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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP,

LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Salah satu buku yang menjadi referensi komprehensif dalam mengenal

kebudayaan Tengger adalah Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam (1985)

karya Robert W. Hefner. Buku ini mendeskripsikan secara terperinci sistem

kepercayaan, sosial, politik, dan kesejarahan masyarakat Tengger secara holistik

dan mendalam. Hefner dalam tulisan ini lebih banyak mendeskripsikan beberapa

ritual yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Tengger, baik ritual publik

maupun ritual domestik. Hefner juga menjelaskan dinamika agama di Tengger,

termasuk proses masuknya parisada dan Islamisasi dalam bab terakhir bukunya.

Robert W. Hefner melalui buku Geger Tengger: Perubahan Sosial dan

Perkelahian Politik (1999) merupakan tulisan yang menggambarkan proses

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Tengger ketika menghadapi

penetrasi politik dan kultural dari luar. Intervensi negara dalam proyek Islamisasi,

modernisasi sistem pengertian, dan perkelahian ideologis partai politik yang

berdampak serius bagi tatanan dan proses transformasi pencarian identitas sosial

masyarakat pegunungan yang bersifat egaliter, non-hierarkis, tak berkelas, dan

tanpa basa-basi. Tulisan tersebut memberikan gambaran konfiguratif mengenai

pertarungan aliran ideologi maupun agama pada masa-masa transisi antara
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keruntuhan Orde Lama dan berkuasanya Orde Baru.  Hefner juga mengungkapkan

pertumbuhan ekonomi secara detail dan sekaligus dampak ekologis dari proyek

Revolusi Hijau, serta modernisasi atau kapitalisasi sistem perekonomian

khususnya di bidang pertanian suatu masyarakat pada periode formatif Indonesia

modern.

Tulisan karya Erni Budiwanti (2000) yang berjudul Islam Sasak: Wetu

Telu versus Waktu Lima juga menjadi salah satu literatur yang memiliki substansi

serupa dengan literasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Budiwanti

mengungkapkan bahwa terdapat pergulatan agama lokal atau tradisional dengan

agama dunia yang universal yang terdapat dalam masyarakat Kampung Sasak di

Lombok. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki peran dalam

proyek misionaris yang cenderung melakukan penetrasi yang timpang dan bias

kekuasaan (Budiwanti, 2000:vii).

Tulisan karya Yekti Maunati (2004) yang berjudul Identitas Dayak:

Komodifikasi dan Politik Kebudayaan juga menjadi salah satu literatur yang

memiliki substansi serupa dengan literasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Maunati berpendapat bahwa identitas Dayak dikonstruksi oleh orang-orang Dayak

maupun orang Non-Dayak. Pembentukan dan manipulasi identitas adalah hal

yang kompleks sebagai bagian dari tindakan politis. Negara dan otoritas Barat

seperti kalangan akadimisi dan misionaris secara historis telah terlibat dalam

merepresentasikan identitas untuk tujuan-tujuan politis. Orang Dayak sudah lama

menjadi subjek dari konstruksi-konstruksi tentang identitas mereka. Pemerintahan

Orde Baru berikut agen-agennya merepresentasikan orang Dayak secara beragam,
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yaitu sebagai kelompok yang terbelakang dan membutuhkan pemberadaban,

sekaligus eksotis dan layak “jual”. Manipulasi terhadap identitas Dayak yang

bermotif politik ini tidak hanya berasal dari “atas”, tetapi juga dari dalam barisan

orang-orang Dayak baru yang terdiri dari kaum berpendidikan, licin, pintar di

dunia usaha, pegawai negeri, maupun kalangan akademisi yang mengambil peran

sebagai wakil komunitas Dayak (Maunati, 2004:366).

Tulisan selanjutnya adalah tulisan yang memberikan inspirasi dan

penegasan ilmiah bagi penulis dalam pembuatan usulan penelitian ini, yakni

tulisan yang berjudul Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme,

dan Liberalisme karya Ahmad Baso (2005). Baso mengungkapkan perjumpaan

umat Islam dengan tradisi pencerahan dan modernitas Eropa, konstruksi kolonial

tentang kuasa Jawa dan Islam, penemuan hukum Islam dan intervensi atas

perempuan, hingga penolakan NU terhadap kelompok Islam liberal. Tulisan ini

mengungkap suara kalangan subaltern dari posisi dirinya dipandang dan

kemudian balik memandang dengan menggunakan pendekatan studi poskolonial.

Salah satu sumber pustaka yang terkait dengan substansi penelitian ini

adalah tulisan yang berbentuk disertasi karya Marko Mahin (2009) yang berjudul

Kaharingan: Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah. Tulisan ini berusaha

mengkaji keberadaan agama Kaharingan, yakni agama yang dianut oleh

masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Masyarakat setempat meyakini

bahwa Kaharingan telah ada sejak beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama

Hindu, Budha, Islam, dan Kristen. Pada perkembangannya, Kaharingan dianggap

hanya sebagai aliran kepercayaan sejak diberlakukan kebijakan negara yang
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hanya mengakui 5 agama resmi di Indonesia sehingga mereka dipandang tanpa

agama. Iklim politis Indonesia saat itu membuat masyarakat penganut Kaharingan

memiliki stereotype komunis atau pemberontak negara (Mahin, 2009).

Agar dapat eksis sebagai suatu entitas sosial, politik, budaya, dan agama

dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya dan Indonesia

pada umumnya, maka para aktivis Kaharingan melakukan praktik-praktik sosial

tertentu demi mendapatkan relasi dan posisi yang menguntungkan secara sosial,

ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tulisan ini menjelaskan posisi kultural dan

keagamaan terbangun dan dibangun oleh para penganut agama Kaharingan ketika

berhadapan dengan struktur-struktur objektif di sekitar mereka. Dalam tulisan ini,

para penganut Kaharingan dilihat sebagai individu-individu aktif atau subjek yang

menjalani proses dialektika kehidupan yang terus menerus melakukan dialog

dengan agen-agen lain (Mahin, 2009).

Tulisan lain yang mempunyai substansi serupa dengan tulisan Mahin

adalah tulisan Soeriadiredja (2012) dalam disertasi yang berjudul Marapu: Agama

dan Identitas Budaya Orang Umalulu, Sumba Timur. Tulisan ini mengkaji

eksistensi orang Umalulu, mengkonstruksi identitas budaya mereka berkaitan

dengan keagamaannya dalam menghadapi proses pendiskriminasian dalam

lingkungan hidup mereka. Pemeluk agama Marapu menjadi terdiskriminasi bukan

karena identitas budaya yang melekat pada mereka, namun hal ini merupakan

akibat dari pencitraan negatif terhadap mereka. Bentuk diskrimasi yang terjadi

merupakan suatu produk sejarah dan representasi.
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Tulisan ini menjelaskan bahwa identitas budaya orang Umalulu

merupakan hasil interaksi antara kekuatan-kekuatan dari “luar” dengan praktik

kehidupan yang dilandasi tatanan hidup mereka. Marapu adalah agama yang

menjadi identitas budaya orang Umalulu sekaligus menjadi pedoman dasar atau

nilai-nilai yang menata kehidupan mereka. Bagi orang Umalulu yang bukan

pemeluk agama Marapu, ke-Marapu-an dianggap sebagai adat istiadat dari nenek

moyang saja, dan bukan sebagai suatu keyakinan yang mereka peluk. Bagi orang

Umalulu, beralih agama merupakan suatu kompromi, yaitu merupakan salah satu

bentuk strategi perlindungan budaya yang dapat meredam ketakutan dan agresi

yang timbul di antara individu dan masyarakat. Budaya yang bersifat

kompromistis ini diaktifkan melalui lembaga adat yang tetap selalu

mengedepankan musyawarah dan memegang teguh konsep kebersamaan dan

solidaritas (Soeriadiredja, 2012).

