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Sebelum meninggal, Don Quixote de la
Mancha menyadari kebodohannya. Tetapi
pikirannya, yang dijejali kelimunan mimpi-
mimpi dan bayang-bayang, tidak sanggup
menghadapi kehidupan yang nyata. Kemudian
dia mendengar gema suara kebenaran
memanggilnya, mengembalikannya ke dunia.
Dia tersentak dari mimpi-mimpinya oleh
kematian, mengakhiri gilanya.

(Miguel de Carvantes, 2003:125)

Your searching mind at last finds
the object of the search within your own heart
Your inner vision is illuminated
by this new realisation

(Veda, Yajur 32.11)

Untuk mereka yang selalu ada dalam angan dan hidupku
Terima kasih, untuk semua yang nyata maupun yang tidak
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PENGANTAR PENULIS

“Bali pepsodent!” Rangkaian kata tersebut baru

pertama kali saya dengar pada tanggal 17 Februari 2004 di

Tenganan, ketika saya berkunjung ke rumah Nyoman Sadra.

Seorang warga Tenganan yang tinggal di Banjar Kauh.

Seseorang yang sering melihat Bali, terutama Tenganan itu

sendiri, secara berjarak. Jarak, menurut Ramseyer (2003:13),

sangat diperlukan untuk memunculkan pertanyaan-

pertanyaan otokritik. Pengalaman di luar Bali dan di

beberapa negara yang pernah dikunjunginya membuat

Nyoman Sadra melihat bahwa ciri khas orang Bali adalah,

“Ikut-ikutan, senang melakukan segala hal yang sama.

Kalau satu pakai pepsodent, yang lain pasti ikut pakai

pepsodent.”

Karena sifat “ikut-ikutan” itulah, ia melihat bahwa

orang Bali sering tidak memahami ‘roh’ dari segala sesuatu
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berdasar nilai keadilan, transparan, dan demokratis. JED

diciptakan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan

keuntungan ekonomi melalui kegiatan ekowisata yang

identik dengan nuansa alam dan tradisionalisme.

Dari sinilah sebuah simulacrum kemudian bermain.

Melalui dorongan ekonomi dan atas nama pariwisata, desa-

desa yang terjalin dalam JED mementaskan panggung

kehidupannya. Sebuah sandiwara yang menonjolkan

keeksotisan alam desa Bali. Penglihatan Geertz tentang

Negara Teater mungkin menjelma juga di sini. Bedanya,

penonton sandiwara ini tidak hanya petani atau rakyatnya

saja, tetapi juga para turis dari luar Bali. Dan tujuan tontonan

ini pun lebih nyata, yaitu dapat memberikan keuntungan

ekonomi bagi para pemain, penata panggung, sutradara, dan

penulis skenario.

Hubungan antara pariwisata dengan budaya memang

dilematis. Bahkan cenderung mengarah ke arah yang

mengkhawatirkan. Vickers (1990:175) mengatakan, “Tour-

ism in their (the Indonesian Government) eyes brings with

it all that is bad about modern life and modernisation, but

can be a force for good if properly managed.” Rejim Orde

Baru yang mengeluarkan kebijakan pembangunan “Bali

sebagai daerah utama tujuan wisata di Indonesia”

menggunakan kata “budaya” untuk menghalalkan kebijakan

tersebut. Berbeda dengan Sukarno’s nation-building yang

menjadikan Bali sebagai the mother culture of Indonesia.

Keduanya sama-sama melihat budaya sebagai sesuatu yang

penting, tetapi yang satu melihatnya sebagai obyek dan yang

lain sebagai subyek. Tidak heran jika pada akhirnya muncul

pertanyaan, “Can Balinese culture survive?”

yang mereka lakukan. Bahkan kadang mereka melakukan

sesuatu atas dasar ‘rasa takut’ bukan karena ‘kesadaran’, atau

hanya sekedar sebagai simulacra, kepura-puraan.

Penglihatan atas sifat itu juga ditunjukkan oleh orang

luar Bali. Geertz (2000) sebagai contoh, melihat bahwa Bali

merupakan sebuah Negara Teater yang di dalamnya raja-

raja dan para pangeran berperan sebagai impresario-impre-

sario, para pendetanya sebagai sutradara, dan para petaninya

sebagai aktor pendukung dan penata panggung yang

sekaligus berperan sebagai penonton. Bali memang

merupakan pulau yang sebagian besar dihuni oleh para

seniman (Covarubias, 1973). Suatu situasi yang cukup

berperan untuk mendorong munculnya sebuah Negara

Teater.  Sampai saat ini, saya melihat  kehidupan orang 

Bali masih bersifat simulacra,  panggung  sandiwara 

yang diciptakan untuk kepentingan mereka.  Meskipun 

Hobart (2000)  mengatakan  bahwa  yang terjadi  di  Bali 

merupakan satu  bentuk  hyporeality, satu hal  yang tidak 

bisa dijelaskan dengan konsep hypereality atau reality, 

baik oleh peneliti maupun orang Bali itu sendiri. 

Dalam buku ini, saya akan mengajak pembaca untuk

menelusuri salah satu bentuk panggung sandiwara di Bali.

Buku ini akan mengupas, sekaligus berusaha untuk

melakukan evaluasi reflektif, keberadaan Jaringan Ekowisata

Desa atau JED. Jaringan ini merupakan jaringan yang

direncanakan, dibangun, serta dimiliki oleh empat desa dan

satu lembaga swadaya masyarakat di Bali. Pembentukan

jaringan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat desa, mengelola sumberdaya alam secara

berkelanjutan, serta menguatkan kerjasama antardesa
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Data yang terkumpul dalam buku ini diperoleh dari

penelitian di lapangan yang secara intensif saya lakukan sejak

Nopember 2003 sampai Mei 2004. Saya melakukan observasi

terlibat pada bulan-bulan tersebut dengan cara ngobrol,

tinggal dan memperhatikan ‘kehidupan’ orang Tenganan,

serta mengikuti pertemuan Jaringan Ekowisata Desa.

Melalui observasi ini saya bisa mengumpulkan data tentang

kondisi sosial ekonomi orang Tenganan, kegiatan sehari-hari

yang dilakukan orang Tenganan, kegiatan yang dilakukan

dalam jaringan, dan harapan orang Tenganan terhadap

jaringan. Saya juga melakukan wawancara dengan orang-

orang lembaga donor yang pernah dan sedang mendanai

kegiatan dalam jaringan, terutama untuk mengetahui sejarah

ekowisata dan kepentingannya terhadap ekowisata.

Selain itu saya mengumpulkan kembali data yang ada

dalam ‘rekaman proses’ dan dokumentasi kegiatan sejak

akhir tahun 1999, ketika pertama kali saya kenal dengan

orang Tenganan. Data yang sudah ada meliputi wilayah dan

tradisi di Tenganan, sejarah keterlibatan Tenganan dengan

program ekowisata, proposal kegiatan, sejarah pembentukan

jaringan dan strukturnya, serta rencana dan hasil kegiatan

dalam jaringan. Walaupun dirasa sudah memiliki banyak

data, ternyata belum semua informasi saya ketahui, sehingga

harus berulang kali datang atau menelpon ke Tenganan,

terutama untuk data sekunder. Dokumentasi lain yang saya

kumpulkan adalah surat-surat pendirian Yayasan Wisnu dan

dokumentasi kegiatan yang pernah dilakukan.

Lebih dari empat tahun saya mengenal Tenganan.

Waktu yang cukup lama untuk mengenal seseorang atau

Melalui penelusuran dalam buku ini, kita akan melihat

bahwa pariwisata telah membawa Bali ke panggung kepura-

puraan. Bahkan melalui Desa Adat Tenganan Pegringsingan,

salah satu desa ‘pencipta’ JED, kita dapat mengetahui bahwa

orang Tenganan telah melakukan simulacra jauh sebelum

JED diciptakan, yaitu sejak pariwisata dijadikan sumber

pendapatan pada tahun 1960-an.

Buku yang pada awalnya merupakan tesis saya ini,

memang memuat hasil penelitian saya yang dilakukan di

Desa Adat Tenganan Pegringsingan, salah satu desa yang

tergabung dalam Jaringan Ekowisata Desa di Bali. Desa ini

merupakan salah satu daerah tujuan wisata sejak tahun 1930

pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Covarrubias,

1973) dan semakin marak sejak tahun 1960-an pada masa

pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya, pada tahun 1926

Desa Adat Tenganan Pegringsingan sudah dijadikan sebagai

objek studi oleh Korn (1984) yang melihat desa ini sebagai

sebuah ‘republik’ yang sangat otonom dan mempunyai

sistem pemerintahan sendiri. Desa Adat Tenganan

Pegringsingan berbeda dengan desa lain pada umumnya di

Bali yang identik dengan ‘desa’ Majapahit. Perbedaan

terutama terlihat pada sistem pemerintahan, sistem sosial

yang tidak mengenal kasta, ritual keagamaan, sistem

kalender, dan arsitektur rumah tinggal. Sampai saat ini Desa

Adat Tenganan Pegringsingan masih terkenal dengan

ketradisionalannya sehingga dikatakan sebagai desa tua dan

termasuk Bali Aga, Bali Pegunungan (Covarrubias, 1973).

Orang-orang yang tinggal di dalamnya saat ini hidup dalam

dua dunia, yaitu tradisional dan modern.
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Apropriasi (Ind) pemantasan; usaha

memantaskan diri di depan orang

lain untuk mendapatkan

‘penghargaan’ dari lawan

bicaranya

Artshop (I) toko tempat memajang dan

menjual barang ‘seni’, seperti

kerajinan ata, gringsing, dan

batik

Ata (B) tanaman sejenis rotan, termasuk

keluarga paku, dimanfaatkan

untuk membuat kerajinan,

seperti tas dan keranjang

Asvameda (S) kuda yang dijadikan kurban

persembahan dalam upacara

penyucian setelah terjadi

peperangan

sesuatu, terutama ketika tahun 2000 saya secara intensif

tinggal bersama mereka. Tentu saja, kondisi ini memberikan

banyak keuntungan kepada saya saat melakukan penelitian.

Namun, kedekatan hubungan yang terjalin juga telah

menimbulkan rasa empati yang pada akhirnya

mempengaruhi interpretasi dan tulisan yang saya hasilkan.

Suatu proses yang membuat tulisan ini sedikit banyak

mengandung sisi subyektif saya sebagai penulis. Kesulitan

lain yang saya rasakan adalah ketika menulis tentang

Yayasan Wisnu, lembaga tempat saya bekerja. Saya berusaha

menuliskan ‘diri saya sendiri’ dengan penuh kejujuran.

Termasuk ketika menulis tentang apa yang terjadi di Jaringan

Ekowisata Desa karena sejak awal saya terlibat di dalamnya.

Saya berharap, tulisan kecil ini dapat menyampaikan

secuil “realitas” tentang dinamika Bali kepada pembaca.

Tulisan ini lebih ditujukan sebagai salah satu cara untuk

melakukan refleksi, terutama untuk mereka, dan saya yang

terlibat dalam JED. Bercermin, untuk melihat kelemahan

diri sendiri kadang memang sangat menyakitkan. Namun

perbaikan baru bisa dilakukan jika kita sudah mengetahui

kelemahan dan bagian mana yang harus diperbaiki, sehingga

‘keberhasilan’ yang diimpikan akan dapat tercapai. Bukan

hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga dari ‘roh’

JED itu sendiri yang tidak terlepas dari akar budaya orang

Bali. Di luar itu,  saya berharap buku ini juga akan

berguna bagi Anda untuk memahami Bali secara lebih jauh,

semoga.

Yogyakarta, 25 Agustus 2004
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Bale bengong (B) bale tempat duduk santai,

biasanya terdiri dari empat tiang,

tanpa dinding

Banjar (B) satuan kelompok masyarakat,

merupakan bagian dari desa adat

Banten(B) sesaji; persembahan untuk

Tuhan dan manifestasiNya

Bondres (B) drama seni tradisional Bali, para

pemain biasanya menggunakan

topeng

Borbor(T) bakar; meborbor berarti ketika

meninggal, mayatnya dibakar

Daha (T) organisasi ‘pendidikan’ pemudi

desa adat Tenganan, anggotanya

sendiri sering disebut sebagai

daha

Druwen desa (B) milik desa, ditujukan untuk

tanah yang dimiliki desa adat

Gringsing (T) kain khas desa adat Tenganan,

dibuat dari pewarna alam selama

dua sampai sepuluh tahun;

berasal dari kata gering (sakit)

dan sing (tidak)

Gumi pulangan (T) warga desa Tenganan yang

sudah tidak lagi menjadi krama

Awangan (T) jalan utama di desa adat

Tenganan, membujur arah

utara-selatan di setiap banjar

Awig-awig (B) peraturan desa adat, baik tertulis

maupun tidak. Di Tenganan

dibuat tertulis di atas lontar

dalam bahasa Sansekerta dan

sudah diterjemahkan ke bahasa

Bali dan Indonesia.

Babakan (T) kepemilikan tanah pribadi orang

Tenganan

Bahan duluan (T) jabatan dalam pemerintahan

desa adat Tenganan yang

berperan sebagai keliang desa,

berjumlah enam pasang

Bahan roras (T) jabatan dalam pemerintahan

desa adat Tenganan, gabungan

antara bahan duluan dan bahan

tebenan, berjumlah dua belas

pasang

Bahan tebenan (T) jabatan dalam pemerintahan

desa adat Tenganan, bertugas

membantu bahan duluan,

berjumlah enam pasang

Bale agung (B) bale suci, di Tenganan terletak di

jalan utama sebelah barat,

membujur arah utara-selatan,

berfungsi sebagai tempat rapat
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atau geret pandan (B) perang pandan, duel antar laki-

laki Tenganan sebagai simbol

keberanian yang menunjukkan

juga bahwa Dewa Indra sebagai

dewa perang adalah dewa

tertinggi Tenganan

Keliang desa (T) orang yang bertugas mengatur

pemerintahan desa adat di

Tenganan, yaitu mereka yang

duduk sebagai bahan duluan

Keliang gumi (T) wakil dari gumi pulangan

Klangsah (B) terbuat dari jalinan daun kelapa,

biasanya digunakan sebagai

dinding atau atap temporal

Krama desa (T) anggota desa adat inti di

Tenganan yang duduk dalam

struktur pemerintahan, mulai

dari pengluduan sampai luanan

Krama gumi (T) anggota desa adat Tenganan

secara keseluruhan yang tidak

berhak duduk dalam struktur

pemerintahan desa adat

Landep (B) tajam, biasanya digunakan untuk

benda

Lawangan (B) pintu gerbang ke permukiman

desa Tenganan, terletak di setiap

desa, biasanya karena anaknya

sudah menikah atau

pasangannya meninggal dunia

Hypereality (I) sesuatu yang hanya dibuat-buat,

lebih nyata dibanding kenyataan

sesungguhnya. 

