oleh langkah pertamanya itu.
Demikian selanjutnya sampai permainan selesai. Langkah selanjutnya adalah merupakan
jawaban dari langkah sebelumnya. Semua baru bebas menimbulkan dari akibat itu menimbulkan
sebab baru. Sebab baru itu akan menimbulkan akibat lagi dan demikian seterusnya.
Contoh lain juga berdasarkan hukum sebab akibat yaitu pada sistem kredit semester yang
diterapkan di Perguruan Tinggi. Untuk bisa mengambil mata kuliah yang banyak pada semester
ketiga, tentu harus didasari oleh Indek Prestasi pada semester pertama. Semester kelima tentu
harus didasari oleh Indek Prestasi semester ketiga. Demikian pula semester keempat harus didasari
oleh Indek Prestasi semester kedua dan semester keenam didasari oleh Indek Prestasi semester
keempat dan semester kedelapan didasari Indek Prestasi oleh semester keenam.
Asas ajaran karma dan reinkarnasi berpijak atas dasar kenyataan bahwa, pengalaman
hidup yang satu akan menentukan hidup yang berikutnya. Meskipun hal itu tedadi secara tidak
sadar, bahwa lingkungan dan keadaan tempat hidup kita yang sekarang, tidak peduli apakah
itu kelihatannya baik atau tidak baik, sebenarnya merupakan akibat dari perbuatan kita di masa
lampau.
Setiap kali kita hidup dalam daerah ini atau daerah yang serupa, kita diberi kesempatan untuk
melangkah maju ke arah emansipasi dan kearah perubahan dari yang lama, tua, usang, tumpul, dan
seram kepada yang baru, muda, tajam, segar dan penuh semangat serta menuju kesempurnaan
baik rohani maupun jasmani (Putra, dalam WHD No. 269. 1989). Dunia ini diibaratkan sebuah
jembatan lewatilah ia tetapi jangan mendirikan rumah di atasnya. Kalau pun kita diberi kesempatan
melangkah maju, tentu pengertiannya adalah maju dalam arti tidak berdosa. Dunia ekuivalen
dengan rumah di atas jembatan. Sarascamuscaya Sloka 7 menyebutkan: bahwa kelahiran menjadi
manusia sekarang ini, adalah merupakan, kesempatan melakukan kerja baik, ataupun buruk, yang
hasilnya akan dinikmati di akhirat. Artinya, kerja baik ataupun buruk sekarang ini, di akhiratlah
sesungguhnya dikecap buah hasilnya itu. Setelah selesai menikmatinya, menitislah lagi, maka
turutlah bekas-bekas hasil perbuatannya.
Mungkin kita akan membantah bahwa, itu berarti keputusan (fatalisme) tetapi tidak ada
kebenaran yang melebihinya. Fatalisme di sini berarti bahwa kita hanya duduk diam dan tanpa
melakukan apa-apa. Sedangkan karma seperti yang diterangkan dibagian terdahulu berarti
“berbuat”. Hanya usaha kitalah yang menentukan keadaan sekarang dan keadaan yang akan kita
inginkan. Karena itu di dunia ini tidak ada tempat untuk merasa kesal dan putus asa. Hadapilah
hidup ini dengan perasaan optimis agar lebih baik dan lebih sempurna. Karena hal itu sudah
merupakan hukum alam yang bersifat abadi. Maksudnya hukum karma itu sudah ada sejak mulai
terciptanya alam semesta ini dan tetap berlaku sampai alam semesta ini mengalami pralaya
(kiamat). Di ramping itu juga hukum karma itu bersifat universal. Artinya berlaku bukan raja
untuk mahluk-mahluk serta seluruh isi alam semesta ini. Bahkan hukum karma itu bersifat sangat
sempurna, adil tidak ada yang dapat menghindarinya. Oleh karena itulah tidak ada perkecualian
terhadap siapapun, bahkan bagi Sri Rama sekalipun sebagai titisan Wisnu tidak merubah jalannya
hukum karma itu.
Bila kita benar-benar memahami karma, maka akan jelas bahwa setiap keadaan yang
dihasilkan oleh suatu perbuatan di masa lampau mempunyai tujuan ganda. Pertama, untuk belajar
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dari pengalaman yang telah dilakukan dan untuk mengatasi kelemahan. Sedangkan yang kedua,
untuk belajar berendah hati, meskipun karma telah menempatkan kita dalam keadaan serba cukup.
Bila kita mengetahui bahwa setiap perbuatan yang salah dalam hidup ini akan membantu kita
untuk tidak mengulangi perbuatan itu, apalagi perbuatan itu menyakiti orang. Sekalipun orang
prnah.berbuat tidak baik terhadap kita. Contoh uraian ini dapat dilihat pada perbuatan Durbudi
terhadap anaknya Sang Artati. Sang Artati tidak akan menghukum Durbudi.
