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Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 
Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang 
benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal shaleh, 
mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 10 
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ABSTRAK 

 Secara historis setiap agama dan kepercayaan hadir secara bergantian. 
Namun bukan berarti hadirnya agama baru, dengan sendirinya menghapus, 
menghilangkan dan menyingkirkan agama sebelumnya. Oleh karena itu, adalah 
suatu kewajaran bila dalam setiap masyarakat terdapat berbagai agama dan 
kepercayaan. Kebenaran dan keselamatan merupakan dua sisi fundamental dari 
suatu agama yang dianut pemeluknya. Melalui agama yang diyakini benar, 
penganutnya beharap memperoleh keselamatan, dan itu diyakini hanya bisa 
diperoleh melalui agama tersebut. Karena itulah penganut suatu agama sering 
memandang bahwa penganut agama lain salah, dan dengan dalih untuk 
menyelamatkannya, mereka mengajaknya ke agama ini. Jika perlu, dengan 
kekerasan atas nama kebenaran agama. Akibatnya, perang atas nama agamapun 
sering terjadi. 

 Ketika masing-masing agama menyodorkan klaim kebenaran dan 
keselamatan hanya ada pada agamanya sendiri, sementara agama Hindu 
memandang bahwa keselamatan bukan merupakan monopoli dari salah satu 
agama. Berbagai agama itu merupakan jalan alternatif dan relatif sama menuju 
Tuhan yang sama. Hal ini berarti menghubungkan agama-agama kepada satu 
Tuhan. Sehingga adanya agama-agama yang plural tersebut tidak hanya berhenti 
sebagai fenomena faktual saja, tetapi kemudian dilanjutkan bahwa ada satu 
realitas yang menjadi pengikat yang sama dari agama-agama tersebut. Sikap 
pasrah dan ihlas dalam menerima eksistensi pluralisme agama yang memiliki 
pesan dasar yang sama tersebut, kiranya dapat membuka kesadaran keberagamaan 
yang lapang, toleran egaliter, terbuka yang kesemuanya itu merupakan bingkai 
pemikiran inklusifisme agama.  

 Dusun Plumbon Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, merupakan 
salah satu Dusun yang memiliki masyarakat berbeda-beda dalam beragama. 
Diantaranya adalah umat agama Hindu yang merupakan umat minoritas. Sehingga 
dengan kategori minoritas tersebut identitas dan aktivitas keberagamaan sebagai 
umat Hindu seakan-akan tereduksi oleh lingkungan yang mayoritas memeluk 
agama Islam. Sementara hidup ditengah-tengah pluralitas agama, tentu saja 
kesadaran inklusiv perlu juga di kemas dan diekspresikan melalui cara-cara yang 
baik, penuh hikmah dan kebijaksanaan dan bahkan jika perlu tetap dengan 
argumentasi yang akurat. 

 Untuk mengungkap permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian 
terhadap umat Hindu di Plumbon dengan pendekatan sosiologi dengan teori 
identitas dari Harold R. Isaacs dan John Harwood Hick. Data penelitian 
dikumpulkan melalui teknik pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat 
Plumbon tentang keberadaan umat Hindu. Data yang diperoleh kemudian penulis 
kelompokkan dan analisis dengan teknik analisis kualitatif. 

  ix



 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat di lapangan, menunjukkan 
adanya aktualisasi inklusivisme dari pemeluk umat Hindu di Plumbon serta 
kegiatan yang menunjukkan identitas keberagamaan mereka. Dengan sikap  
toleransi terhadap agama lain melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan 
serta ciri fisik upacara-upacara keagamaan dari kepercayaan umat Hindu di 
Plumbon menunjukkan bahwa eksistensi umat Hindu di dusun tersebut masih 
nampak kuat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Balakang Masalah  

 Secara ideal dapat dikatakan, bahwa agama-agama dianugerahkan kepada 

manusia untuk menyampaikan cinta kasih dari Tuhan. Cinta kasih itulah yang 

mestinya direfleksikan dalam menjalin relasi bersama. Eksistensi agama 

merupakan sarana pemenuhan kebutuhan esetoris manusia yang berfungsi 

untuk menetralisasi seluruh tindakannya. Tanpa bantuan agama manusia 

senantiasa bingung, resah bimbang, gelisah dan sebagainya. Maka, agama 

sebagai unsur esensi dalam kepribadian manusia dapat memberi peranan yang 

positif dalam pembangunan individu dalam masyarakat selama kebenarannya 

masih diyakini secara mutlak.  Sayangnya, dalam kenyataan prinsip yang baik 

ini tidak selalu demikian. Dalam sejarahnya, agama yang secara ideal dan 

normatif itu diharapkan membawa kesejukan bagi umat manusia, ternyata 

belum seluruhnya mampu diungkapkan oleh para pemeluknya. Sehingga 

agama dianggap dapat menjadi sumber konflik, bahkan bukan tidak mungkin 

orang justru mencari dasar-dasar pembenaran dalam kitab sucinya masing-

masing untuk membenarkan konflik yang terjadi.1

 

                                                 
 1 A.A. Yewangoe, Agama dan Kerukunan, Cet.II, (Jakarta: Gunung Mulia, 2002 ), 
hlm.xiii 
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 Di Indonesia hidup berkembang lima ajaran agama besar, yaitu agama 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha yang diakui secara resmi, sehingga 

seseorang nampak dihadapkan pada pluralitas agama. Negara kita yang 

berdasarkan pancasila mengandung wujud agar setiap warga Indonesia 

memeluk satu agama. Agama itu supaya diimani, dihayati dan diamalkan 

sebaik-baiknya. Disamping itu lebih diharapkan seseorang itu mengetahui 

sekedarnya empat agama yang lain. Hal itu membantu untuk menghindarkan 

rasa fanatik yang sempit, tidak sehat dan berlebihan.2

 Kendati begitu, para pemeluk agama tidaklah berdiri sendiri sebagai 

pribadi-pribadi yang terpisah. Mereka membentuk masyarakat atau komunitas, 

dan setingkat dengan kadar intensitas keagamaannya, masyarakat atau 

komunitas yang mereka bentuk bersifat dari sejak yang sangat agamis sampai 

kepada yang kurang atau tidak agamis. Struktur fundamental bangunan 

pemikiran teologi, biasanya terkait erat dengan tiga karakteristik. Yaitu: 

pertama, kecenderungan untuk mengutamakan loyaliatas kepada kelompok 

sendiri sangat kuat, kedua adanya keterlibatan pribadi (involevement)  dan 

pengahayatan yang begitu kental dan pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang 

diyakini kebenaranya; ketiga, mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan  

menggunakan bahasa pelaku dan bahasa seorang pengamat.  

 Menyatunya ketiga karakteristik dalam diri seseorang atau kelompok 

tertentu memberi andil yang cukup besar bagi terciptanya komunitas teologi  

yang cenderung bersifat eksklusif, emosional, dan kaku. Lebih dari itu ketiga 
                                                 
 2 Yusuf A. Puar, Panca Agama di Indonesia, Cet.I, (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1997), 

hlm.5  
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sifat dasar pemikiran tersebut menggoda pemiliknya untuk mendahulukan 

“klaim kebenaran” dari pada dialog yang jujur dan argumentatif. Dalam 

bentuk lain, seperti halnya orang Kristen atau Islam selalu  menggunakan 

standar berbeda untuk  dirinya yang biasanya standar itu bersifat ideal, 

sementara untuk penilaian agama lain menggunakan standar ideal yang lain 

yang lebih  bersifat realistis historis. Melalui standar ganda ini muncul 

prasangka-prasangka sosiologis dan teologis, yang ada kaitannya dengan 

memperkeruh hubungan antar agama.3

 Yang menarik adalah pemikiran suatu masyarakat agama terutama agama-

agama yang memiliki penganut cukup besar, tentang hubungan mereka secara 

keseluruhan. Yahudi misalnya, disamping terdapat perbedaan persepsi dan 

pendapat menyangkut pro dan kontra gerakan zionisme, namun semua pemeluk 

agama Yahudi ortodoks, konservatif maupun liberal, memiliki kesadaran 

inklusif sebagai satu kesatuan. Begitu pula dalam Hinduisme, sekalipun dalam 

paham ini terhimpun banyak sekali aliran keagamaan dengan sejumlah besar 

perbedaan dalam ajaran, kultus dan kelompok keagamaan, namun seluruh 

penganut Hinduisme terikat oleh rasa kebersamaan melalui pelaksanaan ritus 

tradisional dan pengaturan lembaga-lembaga keagamaan dalam cara yang 

hampir sama. 

 Di sisi lain setiap agama, dalam menjaga eksistensi ajarannya baik dalam 

memelihara religiusitas pemeluk atau dalam usaha menyebarluaskan ajaran 

masing-masing agama harus mampu menunjukkan keberadaannya. Seperti 
                                                 
 3 Mohammad Sabri, Keberagamaan Yang Saling Menyapa. (Yogyakarta : Ittaqo Press, 

1999), hlm. viii 
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halnya ungkapan  yang simbolis dapat dianggap sebagai sebuah sarana pokok 

untuk mempersatukan para anggota suatu masyarakat agama. Sepanjang 

berbagai bentuk ungkapan intelektual diindahkan, maka dapat dilihat adanya 

pengaruh ganda: bentuk tersebut dapat meningkatkan rasa solidaritas orang-

orang yang diikatnya, tetapi juga dapat berakibat pada sebaliknya. Berbagai 

kelompok keagamaan menginginkan adanya ketepatan pernyataan-pernyataan 

doktrinal untuk memperbesar ikatan antara para anggotanya dan hanya 

memandang sekunder kepada akibat pengaturan seperti itu terhadap spontanitas 

para anggotanya.4

 Plumbon adalah sebuah dusun yang terletak di Kecamatan Banguntapan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah yang memiliki masyarakat 

plural di dalam beragama. Islam merupakan agama mayoritas yang 

mendominasi dalam masyarakat tersebut. Yang mana dapat dijumpai beberapa 

kegiatan keagamaan yang bermotif dakwah, seperti halnya pengajian yang 

mencakup golongan orang tua, remaja, dan anak-anak. 

 Kemudian Agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik yang memiliki 

pemeluk lebih kecil jika di bandingkan dengan umat Hindu. Dalam masyarakat 

masyarakat plumbon Kristen Katolik membentuk sebuah blok-blok, yang 

berfungsi sebagai pos-pos koordinasi para pemeluk agama Katolik. Realitas 

blok-blok ini dibentuk oleh romo-romo sebagai pengemban “misi” pada tahun 

                                                 
 4 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama: Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan, 

penerjemah: Djam’anuri Cet II, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hlm. 194. 
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1968-an dengan ”pemberian-pemberian” kepada kaum miskin yang 

kekurangan.5

 Begitu juga dengan Hindu, sebagai agama yang pertama kali masuk ke 

dalam masyarakat Plumbon yang dibawa oleh seorang tentara Angkatan Darat 

yang bernama Pujo Semedi dari Bantul pada tahun 1960-an. Sekitar tahun 

1974-1975-an umat Hindu mendirikan sebuah Pura sebagai tempat ibadah 

mereka di Plumbon. Sebagai catatan setelah pembangunan Pura tersebut 

kehidupan umat bersifat defensif, dalam artian tidak berusaha menghindukan 

orang-orang hanya memperkuat keimanan saja yang ditekankan pada 

umatnya.6  

 Dengan melihat agama-agama dunia, maka secara plural kita disuguhi 

klaim yang saling bersaing untuk memiliki kebenaran yang menyelamatkan. 

Masing-masing umat percaya bahwa kitab sucinya benar dan jalan keselamatan 

yang disaksikannya adalah jalan yang shahih, satu-satunya jalan yang pasti 

menuju kebahagiaan abadi. Hal ini membuat inklusifisme Hindu nenarik untuk 

dikaji, mengingat masing-masing agama mempunyai hak dan kewajiban untuk 

mengembangkan agama mereka Dengan mengambil tempat di Plumbon 

sebagai dusun yang memiliki umat beragama yang berbeda, kiranya  penelitian 

ini dapat dilakukan. 

                                                 
5 M. Jadul Maula, Seri Publikasi Penelitian, Ngesuh Deso Sak Kukuban, (ed.), (Yogya:  

LKiS, 2002),  hlm. 79. 
 6 Ibid, hlm. 80 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat 

mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap umat Hindu di Plumbon terhadap keragaman agama yang 

ada pada dusun mereka? 

2. Bagaimana bentuk inklusivisme dan identitas keberagamaan umat Hindu 

Plumbon dalam pluralisme agama? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka di dalam mengadakan 

penelitian, penyusun mempunyai tujuan: 

a. Untuk mengetahui sejauh mana umat Hindu di Plumbon dalam menyikapi 

keragaman agama yang ada di Plumbon 

b. Untuk mengetahui bentuk inklusivisme dan identitas  keagamaan umat 

Hindu dalam pluralisme agama. 

2. Dengan tercapainya tujuan tersebut, kegunaan penelitian yang diharapkan 

adalah: 

a. Menambah pengetahuan penyusun yang ada pada pendidikan non formal 

dalam memperoleh gelar kesarjanaan. 

b. Dapat memberikan sedikit khasanah kepada ilmu perbandingan agama, 

terutama Fakultas Ushuluddin jurusan Perbandingan Agama Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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D. Tinjauan Pustaka 

  Untuk memperkuat penelitian ini, ada beberapa buku yang membahas 

masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Di antaranya dalam Buku 

yang berjudul Kebijaksanaan dari Timur, Beberapa Aspek Pemikiran 

Hinduisme oleh Robert C. Zehner. Telaah buku ini berpusat pada satu hal; 

yaitu Hindu sebagai fenomena sosio keagamaan yang telah berumur 4000 

tahun. Dari beberapa kiranya tercermin dari sebutan orang Hindu sendiri 

terhadap pandangan hidup mereka sebagai “Sanatana Dharma”, dharma abadi, 

yaitu kebenaran, moralitas atau tindakan mulia. Termasuk didalamnya 

inklusifisme Hindu yang menguraikan kesadaran Hindu terhadap agama lain 

terutama Kristen ketika Inggris memasuki India pada abad ke delapan belas.7

  Dalam buku Huston Smith, Agama-Agama Manusia. Buku ini membahas 

tujuh agama besar, salah satunya adalah agama Hindu. Dalam buku tersebut 

menguraikan tentang konsepsi Hindu mengenai jalan menuju Tuhan, bahwa 

berbagai agama besar merupakan jalan alternatif dan relatif sama menuju 

Tuhan yang sama.8

  Dalam buku karya Dr. Alwi Shihab; Islam Inklusiv, Menuju Sikap 

Terbuka Dlam Beragama. Buku tersebut menguraikan bagaimana Islam 

dihadapkan dengan Problematika agama, mengingat setiapa agama memiliki 

klaim keselamatannya masing-masing. Namun dengan mencari titik temu 

                                                 
 7 Robert C. Zehner, Kebijaksanaan dari Timur, Beberapa Aspek Pemikiran Hinduisme, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 178-205. 

 8 Huston Smith, Agama-Agama Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 

101 
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melalui membangun landasan sialog antar agama. Dengan catatan bahwa 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam dialog tidak saling melakukan 

intervensi terhadap  keyakinan atau mempengaruhi masing-masing 

pengikutnya. Dengan itu masing masing agama dapat hidup berdampingan 

secara harmonis dengan agama lain. 

  Fredrik Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya, identitas orang Pathan 

(Pasthun, Pakthun, Afghan) dapat dilihat melalui garis keturunan yang 

patrinial, penganut Islam yang ortodoks, mempunyai adat-istiadat yang umum 

dan khusus, serta memiliki kemandirian politik. Model ini menggambarkan 

orang Pathan yang memiliki citra diri yang merupakan alat umum untuk 

menilai perilaku dirinya dan orang Pathan lain.9

  Kemudian dalam buku yang diterbitkan Lkis Yogyakarta; Agama 

Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger . buku ini 

memberikan informasi tentang seluk beluk dua komunitas tradisional didalam 

mendefinisikan dirinya secara individual dan secara sosial tentang konsep 

ruang dan waktu, tentang agama dan kepercayaan, tentang politik dan 

ekonomi, serta tentang kehidupan sosial dan kemasyarakatan. 

 
E. Kerangka Teori 

  Untuk mengkaji Inklusivitas dan persoalan Identitas tentang Hindu di 

Plumbon diperlukan suatu kerangka teori yang bisa membantu menjelaskan 

kajian tersebut. 