Hyporeality (I)                  konsep Hobart (2000) tentang 

                                              fenomena yang terjadi di Bali

Ingke (B) sejenis piring yang terbuat dari

lidi

Jaga satra  (T) bertahan dari musuh, yaitu

struktur permukiman desa

Tenganan yang berbentuk

benteng dan mempunyai empat

lawangan (pintu gerbang)

Janger (B) tari tradisional Bali

Karang (B) sebidang tanah tempat

membangun rumah

Karawista (B) ikat kepala terbuat dari jalinan

alang-alang yang berfungsi

sebagai simbol yang diartikan

sebagai pengikat sesuatu hal

Kare-kare (T) sering disebut juga dengan
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Pengluduan (T) jabatan terendah dalam

pemerintahan desa adat

Tenganan, jumlahnya tidak

terhingga

Piodalan (B) hari raya, khususnya untuk pura

atau banjar

Rindik (B) alat musik tradisional Bali yang

terbuat dari bambu

Rurung (B)  gang, di Tenganan merupakan

jalan kecil yang menghubungkan

jalan utama

Sangkep (B) rapat atau pertemuan

Sasih (B) bulan, dalam hitungan kalender

Sekala (B) profan; pasangan dari niskala

(sakral)

Sekeha (B) kelompok atau organisasi adat

Self-primitivitation (I) primitivisasi diri, dilakukan

untuk mendapatkan keuntungan

dari wisatawan. Tradisionalisasi

diri: mentradisionalkan diri

untuk mendapatkan keuntungan

dari wisatawan.

penjuru mata angin (Selatan,

Timur, Utara, Barat)

Leteh (B) kondisi yang dianggap tercemar

atau kotor

Luanan (T) jabatan tertinggi dalam

pemerintahan desa adat

Tenganan, terdiri dari enam

pasang, namun saat ini hanya

ada lima pasang

Mamiut (T) mohon pamit, dilakukan oleh

orang Tenganan sebelum

melakukan usaba sambah

Muani (B) laki-laki

Ngerampag (T) mengambil hasil bumi yang ada

di atas tanah milik pribadi,

merupakan salah satu hak desa

adat Tenganan

Ngetengahang (B) bergerak ke tengah atau semakin

ke dalam

Ngulat (B) menganyam, di Tenganan

terutama berhubungan dengan

pembuatan kerajinan dari ata

Niskala (B) sakral; pasangan dari sekala

(profan)

Nyakap (B) sistem bagi hasil
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Tengen (B) kanan, sering diartikan juga

dengan tangan kanan atau orang

kepercayaan; penengen berarti

pasti atau ilmu yang baik

Tetaring (B) sejenis tenda yang dibuat dari

bambu dengan rangkaian janur

Tika (T) hak memilih tanah, sistem

pembagian hasil tanah druwen

desa adat Tenganan kepada

krama desa

Truna nyoman (T) kelompok pemuda desa adat

Tenganan

Tuak (B) minuman beralkohol terbuat dari

air enau

Ungguan (T) simbol dari mangku resmi dalam

jabatan tertinggi pemerintahan

desa adat Tenganan

Usaba (B) upacara; usaba sambah: upacara

terbesar dan terlama di

Tenganan, biasanya jatuh pada

bulan Juni sampai Juli

Wong peneges (B) leluhur orang Tenganan; berasal

dari kata wong (orang) dan teges

(baik, pasti, tangan kanan)

Semat (B) terbuat dari bambu, seperti lidi

yang digunakan untuk

merangkai janur

Simulacra (I) konsep tentang ‘seolah-olah’,

atau simulacrum bahwa sesuatu dianggap hanya

sebagai kepura-puraan

Tajen (B) pertarungan antara ayam jago, di

atau adu jago mana pada salah satu kaki dari

kedua ayam tersebut dipasang

taji (sejenis pisau)

Takir (B) tempat makanan kecil, terbuat

dari daun pisang

Tambalapu duluan (T) jabatan dalam pemerintahan

desa adat Tenganan di atas

tambalapu tebenan, terdiri atas

enam pasang

Tambalapu roras(T) gabungan antara tambalapu

duluan dan tambalapu tebenan

berjumlah dua belas pasang

Tambalapu tebenan(T) jabatan dalam pemerintahan

desa adat Tenganan di bawah

tambalapu duluan, terdiri atas

enam pasang

Tangkir (B) biasanya digunakan sebagai

tempat minum, terbuat dari daun

pisang



xxvi

Ambiguitas Tradisionalisasi Orang Bali

xxvii

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ..................................................... xi

DAFTAR ISTILAH ............................................................ xvii

DAFTAR ISI .................................................................... xxvii

DAFTAR TABEL ............................................................... xxix

DAFTAR GAMBAR........................................................... xxx

PENGANTAR: Terlanjur Tergantung Sama Turis, 

Malas Jadi Petani Lagi .............................................. xxxiii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................... 1

Kehidupan Dua Dunia .......................................................... 3

Peresmian Jaringan Ekowisata Desa .................................. 3

Potret Eksotisme dan Dinamika Bali ................................... 8

Bali sebagai Panggung Sandiwara .................................... 14

Apa yang Sedang Terjadi di Bali Saat Ini? ........................ 19

Weaving (I) menenun; weaving demonstra-

tion: demo menenun, di

Tenganan terutama untuk tenun

gringsing

Keterangan:

(B) Bali

(I) Inggris

(Ind) Indonesia

(S) Sanskerta

(T) Tenganan



xxixxxviii

Ambiguitas Tradisionalisasi Orang Bali

DAFTAR TABEL

Tabel 1.  Pergiliran Pembagian Petak Sawah Druwen

Desa untuk Krama Desa .................................... 39

Tabel 2. Kepemilikan Tanah di Tenganan ...................... 41

Tabel 3. Pembagian Hasil Bumi Sesuai Aturan Desa .... 42

Tabel 4. Penduduk Tenganan Tahun 2000 .................... 43

Tabel 5. Neraca JED

sampai dengan Desember 2003 ...................... 101

Tabel 6. Jumlah Wisatawan JED

Tahun 2002–April 2004 .................................. 104

BAB II BALI DAN KAPITALISME DUNIA ..................... 25

Hidup dalam Legenda......................................................... 29

Tradisi dan Pertanian

dalam Kehidupan Orang Tenganan ............................. 34

Tenganan Saat Ini; 

Pertemuan Tradisi dengan Ekonomi Pariwisata ........ 43

Tenganan yang Mendua: Simulacra Telah Dimulai ...... 53

BAB III PERLAWANAN SETENGAH JADI ................... 65

Wajah Kelam Industri Pariwisata Bali ............................. 68

Ekowisata:

Perlawanan terhadap Industri Pariwisata? ................. 76

Simulacra Baru, Antara Harapan dan Kenyataan........... 97

BAB IV TRADISIONALISASI DIRI JED:

SIMULACRA YANG BELUM BERHASIL ................ 107

Simulacra: Antara Kesadaran dan Kepentingan ............ 110

Salah Tafsir dalam Penciptaan .........................................119

Ambiguitas dalam Tubuh JED ........................................ 123

BAB V PENUTUP ............................................................. 133

Belajar dari Simulacra yang Ada .................................... 140

DAFTAR PUSTAKA .......................................................... 147

INDEKS ............................................................................. 159



xxxi

Simulacra Bali

xxx

Ambarwati Kurnianingsih

Gambar 9. Reklamasi Pulau: Salah satu megaproyek

pariwisata Bali di Serangan .......................... 73

Gambar 10. Timbunan sampah di Nusa Dua: Sebagian

berasal dari jasa pariwisata ........................... 77

Gambar 11. Pelatihan:

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam

program .......................................................... 86

Gambar 12. Lokasi Anggota JED ...................................... 92

Gambar 13. Struktur JED: Masing-masing lembaga

mempunyai wakil .......................................... 94

Gambar 14. Usaba Sambah: Satu bentuk apropriasi di

Tenganan .......................................................112

Gambar 15. Salah Tafsir: Turis bisa ‘menikmati’ sawah di

dalam hotel ................................................... 120

Gambar 16. Tradisionalisasi Diri: Usaha awal

menyukseskan simulasi ekowisata ............. 126

Gambar 17. Dokumentasi Wisnu: Menjual tradisi ........ 130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tradisional-modern: Menonton prosesi

upacara Bali ...................................................... 8

Gambar 2. Peta Tenganan: Hasil pengukuran tahun

2000 ................................................................ 32

Gambar 3. Krama Desa: Struktur tingkatan jabatan

pemerintahan ................................................. 38

Gambar 4. Denah Rumah Tenganan: Masing-masing

memiliki fungsi ... ...........................................44

Gambar 5. ‘Wajah’ Desa Tenganan: Sudah berubah? .. 51

Gambar 6. Gringsing: Antara kesakralan dan

komersialisasi ................................................. 56

Gambar 7. Mekare-kare Tahun 1930-an dan 2003:

Kesakralan menjadi profanisme ................... 58

Gambar 8. You are So Old: Anak muda Tenganan dan

turis Eropa ...................................................... 60



xxxiii

PENGANTAR:
Terlanjur Tergantung Sama Turis,

Malas Jadi Petani Lagi

Buku ini berisi paparan dan kritisi tentang sebuah

kegiatan yang bernama Jaringan Ekowisata Desa (JED) yang

diprakarsai dan dimotori oleh Yayasan Wisnu, bekerjasama

dengan empat desa—Tenganan Pegringsingan, Pelaga,

Sibetan dan Nusa Ceningan. Yayasan Wisnu adalah yayasan

yang secara umum bergerak di bidang perlindungan alam

di Bali; dan si penulis, Ambarwati Kurnianingsih, adalah

pekerja pada yayasan tersebut yang sudah sejak awal,

hampir lima tahun, terlibat dalam JED.

Bahwa pariwisata telah merusak lingkungan serta

memicu dan memacu berbagai permasalahan sosial di Bali

sudah sering diwacanakan, dan dapat dilihat bukti-buktinya.

Lahan pertanian beralih menjadi kawasan wisata; hutan

terbabat demi kepentingan pariwisata dan industri
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matut diri pada interpretasi tersebut (melakukan apropriasi),

mengukuhkan diri untuk senantiasa tampil tradisional,

melakukan simulacrum(a) atau sandiwara tradisionalisasi.

Menjelmalah Bali menjadi  komoditas pariwisata budaya

yang tersohor.

Perihal simulacrum(a), Antropolog Amerika Clifford

Geertz mengatakan bahwa Bali adalah sebuah Negara Teater

di mana raja-raja dan para pangerannya adalah impresario,

para pendetanya sutradara, dan para petaninya aktor

pendukung, penata panggung, dan sekaligus penonton. Si

penulis nampaknya sepaham dengan pendapat para ahli luar

bahwa orang Bali menjalani kehidupan simulacrum(a),

terutama sandiwara tradisionalisasi untuk kepentingan

pariwisata. Pemodal dan pemerintah sebagai impresario, para

pelaku pariwisata termasuk para intelektual lokal dan asing

(para konsultan) sebagai penulis skenario merangkap

sutradara dan orang-orang Bali pada umumnya sebagai

aktor pendukung dan penonton.

Belakangan ini muncul wacana-wacana atau semacam

kesadaran bahwa kue pariwisata hanya sebagian kecil saja

dinikmati oleh orang Bali. Tentu, karena hanya segelintir

saja orang Bali yang menjadi pelaku, kebanyakan menjadi

pelayan, penonton, dan menjadi komoditas yang terperjual-

belikan itu. Sebagai imbalan, kita menerima upah untuk

menunjang kehidupan di dalam dua dunia: menikmati

kemajuan teknologi dan menjalani kehidupan tradisional

dengan adat-istiadat dan ritualnya. Sehingga di desa

setradisional Tenganan pun orang-orang sudah memiliki

sepeda motor, mobil, berbagai macam barang elektronik,

termasuk rice cooker, kompor gas, komputer dan handphone.

pendukungnya; laut, pantai dan danau terpolusi; volume

sampah terutama yang anorganik meningkat tajam; energi

dan air bersih terhambur-hamburkan. Kepadatan penduduk

meningkat sebagian oleh masuknya migran dari luar Pulau

Bali—domestik maupun asing. Kriminalitas, penyalahgunaan

alkohol dan narkoba, serta penyebaran HIV/AIDS juga

menanjak. Mulai terungkap bahwa anak-anak Bali juga

menjadi korban pelecehan seksual dari wisatawan. Belum

lagi permasalahan-permasalahan lain, dan yang masih

tersembunyi di bawah permukaan.

Buku ini memperingatkan kita tentang sebagian hal 

tersebut. Tak enak didengar memang, namun sangat

penting untuk diindahkan dan dikaji.

Masuknya Bali ke dunia pariwisata, dunia global, tidak

lepas dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa khususnya

Belanda ke Bali—bermula dari Aernoudt Lintgens seorang

pelaut Belanda pada tahun 1597. Tiada lama berselang, Bali

sudah menjalin hubungan perdagangan dengan mereka,

kemudian terjajah oleh Belanda sebelum akhirnya merdeka

pada tahun 1945. Belanda rupanya sudah mempromosikan

Bali sebagai daerah tujuan wisata sejak tahun 1914. Pada

awalnya hanya segelintir turis yang datang, tetapi kian lama

kian banyak. Sebagian dari turis angkatan-angkatan awal

adalah antropolog yang tertarik untuk melihat dan

mempelajari adat-istiadat orang Bali yang kemudian menulis

dan mendokumentasikan temuan-temuan dan interpretasi

mereka. Temuan-temuan dan interpretasi tersebut kemudian

menyebar luas. Pengusaha jasa pariwisata memanfaatkan-

nya untuk promosi, membangun citra Bali yang magis,

eksotis dan romantis. Orang-orang Bali pun turut mematut-
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budaya Balilah yang menjadi magnet penarik wisatawan ke

Bali. Maka diwacanakanlah pentingnya kelestarian budaya

Bali, Ajeg Bali, seirama dengan kepentingan para penjual

jasa wisata akan citra Bali yang tradisional. Sementara di

balik bahasa promosi nan manis romantis tentang budaya

Bali, para penjual jasa wisata sebenarnya lebih berat

menawarkan kemewahan hotel-hotel, spa, restoran,

lapangan golf, dan pusat-pusat perbelanjaan. Budaya Bali

ditampilkan sebatas penggalan-penggalan pementasan tari

di hotel dan restoran, pelayan-pelayan yang berpakain adat

Bali tersenyum ramah, dan simulasi-simulasi acara budaya

lainnya. Hanya kalau ada waktu lebih, wisatawan dianjurkan

melihat keindahan alam dan budaya Bali.

Semua takut kehilangan turis. Kita dibuat terlena atau

mabuk oleh kenikmatan pariwisata sehingga kurang

memperhitungkan resiko yang mengintai di tikungan jalan.

Bagaimana detail dari simulacrum(a) yang dimaksud

oleh penulis, saya undang para pembaca untuk menekuni

buku ini. Juga sangat menggembirakan ketika secara lisan

penulis menyatakan kepada saya bahwa para pelaku JED,

Yayasan Wisnu khususnya, akan bersungguh-sungguh

kembali melakoni simulacrum ekowisata yang mereka telah

yakini dan sepakati.

I Gusti Raka Panji Tisna

Penulis dan praktisi seni budaya dan lingkungan

panjiku@telkom.net

Dan bila kebutuhan sudah sangat mendesak, maka tak ayal

tanah pun akan digadai, dijual. “Kita udah  terlanjur

tergantung sama turis, malas mau jadi petani lagi,”

demikian seloroh seorang penduduk lokal seperti yang tertulis

di dalam buku ini.

Didasari oleh kesadaran akan banyaknya sisi negatif

dari pariwisata massal maka JED dirintis sebagai sebuah

bentuk kritisi dan “perlawanan”. Penulis menyebutnya

sebagai sebuah simulacrum baru. Ekowisata diyakini oleh

para pelaku JED bersifat jauh lebih ramah lingkungan dan

menguntungkan semua pihak karena masyarakat lokal

diajak terlibat mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan.

Namun, dikeluhkan oleh si penulis, walau sudah tiga

tahun berjalan, JED belum juga menampakkan tanda-tanda

keberhasilan yang berarti. Ini disebabkan oleh karena para

pelaku masih gamang akan tugas dan peran masing-masing;

salah menafsirkan keinginan turis—dikira mau terlibat

ternyata hanya mau menonton dan menikmati budaya Bali;

alasan klise tentang kelemahan SDM; serta kurang totalnya

komitmen para pelaku untuk melaksanakan program.

Kiranya si penulis tidak perlu terlalu menyalahkan diri.

Bukankah kurangnya keberhasilan tidak lepas dari kecilnya

perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap ekowisata?

Ekowisata dianggap rumit dan tidak begitu menguntungkan,

lebih-lebih dalam waktu pendek.