Bermacam-macam perbuatan telah begitu mempersulit hidup dan begitu melemahkan dan
membingunakan akal, sehingga untuk mencapai pengertian, tentang bagaimana dan mengapa
demikian, hampir-hampir mustahil, karena seluk beluk memang rumit. Hanya jiwa yang telah
bangun dan sadar yang dapat melihat cara kerjanya. Karma dapat disamakan sebagai halnya
menabur benih. Sebelum menanam benih itu di tanah, seorang petani mempunyai kebebasan untuk
memilih benih yang akan ditaburkan. Tetapi begitu benih ditanam, maka tiada pilihan bagi petani
itu. Pada saatnya harus menuai apa yang ditanamnya dan harus hidup sampai musim yang akan
datang. Begitulah halnya dengan benih karma. Sebelum melakukan suatu perbuatan, petani bebas
untuk memilih keputusannya sendiri, tetapi akibat dari perbuatan itu akan merupakan buah hasil
yang harus dipetik pada kehidupan yang akan datang. Di samping itu juga apa yang ditanam dan
buahkan, tidak akan tumbuh lain dari bibit yang ditabur itu. (Sarascamuscaya, 361). Bahkan dalam
Sarascamuscaya sloka 345 lebih jelas lagi ditegaskan bahwa:
“Muang manget ri masunya tikang purwa karma phala ngaranya, uma tag awaknya
karmanya, tan kena tinulak uput dinoaken, kadi angganing puspa phala, an manget ri
marnasnya, dumani cariranya”.
Artinya:
Yang disebut buah hasil perbuatan dulu itu sangat akan masa waktunya datang,
biasanya menyerahkan dirinya sendiri 3 tidak dapat dijauhkan, tidak dapat didekatkan
waktu tibanya yang telah ditentukan, sebagai misalnya bunga-bunga dan buah-buahan
yang ingat akan musimnya itulah yang seakan-akan mengingat dirinya.
Demikian eratnya hubungan hukum karma dengan Samsara (kelahiran kembali ke dunia).
Sehingga sadarlah diri kita, bahwa begitu pentingnya ajaran moral yang bersumber dari hukum
sebab akibat itu. Sampai taraf tertentu juga dunia barat melakukan hal yang sama. Seperti apa yang
terungkap pada ungkapan berikut:
“Apa yang ditabur seseorang, itulah yang dituainya, atau taburkanlah sebuah pikiran,
tuailah perbuatan, taburkanlah sebuah perbuatan, tuailah kebiasaan, taburkanlah
kebiasaan, tuailah karakter, taburkanlah karakter tuailah nasib”.
Perbuatan di masa lampau sesungguhnya sangat besar pengaruhnya terhadap peruntungan
sesuai dengan subha maupun asubha karma yang dilakukan. Karena itulah yang menentukan
kebahagiaan atau penderitaan hidup lahir-batin dari sesuatu mahluk, baik dalam masa penjelmaan
di dunia maupun dalam hidupnya di alam lain dalam kehidupan yang akan datang. Jadi setiap
yang berbuat baik, pasti akan diterima dengan baik. Demikian juga sebaliknya, setiap yang berbuat
buruk (asubha karma), buruk pulalah yang diterimanya.
Kesimpulannya, dalam setiap tingkat keadaan hidupnya dulu seseorang berbuat kebajikan atau
pun kejahatan, sesuai dengan tingkat hidupnya sekarang dinikmati hasil perbuatannya. Sehingga
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perbuatan kita di masa lalu datang kepada kita sebagai nasib. Dan perbuatan itu akan menentukan
seluruh kerangka hidup kita, lingkungan hidup kita dan membentuk harapan serta keinginan yang
mau tidak mau akan menggiring kita pada seluruh kegiatan, di mana kita mengalami akibat dari
perbuatan, meskipun itu tidak diinginkan. Sementara kita sedang menyelesaikan dan mengalami
nasib yang harus kita tanggung, namun setidak-tidaknya kita untuk menentukan arah perjalanan
hidup yang akan datang, dan kemudian melaksanakannya.
c. Jenis-jenis Ajaran Karmaphala
Setiap mengalami masa kehidupan tertentu, manusia tidak akan putus-putusnya menikmati
karmaphala itu. Ada yang sempat dinikmati pada masa hidupnya sekarang, ada pula yang dinikmati
pada masa hidupnya mendatang, serta ada kalanya pula akan dinikmati di akhirat.
Oleh karena itu menurut keyakinan umat Hindu dengan adanya hukum karmaphala ini akan
memberikan keyakinan kepada umat manusia untuk mengarahkan segala tingkah dan tindak laku
nya selalu berdasarkan etiket dan cara-cara yang baik, untuk mencapai cita-cita yang baik dan selalu
menghindari jalan tujuan yang buruk agar tercapai kebahagiaan dalam hidup ini dan di akhirat,
serta dalam penjelmaan yang akan datang. Ada tiga jenis perbuatan dalam ajaran karmaphala yaitu:
a) Perbuatan untuk mengenang masa lampau,
b) Perbuatan untuk melunasi nasib sekarang,
c) Perbuatan yang menentukan masa depan.