                                                 
 9 Fredrik Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya, penerjemah Nining I Soesilo, Cet I, 

(Jakarta :UI-Press, 1988), hlm.126-145 
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  Agama Hindu selama beratus-ratus tahun tetap hidup bertetangga dengan 

penganut agama Parsi, Buda, Islam, Sikh dan Kristen. Hindu menyatakan 

bahwa keselamatan merupakan monopoli dari salah satu agama saja. Kitab-

kitab Veda sejak dulu menyatakan sikap agama Hindu yang klasik; berbagai 

agama itu hanya merupakan berbagai bahasa yang digunakan Tuhan untuk 

berbicara kepada hati sanubari manusia. “Kebenaran hanya satu, orang bijak 

menyebutnya dengan berbagai nama.”10

  Kita bisa mencapai puncak gunung kehidupan itu dari sisi manapun juga, 

namun setelah puncak itu tercapai maka jalan itu menjadi satu. Selagi agama-

agama itu berada di kaki gunung teologi., ibadat ataupun organisasi gerejani, 

mereka bisa amat berbeda satu sama lain. Perbwdaan kebudayaan, sejarah, 

geografi, dan temperamen kelompok, semuanya itu merupakan hal yang baik, 

karena memperkaya seluruh upaya manusia dalam hidu beragama. Bukankah 

hidup ini menjadi lebih menarik karana adanya sumbangan yang bermacam 

ragam dari penganut Konfusius, Tao, Buda, Kristen, dan Yahudi? “alangkah 

indahnya,” demikisn tulis seorang Hindu si zaman ini, “bahwa harus ada 

ruangan bagi seluruh keragaman, betapa kayanya ragam hiasan tersebut dan 

alangkah lebih menarik, dibandingkan jika sekiranya Yang Maha Kuasa 

menyatakan bahwa hanya ada satu cara yang aman, eksklusif, ortodoks serta 

murni.” Walaupun Ia Esa, namun kelihatannya Tuhan senang dengan 

keragaman sebagai hiburanNya. Namun tujuan di balik seluruh perbedaan ini 

adalah tujuan yang sama. 

                                                 
 10  Huston Smith, Agama-Agama Manusia. hlm. 101 
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  Sedangkan Identitas manusia dimaksudkan sebagai pangalaman aktual 

dalam situasi social tertentu, bukan sebagai entitas apapun yang dapat 

digambarkan oleh psikologi ilmiah. Dengna kata lain, “Identitas adalah cara 

individu mendefinisikan diri mereka sendiri.” Identitas merupakan bagian dan 

paket struktur kesadarankhusus dan karena itu dapat dipertanggungjawabkan 

dalam uraian fenomenologis.11

  Menurut Harold R. Isaacs, pembentukan identitas suatu kelompok terdiri 

dari anugerah dan pengenalan diri setiap individu, bersama-sama orang lain 

yang diperolehnya sejak lahir, di dalam keluarga tempat ia dilahirkan.  

Pemujaan terhadap kelompok etnis merupakan pemacu kepentingan Bangsa 

atau Suku yang terus mendesak sebagai kekuatan untuk membangun bangsa 

maupun mencerai beraikannya.12  

  Harold R. Isaacs menyisihkan beberapa pokok dalam membentuk identitas 

kelompok : tubuh, nama, bahasa, sejarah asal-usul, agama, dan kebangsaan. 

Setiap unsur dari identitas itu tidak berdiri sendiri, namun terkumpul dalam 

suatu kelompok elemen-elemen yang saling menjalin dan berhubungan erat 

tidak terpisahkan. Hal –hal tersebut dapat dilihat dan dirasakan telah 

menghasilkan hakikat dari beberapa hal yang dikenal sebagai sejarah, cerita-

cerita mitologi, cerita rakyat, seni, kesusasteraan, kepercayaan dan paraktek-

praktek keagamaan. 
                                                 
 11 Peter L. Berger dkk, “Pluralisasi Dunia Kehidupan,” dalam Hans Dieter Evers (peny), 

Teori Masyarakat, Proses Peradapan Dalam Sistem Dunia Modern, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 1988), hlm. 46. 

 12 Harold R. Isaacs, Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan 

Perubahan Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 48-51 
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  John Harwood Hick mengemukakan bahwa, terbentuknya identitas 

keagamaan seseorang karena “kebetulan kelahiran”. Orang tua merupakan 

fenomena yang kebanyakan terjadi dalam masyarakat tradisional. Hick 

menegaskan : “Adalah fakta yang terbukti bagi masyarakat umum (meskipun 

tidak selalu dipertimbangkan oleh para teolog) bahwa dalam kebanyakan kasus 

–katakanlah 98 atau 99 persen– agama  yang diyakini seseorang dan ditaatinya 

bergantung pada tempat kelahirannya. Artinya, jika seseorang dilahirkan dalam 

keluarga Muslim di Mesir atau Pakistan, orang itu cenderung menjadi seorang 

Muslim; jika dalam keluarga Buda di Sri Lanka atau Birma; orang itu 

cenderung menjadi seorang Buda; jika dalam keluarga Hindu di India, orang 

tersebut cenderung akan menjadi seorang Hindu, jika dalam keluarga Kristen 

di Eropa atau Amerika, orang tersebut cenderung menjadi seorang Kristen.”13

  Salah satu tujuan utama dari pernyataan tersebut adalah mengidentifikasi 

fakor-faktor yang mendorong orang beragama membentuk suatu identitas 

keagamaan. Disamping “kebetulan kelahiran”, Hick mengidentifikasi factor 

lain, yaitu “kecenderungan terhadap bawaan agama.” Bagi Hick manusia dapat 

didefinisikan sebagai ‘hewan penyembah, dengan kecenderungan mendalam 

untuk memahami dunianya secara keagamaan.’ Hick mengklaim bahwa bukti 

akan kecenderungan bawaan terhadap agama itu terletak pada peristiwa 

universal agama-agama disetiap masa. Hick juga menegaskan bahwa bias 

keagamaan itu berperan sebagai suatu sebab pendorong pada manusia modern 

                                                 
 13 Adnan Aslan, Menyingkap Kebenaran: Pluiralisme Agama dalam Filsafat Islam dan 

Kristen  Sayyed Hossein Nasr dan john Hick, Cet I, (Bandung: Alifya, 2004), hlm.151. 
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dan sebab penentu pada manusia primitif dalam membentuk identitas 

keagamaannya.14

 

F. Metode Penelitian 

1. Model Penelitian 

Model penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip 

oleh Lexy J. Moleong, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data-data deskriftif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan sari perilaku seseorang yang sapat diamati.15

Sebagai subyek penelitian yaitu sumber tempat memperoleh 

keterangan penelitian, dilakukan di Dusun Plumbon, Kecamatan 

Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakrta dengan 

pertimbangan, dusun Plumbon memiliki pemeluk agama yang berbeda, 

dengan aktivitas keagamaan yang sama kuatnya. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penyusun melakukan 

observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan 

penganmatan langsung tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

penelitian. 

                                                 
 14 Ibid, hlm. 153. 

 15  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitain Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rineka 

Cipta, 1991), hlm. 3. 
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b. Wawancara, yaitu metode untuk memperoleh informasi dengan pertanyaan 

pokok yang telah disediakan, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 

kemudian penulis mengembangkan beberapa pertanyaan lain yang 

dianggap relevan dengan masalah yang akan dibahas. Dan dari hasil 

wawancara tersebut, penyusun akan menjadikan data primer di dalam 

penelitian ini. 

c. Studi Pustaka, yaitu suatu langkah awal guna menambah pemahaman 

tentang permasalahan yang akan diteliti, dengan mengkaji buku-buku dan 

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Data yang 

terdapat dalam studi ini merupakan data sekunder yang digunakan untuk 

membantu data primer yang didapat penyusun dari lapangan penelitian. 

3. Metode Analisis Data 

  Setelah data berhasil dikumpulkan dengan lengkap, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisa data primer secara diskriptif analitik yang 

diperoleh dari informan dengan memperhatikan relevansinya dengan topik 

penelitian, kemudian menyusun data yang dikumpulkan, dijelaskan dan 

selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif dan induktif, yakni pola 

pikir berdasarkan fakta yang ada lalu dianalisa dengan pola pikir dari 

khusus ke umum dan dari umum ke khusus secara selektif.  

4. Metode Pendekatan 

  Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan 

sosiologis. Melihat dari bentuk topik yang diteliti, sangat erat sekali 

hubungannya dengan aktivitas, perilaku, serta tindakan masyarakat, 
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hubungan dalam keluarga, organisasi sosial, dimana obyek sosiologi 

adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia di 

dalam masyarakat.16

 

G. Sistematika Pembahasan 

  Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

 Pertama, bagian awal yang terdiri atas: halaman judul, halaman nota dinas, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, dan daftar table. 

 Kedua, bagian utama yang terdiri atas empat bab dan pada tiap bab terdiri dari 

sub bab sebagai berikut: 

1. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

2. Bab kedua, yaitu bab yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian 

melalui letak geografis, demografi / kependudukan, keagamaan, sosial 

ekonomi dan pendidikan. 

3. Bab ketiga, merupakan bab pembahasan mengenai konsep Hinduisme 

tentang pluralisme agama beserta faktor-faktor yang mempengaruhi 

identitas keagamaan. 

                                                 
 16 Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar , (Jakarta:PT Raja Grafindo Pwesada, 
2001), hlm. 25. 
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4. Bab keempat, penyajian data dan analisa data mengenai bentuk inklusivisme 

dan identitas keberagamaan umat Hindu di Plumbon, Banguntapan, Bantul, 

Yogyakarta dan sikap mereka terhadap realitas sosial terutama keragaman 

agama yang ada di Dusun mereka. 

5. Bab kelima adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran dan 

kata penutup. 

Ketiga, bagian akhir yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar 

riwayat hidup penyusun. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

DUSUN PLUMBON KEC. BANGUNTAPAN KAB.BANTUL 

YOGYAKARTA 

 

 

A. Letak Geografis 

  Geografis berasal dari bahasa Yunani yaitu dai kata geo dan grapein yang 

berarti ilmu tentang bumi. Sasaran sesungguhnya yang ditelaah oleh ilmi ini 

bukanlah semua hal tentang bumi, melainkan hanya permukaan dari bumi.1  

Menurut kamus pengantar umum, geografis berasal dari bahasa Belanda, 

yakni berasal dari kata geograpein yang berarti ilmu yang mempelajari 

keadaan dan peredaran di muka bumi, tentang alam dan segala isinya.2 Secara 

administrasi dusun Plumbon terletak di sebelah utara desa Banguntapan dari 

Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.3

 Adapun perincian mengenai jarak dusun dengan pusat ibu kota Bantul 

adalah sebagai berikut:  

a. Jarak antara dusun Plumbon dengan ibukota Kecamatan Banguntapan  

kurang lebih 3 km. 

b. Jarak antara dusun Plumbon dengan ibukota Kabupaten Bantul kurang 

lebih 25 km. 

 

                                                 
 1 The Liang Gie dan The Andrian, Ensiklopedi ilmu-ilmu (Yogyakarta: PUBIB, 1998), 
hlm. 210. 
 2 Adi Nugroho, Kamus Pengantar Umum (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hlm. 41. 
 3 Data Monografi Kelurahan Banguntapan bulan Maret 2007. 
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c. Jarak antara Dusun Plumbon dengan  ibukota Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta kurang lebih 50 km. 

 Dusun Plumbon mempunyai batas wilayah dari beberapa dusun yang di 

bawahinya. Yaitu:  

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan dusun Tegalrejo dan dusun Gedung 

Kuning. 

b. Sebelah barat berbatasan dengan dusun Babadan dan dusun Sokowaten. 

c. Sebelah utara berbatasan dengan dusun Sanggrahan serta Sorowajan Lama 

dan Sorowajan Baru. 

 

B. Kehidupan Sosial Budaya 

 Dalam menggambarkan keadaan sosial budaya masyarakat Plumbon 

peneliti menguraikan secara demografis sebagai berikut.  

1. Jumlah Penduduk 

 Pada tahun 2006 jumlah penduduk dusun Plumbon sekitar 595 jiwa 

yang tergabung dalam 152 KK. Dengan perincian 295 jiwa laki-laki dan 

300 jiwa perempuan. Adapun komposisinya bisa dilihat dalam tabel 

sebagai berikut. 

TABEL I 

JUMLAH  PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN 

No. Jenis Kelamin Keterangan 

(Jiwa) 

Prosentase/ % 

1 Laki-laki 295   49,58 

2 perempuan 300   50,42 

 Jumlah 595 100,00 

 Sumber: Monografi Dusun Plumbon tahun 2007 
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Dari tabel diatas dusun Plumbon memiliki penduduk yang mana 

jumlah laki-laki lebih sedikit prosentasenya dengan perempuan. 

Disamping itu dengan adanya para pendatang baik pelajar maupun 

perantau yang bertempat tinggal di kos-kosan/kontrakan, menjadikan 

jumlah penduduk Plumbon bertambah. Namun dalam penulisan tabel tidak 

dicantumkan karena status mereka yang hanya sementara dan tidak 

menetap.  

Jumlah penduduk masyarakat Plumbon tidak termasuk daerah yang 

komposisi penduduknya padat. Hal ini dikarenakan keikutsertaan 

masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB), juga 

adanya aggapan masyarakat yang memandang bahwa banyak anak juga 

menambah biaya, melihat tingkat pendidikan saat ini yang lebih modern. 

Hal tersebut bisa menggambarkan dari masyarakat plumbon tentang 

partisipasinya untuk menekan dari angka kelahiran. Sehingga dari situ 

dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk Plumbon 

tidak terlalu tinggi dan hanya biasa-biasa saja, atau angka mortalitas dan 

vertilitas seimbang sebagaimana umumnya.  

2. Mata Pencaharian 

 Secara geografis luas tanah dusun Plumbon secara keseluruhan 

adalah 22 Ha, terdiri dari sawah dan ladang 8 Ha, dan pemukiman 14 Ha, 

yang mana luas tanah tersebut difungsikan untuk berbagai kepentingan. 

Perkebunan yang berada di sebelah Timur Tenggara Plumbon ditanami 

jagung, ketela pohon, kacang panjang dan kedelai, juga digunakan sebagai 
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tempat penanaman tebu pada musim  kemarau. Sebagian masyarakat 

Plumbon masih ada yang menggunakan sawah sebagai mata pencaharian. 

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

TABEL II 

JUMLAH PENDUDUK BERMATAPENCAHARIAN 

No Mata Pencaharian Keterangan 

(Jiwa) 

Prosentase/% 

1 PNS 27     4,54 

2 Wiraswasta/Pedagang 125   21,01 
3 Petani 9     1,51 

4 Pensiunan 11     1,85 

5 Jasa  21     3,53 

6 Belum/tidak bekerja 402   67,56 

 Jumlah 595 100,00 

       Sumber: Monografi Dusun Plumbon tahun 2007 

 Dari data tabel diatas dapat dilihat mayoritas mata pencaharian 

masyarakat Plumbon, adalah wira swasta (warung-warung makan, rumah 

makan/restaurant, penginapan/perhotelan), pegawai perusahaan swasta, 

dan kerajinan. Kerajinan yang terletak di dusun Plumbon mempunyai 

kualitas eksport yang diprakarsai oleh perusahaan Starindo, Wijaya 

Meubel, memproduksi berupa pembuatan tas, pernik-pernik, serta 

kerajinan yang lain. Kemudian prosentase yang kedua adalah Pegawai 

Negeri Sipil yaitu sebagai guru, pegawai perkantoran, dan yang lainnya. 

 Adapun masyarakat yang bertani cukup sedikit, hal ini disebabkan 

tanah persawahan yang sudah mulai menyempit karena pembangunan dan 

diganti dengan pertokoan dan rumah. Walaupun demikian masih ada 
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keluarga yang mempunyai lahan sawah yang masih sampai sekarang 

dipertahankan yaitu bapak H. Sudarto. Dan ini dapat dilihat ketika musim 

panen terdapat gabah atau hasil panen lainnya (jagung, kedelai, kacang) 

yang dikeringkan di depan rumah. Masyarakat yang mulai meninggalkan 

pertanian ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang mulai 

maju serta memilih mata pencaharian yang lebih cepat menguntungkan, 

dan juga banyaknya masyarakat pendatang yang sudah menetap dan 

berkeluarga. Maka hal tersebut menunjukkan daerah Plumbon bakan 

termasuk daerah agraris. Angka pensiunan yang tersketsa adalah pensiunan 

dari pengajar, polisi, serta depertemen-departemen lainya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Plumbon dikategorikan sebagai 

masyarakat yang mengalami masa-masa transisi yaitu dari swasembada 

menjadi swadaya. Sedangkan yang belum bekerja sebanyak 402 jiwa atau 

67,56 %. Dalam jumlah 402 jiwa tersebut terdapat komposisi yang berusia 

00-03 tahun sebanyak 21 jiwa, sisanya masih dalam taraf proses belajar 

mengajar dan ada puyla yang tidak memiliki pekerjaan. 