Walhasil, pariwisata massal masih diyakini sebagai

dewa penyelamat perekonomian Bali. Banyak yang

mengklaim bahwa Bali sudah kadung tergantung pada

pariwisata, oleh karenanya pariwisata jangan sekali-sekali

diganggu-gugat. Mereka sangat meyakini bahwa memang
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BAB I
PENDAHULUAN



3

Kehidupan Dua Dunia

Peresmian Jaringan Ekowisata Desa
Awal Juni 2002, sekelompok orang terlihat sibuk bekerja

di halaman kantor Yayasan Wisnu, di Kuta, Bali. Beberapa

orang tampak mengikat bambu, menaruh dan mengikat

klangsah dari jalinan daun kelapa, serta ada yang sibuk

membelah batang bambu untuk dijadikan tali. Sekelompok

laki-laki, sibuk membuat tetaring, ‘tenda’ yang dibuat dari

tatanan daun kelapa pada batang bambu. Kelompok lain yang

sebagian besar adalah perempuan muda, sibuk merangkai

janur dan daun enau untuk banten atau sesaji, membuat

tangkir dari daun pisang yang akan dijadikan sebagai tempat

minum, serta membelah daun pisang untuk dijadikan alas

ingke yaitu piring yang dibuat dari jalinan lidi. Mereka adalah

orang-orang yang berasal dari Desa Sibetan, Desa Tenganan

Pegringsingan, Desa Pelaga, Nusa Ceningan, dan staf Yayasan

Wisnu, termasuk saya di dalamnya. Kami sedang mempersiap-

kan satu kegiatan, yaitu peresmian JED, Jaringan Ekowisata

Desa, yang akan diadakan beberapa hari lagi.
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Kemudian dilakukanlah peresmian JED dengan penanda-

tangan di atas kanvas, diikuti oleh Kakanwil Pariwisata

Propinsi Bali, Direktur JED, serta perwakilan masing-masing

desa dan yayasan sebagai anggota JED. Delapan tanda tangan

ada di atas kanvas, sebagai bukti bahwa JED diakui kebera-

daannya mulai 4 Juni 2002.

Peresmian ditutup dengan makan malam di halaman

belakang kantor, diterangi oleh cahaya temaram dari nyala

obor dan lilin. Suasana terasa meriah dan terasa melekat

dengan ketradisian Bali. Hal itu ditunjukkan dengan setting

acara dan ruang yang memanfaatkan cara khas Bali. Semua

penganan menggunakan ingke beralas daun pisang. Tari-

tarian, drama dan musik tradisional pun digelar, seperti

janger, serta pentas bondres dan genjek. Bukan hanya

undangan yang menonton pertunjukkan, melainkan juga or-

ang-orang yang tinggal di Banjar Pengubengan Kauh, yaitu

banjar tempat peresmian dilaksanakan.

Di luar ciri tradisi Bali, muncul pula ‘benda-benda’ yang

berasal dari luar Bali. Semua kegiatan yang dilakukan direkam

dalam kaset mini dv dan digital camera. Bahkan direkam oleh

cameraman Bali TV, sebuah stasiun televisi swasta dan

beberapa wartawan media cetak untuk dipublikasikan secara

lebih luas.

Beberapa bulan sebelumnya, JED sudah diresmikan

pada Sabtu Kliwon wuku2 Landep, bertepatan dengan tumpek

landep, hari raya untuk benda-benda tajam, 23 Februari 2002.

Keberadaan JED diumumkan secara resmi kepada pihak

luar pada tanggal 4 Juni 2002. Upacara peresmian tersebut

mengundang berbagai pihak yang dianggap cukup penting

untuk mengetahui keberadaan JED, mulai dari Menteri

Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah daerah, tokoh-

tokoh, termasuk penyandang dana. Setiap tamu undangan

yang datang diharuskan menarik tali yang dihubungkan

dengan dua bilah bambu sampai kedua bambu tersebut

menimbulkan bunyi sebagai tanda telah memasuki ‘kampung

JED’1. Selama berlangsungnya acara, mereka yang berada

dalam kampung JED dapat langsung mengambil panganan

tradisional yang dibuat sendiri oleh orang-orang JED, minum

menggunakan tangkir, sambil melihat barang dagangan, foto-

foto yang dipajang, atau apa pun yang ada di kampung JED.

Sebagian tamu memang memanfaatkan momen tersebut

dengan berkeliling kampung. Namun ada juga beberapa tamu

yang hanya duduk di bale bengong, sambil mendengarkan

rindik, musik tradisional Bali yang terbuat dari bambu,

dimainkan oleh dua orang dari Tenganan dan Pelaga.

Acara diawali dengan sambutan yang dilakukan oleh

Nyoman Sadra dari Tenganan selaku wakil JED, sekaligus

mempresentasikan JED dengan latar belakang tampilan me-

dia menggunakan LCD Projector. Selanjutnya John Brinkman

sebagai Ketua Comission on Ecology and Religion, Tokyo serta

I Gde Ardika sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata turut

memberikan sambutan dan sekaligus meresmikan JED.

_________________________
1 Istilah yang ditujukan untuk tempat pelaksanaan kegiatan, yaitu kantor Yayasan

Wisnu yang di dalamnya terdapat juga kantor JED, terletak pada lahan seluas
sekitar setengah hektar. Selain untuk bangunan kantor, sebagian lahan digunakan
untuk perkebunan, kandang ayam, kolam ikan, dan satu unit pengolahan limbah.

_________________________
2 Satu tahun terdiri atas 30 wuku: Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbreg,

Wariga, Warigadian, Julungwangi, Sungsang, Dunggulan, Kuningan, Langkir,
Medangsia, Pujut, Pahang, Krulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matal, Uye,
Menail, Prangbakat, Bala, Ugu, Wayang, Kelawu, Dukut, dan Watugunung
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sesuatu yang bersifat organik dan ‘masa lalu’ dengan melibat-

kan orang banyak, serta melalui pelaksanaan ritual keagama-

an. Namun ada kemodernan yang tidak bisa dihindari dan juga

sengaja diciptakan. Peresmian dilakukan di atas kanvas oleh

para ‘tamu kehormatan’ dan pengurus koperasi dengan liputan

multimedia. Satu ‘budaya’ yang lebih bersifat praktis secara

materi dan ideologi.

Kenyataan itu terasa menjadi sebuah peristiwa yang

paradoks antara tradisionalisme yang ideal sosial religius

dengan modernisme yang praktis individualis materialis.

Suatu peristiwa paradoksal yang juga sering dirasakan saat

orang Bali mengadakan acara-acara adat. Ketradisian dan

kelokalan acara adat itu selalu berjalin dengan kemodernan.

Kita bisa lihat misalnya rangkaian janur atau daun lontar untuk

banten yang ‘dijahit’ dengan menggunakan stepler, bukan

dengan semat yang dibuat dari bambu. Tamiang, yaitu hiasan

dari janur yang di bagian tertentu berwarna merah atau hijau,

saat ini dibuat dari kertas mengkilat berwarna merah atau

hijau, bukan dari daun enau atau daun lontar yang diberi

pewarna. Gelas plastik aqua ditata rapi di sisi hidangan

makanan tradisional yang dialasi oleh daun pisang. Di antara

tamu yang hadir dengan pakaian adatnya, terlihat paling tidak

seorang ‘panitia’ yang juga berpakaian adat membawa

handycam atau kamera digital untuk mengabadikan acara

tersebut. Paradoksal seperti itu merupakan hal yang umum di

Bali. Tradisional dan modern ‘hidup’ dan ‘dihidupkan’ secara

berdampingan.

Alasannya, supaya nantinya JED dan orang-orang di dalamnya

juga landep, bisa berpikir dan bekerja dengan ‘tajam’.

Peresmian dilakukan melalui upacara persembahyangan

secara Hindu Bali di kantor Yayasan Wisnu yang sekaligus

berfungsi juga sebagai kantor JED, dihadiri oleh pengurus dan

pengelola koperasi empat desa dan Yayasan Wisnu serta

pengurus dan pengelola JED3. Ketika peresmian, dilakukan

mejaya-jaya yang dimaknai sebagai upacara pelantikan yang

ditandai dengan pemasangan karawista, yaitu ikat kepala yang

dibuat dari jalinan alang-alang. Kegiatan yang dilaksanakan

saat itu lebih ditujukan kepada sesuatu yang bersifat niskala

atau sakral. Berbeda dengan peresmian di bulan Juni yang

bersifat sekala atau profan.

Rangkaian acara peresmian JED yang dilakukan

sepanjang bulan Februari sampai Juni tersebut, memang

berjalan dengan mulus. Bahkan boleh dikatakan sukses.

Namun ada sesuatu yang menyeruak dalam pikiran saya.

Rangkaian acara tersebut bagi saya lebih terlihat sebagai

sebuah ‘sandiwara’ yang ‘aneh’. Keanehan yang sengaja

diciptakan untuk menampilkan kesan kekentalan tradisi, atau

lebih khususnya menampilkan kesan ‘ekowisata’. Suasana

budaya lokal yang mengarah kepada ‘budaya‘ tradisional,

seperti penggunaan tangkir dan ingke, penyajian penganan

tradisional, serta pertunjukan seni tradisional, sengaja

diciptakan saat itu oleh mereka yang tergabung di dalamnya.

Ketradisionalan ditunjukkan melalui pemanfaatan segala

_________________________
3 JED berbentuk koperasi sekunder, sehingga anggotanya adalah koperasi primer

dari empat desa, yaitu Pelaga, Sibetan, Tenganan, Ceningan, serta satu yayasan,
yaitu Wisnu
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kemudian dijadikan sebagai objek studi bagi para peneliti dan

sumber inspirasi bagi para seniman. Di antaranya adalah

Walter Spies, musisi dan pelukis Jerman bekerja sama dengan

Vicki Baum, novelis Jerman menulis ‘Tale of Bali’ (Hanna,

1976:106). Kemudian Covarrubias, etnografer dan seniman

Mexico menulis ‘Island of Bali’ pada tahun 1930, buku yang

sangat terkenal dan membuat Bali menjadi terkenal.

Covarrubias (1973:15) menggambarkan orang Bali sebagai

orang-orang yang dekat dengan alam dan mereka adalah

seniman.

“They have raised their main occupation, the
cultivation of rice … being essentially agriculturists …
the majority work the land for themselves … they are
extraordinarily fond of music, poetry, and dancing,
which have produce a remarkable theatre … the
Balinese are by no means a primitive people.”

Bentuk-bentuk perhatian itu bisa dianggap sebagai

penghargaan terhadap keistimewaan Bali, namun secara

perlahan telah membentuk image Bali bagi orang luar yang

kemudian membingkai pandangan orang luar terhadap Bali.

Tulisan Jane Belo bersama suaminya, Collin McPhee dalam

Trance in Bali menggambarkan kehidupan orang Bali dengan

kemagisannya pada tahun 1930-an. Mereka menggambarkan

orang-orang Bali sebagai a people where everyday behaviour

is measured, controlled, graceful, tranquil (Belo, 1960:1) dan

the seizures were schedule in accordance with the religious

life, and integrated with it (1960:255). Sebelumnya kedua

antropolog tersebut sudah menulis beberapa buku dan artikel

tentang Bali, termasuk A House in Bali (Vickers, 1996:1).

Karakter orang Bali tahun 1930-an kemudian ditulis oleh pa-

Potret Eksotisme dan Dinamika Bali
Eksotisme tradisi Bali tanpa dapat disangkal memang

telah menjadi daya tarik yang besar bagi siapa pun untuk

memperhatikan Bali. Kesetiaan orang Bali pada ritual-

ritualnya dan kekenyalan tradisi Bali untuk tetap bergerak di

tengah kemodernan masyarakat saat ini seakan menjadi

penunjuk bahwa Bali telah berhasil menyiasati perkembangan

jaman. Namun benarkah demikian? Benarkah bahwa

berpilinnya kelokalan Bali dengan kemodernan dalam

kehidupannya merupakan wujud dari kekenyalan budaya Bali?

Sejak persentuhan awal Bali dengan orang luar, pulau

ini menjadi sumber kajian yang tiada habisnya. Demikian pula

ketika Bali dijadikan sebagai daerah tujuan wisata pada tahun

1930-an, Bali lebih dikenal dengan keeksotisan alam dan

manusianya, serta keromantisan dan kemagisannya. Bali

Gambar 1. Tradisional-modern: Menonton prosesi upacara Bali
(Foto: Surya, 2003)
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berkembang dan saat ini dikenal dengan agama Hindu yang

tidak bisa dilepaskan dari watak budaya Bali klasik. Geertz

dalam Negara Teater (2000:238-239) menyatakan bahwa

watak budaya Bali klasik atau tradisional secara utama

terobsesi oleh status di mana kemegahan merupakan bahan

pembentuk status yang kemudian dikaitkan dengan kasta5.

Geertz dalam tulisannya yang lain tentang Bali, melihat bahwa

individu atau pribadi Bali sebagai pribadi yang dalam interaksi

kesehariannya sangat ritualistis dan religius, dengan

kejeniusan artistiknya yang penuh dengan simbol. Bahkan ia

melihat bahwa tajen, pertarungan adu jago, juga hanya sebagai

sebuah simbol. Jago adalah simbol jantan par excellence

(1992:212), bukan ayam jago yang bertarung, tetapi orang Bali

itu sendiri.

Keeksotisan Bali tidak hanya terlihat melalui individu,

melainkan juga melalui dinamika struktur sosial dan lembaga

yang ada. Schulte Nordholt (1991:41-44) menguraikan salah

satu dinamika yang terjadi di Bali, yaitu hubungan antara

negara ‘modern’ yang ingin mengembangkan perekonomian

dengan lembaga adat yang ingin mempertahankan tradisi dan

otoritasnya. Ia melihat bahwa rejim Orde Baru melakukan de-

politisasi masyarakat Bali dan ‘menggunakan’ adat dan ritual

Bali yang tradisional untuk menyukseskan kekuasaan negara

atas Bali. Dinamika yang terjadi digambarkan Warren

(1993:294-297) sebagai satu bentuk hubungan yang relatif

_________________________
5 Ada empat kasta di Bali, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Weisya yang termasuk

triwangsa, serta kasta Sudra di luar triwangsa. Wacana yang berkembang melihat
kasta sebagai urutan status sosial, dengan Brahmana sebagai kasta tertinggi,
sementara Sudra kasta terendah. Namun saya lebih setuju melihatnya sebagai
profesi, yaitu Brahmana sebagai pendeta atau guru, Ksatria sebagai pelaksana
pemerintahan, Weisya sebagai pedagang, dan Sudra sebagai petani.

sangan antropolog lain, yaitu Gregory Bateson dan Margaret

Mead (1962).

Sampai pada masa pemerintahan Orde Baru, Bali

digambarkan sebagai sebuah tempat yang peace-loving and

harmonious (Schulte Nordhlot, 1991:43). Kajian tentang Bali

tidak pernah terlepas dari unsur tradisionalisme, Bali yang

statis dengan keeksotisan dan kemagisannya. Seperti yang

diceritakan Ingram4 (1998) tentang kehidupan sehari-harinya

bersama sebuah keluarga di Ubud. Ingram menggambarkan

mereka sebagai para seniman dengan kesibukan ritualnya, di

tengah alam yang ‘bersih’ dan damai. Dikatakan juga bahwa

masyarakat yang hidup di dalamnya termasuk masyarakat

tradisional, yang didefinisikan oleh Esten (1991:498) sebagai

masyarakat yang melihat alam sebagai suatu tatanan yang

selaras dan telah diatur oleh suatu kekuatan di luar kekuatan

manusia, di mana mereka melihat dirinya merupakan bagian

dari tatanan keseimbangan itu.