2.2 Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu

menuntun serangkaian proses peneliti yang dilakukan. Beberapa konsep yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

2.2.1 Arena

Arena merupakan ruang untuk melakukan kontestasi ataupun negosiasi

guna memperebutkan kekuasaan simbolik. Arena atau ranah dipilih Bourdieu

untuk melukiskan bahwa di dalam masyarakat terdapat jalinan relasi antarposisi

objektif, struktur, dan sumber daya. Secara konseptual, arena merupakan ruang
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yang telah terkonstruksi secara sosial di mana para agen saling berkontestasi dan

bernegosiasi. Arena dengan demikian merupakan semacam panggung pertarungan

bagi para agen untuk berkompetisi dan saling mendominasi untuk memenuhi

kebutuhan dan kepentingannya. Bourdieu meyakini bahwa arena harus dilihat

sebagai arena kekuatan-kekuatan yang bersifat dinamis di mana di dalamnya

terdapat peluang-peluang untuk menjadi eksis (Bourdieu, 1999:226-244).

Masyarakat dalam pandangan Bourdieu merupakan sebuah arena, ranah,

medan, ataupun lapangan yang memiliki berbagai daya yang saling tarik menarik.

Arena merupakan sebuah wilayah yang memuat sistem dan relasi tempat

terjadinya silang pengaruh dan kekuatan. Dengan demikian, arena merupakan

ruang dan kesempatan yang melingkupi kehidupan manusia yang memungkinkan

semua orang dapat memainkan strateginya untuk berjuang memperoleh sumber

daya yang diinginkan (Mahin, 2009:49 dan Segara, 2011).

Melalui penjelasan di atas, Bourdieu tampak menolak konsepsi Marx

dalam pengelompokkan masyarakat yang hanya dibagi menjadi kelas sosial

antagonis dengan berdasarkan pada kriteria ekonomi semata. Bourdieu juga

memiliki keyakinan yang berbeda dengan Weber yang mengajukan analisa sosial

dalam kerangka strata sosial yang berdasarkan kekuasaan, prestise, dan kekayaan.

Bourdieu mengajukan pendekatan dalam kerangka lingkup sosial dan arena

perjuangan sosial, sehingga konsep ruang seperti ini memungkinkan adanya

analisa posisi-posisi kelompok, hubungan mereka, dan kecenderungan

mereproduksi tatanan sosial (Bourdieu, 1977:72).
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Penelitian ini hendak mengungkap arena untuk saling melakukan

perlawanan dan pemertahanan diri yang dilakukan semua orang dapat

dikonseptualisasikan berlangsung dalam relasi di ruang sosial menurut logika dan

aturan main yang berlaku. Relasi sosial ini diandaikan berlangsung dalam satu

petak arena tempat guna merebut kekuasaan simbolik antara satu golongan yang

memiliki keinginan untuk mendominasi dan yang merasa sedang didominasi.

Dalam petak arena inilah strategi permainan dapat dijalankan. Pelacakan terhadap

ruang sosial yang menjadi ranah bagi semua orang untuk melakukan praktik, baik

ranah ekonomi, sosial, politik, maupun agama.

2.2.2 Agama

Agama adalah seperangkat keyakinan yang sakral dan mutlak, yang

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia,

dan hubungan manuisa dengan alam kehidupan pada umumnya di dunia ini

(Nashir, 1999:ix). Agama juga merupakan suatu pedoman hidup yang memiliki

manfaat, yakni (1) mendidik manusia agar mempunyai pendirian yang pasti dan

terang agar tercipta manusia yang positif dan tepat, (2) mendidik manusia agar

mengetahui cara mencari dan memiliki ketentraman jiwa, (3) menjadi alat untuk

membebaskan manusia dari perbudakan materi, (4) mendidik manusia untuk

senantiasa menegakkan kebenaran dan takut melakukan kesalahan, (5)

memberikan sugesti kepada manusia agar tumbuh jiwa positif di dalam diri

mereka, serta (6) mendidik orang untuk memakmurkan masyarakat dan negara

(Hidayatullah, 2011:19). Agama menurut Anselm von Feurbach (dalam Nashir,
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1999:xi) merupakan kebutuhan ideal manusia sehingga agama memiliki peranan

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Peranan agama menjadi sangat

penting ketika agama telah dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, yang

terkait dengan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang

kompleks dalam masyarakat. Hal tersebut membuat agama memiliki keterkaitan

langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat sehingga agama dan masyarakat,

serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik yang saling berpengaruh.

Di dunia modern, agama bertentangan dengan pemahaman konvensional

modernisasi sebagai sekulerisasi yang memainkan peran utama dalam politik

masyarakat dan kebudayaan. Pada tahun belakangan ini muncul pula kegairahan

aktivis akademis di seputar gagasan mengenai “agama politik”, “nasionalisme

keagamaan”, dan “masyarakat pascasekuler”. Dalam terma yang lebih luas, agama

tampak menjadi komponen kebudayaan publik yang semakin penting daripada

sekedar kepercayaan dan praktik pribadi (Turner, 2013:1). Persentuhan agama

dalam struktur sosial bukan saja melahirkan beragam corak keberagaman dalam

berbagai aliran dan corak pengalaman beragama, tetapi juga membuat

persentuhan saling berkaitan antara kepentingan yang berdimensi keagamaan

dengan kepentingan-kepentingan aktual seperti kepentingan ekonomi dan politik.

Hal tersebut dapat dilihat dalam fenomena perebutan agama di wilayah Tengger

Brang Kidul yakni Desa Ngadas.

2.2.3 Arena Perebutan Agama

Ruang kontestasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang

mempertahankan keyakinannya dan usaha agama resmi dalam melakukan
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pendisiplinan agama melalui negara. Arena perebutan agama melibatkan proses

hegemoni dalam masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas. Penelitian ini

menekankan arena sebagai suatu ranah untuk saling melakukan perlawanan dan

pemertahanan diri yang dilakukan semua orang dapat dikonseptualisasikan

berlangsung dalam relasi di ruang sosial menurut logika dan aturan main yang

berlaku. Relasi sosial ini berlangsung dalam satu petak arena tempat

memperebutkan kekuasaan simbolik antara satu golongan yang merasa

mendominasi dan didominasi. Strategi permainan dapat dijalankan dalam petak

arena ini, atau bahkan terdapat pihak yang keluar dari arena. Penelitian ini juga

melacak ruang sosial yang menjadi ranah bagi semua orang untuk melakukan

praktik, baik dalam ranah ekonomi, sosial, ataupun politik.

Strategi yang diterapkan para pelaku bergantung pada besarnya modal

yang dimiliki dan juga struktur modal dalam posisinya di lingkup sosial. Para

pelaku demi sebuah keuntungan akan berusaha sekuat tenaga mengerahkan

seluruh modal yang dimiliki untuk mengubah aturan main. Setiap orang ataupun

kelompok berusaha mempertahankan dan memperbaiki posisinya untuk

membedakan diri dan mendapatkan posisi baru. Perjuangan untuk merebut posisi

mengandaikan sebuah pertarungan sosial di dalam ranah sosial. Maka tidaklah

mengherankan hubungan dominasi-dominasi tersebut sering bersifat tersembunyi.

2.2.4 Tengger Brang Kidul

Tengger secara etimologis (Widyaprakosa, 1994:26) memiliki arti

berdiri tegak atau diam dan tidak bergerak. Pengertian Tengger jika dikaitkan
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dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat dapat diartikan tenggering

budi luhur. Tengger juga memiliki arti sebagai tanda atau cirri yang memberikan

sifat khusus pada sesuatu. Pengertian Tengger dapat dikatakan sebagai sifat-sifat

budi pekerti luhur. Tengger juga memiliki pemaknaaan lain dalam kepercayaan

masyarakat pendukungnya. Sebutan Tengger tidak terlepas dari legenda nenek

moyang masyarakat Tengger. Legenda Rara Anteng dan Jaka Seger merupakan

sejarah yang diyakini masyarakat Tengger sebagai awal mula keberadaan mereka.