Ketiga macam perbuatan ini, satu dengan lainnya saling menutupi, sehingga sulit untuk
dibedakan. Namun dengan kesadaran rohani, pembedaan ini menjadi mungkin. Seperti halnya
pada kehidupan sekarang ini, banyak orang mengeluh pada dirinya sendiri, kenapa justru kita yang
selalu berbuat baik namun kehidupan kita tetap menderita. Begitu. juga sebaliknya, orang yang
selalu berbuat jahat tetap juga mendapatkan kehidupan yang bahagia, sehingga seolah-olah hukum
karma itu tidak berbuah.
Kalau dilihat sepintas memang benar, tetapi tidak lepas ikatan karma. Bukannya karma
itu tidak berbuah tapi lambat atau cepat pasti akan berbuah. karena Tuhan Yang Maha Esa tidak
pernah pilih kasih.
Setiap orang membuat nasibnya sendiri melalui karma yang mereka lakukan sebelumnya.
Tuhan hanya mengatur seperti seorang sutradara yang memilih pemain (aktor), sesuai dengan
rupa watak, bakat dan pengalamannya. Karmanya yang lampaulah yang menentukan sebagai
apa dan peran-peran apa yang akan dia terima dalam kelahirannya. Di dunia ini, Tuhan adalah
Maha Tahu, Tuhan tahu “guna” watak setiap orang. Untuk itu Tuhan memberikan peranan yang
tepat pada setiap orang, sesuai dengan “guna” seseorang pada waktu yang lampau. Seperti halnya
apabila selalu berbuat baik, namun kehidupannya tetap menderita. Ini mungkin disebabkan karena
kehidupan masa lampaunya, baru dinikmati buahnya, dalam kehidupan atau kelahiran sekarang.
Karena yang disebut dengan Sancita karma. Maksudnya bila karma atau perbuatan kita, pada
kehidupan terlahulu baik, maka kehidupan sekarang akan baik pula. Begitu juga sebaliknya, hanya
tinggal menunggu waktu saja.
Karma ini tidak seketika bisa diterima, karena menunggu saat yang matang atau waktu yang
tepat bisa diterima oleh yang melaksanakannya. Contohnya: Prabu Dasarata pada waktu mudanya.
Sebelum kawin beliau berburu ke tengah hutan dan tiba-tiba mendengar suara gemerisik di balik
daun-daunan di pinggir sungai. Tanpa berpikir panjang, panahnya pun dilepas ke arah suara berisik
itu. Beliau terkejut karena yang terbunuh panah tersebut adalah seorang Brahmana muda bernama
Srawana, yang sedang mencari air untuk orang tuanya yang buta dan lumpuh. Setelah orang
tua Brahmana muda itu mengetahui anaknya meninggal karena terkena panah Dasarata, maka
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beliau pun mengutuk Dasarata, agar meninggal pada saat dia ditinggal oleh anaknya yang paling
disayanginya dan paling diharapkan untuk kelangsungan hidupnya.
Demikian Dasarata menerima nasibnya, beberapa puluh tahun kemudian pada saat putranya
yang paling disayangi yaitu Sri Rama meninggalkan istana, masuk ke dalam hutan atas tuntutan
janji Dewi Kekayi. Di samping itu banyak sekali cerita yang lain yang memuat ajaran karmaphala
seperti dalam kitab Mahabrata yang semuanya akan dapat dilihat dan sebagai evaluasi perbuatan
yaitu pada perang Berata Yudha.
Di samping itu juga ada karma atau perbuatan yang dilakukan sekarang di dunia ini tetapi
hasilnya akan diterima setelah mati di alam baka, yang disebut dengan Kriyamana Karma.
Contohnya dalam cerita Mahabrata yaitu, Prabu Nahusa yang banyak berbuat jasa untuk rakyat
dan leluhurnya. Prabu Nahusa selalu jujur dalam melaksanakan perintah. Maka setelah meninggal,
bukan saja mendapat sorga bahkan menjadi penguasa di sorga atau alam keindraan.
Jenis karma yang ketiga yaitu yang disebut dengan Prarabda Karma. Maksudnya yaitu
dalam kehidupan sekarang, buahnya dapat diterima dan biasanya habis dalam kehidupan sekarang
juga.
Karmaphala diumpamakan seperti seorang petani. Seperti apa yang telah diterangkan di
depan, bahwa hidup atas buah hasil yang telah kita kumpulkan. Apabila ada kelebihan, kita dapat
minyisihkannya untuk dipergunakan dikemudian hari pada musim paceklik. Sebagian dari karma
baru yang terkumpul pada akhir hidupnya ini, akan disisihkan dan disimpan sebagai cadangan
untuk dipergunakan bila telah menghabiskan karma dan tidak berbuat karma baru lagi dalam hidup
ini. Meskipun hal yang demikian hampir tidak mungkin. Sedangkan simpanan cadangan karma
yang akan dipergunakan untuk memenuhi kekurangan karma yang telah dibuat oleh kuasa jahat
untuk menahan jiwa di daerah ini meskipun hal yang demikian hampir tidak mungkin. Sedangkan
simpanan cadangan karma yang akan dipergunakan untuk memenuhi kekurangan karma yang telah
dibuat oleh kuasa jahat untuk menahan jiwa di daerah ini. Karena tidak ada kelahiran kembali tanpa
adanya karma yang harus diselesaikan dan mau tak mau perbuatan dulu itu akan dikecap keliru
perginya menuju kepada yang berbuat, sebagai halnya anak lembu tidak akan keliru mendapatkan
induknya (Sarascamuscaya: 353).