Kedekatan orang Bali dengan alam diceritakan oleh

Suasthawa (1987:32-34), seorang cendekiawan Bali

berdasarkan Samuan Tiga, yaitu pertemuan segi tiga yang

dihadiri tokoh Bali Aga atau Bali Pegunungan sebagai wakil

dari enam sekte agama Hindu di Bali, utusan dari Jawa Timur

yang dipimpin oleh Mpu Kuturan, dan wakil dari Buddha

Mahayana untuk ‘menciptakan’ dasar kehidupan masyarakat

Bali yang dikatakan sebagai bagian dari alam. Kehidupan yang

didasarkan pada agama Siwa Buddha, agama yang kemudian

_________________________
4 Sejak tahun 1993, William Ingram dan istrinya hidup menetap di Bali. Mereka

membuka bisnis perrjalanan wisata pada tahun 1997 yang mendatangkan tiga
sampai empat rombongan turis per tahun
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Berbeda dengan para ahli yang melihat Bali sebagai

sesuatu yang ideal, Santikarma (2002) justru mengkritisinya.

Ia melihat bahwa apa yang terjadi di Bali, termasuk tradisi-

onalisme, tidak terlepas dari pengaruh negara atau pariwisata

yang disebutnya sebagai “penguasa tunggal luar Bali”. Segala

sesuatu yang terjadi di Bali selalu dibungkus dalam wacana

‘tradisi’ dan ‘kebudayaan’, yang justru selama ini dianggap

harus dilestarikan daripada disikapi. Santikarma melihat

bahwa pembangunan dan pariwisata pada akhirnya mereduksi

kebudayaan Bali menjadi sebuah ‘benda’ daripada suatu

‘proses’, menjadi sebuah objek berharga yang bisa diberi merk

dagang dan dijual pada turis melalui jalur ‘pariwisata budaya’.

Kebudayaan yang di dalamnya mengandung unsur tradisi-

onalisme menjadi semacam ‘barang antik’ tak ternilai yang bisa

disimpan dalam museum dan harus dijaga oleh orang Bali.

Kemudian berkembang tulisan tentang Bali yang hidup

dalam dua dunia, seperti yang dikatakan Ramseyer dan Panji

Tisna (2003), sebagai satu bentuk negosiasi antara masa lalu

yang romantis dan kehidupan yang mungkin terjadi di masa

depan. Noszlopy (2003) yang ‘mengkritisi’ buku tersebut

mengatakan bahwa there is a shocking discrepancy between

the exotic Bali image of glossy tourist brochures and a more

than unpleasant reality of the present-day life in Bali. 

Pemerintah Indonesia menjadikan budaya Bali sebagai objek

dan komoditas pariwisata. Kehidupan orang Bali bukanlah

kehidupan yang sesungguhnya, namun mereka 'dihidupkan' 

untuk tetap mempertahankan citra Bali untuk pariwisata.

Hobart (2000:192) melihat bahwa apa yang terjadi di Bali

merupakan satu  bentuk hyporeal i ty .  Orang Bal i   

seimbang antara desa dinas dan desa adat, walaupun penuh

dengan ambiguitas dan ambivalensi … the language of dinas

is increasingly able to position itself as the dominant discourse

… the desa adat is being weakened.

Tidak hanya peneliti yang tertarik dengan budaya Bali

dan ‘pro’ dengannya, bahkan para elite politik dan budayawan

Bali menjabarkannya dalam wacana yang penuh dengan termi-

nologi yang serba imajinatif dan fantastik, seperti Bali Pulau

Surga dan Bali yang aman (Wirata, 2000). Mantra (1990: 27-

34) justru mengatakan bahwa kemampuan memperlakukan

tradisi sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang muncul di

jaman modern merupakan gejala penting dalam kehidupan

budaya Bali. Namun ternyata ada sisi lain yang jarang dilihat

oleh para peneliti dan orang Bali itu sendiri. Budaya yang

banyak menyimpan misteri tersebut juga menjadi akar mele-

daknya berbagai konflik, di mana orang Bali sedang mengalami

kristalisasi kultural (Wirata, 2000). Bahkan Vickers (1996)

mengatakan bahwa Bali bukanlah surga terakhir, the last

paradise, namun hanya sebuah surga yang diciptakan, a

paradise created. Citra Bali yang kini dimiliki oleh orang Bali

sendiri, orang Indonesia lainnya, serta orang di dunia adalah

sintesis dari citra yang dibentuk oleh orang Barat dan orang

Bali sendiri. Citra romantis dibentuk perlahan-lahan, lapis

demi lapis oleh para penulis yang masing-masing mengambil

sesuatu dari karya terdahulu dan mengembangkannya

(1996:189-194). Citra yang digunakan untuk mempromosikan

Bali sebagai tujuan wisata internasional. Boon (1977) melihat

bahwa citra dan cerita romantis tersebut bisa berakhir karena

kehidupan orang-orang di dalamnya penuh dengan dinamika.
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wisatawan lokal dan mancanegara dengan tujuan mendapat-

kan keuntungan dari pariwisata. Namun menurutnya hal

tersebut bukan merupakan sesuatu yang perlu dicela karena

self-primitivization gave people a sense of dignity and a cash

income even though they went along, sometimes with self

deprecatory cynicism. Selain keuntungan, mereka diharapkan

juga mempunyai gengsi, martabat.

“Both colonial officers and visitors arriving by ship
came in person to see the Veddas living in primitive
conditions. Sinhala village headmen of the area would
dress these people up in a wild garb and present them
to the curious (in more than one sense) Europeans.”
(Obeyesekere dalam Brumelhuis, 2003)

Sebenarnya, tradisionalisasi diri semacam ini juga

dilakukan masyarakat Ainu sebagai etnik minoritas di Jepang

(Friedman, 1990:319-327). Kebudayaan Ainu ‘diciptakan’

kembali dan dikembangkan pada tahun 1970-an. Namun mo-

tif awal mereka adalah untuk mendapatkan pengakuan bahwa

mereka merupakan kelompok etnik tersendiri. Ketika mereka

kemudian dijadikan sebagai salah satu objek wisata di Jepang

dan mendapatkan keuntungan darinya, hal tersebut

merupakan dampak dari ‘penciptaan’ tradisi. Kepentingan

sebagai objek wisata itulah yang menuntut mereka untuk tetap

mempertahankan ketradisionalannya.

Fenomena yang sedang terjadi di Bali saya lihat bukan

merupakan realita, walaupun secara riil memang ada.

Satu hal yang dikonsepkan oleh Baudrillard (1997)

dengan simulacra yang menyatakan bahwa semua sistem,

semua hal yang ada merupakan kehampaan. Tidak ada apa

pun kecuali kepura-puraan yang sangat besar, gigantic

melakukan dan menyebutnya sebagai satu hal yang 'biasa'. 

Ke'biasa'an yang kemudian menarik para paneliti untuk

menjabarkan dan menjelaskannya, dengan interpretasi

masing-masing. Apa yang disebut 'biasa' oleh orang

Bali sebenarnya merupakan sesuatu yang sulit untuk 

dijelaskan, kecuali dengan interpretasi yang subyektif.

Bali sebagai Panggung Sandiwara
Pencitraan terhadap Bali kemudian menggiring orang

Bali pada suatu bentuk kehidupan yang nyata tetapi tidak

nyata.  Kehidupan orang Bali adalah kehidupan yang ‘dibuat-

buat’, dianggap lebih nyata dari kenyataan sesungguhnya.

Aktivitas yang mereka lakukan hanya sebagai sebuah bentuk

apropriasi, seperti yang diistilahkan Siegel (1986:264). Siegel

melihat bahwa manusia cenderung melakukan kepura-puraan

yang berarti tidak menampilkan dirinya sendiri untuk

menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Penciptaan diri

mereka lakukan untuk memantaskan diri sendiri di depan or-

ang lain. Demikian halnya yang terjadi dengan orang Bali.

Mereka berusaha menyesuaikan diri atau memantaskan diri

di hadapan orang lain, untuk memenuhi imajinasi orang luar

Bali tentang Bali, seperti yang ada dalam pemikiran mereka.

Mereka ingin tampil seperti yang diimajinasikan orang luar,

bahwa orang luar ingin melihat segala sesuatu yang

berhubungan dengan ketradisionalan Bali.

Orang Bali kemudian melakukan tradisionalisasi diri,

menyesuaikannya dengan ‘permintaan pasar’ pariwisata

karena citra yang sudah terlanjur melekat. Seperti yang

dikatakan Obeyesekere dalam Brumelhuis (2003) tentang self-

primitivization, yaitu usaha memprimitifkan diri untuk
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suatu kata dapat dipahami dengan memahami konteks kali-

matnya secara keseluruhan, dikaitkan dengan kata lain yang

ada dalam kalimat tersebut. Geertz (1992:17) mengatakan

bahwa kebudayaan adalah sebuah konteks, sesuatu yang di

dalamnya semua hal dapat dijelaskan dengan terang, yakni

secara mendalam. Sebuah peristiwa tidak dapat hadir dalam

ruang kosong, melainkan selalu hadir di tengah berbagai hal

yang melingkupinya.

Aktivitas yang dilakukan orang Bali saat ini terkait

dengan pariwisata. Oleh karena itu, saya pikir pengungkapan

elemen-elemen yang terkait dengan pariwisata sebagai unsur

yang melingkupi peristiwa budaya Bali menjadi signifikan.

Elemen yang dapat diangkat untuk memahami hal tersebut

sedikitnya terdiri atas empat hal. Pertama pemerintahan

negara yang berperan sebagai penentu kebijakan. Negara

dengan kebijakan pariwisatanya adalah ‘penguasa tunggal luar

Bali’ (Santikarma, 2002) yang menentukan kehidupan orang

Bali. Sejak dijadikan daerah tujuan wisata oleh pemerintah

Hindia Belanda pada tahun 1930, orang Bali ‘diharuskan’

mematuhi kebijakan pemerintahan selanjutnya, baik pemerin-

tahan Sukarno, Orde Baru maupun reformasi, yang selalu

mengutamakan pariwisata. Kedua adalah wisatawan yang

memegang peranan penting terhadap sukses tidaknya pari-

wisata karena mereka sebagai konsumen. Jenis pariwisata

yang ditawarkan harus disesuaikan dengan karakter dan

keinginan wisatawan jika ingin mendapatkan hasil sesuai

dengan yang diinginkan. Ketiga adalah kehidupan orang Bali

itu sendiri, termasuk aktor atau institusi yang berkepentingan

sebagai pemeran utama dalam tradisionalisasi diri yang

simulacrum. Bukan berarti tidak nyata, tetapi hanya merupa-

kan simulasi atau kepura-puraan. Seperti sebuah peta yang

dibuat sebagai tiruan dari suatu wilayah. Peta dibuat dan

digunakan sedemikian rupa, dianggap sebagai wilayah yang

sesungguhnya. Baudrillard melihat bahwa segala sesuatu yang

terjadi hanya seperti sebuah peta. Manusia menciptakan

sebuah hyperreal, sebuah model nyata yang dibuat tanpa

kenyataan yang sesungguhnya.

“... one is from the start in a total simulation, without
origin, immanent, without a past, without a future, a
diffusion of all coordinates (mental, temporal, spatial,
signaletic) ... neither possible, impossible, neither real
nor unreal: hyperreal - it is a universe of simulation,
which is something else altogether.” (Baudrillard,
1997:125).

Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak pernah benar-

benar menjadi dirinya sendiri, tetapi hanya pura-pura menjadi

dirinya sendiri (Baudrillard, 1998). Demikian halnya dengan

orang Bali. Ketradisionalan mereka hanya sekedar tampilan

fisik sebagai satu bentuk kepura-puraan. Secara sepintas kita

dapat melihat orang Bali sebagai orang-orang yang masih kuat

melakukan tradisinya. Namun Bali ternyata merupakan

sebuah wilayah yang dihuni oleh orang-orang modern yang

berpura-pura tradisional. Mereka tidak memahami dan tidak

berusaha untuk memahami ketradisionalan mereka.

Sebagai simulacrum, tradisionalisasi yang dilakukan

orang Bali dapat dilihat sebagai sebuah peristiwa kebudayaan,

yaitu gejala yang hanya dapat dimengerti bila kita melihat

konteksnya. Konteks merupakan segala hal yang melingkupi

terjadinya sebuah peristiwa. Seperti dalam pemakaian bahasa,
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aktor pendukung dan penata panggung. Upacara bukan lagi

menjadi tujuan, melainkan digunakan sebagai media dan alur

cerita untuk memperbesar perekonomian. Orang Bali kali ini

berusaha menceritakan ketradisionalan mereka yang identik

dengan alam dan upacara ritual.

Apropriasi, tradisionalisasi diri, dan simulasi merupakan

tiga hal yang hampir sama. Apropriasi menurut Siegel (1986)

merupakan usaha memantaskan diri di depan orang lain untuk

mendapatkan ‘penghargaan’ dari lawan bicaranya. Sedangkan

tradisionalisasi diri, berdasarkan self-primitivization

Obeyesekere (dalam Brumelhuis, 2003) merupakan usaha

pentradisionalan diri di depan wisatawan untuk mendapat-

kan keuntungan. Simulasi, atau simulacra sebagai sebuah

konsep menurut Baudrillard (1997) merupakan satu bentuk

kepura-puraan, bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah

hal yang sesungguhnya dan tidak ada yang orisinal. Saya

memilih untuk menggunakan konsep simulacra dalam tulisan

ini, satu hal yang lebih luas dibanding apropriasi atau

tradisionalisasi diri, tidak hanya ditujukan untuk lawan bicara

atau untuk wisatawan. Simulacra yang dilakukan orang Bali

adalah sandiwara tradisionalisasi yang tidak hanya ditujukan

untuk wisatawan, tetapi juga untuk diri mereka sendiri.

Apa yang Sedang Terjadi di Bali Saat Ini?
Banyak pihak yang menginginkan Bali tetap “lestari”,

walaupun mereka belum mempunyai konsep tentang lestari

atau ajeg Bali yang tengah diperjuangkan. Hal yang patut

dicatat adalah, pemaknaan terhadap “pelestarian budaya”

bukanlah langkah untuk membangun museum-museum

budaya yang menempatkan budaya sebagai obyek yang dielus

dimainkan untuk pariwisata. Mereka terdiri dari ‘kaum

intelektual’ dan ‘masyarakat biasa’ sebagai pengikutnya.

Elemen keempat adalah lembaga donor sebagai penyandang

dana dalam pelaksanaan kegiatan, karena saya akan melihat

Bali melalui Jaringan Ekowisata Desa sebagai sebuah orga-

nisasi yang ‘diciptakan’. Sebagai penyandang dana mereka

berperan penting dalam setiap penentuan rencana kegiatan

yang akan dilakukan.

Keputusan untuk mementaskan sebuah sandiwara

tradisionalisasi dapat dipahami melalui unsur-unsur yang ada

di sekitarnya. Penonton dan produser memegang kendali yang

sangat besar dalam menentukan cerita yang dibuat penulis

skenario dan diperankan oleh para pemainnya atas kontrol

sutradara. Bali yang sudah terlanjur ‘dihidupi’ oleh pariwisata

menjadi tergantung padanya. Sandiwara tradisionalisasi diri

tidak terlepas dari ‘kelangsungan asap dapur’ dan masa depan

para pemain.

“Bali adalah negara teater yang di dalamnya raja-raja
dan para pangeran adalah impresario-impresario, para
pendetanya sutradara, dan para petaninya aktor
pendukung, penata panggung, dan penonton … tidak
dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan politis,
segala macam upacara itu sendiri adalah tujuan, untuk
semua itulah negara didirikan.” (Geertz, 2000:21).

Bali sampai saat ini masih merupakan negara teater,

namun kali ini penontonnya bukan hanya orang Bali,

melainkan juga orang luar yang lebih dikenal dengan sebutan

wisatawan, turis, atau tamu. Sementara orang Bali yang di

dalamnya terdiri atas para ‘raja’ tetap menjadi penulis skena-

rio dan sutradara, serta ‘petani’nya berperan ganda menjadi
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banyak pihak yang mengatakan bahwa ‘kue pariwisata’ belum

dapat dirasakan secara merata oleh orang Bali, bahkan

sebagian besar dinikmati oleh orang luar Bali (Atmaja, 2002;

Pendit, 2001; Supatha, 1998).