Rara Anteng dan Jaka Seger adalah sepasang suami-istri yang memiliki 25 anak,

namun salah satu diantaranya menjadi tumbal dengan dijerumuskan ke dalam

kawah Bromo demi keselamatan keluarganya. Dalam kisah ini, Tengger

merupaka akronim dari kata “teng” dari Rara Anteng dan “ger” dari Joko Seger.

Anteng memiliki makna kedamaian dan seger memiliki maka kesuburan. Hal

tersebut tercermin pula dalam kehidupan masyarakat Tengger yang penuh

kedamaian, hidup sederhana, gotong royong, dan toleran.

Tengger Brang Kidul adalah komunitas adat Tengger yang mendiami

wilayah Malang atau selatan atau Brang Kidul. Tengger Brang Kulon untuk

wilayah Pasuruan, Tengger Brang Lor untuk wilayah Probolinggo, dan Tengger

Brang Wetan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di wilayah Lumajang.

Berbeda dengan daerah Tengger lain yang menempati wilayah Malang, Desa

Ngadas merupakan satu-satunya desa yang masih mempertahankan identitas

ketenggeran mereka, sehingga masyarakat Tengger di daerah lain (selain Brang

Kidul) masih menyebut mereka dengan sebutan wong Tengger Brang Kidul.
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Masyarakat Tengger Brang Kidul adalah satu-satunya masyarakat di

wilayah Tengger yang masih memeluk agama Buddha Jawa Sanyata. Pada tahun

1992 agama Buddha Jawa Sanyata mulai mendapat perhatian dari Walubi

(Perwakilan Umat Buddha Indonesia). Sejak saat itu mulai diadakan pembinaan-

pembinaan agama oleh Walubi dan sejak saat itu msyarakat mulai mengenal

Siddharta Gautama, kitab suci Tripitaka, dan mulai mengenal pula pemeluk

agama Buddha dari dataran rendah. Agama Buddha Jawa Sanyata merupakan

perpaduan ajaran Jawa tradisonal dan ajaran agama Buddha yang bersumber pada

ajaran Siddharta Gautama. Berbeda dengan para pemeluk agama lain yang ada di

Ngadas, pemeluk agama Buddha Jawa Sanyata tidak mengembangkan agamanya

secara aktif. Mereka hanya bersikap pasif.

Masyarakat Tengger Brang Kidul juga memiliki kesejarahan dengan

agama Islam. Perkenalan masyarakat Tengger dengan Islam adalah saat terjadi

imigrasi besar-besaran masyarakat Jawa dan Madura pada abad XVII sampai abad

XIX ke kawasan komunitas Tengger yang berada di dataran. Kawasan Tengger

saat itu adaah kawasan pemukiman yang berpenduduk sedikit dan mempunyai

lahan yang subur. Hal tersebut menarik minat para imigran Jawa dan Madura

untuk mendiami wilayah tersebut. Para imigran membawa serta kebudayaan

mereka dan menyebabkan banyak penyesuaian yang terjadi, baik di pihak

imigran, maupun di pihak masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger berusaha

melestarikan adat kebudayaannya meskipun terdesak oleh orang-orang muslim.

Hal tersebut terjadi akibat orang-orang muslim yang hidup dalam komunitas itu

menguasai perekonomian dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kebudayaan
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Tengger mengalami keruntuhan ketika terjadi tragedy nasional pemberontakan

G30 S/PKI pada tahun 1965. Peristiwa tersebut telah menimbulkan gejolak-

gejolak politik di Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya pembantaian

besar-besaran terhadap orang-orang komunis. Orang ataupun masayarakat yang

tidak memeluk agama Islam atau Kristen dituduh komunis sehingga menimbulkan

ketakutan bagi maasyarakat Tengger non-Muslim dan akhirnya sebagian

masyarakat memilih unuk masuk ke dalam agama Islam agar selamat (Hefner,

1985:243). Eksistensi agama Islam masih dapat dilihat dalam kehidupan

masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas hingga saat ini.

Agama Islam memberikan warna tersendiri bagi kehidupan religi

masyarakat di Desa Ngadas. Agama Islam yang awalnya tidak mendominasi desa

lambat laun mampu menghegemoni masyarakat untuk memeluk agama Islam

hingga saat ini terhitung jumlah pemeluk agama Islam adalah sekitar 40 % dari

total jumlah penduduk di Desa Ngadas. Selain agama Islam, sebagian kecil

masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas juga mememeluk agama Hindu.

Hal tersebut memperkuat argumentasi penulis untuk melakukan penelitian di desa

ini mengingat proses hegemoni agama terkesan gencar dilakukan di sebuah desa

kecil yang tidak memiliki jumlah penduduk pendatang yang signifikan.

2.2.5 Buddha Jawa Sanyata

Pada tahun 1970an muncul ajaran Jawa Sanyata yang tumbuh dan

berkembang di kalangan masyarakat Desa Ngadas. Jawa Sanyata merupakan

sebuah ajaran yang dibawa oleh Ki Kere atau Ki Sabda Gedibal yang menurut
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cerita masyarakat berasal dari Jogonalan, Klaten. Ia datang ke Desa Ngadas

sekitar tahun 1970an dan meninggalkan kitab yang menjadi tuntunan bagi

penganut Jawa Sanyata yaitu Kitab Adam Makna. Ki Kere atau Ki Sabda Gedibal

sendiri dianggap sebagai pembawa wahyu, ia juga dianggap sebagai sosok yang

misterius karena ia datang secara tiba-tiba dan menghilang secara tiba-tiba,

sebagian masyarakat meyakini bahwa ia sudah moksa. Menurut cerita Ibu Jumiati,

ia gemar pergi di Gunung Semeru untuk bersemedi, dalam kesehariannya hanya

makan nasi jagung yang dimasak dari kukusan pertama dan makan menggunakan

wadah yang terbuat dari bathok (tempurung kelapa). Ki Kere diyakini masyarakat

penganut Jawa Sanyata merupakan wadah baru atau titisan dari Ismaya1 . Di

dalam Kitab Adam Makna tersurat,

“….. Ing wektu iki titah Ki Kere ya Ki Sabda, sing tak nggo wadah djiko,
si Djiko ora mati dipendem bumi sabab tak nggo wadah ndjur djeneng
titah Ki Kere ya Ki Sabda Gedibal…..”
(….. Di waktu ini titah Ki Kere ya Ki Sabda Gedibal, yang saya pakai
sebagai wadah adalah Jiko, si Jiko tidak meninggal dikubur di dalam
tanah karena saya pakai untuk wadah kemudian bernama titah Ki Kere ya
Ki Sabda Gedibal…..).

Pada saat itu Ki Kere banyak memberi wejangan yang berisi ajaran Jawa

Sanyata maupun mengajarkan tata cara sembahyang kepada warga masyarakat.

Bagi masayarakat Ngadas sendiri, ajaran Jawa Sanyata sering disamakan dengan

Buda yang dianggap sebagai agama peninggalan dari kerajaan Majapahit. Hal

tersebut dilatarbelakangi alasan sosio-historis dengan keyakinan masyarakat dan

berbagai cerita yang berkembang di masyarakat bahwa leluhur masyarakat

1 Ismaya memiliki nama yang berbeda dalam tiap kali reinkarnasinya, yakni Semar, Humarmoyo,
Sabda Palon, dan Nayagenggong.
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Tengger adalah pelarian dari kerajaan Majapahit2. Kawasan Tengger merupakan

salah satu tempat pelarian pasukan Majapahit setelah terdesak oleh invasi dari

pasukan kerajaan Demak3. Secara kultural-religius tampak adanya adat-istiadat

dan upacara maupun perlengkapan keagamaan yang identik dengan Majapahit

seperti Prasen4 yang biasa digunakan oleh Dukun Pandhita saat menjalankan

upacara adat. Selain itu, terdapat beberapa penganut kepercayaan Jawa Sanyata

yang saat ini masih menyebut kepercayaan mereka dengan sebutan Buda Tengger.

