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KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diringkas sedemikian 
rupa untuk disajikan dalam bentuk buku refrensi, sehingga lebih 
mudah dipahami. Buku refrensi ini diambil dari hasil penelitian 
yang berjudul “Urbanisasi dan Pergeseran Nilai Sosial Budaya 
pada Masyarakat Hindu di Desa peguyangan Kangin Kecamatana 
Denpasar Utara Kota Denpasar”. Buku refrensi ini penulis berikan 
judul “Dampak Urbanisasi terhadap Pergeseran Nilai Sosial Budaya 
Masyarakat di Desa Peguyangan Kangin Kota Denpasar”, karena 
libih memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan. Dalam buku 
ini akan menggambarkan perkembangan urbanisasi di daerah Bali 
yang nampaknya akan mengikuti perkembangan sektor pariwisata 
dan industri kecil kerajinan. Dua sektor ini adalah sektor strategis 
yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Bali, di samping 
sektor pertanian. Selaras dengan perkembangan pariwisata ini, usaha 
perdagangan dan jasa lainnya juga ikut berkembang seperti agen 
perjalanan, restoran, took-toko seni, pemandu wisata. Hal-hal ini akan 
menyebabkan terkonsentrasinya penduduk pada pusat-pusat kegiatan 
beserta sektor penunjangnya.

Di samping itu juga digambarkan tentang alih fungsi lahan dari 
lahan pertanian menjadi  bangunan perumahan. Hal itu disebabkan 
para petani dapat menjual tanah pertanian dengan harga yang lebih 
tinggi. Tetapi bersamaan dengan penjualan lahan pertanian itu, tidak 
sedikit para petani merasa kehilangan pekerjaan karena belum mampu 
menggunakan hasil penjualan pertanian mereka secara tepat guna dan 
berhasil guna.

Bersamaan itu  juga terjadi pergeseran nilai sosial budaya pada 
masyarakat Hindu di wilayah penelitian, walaupun belum dianggap 
serius, namun kewaspadaan bagi setiap umat Hindu di Bali perlu sedini 
mungkin harus terjaga, sehingga tidat tercabut sampai keakar-akarnya. 
Jadi dengan membaca buku ini setidaknya kita dingatkan untuk berhati-
hati terhadap perkembangan arus urbanisasi yang mengakibatkan 
dampak yang lebih luas.
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan – 
kekurangannya, oleh karena itu kepada semua pihak sangat diharapkan 
masukan-masukan serta ide-ide  yang dapat melengkapi kesempurnaan 
buku ini. Mudah- mudahan buku ini bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Denpasar, 1 Januari 2016

Penulis
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BAB I

 PENDAHULUAN

Perkembangan Urbanisasi di daerah Bali nampaknya akan mengi-
kuti perkembangan sektor pariwisata dan industri kecil kerajinan. Dua 
sektor ini adalah sektor strategis yang dikembangkan oleh Pemerintah 
Daerah Bali, di samping sektor pertanian. Selaras dengan perkembangan 
pariwisata ini, usaha perdagangan dan jasa lainnya juga ikut berkembang 
seperti agen perjalanan, restoran, took-toko seni, pemandu wisata. Hal-
hal ini akan menyebabkan terkonsentrasinya penduduk pada pusat-
pusat kegiatan beserta sektor penunjangnya.

Alih fungsi lahan/tanah dari tanah pertanian kepada penggunaan 
untuk pembangunan fisik pariwisata dilihat dari sisi harga (ekonomis) 
menguntungkan para petani. Hal itu disebabkan para petani dapat 
menjual tanah pertanian dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi 
bersamaan dengan penjualan lahan pertanian itu, tidak sedikit para petani 
merasa kehilangan pekerjaan karena belum mampu menggunakan hasil 
penjualan pertanian mereka secara tepat guna dan berhasil guna.

Bagi para petani yang mempunyai keahlian (di luar sebagai 
petani) hasil penjualan lahan pertanian dapat dipergunakan sebagai 
modal membuka usaha baru, seperti usaha jasa, usaha dagang dan 
usaha industri yang berskala kecil. Sedangkan bagi para petani yang 
tidak mempunyai keahlian (selain sebagai petani) hasil penjualan 
lahan pertanian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
bahkan tidak jarang petani sehabis menjual lahan terjebak dalam gaya 
hidup mewah (konsumtif) sehingga dalam jangka waktu yang relatif 
singkat hasil yang diterima sebagai konpensasi dari penjualan lahan 
pertaniannya habis, dan pada kondisi itu petani tidak lagi mempunyai 
pekerjaan yang tetap dan jelas.

Sebetulnya fungsi tanah (termasuk lahan pertanian) bagi masya-
rakat Bali, bukanlah semata-mata barang yang mempunyai fungsi 
ekonomis saja. Tanah mempunyai fungsi non ekonomis yang tak kalah 
pentingnya dibandingkan dengan fungsi ekonomi. Secara teoretis semua 
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tanah di Bali berhubungan langsung dengan tradisi keagamaan, yang 
termanifestasi dalam bentuk kewajiban terhadap komunitas setempat.

Secara sosio budaya, terkait fungsi tanah sehubungan dengan 
sistem pura, tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam 
mempertahankan kohesi masyarakat. Apalagi kalau tanah yang 
ditempati atau dikuasi warga Desa merupakan tanah pekarangan 
desa atau tanah ayahan desa. Ikatan religious dan sosiologis yang 
berlangsung sejak dulu itu secara psiko budaya membuat masyarakat 
Bali begitu dekat dengan tanahnya. Seseorang tidak akan begitu mudah 
menjual tanahnya, dibandingkan barang-barang lain yang dimilikinya. 
Apalagi tanah itu merupakan warisan dari leluhurnya meraka.

Bagus (1996:320) mengatakan bahwa tanah bagi masyarakat 
khususnya petani di Bali mempunyai fungsi yang sangat penting 
karena: 1) Berhubungan dengan agama yaitu dalam pelaksanaan 
dengan upacara, 2) Merupakan tempat pemukiman orang Desa atau 
Banjar, 3) Berhubungan dengan kekerabatan atau keluarga, 4) Sebagai 
sumber mata pencaharian. Fungsi tanah yang demikian itu membentuk 
hubungan sosial yang sangat erat dan orang yang satu dengan yang 
lainnya menjadi saling ketergantungan. Kehidupan demikian tidak saja 
tampak dalam kehidupan sosial tetapi sekaligus juga dalam bidang 
agama dan ekonomi. Cermin hidup seperti itu tampak pula dalam bidang 
kekerabatan baik yang tampak dalam kehidupan keluarga inti maupun 
dalam klen/dadia. Mewariskan tanah sebagai harta pusaka berarti juga 
mewariskan kewajiban-kewajiban, baik untuk kesejahteraan keluarga 
maupun untuk upacara-upacara siklus hidup dan upacara yang berkaitan 
dengan penghormatan kepada leluhur yang dilakukan bersama oleh 
anggota keluarga yang satu klen.

Adanya fungsi tanah yang multi fungsi dalam masyarakat Bali 
ini menyebabkan tanah sering menjadi sumber konflik di masyarakat, 
baik antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan 
pihak luar (investor). Dalam situasi Bali kekinian yang perubahan 
sosial budaya ekonominya terjadi begitu kuat, konflik tanah antara 
masyarakat dengan pihak luar jauh lebih menonjol. Kalau masyarakat 
menunjukkan berbagai bentuk eksistensi dalam kaitannya dengan hak 
pelepasan tanah tentu harus dipahami karena begitu dekatnya hati 
masyarakat dengan tanahnya (Pitana, 1997)
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Perumahan-perumahan baru memberikan kontribusi bagi penam-
bahan jumlah urbanisasi di kawasan Desa Peguyangan Kangin. 
Setidaknya sekitar sepuluh lebih terdapat perumahan yang tersebar 
di wilayah Desa Peguyangan Kangin yang sebelumnya dicanangkan 
menjadi penyangga kawasan Kota Denpasar. Perkembangan menjadi 
sebuah kota tampaknya tak bisa di rem, semasih ada tanah tersisa para 
pengembang akan memburu tanah disekitar ini, sebab perumahan 
di Desa Peguyangan Kangin tergolong laris. Lokasinya berdekatan 
dengan pusat kota yaitu Kota Denpasar dan kota Provinsi Bali. Jadi 
para konsumen tak akan ragu-ragu memiliki rumah di kawasan Desa 
Peguyangan Kangin. Dengan kondisi yang demikian apakah masyarakat 
Desa Peguyangan Kangin akan mampu bertahan dalam kehidupan 
masyarakat yang agraris yang tradisional atau akan terjadi pergeseran 
nilai sosial budaya pada masyarakat Hindu. Buku ini merupakan 
sebagian hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 yang dibiayai 
dari DIPA IHDN Denpasar, dengan judul “Dampak Urbanisasi terhadap 
Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Hindu di Desa Peguyangan 
Kangin Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar”.

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digu-
nakan metode penelitian dengan teknik sebagai berikut. (1) teknik 
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan 
dan dokumentasi. (2) teknik penentuan informan dengan purposive dan 
snow ball. (3) jenis data kualitatif dan kuantitatif, sumber data yaitu 
data primer dan skunder. (4) teknik analisis data menggunakan analisis 
kualitatif dengan tahap-tahap klasifikasi, interpretasi, argumentasi dan 
penarikan simpulan. Kajian pustaka digunakan untuk membantu dalam 
penmuan data. 
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BAB II

 TINJAUAN PUSTAKA

Masalah-masalahalih fungsi lahan dan pergeseran nilai sosial 
budaya memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji terkait dengan 
permasalahan tersebut, maka beberapa buku dan hasil penelitian akan 
ditinjau sebagai kajian pustaka, kerangka konsep dan teori, sekaligus 
sebagai acuan pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam buku geografi dan desa, dijelaskan sebagai berikut.

“Urbanisasi menimbulkan sikap pesimestis terhadap masa depan. 
Kota tidak lagi dipandang sebagai pusat-pusat kemajuan tertapi 
justru pusat berbagai masalah sosial seperti buta huruf, penyakit, 
kemiskinan dan kejahatan. Untuk menekan adanya perbedaan yang 
mencolok antara urbanisasi di negara-negara sedang berkembang 
dan di negara-negara maju, dipakai sebutan urbanisasi zemu atau 
urbanisasi berlebihan”. (Daldjoeni, 1998:26).

Apa yang diuraikan di atas mengenai urbanisasi, hanyalah 
merupakan salah satu sisi negatif dari suatu urbanisasi, sebab kalau 
diperhatikan urbanisasi itu tidak saja memiliki dampak negatif tetapi 
juga menimbulkan dampak positif. Seperti halnya orang-orang 
desa yang sama sekali tidak memiliki mata pencarian di desa yang 
diakibatkan oleh sedikitnya lapangan kerja jika dibandingkan dengan 
profesi yang dimiliki oleh orang-orang desa yang hanya sedikit mampu 
dan mau bekerja sebagai petani. Lagi pula tidak semua orang-orang desa 
khususnya di Bali memiliki tanah garapan sendiri melainkan sebagai 
buruh tani yang hasilnya tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya. 

Dalam penelitian Sukadana dkk (1985) yang berjudul “Masalah 
dan Perkembangan Urban”, diuraikan bahwa faktor-faktor utama yang 
berpengaruh terhadap perkembangan suatu lingkungan perumahan di 
daerah urban adalah faktor jumlah penduduk pendatang yang selalu 
terus menerus dan kebutuhan hidupnya yang juga selalu meningkat dari 
masing-masing individu. Apa yang telah diuraikan Sukadana di atas 
nampaknya sangat berkaitan sekali dengan masalah-masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini yaitu urbanisasi dan pergeseran nilai sosial 
budaya. Perkembangan lingkungan perumahan di daerah urban memang 
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selalu meningkat dan ini tidak bisa lepas dari meningkatnya kebutuhan 
hidup yang selalu dibarengi dengan pertambahan fasilitas-fasilitas 
lingkungan seperti rumah, toko, jalan dan sebagainya. Jadi antara 
satu faktor dengan faktor lainnya selalu terkait yang kesemuanya itu 
justru juga menimbulkan bertambah banyaknya para urbanit yang akan 
bermukim di lingkungan urban itu. Kesemuanya jelas menimbulkan 
berbagai masalah lingkungan hidup seperti yang diuraikan dalam hasil 
penelitian anatara lain:
- Para petani kehilangan pekerjaan karena tanah sawahnya banyak 

dijadikan daerah pemukiman dan fasilitas-fasilitas lainnya.
- Keramaian lalulintas meningkat yang meimbulkan kebisingan, 

polusi, keamanan anak-anak dan kemacetan di jalan karena pemilik 
kendaraan memarkir kendaraannya dipinggir jalan.

- Perubahan nilai-nilai tradisional yang disakralkan berbentuk frofan.

Perbedaan penelitian Sukadana dengan penelitian ini adalah bahwa 
penelitian Sukadana menekankan pada masalah urban dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, sedangkan penelitian ini lebih menekankan 
pada urbanisasi dan pergeseran nilai sosial budaya pada masyarakat 
Hindu Sedangkan kontribusi terhadap penelitian ini adalah sebagai 
refrensi dan gambaran awal dari sebuah pergeseran.

Sudibya (1985) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembangunan, 
Pertanian, Urbanisasi dan Sektor Informal”, menguraikan bahwa 
derasnya arus migrasi masuk ke Kota Denpasar tidak hanya digambarkan 
oleh migran yang berasal dari Bali sendiri akan tetapi juga dari migran 
yang berasal dari daerah luar Bali. Dijelaskan pula bahwa kepergian 
mereka ke kota didorong oleh motif untuk memperoleh pekerjaan, 
hal ini disebabkan karena di daerah pedesaan pemilik tanah pertanian 
sangat sempit atau petani tidak mempunyai tanah garapan. Di pihak 
lain kesempatan diluar sektor pertanian juga sangat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa motif 
utama mereka bermigrasi adalah alasan ekonomi. Masalah kependudukan 
yang belum terpecah menyebabkan adanya arus urbanisasi, dimana 
tenaga kerja yang mengambil di pedesaan (sektor pertanian) ingin pergi 
ke kota (sektor industri). Meskipun terjadi urbanisasi, tetapi tenaga 
kerja yang tinggal di pedesaan masih besar. Sementara sektor industri 
di kota tidak dapat menyerap tenaga kerja yang mengalir ke sektor itu, 
maka diperkotaan muncul sektor informal yang merupakan kekuatan 
penyangga dari tenaga kerja yang menganggur. Namun keberadaan 
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sektor informal di dalam masyarakat ternyata masih dibutuhkan, 
walaupun pendapatan yang mereka terima relatif rendah. Untuk 
meningkatkan taraf hidup sebagai pekerja sektor informal, diperlukan 
langkah-langkah kebijaksanaan yang berupa penataan, pendidikan, 
maupun pembinaan bagi meraka.

Begitu pula dalam penelitiannya tahun 1992, Sudibya menguraikan 
bahwa laju pertumbuhan penduduk di kota Madya Denpasar dan 
kecamatan Kuta memberikan petunjuk adanya urbanisasi yang 
demikian mencolok. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju 
pertumbuhan penduduk di kota adalah mobilitas dari desa-desa ke kota 
maupun dari daerah lain menuju Kota Denpasar.

Berdasarkan kedua uraian di atas dapat diketahui bahwa laju 
pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di daerah perbatasan akan 
menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan urbanisasi, 
migrasi, dan pemukiman penduduk. Jadi perbedaan penelitian Sudibya 
dengan penelitian ini adalah penelitian Sudibya lebih menekankan pada 
urbanisasi dan sector informal, sedangkan penelitian ini memfokuskan 
pada urbanisasi dan pergeseran nilai sosial budaya pada masyarakat 
Hindu di Desa Pebuyangan Kangin. Sedangkan kontribusinya adalah 
penelitian Sudibya digunakan sebagai acuan dan pembanding dalam 
penelitian sekarang.

Berikut ini ada beberapa tulisan yang terkait dengan masalah 
Perubahan sosial budaya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan 
pembanding dalam penelitian yang akan dilakukan.

Umar Kayam (1993) dalam tulisan yang berjudul “Perubahan 
Sosial Budaya: Budaya Asli di Tengah-Tengah Pengaruh Budaya 
Asing”, menguraikan sebagai berikut.

“Perubahan terjadi tidak pernah secara unlinier, tetapi secara 
berlapis-lapis. Seseorang secara formal dapat saja berpindah agama, 
tetapi secara budaya tidak. Ia akan selalu mengacu pada nilai-nilai 
yang pernah dimiliki. Begitu juga saat kita menjadi Islam, orang 
Jawa masih tetap Jawa, orang Minang masih tetap Minang. Saling 
mengeritik diantara kita masih selalu ada. Orang Jawa dianggap 
masih terlalu banyak menjalankan bid’ah dan lain sebagainya. Tapi 
itu sesungguhnya warisan akar budaya yang tidak dapat begitu saja 
dihapuskan, dan itu terjadi disemua agama. Agama kita saya rasa 
tidak hanya dipisahkan oleh Madzab-madzab tapi juga oleh akar 
budaya”. (Umar Kayam, 1993:181, Mansyur dan Najib ed).
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Apa yang diuraiakn oleh Umar Kayam di atas jika penulis 
hubungkan dengan teori materi dari Edi Sedyawati (1996:24), bahwa 
pada dasarnya materi itu tidak hilang namun berganti rupa. Begitu 
juga dengan trasformasi yang dikembangkan di atas, bahwa budaya 
asli pada dasarnya tidak hilang, sehingga kebudayaan besar itu hanya 
merupakan selaput tipis yang berada di permukaan budaya Indonesia 
asli. Apakah budaya yang datang kemudian, yang lebih terorganisir, 
tidak mampu merubah budaya asli dalam berorganisasi, misalnya 
koperasi, ada sikap tidak ingin menjadi suatu organisasi seperti 
pada organisasi dari kebudayaan yang baru datang, begitu juga pada 
organisasi pemerintahan, ada suatu upaya untuk membentuk sistem 
pertahanannya sehingga estabeished.

Sudibya dalam buku Hindu Menjawab Dinamika Zaman (1994:1) 
menyebutkan bahwa salah satu fenomena kehidupan yang paling 
menonjol pada masyarakat Bali dewasa ini adalah terjadinya proses 
perubahan yang dirasakan intensitasnya lebih cepat. Perubahan dalam 
arti fisik dapat dilihat dengan begitu mudahnya dijumpai disekitar 
kompleks persawahan yang dulunya memiliki sistem irigasi yang baik 
dengan efektivitas sistem subaknya, kini persawahan tersebut telah 
beralih fungsi menjadi kawasan hotel, bungalow, restorant, pabrik 
garmen dan usaha bisnis lainnya. Pola profesi dan mobilitas penduduk 
sudah sangat berubah. Profesi sebagai petani sawah, petani lading 
maupun perkebunan kecil kini mulai berganti dengan profesi lain yang 
lebih memotivasi seperti tukang jahit, pemahat, guide, pegawai hotel, 
pengusaha dan profesi lain yang dekat dengan sektor industri. 