Keterlibatan saya dalam perjalanan JED dan kehidupan

Bali secara lebih luas, membuat saya memiliki kesempatan

untuk melihat dan mengikuti dinamika perkawinan dua dunia

tersebut. Lebih dari itu, saya pun mendapat kesempatan untuk

terlibat dalam perubahan sikap atas realitas Bali. Sejak saya

bergabung dengan Yayasan Wisnu pada tahun 1997, saya

mengalami dua masa kepemimpinan yang berbeda dalam

lembaga. Kepemimpinan pertama dikatakan mengikuti faham

developmentalis yang berpihak pada pembangunan dan

modernisasi. Sementara kepemimpinan kedua memilih untuk

berpihak pada transformasi sosial masyarakat yang tidak

meninggalkan nilai-nilai tradisional, sehingga dikatakan

berfaham transformatif. Keberpihakan terhadap ketradisi-

onalan semakin nyata melalui program ekowisata yang

melahirkan Jaringan Ekowisata Desa. Salah satu kegiatan yang

dilakukan adalah peresmian jaringan tersebut. Saya melihat

dalam kegiatan tersebut terdapat sekelompok orang yang

mempunyai pemikiran tentang konsep back to nature dan

tradisionalisme yang ingin diterapkan. Jaringan Ekowisata

Desa diciptakan untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat desa, mengelola sumberdaya alam secara

berkelanjutan, dan menguatkan kerjasama antardesa. Saya

melihat bahwa selama lima tahun berjalan, sejak persiapan

pembentukannya, JED belum berhasil mencapai tujuannya,

seperti yang disebutkan di atas.

dan kemudian disimpan dalam ruang kedap udara. Ketika kita

sudah dapat memahami dan memaknai segala macam ritual

keagamaan yang kita lakukan, maka kita akan dapat

memahami kalimat yang diucapkan Gandhi, “berenang di

dalam aliran tradisi merupakan satu hal yang menyenangkan,

tetapi jika kita tenggelam di dalamnya hal tersebut akan

menjadi sesuatu yang mematikan.” Sehingga kita diharapkan

dapat melihat bahwa segala sesuatu yang dianggap tradisional

merupakan bagian dari budaya yang berproses, tidak statis,

dan bukan merupakan tradisi yang sudah didongengkan.

Apa yang dilakukan orang-orang yang tergabung dalam

JED mencerminkan kehidupan orang Bali pada umumnya.

Kehidupan mereka tidak lagi statis dalam ketradisionalan,

namun penuh dinamika dalam arus modernisasi. Bahkan apa

yang terjadi sudah mengarah pada high-modernism,

melakukan pengelompokan, standarisasi dan penyederhanaan

pada sistem sosial yang dibangun (Scott, 1998:345). Orang Bali

lebih senang tinggal di perumahan dengan sistem sosial yang

lebih sederhana dibanding ketika mereka harus tinggal di

banjar dengan sistem sosial yang lebih kompleks. Kemudian

muncul keinginan untuk kembali dan mempertahankan

ketradisionalan. Fenomena ini dapat dilihat melalui wacana

yang berkembang di Bali tentang “ajeg Bali”. Keajegan yang

selalu dikaitkan dengan ketradisionalan. Orang Bali kemudian

dikatakan hidup dalam dua dunia (Ramseyer dan Panji Tisna,

2003). Dunia tradisional yang magis dengan alam dan

spiritnya dengan dunia modern yang rasional, artifisial dan

materialistis (Panji Tisna, 2003:23). Keduaan yang

‘dikawinkan’ terutama untuk bisnis pariwisata. Seperti JED,
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persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dalam uraian-

uraian selanjutnya, seluk beluk persoalan yang melingkupi

JED sebagai sebuah ‘etalase’, akan banyak diungkap.

Kebelumberhasilan sandiwara tradisionalisasi orang JED

mencapai tujuannya disebabkan oleh semakin banyaknya

pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan

dari simulacra, salah tafsir terhadap keinginan penonton,

dan keberadaan JED yang masih bersifat ambigu. Lebih

jauh lagi, selain kelemahan-kelemahan JED, dalam buku ini

juga akan saya uraikan kondisi kultural masyarakat Bali secara

umum sebagai sebuah konteks yang melingkupi dinamikan

JED.

 

Menciptakan simulacra untuk mendapatkan keuntu-

ngan, seperti yang dikatakan Obeyesekere (2003) dan Fried-

man (1990) bukanlah merupakan satu hal yang perlu dicela,

apalagi jika tidak hanya bersifat teknis namun ideological

(Hobsbawm, 1985). Sandiwara tradisionalisasi sebagai

simulacrum, seperti setiap usaha lain yang dilakukan selalu

mempunyai tujuan yang dapat dicapai lewat skenario, tata

panggung, dan peran masing-masing pemain. Namun kadang

apa yang dihasilkan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Satu bentuk kegagalan yang sering dianggap sebagai aib,

padahal hal tersebut merupakan satu hal yang biasa terjadi.

Seperti yang terjadi pada peristiwa pembuahan. Hanya satu

sperma yang berhasil membuahi sel telur di antara jutaan

sperma yang gagal. Demikian juga dengan sandiwara

tradisionalisasi yang dimainkan orang-orang JED yang belum

berhasil, di antara sandiwara lain yang berhasil di Bali.

Berbagai pertanyaan kemudian muncul dalam benak

saya. Dan pertanyaan yang paling menyelimuti kepala saya

adalah pertanyaan tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan

orang Bali saat ini. Usaha apa yang sedang mereka lakukan

dalam kehidupannya, dan mengapa usaha yang mereka

lakukan belum berhasil, belum sesuai dengan yang

diharapkan?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang melatarbelakangi

penulisan ini. Saya terdorong untuk menyelidiki kehidupan

orang Bali agar kita memahami dinamika yang berkembang

dalam kehidupan orang Bali saat ini, serta dapat memahami
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Bali dan Kapitalisme Dunia

Sejak tahun 1980-an, wacana yang berkembang di Bali

adalah ‘masalah sosial budaya dan modernisasi’ (Mantra,

1990), yang mengetengahkan geliat kehidupan Bali dalam

menghadapi perkembangan jaman. Sedemikian kuatnya

wacana itu sampai akhirnya muncul istilah ‘Bali Hidup dalam

Dua Dunia: Tradisional–Modern’ (Ramseyer dan Panji Tisna,

2003). Para pakar melihat persoalan ini sebagai kondisi yang

diakibatkan oleh kontak yang dilakukan orang Bali dengan

orang luar, salah satunya melalui kegiatan pariwisata1. Bab ini

akan memaparkan dinamika ideologi dan kehidupan budaya

Bali yang terekam dari ketradisionalan dan kemodernan orang

_________________________
1 Lihat Ardhana (1994), Bagus (1999), Beratha (1999), Boon (1977), Couteau (2003),

Ingram (1998), Mantra (1990), Picard (1996), Ramseyer dan Panji Tisna (2003),
Schulte Nordholt (1991), Supartha (1998), Vickers (1996), Warren (1995)
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Hidup dalam Legenda
Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang terletak di

bagian Timur Pulau Bali, tidak bisa dilepaskan dari legenda

lahirnya desa yang dipercaya rakyat Tenganan. Seperti umumnya

masyarakat Bali, “campur tangan” para dewa terlihat secara

nyata dalam legenda tersebut. Secara administratif Desa

Adat Tenganan Pegringsingan merupakan bagian dari Desa Dinas

Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Luas wilayah desa adat adalah 917, 2 hektar, membujur arah

Utara Selatan dari perbukitan hingga pantai (Wisnu, 2001e).

Batas wilayah adalah seperti yang tertulis dalam lontar tahun

1842, hasil tulisan ulang setelah terjadi kebakaran besar tahun

1841 di bale agung, bale tempat pertemuan dan menyimpan

'harta kekayaan’ Tenganan. Lontar tersebut dibuat oleh

I Gde Gurit dari Klungkung, selesai ditulis pada Jumat

Paing, wara pahang, titi tanggal ping 15, sasih ka 4, rah 4,

tenggek 6, isaka 1764, tahun 1842 masehi.

“Dan perihal batas wilayah daerah orang desa di
Tenganan Pegringsingan, yang menjadi wilayah
kekuasaan dipegang oleh orang desa itu, sebelah Timur
dibatasi oleh pohon kepuh randu, merapat ke Bugbug,
ke Selatan dibagian dataran bukit bagaikan lonjong
berakhir di Pantai Candidasa, batas merapatnya ke
Pasedahan tersela jurang di sebelah Utara Pasedahan,
dari Timur ke barat di sebelah Utara jurang dikuasai
oleh barang siapapun orang desa itu, batas merapatnya
ke Tenganan Dauhtukad dibatasi oleh lorong (jalan
kecil), di Selatan pohon kepuh dimiliki oleh desa
Tenganan Dauhtukad, batas merapatnya dari Timur,
pada bukit di Barat Tenganan Pegringsingan, belahan
ke Barat dimiliki oleh Desa Ngis, sedatar bukit itu ke
Utara berakhir di sebelah Selatan desa Mayang
berbataskan tegalan bernama Paulapulapan, terus ke

Tenganan Pegringsingan2. Rekaman ini tentu tidak dapat

mengemukakan kehidupan orang Bali secara menyeluruh,

namun Teganan Pegringsingan dapat dikatakan memiliki

gambaran yang utuh untuk melihat proses sandiwara

yang sedang berlangsung sebagai respon dan sikap orang 

Bali terhadap modernisasi dan perkembangan pariwisata.

Pariwisata sebagai medium yang memperkuat daya tarik

Bali bagi kehidupan luar, telah menempatkan Teganan pada

jalan bercabang. Orang Tenganan berusaha untuk bertahan

dalam ketradisionalannya namun juga, pada saat yang sama

ingin menjadi modern dengan ‘memanfaatkan’ pariwisata

sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Keinginan akan

keuntungan itulah yang kemudian memunculkan simulacra

melalui sandiwara tradisionalisasi. Seperti sisi mata uang,

pariwisata pun selain memberikan keuntungan kemudian juga

menimbulkan kerusakan yang tidak pernah dibayangkan

sebelumnya. Melalui penelusuran kehidupan desa ini, akan

ditunjukkan bagaimana kapitalisme dunia melalui pariwisata

menyusup dan mempengaruhi ideologi dan kehidupan orang

Tenganan, yang kemudian menimbulkan keresahan bagi

beberapa orang yang tinggal di dalamnya.

_________________________
2 Selanjutnya disebut Tenganan. Pemilihan Tenganan sebagai lokasi penelitian

didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu: 1) merupakan salah satu pemilik/
anggota Jaringan Ekowisata Desa, 2) termasuk bali aga, bali pegunungan yang
dikategorikan sebagai desa tua dan masih mempertahankan ketradisionalannya,
3) dijadikan sebagai daerah tujuan wisata yang membawa modernisasi, identik
dengan kapitalisme sejak tahun 1930 oleh Pemerintah Belanda, dan semakin
marak sejak 1960-an.
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masing-masing banjar dan dua rurung, gang, yang

menghubungkan ketiga awangan. Banjar Kauh mempunyai

awangan terlebar sementara awangan tersempit berada di

Banjar Pande.

Selain itu, di luar permukiman utama tersebut terdapat

‘desa’ Kastala dan Gumung4. Orang Kastala adalah orang

‘bayaran’ yang sejak dulu ditugaskan menjaga wilayah

Tenganan bagian Utara dari serangan luar. Sementara orang

Gumung adalah orang luar yang secara turun-temurun

menetap dan menggarap tanah di Tenganan, di samping

mempunyai tanah sendiri di luar wilayah Tenganan. Selain

kedua ‘desa’ tersebut, terdapat juga wilayah permukiman

lainnya, yaitu Belalungan/ Aci di Tenggara Gumung,

Abianbada di pinggir Barat permukiman Tenganan, serta

Seked di Utara permukiman Tenganan. Kesemuanya mempu-

nyai cerita yang hampir sama dengan ‘desa’ Gumung, yaitu

para penggarap lahan yang tinggal menetap di wilayah

Tenganan. Sedangkan Aci, wilayah tersebut merupakan per-

mukiman orang Muslim, ‘wilayah lain’ terluas di Tenganan

(lihat Gambar 2). Menurut cerita yang berkembang, orang-

orang yang tinggal di Aci adalah orang-orang Muslim yang

sengaja ditempatkan Raja Karangasem, kemungkinan dituju-

kan untuk memata-matai orang-orang Tenganan5. Sampai saat

ini orang-orang yang tinggal di keenam permukiman tersebut

tidak termasuk anggota desa adat.

_________________________
4 Kedua ‘desa’ ini tidak mempunyai palemahan, wilayah, tetapi mempunyai

pawongan, sistem kemasyarakatan dan parahayangan dengan pura-puranya.
5 Kerajaan Karangasem menempatkan Islam Lombok, sebagai daerah jajahan, di

desa-desa yang dianggap ‘kuat’ sebagai antisipasi kemungkinan pemberontakan
desa-desa tersebut

Timur berakhir ke persawahan bernama Batu Asah,
terus ke Tenggara berakhir di Desa Kawrekastala
(Kastala), ke Selatan di sebelah barat jalan besar sampai
de Desa Bungaya, di sebelah Barat jurang yang ada di
sebelah Barat geriya (rumah kaum Brahmana) di
Bungaya, merapatnya ke Bungaya sebelah Barat jurang
wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke Selatan di
sebelah Barat jurang berakhir merapat ke Desa Asak,
sampai pada tlabah (selokan) bernama Pandusan, terus
ke Tenggara sampai ke selokan Umasni, di sebelah Barat
selokan ke Selatan berakhir merapat ke Desa Timbrah,
di Barat jurang di sebelah Barat Desa Timbrah bernama
Pangkung Jelinjing Jeh Inem, di sebelah Barat itulah
wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke Selatan
sampai merapat ke Bugbug pada selokan berisi batu
besar, di sebelah Utara desa Bugbug terus ke Barat
berakhir pada bukit di sebelah Timur desa Tenganan
Pegringsingan berbatasan pohon kepuh randu.” (Awig-
awig Desa Tenganan Pegringsingan dan
terjemahannya, t.t.)

Lahan seluas 300 x 800 meter persegi di sisi Barat Daya

wilayah Tenganan dimanfaatkan untuk permukiman. Sisanya

merupakan wilayah campuran antara hutan, kebun, dan

sawah. Permukiman desa tersusun linear dalam tiga banjar,

leretan, yang membujur arah Utara Selatan, yaitu Banjar Kauh

di sebelah Barat, Banjar Tengah, dan Banjar Pande3 di sebelah

Timur. Pintu pekarangan setiap rumah hanya menghadap dua

arah, yaitu Barat atau Timur. Permukiman desa memiliki tiga

awangan, jalan utama, dengan dimensi yang berbeda di
_________________________
3 Banjar Pande sering juga disebut dengan Banjar Kangin. Nama Banjar Pande

didasarkan atas nama salah satu klen yang ada di Tenganan, yaitu klen Pande
sebagai ahli pembuat benda-benda tajam. Mereka adalah keturunan ‘orang luar’
yang sengaja didatangkan desa adat untuk membuat benda tajam, terutama keris
sebagai benda yang harus dibawa laki-laki Tenganan ketika keluar wilayah
permukiman desa Tenganan. Keris merupakan bagian dari pakaian tradisional
laki-laki Tenganan.



33

Simulacra Bali

32

Ambarwati Kurnianingsih

panjang, dan muncul dari laut. Oncesrawa melarikan diri

ketika tahu dirinya akan dijadikan kurban. Dewa Indra

kemudian mengutus wong peneges, prajurit kerajaan

Bedahulu untuk mencari Oncesrawa. Rombongan dibagi dua,

ke arah Singaraja dan Karangasem. Oncesrawa ditemukan oleh

rombongan Karangasem, namun sudah menjadi bangkai.