Istilah tersebut populer di kalangan masyarakat Tengger sebelum pemerintah turut

serta mengintervensi keyakinan mereka.

2 Dalam hal ini adalah kawasan Tengger secara keseluruhan, Desa Ngadas sendiri didirikan oleh
Mbah Sedek pada tahun 1774. Menurut cerita masyarakat Mbah Sedek yang nama aslinya Sidiq
Kencana berasal dari kerajaan Mataram Kasunanan Surakarta. Ia adalah seorang penyiar agama
Islam beraliran Kejawen bersama dengan 7 pengikutnya. Pada suatu ketika ia dikejar oleh
gerombolan perampok, ia pun kemudian lari ke hutan di kawasan Tengger. Setelah merasa aman
dari kejaran perampok, ia pun berniat tinggal di daerah tersebut. Ia kemudian membabat alas di
wilayah pelariannya tersebut dan mendirikan desa bernama Ngadas bersama dengan para
pengikutnya. Ngadas sendiri berasal dari kata wadas karena di daerah tersebut banyak terdapat
batu wadas. Meskipun didirikan oleh seorang penyiar Islam, namun kemudian desa tersebut
banyak didatangi oleh orang Tengger yang berasal dari desa di wilayah Tengger lainnya.
3 Fakta sejarah membuktikan bahwa kehancuran Majapahit tidak hanya disebabkan karena
serangan pasukan Demak, tetapi juga karena perang saudara (perang Paregreg) yang turut
melemahkan kekuatan Majapahit. Perang Paregreg disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara
pihak Kedhaton Kilen dengan pihak Kedhaton Wetan. Serangan Demak ke Majapahit pertama kali
terjadi pada saat Demak diperintah oleh Raden Patah dan Majapahit diperintah Kertabhumi (ayah
Raden Patah). Serangan tersebut berhasil menggulingkan Kertabhumi sehingga Majapahit berada
di bawah kekuasaan Demak. Sultan Demak kemudian mengangkat raja baru bernama Nyo Lay
Waa yang merupakan keturunan cina. Pada suatu ketika Kedhaton Kilen yang saat itu diperintah
Nyo Lay Waa mendapat serangan dari Ranawijaya (Girindrawarddhana) dari pihak Kedhaton
Wetan. Ia berhasil menguasai Majapahit Kedhaton Kilen dan berhasil membunuh Nyo Lay Waa
dan Kertabhumi. Demak kembali menyerang Majapahit dan berhasil menggulingkan Ranawijaya.
Karena masih saudara dengan Raden Patah, maka ia tidak dijatuhi hukuman, ia tetap dianggap
sebagai raja Majapahit namun hanya sebagai raja bawahan. Setelah beberapa tahun kemudian
Demak kembali menyerang Majapahit saat Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana putra Pati
Unus dan cucu dari Paden Patah. Ia menyerang Majapahit karena mereka menjalin hubungan
dagang dengan Portugis. Pasukan Demak berhasil membunuh Ranawijaya, Majapahit yang saat itu
bertempat di Daha juga dibumihanguskan. Sejak saat itulah Majapahit benar-benar hilang dan sisa
pengikut Majapahit banyak yang lari ke Bali, kawasan Semeru dan Tengger.
4 Di dalam Prasen tersebut diantara terdapat gambar-gambar rasi Jawa, selain itu terdapat angka-
angka tahun yang merupakan tahun saat Majapahit mencapai puncak kejayaannya.
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Kata “Buda” banyak disebut dalam karya sastra Jawa seperti dalam Serat

Dharmagandul maupun Serat Sabdapalon Nayagenggong yang berkisah tentang

akhir dari kerajaan Majapahit dan mulai berkuasanya kerajaan Islam di tanah

Jawa. Ajaran Buda dan Jawa Sanyata keduanya sama-sama berorientasi pada

Ismaya, yang menitis pada sosok Sabdapalon Nayagenggong dan Ki Kere atau Ki

Sabda Gedibal. Jawa Sanyata sendiri berarti sebuah kebenaran sejati yang berasal

dari tanah Jawa, sedangkan Buda adalah sebuah keyakinan yang mengedepankan

budi pekerti luhur. Hal ini berarti bahwa ajaran kebenaran yang berasal dan

tumbuh berkembang di tanah Jawa merupakan sebuah keyakinan yang

mengedepankan budi perkerti luhur, dari sini kemudian muncul istilah Buda Jawa

Sanyata.

Penganut kepercayaan Jawa Sanyata memiliki beberapa pusat orientasi

dalam keagamaan mereka, walaupun pada saat ini mereka juga mengenal pusat

orientasi lain seperti Sidharta Gautama. Pusat orientasi keagamaan mereka yang

tidak tercantum dalam daftar orientasi keagamaan di Kitab Adam Makna adalah

Ismaya dan Sri Maharaja Dewa Buda. Mereka dianggap masyarakat sebagai

pembawa wahyu dari Tuhan dan guru spiritual yang mengajarkan welas asih.

Menurut kitab Adam Makna setiap pemeluk agama Jawa Sanyata harus meyakini

beberapa hal sebagai landasan keagamaan, yaitu :

1. Mengakui Sang Hyang Wenang ing Jagad sebagai satu-satunya Tuhan yang

menguasai jagad raya.

2. Mengakui Eyang Ibu Bumi atau Eyang Sriwidayaningrat sebagai pemberi

kehidupan bagi masyarakat.
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3. Mengakui panutan papat kiblat (empat kiblat).

4. Mengakui kitabnya adalah Adam Makna.

5. Mengakui tempat persembahan yang bertempat di sanggar.

Kitab Adam Makna merupakan kitab tuntunan utama bagi masyarakat

penganut kepercayaan Jawa Sanyata. Menurut penganut kepercayaan Jawa

Sanyata kitab tersebut ditulis oleh Ki Kere atau Ki Sabda Gedibal, hal tersebut

juga dapat diketahui dari penjelasan dalam Kitab Adam Makna sebagai berikut:

“….. Sing nerangke kabeh kang katulis iki lan kang duwe tanggung
djawab titah Ki Kere ya Ki Sabda Gedibal…..”
(Yang menerangkan semua yang tertulis ini dan yang mempunyai
tanggung jawab titah adalah Ki Kere ya Ki Sabda Gedibal).

Kitab tersebut aslinya ditulis menggunakan huruf dan bahasa Jawa,

namun sekarang sudah dialihaksarakan menjadi aksara latin tetapi masih

menggunakan bahasa Jawa. Kitab Adam Makna terdiri dari sepuluh bab yang

menjelaskan berbagai hal yaitu, Bab satu menjelaskan tentang keterangan

mengenai waktu yang meliputi jam, nama bulan, dan nama tahun, banyaknya hari

dalam sebulan dan setahun serta banyaknya bulan dalam setahun. Bab dua

menjelaskan tentang beberapa landasan keyakinan atau pusat orientasi keagamaan

penganut Jawa Sanyata. Bab tiga menjelaskan tentang perbuatan yang menjadi

kewajiban dan larangan bagi pemeluk keyakinan Jawa Sanyata. Bab empat

mejelaskan tentang tata cara sembahyang. Bab lima menjelaskan tentang macam

sesaji wajib yang dihaturkan pada hari-hari tertentu. Bab enam menjelaskan

tentang penentuan waktu upacara kurban yang dilakukan dalam kurun waktu satu

tahun. Bab tujuh menjelaskan tentang makna dari 20 aksara Jawa. Bab delapan
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menjelaskan tentang keterangan mengenai puasa yang dijalankan pada bulan

Kaweca serta tata cara memebersihkan diri sebelum melakukan puasa. Bab

sembilan menejelaskan tentang keterangan salam, dan Bab sepuluh yang

merupakan penutup yang memaparkan keterangan tentang pembawa titah atau

semua yang tertulis di dalam Kitab Adam Makna. Adam Makna sendiri berarti

makna dari Adam, masyarakat pemeluk Jawa Sanyata meyakini bahwa Adam

adalah wiwitan atau manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Adam Makna

merupakan pengertian yang sejati mengenai hakekat seorang manusia. Di dalam

tubuh manusia sebenarnya terdapat rahasia dari Tuhan, tubuh manusia sendiri

merupakan jagad alit (mikrokosmos) yaitu miniatur atau personifikasi dari jagad

ageng (makrokosmos). Pada waktu liturgi sembahyang Kitab Adam Makna

tersebut ditembangkan oleh umat dengan gaya tembang macapat.