 Astrid susanto mengatakan bahwa perubahan dalam masyarakat 

adalah merupakan sebuah fakta sosial yang bersumber dan bisa 

diindikasikan beberapa segmen yaitu majunya ilmu pengetahuan (sarana 

pendidikan, komunikasi yang maju, transportasi yang hampir 

menggunakan mesin, urbanisasi atau perpindahan penduduk, harapan dan 

tuntutan manusia menandakan kemajuan (progesif).4  

                                                 
 4 Astrid Susanto, Pengantar  Sosiologi Perubahan (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 37.  
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3. Tingkat Pendidikan 

 Sesuai aturan pemerintah dalam menggalangkan wajib belajar 

sembilan tahun, maka kualitas dari SDM masyarakat dapat ditingkatkan. 

Disamping itu juga membasmi buta huruf bagi masyarakat kalangan 

pedusunan. Sehingga dalam mewujudkan pembanguanan nasional bisa 

terealisasikan dengan lancar dan sampurna. 

Ilmu pengetahuan sebagai salah satu tujuan diberlakukan wajib belajar 

sembilan tahun oleh pemerintah, menunjukkan sangat bergunanya bagi 

manusia dalam menjalani berbagai tantangan kehidupan. Sehingga hanya 

lewat pendidikanlah hal itu bisa diwujudkan. Taraf pendidikan di dusun 

Plumbon tergolong kedalam masyarakat yang kurang maju, hal ini dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

TABEL III 

JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK 

No. Tingkat Lulus 

Pendidikan 

Keterangan 

(Jiwa) 

Prosentase/ % 

1 SD 89   14,96 

2 SLTP 143   24,03 

3. SLTA 314   52,78 

4. Sarjana 22     3,70 

5 Belum/Tidak sekolah 27     4,53 

 Jumlah 595 100,00 

       Sumber: Monografi Dusun Plumbon tahun 2007 
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 Di dusun Plumbon terdapat komposisi penduduk yang menempuh 

pendidikan sebanyak 568 jiwa atau kurang lebih 95,47 %. Sedangkan yang 

belum mengenyam pendidikan sebanyak 27 jiwa atau 4,53 %. Dalam 

jumlah 27 jiwa tersebut terdapat komposisi yang berusia 00-03  sebanyak 

21 jiwa. Dengan demikian berarti yang tidak pernah mengenyam 

pendidikan terdapat 6 jiwa atau kurang lebih 1,01 %. Yang menempuh 

SLTP keatas terdapat sebanyak 479 atau kurang lebih 84,33% dari jumlah 

penduduk dusun Plumbon. Komposisi yang menamatkan perguruan tinggi 

terdapat sebanyak 22 jiwa, SLTA sebanyak 314 dan SLTP sebanyak 143 

jiwa. Dengan demikian berarti dusun Plumbon berdasarkan pendidikan, 

penduduknya tergolong dusun yang memiliki kesenjangan antara 

penduduk yang berpendidikan relatif rendah dengan penduduk yang 

berpendidikan relatif tinggi. Masyarakat Plumbon belum bisa dianggap 

sebagai kawasan intelektual. Bukan disebabkan karena jauh dari sekolah 

formal atau sulit masuk sebuah sekolah yang lebih tinggi karena faktor 

kwalitas anak didik, namun lebih disebabkan kurangnya minat, bakat, serta 

kesadaran dari masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 
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C. Kehidupan Sosial Keagamaan  

 Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk insan 

yang lebih manusiawi. Keadaan keagamaan sangat berperan dalam 

menentukan perkembangan masyarakat dan efeknya terhadap kesejahteraan, 

baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, politik dan komunikasi.5 Agama 

menjadikan manusia menjalani hidup yang lebih jelas, penuh semangat, 

pantang menyerah serta bekerja keras dan mempunyai rasa sosial yang lebih 

terhadap sesama mahluk Tuhan.  

  Mengenai kehidupan agama, Islam merupakan agama yang paling banyak 

dipeluk oleh warga masyarakat dusun Plumbon dengan prosentase kurang 

lebih 88,24%. Agama lain yang dipeluk oleh warga masyarakat Plumbon 

adalah agama Hindu (4,87%), kemudian Kristen Katolik (4,54%), dan Kristen 

Protestan (2,40%). Untuk melihat jumlah pemeluk agama dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut: 

TABEL IV 

JUMLAH PEMELUK AGAMA 

 

No Agama Jiwa Persentase / % 

1. Islam 525 88,24 

2. Protestan 14 2,35 

3. Katholik 27 4,54 

4. Hindu 29 4,87 

 Jumlah  595 100,00 

      Sumber: Monografi Dusun Plumbon tahun 2007 

                                                 
 5 Bahtiar Efendi, Masyarakat Agama dan Pluralisme (Yogyakarta: Galang Pratika, 2000) 
hlm. 3 
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 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk si dusun Plumbon 

terdapat sebanyak 525 jiwa atau 88,24 % beragama Islam, 14 jiwa atau 

2,35 % beragama Kristen Protestan, 27 jiwa atau 4,54 % Kristen Katholik 

dan 29 jiwa atau 4,87% memeluk agam Hindu. Untuk agama Buda 

berdasarkan tabel di atas tidak ada pemeluknya. Dengan demikian secara 

keagamaan masyarakat Plumbon adalah masyarakat homogen dalam 

beragama, terbukti dengan 88,24% beragama Islam. Dengan itu 

masyarakat Muslim sebagai pemeluk agama mayoritas mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam lingkup sendi-sendi kehidupan sosial 

keagamaan  masyarakat Plumbon. 

 Dalam membicarakan masalah sosial keagamaan masyarakat 

Plumbon setidaknya ada tiga hal yang dapat diambil sebagai permasalahan 

keagamaan menurut perspektif Islam. Yakni sisa-sisa kepercayaan lama, 

pandangan tradisonal masyarakat serta penyebaran agama-agama.   

1. Sisa-sisa Kepercayaan Lama  

 Sebelum dan sesudah Islam datang, ada suatu kepercayaan yang 

hidup di masyarakat Plumbon yakni kepercayan kepada kekuatan yang 

ghaib yang tersembunyi di balik benda atau pohon/alam yang dianggap 

angker dan menakutkan. Yang mempengaruhi terhadap kehidupan 

masyarakat Plumbon baik secara kolektif maupun individu. Dengan 

adanya kepercayaan tersebut maka timbullah upacara-upacara tertentu 
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yang ditujukan kepada kekuatan ghaib yang tersembunyi agar tidak 

mengganggu serta tetap melindungi. 

 Sebagai contohnya adalah acara keagamaan Bersih Desa (Merti 

Desa) dan Ruwahan. Peringatan tersebut sampai sekarang masih 

dilakukan secara turun temurun dan bukan termasuk tradisi Islam murni 

melainkan tradisi Jawa yang mereka yakini sebagai upacara do’a 

syukuran atas hasil panen yang mereka peroleh dan permohonan ampun 

kepada Tuhan dengan mendoakan ketentraman arwah para leluhur yang 

telah mendahului mereka. Maka, istilah “Merti Deso” ini  adalah acara 

untuk mengadakan do’a bersama dari semua kalangan agama yang ada, 

baik Islam, Kristen, maupun Hindu.  

 Do’a bersama dianggap sebagai wahana integritas agama antar 

agama yang ada di Plumbon ditengah-tengah konflik elit agama serta 

institusi agama. Dalam pelaksanaan doa bersama ini setiap kalangan 

dari berbagai agama mempunyai kesempatan untuk memimpin do’a. 

Dari agama Islam dipimpin mbah Muh. Badroni selaku rois di Dusun 

Plumbon, dari kalangan Hindu dipimpin bapak Akir selaku imam di 

Pura Jagat Nata atau bapak Muhadi, sedangkan dari kalangan Kristen di 

pimpin oleh  bapak Cokro selaku sesepuh dari agama tersebut. Setiap 

peringatan Merti Deso warga membawa hasil bumi yang telah di masak 

untuk dibawa ke upacara, kemudian setelah itu, makanan saling ditukar 

agar bisa merasakan dan saling melengkapi. Menurut penuturan warga, 

acara seperti ini selain sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang 
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Maha Kuasa juga menandakan bahwa kerukunan agama tetap terjaga. 

Selain itu masih terdapat sebagian masyarakat yang pada saat tertentu 

melakukan sesajen di perempatan jalan yang diangggap “angker”, yakni 

sebuah tempat yang dianggap ada “penunggunya” yang biasanya di 

pohon-pohon besar.6

 Dalam penyelengaraan acara tersebut, khususnya acara tradisi 

bersih desa selalu dilakukan dengan pementasan wayang kulit. Dengan 

mengambil kisah serta riwayat dari lakon Dewi Sri, Sang Dewi Padi. 

Dengan biaya yang dipungut dari suka rela warga menurut 

kemampuannya. Namun untuk pementasan wayang tersebut sejak tahun 

1970-an tidak dilaksanakan kembali karena dianggap boros serta kurang 

biaya.  

2 Penyebaran Agama 

a. Agama Islam 

  Awal dari perkembangan Islam serta penyebaran agama di 

Plumbon adalah munculnya institusi-institusi agama dan 

formalitasnya. Masyarakat Plumbon termasuk dari masyarakat 

abangan. Bahkan sebelum tahun 1980 an Plumbon terkenal dengan 

areal “mo limo”nya semisal masih kebanyakan masyarakat yang 

mengisi "leklekan/melekan" semalaman suntuk pada acara-acara 

mantu/nikah, melahirkan atau bahkan kematian/sripahan dengan 

berjudi, serta kumpul kebo, menyembelih anjing untuk dimakan. 

                                                 
 6 Wawancara dengan Supardi, Ketua RT 13 Plumbon, 07 Mei 2008.  
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Maka ketika Islam mulai menjalankan dakwahnya, banyak warga 

asli Plumbon yang menentang keras tokoh Islam yang melarang 

hal-hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh H. Muh. Yamin.7 

Secara kuantitas masyarakat Plumbon Islam memang menunjukkan 

mayoritas, dengan prosentase sekitar 85,7% persen. 

  Meskipun perkembangan Islam tidak begitu kuat, tetapi 

melalui acara-acara ritual agama misal peringatan Nisfu Sya’ban, 

Syuranan, serta do’a bersama (Merti Bumi) tertanam unsur-unsur 

ajaran agama Islam. Sejak mulai tahun 1957 kegiatan Islam mulai 

digerakkan dengan melalui pengajian-pengajian, serta belajar al 

Qur’an bersama bagi anak-anak yang pada waktu itu masih 

menggabung dengan jama’ah pengajian di Sorowajan. Sehingga 

pada tahun 1987-an pergerakan Islam mulai lebih ditegakkan. Hal 

ini disebabkan tokoh-tokoh agama Islam tidak mau jama’ahnya 

tergerogoti oleh agama lain (Kristen, Katolik yang lebih dulu 

masuk). 

  Perkembangan lain sekitar tahun 1986 didirikan Masjid Al-

Muhtadin di dusun Plumbon, sesuai yang tertera di batu 

pengesahan Masjid Al-Muhtadin tercantum beberapa nama yang 

menjadi pelopor berdirinya yaitu, mbah Hardjodinomo sebagai 

pewaqaf tanah dengan SK. BUPATI No. 205/ WAQAF BANTUL 

tanggal 9 Oktober 1986 selaku Nadzir Abdul Asngad, H. Muh. 

                                                 
 7 Wawancara dengan M.Harun Ghozali, ketua takmir masjid Al Muhtadin, 11 Mei 2008 
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Yamin M. BA, Daldiri BA, H. Umar HW., serta Mudiono. 

Peresmian dari Masjid Al-Muhtadin tersebut diresmikan oleh 

Bupati Kepala Dati II Bantul Yogyakarta  KRT. Surya Padma 

Hadiningrat  pada tanggal 15 Juni 1988. 

  Disamping itu juga adanya musholla At Taqorrub yang 

didirikan hampir bersamaan dengan Masjid Al-Muhtadin pada 

tahun 1988. Awal mula didirikan Musholla At Taqorrub 

merupakan inisiatif pribadi dari almarhum Ir. H. Suproyo yang 

pada waktu itu hanya untuk keluarga saja atau kalangan pribadi. 

Letak bangunan yang berada di depan dan jadi satu bangunan 

dengan rumah beliau menunujukkan bahwa pembangunan hanya 

untuk pribadi saja serta tidak adanya keinginan dari pihak keluarga 

untuk meresmikan pembangunan. 

  Ketika Musholla At Taqorrub dibangun penduduk Plumbon 

masih sangat abangan sekali dengan banyak perjudian, pelacuran, 

serta kumpul kebo seperti penuturan Hj. Suproyo.8 Setelah 

peresmian dilakukan maka penduduk yang ingin melakukan sholat 

jama’ah cukup banyak namun hanya sholat Magrib dan Isya’.  

Disamping itu juga musholla At Taqorrub mengadakan pengajian 

selapanan yang melibatkan para wanita, walaupun pada awalnya 

diembel-embeli dengan arisan namun sekarang berkembang  

menjadi pengajian ibu-ibu malam Jum’at. Karena Ir. H. Suproyo 

                                                 
 8 Wawancara dengan Ibu Suproyo, pengurus musholla At Taqorrub, 11 Mei 2008  
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mempunyai waktu yang sibuk maka program musholla 

dilaksanakan oleh bapak Margito. Adzan dan iqomah dilakukan 

bapak Margito dibantu juga Bapak Ahmadi serta diadakan 

pengajian anak-anak pada bulan puasa Ramadhan. 

  Pada tahun 1993 Ir. H. Suproyo meninggal maka Musholla 

At Taqorrub dipegang oleh bapak Ahmadi serta bapak Margito. 

Namun beliau juga mengurusi Masjid Al-Muhtadin  maka lambat 

laun mussholla At Taqorrub menjadi kosong (hanya untuk sholat 

jama’ah) pihak keluarga saja. Pada tahun 2000 ada mahsiswa UIN 

Suka Jogja bernama Deni yang ingin menghidupkan lagi Musholla 

At Taqorrub namun tidak sampai lama sekitar dua bulan 

mahasiswa tersebut keluar. Maka sampai sekarang Musholla 

tersebut menjadi redup karena tidak ada yang mengurusi serta 

menghidupkan kembali. 

  Perkembangan kegiatan Islam lainnya adalah dengan 

diadakannya Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) Al-Muhtadin dan 

Play Group Al-Muhtadin sebagai sarana pendidikan Islam. Juga 

kegiatan pengajian yang sampai saat ini masih berjalan, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Pengajian bapak-bapak yang diselengarakan tiap malem Selasa. 

b. Pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan tiap malam Jum’at 

c. Pengajian remaja yang dilaksankan tiap malem Sabtu. 

d. Pengajian umum yang dilaksanakan tiap Ahad pagi.  
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  Hal tersebut menunjukkan sebagai rasa kesolidan dari 

masyarakat Muslim di dusun Plumbon. 

  Disamping hal tersebut diatas juga didirikan Yayasan 

Sabilul Muhtadin sebagai sarana pendukung berkembangnya 

agama Islam di Dusun Plumbon yang didirikan sekitar tahun 1990-

an yang diketuai oleh Drs. H. Harun Ghozalie MM,. Karena dalam 

naungan Yayasan Sabilul Muhtadin ini semua program Masjid 

serta program keagamaan lainnya bisa terkoordinir dengan baik dan 

berkwalitas. Sebagai bukti catatan pada tahun 1994-1995-an Masjid 

Al-Muhtadin tercatat sebagai Masjid terteladan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

b. Agama Kristen 

  Agama Kristen Katolik yang datang pada akhir tahun 1950-

an di dusun Sorowajan dan Sanggrahan sebagai dusun yang 

bersampingan dengan dusun Plumbon. Dusun tersebut sering di 

kunjungi romo-romo dan pasturan, kedatangan mereka ada 

kaitanya dengan “misi” yang mereka pernah mereka lakukan 

seperti di tempat lain. Kristen meningkatkan kegiatan keagamaan 

katolik di masyarakat dengan membentuk sebuah blok-blok, 

sebagai pos-pos koordinasi para pemeluk agama Katolik. Realitas 

blok-blok ini dibentuk oleh romo-romo sebagai pengemban “misi” 

pada tahun 1968-an dengan ”pemberian-pemberian” kepada kaum 
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miskin yang kekurangan.9

 

  Pada akhir dasawarsa 1960-an ada inisiatif dari orang 

Katolik yang dipimpin bapak Cokro Dimejo selaku dukuh yang 

awalnya beragama Islam kemudian masuk Katolik untuk 

membangun sekolah yang bertujuan untuk memberantas buta 

huruf. Maka, setelah selama satu tahun sekitar 1961, ada tawaran 

dari pastur dan romo-romo tadi untuk membangun sebuah Sekolah 

Dasar. Maka satu tahun kemudian mendapat izin dari Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

  Sampai saat ini murid-murid dari Sekolah Dasar masih 

cukup banyak sekitar 35-an anak perkelas, namun tetap mengalami 

penurunan karena tahun 1970-an masih sekitar 60-an anak 

perkelas. Lambat laun kemudian status SD hingga sampai pada saat 

ini tidak hanya anak dari orang Kristen saja yang masuk, namun 

anak Muslim ataupun Hindu juga masuk kesana, sehingga bisa 

dikatakan sebagai sekolah milikbersama. 

c. Agama Hindu   

  Agama Hindu sebagai agama yang pertama kali masuk 

kedalam masyarakat plumbon dan sekitarnya pada tahun 1966-

1968. Tahun ini adalah proses konsolidasi agama Hindu didaerah 

Sorowajan dan Plumbon. Yang dibawa oleh seorang tentara 

                                                 
 9 M. Jadul Maula, Seri Publikasi Penelitian, Ngesuh Deso Sak Kukuban, (ed.), (Yogya:  
LKiS, 2002),  hlm. 79 
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Angkatan Darat yang bernama Pujo Semedi dari Bantul.  