d. Nilai Budaya Selaras antara Anggota Masyarakat dan Alam Lingkungan
Sejak manusia bergabung dalam suatu masyarakat agaknya kebersamaan selaras sudah
menjadi suatu kebutuhan. Betapa tidak Pada waktu pengalaman mengajari manusia bahwa hidup
bersama di dalam wadah masyarakat yang selaras jauh lebih menguntungkan, efesien, dan efektif
dari pada hidup siloter, sendirian. Pada waktu itu pula manusia belajar untuk menenggang dan
bersikap toleran terhadap yang lain (Umar Kayam, 1987). Sejalan dengan pendapat W. Geriya
yang mengatakan bahwa salah satu nilai yang dominan pada masyarakat/orang Bali yaitu hidup
selaras antara anggota masyarakat (1981). Dalam kerangka agama Hindu ajaran seperti ini disebut
etika (tata susila).
Khusus di dalam ajaran agama Hindu ada dua kewajiban yang harus selaras yaitu
menyelaraskan hubungan badan dengan Paramatma yang ada di dalamnya, dan menyelaraskan
hubungan makhluk yang lainnya. Keselarasan badan dengan Paramatma, berarti menjadikan
badan sendiri tempat untuk mewujudkan sifat dari Tuhan. Badan jasmani harus bersih dan sehat.
Menjaga kebersihan dan kesehatan badan, berarti membuat keadaan badan yang selaras dan teratur.
Kita dapat bekerja lebih baik dengan badan yang bersih dan sehat. Pikiran dapat bekerja cerdas
dan sukacita. Karena, badan bersih dan sehat. Sebaliknya bila badan sakit, maka ia tidak dapat
memusatkan pekerjaannya, sehingga pikirannya lalu terganggu. Ini berarti badan tidak selaras, dan
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tidak teratur lagi dan mempengaruhi pikiran. Untuk menjaga, kesehatan badan, hendaknya badan
itu dipelihara dengan makanan yang dapat menimbulkan sifat-sifat satwa (sifat yang baik). Di
dalam Geguritan Sucita Muah Subudhi juga memuat perihal makanan yang bersifat satwa.
Jenis makanan yang bersifat satwa antara lain daun piduh, kacang kara dan bila makan
diusahakan tanpa garam. Kalau banyak makan daun piduh dan kacang kara serta makan tanpa
garam akan menyebabkan hati jujur, sabar, kuat pendirian (lihat pupuh nomor 225, 226, 227, 228).
Sedangkan dalam Bhagawad Gita XVII, syair 8, 9, 10 menyebutkan makanan yang bisa memberi
hidup, kegiatan, kekuatan, kesehatan, kegembiraan keriangan, manis, lembut, menyegarkan dan
menyenangkan hati, disukai oleh orang yang bersifat satwa. Sebaliknya makanan yang pahit,
asam, panas, pedas, kering terbakar, yang memberi perasaan yang tidak enak, dan sakit biasanya
disukai oleh orang yang bersifat rajas (bernafsu). Makanan yang mentah, hambar, busuk, basi,
rusak, dan kotor disukai oleh orang bersifat tamas (malas). Kalau badan sudah dihinggapi oleh
kekuatan satwa, maka akan terjadi keselarasan dengan Tuhan (Mantra, 1982/1983).
Sebelum menyelaraskan hubungan makhluk yang berbeda yaitu dewa, Pitra, dan makhluk
yang lain yang di bawah manusia (para buta kala), terlebih dahulu yang harus diselaraskan
adalah keselarasan hubungan manusia dengan manusia dan keselarasan hubungan manusia
dengan makhluk, lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan (yang bersifat skala atau yang
nampak). Hal ini sejalan dengan skala prioritas dalam pencapaian tujuan agama Hindu dan konsep
keseimbangannya. Mengadakan hubungan selaras di antara manusia baik hubungan manusia
dalam hubungan vertikal (para Rsi), manusia yang sederajat (Sucita dengan Subudhi) dan manusia
dengan makhluk lainnya (binatang dan tumbuh-tumbunan) merupakan tujuan mutlak agama Hindu
(di Jagadhita) (di Dunia). Tentu kalau keseimbangan jagadhita sudah terpenuhi, dapat dipastikan
keseimbangan kerohanian (moksartham) seperti bersedekah, beryadnya akan mudah tercapai.