Masyarakat penganut kepercayaan Jawa Sanyata selalu menjaga

kerukunan dan ketentraman terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat berpedoman pada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan

setiap hari. Kewajiban tersebut antara lain yaitu :

1. Wediya ing luput. (takutlah dalam melakukan kesalahan/kekeliruan)

2. Nadyan bener nanging kudu pener. (walaupun benar namun harus tepat)

3. Kudu sampurna ing budi. (harus sempurna dalam budi pekerti)

4. Kudu welas marang sepada-pada. (harus menyayangi terhadap sesama)

5. Kudu tepa marang sepada-pada. (harus toleran terhadap sesama)

6. Kudu wedi ing kukum. (harus takut dengan hukum)
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Selain itu terdapat juga Pepali yang merupakan larangan atau hal yang

harus dihindari atau tidak boleh dilakukan yaitu :

1. Aja mamrih darbening liyan, (jangan ingin memilki barang milik orang lain)

2. Aja milik sing dudu mestine, (jangan memiliki yang bukan semestinya)

3. Aja daksia marang sepada-pada, (jangan berbuat buruk/jahat terhadap

sesama)

4. Aja sewenang-wenang, (jangan sewenang-wenang)

5. Aja pada cacat cinacat, (jangan saling mengolok-olok)

6. Aja pada wada winada, (jangan saling meremehkan)

7. Aja kalimput, sing sabar lan eling, (jangan dikuasai nafsu, harus sabar dan

ingat).

Selain ajaran yang terdapat dalam Kitab Adam Makna masyarakat

penganut Jawa Sanyata juga memiliki beberapa pedoman hidup lainnya. Dalam

kehidupan sehari-hari mereka berpedoman pada Pralima yang disebut masyarakat

sebagai Kawruh Buda. Kawruh Buda tersebut yaitu, Prasaja (hidup sedrhana),

Prayoga (menjalankan amal perbuatan baik), Pranata (taat kepada hukum dan

pemerintah), Prasetya (setia terhadap janji), dan Prayitna (mawas diri dan

bertindak waspada). Selain itu, di pengikut Jawa Sanyata Desa Ngadas juga

mengikuti ajaran Welas Asih Pepitu yaitu sebegai berikut:

1. Tansah welas asih dhumateng Dating Hyang Maha Agung yaitu selalu

memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tuhan yang menciptakan

kehidupan.
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2. Tansah welas asih dhumateng Ibu Pertiwi yaitu selalu memberi rasa cinta

kepada bumi yang memberi kehidupan.

3. Tansah welas asih marang bapa biyung yaitu selalu memberi rasa kasih

sayang terhadap kedua orang tua yang menjadi lantaran manusia hidup di

dunia.

4. Tansah welas asih dhumateng jiwa raga pribadi yaitu selalu memberi rasa

cinta dan sayang terhadap diri sendiri.

5. Tansah welas asih dhumateng sesamining janma manungsa ing sak lumahing

bumi sak kurebing langit yaitu selalu memberi rasa cinta dan kasih sayang

terhadap sesama manusia.

6. Tansah welas asih dhumateng sato kewan yaitu selalu memberi rasa cinta dan

kasih sayang terhadap semua jenis hewan.

7. Tansah welas asih dhumateng tandur temuwuh pawija karang kirna kanan

kiri yaitu selalu memberi rasa cinta kasih sayang terhadap tanaman yang

berada di sekitar kita.

Masyarakat Ngadas khususnya pemeluk keyakinan Jawa Sanyata juga

menyimpan filosofi hidup yang tertuang dalam huruf Jawa. Di wilayah Tengger

sebenarnya filosofi hidup dalam etimologi huruf Jawa terdapat di beberapa desa,

tetapi dengan pemaknaan yang berbeda. Secara umum dalam lingkup Tengger,

filosofi huruf Jawa dijabarkan sebagai berikut : Hanacaraka (Hingsun Nitahake

Cipta Rasa Karsa), Datasawala (Dumadi Titising Sarira Wandiya Laksana),

Padhajayanya (Panca Dhawah Jagad Yekti Nyawiji), Magabathanga (Marmane

Gantya Binuka Thukul Ngakasa). Kalimat tersebut secara bebas dapat diartikan :
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Aku (Tuhan) menciptakan cipta rasa karsa (kepada manusia), dijadikan melalui

badan gaib, untuk melaksanakan lima perintah di dunia dengan kesungguhan hati,

agar saling tumbuh berkembang penuh kebebasan. Ajaran filosofi tersebut

menyiratkan bagaimana kewajiban manusia saat hidup di dunia. Sedangkan

filosofi hidup dalam etimologi huruf Jawa bagi masyarakat Ngadas terutama

pengikut keyakinan Jawa Sanyata terdapat dalam Kitab Adam Makna, yaitu

sebagai berikut :

HURUF BACA MAKNA HURUF

Ha Hanakna huripira kang sejati, hurip mung tunggu pati.

Na Ningna dhawuhing Pangeran, Pangeran dhawuh ora goroh.

Ca Cakepa piwulang sepuh, tumindaka kang turut.

Ra Rasanen sing nganti tembus, rasanen kanthi wening.

Ka Kalimput kalingan padhang, kaling-kalingan kadonyan.

Da Dalaning dumadi sing endi, bapa-biyung.

Ta Tatag titis tetegna, jumbuhana lahir bathinmu.

Sa Sasabana barang sing murni, barang sing sak mesthine.

Wa Wadhahana ngelmu kang sejati, ngelmu kang nyata.
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La Lali eling sak mesthine, ndonya owah gingsir.

Pa
Patrap mamak-mumuk hinahana, watak kang perwira, budi

kang utama.

Dha Dhasarana sabar lan eling, tumindak apa wae.

Ja Jajagna mumpung iseh urip, tlaten open kanten.

Ya
Yektekana tindakira, yen dha ngandel kudu percaya,

mumpung iseh urip.

Nya Nyatakna pribadimu, pribadi mesthi bener lan pener.

Ma
Mertobata nyang sing gawe urip, ngaturke sembah sungkem

lan tansah eling.

Ga Gagabana bener luputmu, ngakoni sing apa anane.

Ba Bapa biyung kawruhana, bekti lan ngabekti.

Tha
Thak-thuka sing nganti ketemu, pilah-pilahen mesthi

ketemu.

Nga
Ngalumpuk sak liring dumadi, manungsa kang wus wani sak

drema.

Makna ajaran dari etimologi huruf Jawa di atas dapat diartikan sebagai

berikut:
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Hanakna huripira kang sejati, hurip mung tunggu pati : tegakkanlah

hidup yang sejati, hidup hanya menunggu mati.

Ningna dhawuhing Pangeran, Pangeran dhawuh ora goroh :

laksanakanlah perintah dari Tuhan, Tuhan memerintah tidak pernah

bohong.