Mereka kemudian memohon kepada Dewa Indra supaya

diijinkan tinggal di sekitar bangkai kuda karena kecintaan

mereka pada Oncesrawa. Permohonan mereka dikabulkan,

bahkan ditambah hadiah atas keberhasilan mereka, yaitu

wilayah seluas bau bangkai kuda tercium. Wong peneges

memotong-motong bangkai kuda dan membawanya sejauh

mungkin karena menginginkan wilayah yang luas. ‘Kecerdikan’

mereka diketahui Dewa Indra yang kemudian ‘turun’ untuk

melambaikan tangan, sebagai tanda bahwa wilayah yang

mereka inginkan sudah cukup luas. Wilayah itulah yang

sekarang disebut Tenganan Pegringsingan.

Kata Tenganan sendiri berasal dari tengen yang berarti

tangan kanan yang bersifat baik dan merupakan orang

kepercayaan. Sama seperti wong peneges yang berasal dari

kata wong, orang dan kata peneges atau penengen yang berarti

pasti atau tangan kanan. Penengen diartikan juga dengan ilmu

baik-baik. Sampai saat ini masih banyak yang menyebut

Tenganan dengan ‘Tengenan’. Versi lain mengatakan bahwa

Tenganan berasal dari kata ngetengahang yang artinya

bergerak ke tengah dan semakin ke dalam. Menurut Usana

Bali, Tenganan dulu berada di daerah pesisir pantai Ujung.

Namun karena terdesak oleh ikan pasut, rakyat Tenganan terus

ke tengah sampai di desa Tenganan sekarang. Sampai saat ini

Tanah Tenganan berdasarkan cerita yang berkembang

merupakan pemberian Dewa Indra atas kesetiaan dan kepan-

daian wong peneges, leluhur orang Tenganan, yang berasal

dari Bedahulu di Gianyar. Bermula dari kemenangan Dewa

Indra atas pemerintahan otoriter Raja Mayadenawa yang

menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akibat peperangan yang

terjadi, dunia dianggap leteh, kotor, sehingga perlu dilakukan

upacara penyucian yang disebut Asvameda Yadnya. Asvameda

mengandung arti ‘kurban kuda’. Ketika itu kuda yang akan

dijadikan kurban persembahan adalah Oncesrawa milik Dewa

Indra yang digambarkan sebagai kuda sakti berwarna putih

dengan ekor hitam sampai menyentuh tanah, bertelinga

Gambar 2. Peta Tenganan: Hasil pengukuran tahun 2000

Peta Bali

Batas Desa
Jalan Utama
Jalan Setapak
Sungai
Permukiman Tenganan
Wilayah Lain

Keterangan



35

Simulacra Bali

34

Ambarwati Kurnianingsih

di setiap mata angin. Awig-awig, aturan desa adat, mene-

tapkan bahwa permukiman tidak boleh diperluas ke luar

benteng. Satu hal yang menyebabkan kehidupan sekelompok

orang yang sebagian besar berstatus sebagai tuan tanah atau

petani pemilik ini terfokus pada lahan seluas 300 x 800 meter

persegi.

Keanggotaan inti dalam desa adat di Tenganan disebut

krama desa. Orang Tenganan secara otomatis masuk menjadi

krama desa ketika mereka sudah menikah dan pasangannya

adalah orang Tenganan asli. Berbeda dengan krama desa lain

di Bali, krama desa Tenganan terdiri atas pasangan suami istri,

bukan hanya laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal itu

dikarenakan hak antara laki-laki dan perempuan di Tenganan

adalah sama. Jika salah satu pasangan, suami atau istri

meninggal dunia maka mereka tidak lagi berstatus sebagai

krama desa. Atau jika anak dari salah satu krama desa

menikah, maka pasangan tersebut akan keluar dari

keanggotaan desa adat, digantikan oleh anak mereka.

Perkawinan sangat menentukan keanggotaan dan

‘jabatan’ dalam krama desa. Orang Tenganan menerapkan

sistem perkawinan endogami, monogami, dan menabukan

perceraian. Mereka harus menikah dengan sesama orang

Tenganan, tetapi tidak termasuk dengan mereka yang tinggal

di Banjar Pande. Mereka yang tinggal di Banjar Pande adalah

orang luar yang dibutuhkan desa kemudian diberi hak untuk

tinggal, atau orang ‘buangan’ akibat melanggar aturan desa,

sehingga dikategorikan sebagai ‘orang luar Tenganan’. Hanya

mereka yang tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah yang

termasuk dalam atau akan menjadi krama desa. Jika orang

Tenganan masih mempunyai hubungan dengan pura Segara

Ujung di Candi Dasa. Sementara Pegringsingan berasal dari

kata gringsing, kain tenun ikat ganda khas Tenganan.

Berbeda dengan masyarakat Hindu ‘modern’, masya-

rakat Tenganan menganut kepercayaan bahwa Dewa Indra

sebagai dewa dari para dewa6. Bagian dari bangkai kuda itu

pun kemudian diberi nama dan dijadikan tempat suci. Kelamin

kuda jantan yang terletak di sebelah Timur disebut Kaki

Dukun, dijadikan sebagai tempat untuk memohon keturunan

oleh pasangan suami istri yang belum mempunyai anak.

Kotoran kuda di sebelah Utara disebut Taikik. Paha kuda di

sebelah Barat disebut Penimbalan Kauh dan di sebelah Timur

disebut Penimbalan Kangin. Perut kuda disebut Batu Keben

dan rambut kuda disebut Rambut Pule terletak di sebelah

Utara. Tempat di mana bangkai kuda pertama kali ditemukan

disebut dengan Batu Jaran. Kesemuanya mempunyai

piodalan, hari raya ritual, di mana orang Tenganan memper-

sembahkan banten, sesaji ke tempat tersebut.

Tradisi dan Pertanian
dalam Kehidupan Orang Tenganan

Dewa Indra sebagai dewa perang, wong peneges sebagai

prajurit kerajaan, dan legenda asal mula Tenganan yang tidak

terlepas dari peperangan, menyebabkan permukiman desa ini

berstruktur jaga satru yang berarti waspada terhadap musuh,

berbentuk ‘benteng’ dengan empat lawangan, pintu gerbang,

_________________________
6 Dewa dari para dewa ‘Hindu modern’ yang diajarkan Mpu Kuturan adalah Siwa,

sehingga disebut juga agama Siwa. Atau Siwa Buddha karena di dalamnya
terkandung juga ajaran Buddha, selain Hindu India dan sekte-sekte Hindu asli
Bali yang sudah ada sebelumnya (Pandit Shastri, 1963)
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simbol. Keturunan sanghyang hanya ada satu, yaitu Wayan

Mangku Widia yang saat ini sudah keluar dari luanan sebelum

bisa menjadi luanan tertinggi karena perkawinan anak

pertamanya. Dua belas pasang berikutnya disebut bahan

roras, dibagi dalam dua kelompok. Enam pasang pertama

disebut bahan duluan sebagai keliang desa, pengambil

keputusan dalam pemerintahan. Enam pasang berikutnya

disebut bahan tebenan yang akan menjadi keliang desa.

Tingkat ketiga, dua belas pasang disebut tambalapu roras

yang bertugas menyampaikan informasi kepada warga lainnya.

Dalam tingkatan ini juga dibagi dua, enam pasang pertama

disebut tambalapu duluan dan enam pasang berikutnya

disebut tambalapu tebenan. Urutan pasangan ketiga puluh

dan berikutnya disebut pengluduan yang bertugas sebagai

pelaksana kegiatan. Mereka yang sudah tidak lagi menjadi

krama desa kemudian berstatus sebagai gumi pulangan.

Enam orang ditetapkan sebagai keliang gumi, wakil dalam

menyampaikan permasalahan dan hal lain yang dirasakan

gumi pulangan. Orang yang berhak menjadi keliang gumi

adalah mereka yang masih bersuami atau beristri, bukan duda

atau janda, juga berdasarkan urutan perkawinan.

Semua permasalahan yang ada di Tenganan diputuskan

melalui sangkep, pertemuan, yang dicetuskan oleh keliang

desa. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang

krama desa muani, anggota desa laki-laki. Kemudian keliang

desa menyampaikan permasalahan dan pendapat mereka

tentang hal tersebut. Ketika ‘diskusi’ dilakukan, kesempatan

pertama diberikan kepada luanan, kemudian bahan roras

tebenan dilanjutkan oleh pengluduan. Semua pendapat akan

Banjar Kauh atau Banjar Tengah menikah dengan orang luar,

mereka akan ‘dipindahkan’ ke Banjar Pande Kaja, Banjar

Pande bagian Utara7. Selain itu mereka juga tidak lagi berhak

mendapatkan warisan atau hak lain di desa adat. Kecuali jika

mereka menikah dengan perempuan meborbor, ketika

meninggal mayatnya dibakar, dengan syarat utama ‘damar

kurungnya’, yaitu lampu yang terbuat dari kapas dan minyak

kelapa dalam tempurung kelapa dengan tutup kain yang

dinyalakan dalam rangkaian pengabenan, pembakaran mayat.

Misalnya keturunan pasek, bendesa, atau pande8. Mereka

masih diperbolehkan tinggal di Banjar Kauh atau Banjar

Tengah, tetapi tidak mempunyai hak untuk menjadi krama

desa. Namun keturunan mereka nantinya diberikan hak

kembali untuk menjadi krama desa, jika ia menikah dengan

orang Tenganan asli.

Krama desa bertugas untuk melakukan upacara serta

mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Jabatannya

dibagi dalam empat tingkatan. Tingkat teratas disebut luanan,

terdiri dari enam pasang sebagai penasehat. Namun saat ini

hanya lima pasang yang duduk sebagai luanan, karena tidak

ada yang bisa memenuhi syarat sebagai mangku, pemimpin

upacara, yang resmi. Syarat untuk bisa menjadi mangku resmi

adalah dari keturunan sanghyang, menduduki luanan

tertinggi, dan sudah diupacarai sebagai mangku. Saat ini

‘jabatan’ tertinggi tersebut hanya bersifat sebagai ungguan,

_________________________
7 Sementara Banjar Pande Kelod, yaitu Banjar Pande sebelah selatan ditempati

oleh mereka yang berstatus sebagai pendatang yang sudah tinggal secara turun-
temurun.

8 Soroh atau klen yang terdapat di Bali.
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Krama desa dalam menjalankan tugasnya mendapat

imbalan berupa hasil bumi yang dihasilkan dari druwen desa,

tanah milik desa adat (Setiawan, 2003:125). Tenganan

memiliki empat druwen desa, yaitu Kiskis, Denumah,

Bandusan, dan Umakaang. Dulu, imbalan dibagi dalam bentuk

tika, pemilihan petak sawah. Setiap krama desa, sesuai urutan

jabatan, memilih nomor petak sawah sesuai keinginannya.

Ketika itu berkembang kepercayaan, bahwa krama desa yang

baik akan mendapatkan petak sawah yang hasilnya juga baik,

demikian sebaliknya. Jika seorang krama desa memilih petak

sawah yang besar dan diperkirakan menghasilkan panen yang

baik, namun jika orang tersebut ‘tidak baik’ dapat dipastikan

akan ada satu kejadian yang menyebabkan panen di petak

sawahnya tidak sebaik yang diperhitungkan. ‘Jatah’ jumlah

petak sawah yang dipilih seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Khusus untuk bahan roras, terjadi pergiliran jumlah petak

sawah setiap tahunnya di Subak Umakaang dan Kiskis. Namun

sejak revolusi hijau pada tahun 1970-an, bentuk imbalan

terhadap krama desa berubah menjadi uang. Padi hasil

druwen desa dijual, kemudian dibagi rata sejumlah krama

desa. Tahun 2003 lalu masing-masing krama desa mendapat-

kan uang sebesar Rp 600.000, - sebanyak tiga kali dalam

 

Jumlah Petak Sawah 
Tahun ‘Lalu’ Tahun ‘Ini’ Jabatan 

Uma 
kaang 

Kiskis Pandu-
san 

Den 
umah 

Uma 
kaang 

Kiskis Pandu-
san 

Den 
umah 

Luanan 2 1 ½ ½ 2 1 ½ ½ 
Bahan duluan 1 1 ½ ½ 2 ½ ½ ½ 
Bahan tebenan 2 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 
Tambalapu duluan 2 1 ½ ½ 2 1 ½ ½ 
Tambalapu tebenan 2 1 ½ ½ 2 1 ½ ½ 
Pengluduan  1 ½ ½ ½ 1 ½  ½ ½ 

Sumber: Wayan Mangku Widia, Gumi Pulangan, 2004 dan Astiti, 1996

Tabel 1. Pergiliran Pembagian Petak Sawah Druwen Desa untuk Krama Desa

ditampung, dibicarakan lagi dan diputuskan oleh keliang desa.

Jika mereka belum bisa mengambil keputusan, sangkep akan

diulang dengan mengundang keliang gumi. Jika keliang desa

belum juga bisa memutuskan, maka pengambilan keputusan

dilakukan melalui suara terbanyak. Krama gumi, seluruh

warga Tenganan termasuk mereka yang tinggal di Banjar

Pande, yang tidak termasuk dalam krama desa tidak

mempunyai hak untuk mengikuti sangkep desa.

 

Luanan 

Bahan duluan 

Bahan 

Bahan roras 

Tambalapu 

Tambalapu tebenan 

Tambalapu 

Pengluduan 

Gambar 3. Krama Desa: Struktur tingkatan jabatan pemerintahan
(Sumber: Wayan Mangku Widia, Gumi Pulangan, 2004)
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Sebagian besar orang Tenganan, terutama mereka yang

tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah adalah tuan tanah

atau petani pemilik. Kebun atau sawah mereka digarap oleh

orang lain dengan sistem nyakap, bagi hasil. Perbandingan

jumlah pembagian diatur dalam aturan desa, seperti terlihat

pada Tabel 3. Namun saat ini pembagian hasil disesuaikan

dengan kesepakatan antara pemilik dan penyakap atau

penggarap, yang pada kenyataannya mereka tidak pernah

_________________________
10 Terdapat perbedaan perhitungan antara pengukuran Pemerintah Hindia Belanda

tahun 1936 dengan pengukuran orang Tenganan sebesar 60, 674 hektar, karena
peta rincikan tidak menghitung wilayah permukiman, kuburan, tempat suci, jalan,
dan sungai

Kepemilikan Luas (Ha) Persentase Keterangan 
Druwen desa: 
- Subak Nagasungsang 
- Subak Sangkawan 
- Tegal Sangkawan 

 
30,710 
92,425 
46,545 

19,82 Bayar PBB 

Laba pura: 
- Subak Nagasungsang 
- Subak Sangkawan 
- Tegal Sangkawan 

 
8,760 
3,810 

82,580 

11,11 Tidak bayar PBB 

Sekeha: 
- Umategal 
- Nagasungsang 
- Yehmumbul 
- Babitunu 
- Telepas 
- Sangkawan 
- Sangkangin 
- Nungnungan  

 
3,99 

20,070 
3,780 
8,738 
9,645 

13,605 
7,390 
6,990 

8,65 Bayar PBB 
Subak Nagasungsang 
Subak Nagasungsang 
Subak Nagasungsang 
Subak Nagasungsang 
Subak Nagasungsang 
Subak Sangkawan 
Subak Sangkawan 
Subak Sangkawan 

Pribadi: 
1. Orang Tenganan: 

- Subak Nagasungsang 
- Subak Sangkawan 
- Tegal Sangkawan 

2. Orang Luar Tenganan: 
- Subak Nagasungsang 
- Subak Sangkawan 
- Tegal Sangkawan 

 
 

17,630 
24,020 

364,715 
 

10,936 
42,091 
58,186 

 
47,44 

 
 
 

12,98 

Bayar PBB 

Total 856,526 100  
 Sumber: Peta Rincikan Desa Adat Tenganan Pegringsingan Tahun 193610

Tabel 2. Kepemilikan Tanah di Tenganansetahun dari hasil penjualan padi. Selain itu mereka mendapat-

kan satu sampai dua karung beras seberat 50 kg setiap

bulannya.