Umar Kayam (1987), mengatakan bahwa,kebutuhan keselarasan ada dua yaitu: Pertama,
sebagai kebutuhan spiritual dan yang kedu, sebagai kebutuhan pragmatis. Sebagai kebutuhan
spiritual keselarasan pegangan utama dalam menjamin ketentraman batin serta pemahaman
seseorang akan tempatnya di tengah jagad atau kosmos. Dengan melihat segala yang ada di jagad
sebagai bagian dari suatu keajegan dan keteraturan yang digerakkan oleh kekuatan yang maha
dahsyat. Manusia melihat tempatnya sebagai salah satu unsur keselarasan dari berbagai hubungan.
keteraturan. Sebagai kebutuhan pragmatis keselarasan dipandang sebagai syarat untuk hidup
tenang dalam hidup bermasyarakat. Keselarasan unsur yang menjaga jagad ini. Seperti misalnya,
kalau orang Bali melanggar dalam pencarian jodoh sebagai salah satu kaidah adat bermasyarakat
dan ketentuan ajaran agama Hindu, maka dunia ini akan dianggap cemar (leteh). Untuk keselarasan
tetap terjamin dan jangan sampai terjadi gamya gemana perlu memperhatikan kutipan berikut ini.
“Tentang mengambil istri/bini, banyak membawa hal rumit, sebab sangat berbahaya,
kalau salah cara menjalani memunahkan keturunan sendiri, sukar keutamaan-dijumpai,
apalagi yang bernama gamya, yang menyebabkan tercelanya negara, kepala negara
wajib ia menghukumnya” (Puh. 20).
“Mengambil ibu tiri saudara ayah, atau saudaranya ibu, istri saudaranya ibu-bapa, istri
saudara sendiri juga, apalagi saudara sendiri disenggama, juga mengambil menantu,
dan istri orang tempat berguru, apalagi besenggama dengan binatang, salah benar, itu
yang bernama gamya” (Puh. 21).
“Apabila lebih dari pada satu, memiliki istri satu malam juga besar akibatnya, kepada
negara menyalahkan, memadukan bersaudara tidak boleh mengambil sepupu tidak
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baik, mengambil saudara tiga kali (mingtiga) ia salah, saling ambil sepupu tidak
tentram, panas benar, sebagai saling ambil saudara”. (Puh. 22).
Terhadap sesama anggota masyarakat usaha menjaga keselarasan itu yang sering terjabarkan
dalam sistem nilai yang sangat menekankan pada hubungan yang sejauh mungkin menghindari
konflik, pada penajaman naluri untuk mau terus berada dalam kebersamaan dan saling membantu
dalam pekerjaan misalnya. Pada masyarakat Bali agar nilai kebersamaan yang selaras tetap
terwariskan, maka sikap itu dituangkan ke lembaga tradisional yang disebut sebagai tujuh
keterikatan orang Bali. Ketujuh keterikatan sosial orang Bali tersebut yaitu : 1) terikat pada suatu
kewajiban dalam melakukan pemujaan terhadap pura tertentu; 2) terikat pada suatu tempat tinggal
bersama, banjar, desa; 3) terikat pada pemilikan tanah pertanian dalam subak tertentu; 4) terikat
pada suatu status sosial atas dasar kasta; 5) terikat pada ikatan kekerabatan atas dasar hubungan
darah dan perkawinan; 6) terikat pada keanggotaan terhadap sekeha tertentu; 7) terikat pada suatu
kesatuan administrasi tertentu.
Khusus hubungan antara manusia dalam “Tata Susila Hindu Dharma” disebutkan sebagai
hubungan sederajat yaitu hubungan suami-istri, saudara-saudara dengan keluarga yang sebaya,
dengan kawan-kawan, kenalan-kenalan, dan anggota masyarakat yang umur dan kedudukannya
sama dengan kita. Dari semua hubungan yang disebutkan di atas diharapkan adanya hubungan
yang selaras atas dasar bahwa bila ia melakukan kebajikan untuk orang lain, ia akan merasakan
kebajikan itu juga untuk diri sendiri. Prinsip pemikiran seperti ini karena pada hakikatnya bahwa
atma mereka tunggal. Dalam Geguritan Sucita Muah Subudhi cukup banyak bait yang menyinggung
tentang keselarasan antar hubungan manusia, seperti kutipan di bawah ini.
“Sebenarnya yang bernama sahabat, tidak raga mempertaruhkan jiwa, membuat
sahabat sejati, betapapun sukar dan bahayanya sahabat, ikhlas bersama menghadapi,
suka duka, sama-sama berhasrat menolong”. (Puh. 115).
“Belum anak bukan saudara tidak sahabat, orang melengos tidak menoleh, di kala kita,
tertimpa duka bahaya, apa pula orang yang jadi hati tak menolong, sok memerlukan
suka sendiri”. (Puh. 116).
“Demikian pula apabila lupa dengan kebaikan sahabat, siasat dinamai, apalagi kalau
teman, mengharapkan kematian temannya, temannya, teman durhaka dinamai, amat
tercela, dari hidup hingga mati”. (Puh. 117).