Bagus (1993:1-6) dalam tulisannya berjudul “Transformasi Budaya 
Bali dan Masalahnya” menguruaikan bahwa walaupun masyarakat Bali 
telah mengalami gelombang peradaban yang datang dari India dan 
datang dari Barat, serta mengalami pula perubahan-perubahan, tetapi 
pada hakekatnya perubahan yang diakibatkan oleh pertemuan budaya 
tersebut belumlah begitu mendasar. Masyarakat Bali masih bercorak 
kolektif, komersial dan ritualistis.

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa urbanisasi 
banyak berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya masyarakat dan 
melanda semua masyarakat yang mengalami transisi pembangunan, 
lebih-lebih dimasa reformasi dan pada arus globalisasi.
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BAB III

FAKTOR-FAKTOR
TERJADINYA URBANISASI 

DI DESA PEGUYANGAN KANGIN

Berbicara urbanisasi tidak bisa lepas dari masalah migrasi, sebab 
migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. 
Bila mana perpindahan itu masih dalam suatu negara disebut migrasi 
nasional, sedangkan perpindahan dari suatu negara ke negara lain 
disebut migrasi internasional. Migrasi nasional meliputi urbanisasi, 
transmigrasi, dan remigrasi. (Wardana dkk, 1996:59).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap migrasi penduduk 
dibedakan menjadi faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor 
pendorong adalah faktor yang mendorong orang berkeinginan migrasi 
meninggalkan tempat asalnya. Faktor-faktor tersebut antara lain: 
(1) Sempitnya lapangan kerja dan kemiskinan. Jika lapangan kerja 
sempit serta hidup miskin, penduduk cenderung pergi meninggalkan 
daerahnya. (2) Keadaan politik yang tidak aman atau peperangan. Jika 
keadaan daerahnya tidak, penduduk cenderung pergi meninggalkan 
daerahnya. (3) Fasilitas hidup di daerah asal kurang memadai. Contoh 
seorang yang ingin belajar di universitas terpaksa harus pergi ke 
kota lain karena di kotanya tidak ada universitas yang dimaksud. (4) 
Terjadinya bencana alam yang sulit diatasi. Penduduk yang tinggal di 
daerah yang selalu terlanda banjir misalnya terpaksa pindah ke daerah 
lain. Disamping faktor pendorong terdapat juga faktor penarik yaitu 
faktor yang menyebabkan orang tertarik untuk migrasi ke daerah lain. 
Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Banyak tersedianya 
lapangan kerja dan untuk berusaha. Jika lapangan kerja terbuka pada 
suatu daerah penduduk cenderung ingin datang ke daerah itu. Demikian 
juga jika kesempatan untuk berusaha mudah didapat, penduduk 
cenderung ingin datang untuk mengadu nasib ke daerah itu. (2) Upah 
tenaga kerja yang lebih tinggi, jika upah tenaga kerja pada suatu daerah 
tinggi penduduk cenderung ingin pergi ke daerah itu untuk memperbaiki 
hidupnya/ekonominya. (3) Tersedianya fasilitas hidup yang memadai. 
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Jika suatu daerah fasilitas hidupnya lengkap, orang ingin ke daerah itu. 
Yang termasuk fasilitas hidup antara lain pusat pendidikan, kesehatan, 
pusat belanja, rekreasi dan transportasi. (4) Keadaan daerah aman dan 
tidak bising. Jika di daerah tertentu keadaannya aman, tentram, tidak 
bising, dan udaranya bersih, penduduk cenderung ingin pergi ke daerah 
itu misalnya penduduk berdiam di pusat kota yang terlalu bising, 
biasanya ingin pergi ke pinggiran kota yang suasananya lebih tenang 
dan udaranya lebih bersih. (Wardana dkk, 1996:59-60).

Berdasarkan uraian di atas urbanisasi ialah perpindahan pendu-
duk dalam suatu negara dari desa ke kota karena mendesak dari 
pertimbangan sosial ekonomi. Jika urbanisasi terjadi pada orang yang 
meninggalkan desanya dan dia mempunyai keterampilan tertentu yang 
dibutuhkan oleh penduduk kota, dia akan hidup lebih baik. Bagi kota 
yang dituju akan memperoleh tenaga pembangunan yang bermanfaat 
bagi penduduk kota. Namun apabila penduduk yang pergi ke kota sama 
sekali tidak memiliki keterampilan, mereka akan menjadi masalah. 
Mereka akan hidup sebagai gelandangan, pemuulung atau pekerjaan 
lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Desa Peguyangan Kangin sebagai obyek penelitian tidak begitu 
banyak terlihat adanya perpindahan penduduk, bahkan sebaliknya dalam 
artian bahwa ada penduduk luar desa yang justru masuk dan berdomisili 
di wilayah Desa Peguyangan Kangin. Hal ini disebabkan oleh karena 
banyaknya pemukiman-pemukiman baru yang dibangun di wilayah 
tempat penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perumahan dan 
lingkungan dapat dirinci menjadi (1). Kepadatan penduduk, (2). Jumlah 
rumah tangga, (3) Kemampuan ekonomi, dan (4) Prilaku penduduk.

Kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk disuatu wilayah 
secara langsung akan mempengaruhi terhadap jumlah dan kepadatan 
penduduknya, dan pada gilirannya juga akan mendorong naiknya 
kebutuhan akan perumahan. Desa Peguyangan Kangin sebagai desa 
yang berada di wilayah pinggiran kota kini akan berangsur-angsur 
menjadi pusat Kota Denpasar. Dengan dibangunnya kantor-kantor 
pemerintahan bagi pemerintahan Kota Denpasar sampai tahun 2015 
belum dapat dihitung jumlah penduduk pendatang yang bermukim 
di masing-masing perumahan yang ada, karena masing-masing akan 
membentuk dusun-dusun tersendiri. Menurut Kepala Desa Peguyangan 
Kangin dalam wawancara sebagai berikut. 
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“Bahwa masalah jumlah penduduk pendatang yang berdomisili di 
masing-masing lingkungan yang berada di wilayah Peguyangan 
Kangin sampai saat ini belum dapat dipastikan, karena disetiap 
lingkungan terdapat komplek perumahan yang sedang berkembang 
dan urusan-urusan kedinasan masih diatur oleh kepala lingkungan 
masing-masing”. (wawancara, 11 Juli 2015)

Apa yang disampaikan oleh kepala desa di atas, bahwa para 
urbanit yang datang ke wilayah Desa Peguyangan Kangin akan terus 
bertambah, hal ini di sebabkan karena segala keperluan hidupnya dapat 
dicari dengan mudah dan tidak ada ikatan adat yang berlaku di Desa 
Peguyangan Kangin. Para urbanit dapat menentukan apakah mereka 
akan ikut adat setempat atau hanya ikut desa dinas saja. 

Hal ini berkaitan dengan pendapat Friedman, dalam Bintarto 
(1983) sebagai berikut. “(1) Urbanization studies the geographie 
concentration of population and non agricultural activities in urban 
environments of varying size and foem”. (2) Urbanization studies the 
geographic diffusion of urban values , behavior, organization and 
institutions”. Jadi yang pertama menunjukkan adanya pemusatan 
penduduk dan pemusatan kegiatan non agraris di daerah perkotaan 
dalam berbagai bentuk dan ukuran. Gejala inmi merupan hasil dari 
adanya faktor-faktor negative dari daerah pedesaan dan faktor-faktor 
positif yang dimiliki oleh kota. Dengan keadaan ini trimbullah gerakan 
perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mereka bermukim di kota 
dan memiliki kegiatan ekonom, yang lain dari kegiatan sewaktu mereka 
berada di desa. Dalam definisi kedua, nampaknya bahwa urbanisasi ini 
mempunyai kaitan yang erat dengan nilai-nilai hidup kota, perilaku, 
dan kegiatan kelembagaan kota yang secara aktif menangani masalah 
urbanisasi.

3.1 Daya Dorong dari Desa 

Faktor ini adalah berasal dari desa, dimana kondisi desa sangat 
memungkinkan terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. 
Berdasarkan wawancara dengan bebeapa informan yang bermukim di 
Desa Peguyangan Kangin, menjelaskan sebagai berikut. 
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“Kehidupan di desa asal saya tidak dapat memberikan peluang 
kerja sesuai dengan pendidikan yang saya miliki, lebih-lebih 
pada saat itu hasil pertanian yang diandalkan di desa sudah tidak 
memungkinkan lagi memberikan harapan. Peluang kerja di desa 
lebih sulit dari pada di kota, walaupun mampu bekerja sebagai 
petani di desa, namun sekarang sudah banyak petani menggunakan 
alat modern seperti traktor sehingga mengurangi tenaga kerja, 
lebih-lebih yang sama sekali tidak mempunyai tanah milik sendiri, 
disamping mempunyai saudara banyak sedangkan rumah tempat 
tinggal hanya satu milik orang tua. Karena itu bermodal keberanian 
dan tekad yang besar memutuskan untuk mencari pekerjaan di 
kota. (Wawancara, 29 Juli 2015).

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan di atas, dalam 
petikan wawancara sebagai berikut. 

“bahwa di kota lebih banyak ada peluang pekerjaan terutama sekali 
di bidang pariwisata. Di desa hanya ada peluang pekerjaan petani, 
sedangkan yang lainnya sebagai sambilan. Jadi penghasilan di kota 
lebih memungkinkan memberikan pengahasilan sesuai dengan 
yang diharapkan karena itu saya memutuskan untuk pindah ke 
kota”.(wawancara,29 Juli 2015)

Berdasarkan pemaparan informan di atas, bahwa keinginan 
masyarakat datang ke kota di sebabkan oleh banyaknya peluang kerja di 
kota.Mereka dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan 
dan selera masing-masing. Jadi harapan untuk hidup lebih maju sangat 
terbuka dibandingkan hidup di desa yang lapangan kerjanya sangat 
terbatas yaitu hanya sebagai petani. Informan lain dalam petikan 
wawancara berikut ini. 

“Tinggal di Kota karena tuntutan tugas negara yang sebagai pegawai 
di BUMN. Garuda, namun tinggal di wilayah Desa Peguyangan 
Kangin karena tempatnya strategis dan dari harga dibandingkan 
dengan Denpasar Barat dan Kuta, di daerah Peguyangan Kangin 
masih dapat terjangkau disamping lingkungan masih alami. 
(wawancara, 29 Juli 2015).
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Memang harus diakui bahwa banyak yang mempengaruhi seseorang 
atau penduduk sebelum mereka memutuskan untuk melaksanakan 
urbanisasi. Tidak semata-mata karena alasan ekonomi atau semata-
mata alasan sosial, namun tidak jarang disebabkan oleh kedua faktor 
itu secara bersamaan. Karena memang sulit untuk memisahkan faktor 
ekonomis dan faktor sosial tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Bintarto (1983:33) yang menyatakan bahwa 
banyaknya perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota adalah 
karena adanya daya dorong dari desa seperti, rendahnya penghasilan 
perkapita, pengangguran baik yang nyata ada maupun yang tersembunyi. 
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui kepergian ke kota di dorong 
oleh motif untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini, disebabkan karena 
di daerah pedesaan tanah pertanian sangat sempit atau petani tidak 
mempunyai tanah garapan. Dipihak lain kesempatan diluar sektor 
pertanian juga sangat terbatas. 

Bagi para pendatang atau yang berdomisili di perumahan-
perumahan di wilayah Desa Peguyangan Kangin menyatakan bahwa 
mereka sudah lama tinggal di kota Denpasar. Hal ini disampaikan oleh 
informan dalam petikan wawancara berikut ini.

“Pada awalnya tahun 1999 sudah tinggal di kota Denpasar tetapi 
masih menempati rumah sewaan. Karena sudah tidak mungkin bisa 
hidup ditengah-tengah kota Denpasar, maka saya memilih untuk 
tinggal di perumahan Desa Peguyangan Kangin, yang pada saat 
itu harganya masih dapat dijangkau. Disamping itu di desa asal 
juga tidak mungkin untuk bisa hidup sesuai dengan harapan , hal 
itu akibat terbatasnya lapangan kerja . Kalau saya bertani paling-
paling sebagai petani penggarap di tanah kering karena saya tidak 
punya tanah, dan hasilnya tidak begitu banyak, lagi pula saya tidak 
bisa bertani”. (wawancara,15 Agustus 2015).

Jadi apa yang disampaikan oleh informan dari urbanit di atas, 
bahwa pindah ke kota berarti perbaikan nasib, walaupun keadaan itu 
tidak selalu dapat tercapai bagi setiap urbanit. 

Hal ini dipertegas lagi oleh Bintarto (1983:33) sebagai berikut. 
“Berdasarkan beberapa hasil penelitian banyaknya perpinadahan 
penduduk dari daerah pedesaan ke kota adalah adanya daya dorong dari 
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desa, seperti rendahnya penghasilan perkapita, pengangguran baik yang 
nyata maupun yang tidak nyata, tidak adanya kepemilikan tanah. Selain 
itu juga adanya daya tarik kota, seperti seperti kesempatan kerja dengan 
upah yang menarik, daya beli penduduk, kesempatan bersekolah atau 
kesempatan mengikuti kursus-kursus keterampilan di bidang teknik atau 
di bidang administrasi. Kota dapat dimanfaatkan untuk berwiraswasta 
atau penawaran jasa lainnya”. 

Jika diperhatikan desa-desa yang ada di Kecamatan Denpasar 
Utara, Wilayah Desa Peguyangan Kangin merupakan desa yang paling 
tinggi letak geografisnya, sehingga digunakan sebagai tempat pusat 
penampungan air PDAM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. 
Melihat lokasinya yang strategis terutama untuk pemukiman yang 
jarang tergenang airatau banjir jika terjadi musim hujan, maka banyak 
masyarakat mencari tempat pemukiman di wilayah Desa Peguyangan 
Kangin, sehingga kepadatan penduduk tidak dapat terelakkan dan 
tuntutan akan perumahan juga akan bertambah. Jumlah Rumah Tangga, 
seperti terlihat dilingkungan Desa Peguyangan Kangin. Kepadatan 
penduduk yang berdomisili di lingkungan tersebut cukup tinggi, karena 
lingkungan desa menjadi incaran dari penduduk pendatang. Apalagi 
dilingkungan Desa Peguyangan Kangin banyak terdapat sekolah 
dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, kantor-kantor, 
perumahan-perumahan dan pasar tradisional yang cukup besar yang 
bernama Pasar Agung, otomatis penduduk yang bekerja atau sekolah 
di lokasi tersebut ingin memiliki tempat tinggal tetap atau kontrak 
diseputar Desa Peguyangan Kangin. Tetapi ada juga penduduk asli 
yang tinggal di lingkungan tersebut berusaha mencari tempat tinggal 
diluar lingkungan rumah tangganya. Ini disebabkan karena dalam 
satu RT terdapat beberapa KK, untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan untuk mencari ketenangan, jalan satu-satunya ditempuh 
adalah mencari tempat tinggal baru, baik itu bangunan rumah sendiri 
ataupun kontrakan.

 Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat akan mendorong 
permintaan masyarakat akan rumah baik dilihat dari segi peningkatan 
jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Secara kualitas dapat dilihat 
dari mereka yang telah memiliki rumah akan masih ingin meningkatkan 
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kualitas hidupnya dengan rumah yang lebih luas, lingkungan yang 
sehat dan nyaman untuk dihuni. Memperhatikan uraian di atas,maka 
faktor-faktor penyebab urbanisasi di Desa Peguyangan Kangin adalah 
sebagai berikut.

3.2  Daya Tarik dari Kota

Berbicara daya tarik kota tidak bisa lepas dengan pembangunan 
kota. Ada beberapa kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kota 
antara lain: (1) Kebijakan pembangunan kota diarahkan pada penataan 
tata ruang kota dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana 
perkotaan, sehingga kota benar-benar mampu melaksanakan fungsinya 
sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. (2) Langkah-langkah 
pengembangan daerah perkotaan, dimana kota-kota sebagai pengarah 
prioritas pengembangan kawasan-kawasan pemukiman yang intinya 
adalah perumahan. Oleh karena itu penetapan lokasi dan perencanaan 
lingkungan perumahan harus mengikuti rencana umum tata ruang 
kota atau kawasan agar pembangunan perumahan dapat secara efektif 
mendukung fungsi-fungsi yang dibebankan kepada kota atau kawasan 
yang bersangkutan. (3) Kebijakan tanah perkotaan secara mendasar 
dapat mengatasi penyediaan tanah matang (kaveling) dan pengendalian 
harga. Pendek kata kaveling harus di lengkapi dengan prasarana fisik dan 
lingkungan merupakan program dasar dari pelaksanaan pembangunan 
perumahan yang terencana dan terarah, konsulidasi pada rencana umum 
tata ruang kota. (4) Kebijaksanaan pembangunan perumahan hendaknya 
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (Sudibia, 1992:61).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam pemba-
ngunan kota, maka banyak fasilitas-fasilitas di kota Denpasar 
dan Provinsi dapat di bangun, seperti transportasi, kantor-kantor 
pemerintah maupun swasta, toko-toko dan swalayan, lembaga-lembaga 
pendidikan, industri kecil maupun besar serta sektor informal lainnya. 
Dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas ini maka meimbulkan daya tarik 
kota seperti kesempatan kerja dengan upah yang menarik, daya beli 
penduduk, kesempatan bersekolah atau kesempatan mengikuti kursus-
kursus keterampilan dibidang teknik ataupun dibidang administrasi. 
Menurut penuturan informan dalam petikan wawancara berikut ini. 
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“Di kota lebih banyak memberikan harapan hidup, karena bisa 
memilih pekerjaan apa yang di sukai dan yang mampu dikerjakan. 
Saya bisa hidup berkecukupan dan memiliki rumah tempat tinggal 
di wilayah Desa Peguyangan Kangin disamping tempatnya 
strategis dekat dari tempat kerja di kota juga harga dapat dijangkau.
(Wawancara, 10 Agustus 2015) 

Masih informan informan di atas, menuturkan sebagai berikut. 