  Pada tahun 1960-an pengikut dari Pujo Semedi ini hanya 

beberapa orang saja namun setelah Pujo Semedi menyatakan 

masuk Hindu di daerah Pengok Yogyakarta yang sebelumya 

mengikuti Aliran 45 maka, banyak yang masuk agama Hindu. 

Orang-orang Aliran 45 pengikut dari Pujo Semedi ini menggalang 

warga Plumbon dan Sorowajan untuk masuk agama Hindu. 

Sehingga sekitar akhir dasawarsa tahun 1960-an dan awal 

dasawarsa 1970-an menjadi catatan sebagai semaraknya kehidupan 

agama Hindu. Pengikut dari agama Hindu ini mayoritas adalah 

masyarakat Plumbon, Sanggrahan, serta Sorowajan. 

  Sekitar tahun 1974-1975-an umat Hindu mendirikan sebuah 

Pura sebagai tempat ibadah mereka di Plumbon yaitu Pura Jagat 

Nata. Pura tersebut dalam naungan Yayasan Dharma Susila sesuai 

akte notaris The Eng Gie Sh. No. 18 tanggal 6 April 1978 dan No. 

58 tanggal 28 Mei 1983 (LEGES) Pengadilan Negeri Yk. No. 

1012/83 tanggal 2 Juni 1983 pada hari Kamis 2 Juni 1983. 

Terdaftar pada Kapaniteran PN. YK No. 81/83/Y terdaftar pada 

Kanwil Kanwil Depsos DIY No. 082/05/KY/V/79. Tanggal 10 Mei 

1979 terdaftar pada Dep Sos RI no. 1035/Y/PSSM/1079, tanggal 

22 Oktober 1979. Sebagai catatan setelah pembangunan Pura 

tersebut kehidupan umat bersifat defensif, dalam artian tidak 

berusaha menghindukan orang-orang hanya memperkuat keimanan 
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saja yang ditekankan pada umatnya.10 Namun dalam naungan 

Yayasan Darma Susila, mereka menyediakan Taman Kanak-Kanak 

Sekar Melati yang masuk tiap hari yang dahulu anak-anak Muslim 

banyak yang masuk ke TK tersebut. Namun sekarang muridnya 

hanya sekitar 10 orang saja.   

  Pembangunan rumah ibadah yang ada di dusun Plumbon 

seperti Pura tersebut tidak mengalami suatu masalah terhadap 

masyarakat umum, dan umat Islam khususnya sebagai umat yang 

mayoritas. Hal ini bisa diamati dengan program yang dilakukan 

oleh Pura Jagat Nata tersebut yang tidak bersifat “misi” agama 

serta keabsahan pendirian bangunan Pura Jagat Nata. Kemudian 

juga hanya digunakan sebagai tempat sembahyang dan tempat 

perayaan-perayaan hari besar seperti Galungan, Kuningan, dan 

perayaan  hari raya Nyepi dan lainya. 

  Secara kwantitas agama hindu hanya sekitar 4,87 % 

pengikutnya. Namun jama’ah yang mengikuti sembahyang di pura 

Jagat Nata ini begitu banyak dan bahkan lebih banyak dan lebih 

ramai dari pada agama-agama lainya, hal ini bisa dilihat ketika 

pelaksanaan acara keagamaan dengan areal parkir serta komunitas 

yang menghadiri. Adapun jama’ahnya banyak yang dari luar kota, 

serta luar pulau jawa seperti Bali, Lombok, dan juga masyarakat 

Hindu pribumi. Hal ini juga disebabkan Pura Jagar Nata dijadikan 

                                                 
 10 Ibid, hlm. 80  
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sebagai Parisada Hindu Dharma Indonesia se Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

  Perkembangan agama Hindu semakin tahun semakin besar 

dengan pembangunan dan perlebaran bangunan pura Jagat Nata 

tersebut. Hampir tiap tahun selalu mengadakan pelebaran, hal ini 

juga menunjukkan kesolidan dari pemuka-pemuka Hindu untuk 

menambah dan meningkatkan keimanan bagi umat dan jamahnya 

yang diketuai oleh bapak Wasyi Akir yang bertempat tinggal di 

dusun Plumbon RT 13, di samping  juga bapak Muhadi. 

  Secara geografis letak pura yang berdampingan dengan 

tanah kosong kas desa dahulu sebagai milik masyarakat, digunakan 

untuk pelebaran bangunan Pura. Menurut keterangan tanah tersebut 

ditukar guling dengan tanah lainnya.  Kemudian membujur ke 

Timur terdapat Balai Rukun Warga serta tempat pemakaman 

umum, kemudian ke timur lagi terdapat Masjid Al-Muhtadin 

Plumbon.  

 

 

D. Sarana Peribadatan  

 Rumah ibadah adalah kebutuhan semua umat dalam menjalankan syariat 

agamanya, baik Islam, Kristen, Hindu, Buda. Sungguh pun lingkup ibadah 

agama adalah luas, namun kebutuhan akan rumah ibadah tidak terelakkan. 

Syariat Islam sendiri mencakup seluruh aktifitas kehidupan manusia, tetapi 
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kebutuhan akan masjid sebagai rumah ibadah tetap penting. Hal ini 

menunjukkan bahwa rumah ibadah menjadi sesuatu yang menyatu dengan 

denyut kehidupan beragama11. Demikian juga di dusun Plumbon terdapat 

sarana ibadah sebagai  tempat kegiatan ibadah dalam rangka meningkatkan 

keimanan warga yang diantaranya terdapat sesuai tabel berikut ini: 

Tabel V 

Jumlah Sarana Peribadatan12

 

No. Tempat Ibadah Jumlah 

1. Masjid 1 

2. Musolla 2 

3.  Gereja  - 

4. Wihara - 

5. Pura  1 

        Sumber: Monografi Dusun Plumbon tahun 2007 

Tabel di atas menunjukkan sarana peribadatan bagi umat Islam masjid Al-

Muhtadin yang bertempat di RT 11,  Musholla Al Ihlas yang berada di RT 12 

yakni di tanahnya mbah Tris, serta Musholla "At Taqorrub" yang berada di 

RT 14 . Hal ini tentunya berkaitan dengan jumlah penganut agama Islam yang 

mayoritas di dusun itu, menimbulkan semangat baru dalam mendirikan 

tempat-tempat peribadatan. Pura yang telah didirikan sejak dahulu bertempat 

di RT 11, sebelah barat masjid "Al-Muhtadin". Dari data tersebut diatas tidak 

ada tempat ibadah bagi umat Kristiani, meskipun sebagai salah satu pemeluk 

                                                 
 11 Tarmidzi Taher, "Rumah Ibadah dan SKB 1969 dalam Republika,  30 Nopember 2004,  
hlm. 5  
 12 Data sarana ibadah dusun Plumbon Bulan Maret 2007 
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agama di dusun tersebut mereka merasa memiliki hak untuk membangun 

rumah ibadah seperti umat Islam dan Hindu, namun karena minoritas mereka 

terhambat dengan tidak menerimanya (rumah ibadah bagi Kristen) dari 

mayoritas Islam. Sehingga sampai saat ini Kristen terus berusaha untuk 

mendirikannya, walaupun belum terwujud. 

David Berry mengatakan bahwa harapan-harapan sosial ada dua macam 

yaitu pertama faktual (prediktif) yang berhubungan dengan apa yang 

sebenarnya ingin dilakukan orang, seperti keikutsertaan kita dalam kehidupan 

sosial tergantung pada kemampuan kita meramalkan bagaimana orang akan 

menanggapi tindakan kita, terlepas dari pemikiran-pemikiran kita tentang 

bagaimana mereka seharusnya menanggapi. Kedua harapan moral (preskiptif) 

yang berhubungan dengan apa yang seharusnya dilakukan orang atau harapan 

yang memberi pengarahan (preskiptif) dan dapat dinilai sebagai pasangan 

yang bersifat subyektif dari norma sosial (diciptakan oleh masyarakat), 

namun harapan-harapan hanya dipunyai individu-individu bukan suatu 

cerminan mekanis suatu norma atau aturan yang secara konvensional karena 

dalam harapan-harpan yang terjadi disini menjadi polemik antara harapan 

yang bersifat pribadi dan norma yang menjadi harapan sosial.13

 

 

 

                                                 
 13 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, terj. Paulus Wirutomo (Jakarta: 
PT. Raja Gravindo Persada, 2000  
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E. Struktur Organisasi Dusun Plumbon 

Stratifikasi sosial adalah merupakan hasil kebiasaan hubungan yang teratur 

dan tersusun antar manusia, sehingga setiap orang, setiap saat mempunyai 

situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertikal 

maupun mendatar dalam masyarakatnya. Adapun fungsi stratifikasi sosial 

adalah untuk menempatkan sesorang tersebut sesuai dengan tempatnya yang 

meliputi pekerjaan atau profesi, wilayah tempat tinggal atau lingkungannya, 

sumber pendapatan, atau sistem kelas dan kasta.14

Plumbon disebut sebagai dusun yang plural karena ada tiga agama besar 

yaitu Islam, Kristen, Hindu. Secara kuantitas pemeluk Islam lebih besar dari 

pada agama lainya. Maka dalam stratifikasi sosial politik jumlah tersebut 

sangat berpengaruh terhadap roda pemerintahan di dusun plumbon. Secara 

administrasi pemerintahan Plumbon dipimpin oleh seorang kepala dukuh 

yang beragama Islam yaitu Bapak Mudjono. Sebagai seorang dukuh dalam 

menjalankan sistem pemerintahan dukuh tidak hanya terfokus terhadap 

Dusun Plumbon saja. Namun dusun-dusun yang lain yang dibawahinya. 

Karena Islam lebih banyak dari pada agama lain berpengaruh sekali terhadap 

stratifikasi sosial di dusun Plumbon, hal tersebut sangat terlihat ketika 

mengadakan acara-acara keagamaan umat Islam, dalam mengadakannya bisa 

lebih besar dan lebih mudah dalam menyangkut urusan administrasi 

Secara ekonomi Stratifikasi sosial di dusun Plumbon sangat dominan dari 

orang Islam yaitu terlihatnya masyarakat yang maju serta lebih memilki 

                                                 
14  Astrid Susanto, Pengantar Sosiologi Perubahan Sosial (Bandung: Bina Cipta, 1979), 

hlm, 81-83 
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kekuatan kekuasan di dalam organisasi dusun Plumbon, serta berbagai 

perusahaan, perhotelan dan yayasan pendidikan. Sehingga dalam 

kepengurusan yang tercatat di Balai Desa Banguntapan banyak dari warga 

Plumbon. 

 Dalam pemerintahan di Dusun Plumbon sistem pemerintahanya tidak 

ditangani langsung oleh Kadus (Kepala Dusun) namun ada badan yang 

menangani sendiri yang bernaung di bawah pemerintahan dukuh. Yaitu 

Badan Musyawarah Kampung (BMK) yang diketuai oleh bapak Wagito SH. 

Adapun Kadus di jabat oleh Bapak Mudjono, yang bertempat tinggal di 

Plumbon.  

Adapun tugas dari Dukuh menjalankan program dari pemerintahan Desa, 

apa yang diputuskan pemerintah Desa, baik kinerjanya, masyarakatnya yang 

berkaitan dengan wilayahnya sendiri. Secara keseluruhan tugas dan 

mekanisme kerja aparat desa diatas telah berjalan sesuai dengan fungsi 

masing-masing.15

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15  Wawancara dengan Wagito, ketua BMK dusun Plumbon, 05 Mei 2008 
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BAB III 

HINDUISME DAN PLURALISME AGAMA 

 

Pluralitas agama merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita temukan berbagai macam agama. Seakan-akan 

keberbagaian agama merupakan fakta dan hukum Tuhan yang tidak dapat ditolak, 

dan dalam keberbagaian itulah manusia harus hidup bersama dan berhubungan 

satu sama lain. Setiap agama pada hakikatnya merupakan tanggapan manusia 

terhadap wahyu Tuhan atau sesuatau yang dianggap sebagai Realitas Mutlak. 

Dengan agama, manusia dapat menyadari hakikat keberadaannya di dunia. Selain 

itu, agama menawarkan jalan menuju keselamatan dan menghindari penderitaan. 

Oleh karena itu, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan; ia senantiasa 

mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. 

Sejak dulu, pertemuan antara penganut berbagai agama telah terjadi. Dari 

perjumpaan itu telah diahasilkan banyak kerja sama, namun tak sedikit pula yang 

mengakibatkan perselisihan, bahkan peperangan. Dunia keserbaagamaan 

menghendaki agar orang-orang harus saling menahan diri berlatih dalam 

ketidaksetujuan, membiasakan hidup dalam perbedaan, tidak saling menilai benar 

atau salah dan belajar saling menghormati supaya terhindar dari perbenturan dan 

konflik yang dapat menimbulkan malapetaka. Bukan hanya bagi umat beragama 

tetapi juga secara keseluruhan. 
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Sebagaimana di sinyalir oleh Harold Coward, bahwa pluralisme 

keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia 

dewasa ini. Meskipun dalam arti tertentu pluralisme keagamaan selalu ada 

bersama kita. Ketegangan kreatif yang ditimbulkan pluralisme serng menjadi 

katalisator bagi bagi wawasan baru dan perkembangan agama. Memang 

adakalanya dalam sejarah masing-masing agama tantangan pluralisme surut ke 

belakang, sehingga menandai suatu masa kemandekan rohani. Dan apabila 

tantangan pluralisme ini menegang kembali, biasanya tumbuh semangat baru ke 

dalam tradisi yang ada. Jadi meskipun tantangan pluralisme keagamaan 

merupakan suatu krisis pada zaman kita, sekaligus ia merupakan peluang untuk 

perkembangan rohani.1 

Dalam kehidupan beragama, pluralisme agama tidak hanya sekedar 

sebagai fakta tentang keragaman agama dengan segala perbedaan-perbedaannya. 

Tetapi lebih dari itu, pluralisme agama adalah berkaitan dengan asumsi-asumsi, 

anggapan-anggapan, dan penilaian dari suatu agama tertentu terhadap agama lain.  

Hal inilah yang pada gilirannya akan membentuk sikap bagaimana seharusnya 

menyikapi agama lain tersebut. Dengan kata lain bahwa dalam kehidupan 

beragama, pluralisme agama merefleksikan suatu bentuk hubunga diantara agama-

agama, sekaligus denga perbedaan-perbedaan dan persamaan untuk menyatakan 

diri agar diakui sebagai yang paling benar.2

                                                 
 1  Harold Coward, Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama, terjemahan: Bosco 
Carvallo, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.  
 2  Alwi Shihab, Islam Inklusif, menuju sifat terbuka dalam Beragama, (Bandung Mizan, 
1997), hlm. 39. 
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Pluralisme agama dalam konteks agama di tandai oleh kenyataan adanya 

berbagai agama, yang secara eksistensial memiliki tradisi yang berbeda satu sama 

lain. Perbedaan ini lahir dari perbedaan sejarah kelahiran dan teologi masing-

masing agama yang menandai sikap eksklusifitas. Selama itu pluralisme 

merupakan fenomena internal dalam agama-agama, baik yang berkenaan dengan 

aspek penafsiran maupun perlembagaan, yang keduanya saling terjalin satu sama 

lain. Perbedaan penafsiran melahirkan aliran, sekte atau mazhab keagamaan, yang 

pada gilirannya melahirkan trasisi-tradisi keagamaan, organisasi-organisasi dan 

komunitas keagamaan. 