Cakepa piwulang sepuh, tumindaka kang turut : ikutilah ajaran dari

nenek moyang, bertindaklah secara benar.

Rasanen sing nganti tembus, rasanen kanthi wening : rasakanlah hingga

sampai dalam, rasakanlah hinggga dalam keheningan.

Kalimput kalingan padhang, kaling-kalingan kadonyan : keduniawian

hanya membuatmu jauh dari cahaya.

Dalaning dumadi sing endi, bapa-biyung : darimanakah jalannya

kehidupan, dari bapak-ibu.

Tatag titis tetegna, jumbuhana lahir bathinmu : harus dapat menjadi

orang yang kuat, fokus, dan sabar, satukanlah lahir batinmu.

Sasabana barang sing murni, barang sing sak mesthine : datangilah

barang yang seharusnya, barang yang seharusnya pantas untuk dimiliki.

Wadhahana ngelmu kang sejati, ngelmu kang nyata : tampunglah ilmu

yang sebenarnya, yaitu ilmu yang nyata.

Lali eling sak mesthine, ndonya owah gingsir : lupa dan ingat semestinya

saja, dunia itu selalu berubah.
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Patrap mamak-mumuk hinahana, watak kang perwira, budi kang utama :

tidak-tanduk yang semestinya jauhkanlah, berwataklah secara ksatria dan

berbudi utama.

Dhasarana sabar lan eling, tumindak apa wae : dalam bertindak

dasarkanlah rasa sabar dan ingat.

Jajagna mumpung iseh urip, tlaten open kanten : manfaatkanlah hidup

yang singkat dengan bersikap teliti, terawat dan sabar.

Yektekana tindakira, yen dha ngandel kudu percaya, mumpung iseh urip:

bertindaklah yang bermanfaat, jika yakin maka harus percaya, mumpung

masih hidup.

Nyatakna pribadimu, pribadi mesthi bener lan pener : tunjukkanlah

kepribadianmu, kepribadian harus benar dan tepat.

Mertobata nyang sing gawe urip, ngaturke sembah sungkem lan tansah

eling : bertobatlah kepada yang memberi hidup, menghaturkan sujud dan

selalu ingat.

Gagabana bener luputmu, ngakoni sing apa anane : periksalah semua

kebenaran dan kesalahanmu, mengakui apa adanya.

Bapa biyung kawruhana, bekti lan ngabekti : tuntunilah bapak-ibu, bakti

dan berbakti.

Thak-thuka sing nganti ketemu, pilah-pilahen mesthi ketemu :

berusahalah sampai berhasil, dipilah-pilah maka akan mendapat apa yang

diinginkan.
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Ngalumpuk sak liring dumadi, manungsa kang wus wani sak drema :

menjadi satu dengan segala yang hidup di dunia, manusia hanya sekedar

menjalani hidup di dunia.

Keberadaan huruf Jawa tidak lepas dari cerita tentang Ajisaka yang

berkembang di kalangan masyarakat Ngadas penganut Jawa Sanyata. Pada jaman

dahulu terdapat pemuda dari Ngadas bernama Aji yang berguru kepada Nabi

Muhammad di negeri Mekkah. Pada suatu ketika Nabi mencari Aji untuk ditanyai

kenapa ia belum juga membuat huruf abjad karena muridnya yang lain telah

berhasil membuat huruf abjad. Mendengar hal tersebut kemudian Aji menjadi

gugup dan berusaha untuk lari menghindari Nabi. Nabi akhirnya mendapati Aji

yang berada di sebuah rumah, Aji bersembunyi di balik sebuah tiang. Tak lama

kemudian sang Nabi mendapati Aji yang bersembunyi di balik tiang tersebut. Dari

peristiwa tersebut kemudian muncul nama Ajisaka, Aji berarti raja dan saka

berarti tiang. Sejak saat itu si Aji disebut dengan Ajisaka.

Setelah cukup lama belajar, Nabi pun menyuruh Ajisaka untuk pulang

serta disuruh untuk membuat huruf abjad. Di negeri Mekkah Nabi sudah membuat

banyak langgar (masjid kecil), oleh karena itu Nabi juga menyuruh Ajisaka untuk

membuat sanggar di tempat kelahirannya. Ketika Ajisaka pulang dari Mekkah,

Nabi menghadiahkan alat tulis berupa kropak dan pangot (pengraut). Setelah

sampai di tempat kelahirannya Ajisaka lupa jika alat tulis yang diberikan Nabi

tersebut tertinggal. Ia pun kemudian mengutus abdinya yang bernama Hana untuk

mengambil barang tersebut. Ajisaka mempercayakan Hana untuk membawa

barang tersebut dan bepesan agar hanya dia saja yang mengambil barang tersebut
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dari tangan Nabi untuk kemudian diserahkan kepadanya. Di sisi lain Nabi juga

mengutus pembantunya yang bernama Alif untuk memberikan barang tersebut dan

berpesan agar memberikan barang tersebut hanya kepada Ajisaka.

Di tengah jalan si Hana dan si Alif saling bertemu, Hana pun menagih

barang tersebut dari Alif. Alif tidak bersedia memberikan barang tersebut kepada

Hana, karena Nabi berpesan kepadanya untuk memberikan barang tersebut hanya

kepada Ajisaka. Karena saling mematuhi perintah tuannya, akhirnya terjadi

perselisihan hingga menyebabkan pertarungan antara keduanya. Pertarungan

tersebut tidak ada yang dimenangkan oleh kedua belah pihak, keduanya malah

sama-sama mati. Dalam pertarungan tersebut terjadi pertarungan yang sangat

hebat karena keduanya sama-sama sakti. Ketika saling berebut barang tersebut

keduanya saling terpental hingga keduanya meninggal, Hana terpental membujur

ke selatan sedangkan Alif membujur ke utara5. Mendengar hal tersebut Ajisaka

menjadi sedih, dalam  kegelisahannya tersebut ia melantunkan sajak yang

berbunyi hanacaraka datasawala padhajaya magabathanga6. Dari sajak tersebut

kemudian tercipta huruf Jawa yang disebut carakan yang dibuat untuk mengenang

kematian kedua abdi tersebut7. Ajisaka juga menjalankan perintah Nabi untuk

5 Kematian Hana yang membujur ke selatan mengilhami masyarakat Tengger untuk menguburkan
mayat orang Tengger membujur ke selatan (arah Gunung Semeru) dengan wajah menghadap
Gunung Bromo. Sedangkan kematian Alif yang membujur ke utara mengilhami umat Islam untuk
menguburkan mayat orang Islam membujur ke utara dengan wajah menghadap ke barat (arah
Mekkah). Di Ngadas sendiri jika terdapat orang yang meninggal selalu menguburkan mayat
membujur ke selatan ke arah Gunung Semeru. Hal tersebut dilakukan oleh umat Buddha Jawa
Sanyata, umat Hindhu dan umat Islam tradisional. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh umat
Islam Wahabi, mereka mengubur mayat membujur ke arah utara.
6 Hanacaraka, datasawala, padhajayanya, magabatanga dapat diartikan ada utusan, saling
bertengkar, sama-sama sakti, mati bersama.
7 Untuk mengenang peristiwa tersebut Ajisaka dan Nabi juga membuat kesepakatan untuk
mengenang kedua abdinya yang meninggal karena menjalankan perintah sebagai bentuk
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membuat sanggar sebagai tempat peribadahan. Ia kemudian meletakkan sebuah

batu di sebuah tempat sebagai penanda tempat yang akan dibangun sebuah

sanggar8.

Huruf Jawa sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat pengikut

Jawa Sanyata. Pemakaian tersebut seperti contoh dalam penulisan kalender

maupun memo dari papan kayu yang biasa dipasang di dinding rumah.