“Saya bisa membangun rumah di kampung selain memiliki rumah 
di kota. Disamping lebih banyak kesempatan kerja dari pada 
di kampung, terutama di sektor informal dan jasa yang sangat 
mendukung kepariwisataan. Pendek kata kota dapat dimanfaatkan 
untuk berwiraswasta atau penawaran jasa lainnya” (Wawancara, 
11 Agustus 2015). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan 
urbanisasi mengakibatkan lajunya pembangunan kota dan sekitarnya 
seperti perluasan daerah industri di tepian kota dan juga di dalam 
kota, sehingga kesempatan kerja lebih banyak meningkat dan menarik 
tenaga kerja dari daerah sekitar kota. Perluasan dan perkembangan 
kota khususnya pembangunan perumahan menyebabkan semakin 
banyak penduduk bermukim di wilayah perumahan tersebut. Walaupun 
urbanisasi mempunyai akibat positif namun sampai sekarang masih 
banyak menimbulkan akbiat-akibat yang masih mengganggu lingkungan 
fisik dan lingkungan sosial. 

Perpindahan penduduk dari desa ke kota adalah karena adanya 
daya dorong dari Desa seperti rendahnya penghasilan perkapita, 
pengangguran baik yang nyata maupun yang tersembunyi, kurangnya 
atau tidak adanya pemilikan tanah serta tidak mampunya bekerja 
sebagai petani. Selain itu juga adanya daya tarik kota seperti kesempatan 
kerja dengan upah yang menarik, daya beli penduduk, kesempatan 
bersekolah atau kesempatan mengikuti kursus-kursus keterampilan di 
bidang tehnik ataupun di bidang administrasi. Kota dapat dimanfaatkan 
untuk berwiraswasta atau penawaran jasa lainnya. Pendek kata bahwa 
para urbanit merasa jika pindah ke kota berarti perbaikan nasib, 
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walaupun keadaan ini tidak selalu dapat tercapai bagi setiap urbanit 
(Bintarto,1983:33).

Berdasarkan narai di atas, bahwa wilayah Desa Peguyangan 
Kangin yang dicanangkan sebagai penyangga Kota Denpasar juga 
dalam waktu dekat akan menjadi pusat kota, sehingga diperlukan 
beberapa fasilitas penunjang termasuk penyediaan fasilitas tempat 
tinggal/perumahan baik bagi penduduk yang bekerja di pusat kota 
provinsi, maupun yang bekerja di daerah Kuta, Nusa Dua dan Sanur 
sebagai dearah pariwisata. 

1.3	Alih Fungsi Lahan 

Menurut monografi Desa Peguyangan Kangin, bahwa luas wilayah 
Desa Peguyangan Kangin, 4,16 km2 (8,31%). Komplek pemukiman 
yang ada adalah berbeda-beda, ada KPR dan ada Juga yang bangun 
oleh pengembang sesuai dengan peminat. Dengan adanya komplek 
pemukiman baru, dibangun pula fasilitas lainnya seperti, Pasar Adat, 
Pertokoan, Toserba dan Gedung-gedung Pemerintah maupun Swasta. 
Sarana penunjang lainnya juga tidak ketinggalan seperti jalan, 
komunikasi dan saluran air bersih. Kesemuanya itu memerlukan lahan 
yang tidak sedikit.

Lokasi baru urbanit ini sampai saat penelitian dilakukan masih 
sedang berkembang, karena itu jumlah lahan yang dibutuhkan untuk 
pemukiman belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan adanya 
kemudahan desa dalam memperoleh jaringan komunikasi timbal 
balik dengan pusat pemerintahan/pusat fasilitas, serta pusat pelayanan 
dan dinamika pelayanan masyarakat. Dalam memperoleh tempat 
pemukiman para urbanit di lokasi baru dapat terjadi dengan dua cara 
yaitu cara formal dan cara informal. Kedua cara ini disebut dengan 
pendudukan ruang. Selain pendudukan ruang dalam lingkungan Desa 
Peguyangan Kangin juga dapat dilihat bagaimana hubungan para 
urbanit dengan masyarakat lokal. 

Minat yang besar akhir-akhir ini terhadap perubahan dan 
pembangunan kota ditimbulkan oleh adanya interaksi antara proses 
pembangunan ekonomi, urbanisasi, pergeseran fungsional dan tata ruang 
yang dialami penduduk serta perubahan kegiatan perekonomian yang 
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menyertainya. Dapat dipahami bahwa pergeseran-pergeseran semacam 
ini makin banyak mendapat perhatian pemerintah baik di negara 
berkembang maupun maju, karena implikasinya bagi pertumbuhan 
perekonomian nasional, distribusi hasil-hasil pembangunan yang 
merata, kesatuan nasional dan masa depan kota-kota besar.

Kebijakan pembangunan kota diarahkan pada penataan tata 
ruang dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana 
perkotaan, sehingga kota benar-benar mampu melaksanakan fungsinya 
sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya. Langkah-langkah 
pengembangan daerah perkotaan, dimana kota-kota sebagai pengarah 
prioritas pengembangan, kawasan-kawasan pemukiman yang intinya 
adalah perumahan. Oleh karena itu, penetapan lokasi dan perencanaan 
lingkungan perumahan harus mengikuti rencana umum tata ruang 
kota atau kawasan pembangunan perumahan dapat secara efektif 
mendukung fungsi-fungsi yang dibebankan kepada kota atau kawasan 
yang bersangkutan.

Salah satu kawasan pembangunan perumahan di Kota Denpasar 
adalah kawasan wilayah Desa Peguyangan Kangin, mengingat 
wilayah ini sebagai wilayah pinggir kota. Sampai tahun 2015 jumlah 
komplek perumahan di wilayah Desa Peguyangan Kangin belum 
dapat dipastikan. Bagi para urbanit yang berdomisili di kawasan 
ini memiliki perumahan dengan cara membeli baik secara angsuran 
maupun secara pembayaran tunai. Hal ini diakibatkan oleh karena 
harga rumah pada saat membeli masih relatif murah. Menurut 
pengamatan peneliti belum menemukan perumahan pemukiman 
liar atau tanpa proses formal sebagaimana yang dilakukan dalam 
pemilikan perumahan atau tanah-tanah kapling, kecuali yang sifatnya 
sementara yang ditempati oleh buruh-buruh kasar atau pemulung 
yang ditempati saat berpindah tempat.

Menurut Kepala Desa Peguyangan Kangin dalam wawancara 
berikut ini.

“Tidak ada menduduki tanah tanpa prosedur formal sebab saat 
sekarang tanah sejengkal sangat berarti bagi masyarakat, hal itu 
disebabkan oleh harga tanah semakin meningkat, kecuali sifat 
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sementara dan itupun atas seijin pemilik tanah. Bagi pemilik 
tanah baik yang diperoleh dengan cara membeli maupun secara 
waris dari orang tuanya yang belum dimanfaatkan sebagai lahan 
pertanian banyak yang disewakan atau dikontrakkan sesuai 
dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ada 
pula pendudukan ruang oleh pemerintah dalam pembangunan 
sarana perkantoran, dan yang diambil oleh pemerintah ada yang 
dibayar langsung kepada pemilik tanah tersebut ada pula yang 
memperoleh penukaran di tempat lain. Untuk tanah-tanah petani 
yang dijual baik untuk perumahan maupun untuk pertokoan dan 
perkantoran hampir sebagian besar penjualannya lewat calo-calo 
tanah dan tidak perduli apakah ada larangan atau jalur hijau atau 
tidak karena pemilik tanah membangun di atas tanahnya sendiri, 
jadi sulit untuk melarang” (Wawancara, 11 Juli 2015).

Berbeda halnya dengan di Banjar Jenah sebagaimana penuturan 
informan dalam wawancara berikut ini.

“Pengaplingan tanah sawah kebanyakan untuk rumah-rumah 
pribadi dan tidak ada pengembang. Artnya masyarakat sendiri 
sebagai pemilik tanah secara langsung menjual tanahnya tanpa 
perantara pengembang atau diplover. Karena sebagaian besar 
masyarakat di Banjar Jenah hanya sebagai penggarap, jika tanah 
itu dijual maka para petani penggarap akan kehilangan pekerjaan. 
Inilah yang menjadi pikiran masyarak sekarang untuk beralih ke 
pekerjaan lain” (Wawancara, 13 Agustus 2015).

Berdasarkan petikan kedua informan di atas, bahwa tanah-tanah 
yang ada di wilayah Peguyangan Kangin, telah banyak dimanfaatkan 
untuk tempat tinggal maupun untuk kios-kios berjualan,toko bangunan 
baik dengan cara membeli maupun derngan menyewa sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi secara perlahan-
lahan wilayah ini akan menjadi padat dan secara otomatis akan terus 
memerlukan tanah dan bahkan lahan pertanian yang masih produktif 
untuk dijadikan sebagai tempat usaha atau pemukiman. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini.
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Gambar 3.1

Tanah Pertanian yang dipasang Jalur Hijau
Telah di Serbu oleh Berbagai Bangunan

Sumber: Dokumen Lestawi, Tahun 2015

Gambar 3.1, memperlihatkan telah terjadinya pelanggaran jalur 
hijau di kawasan pertanian yang letaknya di Jalan Ceko Maria diwilayah 
Desa Peguyangan Kangin. Masyarakat tidak lagi menghiraukan 
larangan jalur hijau yang ada disampingnya yang berjarak sepuluh 
meter dari tanah yang dibangun, walaupun tanah itu milik peribadi.

Dalam buku Penduduk dan Masa Depan Pertokoan diuraikan 
bahwa daerah dalam sistem ruang nasional akan cenderung mengikuti 
pola serupa yaitu, daerah yang mula-mula mengalami proses penyebaran 
penduduk adalah daerah yang paling maju (wilayah pusat), diikuti oleh 
daerah-daerah lain setelah ini mencapai tingkat pemusatan yang tepat 
dan tahap pembangunan sosial ekonomi yang tertentu pula (Hauser 
Philip M., 1985:153).

Apa yang terjadi di daerah penelitian nampaknya serupa dengan 
pola di atas yaitu proses penyebaran penduduk dari Kota Denpasar dan 
Badung kemudian mengarah ke daerah tengah kota dan pinggiran kota 
yaitu ke wilayah Desa Peguyangan Kangin.
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3.4  Hubungan dengan Masyarakat Lokal

Dalam hidupnya masyarakat cenderung untuk mengadakan 
hubungan antara sesamanya yang akhirnya membentuk suatu 
masyarakat. Disamping itu hubungan juga berkembang dengan 
lingkungannya terutama lingkungan alamnya sebagai usaha manusia 
menanggapi secara aktif lingkungan tersebut. Beberapa bentuk atau 
pola hubungan yang berkembang kemudian serta bentuk atau pola 
tanggapan manusia terhadap lingkungannya memunculkan bentuk atau 
pola-pola kebudayaan baru.

Suatu pola hubungan antara sesama manusia yang bersifat resiprokal, 
menjadi dasar dari suatu interaksi sosial di antara kelompoknya serta 
terciptalah kelompok-kelompok sosial. John M. Shepard seorang ahli 
sosiologi memberikan batasan pada kelompok sosial yang di nyatakan 
sebagai suatu bentuk dari suatu struktur sosial yang menciptakan pola-
pola interaksi antara sejumlah orang yang mempunyai identitas nyata, 
cita-cita atau tujuan, tata nilai dalam berpikir serta perasaan sikap dan 
tingkah laku nyata yang tercermin dalam pola hubungan atau pola 
komunikasi yang langsung dan tak langsung (Sudana Astika dalam 
Widya Pustaka, 1984:16).

Pola komunikasi serta interaksi antara sesamanya yang bertujuan 
dalam meneruskan tata nilai, gagasan dan keyakinan serta pengetahuan 
dan tradisi yang mereka punyai, maka dalam kelompok sosial seperti ini 
berhubung pula bentuk-bentuk kelompok sosial yang lekas dan khusus, 
seperti komunitas petani, komunitas pedagang, kelompok kepercayaan 
dan lain-lainnya. Dengan bentuk-bentuknya yang khusus tersebut lebih 
menjelaskan bahwa selain pola hubungan antara sesamanya (interaksi) 
maka kelompok tersebut juga memperlihatkan tanggapan manusia 
terhadap lingkungan hidupnya dalam menciptakan kebudayaan.

Hubungan masyarakat urban dengan masyarakat lokal sebagaimana 
yang ditemukan di lapangan bahwa, sebagian besar masyarakat urban 
terpisah dengan masyarakat lokal, hal ini disebabkan dari kelompok 
masyarakat lokal walaupun dalam satu wilayah desa, sedangkan sebagian 
lagi membaur dengan masyarakat lokal yang datangnya pertama 
kali di Desa Peguyangan Kangin. Dari kedua kelompok pemukiman 
yang terjadi di Desa Peguyangan Kangin baik yang membaur dengan 



22 Dampak Urbanisasi Terhadap Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Hindu

masyarakat lokal maupun yang terpisah kesemuanya itu tidak terikat 
kepada adat yang berlaku pada masyarakat lokal. Sudah barang tentu 
akan terpengaruh pada kehidupan masyarakat urban yang membaur 
maupun yang terpisah. Sebab masing-masing individu akan membawa 
sistem budayanya masing-masing.

Kelompok-kelompok sosial etnis pendatang sebagai masyarakat 
urban di Desa Peguyangan Kangin sebagian memeluk agama Hindu, 
sedangkan masyarakat urban membaur dengan masyarakat lokal. 
Masyarakat lokal masih tetap mempertahankan sistem budaya lokalnya 
seperti bahasa, bangunan rumah, adat-istiadat dan agama yang dianut. 
Walaupun ada pergeseran-pergeseran nilai, namun sampai saat sekarang 
belum dianggap berarti. Bagi masyarakat urban yang membaur sistem 
budaya yang berkembang adalah sistem budaya lokal, hal ini disebabkan 
oleh sistem, budaya lokal lebih kuat dibandingkan dengan sistem 
budaya Nasional yang dibawa oleh masyarakat urban yang membaur 
sejak semula. Hal ini terbukti dari masyarakat urban itu lebih sering 
menggunakan bahasa daerah lokal bahkan bentuk bangunan dari rumah 
sampai bangunan peribadatan hampir menyerupai budaya lokal (Bali 
Umumnya).

Berdasarkan paparan di atas, masyarakat Peguyangan Kangin 
dari masyarakat urban yang membaur dengan masyarakat lokal 
memiliki ikatan yang sangat kuat terutama dalam ikatan banjar dinas. 
Walaupan berbeda agama namun dalam kegiatan adat di desa sering 
ikut berparisipasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada kaitannya 
dengan adat setempat. Bagi masyarakat urban yang terpisah tempat 
tinggalnya dengan masyarakat lokal, sampai saat ini belum ada ikatan 
yang keras, karena menurut salah seorang tokoh sebagai informan I 
Nyoman Suweca selaku bendesa adat mengatakan sebagai berikut. 

“bahwa lembaga adat belum membebani para urbanit dalam 
kelompok yang terpisah dengan masyarakat lokal, dan yang 
ditegaskan baru dalam ikatan Desa Dinas saja. Hal ini masih 
sulitnya mengatur di samping petugas yang menangani belum 
ada. Andaikatapun ada kemungkinan juga tidak dibebankan dalam 
ikatan adat setempat”. (wawancara, 11 Juli 2015).
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Konsep komunitas dari Koentjaraningrat (1974:55) yang 
menyatakan bahwa komunitas adalah bentuk suatu kesatuan sosial 
karena adanya ikatan wilayah, atau tempat kehidupan. Sebagai suatu 
kesatuan sosial maka warga suatu komunitas biasanya mempunyai 
perasaan kesatuan sedemikian kerasnya, sehingga rasa kesatuan itu 
menjadi sentimen persatuan. Hal ini dapat mewujudkan rasa kepribadian 
kelompok, serta rasa bangga dan cinta pada wilayah dan kelompok. 
Dengan demikian rumusan dari konsep komunitas tersebut mempunyai 
tiga ciri pokok yaitu : wilayah dan kepribadian kelompok.

3.5. Sistem Budaya Lokal

Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang 
bersifat abstrak, dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, 
konsep-konsep, tema-tema berpikir serta keyakina-keyakinan. Dengan 
demikian suatu sistem budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang 
dalam bahasa Indonesia lebih lasim disebut adat-istiadat. Dalam adat-
istiadat ada nilai budayanya dan juga sistem normanya (yang secara 
khusus dapat dirinci lagi kedalam berbagai norma sesuai dengan pranata-
pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan). Fungsi dari 
sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan 
tingkah laku manusia. Pada sistem budaya ini akan diuraikan secara 
berturut-turut tentang sistem budaya lokal dan sistem budaya nasional 
yang ada pada masyarakat dalam proses pergeseran sosial budaya pada 
masyarakat Desa Peguyangan Kangin.

Kebudayaan pada hakikatnya adalah seluruh aktivitas manusia yang 
meliputi seluruh total dari pikiran, harga, dan hasil karya manusia yang 
tidak berakar pada nalurinya, yang dicetuskan manusia melalui proses 
belajar (Koentjaraningrat, 1981:1). Dari keseluruhan aktivitas manusia 
yang sangat luas tersebut, kebudayaan bisa dilihat dari wujudnya yakni 
: (1). Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 
nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya, (2). Wujud 
kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 
manusia dalam masyarakat, dan (3). Wujud kebudayaan sebagai benda-
benda hasil karya manusia. Ketiga wujud kebudayaan dapat dilihat dari 
unsur-unsur kebudayaan secara universal yaitu (1) Sistem religi dan 
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upacara keagamaan, (2) Sistem organisasi kemasyarakatan, (3) Sistem 
pengetahuan, (4) Bahasa, (5) Kesenian, (6) Sistem mata pencaharian 
hidup, (7) Sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1981:2).

Sebagai produk manusia, tidak ada kebudayaan yang kekal di dunia 
ini, terbebas dari proses perubahan. Kebudayaan merupakan sesuatu 
yang sangat dinamis, setiap saat bisa mengalami perubahan sesuai 
dengan situasi dan kondisi daerah maupun masyarakat. Kebudayaan 
yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk memenuhi keperluan 
hidupnya, dan berhubungan dengan kebutuhan manusia yang semakin 
meningkat. Selaras dengan perkembangan jaman, maka manusia selalu 
ingin perubahan-perubahan sehingga kebudayaan yang dihasilkannya 
juga secara terus-menerus mengalami perubahan dan peningkatan.

Berbicara mengenai unsur organisasi sosial dalam kebudayaan, 
juga tidak terlepas dari keberadaan agama Hindu. Organisasi sosial 
yang dimaksud adalah adanya Sekaa-Sekaa (Perkumpulan Sosial), 
Banjar, Desa Pakraman, Organisasi Sosial yang lain (Sudhana, 
1994;115-117).