A. Konsep Hindu tentang Pluralisme Agama. 

 Hindu sebagai agama yang pada umumnya mempunyai masyarakat yang 

bersifat toleran dan suka membolehkan, tidaklah mengingkari konflik intern 

yang kadang-kadang terjadi dan bahkan penganiayaan diantara beberapa 

kelompok. Tetapi berdasarkan frekuensi kejadian-kejadiannya, situasi-situasi 

konflik ini secara akurat dapat dianggap kecil. Toleransi terhadap 

keanekaragaman dalam beberapa hal adalah wajar dalam tradisi hindu, hal ini 

dikarenakan; pertama, toleransi merupkan perluasan dari rumusan 

epistimologi Hindu tentang kebenaran dan kesalahan. Kedua, Sistem sosial 

hindu yang didasarkan pada prinsip dharma, dibangun atas realitas kelompok-

kelompok sosial yang berbeda-beda. Sehingga tradisi keanekaragaman 

bukanlah suatu persoalan berat yang harus dipecahkan.3

                                                 
 3 Fazlur Rahman dkk,  Agama Untuk Manusia, Ali Noer Zaman. Editor, Cet. I, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm. 98 
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 Adalah menarik untuk diperhatikan bahwa prinsip-prinsip dharma yang 

mengatur kehidupan seorang Hindu mensyaratkan situasi keanekaragaman 

yang mana keanekaragaman merupakan integral dengan keadaan (samsara) 

dunia. Dari perspektif dharma, jalan yang tepat untuk menghindari konflik 

dengan orang lain adalah memantapkan tempatnya sendiri di dalam 

masyarakat dan memenuhi kewajiban dan tugas yang terkait dengannya. 

Dengan kata lain memenuhi dharma sendiri dan mencegah dari mencampuri 

tugas dan kewajiban orang lain. Ini merupakan pesan penting yang ditemukan 

dalam kitab Bhagavad Gita agar dapat memelihara keharmonisan masyarakat. 

Tugas-tugas lain memberikan bahaya; peringatan yang jelas dalam kitab 

tersebut. ”Lebih baik memenuhi aturan diri sendiri, meskipun tidak sempurna 

dari pada aturan-aturan lain yang dapat dilakukan dengan sempurna”. 

 Toleransi terhadap keanekaragaman agama di dalam Hindu dapat dilihat 

dan mungkin dihargai jika dipandang dari doktrin svadharma. Perhatian 

utama harus sesuai denga dharma sendiri dan tidak dengan dharma orang lain. 

Kita tidak boleh berusaha mengubah dharma orang lain sesuai dengan norma 

dan aturan yang mengatur kehidupan diri sendiri, karena campur tangan 

mengakibatkan konflik. Namun toleransi ini juga ditandai dengan beberapa 

bentuk isolasi dimana berbagai kelompok sosial yang berbeda telah berjalan 

tanpa banyak interaksi satu sama lain. Tidak adanya interaksi diantara 

kelompok-kelompok sosial juga tercermin dalam hubungan agama Hindu 

dengan kelompok-kelompok keagamaan non Hindu di India. 
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 Isolasi dan sikap acuh tak acuh merupakan cara-cara utama Hindu 

berhubungan dengan tradisi-tradisi agama lain di India, seperti kaum 

Zoroaster, Yahudi, Kristen dan Muslim. Namun demikian ada sedikit contoh 

interaksi agama. Pada tingkat kesalehan umum, kuil-kuil dari dewa atau roh-

roh yang berpengaruh sering dikunjungi oleh penganut berbagai agama untuk 

meminta bantuan roh ini. Sebagai misal Nagore, suatu kota kecil di India 

sering dikunjungi oeleh orang Islam, Hindu dan Kristen. Orang dapat juga 

melihat perkembangan agama Sikh sebagai contoh interaksi yang baik antara 

agama Hindu dan Islam.4

 Di samping mengembangkan dan mengimplementasikan sikap yang 

toleran dan humanis, ajaran agama Hindu yang patut dikembangkan adalah 

ajaran yang menghargai perbedaan dan bersedia mengembangkan ajaran yang 

sifatnya dialogis, yang merupakan landasan atau dasar-dasar kerukunan hidup 

beragama yang sejati, seperti diamanatkan dalam mantra-mantra kitab suci 

Veda berikut: 

a. Menghargai pluralisme (perbedaan) agama/ kepercayaan dan budaya 

serta mewujudkan kemakmuran bersama. 

 Berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan 

berbagai bahasa daerah, yang menganut berbagai kepercayaan (agama) 

yang berbeda. ( Atharvaveda XII.1.45 ) 

b. Mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama 

kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan. 

                                                 
4  Ibid, hlm. 104 
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 Aku satukan pikiran, dan langkahmu untuk mewujudkan 

kerukunan di antara kamu. Aku bimbing mereka yang berbuat jahat 

menuju jalan yang benar. (Atharvaveda III. 8.5). 

c. Mewujudkan kehidupan yang harmonis serta dialogis. 

 Wahai umat manusia! Hiduplah dalam harmoni dan kerukunan. 

Hendaklah bersatu, dan bekerja sama. Berbicaralah dengan satu 

bahasa, dan ambilah keputusan dengan satu pikiran. Seperti orang-

orang suci di masa lalu yang telah melaksanakan kewajibannya, 

hendaklah kamu tidak goyah dalam melaksanakan kewajibanmu. 

(Regveda X.191.2) 

d. Mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan bermusyawarah dan 

menumbuhkan saling pengertian. 

 Wahai umat manusia! Pikirkanlah bersama. Bermusyawarahlah 

bersama. Satukanlah hati, dan pikiranmu dengan yang lain. Aku 

anugrahkan pikiran yang sama, dan fasilitas yang sama pula untuk 

kerukunan hidupmu. (Regveda X.191.3). 

e. Mengembangkan hati yang tulus ikhlas dan persahabatan yang sejati. 

 Wahai umat manusia, Aku memberimu sifat ketulus ikhlasan, 

mentalitas yang sama, persahabatan tanpa kebencian, seperti halnya 

induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir, begitu seharusnya kamu 

mencintai sesamamu. (Atharvaveda III.30.1). 

f. Mengembangkan keharmonisan yang sejati, baik kepada orang yang 

dikenal dan bahkan dengan orang asing sekalipun. 
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Hendaknya harmonis dengan penuh keintiman di antara kamu, 

demikian pula dengan orang-orang yang dikenal maupun asing. 

Semogalah dewa Asvina menganugrahkan rahmat-Nya untuk 

keharmonisan antar sesama. (Atharvaveda VII.52.1).. 

 Dalam usaha meningkatkan kerukunan intra, antar, dan antara umat 

beragama yang dilandasi dengan teologi yang humanis, pluralis dan dialogis, 

dikutipkan pernyataan Svami Vivekananda pada penutupan sidang Parlemen 

Agama-Agama sedunia, tepatnya tanggal 27 September 1893 di Chicago, 

Amerika Serikat, karena pernyataan yang disampaikan oleh pemikir Hindu 

yang sangat terkenal pada akhir abad yang lalu itu (sudah 108 tahun lewat) 

senantiasa relevan dengan situasi saat ini. Pidato yang menggemparkan dunia, 

dan memperoleh penghargaan yang tinggi seperti ditulis oleh surat kabar 

Amerika sebagai berikut: "An orator by divine right and undoubted greatest 

in the Parliament of Religion". Kutipan yang amat berharga itu diulas pula 

oleh Jai Singh Yadav (1993), dan diungkapkan kembali oleh I Gusti Ngurah 

Bagus (1993), sebagai berikut: "Telah banyak dibicarakan tentang dasar-dasar 

umum kerukunan agama. Kini saya tidak sekedar mempertaruhkan teori saya. 

Namun, jika ada orang yang berharap bahwa kerukunan ini akan tercapai 

melalui kemenangan dari suatu ajaran agama terhadap penghancuran agama 

lainnya, maka kepadanya saya akan katakan: "Saudara harapan anda itu 

hanyalah impian yang mustahil". 
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 Di samping mantra tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan 

kerukunan hidup beragama dalam rangka integrasi nasional, kiranya perlu 

dipahami dasar-dasar teologis kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di 

amanatkan dalam kitab suci Veda dan susastra Hindu lainnya. 

B. Jalan Menuju Realitas Tertinggi 

 Adanya keragaman agama nampaknya tidak menjadi suatu masalah bagi 

orang-orang yang sangat yakin bahwa agama mereka sajalah yang benar. Juga 

tidak menjadi masalah bagi orang yang memandang agama sebagai berbagai 

proyeksi atau spekulasi manusia tentang sesuatu yang misterius yang 

dipahami sebagai Tuhan. Pluralitas menjadi suatu masalah jika seseorang 

percaya ada satu realitas transenden, namun pada saat yang sama ia ingin 

menganggap kedudukan agama lain sebagai pencarian manusia akan 

kebenaran dan keselamatan.  

  Dalam menanggapi persoalan kebenaran dari tradisi agama ada beberapa 

pendekatan yang prinsipil, yaitu; eksklusivisme, inklusivisme dan pluralisme. 

Pandangan eksklusivisme sangat ekstrim, karena mengklaim bahwa 

kebenaran hanyalah miliknya, sedangkan pluralisme adalah bentuk moderat 

dari relativisme, yang menyatakan bahwa semua agama adalah benar. Antara 

dua posisi tersebut, ada inklusivisme (monistik) yang menyatakan bahwa 

keselamatan bukanlah milik agama tertentu, tetapi agama lainpun 

memilikinya. Hanya saja kebenaran yang ada di luar dirinya (penganut agama 
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lain) itu disebut agama anonim.5 Tokoh-tokoh inklusivis monistik antara lain 

Yustinus martir, Raymundo Panikkar, Diogness Allen, dan Simone Well. 

Inklusivisme monistik yang paling terkenal adalah Karel Rehner. 

  Diantara inklusivisme monistik dan pluralisme, masih ada teologia yang 

mungkin, yaitu inklusivisme pluralistik. Menurut pandangan ini, bahwa suatu 

agama tertentu itu benar dan bisa ada agama-agama lain sama benarnya. 

Tokoh aliran ini adalah Schuberr Odgen. Teologia ini tidak setuju dengan 

eksklusivisme dan inklusivisme monistik. Dengan menganggap bahwa hanya 

ada dan hanya mungkin ada satu agama yang benar (there not only is, but can 

be only one true religion). Odgen sebagai tokoh paham ini juga tidak sepakat 

dengan pluralisme yang mengatakan bahwa bukan hanya mungkin ada, 

melainkan memang ada agama lain yang benar (there not only can be, but are 

other true religion).6

  Kalau kita melihat kedua inklusivisme tersebut, baik yang monistik 

maupun pluralistik, masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan. 

Kekuatan inklusivisme monistik adalah bisa mempertahankan keagamaannya, 

dan menghubungkannya dengan karunia diluarnya, tanpa mengorbankan 

prinsip Solus Kristus (dalam dunia Kristen). Sedangkan kelemahannya adalah 

memandang orang yang beragama lain sebagai penganut agama anonim, dan 

mengabaikan perbedaan yang mendasar antara agama yang satu dengan yang 

lain. Kekuatan Odgen sebagai contoh tokoh inklusivisme pluralistik adalah 

dia memprsembahkan keselamatan manusia ke sumber yang paling dalam, 
                                                 
 5 Nurcholis Madjid, Teologi Inklusif Cak Nur, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 
2001), hlm. 12  
 6 Ibid, hlm.13 
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yaitu Kasih Allah. Kelemahannya, dia menganggap ringan penyaliban 

Kristus. 

  Dengan melihat agama-agama dunia, maka secara plural kita disuguhi 

klaim yang saling bersaing untuk memiliki kebenaran yang menyelamatkan. 

Masing-masing umat percaya bahwa kitab sucinya benar, jalan yang menuju 

kebahagiaan abadi. Orang Yahudi mengklaim bahwa Tuhan talah 

menampakkan dirinya melalui sejarah Yahudi sebagaimana ditafsirkan oleh 

iman para nabi. Muslim mengklaim bahwa Tuhan, melalui nabi Muhammad, 

telah menunjukkan kebenarannya dalam Al-Qur’an. 

  Berlawanan dengan agama Hindu yang menyatakan bahwa keselamatan 

merupakan monopoli dari salah satu agama saja. Berbagai agama merupakan 

berbagai jalan alternatif dan relatif sama menuju Tuhan yang sama. Hal ini 

disebutkan dalam kitab-kitab Agama Hindu sejak diturunkannya kitab suci 

Veda sudah mengamanatkan umatnya untuk mengembangkan sikap 

Inklusivisme dan pluralisme artinya mengakui ada kebenaran pada tradisi 

keagamaan lain serta adanya beragam konsepsi yang sejati (the real) dan 

memberi respon terhadapnya, seperti tampak dalam perkembangan agama 

Hindu di Bali, kepercayaan kepada roh suci leluhur masih mendapatkan 

tempat yang semestinya. Berbagai agama merupakan berbagai bahasa yang 

digunakan Tuhan untuk berbicara kepada hati sanubari manusia, “kebenaran 

hanya satu; orang bijak menyebutnya dengan berbagai nama.”7

                                                 
 7 Huston Smith, Agama-Agama Manusia, hlm. 101 
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  Salah seorang dari orang suci Hindu dalam abad ke-19 secara berturut-

turut mencari Tuhan melalui ajaran asli dari sejumlah agama besar di dunia. 

Berturut-turut mencari-Nya melalui Pribadi Kristus, melalui ajaran Qur’an 

yang diwahyukan Tuhan tanpa gambaran itu, dan melalui bermacam-macam 

perwujudan Tuhan dalam agama Hindu. Pada setiap upaya, hasilnya adalah 

sama: bahwa Tuhan yang sama itu juga diwahyukan, di suatu saat menjelma 

menjadi Kristus, saat berikutnya berbicara melalui Rosul-Nya yaitu 

Muhammad, selanjutnya mengambil rupa Vishnu Pemelihara atau Shiva 

Penyempurna. Dari rangkaian pengalaman ini lahirlah serangkaian ajaran 

tentang kesatuan asasi dari agama Hindu yang paling indah mengenai hal ini.8

 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Identitas Keagamaan 

 Agama pada dasarnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan bisa 

dikatakan pula bahwa semenjak manusia dilahirkan pada dasarnya sudah ada 

pembawaan agama. Karena itulah dalam komunitas manusia tidak pernah ada 

masyarakat tanpa agama. Dalam agama Islam hal ini disebut fitrah, yang ada 

dalam diri manusia semenjak ia dilahirkan di muka bumi. Setiap orang 

memiliki potensi dan naluri agama yang sangat inheren dalam dirinya. Jika 

ada orang yang tidak beragama atau bahkan menolak dan membenci agama 

itu merupakan “penyimpangan” atau tidak wajar yang bisa terjadi 

dikarenakan faktor-faktor tertentu. 

                                                 
 8 Ibid, hlm. 102 
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 Untuk menyelidiki identitas seseorang tentu sangat komplek. Salah satu 

tujuan bab ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong orang 

beragama membentuk suatu identitas keagamaan. Salah seorang tokoh 

Kristen yang bernama John Harwood Hick mengemukakan disamping 

kebetulan kelahiran, dia mengidentifikasi faktor lain, yaitu kecenderungan 

bawaan terhadap agama. Bagi Hick, manusia dapat didefinisikan sebagai 

hewan penyembah dengan kecenderungan mendalam untuk memahami 

dunianya secara keagamaan. 

 Hick mengklaim bahwa bukti akan kecenderungan bawaan terhadap 

agama itu terletak pada peristiwa universal agama-agama di setiap masa. Hick 

juga menegaskan bahwa bias keagamaan itu berperan sebagai suatu sebab 

pendorong pada manusia modern dari sebab penentu pada manusia primitif 

dalam membentuk identitas keagamaannya. 

 Menarik untuk dicatat bahwa Islam melihat kecenderungan bawaan 

terhadap agama ini (al-Qur’an menyebutnya al-fitrah) bersama peran orang 

tua sebagai sebab pendorong penerimaan Islam. Dari sudut pandang Islam, 

fitrah dapat didefinisikan sebagai keagamaan yang tanpa syarat dan 

primordial murni. Dalam hadits, Nabi bersabda: “Setiap anak dilahirkan 

dengan fitrah (keagamaan primordial). Lalu orang tuanyalah yang yang 

membuatnya Yahudi, Kristen atau Majusi.9 Menariknya al-Bukhari menyebut 

hadits ini dalam konteks penafsiran ayat berikut: “Maka, hadapkanlah 

wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah) ; (tetaplah atas) fitrah Allah 

                                                 
 9 Bukhari, Bukhari Muslim, bab Tafsir, hadits  no.298 



51 
 

yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan 

pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui.” (30:30). 