“Apabila ada kehendak menolong dengan ikhlas, dengan harta benda tingkah laku
dan jiwa, tiada sebagai berdagang menghargai pertolongannya, tanpa meraih tukar
menyanjung itu semua, tanpa mengutamakan upah, teman sendiri dinamai”. (Puh.
118).
Dalam hubungan untuk menjaga keselarasan terhadap lingkungan hidup baik terhadap
tumbuh-tumbuh dan binatang. Orang Bali memandang kalau jagad raya, ini hancur salah satu
penyebabnya adalah ketidak arifan manusia terhadap pepohonan dan binatang sebagai penyangga
jagad raya ini.
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“Di dalam selalu meresapkan, seluruh dunia mempunyai kebaikan, rasa belas kasih
besarkan, semua orang sama dengan kita, demikian pula terhadap semua binatang,
supaya dirasa sama, bersuka di kala suka, kenangkan apabila orang bersedih, supaya
benar, diri berasa satu”. (Puh. 40).
“Sangatlah rajin si rimba diam-diam tetapi menolong, menyenangkan memberikan
tempat berteduh …………………………………”
“………………… bukan saja kita berdua memberikan
si rimba, seharusnya semua orang yang ada di dunia”. (pupuh, 41)

pujian

kepada

“Karena dia kukuh dan tegak, tetap tegak walaupun panas atau sejuk, di tengahnya
tidak berpindah, membuat dunia sentausa, membuat hujan kaya air, dunia supaya
gemah ripah”.(pupuh, 42)
“Si mendung menjelang terbang, menuju langit membuat hujan, di waktu bulan
oktober, juga hutanlah yang menggantikan, bumi tidak terkalahkan panas sekali tidak
bisa membuktikan tanaman”.(pupuh, 43).
Pupuh tersebut di atas memperingatkan kepada manusia, karena manusia sering lupa atau
memang sengaja merusak dengan cara mengeksplotasi lingkungan semaksimal mungkin untuk
kese
jahteraannya. Pola pikir yang ikut-ikutan pola pikir orang Ba
rat yang berusaha untuk
menundukkan alam ini sebetulnya sangat merugikan kehidupan manusia. Padahal manusia
sebetulnya selalu tergantung dan membutuhkan akan pengada yang lain, baik insani, maupun
ragawi serta manusia lain selain dirinya. Lebih jauh lagi, manusia sering kali melupakan - sehingga
kehilangan pemahaman dan kesadaran akan - menyatunya diri dengan segala pengada insani dan
ragawi yang mendukung keberadaan dan kesejahteraannya dalam lingkungan hidup ini. Lebih
jauh lagi, manusia juga melupakan asal muasal dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Jadi timbullah
kesenjangan (ketidakselarasan) antara dirinya dengan manusia lain, dengan lingkungannya
dengan Tuhan yang menciptakannya. Akibatnya muncullah berbagai masalah seperti masalah
social, berupa konflik sosial dari yang kecil sampai yang besar dan berkepanjangan, serta masalah
kesenjangan moral atau spiritual yang akhir-akhir ini diidentifikasi sebagai kekurangan akan etika
lingkungan. Hali akan menyebabkan kita akan kekurangan kelengkapan moral pembangunan atau
etika pembangunan.
Dr. Muhammad Soryani, dalam makalah yang disampaikan pada seminar Budaya di
Universitas Indonesia, mengatakan bahwa, ”hidup ini adalah eksistensi vital, atau secara
lugas, periode yang dialami mahluk hidup sejak lahir sampai mati Secara alami hidup ditandai
dengan bermulanya proses metabolisme, pertumbuhan, reproduksi dan proses adaptasi internal
terhadap lingkungan (1987). Sesungguhnya hidup ini berkesinambungan, ibarat sebatang
rumput yang tunasnya selalu tumbuh, bercabang dan berkembang. Walaupun terpotong-potong,
atau sebatang pohon yang terus menerus dan ditanam atau pohon yang bijinya tumbuh kembar,
maka kehidupan tanpa akhir. Sebab tunas rumput cangkokan atau biji pohon itu berasal dari sel
tumbuhan induknya. Jadi tumbuhan yang pertama, atau suatu wujud hidup yang paling awal akan
terus hidup sampai akhir jaman. Demikian pula manusia, seorang anak berasal dari kedua sel
orang tuanya. Manusiapun relatif hidup terus. Bukan secara fisik dalam arti yang sempit, tetapi
dalam arti moral, di antaranya dengan kewajiban dan tanggung jawab jangka panjang yang
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berlandaskan antar generasi. Ini dapat menjadi awal dari suatu optimisme, bahwa tanggung
jawab manusia adalah untuk selamanya, awal kebajikan adalah abadi dan bahwa anak cucu,
adalah masa depan kita sendiri. Jiwa yang bersemayam dalam diri orang tua adalah tunggal dengan
jiwa yang bersemayam pada anak dan seterusnya “gumawe sukaning wang atuhu”. Maka cukup
beralasan, kalau pemerintah Indonesia melalui menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup
dalam. memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5-6-1990) mengambil tema “Lingkungan
kesejahteraan generasi masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi masa datang yaitu anakanak dan cucu kita”.