Semua bentuk organisasi sosial yang telah dikemukakan di atas 
tunduk pada konsepsi agama Hindu seperti Mokshatam Jagadhita 
(kebahagiaan lahir bathin), Tri Hita Karana (tiga penyebab 
kebahagiaan) dan konsep yang lainnya. Sebagai contoh dapat diambil 
adalah organisasi pengairan di Bali yang dikenal dengan sebutan Sekaa 
Subak. Dalam organisasi Sekaa Subak, hampir setiap kegiatan yang 
dilakukan tidak bisa terlepas dari sistem upacara agama Hindu seperti 
adanya upacara Biu Kukung, Mendak Toya, Nangluk Merana, Ngusaba 
Nini, dan upacara lain yang pada intinya mengandung pemujaan Tuhan 
dalam manifestasinya sebagai penguasa kesuburan yaitu Dewi Sri.

Informan Bendesa adat Peninjoan menyampaikan dalam petikan 
wawancara berikut ini.

“walaupun tanah-tanah sawah telah banyak beralih fungsi menjadi 
pemukiman-pemukiman penduduk dan pusat-pusat perbelanjaan, 
namun organisasi subak ini masih tetap ada tetapi aktivitasnya 
sudah semakin berkurang. Hal ini disebabkan di samping tanah 
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persawahan berkurang juga sebagian penggarapnya adalah orang 
dari luar desa Peguyangan Kangin. Para pemilik sawah baik yang 
masih maupun yang sawahnya telah dijual masih tetap melakukan 
kegiatan upacara di pura-pura yang menjadi penyungsungan subak 
di desa Peguyangan Kangin”. (Wawancara, 19-8-2015).

Apa yang disampaikan oleh informan di atas, bahwa sekalipun 
banyak tanah di Desa Peguyangan kangin telah berubah status menjadi 
perumahan sampai saat ini organisasi subak masih tetap berjalan sesuai 
dengan aturan persubakan dan kegiatan upacara yang dilakukan di pura 
subak juga tetap berjalan sebagaimana biasa. Subak sebagai organisasi 
sosial yang anggotanya adalah para pemilik sawah atau penggarap 
sawah-sawah yang memperoleh air dari bendungan-bendungan yang 
ditangani oleh suatu subak. Pimpinan subak disebut Pekaseh atau 
Kelian Subak. Kelian Subak bertanggung jawab kepada Sedahan 
Agung. Pembantu Kelian Subak di dalam menunaikan tugasnya disebut 
pejuru atau pengeliman.

Kemudian organisasi sosial yang disebut dengan banjar. Banjar 
merupakan kesatuan sosial yang lebih kecil lingkupnya dan sifatnya 
dari pada sebuah desa, dan banjar ini terpadu sifat, pengertian dan 
peranan seseorang anggota banjar sebagai anggota sebuah desa adat 
dan desa dinas. Hanya pada kasus tertentu saja banjar tidak merupakan 
bagian dari suatu desa, tetapi ia mungkin bagian dari dua desa, 
sehingga keadaan seperti ini anggota banjar yang bersangkutan berada 
antara dua peranan. Peranan pertama, adalah menggiatkan kehidupan 
banjarnya sendiri dan peranan kedua adalah memenuhi kepentingan 
desanya yang mungkin berada kepentingan antara desa satu dengan 
desa yang lainnya dalam pelaksanaan sistem upacaranya. (Sudhana 
Astika, 1985:132-138).

Desa Peguyangan Kangin terdiri atas 9 (Sembilan) Banjar Adat 
dan 2 (dua) dusun menjadi banjar sehingga jumlahnya menjadi 11 
(sebelas) dusun/ banjar adat yang terdiri atas: (1). Dusun Cengkilung, 
(2). Dusun Jenah (3) Dusun Kedua, (4) Dusun Ambengan, (5) Dusun 
Peninjoan, (6) Dusun Kayangan,(7) Dusun Bantas, (8) Dusun Jurang 
Asri, (9) Dusun Pengukuh, (10) Dusun Purnama Asri, dan (11) Dusun 
Tanjung Sari. 
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Kepala Desa Peguyangan Kangin menjelaskan, sebagai berikut.

“bahwa lingkungan-lingkungan perumahan akan segera ditata 
untuk dijadikan banjar-banjar dinas dan sampai saat ini belum 
dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah penduduk yang 
telah menempati perumahannya. Sampai saat ini penduduk yang 
bermukim di lingkungan-lingkungan perumahan tidak terikat 
oleh adat-istiadat Desa Peguyangan Kangin. Jadi mereka boleh 
memilih menjadi warga adat atau hanya sebagai warga banjar 
dinas”. (Wawancara, 9 Agustus 2015).

Di Desa Peguyangan Kangin seperti di desa-desa yang lainnya di 
Bali juga terdapat beberapa perkumpulan yang berdasarkan adat yang 
disebut “sekaa”. Dasar dari perkumpulan tersebut adalah sukarela, 
dimana para anggotanya terikat oleh karena adanya suatu tujuan khusus. 
Adapun Sekaa-sekaa yang terdapat di Desa Peguyangan Kangin 
antara lain : (1) Sekaa Santhi, (2) Sekaa Gong dan tari, (3) Lembaga 
Perkreditan Rakyat (LPD), (4) Perkumpulan Olah Raga, (5) Pecalang 
dan (6) Posyandu.

Keanggotaan dari organisasi-organisasi atau sekaa-sekaa ini pada 
awalnya baik pengurus inti maupun anggota seluruhnya dari penduduk 
asli Desa Peguyangan Kangin, namun sekarang dengan semakin 
banyaknya pendatang yang bermukim di wilayah Desa Peguyangan 
Kangin, maka keanggotaan organisasi atau sekaa itu sudah bercampur 
terutama anggota organisasi atau sekaa sedangkan pengurus intinya 
masih tetap dipegang oleh penduduk asli.

Desa Peguyangan Kangin bersifat heterogin dijumpai adanya suatu 
organisasi/perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan hanya ada 
Parisadha Hindu Dharma. Kebudayaan masyarakat di Desa Peguyangan 
Kangin adalah bagian dari kebudayaan Bali yang secara dominan 
diwarnai oleh sistem nilai agama Hindu yang terkonsepsi dalam lima 
keyakinan yang disebut dengan Panca Sradha, yakni (1) Keyakinan 
akan adanya Tuhan yang Maha Esa (Widhi Sradha), (2) Keyakinan 
akan adanya Jiwatman (Atma Sradha), (Kharmaphala Sradha), (4) 
Keyakinan akan adanya penjelmaan kembali (Punarbhawa Sradha), (5) 
Keyakinan akan adanya kehidupan yang kekal abadi (Moksha Sradha). 
(Punyatmadja, 1983/1984:32-103).
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Hal ini logis karena dari 15.749 orang jumlah penduduk Desa 
Peguyangan Kangin di tahun 2014, sebanyak 13.650 orang beragama 
Hindu, sisanya adalah beragama Islam 1204 orang, beragama Kristen 
649 orang, beragama Katolik 161 orang, dan yang beragama Budha 
sebanyak 84 orang. (Monografi Desa Peguyangan Kangin, 2013-2014).

Kekhasan budaya Bali yang juga dimiliki masyarakat Desa 
Peguyangan Kangin terlihat dari warna religiusnya yang memberi 
ciri tersendiri pada kebudayaan Bali yang bersumber pada ajaran 
agama Hindu. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari berbagai unsur 
kebudayaannya yang bernafaskan agama Hindu.

Dalam bidang religi dapat dilihat dari pelaksanaan upacara agama 
yang terealisasi dalam bentuk upacara Panca Yadnya. Terkait dengan 
upacara Panca Yadnya dapat diambilkan contoh seperti perayaan 
piodalan di Pura, upacara yang terkait dengan siklus kehidupan manusia 
(Ngotonin, Mapandes, Pawiwahan), upara agama yang terkait dengan 
upaya menjaga keseimbangan alam secara spiritual (Mecaru, Tawur 
Agung, Panca Wali Karma), upacara terkait dengan penghormatan 
kepada orang suci yang berjasa dengan penyebaran agama Hindu (Rsi 
Yadnya), dan upacara terkait dengan penghormatan kepada roh leluhur 
(Pitra Yadnya), seperti Ngaben, Nyekah, Malingga dan sebagainya 
(Panitia Tuju Belas, 1986:170).

Berikut ini masih dengan informa di atas, dalam wawancaranya 
menjelaskan sebagai berikut.

“bahwa pelaksanaan upacara Dewa Yadnya seperi piodalan di 
pura Khayangan Tiga dan pura-pura lainnya terlihat mengalami 
perubahan-perubahan terutama dari segi sesajen (sarana banten), 
dimana para ibu tidak mau kalah dalam pembuatan banten 
dengan berbagai buah-buahan dan sajian lainnya yang harganya 
cukup tinggi, dimana sepuluh tahun yang lalu sarana banten 
cukup sederhana. Begitu pula umat pemedek atau yang hadir 
dalam persembahyangan mengalami peningkatan yang drastis 
terutama kaum laki-laki yang dulunya jarang sekali hadir dalam 
persembahyangan bersama di pura-pura. Sedangkan kelengkapan 
upacara tetap seperti dulu, jadi bentuk banten atau sesaji tidak 
mengalami perubahan (Wawancara, 26-7-2015).
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Apa yang disampaikan oleh informan di atas, bahwa di Desa 
peguyangan Kangin telah terjadi pergeseran nilai sosial budaya yang 
berkaitan dengan kegiatan keagamaan baik yang menyangkut sarana 
upacara maupun yang berkaitan dengan pemedek yang hadir dalam 
kegiatan persembahyangan. Artinya dfisatu sisi ada hal-hal yang berifat 
positif seperti kehadiran para pemedek, namun juga ada sisi negatif 
seperti terjadi suasana nognogan jorjoran dalam pembuatan sesajen 
yang dibawa ke pura.

Kemudian dalam kaitannya dengan siklus kehidupan manusia, 
menurut Informan dari beberapa Bendesa adat di wilayah Peguyangan 
Kangin menyampaikan dalam petikan wawancara berikut ini.

“bahwa di Br. Adat Peraupan, Desa Peguyangan Kangin tidak ada 
dresta yang mengatur kegiatan yang terkait dengan manusia yadnya 
kecuali sebagai Upasaksi untuk tiga bulan anak tetapi memberi tahu 
keluarga untuk hadir. Untuk upacara secara besar-besaran misalnya 
upacara potong gigi, upacara perkawinan, atau upacara kematian 
(ngaben), dahulu orang-orang yang diundang untuk ikut terlibat/
membantu di dalam pelaksanaan upacara tersebut ikut mengerjakan 
pekerjaan tertentu, misalnya membantu mengolah daging dan lain-
lain. Namun sekarang ini seolah-olah orang-orang yang diundang 
hanya sebagai saksi dalam pelaksanaan upacara tersebut. Orang 
yang melaksanakan upacara biasanya membeli “banten” atau pun 
masakan tradisional (sate, serapah, kuah ares dan lain-lain) yang 
sudah jadi, sehingga tidak begitu banyak membutuhkan tenaga 
untuk menangani upacara tersebut. Kalau dulu tidak ada yang 
membeli banten maupun masakan tradisional karena itu banyak 
membutuhkan tenaga. (Wawancara, 27 September, 2015).

Apa yang disampaikan oleh para informan di atas, bahwa telah 
terjadi pergeseran nilai sosial di bidang keagamaan karena sudah 
banyak kegiatan –kegiatan keagamaan dilakukan dengan cara yang 
lebih praktis yaitu dengan membeli, bahkan masyarakat yang datang 
hanya sebagai saksi.

Dalam pelaksanaan persembahyangan bersama apabila pada masa-
masa yang lalu sebelum diadakan pembaharuan melalui penyuluhan-
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penyuluhan terdapat dari PHDI, persembahyangan dilakukan bebas dan 
tidak terlihat tidak tertib tanpa pengaturan, sekarang pelaksanaannya 
diatur sedemikian rupa dipandu oleh pembawa acara (Pengater 
upacara pemuspaan). Dewasa ini terkait dengan pembaharuan, 
utamanya daerah perkotaan termasuk Desa Peguyangan Kangin 
sebelum persembahyangan berlangsung biasanya didahului dengan 
acara-acara dharma wacana (ceramah agama).

Menurut Kepala Desa Peguyangan Kangin dalam petikan wawan-
cara berikut ini.

“bahwa “pada tahun 1970-an, berpakaian sembahyang lengkap 
dengan saput kuning dan destar putih dianggap masih sangat 
tradisional, sok agamawan, sok rohaniawan, dan julukan yang 
lainnya, sehingga belum banyak orang bersembahyang mengenakan 
pakaian adat sembahyang ini. Apabila dibandingkan dengan 
kondisi sekarang ini justru terjadi sebaliknya, umat Hindu tua dan 
muda tidak terbiasa berpakaian asal-asalan pergi bersembahyang 
ke pura. Apalagi kaum remaja kesemarakan untuk bersembahyang 
ke pura lengkap dengan pakaian persembahyangan semakin 
hari semakin ada peningkatan. Sebagai identitas kesemarakan 
kaum muda ini adalah melubernya orang bersembahyang pada 
kegiatan ritual seperti purnama maupun piodalan, sehingga harus 
diatur secara antre agar tercapai ketertiban dalam melakukan 
persembahyangan.” (Wawancara, 25 September 2015).

Paham tentang yadnya yakni pengorbanan suci berlandaskan 
keikhlasan, yang dahulunya dikaitkan dalam kegiatan upacara agama, 
kini makna korban suci tersebut diaplikasikan dalam kehidupan nyata 
sehari-hari sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, 
toleransi, dan solidaritas antara sesama. Demikian juga upacara 
Ngaben yang dulunya selalu dilaksanakan secara besar-besaran tanpa 
memandang kondisi umat Hindu yang hidup dalam keperihatinan, 
sekarang sudah semakin disosialisasikan oleh PHDI bersama pemerintah 
terkait (Kementerian Agama dan Pemda) dalam bentuk Ngaben masal 
dikenal dengan sebutan ngaben ngerit. Pelaksanaan ngaben ngerit di 
Desa Peguyangan Kangin menurut penuturan Kelian Adat Peninjoan 
dalam petikan wawancara berikut ini.
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”Ngaben ngerit sudah dilaksanakan oleh masyarakat adat masing-
masing sampai saat sekarang walaupun pada mulanya banyak 
terjadi pro dan kontra dari masyarakat, tetapi masyarakat Desa 
Peguyangan Kangin khususnya umat Hindu mulai menyadari 
bahwa yang penting dalam pelaksanaan upacara agama Hindu 
bukan besar kecilnya segi material yang digunakan, tetapi hakekat 
dan makna spiritual di balik pelaksanaan upacara agama tersebut” 
(Wawancara, 26 September 2015).

Adanya perubahan budaya dalam arti fisik, sudah tentu berpengaruh 
juga dalam perubahan sistem nilai. Sebagaimana diketahui bahwa secara 
fisik ditinjau dari pembangunan perekonomian, Bali umumnya dan Desa 
Peguyangan Kangin khususnya saat ini telah mengalami perubahan. 
Perubahan yang paling jelas dapat kita lihat adalah perubahan dari 
sektor agraris menuju sektor industri dan jasa, hal ini disebabkan oleh 
karena terjadi perkembangan industri kerajinan, pariwisata dan jasa 
secara besar-besaran serta pemanfaatan tanah-tanah pertanian sebagai 
kawasannya. Hal ini menyebabkan terjadinya transformasi nilai pada 
masyarakat Bali umumnya dan masyarakat Desa Peguyangan Kangin 
khususnya, dari nilai budaya agraris menuju nilai budaya industri.

Pada masa agraris, ciri-ciri nilai budaya yang nampak pada 
masyarakat adalah terbuka, ramah, luwes, jujur, kolektif, kosmologis, 
dan religius. Nilai budaya seperti ini akan berhadapan dengan nilai 
budaya industri yang bercirikan orientasi, dan pola hidup hedoisme 
(Sujana, 1994:65). Sehubungan dengan perubahan nilai budaya tersebut, 
maka beberapa informan menmyampaikan hal yang sama sebagaimana 
dalam petikan wawancara menjelaskan sebagai berikut.

“Dengan adanya pengalihan fungsi tanah sawah menjadi perumahan 
ataupun industri kerajinan, pariwisata dan jasa, banyak para orang 
tua mengeluh karena kehilangan mata pencaharian dan walaupun 
ada mata pencaharian baru sangat sulit untuk mempelajari karena 
usia dan kondisi tidak memungkinkan. Di sisi lain para generasi 
muda justru mendukung perubahan itu, karena sejak kecil sudah 
tidak terbiasa bekerja sebagai petani, mereka (para generasi muda) 
hanya tahu tugasnya sebagai pelajar yaitu belajar dan mengenal 
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dunia modern. Di samping kondisi pendatang semakin banyak 
dan lahan pertanian semakin menipis, maka banyak para orang tua 
merasa was-was terhadap kondisi dan masa depan masyarakat dan 
budayanya. (Wawancara, 27 Juli 2015).

Aktivitas adat yang terkait dengan upacara-upacara ritual 
pelaksanaan upacara Dewa Yadnya yang dilaksanakan di Khayangan 
Tiga yaitu Puse, Dalem, dan Bale Agung. Dalam proses pelaksanaan 
upacara Dewa Yadnya di tingkat desa ini adalah upacara odalan dan 
karya. Untuk upacara odalan pelaksanaan tiap enam bulan dan karya 
setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan upacara odalan dilaksanakan secara 
bergilir di masing-masing banjar adat dan untuk karya pelaksanaannya 
dilaksanakan oleh seluruh banjar adat yang ada di Desa Peguyangan 
Kangin.

Dalam proses pelaksanaan adanya ngayahang yaitu dari mem-
bersihkan halaman pura, proses pembuatan banten, pelaksanaan 
upacara dan kegiatan setelah penyineban. Dalam pelaksanaan pekerjaan 
kegiatan di tingkat desa adat dan banjar adat untuk Krama (anggota) 
yang tidak hadir tanpa ada ijin baik disampaikan secara langsung atau 
melalui tetangga dikenakan sangsi denda yang disebut dedosan.

Dalam pelaksanaan kegiatan bekerja di tingkat banjar adat maupun 
desa adat ada pemberian ijin kepada warga masyarakat meliputi :
1. Luput ayahan yang diberikan kepada puri dan peranda.
2. Mepuangkid adalah ijin karena berhalangan seperti dalam keadaan 

sakit, sebel dan berpergian jauh.
3. Meli ayahan yaitu bentuk yang bisa ditempuh dengan membayar 

dalam bentuk uang.