Masyarakat masih tetap melestarikan keberadaan huruf Jawa tersebut salah

satunya dengan mengajarkan pada generasi muda. Setiap hari Rabu terdapat

kegiatan yang disebut Sekolah Minggu yang dilaksanakan di Sanggar

Pasembahan, dimana para generasi tua mendidik generasi muda baik mengenai

ajaran dari Jawa Sanyata sendiri maupun tentang penulisan huruf Jawa. Huruf

Jawa yang berjumlah 20 tersebut sesungguhnya memuat dua puluh sifat dari

Tuhan. Huruf Jawa diawali dengan Ha dan diakhiri Nga, dari kedua huruf tersebut

tercipta kata Hong yang merupakan pembukaan saat Dukun Pandhita membaca

doa atau mantra, serta menyiratkan konsep ajaran Sangkan Paraning Dumadi

(asal dan tujuan hidup manusia) bahwa manusia itu berasal dari Tuhan dan akan

kembali pada Tuhan.

2.3 Landasan Teori

kepatuhan terhadap tuannya. Akhirnya Ajiksaka memerintahkan rakyatnya untuk mengadakan
selamatan Karo untuk mengenang kedua abdi tersebut. Upacara Karo diselenggarakan setiap bulan
Karo dalam sistem kalender Tengger. Karo bagi masyarakat Ngadas dimaknai untuk nylameti
wong loro (mengadakan selamatan untuk dua orang) yaitu Hana dan Alif.
8 Tempat tersebut diyakini masyarakat berada di Sanggar Pamujan yang pada saat ini terdapat di
atas bangunan Sanggar Pasembahan atau Vihara. Di tempat tersebut juga terdapat sebuah batu
yang diyakini masyarakat setempat sebagai batu yang diletakkan oleh Ajisaka sebagai penanda
sebelum ia membangun sebuah sanggar.
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Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen

untuk menganalisis data yang diperoleh menurut metode pengumpulan data yang

digunakan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang sarat akan makna

ini memerlukan teori yang bersifat eklektif antara satu teori dan teori lainnya.

Penelitian yang sarat akan praktik kekuasaan yang berbau agama ini akan relevan

apabila menggunakan pisau bedah berupa teori praktik sosial, teori relasi kuasa

dan pengetahuan, dan teori hegemoni yang dianggap relevan.

2.3.1 Teori Praktik Sosial

Teori yang dianggap tepat guna membedah permasalahan adalah Teori

Praktik oleh Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dalam Outline of a Theory of

Practice (1977) tepat digunakan untuk membedah fenomena sosial yang ada

karena teori ini menggunakan pendekatan dialektis. Bourdieu dalam skema

teoritisnya mengenai practice sangat menekankan pentingnya melihat practice

sebagai proses dialektika dari penginkorporasian struktur dan pengobjektivikasian

habitus.

Bourdieu berusaha mendamaikan oposisi dikotomi agen-struktur,

individu-masyarakat, dan determinisme-kebebasan. Bourdieu juga berusaha

membongkar mekanisme dan srategi dominasi yang dilihatnya tidak saja sebagai

akibat-akibat luar, tetapi lebih dalam, yakni akibat yang dibatinkan. Bordieu juga

mengembangkan teori dominasi simbolis yang sangat terkait dengan studi-studi

budaya. Perjuangan kelas dalam Marx menurutnya hanya berkutat pada

determinisme kelas yang mereduksi bidang sosial pada ekonomi dianggap
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Bourdieu telah menyebabkan pembagian kelas yang mengabaikan kondisi

objektif. Perjuangan kelas menurut Bourdieu dipandang sebagai perjuangan

simbolis yang ditentukan berdasarkan akumulasi dari ekonomi, budaya, dan

sosial. Bourdieu juga menjelaskan bahwa habitus merupakan satu bentuk

epistemologi sejarah dalam kerangka mengungkap relevansi praktis sebuah

wacana. Sebagai hasil dari proses sejarah, habitus menghasilkan praktik, baik bagi

individu, maupun kelompok. Habitus hadir untuk memberikan jaminan atas

pengalaman masa lalu yang diletakkan dalam setiap organism dalam bentuk

skema persepsi, pemikiran, dan tindakan, juga aturan formal dan norma yang

tersurat guna menjamin kesesuaian praktik-praktik sepanjang waktu (Bourdieu,

1977:143).

Habitus merupakan mediator penghubung antara agency atau practice

dengan sruktur atau capital dan field. Habitus merupakan skema-skema generatif

yang memungkinkan terciptanya ruang reproduksi pemikiran, tindakan, dan

persepsi yang terus menerus dan tidak dapat dipisahkan dengan “kesejarahan”.

Habitus juga dapat dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural yang merupakan

produk historis sejak manusia dilahirkan dan berinteraksi dalam realitas sosial.

Hal ini berarti habitus bukanlah kodrat, bukan pula bawaan ilmiah biologis

maupun psikologis, namun merupakan hasil pembelajaran lewat pengalaman,

aktivitas bermain, dan juga pendidikan dalam masyarakat. Semua pembelajaran

terkadang terjadi secara halus, tidak disadari, dan tampil sebagai hal wajar

sehingga seolah-olah menjadi sesuatu hal yang alamiah (Mahin, 2009:44).
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Bourdieu memahami persebaran modal sebagai parameter yang

menentukan posisi dominan suatu agen. Agen yang mempuyai akumulasi modal

terbanyak maka akan masuk pada kelas dominan, demikian pula sebaliknya.

Menurut Bourdieu, terdapat 4 tipe modal, yakni modal ekonomi (kemampuan

finansial yang dimiliki agen, misalnya uang, komoditas-komoditas, maupun

sumber daya dalam bntuk), modal kultural (meliputi berbagai pengetahuan sah

yang dimiliki agen), modal sosial (yakni jaringan sosial yang bernilai

antarindividu), dan modal simbolik (yang berasal dari kehormatan dan prestise)

(Bourdieu dalam Mahin, 2009). Modal dalam pemahaman Bourdieu dapat

membantu kita mengidentifikasi modal yang dimiliki oleh seluruh golongan agen

ketika memasuki “arena” dan lebih dalam lagi dalam mengetahui cara mereka

dalam mengkonversikannya menjadi sebuah modal simbolik (termasuk di

dalamnya, cara mereka mengumpulkan modal sosial tersebut bagi kepentingan

dan kebutuhan mereka di masa kini) (Segara, 2011).

Relasi antara habitus dan modal yang diuraikan diatas memungkinkan

lahirnya arena sebagai ruang pertarungan untuk saling mendominasi guna

mencapai tujuan (posisi) yang diinginkan. Arena merupakan ruang untuk

melakukan kontestasi ataupun negosiasi guna memperebutkan kekuasaan

simbolik. Relevansi teori ini dengan fenomena yang ada terkait praktik perebutan

agama dalam masyarakat di Desa Ngadas.

2.3.2 Teori Relasi Kuasa dan Pengetahuan

Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh

negara. Manusia yang otonom selalu memiliki sejah seperti halnya keyakinan dan
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nilai-nilainya. Hal ini mungkin terjadi karena manusia dapat mengontrol

gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya sendiri. Kekuasaan digunakan

untuk mengontrol dan menghukum, demikian pula praktik-praktik disipliner

digunakan unuk menciptaka subjek-subjek manusia yang mengatur peilakunya.

Pendapat Foucault ini sangat sesuai dengan abad informasi dewasa ini yang

menganggap bahwa pengetahuan dan kekuasaan mempunyai dasar yang sama.

Kekuasaan menciptakan pengetahuan dan pengetahuan serta kekuasaan saling

mempengaruhi secara langsung (Tilaar, 2003:80).

Foucault melihat bahwa pengetahuan itu terimplikasi pada kekuasaan.

Bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pengetahuan dan kekuasaan shingga

pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Pengetahuan terbentuk di

dalam konteks relasi dan praktik-praktik kekuasaan dan selanjutnya berperan

dalam pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan teknik-teknik kekuasaan yang

baru (Foucault dalam Barker, 2005:85). Foucault mendefinisikan strategi

kekuasaan melekat pada kehendak yang mengetahui melalui wacana. Bahasa

menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan pada saat kekuasaan harus

mengambil bentuk pengetahuan karena ilmu-ilmu terumus dalam bentuk-bentuk

pernyataan. Kekuasaan dan pengetahuan terkonsentrasi dalam kebenara pernyatan

ilmiah sehingga mengakibatkan semua masyarakat berusaha menyalurkan,

mengontrol, dan mengatur wacana mereka agar sesuai dengan tuntutan ilmiah.

Wacana-wacana ini dianggap memiliki otoritas. Pengetahuan tidak bersumber

pada objek, tetapi dalam relasinya dengan kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan

pengetahuan dan hal tersebut saling berkaitan.
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Agama sebagai inspirasi bagi kehidupan umat manusia di muka bumi

sejak berabad-abad lalu. Agama dianggap menawarkan suatu world of view atau

pandangan dunia yang komprehensif sehingga agama dianggap sebagai theory of

everything yang bisa menjelaskan dan mendefinisikan seluruh aspek kehidupan

yang dijalani oleh umat manusia. Agama pada awal kemunculan dan

perkembangannya menjadi semacam penuntun yang mengajarkan norma-noma

yang harus dipatuhi oleh manusia. Agama juga menjadi semacam legitimasi

transenden yang mengaitkan kehidupan yang sedang dijalani dengan aspek-aspek

luhur yang tidak terjangkau oleh akal-pikiran manusia. Foucault dalam konteks

agama juga berpendapat bahwa agama adalah kekuatan politis yang terdiri dari

instrumen-intrumen kekuasaan yang imajiner, erotis, efektif, dan sensual

(Carrette, 2011:150). Foucault memang memiliki pandangan yang cukup kritis

terhadap agama sehingga kajian mendalam mengenai fenomena ini masih harus

diperdalam.

2.3.3 Teori Hegemoni

Hegemoni merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan

wawasan dunia yang bertujuan membekukan dominasi suatu kelas ekonomi

terhadap kelas yang lain. Hegemoni terkait dengan ideologi, memiliki cakupan

yang lebih luas di segala bidang, baik sosial, budaya, maupun ekonomi dalam

masyarakat. Hegemoni terjadi ketika kepemimpinan intelektual, moral, dan

filosofis yang dihasilkan oleh kelas atau aliansi kelas dan fraksi kelas yang
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berkuasa berhasil mencapai tujuan dalam menghasilkan wawasan fundamental

bagi keseluruhan masyarakat (Bocock, 2011:78).

Hegemoni dapat dipandang sebagai strategi maupun negosiasi yang

digunakan oleh kelompok sosial yang tengah berkuasa dalam rangka

melanggengkan pandangan-pandangan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

Hegemoni merupakan serangkaian wacana dan praktik yang selalu dinamis,

dikonstruksi, dan terus direbut sehingga tercipta medan konflik dan pergulatan

makna (Barker, 2005:81). Pergulatan dan perebutan kuasa hegemoni ini

membentuk suatu blok kontrahegemoni yang terdiri dari kelompok kelas yang

tersubordinat yang memiliki visi memperjuangkan kemenangan masyarakat sipil..

Gramsci juga memiliki konsep perebutan tersebut menjadi 2, yakni perang posisi

yang berarti perebutan hegemoni dalam wilayah masyarakat sipil dan perang

manuver yang berarti perebutan hegemoni dengan melakukan serangan terhadap

negara (Barker, 2005:82).

Bagi Gramsci, agama-agama dianggap beroperasi sebagai wawasan-

wawasan dunia populer dengan suatu sistem nilai moral dan sistem ritual

simbolik. Agama dianggap salah satu cara yang ampuh dalam beroperasi secara

hegemonik dengan menghasilkan sistem nilai moral yang bersifat memimpin yang

sering diabaikan dalam berbagai hukum negara (Bocock, 2011:124). Gramsci

memberikan penjelasan bahwa hegemoni memiliki visi untuk memperoleh

legitimasi dengan mengumpulkan seluruh nilai budaya, meskipun nilai-nilai

budaya tersebut bersifat multifaceted dan kontradiksi. Hal tersebut merupakan

tugas untuk menjadikan budaya sebagai lokus privilege dari infusi simbolik.
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Aspek kebudayaan selanjutnya memiliki peran untuk memperbaiki hubungan

kebudayaan dengan hubungan politik yang melampaui batas pengetahuan

manusia. Hal tersebut dikenal dengan istilah counter hegemony (Laitin, 1986:92).

Teori hegemoni dianggap relevan dalam membedah fenomena yang terdapat di

Desa Ngadas karena perebutan agama yang terjadi pada masyarakat setempat

melibatkan dominasi dalam ranah ide ataupun kognitif. Teori ini diharapkan dapat

mengungkap manifestasi praktik counter-hegemony yang dilakukan masyarakat

lokal terhadap budaya maupun ideologi baru yang merasuk dalam kehidupan

masyarakat.
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Negara

Departemen Agama

De

Kontestasi dan Negosiasi

Pergulatan
Makna

Agama resmi:

1. Islam
2. Kristen

Protestan
3. Katolik
4. Hindu
5. Buddha
6. Konghuchu

Biro Pakem
Kejaksaan

Kepercayaan
Lokal

Buddha
Jawa Sanyata

Arena Perebutan Agama di
Tengger Brang Kidul :

Desa Ngadas

Praktik Perebutan
Agama (oleh

Agama Resmi)

Strategi
Pemertahanan
Ideologi Lama

Keterangan:

: Mempengaruhi

: Menghasilkan

2.4 Model Penelitian
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Model tersebut dapat memberikan gambaran tentang kerangka dan pola

pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Negara dalam model ini

merupakan lembaga tertinggi yang memiliki wewenang maupun regulasi dalam

mengatur kehidupan beragama. Kehidupan beragama diatur oleh lembaga yang

disebut Departemen Agama. Departemen tersebut mengatur dan mengelola agama

resmi yang diakui negara, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha,

dan Konghuchu. Kepercayaan lokal yang tidak termasuk dalam agama resmi yang

diakui negara diatur di dalam lembaga yang disebut Biro Pakem di bawah

Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas Biro Pakem adalah mengawasi dan

mengoordinir kepercayaan lokal agar tidak menyimpang dari ideologi dan tujuan

negara. Hal tersebut menyebabkan Biro Pakem dan agama resmi melalui

Departemen Agama senantiasa mengawasi pergerakan kepercayaan lokal dan

cenderung menginfiltrasi para masyarakat pemeluk kepercayaan lokal untuk

memeluk agama resmi yang diakui negara.

Kepercayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara pada akhirnya mengadakan kontak dan menyesuaikan diri dengan

agama resmi. Hal tersebut menghasilkan kontestasi dan negosiasi. Beberapa hal

yang patut untuk diungkap dalam penelitian ini yakni praktik perebutan hegemoni

agama yang mencakup strategi yang digunakan oleh agama besar untuk

memengaruhi ideologi mereka dan strategi masyarakat yang masih memeluk

kepercayaan lokal untuk menegosiasikan ideologi lama yang mereka yakini

terhadap infiltrasi ideologi baru. Hal tersebut terjadi dalam sebuah arena

pertarungan yang merepresentasikan perebutan agama. Permasalahan signifikan
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yang juga menjadi fokus utama penelitian ini adalah bentuk pergulatan makna

dalam masyarakat etnik Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan

Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini berusaha untuk

mencari tahu makna yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat dalam menerima

bentuk-bentuk perubahan dengan segala macam praktik dan relasi kekuasaannya.