Konsep keselarasan dan menghormati lingkungan bukan saja sebagai ide dari konsep orang
Bali, namun juga seluruh suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dibenarkan
karena bentuk kepercayaan yang menghormati lingkungan adalah berasal dari agama Hindu sebagai
agama awal, agama induk, agama tertua sebelum agama lain yang datang ke Indonesia. Konsep
kepercayaan menghormati alam semesta ini sebagai manifestasi Tuhan sebagai penciptanya. Cara
berpikir seperti itu bahwa, alam semesta ini adalah identik dengan Tuhan, dengan kata lain alam
semesta dengan segala isinya ini adalah sesungguhnya “Dewa Dalam Bentuknya Yang Skala”.
Alam semesta dengan segala isinya ini begitu dihormati oleh agama Hindu karena sesuai
dengan filsafat Sad Dharsana bahwa Tuhan dengan segala ciptaanNya ini ibarat satu mata uang
yang bermuka dua, muka yang satu adalah Tuhan dan yang lainnya adalah alam semesta dengan
segala isinya itu (Monisme/Adwaita). Tuhan dengan ciptaannya adalah satu kesatuan yang
utuh. Dengan demikian maka benda yang kita lihat di dunia ini, di alam ini bukan saja dinilai
sebagai benda material, benda keduniaan semata-mata, melainkan dinilai sebagai memiliki sifat
kesakralan, nilai kesucian, nilai spiritual yang diidentikkan dengan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan
disebutkan Wyapi-Wyapaka (meresapi segala sesuatu, meresap pada segala ciptaannya), sehingga
pada hakekatnya menghormati alam ciptaanNya adalah berarti juga menghormati Penciptanya itu
sendiri (Panca Putra, WHD. No. 276).
Realitas sosial yang kita dapat amati dari tindakan orang Bali, menghormati ciptaan Tuhan
dapat dilihat dari cara pemberian nama terhadap benda-benda dunia seperti Bulan sebagai Dewa
Ratih atau Sang Hyang Candra, Matahari sebagai Dewa Surya atau Sang Hyang Aditya (Raditya),
Api sebagai Dewa Agni atau Batara Brahma, air sebagai Dewa Wisnu, Laut/Samudra sebagai
Dewa Waruna, Angin sebagai Dewa Bayu, Padi sebagai Dewa Sri. Demikian pula terhadap uang
dan harta lainnya tidak luput dari pemberian sesajen di hari-hari tertentu. Khusus terhadap ciptaan
Tuhan berupa tumbuh-tumbuhan di Bali dihormati dengan upacara kecil yang disebut upacara
Tumpek Bubuh/Tumpek Ngatag. Menurut Dr. Ngurah Nala, hanya di Bali ada hari raya untuk
tumbuh-tumbuhan. Lebih jauh beliau mengatakan bahwa hanya pohon-pohonanlah yang mampu
mengubah tanah menjadi buah-buahan, menjadi ubi-ubian, menjadi padi/beras yang kita makan.
Daun-daun pohonlah yang menyaring udara yang kotor menjadi udara yang bersih yang kits hirup.
Bangsa. manapun di dunia, bangsa yang super modern pun tidak akan mampu mengubah tanah
menjadi makanan. Di samping itu ada juga upacara kecil diperuntukkan terhadap binatang disebut
Tumpek Kandang dan terhadap benda seperti besi/senjata disebut upacara Tumpek Landep.
Sikap arif terhadap tumbuh-tumbuhan dan binatang juga tertuang melalui konsep arah pola
perkampungan orang Bali. Ke arah ke gunung disebut kaja dan ke arah laut disebut klod. Pada setiap
pekarangan orang Bali selalu menempatkan tempat persembahyangan seperti Sanggah, Mrajan, di
bagian tempat yang suci yaitu ke arah kaja. Bagi orang Bali yang berada di bagian selatan pulau
Bali mendhrikan tempat suci di bagian utara. Sedangkan bagi orang Bali yang berada di sebelah
utara pulau Bali mendirikan tempat suci ke arah selatan. Demikian pula pada waktu pembuatan
pura-pura yang besar di Bali pada zaman dahulu selalu mencari tempat di pegunungan, agar hutan
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dan binatang tetap terpelihara (Adat Istiadat Daerah Bali, 1977/1978). Sehingga kesejahteraan
umat manusia akan tetap teriamin. Hal ini juga sesuai dengan bunyi mantram di bawah ini.
“Yatha mere stita dewa, Yawad Gangga mahitala, Candrarku gagani tawat, Tawat tat
wijayi bhawet”.
Artinya :
Selama gunung berdiri tegak, Selama sungai menghalir, selama bulan dan matahari
bersinar selama itu kesejahteraan bisa didapat.
Sikap arif orang Bali seperti itu bukan menghormati bendanya, melainkan “daya” yang
dikandung oleh benda-benda tersebut yang dianggap mempunyai kekuatan magis dari Tuhan,
yang bisa menentukan hidup dan mati kita. Bukan mengarah pikiran yang berbau Animisme.