Kondisi kehidupan di Desa Peguyangan Kangin ada kecenderugan 
semakin banyak orang yang mampu melaksanakan upacara manusa 
yadnya dengan mewah dan meriah kecuali untuk pelaksanaan upacara 
pengabenan ditetapkan atas kesepakatan bersama dalam paruman desa 
untuk mengerjakan secara gotong royong (ngerit) yang pelaksanaanya 
dilakukan setiap lima tahun sekali. Semua upacara ini memerlukan 
biaya, waktu dan tenaga yang cukup besar. Dahulu aktivitas upacara 
ini dikerjakan secara gotong royong dengan cara saling ngoopin atau 
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ngayahan. Pada saat ini aktivitas ngoopin dan ngayahang terjadi 
pergeseran karena beberapa sebab antara lain makin banyaknya 
penduduk desa yang bekerja dan harus meninggalkan desanya, semakin 
banyak penduduk desa yang bekerja dengan ikatan waktu yang semakin 
ketat, dan adanya pengaruh rasionalisme yang tinggi. Pergeseran nilai 
sosial budaya pada masyarakat Desa Peguyangan Kangin tidak terlepas 
dari menyempitnya lahan pertanian yang pada dasarnya terjadi karena 
lokasi yang cukup strategis yang kiranya cocok untuk mendirikan 
sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi maupun pemerintah. 
Pemanfaatan lahan tersebut mempunyai dampak negatif terhadap 
petani terutama petani yang hanya mampu bekerja sebagai petani 
penggarap. Salah satu dampak yang menonjol dari penyempitan lahan 
tersebut adalah pengurangan kesempatan kerja dari petani penggarap 
yang akhirnya akan mengarah pada pengangguran. Karena terjadinya 
kasus penyempitan lahan pertanian maka timbullah berbagai kreativitas 
dari petani untuk mencari pekerjaan lain demi kelangsungan hidupnya, 
baik yang ada di lingkungan pertanian maupun di luar pertanian. Tetapi 
ada juga petani yang berusaha mencari pekerjaan lain di luar desa.

Titik pandang yang dipakai melihat perubahan yang mendasar 
yaitu sebagai perubahan struktural atau dalam kaitan ini disebut 
Pergeseran, terutama dilihat melalui perubahan kehidupan masyarakat 
yang tampak dalam mata pencaharian mereka dengan berbagai usaha 
baru telah mengembangkan pranata-pranata baru dan menjadi bagian 
kehidupan mereka. Usaha baru ini bukan saja tampak dari segi 
kwantitas melainkan juga tercermin melalui kualitasnya baik dalam 
kehidupan pertanian dalam arti luas dengan ciri kehidupan agraris 
maupun kehidupan industri dan juga kehidupan berkembang lewat 
adanya bidang jasa. Ketiga sektor kehidupan ini dengan sendirinya 
berkembang secara sendir atau kepakuman sosial budaya, tetapi sektor-
sektor tersebut tumbuh dan berkembang dalam kaitan sosial budaya oleh 
karena itu komponen tersebut dapat dikatakan terkait secara dialektis. 
Budaya agraris yang pada hakekatnya terkait pada keserasian hubungan 
sosial dengan semangat kolektifnya itu, mampu memobilisasi kekuatan 
budaya yang melatarinya dan secara perlahan-lahan telah menghasilkan 
orientasi petani dari kehidupan untuk memenuhi sendiri kemudian 
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terarah pada kepentingan pasar. Dengan segala kualitas perubahannya 
sistem budaya petani telah berubah secara berputar ke atas yang 
selanjutnnya bergandengan dengan usaha-usaha lainnya dalam industri 
kecil dan pariwisata. Dengan berkembangnya sektor-sektor ini terutama 
dengan diperkenalkannya pranata-pranata baru seperti adanya badan-
badan usaha baru, perbankan, kesehatan dan pendidikan, menyebabkan 
masyarakat dapat berpeluang untuk turut serta mengambil bagian di 
dalam pranata baru itu, karena tidak sedikit memerlukan suatu tingkat 
atau kualitas sumber daya sehingga dapat beradaptasi untuk turut 
merebut serta bersaing di dalam sektor tadi. Dengan demikian pranata 
yang baru berkembang di kedua sektor dan turut menjadi katalisator 
dalam mempercepat proses perubahan baik secara kuantitas maupun 
secara kualitas.

Perubahan struktur yang terjadi di Desa Peguyangan Kangin 
adalah sumber penghasilan sebagai petani ke sumber penghasilan non 
petani. Pekerjaan sambilan bagi mereka yang masih punya waktu luang 
adalah mengerjakan tanah-tanah yang masih bisa atau belum dibangun 
yang tadinya adalah tanah garapannya. Solidaritas masyarakat terutama 
dalam bentuk kerja sama dan gotong royong bergeser dari kegiatan 
pertanian ke kegiatan sehari-hari seperti bantu-membantu dalam upacara 
daur hidup atau gotong royong, kerja bakti untuk membersihkan Desa. 
Kegiatan adat istiadat dan tata upacara yang dilakukan oleh penduduk 
di Desa Peguyangan Kangin sudah sedikit mulai bergeser dari tata 
upacara dan adat. Kebiasaan petani ketataupacara yang berorientasi ke 
pekerjaan baru, hal ini tampak dari semakin berkurangnya melakukan 
kegiatan upacara di “pura subak” atau “Pura Bedugul” karena mereka 
sudah berorientasi ke pura melanting di pasar atau hanya pada tempat 
persembahyangan di lingkungan keluarga.

Membicarakan pergeseran nilai sosial tidak dapat dipisahkan 
dari pembicaraan pergeseran nilai budaya. Pergeseran nilai sosial 
(social change) dan pergeseran nilai budaya (central change) dapat 
diusahakan untuk keperluan teori, akan tetapi dalam kehidupan nyata, 
keduanya tidak terpisahkan. Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat, 
dan tidak ada masyarakat yang tidak berkebudayaan. Perbedaan 
antara pergeseran nilai sosial dan pergeseran nilai budaya terletak 
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pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. Tetapi pada 
umumnya pergeseran-pergeseran budaya menekankan pada perubahan 
sistem nilai, sedangkan pergeseran sosial pada sistem pelembagaan yang 
mengatur tingkah laku masyarakat. Perubahan masyarakat pertanian 
tradisional ke arah masyarakat industri modern ditandai oleh perubahan-
perubahan dalam sistem nilai masyarakat industri, umpamanya lebih 
banyak berorientasi kepada nilai-nilai rasional, komersial ketimbang 
masyarakat pertanian.

Ruang lingkup pergeseran nilai sosial meliputi bidang yang sangat 
luas. Perlu diingat kembali pengertian pergeseran nilai sosial yang 
lebih komprehensif yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan bahwa 
pergeseran nilai sosial adalah “segala perubahan-perubahan pada 
lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 
mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, 
sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat” 
(Soekato, 1992:337). Pergeseran nilai sosial meliputi berbagai bidang, 
seperti bidang pendidikan, ekonomi, hukum, teknologi. Misalnya 
perubahan pada bidang pendidikan yang baru mencapai taraf norma dan 
nilai, belum sampai ke taraf perilaku. Perilaku sosial dapat terjadi pada 
tingkat individu, kelompok sosial, kelompok besar, maupun kelompok 
yang sangat besar. Pergeseran nilai sosial pada bidang tertentu yang akan 
berlaku pada tingkat yang luas misalnya tentang timbulnya kesadaran 
terhadap usaha pelestarian lingkungan di dalam pembangunan.

3.6  Sistem Komunitas 

Dalam pergaulan umum yang terjadi pada masyarakat Bali, begitu 
juga yang terjadi pada masyarakat Peguyangan Kangin, orang tidak saja 
terkait pada norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan keluarga 
dan kekerabatan, tetapi ikatan yang lebih besar maupun banjar adat. 
Pada satu desa adat biasanya ditandai dengan adanya Pura Kahyangan 
Tiga yakni Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Di tingkat 
komunitas banjar baru ada pura yang menjadi kewajiban Krama Banjar 
Adat yakni pura yang ada di Balai Banjar (gedung tempat pertemuan) di 
pura ini biasanya dilangsungkan upacara setiap dua ratus sepuluh hari 
atau enam bulam menurut perhitungan kalender umat Hindu di Bali.
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Dalam kaitannya dengan upacara keagamaan (Dewa Yadnya) di 
Pura Kahyangan Tiga yakni di Pura Dalem, Pura Puseh, dan Pura Desa 
ada pergeseran yang mendasar dilihat dari sumber pembeayaan upacara 
dan pelaksanaan upacara. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh 
beberapa Bendesa adat di lingklungan Peguyangan Kangin sebagai 
berikut.

“Ketika masyarakat masih sebagian besar berkehidupan sebagai 
petani segala kegiatan yang berkaitan dengan upacara agama 
dilakukan secara bersama-sama dengan sistem ngayah. Sedangkan 
biaya atau pepeson juga ditanggung secara bersama-sama oleh 
seluruh krama adat yang ada di desa pakraman itu sendiri. Tetapi 
dengan perkembangan penduduk yang disertai dengan alih fungsi 
lahan pertanian maka banyak para petani kehilangan pekerjaan 
dan beralih kesektor jasa dan sector formal dengan berbagai 
aturan yang harus diikutinya. Masyarakat yang bekerja sebagai 
PNS ataupun sebagai pegawai swasta tidak akan memiliki waktu 
banyak seperti pada waktu masih sebagai petani. Akibatnya 
kegiatan – kegiatan ngayah yang semula berjalan secara bersama-
sama akhirnya tidak dapat terlaksana. Akhirnya pekerjaan yang 
dilakukan secara bersama kemudian dikerjakan oleh beberapa 
orang yang telah memiliki kemampuan sebagai sarati (tukang 
banten), namun masyarakat yang tidak bisa hadir dikenakan 
yuran sesuai kesepakatan bersama yang diputuska pada waktu 
sangkepan”.  (wawancara, 10-11 Agustus 2015).

Apa yang disampaikan oleh bebeapa informan di atas, 
menggambarkan suatu pergeseran komunitas keagamaan walaupun 
pergesran itu tidak terlalu signifikan, akan tetapi telah ada benih-benih 
pergeseran yang pada suatu saat akan semakin kompleks

Sebagai alasan dari kaum pria datang untuk sembahyang 
dihadapan Ida Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa, ke Pura 
Kahyangan Tiga atau juga ke pura-pura jagat lainnya, karena imbas 
dari dunia pendidikan terutama anak-anak sekolah dasar (SD) yang 
begitu semangat mengikuti upacara di pura.Kalangan dewasa pria 
merasa tergugah dan merasa malu terhadap anak-anak mereka yang 
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masih kecil sangat taat mengikuti setiap upacara di pura. Ini suatu 
perombakan hubungan kekerabatan sekaligus komunitas di mana 
seorang ayah dapat dipengaruhi oleh seorang anak kecil. Dengan 
perkataan lain anak-anak umur sekolah mampu menggugah dan 
mengetuk hati orang tua mereka, terutama ayah untuk datang ke pura 
bersembahyang.

Alasan lain tentu masih ada yakni pengaruh lingkungan sekitarnya, 
penyuluhan –penyuluhan dari pihak pemerintah dan tokoh-tokoh 
agama, prasarana dan sarana, serta yang tidak kalah pentingnya nafkah 
yang mereka peroleh saat ini sudah mampu mengisi kebutuhan perut 
anggota keluarganya. Dulu pihak laki benar-benar bekerja keras untuk 
memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehingga tidak sempat terlintas 
dalam benak pikiran mereka untuk sembahyang.

Proses pergeseran komunitas pada masyarakat Desa Peguyangan 
Kangin dilihat dari faktor penyebab, waktu dan arah adalah hampir 
sama dengan proses pergeseran ikatan kekerabatan. Hanya saja pada 
komunitas cakupannya lebih luas jika dilihat dari jumlah anggota 
dibandingkan dengan kekerabatan. Akan tetapi jika dilihat dari intensitas 
dan ruang lingkup nilai sosial keagamaan lebih kecil dibandingkan 
ruang lingkup kekerabatan.

Hubungan komunitas pada masyarakat Peguyangan Kangin 
cakupannya meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pitra 
Yadnya, dan upacara Dewa Yadnya seperti upacara di Pura bale Banjar 
dan Pura Kahyangan Tiga. Pada kegiatan lain ikatan komunitas yang 
terjadi pada masyarakat Desa Peguyangan Kangin disebabkan juga oleh 
dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, dan prosesnya 
pun dilihat dari waktu sangat cepat karena beriringan dengan proses 
pergeseran pada ikatan kekerabatan.

Pergeseran komunitas pada masyarakat Peguyangan Kangin juga 
diawali dengan proses adopsi dan kemudian diadaptasikan kedalam 
kehidupan sehari-hari dengan mempergunakan pendekatan coba-
coba. Oleh karena kondisi masyarakat Peguyangan Kangin mengalami 
pergeseran yang begitu cepat terutama yang berkaitan dengan aktivitas 
ekonomi, maka proses adopsi dan adaptasi itu dapat berjalan dengan 
lancar.
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Konsep rasionalitas dan perinsif ekonomi telah masuk pada tatanan 
masyarakat Peguyangan Kangin sehingga tidaklah aneh masalah waktu, 
dan uang dalam kehidupan masyarakat Peguyangan Kangin sudah 
menjadi bagian dalam tatanan kehidupan mereka termasuk dalam ikatan 
komunitas. Konsep dan prinsip seperti itu menyebabkan tumbuh dan 
berkembangnya hubungan yang lebih “egoistis” yakni ditandai dengan 
unsur gengsi, harga diri dan prestise menjadi pertimbangan utama dan 
pertama pada masyarakat Peguyangan Kangin.

Munculnya proses pergeseran ikatan komunitas pada masyarakat 
Peguyangan Kangin yang mengarah kepada multilinier dalam arti yang 
lebih variatif, tumbuh sebagai akibat dari adanya perubahan terhadap 
lingkungan mereka. Ketika sebelum adanya pemukiman-pemukiman 
baru di wilayah Peguyangan Kangin kondisi mereka sangat homogen, 
dan dengan adanya perubahan secara fisik terhadap lingkungan mereka 
maka kondisi mereka menjadi heterogen. Keheterogenan masyarakat 
ini telah menyebabkan perubahan bagi masyarakat, dan perubahan 
terhadap perilaku masyarakat berpengaruh terhadap pergeseran nilai 
sosial budaya masyarakat Peguyangan Kangin itu sendiri.

Pergeseran sistem komunitas masyarakat Peguyangan Kangin 
yang diawali oleh perubahan terhadap lingkungan pisik mereka jika 
meminjam pemikiran Rodney Stark sangatlah tepat. Rodney Stark 
mengungkapkan bahwa bila terjadi perubahan terhadap lingkungan 
pisik masyarakat sering kali diikuti dengan pergeseran terhadap nilai 
sosial budaya masyarakat itu. Bahkan menurut Sahlins dan Service 
dengan teori neo-evolusinya mengungkapkan bahwa masyarakat yang 
mengalami proses evolusi pada suatu tingkat tertentu akan mempunyai 
tiga ciri, menjadi lebih variatif dan lebih efektif dalam mengeksploitasi 
sumber daya, mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam 
menyesuaikan diri dengan berbagai pengaruh lingkungan dan mereka 
itu lebih cenderung mendominasi bahkan dapat menggantikan tipe 
masyarakat yang kurang maju (Ankie M.M. Hoogvelt, 1995:10).

Walaupun ikatan komunitas pada masyarakat Peguyangan 
Kangin telah mengalami proses pergeseran, tetapi ada satu sisi dalam 
kebersamaan yang tidak pernah pudar, yakni fanatisme masyarakat 
Peguyangan Kangin untuk membela komunitas mereka. Bila terjadi 
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ancaman terhadap komunitas mereka dimanapun tempatnya rasa 
kebersamaan masyarakat Peguyangan Kangin akan tumbuh menjadi 
satu kesatuan yang utuh. Bahkan mereka berani mempertaruhkan 
seluruh potensi yang dimiliki untuk mengamankan komunitas mereka 
dari ancaman maupun gangguan. Fanatisme itu sampai saat ini masih 
tetap tumbuh dan langgeng dalam kehidupan masyarakat Peguyangan 
Kangin.

Fanatisme ini tentu tidak bersifat berlebihan atau membabibuta, dan 
tergantung kepada pantas tidaknya suatu persoalan untuk dibela, seperti 
fanatisme dalam memberikan dukungan terhadap kesebelasan sepak 
bola fanatisme dalam menuntut janji kepada orang yang memberikan 
janji.

Prinsip keturunan masyarakat Desa Peguyangan Kangin terutama 
yang beragama Hindu berdasarkan prinsip patrilinial yakni hubungan 
kekerabatan melalui orang-orang laki-laki atau disebut dengan istilah 
purusa. Hal ini mengakibatkan bahwa bagi setiap individu dalam 
masyarakat Desa Peguyangan Kangin semua kerabat ayahnya masuk di 
dalam batas hubungan kekerabatannya. Pola seperti itu berlaku dalam hal 
pewarisan sedangkan dalam aspek kehidupan yang lain seperti mengikuti 
persembahyangan di kuil milik keluarga (pura dadia atau paibon) 
diperbolehkan bagi laki-laki kendatipun itu dilakukan di pura dadia 
lingkungan keluarga ibunya maupun istrinya. Seperti halnya dengan 
masyarakat Bali pada umumnya, pada masyarakat Desa Peguyangan 
Kangin terdapat tiga macam kelompok kekerabatan. Kelompok yang 
terkecil disebut dengan keluarga inti yang pada masyarakat Peguyangan 
Kangin disebut dengan paon atau roban atau disebut juga pekurenan. 
Menurut Bagus (1979:40) terbentuknya kelompok kekerabatan ini 
akibat dari perkawinan, terbentuklah dalam masyarakat Bali itu suatu 
kelompok kekerabatan yang merupakan satu-kesatuan ekonomi yang 
hidup dalam satu dapur (paon). Kesatuan sosial inilah di Bali disebut 
dengan keluarga atau pekurenan yang dapat berbentuk sederhana yaitu 
yang terdiri dari orang tua beserta anak-anaknya yang belum menikah 
dan dapat pula yang berbentuk lebih kompleks yang terdiri dari seorang 
istri (poligami) dengan anak-anaknya yang belum menikah. Biasanya 
keluarga inti ini tinggal dalam satu pekarangan perumahan dan terpisah 
dengan hanya menempati bangunan-bangunan bale saja.
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Kelompok kekerabatan yang kedua pada masyarakat Desa 
Peguyangan Kangin yang lebih besar lagi bentuknya adalah penatahan. 
Kelompok kekerabatan ini sama dengan apa yang oleh Koentjaraningrat 
disebut sebagai keluarga luas virilokal (Danandjaya,1979:114). 
Kelompok pekarangan ini tinggal bersama-sama satu pekarangan yang 
terdiri atas beberapa keluarga inti yang disebut juga sebagai keluarga 
luas (Bagus,1979:41).