 Dengan bersandar pada ayat ini Islam menilai bahwa manusia mewarisi 

kecenderungan keagamaan melalui kelahiran. Keberagamaan primordial ini 

murni dan berakar mendalam pada wujud seseorang. Tidak ada perubahan 

dalam penciptaan Tuhan. Dia tidak melakukan kontradiksi karena 

mencipatakan manusia memiliki sifat yang asing terhadap agama, lalu 

menyerunya agar mengakui agama. Sebaliknya, manusia secara alamiah 

diberkati agama yang murni dan sederhana. Yang diperlukan manusia adalah 

mengigat apa yang telah ada melalui bantuan wahyu tertentu. Ini juga 

menunjukkan bahwa Islam adalah nama agama primordial yang 

menampakkan diri melalui seluruh agama wahyu.10

 Disamping sisi, secara umum agama akan memberikan kepada sistem 

kemasyarakatan sesuatu yang menjadi dasar identitas dan 

kesalingtergantungan antar keluarga. Bagi masyarakat bukit misalnya, warga 

yang berpindah agama khususnya ke dalam Islam (karena perkawinan atau 

bukan) akan dipandang oleh masyarakatnya atau orang yang bersangkutan 

sebagai orang Muslim. Atau secara tradisional, orang-orang Islam 

menganggap semua orang Perancis secara otomatis adalah orang Kristen dan 

banyak dari mereka yang terkejut dengan kenyataan adanya pertambahan 

jumlah orang Eropa yang tidak memiliki afiliasi Kristen dengan jelas. 

                                                 
 10 Ibid , hlm. 153 
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Sebaliknya orang Eropa kebanyakan menganggap semua orang Turki, Persia 

dan Arab adalah Muslim dan terkejut mendpatkan bahwa ada orang-orang 

Arab beragama Kristen yang memiliki asal-usul sebelum zaman Islam..11

 Dalam kebiasaan setiap hari di Timur Tengah, termasuk Israel, 

masyarakat diidentifikasi dan difahami sesuai kamunitas religio-sosial yang 

mereka ikuti tanpa dipertimbangkan apakah masyarakat itu memiliki 

komitmen agama tertentu atau apakah beberapa diantara mereka memiliki 

identitas yang lebih personal atau dipersonalisasikan dibandingkan yang lain. 

   Pengidentifikasian seperti ini bersifat sosial. Maka orang harus 

membedakan, pada satu sisi, hubungan antara seseorang dengan orang lain 

yang beragama secara sosial dengan menekankan identitas kultur, dan pada 

sisi lain, hubungan seseorang yang beragama secara pribadi dengan 

menekankan keyakinan pribadi. Atau orang cenderung untuk sekedar 

mengidentifikasi mereka dengan suatu jalan hidup atau serangkaian tertentu. 

Juga dapat membedakan anatara identitas sosial dan identitas agama, yakni 

anatara makna identitas sosial dan makna identitas agama. Agamalah yang 

memberi makna eksistensi sosial manusia12

                                                 
 11 K.R. Sundararajan, op.cit, hlm.176. 
 12 Ibid, hlm 178 
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BAB IV 

BENTUK INKLUSIVISME DAN IDENTITAS UMAT HINDU PLUMBON 

DALAM PLURALISME AGAMA 

 

A. Sikap Umat Hindu Plumbon terhadap Pluralisme Agama 

  Sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif terhadap obyek 

tertentu bersasarkan hasil penalaran, pengalaman dan penghayatan individu. 

Dengan demikian sikap terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman seseorang, 

serta tergantung pada obyek tertentu.1 Menurut Allport bahwa sikap merupakan 

yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus menerus dengan 

lingkungan. Dengan seringnya berinteraksi dengan lingkungan, akan 

menjadikan seseorang untuk dapat menentukan sikap karena disadari ataupun 

tidak. Sikap tersebut tercipta karena pengalaman yang dialaminya dan sikap 

merupakan penafsiran dan tingkah laku yang mungkin menjadi indikator yang 

sempurna atau bahkan tidak memadai.2

  Sikap disini merupakan indikasi seseorang dalam melakukan suatu 

perbuatan atau tindakan. Dengan adanya hubungan antara satu orang dengan 

orang lain akan menimbulkan berbagai macam sikap sesuai dengan situasi 

yang dihadapi. Misalnya seseorang akan menunjukkan sikap tidak senangnya 

kepada lingkungan jika masyarakat di lingkungan tersebut selalu 

mengganggunya, dan sikap juga mempengaruhi kehidupan keberagamaan 

seseorang karena sikap merupakan implikasi dari apa yang didapat dan 
                                                 
 1 Jalaludin, Psikologi Agama, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 
hlm. 201 
 2 Ibid, hlm. 202 
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dilihatnya dalam masyarakat dengan melakukan perbuatan yang diwujudkan 

dalam tingkah laku. 

  Berbagai masyarakat agama tidak saja berbeda-beda dalam isi ekspresi 

pengalaman keagamaan teoritis yang dimiliki, tetapi juga dalam tingkat 

semangat dan kedalaman perasaan keagamaannya. Dalam setiap agama dapat 

dengan mudah ditemukan adanya sikap-sikap keagamaan yang penuh 

semangat, mendalam dan kuat. Disamping sikap yang sebaliknya, seperti acuh 

tak acuh, masa bodoh dan malas, akan tetapi menjadikan tingkah laku lahiriah 

yang terukur sebagai patokan deskripsi tanpa memahami arti yang terkandung 

dibalik konsep-konsep, sikap dan perbuatan keagamaan, tidak akan dapat 

menghasilkan pemahaman yang sempurna tentang suatu persekutuan 

keagamaan. 

 Setiap masyarakat agama tidak mungkin hidup dalam keadaan isolatif atau 

terpisah sama sekali dari dunia dan persoalan-persoalan yang berada di luar. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dari 

beberapa informan, di dusun Plumbon sikap toleransi telah memperlihatkan 

bentuk sikap saling tenggang rasa. Dalam hal ini penulis mengelompokkan 

sikap yang ditunjukkan oleh umat Hindu Plumbon dalam dua kelompok: 

1. Bidang Sosial Kemasyarakatan 

 Hal ini terlihat pada waktu pembangunan masjid, perbaikan jalan 

dan pembangunan pura. Pada pembangunan masjid, minoritas Hindu 

membantu dalam mendirikan dan memperbaiki masjid, Sebagaimana 

yang diungkapkan Mukri kaur pembangunan dusun Plumbon: 
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Ketika kita membangun masjid selain pekerja harian, warga juga 
ikut membantu. Pada saat ngecor lantai dua ada sebagian dari 
orang Hindu ikut sambatan.walaupun hanya sebatas satu atau dua 
kerjaan saja, dan disana mereka terlihat akrab antara orang satu 
dengan yang lain.3

 

 Hal senada juga diungkapkan oleh Eko Yunianto salah seorang 

warga plumbon yang mengatakan, orang Hindu membantu dalam 

memperbaiki masjid, mereka bukan pekerja yang dibayar, tetapi mereka 

bekerja seperti kerja bakti.4

 Masjid yang dimaksud di atas adalah masjid al-Muhtadin yang 

didirikan pada tahun 1986-1988. seiring dengan berjalannya waktu masjid 

diperluas dengan membeli sebidang tanah yang berada disebelah utara 

masjid yang sekarang difungsikan sebagai asrama takmir dan madrasah 

diniyah. Asrama ditempati oleh para pelajar dari berbagai universitas, 

disana mereka bertugas menjadi takmir untuk mengurusi berbagai 

kegiatan yang ada di masjid dan madrasah.5  

  Dalam kegiatan nasional khususnya pada saat memperingati hari 

ulang tahun kemerdekaan republik Indonesia, masyarakat Plumbon 

berkumpul dalam suatu tempat yang sekarang digunakan sebagai balai 

dusun Plumbon. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suparjo sebagai 

berikut: 

 

                                                 
 3 Wawancara dengan Mukri, Kaur pembangunan dusun Plumbon, 12 Mei 2008 
 4 Wawancara dengan Eko Yunianto, warga dusun Plumbon pada tanggal 12 Mei 2008 
 5 Hasil observasi dan wawancara dengan Mahrul Afandi, pengurus takmir masjid al-
Muhtadin pada tanggal 05 November 2008 



56 
 

Sebagai warga yang menghormati jasa para pahlawan, semua 
warga mengadakan acara yang diadakan di balai dusun. Dalam 
acara tersebut dari pihak masing-masing agama diberikan 
kesempatan untuk memanjatkan doa. Umumnya doa dibacakan 
dengan bahasa Indonesia dan kadang-kadang ada yang masih 
menggunakan teks doa. Kita tahu sendiri, do’a merupakan hal 
pokok dalam setiap kehidupan bermasyarakat maupun beragama. 
Sehingga setiap masing-masing pemuka agama diberikan 
kesempatan untuk memanjatkan do’a. Setelah  diakhiri dengan doa 
penutup giliran muda-mudi untuk pentas seni.6
 

  Perbuatan keagamaan yang dilakukan bersama-sama, seperti doa 

bersama, pemujaan bersama dan sebagainya, dapat menjadi pengikat 

yang sangat kuat para anggota suatu kelompok keagamaan ataupun 

masyarakat. 

  
 Sikap toleransi oleh penganut agama Hindu di Plumbon juga 

diperlihatkan pada kegiatan gotong royong dalam peristiwa baik pada saat 

penyediaan peralatan maupun proses upacara pemakaman, yang mana 

warga dari semua kalangan agama  ikut mengambil peralatan yang berada 

dimasjid untuk para tamu yang bertakziah. Seperti yang dikatakan oleh 

Rohmadi warga dusun Plumbon sebagai berikut: 

Ketika ada orang meninggal dunia warga baik dari pemuda 
Kristen, Hindu dan Islam membantu menyidiakan peralatan bagi 
keluarga yang terkena sripahan7 dari awal sampai acara selesai. 
Dan kami berlima termasuk salah seorang warga Hindu ikut 
membantu dalam menggali kubur.8
 
 

 

                                                 
 6 Wawancara dengan Suparjo, ketua Rt 11 dusun Plumbon, 02 Mei 2008.Mudjono, kepala 
dusun Plumbon, 02 Mei 2008  
 7 Sripahan adalah sebutan bagi keluarga yang salah satunya meninggal dunia.  
 8 Hasil wawancara dengan Rohmadi, pengurus RISMA al Muhtadin, 02 Mei 2008 
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 Dalam proses upacara kematian dilakukan sesuai dengan peraturan 

agama yang meninggal, seperti didalam Islam yang biasanya diawali 

dengan pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an, sambutan dari pihak 

keluarga makhasinul mayit dan diakhiri dengan do’a. Berbeda dengan 

upacara kematian Hindu di Plumbon yang cukup dengan sambutan dari 

pihak kelurga dan jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman. 

Sedangkan dalam proses pemakaman, dilakukan sesuai dengan peraturan 

agama yang meninggal. Jika tiba saat berdo’a mereka memanjatkan do’a 

menurut kepercayaannya masing-masing.9

2. Bidang Sosial Keagamaan. 

 Adat merupakan salah satu produk budaya yang lahir setelah 

malalui sauatu proses pergumulan yang panjang suatu komunitas 

masyarakat dalam rentang waktu yng tanpa batas. Adat isatiadaat yang 

sudah berjalan turun temurun dari generasi ke generasi menumbuhkan 

anggapan umum (persepsi) masyarakat local yang sampai pada taraf 

keyakinan dan kepercayaan. Mengakarnya keyakinan terhadap adat yang 

telah berjalan turun temurun dari masa ke mada semakin lama samakin 

menguat untuk tetap dipelihara dan dijaga sksistensi adat tersebut. Untuk 

menjaga kesinambungan dengan orang yang sudah meninggal biasanya 

diadakan acara-acara slametan. Masyarakat jawa mengadakan upacara 

slametan sejak malam pertama ketika seseorang meninggal dunia.10  

                                                 
 9 Wawancara dengan Mudjono, kepala dusun Plumbon, 02 Mei 2008 
 10 Budiono Herusatoto, Simbolisme dalam Bdaya Jawa (Yogyakarta: Hanindita,1997), 
hlm. 100 
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 Demikian halnya dengan masyarakat Plumbon terutama oleh 

masyarakat Muslim, upacara kematian ini diadakan pada hari pertama 

sampai ketujuh, dilanjutkan keempatpuluh, ke seratus dan keseribu hari 

sesudah orang meninggal dunia, 

 Upacara kematian ini diadakan untuk memperingati hari kematian 

dan mendoakan arwah mereka yang meninggal. Pada pelaksanaan hari 

kematian ini umat Islam mengadakan doa bersama dengan mambaca surat 

Yasin dan Tahlil, dan dalam acara tersebut bagi yang mempunyai hajat 

menyertakan sebagian umat Hindu untuk membacakan do’a bersama. 

seperti yang dikatakan oleh bapak Harun Ghozali sebagai berikut; 

 Di daerah sini (Plumbon) bagi masyarakat Muslim yang 
mengadakan acara slametan, baik dalam acara tasyakuran setelah 
mantenan (pernikahan) maupun pitung dinan (tujuh hari) sengaja 
mengundang orang-orang yang beragama non Muslim, walaupun 
hanya sebagian. Karena bagaimanapun juga mereka tetangga dekat 
bahkan ada yang keluarga mereka sendiri yang kebetulan dulunya 
mereka juga non Muslim. yang namanya diundang meraka tetap 
datang dan kalaupun tidak mereka pamit.11

 
 Menurut Geertz, slametan merupakan upacara keagamaan yang 

melambangkan kesatuan mistis dan sosial bagi mereka yang ikut serta di 

dalamnya. Slametan merupakan wadah bersama bagi masyarakat untuk 

mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dan pengalaman 

perseorangan, dengan suatu cara yang memperkecil ketidakpastian, 

ketegangan dan konflik. Slametan dapat diadakan untuk memenuhi semua 

hajat seseorang sehubungan dengan suatu peristiwa yang ingin 

                                                 
 11 Wawancara dengan M.Harun Ghozali, ketua takmir masjid Al Muhtadin, 11 Mei 2008 
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diperingati, dikultuskan, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, panen, 

memohon kepada arwah penjaga desa dan lain sebagainya.12

 Selain kepedulian umat Hindu dalam acara tersebut diatas, mereka 

juga ikut serta dalam peringatan-peringatan hari besar Islam. Dalam 

bentuk nyatanya akan sangat terlihat pada saat memasuki hari raya Idul 

Fitri dan Idul Adha, dimana sebagian masyarakat Hindu pada hari raya 

Idul Fitri mendatangi rumah-rumah umat Muslim untuk memberi ucapan 

selamat dan bermaaf-maafan. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh 

Gunata salah seorang warga Plumbon: 

Di malam hari raya Idul Fitri anak-anak TPA al Muhtadin keliling 
desa umtuk takbiran, itu membuat anak-anak dari agama lain 
kepingin ikut, walaupun yang namanya anak tahunya hanya senang 
berkumpul dan bermain. Pada saat hari kedua setelah lebaran Idul 
Fitri, mereka (Hindu) khusunya para remaja ikut bergabung dengan 
rombomgan muda-mudi muter kerumah-rumah untuk minta 
maaf.13

 
 Kegiatan hari raya Idul Fitri yang dilakukan oleh umat muslim 

memberikan kesempatan terutama kepada remaja Hindu untuk bertemu 

dan minta maaf kepada golongan selain mereka. Namun tidak semua 

rangkaian kegiatan Idul Fitri disambut dengan senang begitu saja. Ada 

sebagian umat Hindu yang kurang senang ketika suara takbiran melalui 

speaker masjid dilantunkan secara keras. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ishaq salah satu takmir masjid al Muhtadin: 

 
 

                                                 
 12 Cliford Geertz, Abangan Santri, Priyayi dalam Masyarakat  Jawa, Alih bahasa Aswab 
Mahasin (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm. 13-14. 
 13 Wawancara dengan Gunata, warga dusun Plumbon, 03 Mei 2008 
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Setelah kita melakukan takbir keliling bersama dimalam hari, 
sebagian dari kita melantunkan kalimat takbir dimasjid dengan 
menggunakan pengeras suara, setelah beberapa jam kemudian ada 
salah seorang dari warga Hindu melalui sesepuh warga Plumbon 
datang dan memperingatkan kami agar suara tidak disalurkan ke 
pengeras suara atas dengan alasan sudah larut malam. Sejak itu 
kami saat takbiran baik di hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri 
melihat waktu, kalau sekiranya sudah larut malam pengeras suara 
kami matikan dan cukup lingkungan masjid yang mendengarkan.14

 

 Dalam kegiatan hari raya Idul Adha beberapa orang dari umat 

Hindu ikut berpartisipasi pada saat penyembelihan hewan qurban, mereka 

ikut memotong-motong, mebersihkan dan membagikan daging qurban 

dan pada gilirannya mereka juga mendapatkan daging qurban sebagai 

tanda terima kasih.15

  Dalam menjalin hubungan dengan sesama, baik itu antara umat 

Hindu ataupun non Hindu, disamping berdasar toleransi beragama, umat 

Hindu berkeyakinan pada salah satu ajaran dalam agama Hindu sendiri 

yang terdapat dalam Panca Sradha yaitu percaya pada hukum karmapala, 

apapun yang dilakukan seseorang akan kembali pada pelakunya. 