Kepemilikan tanah di Tenganan terbagi dalam dua

kelompok, yaitu milik individu dan kolektif (Astiti, 1996).

Kepemilikan kolektif dibedakan atas druwen desa, milik desa

adat; laba pura; dan milik sekeha, kelompok seperti tercantum

dalam Tabel 2. Namun pengelolaan semua tanah berada di

bawah kekuasaan desa adat, seperti yang terdapat dalam awig

desa. Desa adat mempunyai hak ngerampag, mengambil hasil

bumi di babakan, tanah milik pribadi. Tanah Tenganan tidak

boleh dijual atau digadaikan kepada orang luar. Pohon yang

ada di dalam wilayah Tenganan tidak boleh ditebang semba-

rangan, terutama pohon nangka, tehep, kemiri, pangi,

cempaka, dan durian9, termasuk yang berada di atas tanah

pribadi. Jika ada pohon tehep, nangka, dan cempaka yang

tumbang, maka kayunya menjadi milik desa. Hal tersebut

dikarenakan kayu ketiga jenis pohon tersebut sangat kuat,

sehingga dapat digunakan oleh desa adat untuk memperbaiki

atau membuat ‘fasilitas umum’. Beberapa jenis buah, seperti

durian, tehep, pangi, dan kemiri tidak boleh dipetik bahkan

oleh pemiliknya sendiri, tetapi harus dibiarkan matang di

pohon. Buah yang sudah jatuh baru boleh diambil oleh siapa

saja.

_________________________
9 Sampai saat ini orang Tenganan belum mengetahui dengan pasti alasan larangan

penebangan empat pohon tersebut. Menurut saya, larangan tersebut didasarkan
pada fungsi buahnya. Nangka, tehep dan durian merupakan buah ‘mahal’ yang
bisa dijual atau dimakan langsung, pangi sebagai salah satu buah yang harus
ada dalam banten, dan kemiri merupakan bahan dasar pewarnaan gringsing.
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keenam berdasarkan kalender Tenganan11. Sebelum upacara

dimulai, dilakukan mamiut, mohon ijin, untuk melakukan

usaba.

Tenganan Saat Ini;
Pertemuan Tradisi dengan Ekonomi Pariwisata

Berdasarkan sensus tahun 2000 permukiman ‘utama’

Tenganan dihuni oleh 209 kepala keluarga, terdiri atas 56

keluarga tinggal di Banjar Kauh, 44 keluarga di Banjar Tengah,

dan 109 keluarga di Banjar Pande. Setiap keluarga rata-rata

memiliki dua orang anak, namun ada juga yang mempunyai

empat orang anak atau tidak memiliki keturunan. Masing-

masing keluarga menempati lahan seluas sekitar dua are untuk

bangunan rumahnya. Dalam satu pekarangan seluas dua are

tersebut hanya boleh dihuni oleh satu keluarga.

Setiap orang Tenganan yang sudah menikah diharuskan

berpisah dengan orang tuanya dan menempati rumah mereka

sendiri yang dibangun di atas karang, halaman yang kosong.

Rumah yang dibangun harus mengikuti struktur rumah

Tenganan, seperti terlihat pada Gambar 4. Meskipun renovasi

rumah-rumah di Tenganan mulai dilakukan secara ‘besar-

besaran’ sejak tahun 1970-an, mereka masih berusaha

mempertahankan struktur, namun tidak lagi melihat fung-

Jiwa Banjar KK 
Laki Perempuan Jumlah 

Kauh 56 94 83 177 
Tengah 44 67 62 129 
Pande 109 158 184 342 
Jumlah 209 319 329 648 

 

Tabel 4. Penduduk Tenganan Tahun 2000

Sumber: Yayasan Wisnu, 2001

memperhitungkan hal tersebut. Mereka sepenuhnya memper-

cayakan pengelolaan dan pembagian hasil dari petani

penggarap yang tinggal di dalam lahan garapannya, atas

‘perintah’ pemilik tanah. Para pemilik hanya memperhitung-

kan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Khusus untuk

sawah, perintah diberikan oleh subak pemilik tanah kepada

subak penggarap karena kepemilikannya yang bersifat

komunal. Para petani penggarap dikenakan biaya sebesar 50%

jika menggunakan pupuk kimia. Jika penggarap menggunakan

pupuk kandang, biaya keseluruhan ditanggung oleh

penggarap. Selain itu mereka, baik penggarap sawah maupun

tegal, dikenakan kewajiban untuk ‘membayar’ tempat tinggal

ketika usaba sambah, upacara terbesar dan terlama, dalam

bentuk sesambahan berupa dua butir kelapa dan uang sebesar

Rp 10.000, -. Usaba sambah berlangsung selama satu bulan

mulai tanggal lima bulan kelima sampai tanggal lima bulan

_________________________
11 Perbedaan kalender Tenganan dengan kalender Bali terletak pada jumlah hari

dalam satu bulan, di mana berdasarkan kalender Tenganan terdiri dari 30 hari,
sementara kalender Bali terdiri atas 35 hari

Bagian Lahan Hasil Bumi 
Pemilik Penggarap Pembibit 

Sawah Padi 1 1 0 
 Palawija 1 1 1 
 Bawang 1 1 2 
Tegal Kelapa 3 1 0 
 Tuak  1 1 0 
 Nangka, nanas 1 1 0 
 Pisang  0 1 0 

 

Tabel 3. Pembagian Hasil Bumi Sesuai Aturan Desa

Catatan:
Khusus pisang, semua menjadi hak penggarap, kecuali jika pemilik memerlukan
untuk upacara

Sumber: Wayan Mangku Widia, Gumi Pulangan, 2004
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kan sebagai tempat ‘berdagang’ dan ruang tamu untuk turis

yang datang. Natah hanya sedikit disisakan, sebagai syarat

keberadaannya.

Seiring dengan kontak yang terjadi dengan orang luar,

saat ini banyak rumah yang dibangun dengan gaya ukiran Bali

Majapahit13 dengan lantai keramik dan beratap genting.

Kecuali bale buga dan sanggah yang merupakan tempat suci

yang harus dibangun dengan batu bata atau kayu dan beratap

ijuk (Runa, 1996). Bahan-bahan seperti keramik, seng dan

asbes mulai digunakan sejak sekitar tahun 1990-an. Sebelum-

nya rumah Tenganan dibangun dengan ‘gumpalan’ tanah liat.

Kemudian mengalami renovasi secara perlahan-lahan

menggunakan batako atau semen plester. Biaya pembangu-

nan rumah biasanya sebagian besar berasal dari orang tuanya.

Hampir semua rumah orang Tenganan saat ini sudah

mempunyai kamar mandi, namun sebagian masih senang

mandi dan mencuci pakaian di pancuran umum yang ada di

setiap arah mata angin. Air yang berasal dari mata air di dalam

hutan hanya dialirkan ke kran-kran umum yang terletak di

saluran air di tengah awangan. Ketika musim kemarau, seperti

yang terjadi di tahun 2003 saat Tenganan mengalami delapan

bulan kekeringan, mereka harus mengambil air ke mata air

yang ada di desa Pasedahan, desa tetangga di sebelah Timur

Tenganan. Selain itu banyak juga yang membeli air dari

pedagang air keliling, terutama mereka yang mempunyai

banyak uang dan tidak mempunyai waktu untuk berjalan dan

antri di mata air.

_________________________
13 Gaya ukiran ini biasa disebut dengan style Bali, dekorasi bangunan umumnya di

Bali Selatan, yang pada akhirnya dijadikan sebagai ukiran khas Bali.

sinya. Natah tidak benar-benar sebagai natah, halaman

terbuka, yang memiliki fungsi untuk sirkulasi udara. Bagian

atas sudah ditutup dengan seng atau asbes, pertemuan antara

atap bale tengah dan bale meten. Kedua bale tersebut dibuat

dengan ukuran lebih besar, yang pada akhirnya juga difungsi-

_________________________
12 Bale Buga digunakan untuk tempat melakukan upacara dewa yadnya, pitra yadnya,

dan manusa yadnya, yaitu upacara yang ditujukan kepada Tuhan dan
manifestasinya, leluhur, dan manusia itu sendiri. Selain itu juga sebagai tempat
kegiatan subak teruna dan daha, serta menyimpan benda keramat, alat upacara
dan pertanian. Bale tengah digunakan untuk tempat upacara tebenan, kelahiran,
dan luanan, kematian. Berfungsi ganda sebagai tempat tidur, tempat menerima
tamu, menenun, dan duduk santai. Bale meten juga digunakan sebagai tempat
tidur dan tempat menyimpan barang berharga. Sanggah kelod atau kemulan
adalah tempat sembahyang ditujukan kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sanggah
kaja atau pesimpangan ditujukan untuk Dewa Gede Dangin. Paon yaitu dapur
untuk memasak dan menumbuk padi (Runa, 1996). Natah merupakan halaman
kosong dan teben adalah halaman belakang, biasanya difungsikan juga untuk
kandang babi.

Keterangan:
1. Bale Buga
2. Sanggah Kaja
3. Sanggah Kelod

4. Bale Tengah
5. Bale Meten
6. Paon

7. Kamar mandi
8. Natah
9. Teben

Gambar 4. Denah Rumah Tenganan: Masing-masing memiliki fungsi12
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25 ribu sehari. Cuma buka iketan ini aja dibayar 7500.” Bekas

ikatan terlihat berwarna putih kekuningan atau merah,

sementara yang tidak terikat berwarna hitam.

Menurut Mangku Widia, salah seorang informan penting

di Tenganan karena pengetahuan dan jabatannya sebagai

seorang mangku, ketiga warna tersebut diperoleh dari tiga

proses pencelupan. Pewarnaan gringsing masih dan harus

menggunakan warna alam. Warna kuning diperoleh dengan

cara merendam benang dalam campuran minyak kemiri

dengan air abu. Pengerjaan dilakukan selama satu bulan tujuh

hari, benang direndam setiap tiga hari sekali. Buah kemiri

(Aleurites moluccana) dapat diambil langsung di hutan

Tenganan. Benang hasil rendaman minyak kemiri kemudian

diikat sesuai motif. Tahap selanjutnya adalah membuat warna

biru dengan cara merendam benang dalam endapan daun nila

(Indigofera spp) yang dicampur kapur sirih, tape ketan, dan

pisang kayu. Pengerjaan dilakukan selama satu bulan. Pada

tahap ini pengerjaan tidak dilakukan oleh orang Tenganan,

melainkan orang Desa Bugbug yang terletak di sebelah Timur

Tenganan14. Pewarnaan terakhir adalah warna merah yang

diperoleh dari campuran kulit akar mengkudu (Morinda

citrifolia) dengan kulit batang kepundung (Baccaurea

racemosa). Sebelumnya beberapa ikatan dibuka, sehingga

_________________________
14 Selama ini semua informan di Tenganan mengatakan bahwa pembuatan warna

biru untuk gringsing tidak boleh dilakukan di dalam desa, dan hal tersebut terdapat
dalam awig-awig. Tetapi pada kenyataannya larangan tersebut tidak terdapat
dalam awig, melainkan merupakan aturan tidak tertulis. Mereka tidak mengetahui
alasan pelarangan tersebut, namun saya memperkirakan hal tersebut sebagai
salah satu cara Tenganan untuk menjaga hubungan politik dan ekonomi dengan
Desa Bugbug yang secara geografis ‘menjaga’ Tenganan dari serangan sisi
Timur.

Nyoman Sadra yang bekerja sebagai sinse dengan

keahlian tusuk jarumnya harus mengeluarkan uang sekitar dua

juta rupiah untuk air karena istrinya juga bekerja sebagai

perawat, sementara kedua anaknya yang sudah besar tidak

tinggal di Tenganan. Anaknya yang tertua kuliah di Denpasar,

sementara yang nomor dua saat itu masih sekolah di

Semarapura, ibu kota Kabupaten Karangasem. Ia dan istrinya

hanya tinggal bertiga bersama anak mereka yang paling kecil,

masih sekolah di SD. Sehingga mereka tidak mungkin

‘membuang waktu’ hanya untuk mengambil air. Usaha yang

pernah dilakukannya untuk memperbesar suplai air ke

Tenganan ketika musim kemarau tidak mendapat tanggapan

dari keliang desa. Ia hanya bisa menggali sumur secara

swadaya di Utara permukiman desa, namun belum bisa

mengalirkannya. Ketika musim kemarau ia harus tetap

mengeluarkan uang untuk ‘membeli’ air, membayar upah

tenaga orang yang mengambil air di sumurnya.

Kehidupan siang hari di dalam rumah orang Tenganan

terkait erat dengan pariwisata. Mereka biasanya duduk di bale

tengah rumahnya sambil membuat gringsing, kain tenun ikat

ganda khas Tenganan. Seperti yang terjadi di dalam rumah

Kadek Surya dan Wayan Mudana, pasangan suami istri muda

yang baru menempati rumahnya sekitar enam bulan. Kadek

Surya mendapat keterampilan menenun ketika medaha,

mengikuti organisasi pemudi adat selama sepuluh tahun. Jika

tidak karena menikah, ia harus menjadi daha selama tiga belas

tahun. Jari-jari tangannya terlihat terampil membuka satu-

persatu ikatan tali rafia pada benang yang akan ditenun. Ia

mengatakan, “Di rumah aja aku bisa dapet uang, paling enggak
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yang sama secara mikrokosmos juga ada dalam tubuh

manusia. Jika ketiganya tidak seimbang, maka alam atau tubuh

kita menjadi sakit. Menurut Nyoman Sadra ‘keseimbangan’

sebagai filosofi hidup orang Tenganan, dalam gringsing

disimbolkan melalui motif tanda tambah. Gringsing yang

berasal dari kata gring berarti sakit dan sing berarti tidak

diyakini dapat mengantisipasi dan menyembuhkan penyakit.

Nyoman Sadra juga mengatakan bahwa gringsing hanya

digunakan pada upacara khusus, seperti usaba sambah yang

dilakukan pada sasih kalima, sekitar bulan Mei sampai Juni.

Ada banyak hal yang dilakukan saat sambah, seperti

persembahyangan ke beberapa pura yang ada di Tenganan dan

sangkep krama desa. Kegiatan lainnya adalah kare-kare atau

geret pandan, duel antarlaki-laki menggunakan pandan

berduri, yang dilakukan di depan bale agung, bale terbesar

yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan pengambilan

keputusan.

Nyoman Sadra melihat bahwa kesakralan dan harganya

yang mahal, di mana saat ini bisa mencapai sepuluh bahkan

dua puluh juta rupiah, menyebabkan gringsing hanya dipakai

pada acara tertentu yang juga bersifat sakral. Namun saat ini

kesakralan gringsing semakin berkurang karena sudah

dikomersilkan. Kain yang seharusnya dibuat dalam waktu

delapan sampai sepuluh tahun, hanya karena pesanan turis

atau pedagang kain internasional bisa dibuat dalam waktu dua

tahun. Akibatnya, kualitas warna yang dihasilkan tidak bagus,

bahkan bisa memudar atau berjamur jika disimpan terlalu

lama. Padahal gringsing yang sesungguhnya akan

menghasilkan warna yang semakin lama semakin cerah.

terlihat warna kuning. Benang yang masih berwarna kuning

inilah yang nantinya berwarna merah, sementara benang yang

sudah berwarna biru akan menjadi hitam. Bagian benang yang

masih terikat akan tetap berwarna kuning. Tahap ini

dikerjakan selama minimal enam bulan. Setelah itu, benang

harus dimasukkan ke dalam titisan, air beras yang sedang

ditanak supaya menjadi kencang dan tidak mudah putus.