Pertimbangan yang lain yang perlu diingat dalam menumbuhkan sikap selaras dan hormat
terhadap lingkungan Hidup sejalan dengan apa yang ingin disampaikan dari bait-bait pupuh
Geguritan Sucita Muah Subudhi tersebut di atas adalah asal muasal dari manusia itu sendiri
yaitu sama-sama berasal dari Panca Maha Buta. Panca Maha Buta itu yaitu lima unsur zat yang
membentuk manusia sia seperti 1) unsur Pertiwi (tanah), yang membentuk tulang belulang, daging,
otot, kulit dan segala yang kental dan padat sifatnya dalam tubuh makhluk; 2) unsur Apah (air)
yang membentuk darah, kelenjar, lemak dan segala zat cair; 3) unsur Teja (api) yang membentuk
panas atau temperatur yang sehat dan cahaya badan; 4) unsur bayu, membentuk unsur tenaga,
seperti nafas, dan udara dalam tubuh makhluk; 5) unsur akasa (ether), yang menjadi benih suara
segala yang pakum/lobang dalam tubuh.
Oleh karena asal muasal sama dan atma itu tunggal, maka kita wajib melakukan amal
kebajikan dan rasa toleran tanpa melalui perhitungan bisnis terhadap sesama manusia, terhadap
tumbuh-tumbuhan dan terhadap binatang serta benda yang lain ciptaan Tuhan. Bahkan harus
berusaha untuk dapat mempersatukan atman sendiri dengan Tuhan Hyang Mahaesa (Ida Hyang
Widhi Wasa). Dalam filsafat Hindu sikap seperti tersebut di atas disebut sikap tatwamasi.
C. PENUTUP
Dari seluruh uraian di atas dapat dijabarkan kesimpulan yang merupakan jawaban
permasalahan sebagai berikut :
a) Pada hakekatnya tujuan pembangunan manusia Indonesia, termasuk manusia Bali seutunya
sejalan dengan tujuan akhir dari pada agama Hindu yaitu membentuk manusia seutuhnya
yang dalam bahasa weda disebut “Moksartham Jagadhitaya ya Caita Dharmam”. Walaupun
ada landasan seperti itu, namun manusia sebagian besar tetap saja berkecenderungan untuk
menitikberatkan pada pemenuhan kehidupan duniawi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh dampak
pembangunan, khususnya pembangunan di bidang kepariwisataan, dan globalisasi. Oleh
karena ada kecenderungan seperti itu, maka perlu ada batas-batas pengaturan dalam kehidupan
duniawi baik terhadap manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia
dengan Tuhan.
b) Karena orang Bali menganggap hidup ini suatu keburukan, dan agar tujuan akhir tetap tercapai,
maka prinsip yang ingin dijalankan yaitu manusia wajib berikhtiar supaya hidup ini menjadi
lebih baik. Langkah-langkah yang diambil dalam tujuan seperti itu. yaitu orang Bali harus
berusaha berkarya (berkarma) yang banyak yang dilandasi oleh ajaran agama (darma) agar
kelahiran yang akan datang minimal menjadi orang yang lebih bernasib baik.
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c) Dalam hubungan hidup manusia dengan manusia, orang Bali selalu berkeinginan hidup dalam
keserasian, kebersamaan yang selaras dan selalu ingin hidup toleran baik toleran secara interen
maupun eksteren. Sikap seperti itu dapat dilihat pada lembaga-lembaga tradisional seperti
banjar, subak, sekeha. Sikap keselarasan dalam hubungan dengan lingkungan hidup tercermin
dari rasa hormat terhadap tumbuh-tumbuhan dan binatang yang diekspresikan lewat upacaraupacara Tumpek Ngatag dan Tumpek Kandang.
d) Salah satu fungsi pengawasan yang dipergunakan sebagai media komunikasi dalam pendidikan
dan pengajaran ajaran agama Hindu di Bali adalah melalui sastra-sastra Geguritan. Salah satu
diantaranya adalah Geguritan Sucita Muah Subudhi. Sehingga dapat dipastikan nilai-nilai yang
terdapat dalam naskah tradisional Geguritan ini adalah nilai-nilai budaya Bali yang dijiwai
oleh agama Hindu.
e) Karya sastra Geguritan Sucita Muah Subudhi sudah pantasnya mendapat perhatian. Perhatian
tidak terbatas hanya menyimpan dan memperingati setiap 210 hari sekali (Upacara Saraswati)
serta membaca (menyanyikan) di saat-saat pesantian, pesraman maupun upacara tertentu,
tetapi yang lebih dari pada itu yaitu mengungkapkan, mengomentari, dan menyebarluaskan
nilai-nilai yang relevan untuk menghadapi masa kehidupan sekarang maupun yang akan
datang.
f) Bila perlu cerita Sucita Muah Subudhi diangkat ke atas pentas seni pertujukkan, seperti dalam
bentuk Drama Gong, Seni Tari, Pedalangan atau bentuk pertunjukkan lainnya.
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