  Menurut Djuretna mengutip pendapat dari Durkheim hubungan 

interaksi yang terjadi di masyarakat termasuk dalam solidaritas mekanik 

yang merupakan dasar kohesi sosial dimana satu individu merupakan satu 

mikrokosmos yang bersifat kolektif yang diperkuat oleh disiplin suatu 

komunitas. Solidaritas mekanik ini lahir dari kesamaan yang ada dalam 

                                                 
 14 Wawancara dengan Ishaq, takmir masjid al-Muhtadin, 03 Mei 2008 
 15 Ibid. 
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diri anggota masyarakat dan ia timbul dari kenyataan bahwa sejumlah 

keadaan kesadaran dimiliki oleh semua anggota masyarakat.16

 

B. Bentuk Inklusivisme Hindu Plumbon 

 Dalam tradisi Hindu, hubungan antara guru dan murid bersifat pribadi. 

Pada umumnya, agama Hindu melarang pengajaran doktrin agama secara 

umum dan terbuka. Seorang guru harus yakin bahwa muridnya secara 

intelektual dan emosional mampu dan secara penuh dapat mengambil ajaran 

agama, serta seorang guru harus mengkomunikasikan ajaran-ajaran ini pada 

tingkat yang sepadan dengan kematangan intelektual dan emosional para 

muridnya. Sehingga orang yang tahu tidak merasa terpaksa untuk 

membenarkan pandangan-pandangan keliru dari orang lain, kecuali jika 

diminta untuk itu dan yang terakhir juga berkualitas untuk menerima ajran 

yang tepat. Oleh karena itu, jelas tidak ada semangat misi dalam keadaan di 

atas, tidak ada keinginan untuk mengajarkan atau membenarkan pandangan-

pandangan keliru dari kelompok luar17

 Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab III, bahwa adanya 

keragaman agama nampaknya tidak menjadi suatu masalah bagi orang-orang 

yang sangat yakin bahwa agama mereka sajalah yang benar. Juga tidak menjadi 

masalah bagi orang yang memandang agama sebagai berbagai proyeksi atau 

spekulasi manusia tentang sesuatu yang misterius yang dipahami sebagai 

                                                 
 16 Djuretna A. Imam Muhni, Moral dan Religi menurut Emile Durkheim dan Henry 
Bergson, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 33 
 17 Fazlur Rahman dkk,  Agama Untuk Manusia, Ali Noer Zaman. Editor, Cet. I, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm. 100 
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Tuhan. Dengan keberagamaan yang inklusif, maka akan semakin di sadari 

bahwa semua jerih payah manusia akan berakhir pada satu tujuan yang sama, 

yaitu menuju Tuhan Yang Maha Esa.  

 Oleh sebagian mayarakat Hindu Plumbon inklusivisme dipahami sebagai 

jalan kebajikan yang harus menjadi dasar agama dalam situasi apapun. Umat 

Hindu Plumbon telah sedikit banyak memanifestasikan dari pandangan ini. 

Mereka menyadari bahwa semua jerih payah manusia, akan berakhir pada satu 

tujuan yang sama, yaitu menuju Tuhan Yang Maha Esa. Proses kehadirat 

Tuhan merupakan sebuah upaya pendekatan spiritual. Diantaranya Seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Akir Direjo sebagai berikut: 

Sesungguhnya, semua ajaran agama yang ada dan berkembang dimuka 
bumi ini, bertitik tolak kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Banyak hal yang mendorong kita harus percaya terhadap adanya 
Tuhan itu. Adanya kejadian dan keajaiban di dunia ini, menyebabkan 
kepercayaan itu semakin mantap. Semuanya itu pasti ada sebab- 
musababnya, yang kemufian berakhir pada Tuhan Yang Maha Kuasa.18

 

 Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Kertha Suwarso yang 

memahami Hindu sebagai jalan upaya pencarian kebenaran sebagai berikut:  

Saya memeluk agama Hindu, karena itu saya disebut orang Hindu, sama 
seperti orang yang mengikuti agama misalnya Islam disebut Islam atau 
yang lainnya. Bagi saya, agama saya adalah suatu upaya pencarian 
kebenaran tanpa kenal lelah. Hanya ada satu kebenaran, hanya manusia 
menjelaskan hal ini dengan cara berbeda.19

 

                                                 
 18 Wawancara dengan Akir, wasi pura Jagad Nata, 19 April 2008.  
 19 Wawancara dengan Kertha Warso, pengurus Pura Jagad Nara, 20 April 2008 
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  Dengan demikian, maka di satu sisi setiap umat beragama boleh 

memutlakkan agama yang dianut dirinya saja, tetapi pada sisi lain juaga harus 

membuka diri terhadap ruang toleransi antar pemeluk agama untuk 

memutlakkan agama yang dianutnya. Dalam kerangka pemikiran demikian, 

maka agama jelas memperoleh legitimasi nilai pemutlakan. Secara filosofis 

dapat dirumuskan bahwa bentuk agama sebagai jalan menuju Tuhan adalah 

relatif, tetapi didalamnya terkandung muatan subtansial yang mutlak sebagai 

manifestasi dari komitmen diri umat beragama terhadap ajaran agamanya 

masing-masing. 

  Namun tidak semua umat Hindu di Plumbon dapat memahami secara 

sempurna mengenai inklusifisme Hindu. Hal ini disebabkan karena faktor usia 

yang masih kecil serta pendidikan yang kurang matang. Seperti yang dikatakan 

oleh Sadiman, salah seorang pemeluk agama Hindu plumbon sebagai berikut: 

 Yang penting saya itu menjalankan ajaran, kalau waktunya ibadah ya 
langsung saja datang ke Pura, memohon pada Tuhan. Mengenai paham 
Hindu itu bagaimana saya kurang tahu.20

 Hal senada juga diungkapkan oleh  bapak Jalmono, pemeluk agama Hindu 

sebagai berikut: 

Setahu saya semua yang kita alami harus kita saring agar tercapai apa yang 
menjadi tujuan kita, karena kehidupan manusia selalu berubah-ubah, 
segala macam kesenangan dan penderitaan bagi manusia hanyalah 
rangkaian dari kehidupan.21

                                                 
 20 Wawancara dengan Sadiman, pemeluk Hindu di Plumbon, 24 April 2008. 
 21 Wawancara dengan Jalmono, seorang warga Hindu di Plumbon, 22 April 2008. 
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  Tata Susila berarti peraturan tingkah laku yang baik dan mulia yang harus 

menjadi pedoman hidup manusia. Tujuan tata susila ialah untuk membina 

hubungan yang selaras atau perhubungan yang rukun antara seseorang 

(Jiwatma) dengan mahluk yang hidup disekitarnya, perhubungan yang selaras 

antara keluarga yang membentuk masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, 

antara satu bangsa dengan bangsa yang lain dan antara manusia dengan alam 

sekitarnya. Telah menjadi kenyataan bahwa perhubungan yang selaras atau 

rukun antara seseorang dengan mahluk sesamanya, antara anggota-anggota 

sesuatu masyarakat, suatu bangsa, manusia dan sebagainya, menyebabkan 

hidup yang aman dan sentosa. Suatu keluarga masyarakat bangsa atau manusia, 

yang anggota-anggotanya hidup tidak rukun atau tidak selaras pasti akan runtuh 

dan ambruk. Perhubungan yang rukun dan selaras berarti kebahagiaan dan 

perhubungan yang kacau, atau tidak rukun berarti malapetaka. 

 Dalam kenyataannya wujud dari inklusivisme Hindu Plumbon banyak 

dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan terutama dalam agama Islam yang 

mencakup masyarakat Plumbon yang mana kegiatan tersebut mendapatkan 

perhatian dari orang-orang Hindu. Sebagaian dari mereka menyambut baik 

dengan kegiatan-kegiatan yang mengajak terutama masyarakat Plumbon untuk 

berbuat kebaikan. Seperti pengajian yang diadakan setiap ahad pagi, pengajian 

yang mencakup muda-mudi RISMA (Remaja Islam Masjid), yang mana acara 

tersebut merupakan sarana  untuk membentuk moral umat berbudi luhur. 

Seperti yang disampaikan oleh saudari Sadaryati sebagai berikut: 

Saya kira  kita tidak bisa pungkiri bahwa kegiatan di sini sangat banyak 
seperti ceramah minggu pagi, kalau setiap hari apa gitu, saya dengar sering 
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ada pengumuman pengajian dari masjid dan lain sebagainya, paling tidak 
semua itu pasti tujuannya baik. Ya kita tanggapi dengan baik juga. 22

 
Begitu juga yang diungkapkan oleh Isworo salah satu umat Hindu Plumbon 

sebagai berikut: 

 
Kalau saya sebagai orang Hindu tidak bisa asal bicara saja, harus bisa jaga 
mulut. Orang baik dan buruk kan kebanyakan dinilai dari apa yang 
dibicarakan. Mengenai apa yang saya rasakan terhadap kegiatan yang 
diadakan oleh orang Islam kita berprasangka baik aja. Terutama kegiatan 
buat muda-mudinya, membangun moral mereka sangat penting.23

  
 

 Begitu juga dengan kehidupan masyarakat yang mencakup kegiatan 

sehari-hari dijadikan sebuah tolak ukur dan pengalaman diri. Sehingga diri 

mereka dapat terhindar dari kepedihan dan penderitaan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Tri Sukmono sebagai berikut: 

Hidup memang tak semudah yang kita rencanakan, tetapi paling tidak kita 
mempunyai arah tujuan hidup. Dari situ saya bisa melihat dari tingkah 
laku orang lain, bagaimana mereka menjalani hidup, menyelelesaikan dan 
menghindari masalah24

 
 Untuk memberikan batasan tentang manakah yang disebut tingkah laku 

baik atau buruk, benar atau salah, tidaklah mudah untuk menentukan secara 

tegas mengenai klasifikasi dari pada baik dan buruk itu adalah sangat sulit. 

Sebab baik dan buruk seseorang belum tentu baik atau bauruk bagi orng lain. 

Hal ini tergantung tingkat kemampuan dan kepercayaan serta pandangan hidup 

seseorang itu sendiri.  

 Akan tetapi menurut agama Hindu disebutkan secara umum bahwa 

perbuatan yang baik yang disebut Cubhakarma itu adalah segala bentuk 
                                                 
 22 Wawancara dengan Isdwi Dharmarani, sekretaris PMHD di Plumbon 19 April 2008 
 23 Wawancara dengan Isworo, salah satu umat Hindu di Plumbon. 
 24 Wawancara dengan Tri Sukmono, warga Hindu di Plumbon, 21 April 2008 
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tingkah laku yang dibenarkan oleh ajaran agama yang dapat menuntun manusia 

itu ke dalam hidup yang sempurna, bahagia lahir bathin dan menuju kepada 

persatuan Atman dengan Brahman (Tuhan Yang Maha Esa). Sedangkan 

perbuatan yang buruk (acubhakarma) adalah segala bentuk tingkah laku yang 

menyimpang dan bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Meskipun masih 

dalam proses memahami yang intinya melihat orang lain, namun tidak 

menutup kemungkinan terdapat suatu potensi untuk meluaskan pandangan 

sendiri dan memperdalam pemahaman diri seseorang. 

  Disamping dipengaruhi oleh agama luar paham inklusif dimanifestasikan 

melalui kegiatan organisasi pemuda umat Hindu Plumbon yang dinamakan 

PMHD (Paguyuban Muda-mudi Hindu Dharma). Yang mereka tidak hanya 

menempatkan orang-orang Hindu dalam jabatan keorganisasian, namun 

pemeluk dari agama non Hindu juga dilibatkan dalam anggota keorganisasian. 

Hal ini dinyatakan oleh Isdhewani salah seorang pengurus PMHD sebagai 

berikut: 

Ada beberapa orang dari agama Kristen dan Islam yang ada dalam 
kepengurusan PMHD. Ini dimaksudkan agar suatu saat jika kami 
mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang memudahkan kinerja 
kami. Selain itu Hindu mengajarkan Satvar Dharma Samanatwa, yaitu 
ajaran agar hormat terhadap semua agama, membuka diri, mengajarkan 
kebajikan yang bertujuan untuk membentuk umat yang bermoral, teguh 
iman serta spiritual25

 
 Susunan kepengurudan organisasi yang ada di PMHD tidaklah berbeda 

dengan organisasi-organisasi yang lain. Hal ini dapat dilihat dari jabatan 

Pembina, ketua, sekretaris, Bendahara dan diikuti kordinator perbagian (seksi-

                                                 
 25 Wawancara dengan  Isdhewani, seksi kesenian PMHD (Paguyuban Muda-mudi Hindu 
Dharma) dusun  Plumbon, 25 April 2008. 
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seksi). Dalam jabatan kordinator perseksi itulah mereka menempatkan sebagian 

dari pemeluk agama lain. Walaupun keterlibatan pemeluk lain dalam 

oraganisasi pemuda Hindu masih sebatas sebagai pendukung jalannya 

organisasi, namun keterbukaan terhadap agama lain sudah nampak jelas. 

 Ada satu hal lagi yang perlu dikemukakan dalam sub bab ini, yaitu 

mengenai proses  pemakaman yang dilakukan oleh umat Hindu Plumbon yang 

mana dalam proses pemakaman umat Hindu Plumbon berbeda dengan  proses 

pemakaman khususnya daerah pemeluk Hindu terbesar yaitu Hindu Bali yang 

dikenal dengan upacara ngaben. Pada Umat Hindu Plumbon jika salah satu 

umat meninggal dunia mereka cukup meletakkan jenazahnya sama seperti yang 

dilakukan oleh umat Islam. Hal ini dikarenakan faktor biaya upacara ngaben 

yang membutuhkan dana yang cukup besar.26

 

C. Identitas Keagamaan Umat Hindu Plumbon 

 Hindu Plumbon merupakan kelompok minoritas di desa Banguntapan. 

Oleh karena itu meskipun telah terjadi pembauran atau akulturasi yang cukup 

pekat antara Hindu, Muslim dan Kristen, namun umat Hindu Plumbon tidak 

bisa lepas sepenuhnya dengan kecenderungan-kecenderungan sebagai 

kelompok minoritas di daerah itu. 

 Identitas kelompok minoritas adalah kelompok yang kurang beruntung 

menjadi sebuah organisasi, sebab mereka secara fisik maupun kultural 

                                                 
 26 Wawancara dengan Kertha Warso, pengurus Pura Jagad Nara, 20 April 2008 
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merupkan subyek yang diberlakukan tidak seimbang dari kelompok dominan.27 

Berikut beberapa sebab terjadinya diskriminasi mayoritas terhadap minoritas28 

menurut para ahli ilmu sosial adalah: 

1. Kelompok minoritas adalah bagian (subordinate) dari suatu masyarakat 

atau negara yang lebih komplek. 

2. Kelompok minoritas memiliki ciri-ciri fisik maupun kebudayaan yang 

dianggap  sebagai ciri yang melemahkan anggapan terhadap diri sendiri. 

3. Kelompok menoritas adalah kelompok yang memiliki kecenderungan 

kesadaran kelompok yang tinggi. Kesadaran ini tumbuh karena masing-

masing anggota memiliki ciri khusus yang sama, baik ciri yang 

menguntungkan ataupun yang merugikan. 

4. Keanggotaan dalam kelompok minoritas merupakan sesuatu yang 

diturunkan melalui garis keturunan yang dapat mengikat generasi 

selanjutnya. Walaupun tidak ada lagi ciri-ciri fisik atau budaya yang 

menonjol. 

5. Kelompok minoritas, baik karena perihal sendiri atau karena kebutuhan 

berkecenderungan untuk kawin dengan orang dari kelompoknya sendiri. 

Dalam hal ini Hindu plumbon menganggap diri mereka sebagai Hindu 

Jawa yang telah memberi konstribusi dan memperkaya identitas kolektif 

mereka. Diantaranya pemujaan terhadap orang mati, percaya terhadap roh-

roh jahat, kepercayan kepada kekuatan yang ghaib yang tersembunyi di 

                                                 
 27 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 
Multikultural, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm. 111-112. 
 28 Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, Psikologi Islami: Solusi Islam atas 
Problem-problem Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 20-21. 
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balik benda atau pohon/alam yang dianggap angker yang dapat 

mempengaruhi terhadap kehidupan baik secara kolektif maupun individu. 

Dalam hal ini Hindu plumbon menganggap diri mereka sebagai Hindu 

Jawa yang telah memberi konstribusi dan memperkaya identitas kolektif 

mereka. Diantaranya pemujaan terhadap orang mati, percaya terhadap roh-

roh jahat, kepercayan kepada kekuatan yang ghaib yang tersembunyi di 

balik benda atau pohon/alam yang dianggap angker yang dapat 

mempengaruhi terhadap kehidupan baik secara kolektif maupun individu. 

Dengan adanya kepercayaan tersebut maka timbullah upacara-upacara 

tertentu yang ditujukan kepada kekuatan ghaib yang tersembunyi agar tidak 

mengganggu serta tetap melindungi.29

 Penggambaran suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan identitas 

keagamaan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Itu adalah hal yang 

wajar. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah ketika identitas itu menyatu 

dan sulit diurai. Orang lalu melihat potret suatu kelompok dengan memakai 

perspektif keagamaannya, apalagi jika ada yang berbeda agama. Dan terkadang 

orang yang menggambarkan potret kekelompokan itu juga memasukkan 

identitas keagamaannya dalam penggambarannya tentang kelompok sendiri. 