Kelompok kekerabatan yang disebut penatahan atau karang 
disamping terdiri atas beberapa keluarga juga tinggal dalam satu 
pekarangan yang biasanya ditandai dengan tembok penyengker dalam 
hubungannya dengan pekarangan dan sistem menetap masyarakat 
Peguyangan Kangin, tidak hanya menyangkut keterkaitan kuil 
leluhur saja, tetapi juga terkaitan dengan sistem bermasyarakat. Bagi 
masyarakat Peguyangan Kangin pekarangan yang mereka temapati 
saat ini dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu pekarangan pokok 
Desa dimana status pekarangannya adalah milik Desa dan yang kedua 
kelompok yang ada di luar Desa pokok yang umumnya milik pribadi 
masing-masing keluarga yang menempati pekarangan itu. Biasanya 
pekarangan milik pribadi itu disebut dengan karang kesugian dan 
pekarangan milik Desa itu disebut karang Desa.

Selanjutnya kelompok kekerabatan yang ke tiga yang terbesar 
adalah dadia. Kelompok ini dapat disamakan dengan apa yang oleh 
Koentjaraningrat, disebut dengan minimal leneage (Danandjaya, 
1979:116). Dadia ini adalah sekelompok kekerabatan yang terdiri 
dari segabungan rumah tangga (kekerabatan karang) yang merasa 
berasal dari satu nenek moyang dan antara yang satu dengan yang 
lainnya terikat melalui garis keturunan laki-laki saja. Di Peguyangan 
Kangin terdapat cukup banyak kelompok kekerabatan dadia atau 
Paibon yang warganya rata-rata antara lima sampai seratus dua puluh 
rumah tangga.

Kekerabatan pada masyarakat Peguyangan Kangin sama halnya 
pada masyarakat Bali umumnya, terutama yang beragama Hindu. 
Kekerabatan itu erat sekali kaitannya dengan pelaksanaan upacara baik 
itu upacara suka maupun upacara duka. Upacara suka bagi masyarakat 
Peguyangan Kangin adalah upacara yang berkaitan dengan Dewa 
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Yadnya, Manusa Yadnya dan Bhuta Yadnya, sedangkan yang berkaitan 
dengan upacara duka adalah upacara kematian, yakni Ngaben atau 
Pitra Yadnya.

Bila diamati dari tingkatan upacara pelaksanaan upacara Dewa 
Yadnya seperti pada pura dadia telah mengalami pergeseran. Sewaktu 
belum ada urbanit yang memanfaatkan lahan-lahan pertanian sebagai 
perumahan/tempat tinggal upacara seperti itu dilaksanakan pada tingkat 
nista dan tingkat madya. Akan tetapi dewasa ini tingkatan upacara 
diselenggarakan pada tingkatan madya dan utama. Sebagai contoh 
dapat dilihat dari sarana dan prasarana upacara serta yang memimpin 
upacara. Pada saat ini sudah biasa bagi masyarakat di Peguyangan 
Kangin dalam upacara Dewa Yadnya menggunakan pedambel (sanggah 
surya) sehingga untuk memimpin upacara degan sarana seperti itu 
tidak lagi menggunakan pemangku atau balian sonteng, tetapi sudah 
menggunakna sulinggih nuur Peranda sebagai pemimpin upacara.

Di samping pergeseran seperti tersebut di atas dilihat dari waktu 
pelaksanaan upacara pun mengalami perubahan. Dahulu upacara itu 
terutama puncak upacara dilakukan siang hingga sore, tetapi sekarang 
pelaksanaannya adalah dari sore sampai malam, asalkan jangan sampai 
melewati jam 24.00 Wita. Hal ini disebabkan tingkat kesibukan dan 
tersedianya prasarana dan sarana umum yang dapat menunjang 
pelaksanaan upacara itu sampai malam hari. Seperti tersedianya alat 
penerang listrik dan alat transportasi yang lancar terutama para anggota 
dadia yang tempat tinggalnya jauh dari lingkungan pura dadia itu.

3.7 Sistem Budaya Nasional

Sesungguhnya pengembangan budaya nasional, baik sebagai 
lambang integratif, kesetaraan maupun modernisasi itu harus 
mencerminkan kepribadian yang dapat memberikan kebanggaan 
dan membedakan dari kebudayaan-kebudayaan bangsa lain di dunia. 
Pengembangan kebudayaan nasional itu juga harus dapat berfungsi 
sebagai acuan dalam mengembangkan kelembagaan dan memiliki 
kekuatan penggerak (imperative power) serta menciptakan aturan-
aturan sosial yang mendukung pengembangan kreativitas pembaharuan 
dan daya saing bagi masyarakat pendukungnya.
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Tantangan sosial budaya masyarakat yang dihadapi masyarakat 
Desa Peguyangan Kangin dalam kontak-kontak budaya dan aktualisasi 
(cultural encounter) dewasa ini jauh lebih besar dan kompleks 
dibandingkan dengan tantangan sosial budaya yang dihadapi penduduk 
mereka. Apabila dicermati masyarakat Desa Peguyangan Kangin 
dewasa ini menghadapi tantangan yang bersumber pada globalisasi 
informasi dan komunikasi penduduk yang tinggi, sehingga segala 
bentuk kebudayaan dapat diserap oleh masyarakat, misalnya setiap rapat 
desa di Bali masyarakat yang awalnya menggunakan bahasa daerah, 
kemudian secara berangsur-angsur menggunakan bahasa campuran 
(bahasa Indonesia + bahasa daerah) dalam kegiatan upacara otonan bagi 
umat Hindu khusunya di Desa Peguyangan Kangin banyak mengganti 
dengan hari ulang tahun. Pada masyarakat intelek jika berkomunikasi 
dengan anggota keluarga khususnya dengan anak-anaknya lebih sering 
menggunakan bahasa Indonesia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa masyarakat yang 
terpengaruh dengan sistem budaya masing-masing adalah masyarakat 
yang lebih banyak perkembangannya dengan masyarakat yang berbeda 
agama dalam satu lingkungan tempat tinggal. Jadi masing-masing 
agama membawa budaya yang berbeda-beda.
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BAB IV

DAMPAK URBANISASI 
TERHADAP PERGESERAN 

NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau dari 
berbagai pusat kegiatan masyarakat, terutama kegiatan pariwisata 
dan perdagangan sehingga sangat banyak lahan-lahan pertanian 
dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman dan berbagai fasilitas lainnya, 
lebih-lebih saat ini menjadi wilayah perkantoran Kota Denpasar

Memang tidak dapat disangkal lagi bahwa untuk tetap dapat 
melangsungkan hidup, manusia dimanapun mereka berada baik 
langsung maupun tidak langsung, seringkali tanpa disadari akan selalu 
tergantung pada lingkungan alam dan lingkungan fisik tempat hidupnya. 
Apakah itu berkaitan dengan macam dan kualitas udara, air, cuaca 
maupun yang berkenaan dengan macam dan kualitas sumber-sumber 
alam yang digunakan untuk makan dan minum, untuk perlindungan/
perumahan, untuk berbagai peralatan dan untuk hal-hal lainnya.

Sesungguhnya hubungan antara manusia dengan lingkungan 
fisiknya khususnya pemukiman dan lingkungan alam sekitarnya 
tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan, 
tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan dimana manusia 
mempengaruhi dan merubah lingkungan yang ada. Dengan kata lain 
manusia turut menciptakan corak dan bentuk lingkungan yang ada dan 
dalam lingkungan yang diciptakannya itu bisa terwujud kongkrit seperti 
pengamatan dengan panca indra dan juga bisa berwujud abstrak dalam 
antara bayangan saja.

Manusia yang merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan, 
pada hakekatnya selalu berusaha mengembangkan pola berpikir 
dan beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga mereka dapat 
memenuhi syarat dasar dan sekaligus juga untuk kelangsungan hidup 
manusia, adalah masalah pemukiman atau tempat tinggal. Demikian 
dapat terlihat pada lokasi penelitian di Desa Peguyangan Kangin, 



44 Dampak Urbanisasi Terhadap Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Hindu

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang mana pola pemukiman 
masyarakat dewasa ini lebih berorientasi pada unsur-unsur kebudayaan 
asing misalnya unsur kebudayaan minimalis, dan lain-lain dengan tidak 
mengabaikan kebudayaan yang ada.

Dalam pengamatan di lapangan, terjadinya penyempitan lahan 
pertanian di satu pihak yang pemanfaatannya untuk pemukiman/
perumahan, baik perumahan pribadi atau dinas dan di lain pihak untuk 
kepentingan umum/pemerintah. Kalau ditinjau dari segi pemukiman 
umumnya penduduk yang tinggal di sana khususnya yang beragama 
Hindu tidak begitu memperhatikan struktur yang ada seperti halnya 
Bale Daja (rumah yang tempatnya di sebelah utara), Bale Dangin 
(rumah yang ada di sebelah timur), Bale Delod (di sebelah selatan), Bale 
Dauh (di sebelah barat) dengan beberapa pelinggih (tempat pemujaan) 
yang ada di dalam satu pekarangan. Karena sebagian besar penduduk 
berdomisili pada lahan pertanian yang mengalami penyempitan itu 
adalah pendatang, maka mereka lebih cenderung hal-hal bersifat praktis 
dengan berbagai model rumah, dengan catatan mereka tidak lepas 
pada suatu hal yang bersifat keduniawian yaitu tempat pemujaan atau 
Sanggah dalam melakukan persembahyangan. Tetapi bila ada upacara 
agama, biasanya penduduk pendatang pulang ke kampung halamannya. 
Di sisi lain ali fungsi lahan tersebut adalah untuk perkantoran, jalan, 
lapangan, pasar, toserba dan berbagai bangunan lainnya.

4.1  Bidang Pendidikan

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk 
mengukur kualitas dalam suatu masyarakat. Makin tinggi tingkat 
pendidikan yang ditamatkan berarti makin baik kualitas penduduk yang 
bersangkutan. 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan semakin 
meningkatnya pendidikan masyarakat akan meningkat pula pendapatan 
masyarakat. Di sisi lain mereka tidak ditampung di sector-sektor 
formal justru menjadi pengangguran intelektual dan menimbulkan 
masalah keluarga. Terjadinya pemaksaan kehendak terhadap orang 
tua untuk memiliki barang lux seperti mobil., pidio, dan TV. Kondisi 
ini mengakibatkan terjadinya pemaksaan untuk menjual tanah dalam 
mengikuti perkembangan dari lingkungan.
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1.2 Bidang Pemukiman

Keadaan pemukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
keadaan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, keadaan pendi-
dikan masyarakat, jumlah penduduknya, harga tanah di daerah 
yang bersangkutan, dan sistem kepercayaan dari masyarakat yang 
bersangkutan. Keadaan pemukiman ini akan dilihat dari bangunan 
rumah yang bisa dibangun setiap pekarangan masing-masing anggota 
masyarakat. Bangunan rumah ini digolongkan menjadi rumah tradisional 
Bali dengan cirinya yaitu atapnya dari alang-alang, dan temboknya 
dari tanah, bertiang dari kayu. Bangunan modern adalah bangunan 
yang bahannya menggunakan bahan-bahan dari beton, atapnya dengan 
genteng atau beton, temboknya dari batako atau batu bata, lantainya 
dari semen atau keramik. Arsitektur tradisional Bali dengan ciri-cirinya 
menggunakan saka kayu, temboknya dengan batu bata atau paras 
yang digosok, atapnya dengan genteng serta lantainya menggunakan 
semen atau keramik. Pada dasarnya bangunan tradisional Bali maupun 
arsitektur tradisional Bali menggunakan pedoman untuk bangunannya 
asta kosala kosali. 

Bangunan rumah tipe modern paling banyak terdapat di Desa 
Peguyangan Kangin karena tipe rumah ini tidak perlu tanah yang luas 
tanah perumahan, dibandingkan tipe rumah arsitektur tradisional Bali 
yang memerlukan tanah yang luas. Motivasi masyarakat untuk membuat 
bangunan rumah tipe modern karena anggota keluarga masing-masing 
rumah tangga semakin banyak dimana setiap orang memerlukan 
kamar di samping itupula bila ada yang kosong bisa disewakan. Untuk 
bangunan arsitektur Bali kebanyakan dibuat di kalangan keluarga Puri 
dan Geria atau mereka yang mempunyai golongan ekonomi kuat yang 
bertujuan mengejar status sosial yang lebih tinggi. Untuk membangun 
rumah dengan tipe arsitektur tradisional Bali tanah yang dipergunakan 
minimal enam are. Tipe bangunan ini berguna saat mempuyai kegiatan 
uoacara adat yang besar seperti upacara pernikahan, upacara potong 
gigi, upacara kepatian, atau upacara pengabenan. Kondisi ekonomi 
pada penduduk Desa Peguyangan Kangin sudah tergolong dalam 
keadaan baik sehingga dapat dilihat dari tipe bangunan sudah baik dan 
dari sudut kesehatan sudah terpenuhi misalnya memakai jendela agar 
sinar bisa masuk ke dalam kamar dan adanya sirkulasi udara yang baik.
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4.3  Bidang Sosial Ekonomi

Dampak sosial ekonomi dilihat dari tipe bangunan rumah yang 
dimiliki serta pemilikan terhadap barang-barang kebutuhan sekunder 
seperti radio, TV, magicjar, dan kulkas. Data penelitian menunjukkan 
bahwa setiap rumah tangga minimal memiliki radio, tape, dan TV. ini 
merupakan salah satu kemajuan yang dimiliki karena selain barang ini 
sebagai hiburan juga untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan 
sosial, ekonomi, budaya, politik yang berkembang dewasa ini. Pemilikan 
magicjar dan kulkas bertujuan efisiensi yaitu dimana dengan memiliki 
magicjar tidak ada nasi yang terbuang, demikian juga pemilikan kulkas 
untuk melakukan pembelian bahan makanan bisa disimpan di kulkas 
dalam waktu yang relatif lama.

Di samping pemilikan terhadap barang-barang sekunder terjadinya 
pergeseran alat masak di dapur dari penggunaan kayu api ke kompor 
minyak atau kompor gas. Pada umumnya keluarga yang menggunakan 
kayu bakar akan menimbulkan polusi yang besar sehingga rumahnya 
menjadi kurang bersih dan peralatan dapurnya serba hitam sehingga 
dari sudut kebersihan kurang menguntungkan. Penggunaan kompor gas 
dari sudut waktu yang diperlukan untuk memasak adalah relatif cepat 
namun investasi yang dibutuhkan untuk membeli kompor dan tabungnya 
lebih besar dari kompor minyak penggunaan alat memasak ini sangat 
dipengaruhi oleh aktivitas keluarga masing-masing berdasarkan hasil 
wawancara mendalam pemilikan bawang-barang mewah dalam rumah 
tangga terjadi persaingan yang mengarah kepada kehidupan yang 
boros. Pola konsumsi yang meningkat sedangkan tidak diikuti oleh 
pendapatan yang lebih baik. Kondisi ini menimbulkan konflik dalam 
rumah tangga manusia dikondisikan menjadi malas.

1.4 Bidang Kesehatan

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang 
kesehatan adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan titik 
berat pada pelayanan kesehatan dasar mutu pelayanan kesehatan sangat 
dipengaruhi oleh jumlah dan tenaga kesehatan yang ada dalam wilayah 
tersebut. Semakin baik kualitas kesehatan masyarakat akan dapat 
menurunkan tingkat kematian, kelahiran dan sekaligus meningkatkan 
mutu sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan semakin majunya 
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dalam bidang kesehatan masyarakat memerlukan pembiayaan yang 
semakin besar. Bagi masyarakat yang kondisi ekonominya lebih baik 
akan mencari tempat pengobatan yang fasilitasnya lebih lengkap seperti 
rumah sakit umum, rumah sakit swasta, serta dokter swasta.

1.5 Bidang Kekerabatan

Dalam suatu masyarakat umumnya dan khususnya dalam 
masyarakat Bali, sistem kekerabatan dibentuk melalui hubungan darah 
dan perkawinan menurut Bagus (1979:287) perkawinan merupakan 
suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali. Karena 
dengan itu barulah ia dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, 
dan baru sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban-
kewajiban seseorang warga komunitas dan warga kerabat.

Menurut anggapan adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem 
klen-klen “dadia” dan sistem kasta atau “wangsa” maka perkawinan 
itu sedapat mungkin dilangsungkan di antara warga seklen atau setidak-
tidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta. 
Demikian perkawinan adat di Bali bersifat endogami klen, sedangkan 
perkawinan yang dicita-citakan oleh orang Bali yang masih kolot 
adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki. 
Keadaan ini memang agak menyimpang dari lain-lain masyarakat yang 
berklen, yang umumnya bersifat exsogami. Orang-orang seklen atau 
tunggal “kawitan”, tunggal dadya, tunggal sanggah di Bali itu adalah 
orang-orang yang setingkat kedudukannya dalam adat dan agama, dan 
demikian pula dalam kasta, sehingga dengan berusaha untuk kawin 
dengan batas klennya, terjagalah kemungkinan-kemungkinan akan 
ketegangan-ketegangan dan noda-noda keluarga yang akan terjadi 
akibat perkawinan antara kasta yang berbeda derajatnya. 

Dalam hal ini terutama harus dijaga agar anak wanita dari kasta 
yang tinggi jangan sampai kawin dengan pria yang lebih rendah derajat 
kastanya, karena suatu perkawinan berupa gengsi seluruh kasta dari anak 
wanita itu. Demikianlah yang tampak juga di desa Peguyangan Kangin 
dengan jenis-jenis bentuk perkawinannya antara lain (1) Perkawinan 
memadik atau ngidih, perkawinan dilakukan oleh adanya peminangan 
yang dilakukan oleh keluarga dan pihak calon suami kepada keluarga 
dari pihak calon istri; (2) Perkawinan mejangkepan perkawinan yang 
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inisiatifnya timbul dari pihak orang tua kedua calon pasangan suami 
istri dengan tujuan untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan akan 
tetapi perkawinan seperti ini jarang dilaksanakan; (3) Perkawinan 
merangkat/ngerorod yaitu dengan cara melarikan seorang gadis; (4) 
Perkawinan nyeburin yaitu calon suami mengawini seorang gadis yang 
kemudian menetap pada keluarga si gadis dan si suami itu kehilangan 
hak dan kewajibannya pada keluarganya sendiri, serta dia memperoleh 
kedudukan sebagai wanita dalam keluarga yang dibangunnya melalui 
perkawinan itu.