 Dengan adanya pura Jagad Nata di Plumbon Dari situ orang lain dapat 

mengetahui keberadaan umat Hindu Plumbon, seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Pujo Wiyatno sebagai berikut: 

Karena keberadaan Pura disini paling tidak orang dapat mengetahui kalau 
disini ada yang beragama hindu, seperti suatu daerah yang ada masjid, 
gereja dan lain sebagainya orang bisa mengerti penduduknya baragama 
apa.30

                                                 
 29 Wawancara dengan Kertha Warso, pengurus Pura Jagad Nara, 20 April 2008 
 30 Wawancara dengan Pujo wiyatno, pengurus pura Jagad Nata, 20 April 2008 
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 Begitu juga dengan adanya para pendatang dari dalam maupun luar daerah 

istimewa Yogyakarta khususnya dari Bali yang umumnya memeluk agama 

Hindu memilih tempat tinggal atau kontrakan di sekitar lingkungan pura. Hal 

ini diungkapkan oleh Bapak Waluyo sebagai berikut: 

Pura Jagad Nata disini mampu menyerap banyak orang, dalam ibadah 
mingguan umat Hindu dari luar daerah Plumbon berdatangan untuk 
memanjatkan do’a. Banyak pelajar dari Bali yang mencari kontrakan 
disekitar pura.31

 
 Identitas keberagamaan Hindu plumbon dapat dilihat juga melalui 

kegiatan agama dan upacara-upacara keagamaan yang merupakan hal yang 

sangat penting bagi umat Hindu. Dari sudut filsafatnya upacara adalah cara-

cara melakukan hubungan antara atman dengan para atman, antara manusia 

dengan Hyang Widi serta manifestasinya, dengan jalan Zad-Nya untuk 

mencapai kesucian jiwa. Untuk upacara-upacara ini dipakailah upakara sebagai 

alat penolong untuk memudahkan manusia menghubungkan dirinya dengan 

Hyang Widi dalam bentuk nyata.32

 Dalam perayaan hari suci Galungan yang datang setiap 6 bulan sekali yaitu 

pada hari rabu kliwon dilakukan dengan penuh kesucian dan ketulusan hati. 

Pada waktu hari raya Galungan yang paling istimewa menurut saya   
disetiap muka rumah dipasang “penjor” sebagai tanda terima kasih atas 
kemakmuran yang dilimpahkan Tuhan.33  

 
 Penjor adalah bambu berhias dan melengkung sebagai gambaran dari 

gunung yang tertinggi sebagai tempat yang suci. Hiasan yang terdiri dari 

                                                 
 31 Hasil Observasi dan wawancara dengan Waluyo, sesepuh Hindu di Plumbon, 20 April 
2008. 
 32 Parisada Hindu Dharma, Upacara Rentang Ajaran-ajaran Agama Hindu, (Jakarta: 
Pelita Nusantara Lestari, 2002), hlm. 63. 
 33 Wawancara dengan Rawi Lestari, pengurus PMHD di dusun Plumbon, 19 April 2008. 
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kelapa, pisang, padi, jajanan dan kain adalah merupakan wakil dari seluruh 

tumbuh-tumbuhan. 

 Yang paling menarik adalah ketika menjelang hari raya Nyepi patung 

besar dengan berbagai bentuk rupa meyeramkan yang dinamakan patung  

Ogoh-ogoh digambarkan sebagai kekuatan jahat, diarak mengelilingi dusun 

yang pada akhirnya dibakar. Seperti yang dikatakan oleh Ponirah sebagai 

berikut: 

Waktu menjelang hari raya Nyepi kami membuat patung yang nantinya 
diarak dan dibakar. Pada saat itu pula banyak sekali para pengunjung, 
bahkan para wisatawan asing datang untuk meyaksikan upacara tersebut.34  

  

 Pembakaran patung ogoh-ogoh ini dianggap sebagai simbol 

dihancurkannya kekuatan jahat yang dapat merasuki diri manusia. Layaknya 

seperti dalam agama Islam ketika melaksanakan penyembelihan hewan qurban 

sebagai tanda upaya mendekatkan diri pada Allah serta menghilangkan sifat 

kehewanan bagi pelaku qurban. 

 Selain kegiatan keagamaan ciri fisik yang nampak juga menunjukkan 

bahwa mereka adalah penganut agama Hindu, walaupun hanya beberapa orang 

khususnya laki-laki, pada rambut belakang mereka diikat atau di “digelung”. 

Ini dilakukan untuk meniru para wasi sebagai manusia suci. Pada bagian depan 

rumah-rumah masyarakat Hindu kebanyakan terlihat patung dan relief yang 

menggambarkan dewa sang penolong. Hal ini untuk megingatkan manusia 

kepada sang penguasa yang memberikan pertolongan kepada mereka. Pada 

                                                 
 34 Wawancara dengan Ponirah, warga Hindu Plumbon, 27 April 2008. 
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hari-hari tertentu terdapat sesaji yang diletakkan pada pintu masuk halaman 

rumah untuk para roh yang datang ke rumah mereka.35

 Dalam rapat dan pertemuan yang diadakan perangkat desa, umat Hindu 

akan memulai sambutannya dengan kata ”Om Swatyastu” meskipun kadang 

orang-orang Hindu baik sadar maupun secara reflek menggunakan kata salam.  

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Plumbon sebagai berikut:  

 
Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan mereka negucapkan salam. 
Ketika ada pertemuan RT, pas kesempatan mereka bicara memulai dengan 
kata khas mereka “Om Swastiastu”. Pada waktu berdo’a terlihat mereka 
hanya diam dan menundukkan kepala dengan mata terpejam.36

 
 Berbeda dengan umat Muslim ketika do’a mengangkat kedua tangan dan 

mengucapkan kata amiin, juga sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari 

kata-kata salam, insya Allah, alhamdulillah dan lain sebagainya. 

 Salam Om Swastiastu yang ditampilkan dalam bahasa Sansekerta 

dipadukan dari tiga kata yaitu: Om, swasti dan astu. Istilah Om ini merupakan 

singkatan dari kata aum, yang mana “a” merupkan singkatan nama dari Siwa, 

“u” Wisnu dan “m” Brahma. Istilah tersebut merupakan seruan pada Tuhan 

Yang Maha esa. Setelah zaman Puranalah Tuhan Yang Mahaesa itu diseru 

dengan ribuan nama. Kata Om sebagai seruan suci kepada Tuhan yang 

memiliki tiga fungsi kemahakuasaan Tuhan. Tiga fungsi itu adalah, mencipta, 

memelihara dan mengakhiri segala ciptaan-Nya di alam ini. Mengucapkan Om 

itu artinya seruan untuk memanjatkan doa atau puja dan puji pada Tuhan. 

Setelah mengucapkan Om dilanjutkan dengan kata swasti. Dalam bahasa 

                                                 
 35 Wawancara dengan Sadaryati, warga Hindu Plunbon, 27 Apri 2008. 
 36 Wawancara dengan Mudjono, kepala dusun Plumbon, 02 Mei 2008 
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Sansekerta kata swasti artinya selamat atau bahagia, sejahtera. Dari kata inilah 

muncul istilah swastika, simbol agama Hindu yang universal. Kata swastika 

itu bermakna sebagai keadaan yang bahagia atau keselamatan yang langgeng 

sebagai tujuan beragama Hindu. Lambang swastika itu sebagai visualisasi dari 

dinamika kehidupan alam semesta yang memberikan kebahagiaan yang 

langgeng. Kata astu sebagai penutup ucapan Swastyastu itu berarti semoga. 

Dengan demikian Om Swastyastu berarti: Ya Tuhan semoga kami selamat. 

Tentu, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tidak mendambakan 

keselamatan atau kerahayuan di bumi ini. 

 Hubungan perkawinan telah memberikan konstribusi terhadap 

pembentukan identitas Hindu di Plumbon. Laki-laki Hindu hanya mengawini 

perempuan yang beragama Hindu. Dengan adanya sekolah Taman Kanak-

kanak yang ada di pura Jagad Nata, anak-anak mereka yang mulai menginjak 

bangku sekolah akan di masukkan ke TK tersebut. Seperti yang diungkapkan 

oleh Tri Sukmono sebagai berikut: 

Di pura sekarang sudah ada sekolah TK, kalau dulukan kita masih ikut 
desa sebelah. Jadi kami tidak terlalu sulit untuk mencari sekolah untuk 
anak kami.37

 
 

 Sehingga garis keturunan mereka akan nampak jelas dikalangan 

masyarakat. Walaupun ada sebagian kecil yang sudah masuk agama lain, 

misalnya ke dalam agama Islam yang selalu mengajak lingkungannya untuk 

menuju jalan yang lurus. 

                                                 
 37 Hasil observasi dan wawancara dengan Tri Atmono, pengurus pura Jagad Nata, 19 
April 2008 
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 Dalam kaitannya dengan identitas dan pengenalan diri, hubungan antara 

orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai Hindu pasti akan 

bertentangan dan berlawanan satu sama lain. Hal ini sangatlah dimaklumi 

apalagi dalam hubungan mayoritas-minoritas dimana pihak minoritas harus 

membedakan diri dengan jelas dengan pihak mayoritas bila ingin tetap hidup.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, yaitu sebagai 

berikut 

1. Sikap umat Hindu Plumbon, kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap agama lain di dusun mereka 

ditunjukkan melalui sikap toleransi yang mencakup kehidupan sosial dan 

keagamaan yang terukur dalam suatu paham yang sempurna. Dengan 

konsep agama Hindu yang terdapat dalam diri umat, mereka dapat 

memposisikan tingkah laku sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

2. Inklusivisme umat Hindu di Plumbon terbentuk melalui kegiatan 

keagamaan sebagai jalan keselamatan universal yang banyak dipengaruhi 

dari luar agama Hindu. Tidak ada pengekangan dalam agama Hindu 

sehingga kehidupan seseorang yang berbeda-beda dapat dijadikan sebagai 

pengalaman diri agar terhindar dari ikatan hukum karma. Sedangkan 

identitas keagamaan umat Hindu Plumbon terbentuk dengan adanya umat 

Hindu di luar daerah Plumbon yang bertempat tinggal di lingkungan pura 

Jagad Nata yang kebanyakan datang dari Bali melakukan upacara 

keagamaan. Identitas umat juga terbentuk oleh ciri fisik upacara-upacara 

keagamaan dari kepercayaan umat Hindu. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian 

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam Undang-undang 

Dasar negara Indonesia. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang 

telah diakui sebagai agama besar di Inonesia. Kepada warga pemeluk 

agama Hindu di Plumbon hendaknya dapat mempertahankan keyakinan 

dan percaya atas eksistentensi agama mereka. 

2. Kepada semua pemeluk agama yang ada di dusun Plumbon hendaknya 

tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan warga.  Karena perbedan 

merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimanapun juga 

pada dasarnya semua agama mengajak manusia kepada kebaikan. 

3. Kepada aparat pemerintahan banguntapan hendaklah tetap selalu 

memperhatikan hak dan kewajiban warga plumbon dalam bidang sosial dan 

budaya serta selalu memberikan pengarahan-pengarahan terutama tentang 

hidup beragama. 

 Akhirnya hanya kepada Allah penulis memanjatkan puji dan syukur yang 

tak terhingga. Dan semoga penulis diberikan ampunan atas segala kesalahan 

didalam penulisan skripsi ini.  
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Pertanyaan untuk warga non Hindu 

1. Agama apa saja yang ada di Plumbon? 

2. Bagaimana perkembangan agama tersebut? 

3. Kegiatan sosial apa saja yang ada di Dusun Plumbon? 

4. Kegiatan keagamaan apa saja yang ada di Plumbon? 

5. Kegiatan apa yang melibatkan semua agama di Plumbon? 

6. Apa pendapat anda tentang pluralitas agama? 

7. Bagaimana keberadaan umat Hindu di Plumbon? 

8. Bagaimana sikap umat Hindu Plumbon terhadap agama lain? 

9. Kegiatan apa saja yang ditunjukkan umat Hindu terhadap agama lain? 

 

Pertanyaan untuk warga Hindu 

1. Agama apa saja yang ada di Plumbon? 

2. Bagaimana perkembangan agama tersebut? 

3. Kegiatan sosial apa saja yang ada di Dusun Plumbon? 

4. Kegiatan keagamaan apa saja yang ada di Plumbon? 

5. Kegiatan apa yang melibatkan semua agama di Plumbon? 

6. Apa pendapat anda tentang pluralitas agama? 

7. Bagaimana keberadaan umat Hindu di Plumbon? 

8. Apa yang anda ketahui tentang inklusivisme Hindu? 

9. Apa bentuk inklusivisme Hindu Plumbon? 

10. Apa yang anda ketahui tentang identitas keberagamaan? 

11. Apa yang dapat menunjukkan bahwa anda orang Hindu? 

12. Bagaimana identitas keberagamaan Hindu di Plumbon? 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR INFORMAN 

 

 

A. Agama Islam 

1. Nama   : M. Harun Ghozali 

Umur   : 49 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : PNS 

Jabatan  : Ketua takmir masjid Al Muhtadin 

 

2. Nama   : Wagito 

Umur   : 57 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Wiraswaasta 

Jabatan :  Ketua Badan Musyawarah Kampung (BMK) 

Plumbon 

 

3. Nama   : Supardi 

Umur   : 55 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Jabatan  : Ketua RT 13 Plumbon 

 

4. Nama   : Suproyo 

Umur   : 72 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Dagang 

Jabatan  : Pengurus musholla At Taqorrub 

 

 

 



5. Nama   : Mukri 

Umur   : 57 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Petani 

Jabatan  : Kaur Pembangunan Dusun Plumbon 

 

6. Nama   : Mudjono 

Umur   : 53 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Pedagang 

Jabatan  : Kepala Dusun Plumbon 

 

7. Nama   : Suparjo 

Umur   : 52 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Tukang 

Jabatan  : Ketua Rt 11 Dusun Plumbon 

 

8. Nama   : Eko Yunianto 

Umur   : 24 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Sales 

Jabatan  : Warga Dusun Plumbon 

 

9. Nama   : Rohmadi 

Umur   : 25 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Sales 

Jabatan  : Pengurus RISMA (Remaja Islam Masjid) 

  

 



10. Nama   : Gunata 

Umur   : 25 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Jabatan  : Warga Dusun Plumbon 

 

11. Nama   : Mahrul Afandi 

Umur   : 28 tahun 

Tempat Tinggal : Asrama Masjid al-Muhtadin Plumbon 

Pekerjaan  : Guru 

Jabatan  : Takmir masjid al-Muhtadin 

 

12. Nama   : Ishaq 

Umur   : 21 tahun 

Tempat Tinggal : Asrama Masjid al-Muhtadin Plumbon 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Jabatan  : Takmir masjid al-Muhtadin 

 

B. Agama Hindu 

1. Nama   : Akir 

Umur   : 55 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Petani 

Jabatan  : Wasi pura Jagad Nata 

 

2. Nama   : Pujo Wiyatno 

Umur   : 50 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Jabatan  : Pengurus pura Jagad Nata 

 



3. Nama   : Kertha Warso 

Umur   : 48 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Guru 

Jabatan  : Pengurus Pura Jagad Nara 

 

4. Nama   : Tri Atmono 

Umur   : 37 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Pedagang 

Jabatan  : Pengurus pura Jagad Nata 

 

5. Nama   : Isdwi Dharmarani 

Umur   : 22 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Mahasiswi 

Jabatan  : Pengurus PMHD Plumbon 

 

6. Nama   : Rawi Lestari 

Umur   : 30 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Karyawan kantin 

Jabatan  : Pengurus PMHD di dusun Plumbon 

 

7. Nama   : Tri Sukmono 

Umur   : 30 Tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Pedagang 

Jabatan  : Warga Hindu di Plumbon 

 

 



8. Nama   : Isdhewani 

Umur   : 23 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Penjahit 

Jabatan  : Pengurus PMHD Plumbon 

 

9. Nama   : Poniran 

Umur   : 31 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga 

Jabatan  : Warga Hindu Plumbon 

 

10. Nama   : Sadaryati 

Umur   : 32 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Penjahit 

Jabatan  : Warga Hindu Plunbon 

 

11. Nama   : Sadiman 

Umur   : 24 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Jabatan  : Warga Hindu Plumbon 

 

12. Nama   : Jalmono 

Umur   : 35 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Guru 

Jabatan  : Warga Hindu Plumbon 

 

 



13. Nama   : Isworo 

Umur   : 28 tahun 

Tempat Tinggal : Plumbon 

Pekerjaan  : Tukang 

Jabatan  : Warga dusun Plumbon 
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