Di daerah penelitian, masyarakatnya secara mayoritas melakukan 
perkawinan merangkat/ngerorod. Rangkaian upacara perkawinan dapat 
dikategorikan menjadi tiga level nista (kecil), madia (menengah), 
dan utama (besar). Besar kecilnya pelaksanaan upacara tersebut 
sangat tergantung dari status ekonomi si pemuda. Sebagai akibat dari 
perkawinan maka terbentuklah suatu kesatuan sosial yang disebut 
rumah tangga atau house hold. Kesatuan ini mengurus ekonomi rumah 
tangga sebagai kesatuan. Rumah tangga ini biasanya terdiri atas suatu 
keluarga batih yang bersifat monogamy, sering ditambah dengan anak-
anak laki-laki yang sudah kawin dengan keluarga batih mereka masing-
masing dan dengan lain-lain orang yang menumpang baik orang yang 
masih kerabat maupun yang bukan kerabat. Anak laki-laki yang baru 
melangsungkan perkawinan biasanya masih tetap satu dapur/ngerob 
bersama orang tuanya. Sesudah merasa mampu berdiri sendiri barulah 
keluarga batih yunior melepaskan diri dari orang tuanya (keluarga 
batih senior). Tetapi dalam keluarga batih yang sudah tua biasanya 
terdiri atas satu keluarga batih yang sudah tua biasanya terdiri atas satu 
keluarga batih senior yang hidup bersama-sama dengan satu keluarga 
batih yunior yang biasanya keluarga batih dari anaknya yang terkecil 
atau paling bungsu. Baik keluarga batih maupun keluarga luas selalu 
memelihara hubungan dengan kelompok kerabatnya lebih luas yaitu 
klen atau tunggal dadia. Di samping itu ada kelompok keluarga yang 
lebih luas yaitu klen besar yang memuja para leluhur panti atau paibon.

Mobilitas penduduk di desa ini cukup tinggi, karena lokasinya 
sangat strategis yaitu dekat dengan pusat perkantoran dan pembelanjaan 
(pasar). Dengan demikian penduduknya bersifat heterogen dalam hal 
kasta, mata pencaharian, agama, suku bangsa, ras dan lain-lain. Prinsip 
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keturunan yang dianut oleh masyarakat Desa Peguyangan Kangin 
bersifat patrilinial, yang mana hak dan kewajiban diperhitungkan melalui 
garis laki-laki. Adat menetap setelah kawin bersifat tirilokal dimana 
sesudah pernikahan suami istri baru menetap di komplek perumahan 
dari orang tua si suami, kecuali bagi yang melakukan perkawinan 
nyeburin, dimana sesudah kawin pernikahan suami istri baru menetap 
di komplek perumahan dari orang tua si istri. Pola perumahan penduduk 
asli di desa ini kebanyakan mengelompok, tetapi tidak terlalu padat. 
Pola perumahan penduduk pendatang memencar, ada yang dibangun di 
tanah tegalan dan sebagian besar di lahan pertanian.

Sebagai salah satu desa dengan penduduk pluralnya Peguyangan 
Kangin dapat disebut sebagai wilayah yang berhasil mengakomodasi 
hubungan antara kelompok penduduknya yang beragam. Keberhasilan 
akomodatif dalam peluluhan budayanya berimplikasi terhadap 
kehidupan sosial budaya setempat secara kondusif. Berkembangnya 
afinitas kultural yang dapat mengakomodasikan perbedaan yang ada 
memungkinkan akulturasi kebudayaan dapat berkembang di daerah 
tersebut secara positif.

Pertentangan konflik mempunyai hubungan erat dengan proses 
integrasi. Makin tinggi atau pertentangan antara kelompok makin 
besar juga sentrapetalnya dan makin kecil derajat integrasi kelompok. 
Konflik atau pertentangan mengenal beberapa fase antara lain fase 
disorganisasi dan disintegrasi. Karena suatu kelompok sosial selalu 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka pertentangan akan akan 
berkisar pada penyesuaian diri ataupun penolakan dari faktor-faktor 
sosial tersebut. Salah satu penyebab konflik adalah karena reaksi yang 
diberikan oleh dua orang atau dua kelompok atau lebih dalam situasi 
yang sama akan berbeda. Konflik juga mudah terjadi apabila prasangka 
telah terlalu lama terpendam. Sebaliknya kalau reaksi terhadap suatu 
kejadian dalam situasi yang sama mengalami reaksi yang sama maka 
akan terwujud suatu fase solidaritas.

Seperti diuraikan di atas bahwa konflik berkaitan erat dengan 
persaingan dan integrasi. Integrasi sebagai salah satu proses dan hasil 
kehidupan sosial merupakan alat yang bertujuan untuk mengadakan 
suatu keadaan kebudayaan yang homogen. Apabila homogenitas 
tercapai, maka kelangsungan hidup kelompok sedikit banyaknya bisa 
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terjamin. Seperti telah diuraikan di atas bahwa pada masyarakat Desa 
Peguyangan Kangin hampir tidak terjadi konflik atau belum pernah 
terjadi konflik dari mulainya pemukiman-pemukiman baru sampai saat 
ini. Hal tersebut disebabkan oleh lokasi-lokasi baru dari hunian para 
urbanit sebagian besar terpisah dengan masyarakat lokal, di samping 
masalah hubungan dengan adat-istiadat di Desa tidak mengikat. Jadi 
di kelompok-kelompok lokasi perumahan itu perlu mereka membentuk 
RT dan RW masing-masing sentubagai bentuk integrasi antara para 
pendatang yang memiliki keanekaragaman budaya yang mereka bahwa 
dari daerahnya masing-masing. Salah satu bentuk integritas masyarakat 
adalah megadakan kegiatan gotong royong dan membangun balai 
pertemuan pada lingkungannya masing-masing, termasuk juga 
membentuk kepengurusan suka duka. Dari bentuk-bentuk integral 
ini dimana RT dan RW adalah organisasi yang baru dibentuk pada 
kelompok-kelompok masyarakat di pemukiman baru yang sebelumnya 
juga belum pernah ada di wilayah Desa Peguyangan Kangin.

Pada hakekatnya sistem kekerabatan masyarakat Bali pada 
umumnya dan masyarakat Peguyangan Kangin khususnya mempunyai 
fungsi tertentu baik dalam segi-segi kehidupan tradisional maupun 
modern. Fungsi tersebut meliputi lapangan kehidupan sosial ekonomi, 
politik dan religi. Adapun kelompok kekerabatan yang terpenting adalah 
kelompok kekerabatan yang unilinial sebagai kelompok keagamaan, 
dapat berbentuk klen kecil dan klen besar. Warga dari klen ini disebut 
klen tunggal dadia atau tunggal paibon. Kelompok kekerabatan ini 
mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan 
yang meliputi lingkup dari kelompok tersebut. Yang terpenting adalah 
upacara yang berhubungan dengan pemujaan leluhur dari kelompok 
yang bersangkutan. Keluarga batih sebagai kelompok keagamaan 
dapat mengaktifkan upacara-upacara yang tergolong sebagai upacara 
Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, Buta Yadnya dan Pitra Yadnya yang 
umumnya terbatas dalam lingkup dari keluarga inti yang bersangkutan. 
Kalau dilihat secara keseluruhan dikenal lima macam upacara yang 
disebut dengan upacara panca yadnya.

Pemilikan atas tanah secara perseorangan adalah berdasarkan 
pewarisan secara patilinial. Harta waris akan dibagikan kepada anak 
laki-laki setelah orang tuanya meninggal. Biasanya pembagian selalu 
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sama pada setiap anak laki-laki dengan debebani suatu suatu kewajiban 
tertentu misalnya mengaktifkan upacara di sanggah atau pemerajan dan 
pura tertentu. Dalam dimensi yang lebih luas Desa Adat merupakan 
satuan hidup setempat sebagai kelompok keagamaan yang terpenting 
yaitu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama 
atas tanggungan bersama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara 
keagamaan untuk memelihara kesucian. Syarat-syarat dari Desa Adat 
tersimpul dalam konsepsi Tri Hita Karana sebagai atribut pokok dari 
Desa Adat yang ada di Desa Peguyangan Kangin. Di Desa Peguyangan 
Kangin seperti di desa-desa lainnya di Bali juga terdapat beberapa 
perkumpulan yang berdasarkan adat yang disebut seka. Dasar dari 
perkumpulan tersebut adalah sukarela dimana para anggotanya terikat 
oleh karena adanya suatu tujuan khusus tertentu. Adapun seke-seke 
yang terdapat di Desa ini antara lain : seka gambelan/gong, dan seka 
kidung/tembang/kekawin.

Pergeseran pola hubungan kekerabatan nampak pula pada kelompok 
kekerabatan kecil (paon) seperti antara orang tua dengan anak. Ketika 
keluarga-keluarga masyarakat Peguyangan Kangin masih tradisional 
dengan mata pencaharian penduduk petani, pola hubungan antara orang 
tua terutama ayah dengan anak laki-laki tidak seperti saat ini. Hubungan 
antara mereka kurang fleksibel sehingga segala masalah disalurkan 
lewat dari ibu dan baru dari ibu sampai kepada ayah. Sebagai contoh 
ketika seorang anak laki-laki yang sudah cukup umur untuk memasuki 
jenjang perkawinan, si anak tidak pernah bercerita kepada ayah mereka. 
Segala bentuk informasi tentang hubungan si anak dengan kekasihnya 
disampaikan kepada ibu atau kaka perempuan mereka. Dewasa ini 
setelah keluarga-keluarga pada masyarakat Peguyangan Kangin telah 
masuk pola kondisi apa yang disebut dengan pasca tradisional, pola 
hubungan yang semacam itu sudah mulai terkikis, dan masalah yang ada 
pada keluarga kecil (paon) dipecahkan secara bersama-sama. Bahkan 
pada anak laki-laki yang dianggap sudah dewasa diberikan kebebasan 
melakukan apa yang mereka anggap benar.

Pada beberapa keluarga yang lebih maju nampak pula terjadi 
pendelegasian wewenang antara ayah dengan ibu. Dulu segala 
keputusan dominan dipegang oleh ayah tetapi sekarang seolah-olah 
ada kesempatan di antara mereka yakni ayah tetap sebagai kepala 
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keluarga dan ibu diberikan wewenang sebagai bendahara keluarga. 
Hal ini berarti tugas ibu di samping sebagai ibu rumah tangga juga 
sebagai pengatur dana keluarga. Ini suatu kemajuan yang luar biasa 
jika dilihat dari pemberdayaan wanita kendatipun hal ini seperti yang 
telah diungkapkan, baru pada keluarga-keluarga yang lebih maju baik 
dilihat dari tingkat pendidikan maupun dari tingkat keluarga. Faktor 
pendorong munculnya pergeseran pola hubungan seperti itu nampaknya 
terletak pada mobilitas masyarakat Peguyangan Kangin yang semakin 
tinggi, pendidikan, dan ekonomi keluarga yang semakin membaik. Di 
samping tumbuh dan berkembangnya pola hubungan yang mengarah 
kepada positif tentu ada pula yang mengarah ke negatif. Hanya relatif 
kecil yang demikian, dan umumnya terjadi pada tingkat keluarga yang 
pendidikannya rendah, dan karena salah pergaulan.

Pada kelompok kekerabatan apenatahan atau karang, banyak juga 
yang mengalami pergesera. Dahulu kelompok kekerabatan ini menempati 
apa yang disebut dengan karang Desa, tetapi dalam perkembangan 
sekarang telah banyak pula di luar wilayah desa pokok. Ada dengan jalan 
membeli, dan ada yang menempati lahan pertanian mereka yang belum 
terjual dan umumnya tidak jauh dengan desa pokok.Tentunya dengan 
adanya pergeseran terhadap pola hubungan terhadap orang tua dengan 
anak pada kelompok keluarga kecil (akurenan/apaon) dan begitu juga 
adanya pemekaran kelompok kekerabatan apekarangan atau karang 
secara langsung telah kelihatan dampak dari pemukiman itu.

Di samping terjadi kondisi seperti itu telah berkembang pula 
fenomena baru yakni barang-barang yang dibawa saat menghadiri 
undangan sebagian sudah tidak lagi membawa kado dan barang-barang 
yang sejenis tetapi sudah banyak membawa uang yang jumlahnya 
sekitar sepuluh ribu sampai dengan lima puluh ribu rupiah. Bagi yang 
tidak lagi membawa kado dan sejenisnya terungkap bahwa unsur 
praktis dan fleksibilitas seperti yang telah diungkapkan menjadi dasar 
pertimbangan utama. Bahkan jika dilihat dari sisi ekonomis saja jauh 
nilainya lebih tinggi dibanding dengan membawa kado yang kadang-
kadang kendatipun harga kado itu mahal tetapi jarang dimanfaatkan 
oleh yang menerima kado. Hal itu karena terlalu banyak dan jika dijual 
harganya terlalu rendah hanya saja di lingkungan Peguyangan Kangin 
belum ada masyarakat yang mengundang mengharapkan kepada pihak 
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yang diundang untuk membawa uang seperti apa yang terjadi di kota-
kota besar. Fenomena ini oleh kalangan tua dianggap sah-sah saja 
asalkan tidak ada unsur pemaksaan.

Khusus yang diundang untuk hadir pada saat keuleman (berkunjung 
atau datang ke tempat kerabat yang sedang melaksanakan upacara, 
biasanya sehari sebelum upacara puncak) biasanya barang-barang yang 
dibawa berkaitan dengan alat-alat upacara atau tidak membawa apa-
apa. Bagi yang tidak membawa barang-barang pada saat keuleman 
biasanya telah mengetahui bahwa pihak yang mempunyai upacara telah 
membeli banten, sehingga tidak lagi membutuhkan bahan-bahan yang 
berkaitan dengan upacara.

Demikianlah dampak nilai sosial budaya di bidang kekerabatan 
yang terjadi pada masyarakat Desa Peguyangan Kangin yang sedikit 
banyak dipengaruhi oleh urbanisasi yang terjadi di wilayah Kota 
Denpasar dan Badung dengan memanfaatkan lokasi tempat tinggal di 
wilayah Desa Peguyangan Kangin.

Terkait dengan hubungan kekerabatan yang menyangkut interaksi 
antar personel baik pada tingkatan kelompok kekerabatan karang 
maupun dadya ada pergeseran yang mendasar, terutama pada orang pada 
keluarga yang mengalami sakit sehingga tidak dapat bekerja. Dahulu 
jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit (tertimpa musibah) 
anggota kekerabatan yang menjenguk (besuk) umumnya membawa 
buah-buahan seperti pisang dan jeruk. Akan tetapi dewasa ini jika 
hubungan kekerabatan dekat dan baik yang di bawa saat membesuk 
baik di rumah maupun di rumah sakit ada uang, tetapi jika hubungan 
kekerabatan saja yang dibawa adalah masih berupa buah-buahan seperti 
apel, jeruk, dan sejenisnya.

Pergeseran dari barang ke bentuk uang ini sungguh suatu fenomena 
menarik, kendatipun belum terlalu banyak melakukan seperti itu, dan 
masih dominan pada keluarga dekat saja. Sebagai alasan memberikan 
uang adalah untuk meringankan beban pihak keluarga yang terkena 
musibah. Sebab jika diberikan barang manfaatnya tidak langsung 
menyentuh pada orang yang sakit karena orang yang sedang sakit 
membutuhkan pertolongan yakni biaya pengobatan.

Jika dilihat dari logika nampaknya argumentasi yang diungkapkan 
tersebut dalam konteks kebersamaan untuk membantu orang sakit 
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sangat tepat dan benar. Sebab pada orang sakit umumnya tidak hanya 
orang yang sakit saja tidak dapat bekerja tetapi keluarga yang sehatpun 
ikut tidak bekerja. Pada kondis itu bantuan yang dibutuhkan tidak 
cukup hanya moril saja tetapi juga material yakni uang. Buah-buahan, 
makanan dan sejenisnya juga diperlukan paling tidak untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga yang menunggu sampai keluarga sakit itu sembuh. 
Informasi yang menunjukkan bahwa adanya pergeseran seperti itu 
mendapat tanggapan yang positif baik dari keluarga yang mendapatkan 
musibah maupun keluarga yang membantu dalam bentuk uang itu 
jelasnya jumlah masyarakat yang telah melakukan seperti itu terhadap 
keluarga yang mendapat musibah. 

Munculnya penggunaan uang dalam hubungan kekerabatan tidak 
hanya terbatas pada saat mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah 
saja membawa uang sebagai pengganti kado pada saat mengahadiri 
undangan sudah biasa pada masyarakat Peguyangan Kangin. Alasannya 
adalah singkat saja yakni praktis dan fleksibel. Praktis bagi yang 
membawa dan fleksibel bagi yang menerima. Kendatipun demikian 
yang membawa barang-barang atau kado masih tetap ada wujudnyapun 
relatif tetap seperti beras gula dan kado. Barangkali nilai barang-
barang yang dibawa secara ekonomis telah mengalami peningkatan. 
Hanya saja pada keluarga yang melaksanakan upacara pitra yadnya, 
penggunaan uang ini belum nampak dan masyarakat yang datang 
pun tidak perlu diundang. Begitu juga terhadap barang-barang yang 
dibawa masih mirip dengan kondisi umum di Bali yakni kain putih 
dan beras. Semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat Peguyangan 
Kangin membawa dampak terhadap pergeseran pola hubungan pola 
kekerabatan. Bentuknya adalah pemekaran yang disebabkan berbagai 
alasan.

4.6  Bidang Keagamaan

Berkaitan dengan pergeseran tingkatan upacara yang ada di atas, 
telah membawa pengaruh terhadap pergeseran ikatan kekerabatan 
mereka. Pergeseran itu adalah ketika tanah-tanah masih berfungsi 
sebagai lahan pertanian atau sebelum lahan pertanian dijadikan 
komplek perumahan-perumahan dan pertokoan-pertokoan maupun 
bangunan lainnya segala pekerjaan upacara itu diambil secara bersama-
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sama dengan anggota kekerabatan walaupun saat ini masih ada secara 
bersama-sama tetapi hanya sebatas pekerjaan upacara yang sangat 
besar atau milik umum caranya masing-masing anggota membawa alat-
alat perlengkapan upacara dari rumah masing-masing, baik itu berupa 
pisang, kelapa, daun kelapa (busung dan selepaan), dan sarana prasarana 
upacara lainnya. Akan tetapi setelah mereka menjual lahan pertanian 
sebagai komplek perumahan untuk para urban dan tidak lagi sebagai 
petani maka sarana upacara tidak lagi digarap secara bersama-sama 
untuk hal-hal yang bersifat individu atau upacara yang lebih ringan, 
tetapi dapat membeli dari tukang banten. Di Desa Peguyangan Kangin 
telah terbentuk kelompok-kelompok yang menjual banten. Bentuk 
kebersamaan mereka dalam ikatan kekerabatan ditunjukkan dalam 
bentuk uang untuk membeli segala perlengkapan itu. Para anggota 
kekerabatan hanya datang untuk mengatur perlengkapan upacara sesuai 
dengan tempatnya masing-masing. 

Bila dihubungkan dengan nilai-nilai yang terkandung dengan 
upacara itu dan dihubungkan dengan sifat komunal masyarakat terhadap 
kelengkapan upacara itu maka pada masa yang akan datang khususnya 
generasi muda akan semakin dapat meningkatkan pemahaman mereka 
terhadap makna-makna yang terkandung dalam banten itu walaupun 
makna yang terdapat dalam prasarana dan sarana upacara di lingkungan 
masyarakat Hindu penuh dengan makna simbol-simbol dan religius 
namun apabila hal ini dapat dipertahankan maka budaya Bali khususnya 
yang bernafaskan Hindu akan tetap hidup.

Setelah menguraikan gambaran tentang pelaksanaan keagamaan 
(Dewa Yadnya) selanjutnya diuraikan pula ikatan kekerabatan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan upacara manusa yadnya pada pelaksanaan 
upacara itu pergeseran yang terjadi agak berbeda dengan upacara dewa 
yadnya, jika dilihat dari tingkatan upacara. Ketika di wilayah Desa 
Peguyangan Kangin belum ada perumahan-perumahan sebagai tempat 
domisili para urbanit, pelaksanaan upacara manusa yadnya, seperti 
magedong-gedongan bagi wanita yang hamil tidak pernah dilakukan 
akan tetapi setelah tingkat perekonomian meningkat upacara itu hampir 
dilakukan oleh setiap wanita yang hamil. Kendatipun pada upacara ini 
hanya sering melibatkan kerabat dalam lingkup yang lebih kecil, yakni 
pekurenan/paon.
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Pada upacara empat puluh dua hari (upacara bulan pitung dina), 
seratus lima hari (upacara telu bulanan), dan upacara dua ratus sepuluh 
hari (ngotonin) dahulu masyarakat Peguyangan Kangin melaksanakan 
pada tingkat nista dan madya, tetapi sekarang hampir seluruh masyarakat 
yang menyelenggarakan upacara itu telah masuk dalam kategori madya 
dan utama. Pada upacara empat puluh dua hari menggunakan babi 
guling sebagai pemapag sudah merupakan hal yang biasa. Bahkan 
pada upacara seratus lima hari dan dua ratus sepuluh hari sudah diikuti 
dengan pesta (istilah Bali disebut dengan Ngelawar), dan mengundang 
kerabat-kerabat mereka.

Pelaksanaan upacara manusa yadnya, bila dibandingkan sewaktu 
belum ada para urbanit yang menempati perumahan-perumahan di 
wilayah Desa Peguyangan Kangin dengan sekarang perubahannya 
sangat drastis. Sewaktu belum ada urbanit pelaksanaan upacara seratus 
lima hari (telu bulanan) jarang dapat dilaksanakan pada setiap anak 
yang lahir dan menginjak umur seratus lima hari. Biasanya upacara 
seperti itu dilakukan secara berkelompok terutama dengan anggota 
kekerabatan penatahan. Hal itu disebabkan kondisi ekonomi keluarga 
waktu itu dan juga faktor jumlah anak yang dimiliki masing-masing 
keluarga relatif lebih banyak dibandingkan dengan sekarang.

Dulu tiap keluarga tidak jarang mempunyai anak lebih dari sepuluh 
orang jika pada saat itu diselenggarakan upacara seratus lima hari pada 
tiap anak, belum lagi upacara empat puluh dua hari dengan kelengkapan 
upacara “guling”, tentu secara ekonomis memberatkan. Lain halnya 
dengan sekarang setiap keluarga rata-rata mempunyai anak tidak lebih 
dari empat orang, bahkan lebih banyak mempunyai anak dua orang. 
Pelaksanaan upacara itu dapat dilakukan lebih meriah dan tidak terlalu 
memberatkan apabila bersamaan dengan kondisi ekonomi keluarga 
pada masyarakat Peguyangan Kangin jauh meningkat dibandingkan 
dengan dahulu. Tidaklah aneh jika pada upacara seratus lima hari 
sering disertai dengan mengundang kerabat dan sahabat dekat mereka. 
Nampaknya faktor “gengsi” mulai mewarnai kehidupan masyarakat 
Peguyangan Kangin.

Bila dicermati dari frekuensi upacara seperti yang telah disebutkan 
di atas, ternyata sebagian besar masyarakat juga mengakui adanya 
peningkatan dalam pelaksanaan upacara itu terutama dilihat dari 
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frekuensi. Untuk menunjukkan adanya peningkatan frekuensi pelak-
sanaan upacara Di sisi lain seperti yang telah diungkapkan di atas 
menyajikan lawar sebagai makanan khas Bali, tidaklah menjadi hal yang 
tabu pada upacara seratus lima hari itu. Apalagi upacara itu berkaitan 
dengan anak pertama atau cucu pertama. Biasanya pada kondisi seperti 
itu lebih meriah lagi dibandingkan dengan pelaksanaan upacara pada 
anak yang berikutnya.

Umumnya kegiatan ngelawar bagi masyarakat Bali sudah 
merupakan ekspresi dari kentalnya ikatan kekerabatan. Namun apa 
yang terjadi pada masyarakat Peguyangan Kangin kegiatan ngelawar 
jarang dilakukan secara bersama-sama dengan kerabatnya. Mereka 
sudah membeli dan hanya membagi (nanding jotan) dikerjakan secara 
bersama-sama. Dari kondisi faktual tersebut di atas nampak jelas adanya 
perubahan dalam keikatan kekerabatan. Bahkan yang paling menonjol 
adalah ketika salah satu anggota kerabat mempunyai kegiatan upacara 
manusa yadnya, jika tidak diberi tahu mereka tidak akan datang, kecuali 
mempunyai hubungan khusus. Sangatlah berbeda dengan sebelumnya 
mereka yang merasa dalam satu keterikatan kekerabatan tanpa 
diundangpun datang dan membawa barang-barang yang dimiliki sesuai 
dengan keperluan upacara itu. Seperti membawa rempah-rempah untuk 
bahan memasak membawa buah-buahan hasil pertanian dan sejenisnya.

Pada upacara Bhuta Yadnya dulu dengan sekarang tidak jauh 
berbeda dengan upacara yang lain. Saat melangsungkan upacara mecaru 
(panca sata) misalnya mengambil tingkatan utama sudah menjadi hal 
yang biasa, dan bersamaan dengan itu menggunakan sulinggih pendeta 
masyarakat Hindu sebagai pemuput karya. Dengan mengambil upacara 
tingkat utama, mereka juga mengundang kerabatnya. Kendatipun 
kedatangan para kerabatnya tidak ikut terlibat langsung dalam 
pelaksanaan kegiatan, mereka hanya sebagai saksi. Seperti yang sudah 
dijelaskan perlengkapan upacara serta penyiapan masakan (ngelawar 
dan sejenisnya sudah membeli).

Kegiatan ngelawar tidaklah hanya semata-mata tahu membuat 
dan enak rasanya jika dimakan. Akan tetapi kegiatan ngelawar itu 
mengandung dua nilai yang mendasar yakni nilai kebersamaan dan 
nilai religius. Nilai kebersamaan itu dapat dilihat dari belajar bekerja 
bersama-sama untuk menyatukan bahan-bahan yang beraneka ragam 
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menjadi satu kesatuan yang enak tanpa menonjolkan salah satu dari 
bahan yang beraneka itu. Dengan kegiatan ngelawar rasa kebersamaan 
dan solidaritas kelompok nampak semakin terpupuk, dan mengikis 
sifat individual dan mengkristalkan ikatan kekerabatan. Dari sisi nilai 
religius kegiatan ngelawar merupakan salah satu cara mentransformasi 
nilai-nilai yang terkandung dalam lawar itu kepada generasi muda 
khususnya. Semua orang Hindu tahu bahwa lawar adalah bagian dari 
kelengkapan upacara keagamaan. Manakala kegiatan ngelawar tidak 
nampak lagi dalam masyarakat Bali baik pada kelompok kekerabatan 
maupun kelompok komunitas, tentu semakin sedikitlah masyarakat 
akan mengerti dan melestarikan nilai adi luhung yang terkandung 
dalam ngelawar itu.

Bagi masyarakat Peguyangan Kangin kekhawatiran semacam 
itu perlu diantisipasi. Jika tidak kekhawatiran bahwa akan menyusut 
masyarakat Peguyangan Kangin mengerti dan mampu membuat lawar 
di masa yang akan datang pasti akan terjadi. Pelaksanaan upacara 
pitra yadnya juga telah mengalami perubahan ikatan kekerabatan 
pada masyarakat Peguyangan Kangin. Sebagai contoh seluruh sarana 
upacara itu sudah tidak lagi dibuat secara bersama-sama. Kelengkapan 
upacara seperti bade, yakni tempat yang dipergunakan untuk 
mengusung mayat di rumah duka ke kuburan saat upacara ngaben 
sudah tidak dibuat lagi secara bersama-sama. Pertimbangan ekonomis 
menjadi dasar untuk membeli bade. Di samping alasan ekonomis 
ada juga unsur layanan yang patut dipertimbangkan jika pembuatan 
prasarana dan sarana upacara secara bersama-sama. Pertimbangan itu 
adalah semakin keterbatasannya untuk melayani tamu dan kerabat 
yang datang mengunjungi mereka. Bahkan kelelahan secara fisik 
sangat memberatkan sehingga dalam pelaksanaan upacara itu sering 
mengalami hambatan fisik dan psikologis. Pertimbangan lain adalah 
tingkat kesibukan masyarakat semakin meningkat. Hal ini sebagai 
konsekuensi logis dari budaya industri. Ciri budaya industri pada 
negara-negara yang telah maju adalah munculnya sifat individualisme. 
Sifat seperti ini belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat 
Peguyangan Kangin kendatipun sebagian besar masyarakat Peguyangan 
Kangin sudah mengalami kehidupan pasca tradisional. Namun gejala 
yang mengarah ke sifat seperti itu dikhawatirkan akan terjadi walaupun 
masih samar dan terbungkus dalam kebersamaan.
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Selanjutnya pelaksanaan upacara dewa yadnya di lingkungan 
dadya pada masyarakat Peguyangan Kangin tidak jauh berbeda 
kondisinya dengan upacara di tingkat keluarga, terutama pada upacara. 
Kesepuluh orang yang diwawancarai secara mendalam mengakui 
bahwa dampak dari gengsi secara personel atau individual telah masuk 
pula pada pelaksanaan dewa yadnya di pura dadya. Artinya upadaca 
di pura dadya tidak mengambil tingkat nista lagi. Hal ini penyebabnya 
sangat jelas, karena didukung oleh orang yang lebih banyak, sehingga 
tidak terlalu berat beban yang ditanggung oleh masing-masing anggota 
dadya. 
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BAB V

PENUTUP

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau tempat tinggal 
bagi penduduk lokal maupun pendatang di Desa Peguyangan Kangin 
berkembang sejak tahun 90 an. Harga tanah pada saat itu masih relative 
murah atau masih dapat terjangkau oleh masyarakat menengah. Di tahun 
2000 an harga tanah di Kota Denpasar sudah mulai melonjak, hal ini 
disebabkan karena perkembangan industri pariwisata yang terpusatkan 
di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar . Namun pada tauhun 2012-
2014 persentasa kepemilikan rumah seidiri mengalami penurunan dari 
sekitar 75 persen pada tahun 2012 menjadi 69 persen pada tahun 2014 
(Badan Pusat Statistik Bali dalam Jawa Pos, selasa 6 Oktober 2015). 
Sampai Oktober 2015, jumlah lahan pertanian di Desa Peguyangan 
Kangin yang mengalami alih fungsi sebanyak 56 Ha (lima puluh enam 
hektar) dari jumlah awal 280 Ha (dua ratus delapan puluh hektar) data 
ini masih bersifat sementara karena sedang dalam pendataan (diperoleh 
langsung dari Kepala Desa Peguyangan Kangin Oktober 2015).

Secara umum masuknya unsur rasionalitas, dan ekonomi dalam 
masyarakat biasanya diikuti pula dengan masuknya nilai-nilai itu pada 
tatanan kehidupan tradisional dan budaya masyarakat, terutama pada 
sistem kekerabatan dan komunitas. Pada masyarakat Peguyangan 
Kangin hal itu tidak dapat dihindari apalagi ditolak. Kendatipun 
kekerabatan dan komunitas pada masyarakat Peguyangan Kangin 
belum sampai mengalami perubahan yang mendasar, tetapi perubahan 
terhadap kekerabatan dan komunitas sudah tampak pada tata pergaulan 
masyarakat Peguyangan Kangin.

Pergeseran nilai sosial budaya itu nampak dari aktivitas keseharian 
pada masyarakat Peguyangan Kangin yang telah memasuki konsep-
konsep, ekonomis, praktis, harga diri (prestise), dan gengsi. Hal itu 
terbukti dari segala sesuatu yang dulunya dikerjakan bersama-sama atas 
dasar hubungan kekerabatan dan komunitas, saat ini telah dilakukan 
dengan melalui cara-cara praktis, rasional, dan ekonomis yakni dengan 
cara membeli, walaupun kegiatan secara kelompok masih dilakukan 
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bersama-sama hal itu hanya sebatas mengerjakan bagi yang masih 
memiliki waktu luang, tetapi bagi masyarakat yang mempunyai tugas 
banyak seperti PNS atau pegawai swasta yang terikat waktu kerja dapat 
diganti dengan yuran atau pengampel.

Proses terjadinya pergeseran itu diperoleh dengan cara adopsi 
dan adaptasi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan 
cara coba-coba. Teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dengan 
modal demikian, ternyata diterima oleh masyarakat tanpa mengalami 
hambatan. Fenomena itu merefleksikan bahwa masyarakat Peguyangan 
Kangin sangat terbuka, dan wellcome terhadap masuknya berbagai 
unsur budaya luar selama hal itu dipandang rasional, ekonomis, praktis 
dan tidak berpengaruh “buruk” terhadap harkat dan martabat mereka.

Bila konsep-konsep seperti yang telah disebutkan di atas, masuk 
terlalu jauh pada kehidupan masyarakat Peguyangan Kangin, dimana saat 
ini pergeseran nilai sosial budaya baru pada tahap bentuk, dikhawatirkan 
pada masa yang akan datang akan mengalami perubahan pada tingkat 
fungsi dan makna. Contoh riil, bila perlengkapan upacara seperti 
banten dan lawar terus-menerus membeli, tentu para generasi muda 
masyarakat Peguyangan Kangin semakin sedikit yang paham terhadap 
fungsi dan makna dari banten maupun lawar di masa mendatang. Jika 
nilai sosial budaya telah secara total mengalami pergeseran, dan pada 
akhirnya bermuara pada perubahan, tentu akan berpengaruh terhadap 
terkikisnya budaya yang lain.

Berbagai gejala sosial budaya negatif ini dapat muncul akibat 
perkembangan lingkungan hidup kita secara keseluruhan. Revolusi 
informasi, interaksi sosial yang sedemikian terbuka, dan gencarnya 
tawaran aneka budaya, memang dapat menteror kehidupan dan 
eksistensi kemanusiaan kita oleh karena itu, sikap arif dan adaftif yang 
tepat dalam mengikuti kemajuan menjadi tuntutan kita. Bagaimana 
menghadapi budaya baru (baik fisik maupun non fisik) yang hadir 
di tengah kehidupan kita? Bagaimana tetap mengembangkan perean 
kemanusiaan kita di tengah gencarnya arus perubahan ini?

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani 
kemajuan sekarang ini: Pertama, harus tetap sadar, bagaimanapun 
perkembangan dan perubahan kehidupan akan terus berproses dan 
perubahan adalah sesuatu yang abadi. Kedua, bersama perkembangan 
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itu, hadir aneka tawaran, termasuk budaya baru.. Masyarakat makin 
disadarkan, betapa banyak corak, macam dan bentuk budaya manusia 
di muka bumi ini, di samping tradisi budaya yang telah di kenal. Di 
samping dampak positif (seperti etos kerja tinggi dan sikap mental maju), 
perubahan itu menawarkan sejumlah akses negatif, baik yang berwujud 
gejolak sosial fisik, seperti kriminalitas dan perkosaan, maupun gejolak 
sosial nonfisik, seperti turunnya harga diri kemanusiaan. Ketiga, 
bersikap terbuka terhadap aneka perubahan yang terjadi. Terbuka bukan 
berarti menerima begitu saja apa yang datang, tetapi tetap selektif dan 
menerimanya dialogis. Segi-segi budaya yang menambah khazanah 
kemanusiaan kita bisa diterima, sebaliknya unsur-unsur budaya negatif 
disingkirkan.

Di samping dapat menambah wawasan kemanusiaan kita, interaksi 
budaya manusia yang makin terbuka dewasa ini memang merupakan 
tawaran budaya yang tak selalu positif, akan tetapi menghindar atau lari 
sepenuhnya dari realitas yang terjadi jelas tidak mungkin. Terlampau 
khawatir terhadap perubahan adalah sikap yang kurang realistis. Justru 
sikap terbuka dan proaktif atas kemajuan yang terjadi menjadi tuntunan 
yang tak bisa diabaikan.

Dalam menghadapi perkembangan itu, perlu kesiapan sikap mental. 
Dalam tradisi agraris, misalnya, maksud silaturahmi lebih berarti saling 
bertemu langsung secara fisik. Akan tetapi setelah measuki era informasi 
dewasa ini silaturahmi cukup dilakukan dengan memanfaatkan telepn 
atau faximile. Dalam kerangka hubungan antara manusia, reinterprensi 
terhadap berbagai doktrin ajaran agama menjadi tuntutan sebagai 
antisipasi terhadap kegamangan dalam menerima modernisasi.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, oleh karenanya ia 
diberi peran sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi ini. Dengan 
kesadaran historis dan perkembangan intelektualnya, manusia dapat 
menyadari proses kehidupan budaya dan kemanusaiaannya. Dengan 
eksistensi dan peran serupa itu, maka tak ada alasan bagi manusia untuk 
cemas terhadap perubahan yang terjadi. Justru masalahnya, bagaimana 
mengatur perubahan kehidupan itu. Manusia dapat memilih dan 
mengembangkan apa yang harus diperbuat bagi peran kemanusiaannya.

Memainkan peran ideal semacam itu, tentu tak dapat dilakukan 
sendiri-sendiri. Kesatuan langkah dan kebersamaan menjadi prinsip 
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kehidupan yang tak dapat diabaikan. Sebagai kesatuan masyarakat atau 
bangsa, kita harus selalu bersatu dan bersama dalam menjalani kemajuan 
di tengah pluralitas budaya dewasa ini, sekaligus mengantisipasi dampak 
negatifnya. Peran semua pihak, termasuk peran yang berkompeten dan 
berwenang untuk mengembangkan media masa, termasuk televisi, yang 
edukatif menjadi syarat dalam mengembangkan kemanusiaan kita.
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