Setelah semua ikatan dibuka, benang dirapikan dan

disusun pada sebuah kayu, dihitung sesuai motif yang akan

dibuat untuk dipasang pada alat tenun. Gringsing disebut juga

tenun ikat ganda karena baik benang dihi atau lusi yang

vertikal maupun benang pakan yang horisontal mempunyai

motif melalui proses pengikatan dan pewarnaan. Kadek Surya

mengatakan, kesulitan dalam membuat gringsing adalah

menyatukan benang lusi dan benang pakan dalam hitungan

yang tepat. Motif yang sering dikerjakannya adalah motif-motif

yang menggambarkan alam, seperti tapak kaki ayam dan

cempaka dengan motif utama berbentuk tanda tambah atau

yang menyerupainya.

Gringsing menurut Nyoman Sadra sebagai orang yang

sering ‘mengkritisi’ Tenganan, mempunyai makna yang sangat

dalam. Ia mengatakan bahwa tiga warna yang terlihat pada

gringsing, yaitu merah, hitam, dan putih/kuning15 mempu-

nyai arti tersendiri. Secara makrokosmos merah melambang-

kan panas atau energi yang ada di alam, hitam melambangkan

air, dan putih/kuning melambangkan oksigen atau udara. Hal

_________________________
15 Hindu ‘modern’ sering juga mengartikan ketiga warna yang ada sebagai Brahma,

Wisnu, dan Iswara sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Sementara tanda
tambah dalam motif gringsing dapat disamakan dengan simbol swastika yang
juga melambangkan keseimbangan.
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biaya operasional desa dinas Tenganan sebanyak 30%, dan

10% untuk lima dusun dalam desa dinas. Pengelolaan

keuangan di desa adat sendiri dilakukan oleh keliang desa

untuk kebutuhan desa.

Walaupun turis yang datang hanya memberikan

‘sumbangan’, bukan membeli tiket masuk, namun dolar

mereka langsung mempengaruhi pendapatan masing-masing

rumah tangga. Suatu hari di dalam sebuah rumah bertuliskan

weaving demonstration, sepasang turis Australia terlihat

sedang memperhatikan Wayan Yuli memainkan jari-jarinya

pada benang gringsing. Benang lusi dengan posisi vertikal

sudah terpasang pada tempatnya. Benang pakan yang

horisontal sudah sekitar dua puluh centimeter menyatu

dengan benang lusi. Jari-jarinya menyatukan kedua benang

tersebut dengan sangat terampil diiringi suara khas yang

ditimbulkan perangkat alat tenun tersebut. Sekitar lima menit

Gambar 5. ‘Wajah’ Desa Tenganan: Sudah berubah?
(Foto: Dokumentasi Wisnu, 2000)

Sejak jam delapan pagi kios-kios yang ada di sekitar

parkir desa mulai membuka dagangannya. Tidak hanya di

sekitar tempat parkir rumah-rumah di Banjar Kauh pada

umumnya difungsikan sebagai artshop. Mereka memajang

gringsing, kain motif Sumba, batik, dan endek yaitu kain

dengan motif tenun khas Bali. Mereka juga menjual berbagai

macam kerajinan dari ata, tumbuhan termasuk keluarga paku.

Kerajinan ini dikenal juga dengan istilah ‘basket’, dibuat

berbentuk keranjang, tas, tempat tisu, atau hiasan lainnya.

Barang-barang ini sebagian dibuat di Tenganan, namum

sebagian besar hanya memberikan ‘sentuhan akhir’ sementara

‘bentuk dasar’ didatangkan dari desa lain atau dari Lombok.

Tidak hanya artshop yang menghiasi ‘wajah desa’ Tenganan.

Hampir semua rumah bertuliskan weaving demonstration.

Di pinggir jalan utama terdapat beberapa meja untuk

memajang dan mempraktekkan kerajinan lukisan terbuat dari

lontar yang menceritakan salah satu bagian dari kisah

Mahabharata atau Ramayana. Ada juga warung yang

memasang plang Coca-Cola, Bir Bintang, dan money changer.

Setiap hari selalu ada turis yang datang ke Tenganan.

Menurut Nyoman Domplong, salah seorang penjaga ‘loket

masuk’ Tenganan, turis yang datang rata-rata berjumlah 50

orang. Namun akibat kasus bom Bali tanggal 22 Oktober 2002

mengakibatkan turis yang datang ke Tenganan menurun

drastis. Menurutnya, pernah hanya ada dua orang turis dalam

sehari, padahal biasanya bisa mencapai 150 orang. Pendapatan

untuk desa sejumlah 96 juta pada tahun 2002 berkurang

menjadi 69 juta rupiah tahun 2003. Sumbangan yang masuk

setiap tahunnya dialokasikan untuk desa adat sebanyak 60%,
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Tenganan yang Mendua:
Simulacra Telah Dimulai

Orang Tenganan tidak hanya berpenghasilan dari

pariwisata, tetapi juga dari hasil pertanian mereka. Sebagian

besar orang Tenganan, terutama yang tinggal di Banjar Kauh

dan Banjar Tengah adalah tuan tanah yang menyakapkan

tanahnya kepada orang lain. Wayan Yuli, anak salah satu

krama desa menceritakan, selain dari penjualan gringsing

atau kain lain yang mereka jual, orang tuanya mendapatkan

uang berupa hasil penjualan tuak, minuman beralkohol

terbuat dari enau, setiap lima belas hari yaitu pada kajeng

kliwon17; kelapa setiap satu setengah bulan; padi dua kali

dalam setahun, yaitu setiap pergiliran tanaman; ditambah

buah lainnya tergantung musim panen. Seperti kebanyakan

orang Tenganan, orang tuanya juga tidak mempedulikan hasil

yang diberikan si penggarap. Mereka percaya bahwa hasil yang

diberikan oleh penggarap sudah sesuai dengan kesepakatan

yang telah ditetapkan.

Kehidupan orang Tenganan ditunjang oleh ekonomi

ganda yang memudahkan dan memanjakan kehidupan

mereka. Namun mereka tidak pernah mempedulikan kebun

yang dimiliki karena sudah diurus orang lain. Termasuk juga

tidak mempedulikan pembagian hasil yang diterima. Menurut

Nyoman Sadra, jarang sekali ada orang Tenganan yang

‘menengok’ lahannya karena terletak jauh dari permukiman,

“termasuk saya”, katanya. Mereka percaya sepenuhnya pada

_________________________
17 ‘Pertemuan’ antara hari kajeng yang merupakan salah satu bagian triwara

(pasah, beteng, kajeng ) dan kliwon yang merupakan bagian dari pancawara
(kliwon, umanis, pahing, pon, wage).

sepasang turis itu tidak bergerak dan tidak bersuara, seolah

takut kehilangan apa yang mereka lihat dan rasakan. Sampai

akhirnya salah seorang berkata, “Could I take your picture?”.

Sayang saat itu Wayan Yuli tidak beruntung karena kedua turis

itu tidak membeli gringsing yang dipajang di rumahnya.

Menurutnya, turis yang royal adalah turis Eropa atau Jepang.

Mereka sering membeli gringsing dan tidak pernah menawar

ketika membeli.

Keroyalan turis juga sering dirasakan Komang Joni

sebagai pedagang lukisan lontar yang menguasai sembilan

bahasa16, walaupun hanya “terima kasih”, “angka-angka”, dan

sapaan sehari-hari. Lukisannya di atas lontar memang sangat

bagus dan ia sering membiarkan turis mencoba melukis di atas

lontar. Namun sebagian besar barang dagangannya dibeli di

tempat lain, hanya sedikit yang benar-benar merupakan

karyanya. Ia pernah mendapatkan keuntungan sepuluh kali

lipat dari lukisan di atas lontar seukuran kartu pos yang

dijualnya kepada turis Inggris. Ketika turis itu bertanya, “how

much?”, ia hanya menjawab, “fifteen.” Kemudian langsung

dikeluarkannya uang sejumlah 150 ribu rupiah, diserahkan

kepada Komang Joni, mengucapkan terima kasih dan langsung

pergi. Padahal menurutnya, fifteen yang dimaksud adalah 15

ribu rupiah, bukan 15 dollar. Sebagai catatan, turis yang datang

ke Tenganan sering menganggap satu dollar sama dengan

sepuluh ribu rupiah. Hal yang hampir sama juga pernah terjadi

dengan turis Jepang.

_________________________
16 Yaitu bahasa Bali, Indonesia, Inggris (ketiga bahasa ini dikuasainya dengan sangat

fasih), Jawa, Jepang, Jerman, Prancis, Cina, dan Belanda.
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Tenganan saat ini sesungguhnya adalah pebisnis pariwisata

yang melewati hari-harinya untuk turis.

Saat ini hanya beberapa orang dari Banjar Pande yang

masih sering pergi ke kebun atau hutan seluas 917, 2 hektar

untuk mengambil tuak atau mengambil hasil kebun yang lain.

Mereka yang mengambil tuak akan menjualnya kepada sesama

orang Tenganan18 atau orang luar desa, dan sebagian untuk

dikonsumsi sendiri. Nyoman Domplong yang suka minum

tuak dan makan babi mengatakan bahwa tuak dan babi harus

ada di Tenganan. Dikatakannya, “Jangan-jangan kalau kita

nggak suka makan babi, kita udah nggak piara babi. Tuak

juga gitu. Mending ngulat, uangnya jelas.” Nyoman Domplong

adalah salah satu pengrajin ata, dan kerajinan buatannya

terkenal sangat rapi, sehingga ia bisa menjual hiasan

berdiameter satu meter dengan harga Rp 1.000.000, - kepada

turis. Nyoman Domplong tidak perlu merasakan panas dan

mengotori dirinya untuk mendapat uang tersebut.

Demikian juga dengan gringsing. Satu hal yang pasti

untuk perempuan Tenganan, mereka harus membuat

gringsing supaya ‘nggak nganggur’ dan mendapatkan uang.

Tidak banyak yang harus dipikirkan orang Tenganan, bahkan

ketika mereka sudah menikah. Karang sudah disediakan,

tinggal membangun rumah. Kalau tidak mempunyai uang,

awig-awig desa mengijinkan mereka mengambil kayu yang

ada di hutan Tenganan untuk membuat rumah. Biasanya

mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk ‘mengisi’

rumahnya karena tabungan orang tua mereka cukup banyak

_________________________
18 Sebagian besar orang Tenganan memiliki pohon enau di kebunnya, namun untuk

kebutuhan harian mereka membeli dari ‘penggarap’.

para penggarap yang tinggal di dalam lahan garapannya.

Kebun atau sawah mereka berstatus sebagai milik pribadi,

namun secara keseluruhan berada di bawah kekuasaan desa

adat.

Bahkan penduduk Teganan saat ini sudah tidak lagi

mengandalkan hasil dari hutan. Kadek Surya mengatakan

bahwa dari dulu ia dan kedua orang tuanya tidak pernah pergi

ke ‘hutan’. “Kalau nggak ada pemetaan, aku ke hutan cuma

sampai Kubu Langlang, acaranya daha.” Kubu Langlang

merupakan tempat ‘rekreasi’ para daha Tenganan, terletak

sekitar satu kilometer dari lawangan kangin, pintu gerbang

sebelah Timur. Jalannya menanjak sekitar 60 derajat melewati

hutan Bukit Kangin. Ketika melakukan acara tersebut, para

daha harus mengenakan pakaian adat. Setelah selesai

beristirahat sambil makan-minum, mereka berjalan sekitar

500 meter ke arah Selatan untuk ‘berteriak’ dan melambaikan

sapu tangan ke arah permukiman desa, sebagai tanda bahwa

mereka sedang berada di Kubu Langlang. Sebelum pulang,

mereka harus bersembahyang di pura tempat mereka

beristirahat sebelumnya.

Sebagian besar orang Tenganan memang berperan

sebagai petani pemilik, bukan petani penggarap, sehingga

mereka tidak pernah ‘benar-benar’ menjadi petani. Mereka

tidak pernah merasakan badan bagian atas panas tersengat

matahari, sementara kaki terasa dingin berada di dalam

‘lumpur’ sawah. Mereka tidak pernah mencangkul di tegal,

apalagi di sawah yang letaknya lebih jauh. Bahkan hanya untuk

menengok tegal atau sawahnya juga tidak dilakukan. Orang

Tenganan hanya ‘berpura-pura’ sebagai petani. Orang
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mengambil buahnya di hutan, menumbuk untuk mengambil

bijinya, menjemur, dan ‘memeras’nya. Orang Tenganan adalah

orang-orang yang lebih senang kepada sesuatu yang praktis,

tidak membuang waktu dan tenaga mereka.

Selain membuat gringsing dan ata, hal terpenting yang

harus dilakukan oleh orang Tenganan adalah melakukan se-

mua kegiatan adat yang ada di Tenganan dan tedun, membantu

orang yang 'punya kerja', seperti perkawinan. Kadek Surya

mengatakan bahwa semua yang dilakukan hanya mengikuti

kebiasaan yang bertujuan supaya ‘nggak diomongin orang

lain’, juga supaya ‘dewa tidak marah’. Ia tidak pernah memikir-

kan ada apa di balik semua yang dilakukannya. Ia hanya ingin

para dewa dan leluhur selalu melindunginya serta para butha

kala tidak mengganggunya melalui semua ritual yang

dilakukannya. Semuanya karena mula keto, memang sudah

dari sananya dan harus dilakukan.

Kadek Surya sendiri ketika sambah selalu mengenakan

gringsing lengkap dengan perhiasannya. Kalung emas seberat

40 gram dengan liontinnya, lima gelang emas yang masing-

masing mempunyai berat lima belas gram, dan giwang emas

berukir. Jika dirupiahkan, barang yang dikenakan Kadek Surya

bisa berjumlah Rp 20.000.000, -. Menurutnya, barang-barang

tersebut hanya dikenakan ketika upacara, terutama ketika

sambah. “Kita nggak pernah pergi ke mana-mana, jadi kalau

ada acara di rumah, semua dipakai.” Ia mengenakan semua

itu juga untuk ‘ditunjukkan’ kepada orang luar. Ketika sambah

banyak orang luar yang datang ke Tenganan. Tidak hanya turis,

tetapi juga orang desa tetangga yang datang untuk mekare-

kare. Semua bisa melihat bahwa Tenganan adalah orang kaya

dalam tradisi dan ekonomi.

dari artshop yang dimiliki. Seperti yang terjadi pada Kadek

Surya yang baru sekitar setahun menikah, uang yang diperoleh

dari membuat gringsing hanya untuk memenuhi

keinginannya. Kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi oleh

desa adat, walaupun belum mendapatkan pembagian hasil

tanah pribadi karena belum mendapat warisan.

Gringsing tidak lagi bersifat sakral yang hanya diguna-

kan ketika usaba sambah atau upacara besar lainnya. Mereka

membuat gringsing untuk dijual kepada turis, untuk

mendapatkan keuntungan. Gringsing juga tidak lagi dapat

memanfaatkan isi hutan Tenganan untuk kebutuhan

pewarnaannya. Menurut beberapa orang Tenganan, saat ini

sebagian besar bahan pewarna tersebut, termasuk kemiri

sebagai bahan utama, sudah dibeli di tempat lain. Mereka lebih

senang membeli minyak kemiri yang sudah jadi daripada harus

Gambar 6. Gringsing: Antara kesakralan dan komersialisasi
(Foto: Wisnu, 2002)
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Usaba, musik slonding, tari rejang dan abwang, serta

kain gringsing selalu dihubungkan dengan ketradisionalan

Tenganan. Tradisional yang pada dasarnya bukan hanya

berarti tua, tetapi juga sakral. Ada saat-saat irama slonding

tidak boleh direkam menggunakan tape recorder atau

handycam, yaitu ketika mekare-kare akan dimulai. Sejak

Tenganan dijadikan sebagai daerah tujuan wisata kesakralan

bertoleransi dengan profanisme. Orang luar diijinkan melihat

dan mendengarkan semua yang sakral di Tenganan, termasuk

mengabadikan melalui foto atau video. Maka ketika slonding

akan dimulai, beberapa pemuda Tenganan mendapat tugas

untuk memberitahu turis agar mematikan handycamnya

untuk sekitar sepuluh menit pertama. Pada saat itu turis yang

datang bisa mencapai 150 orang, bergabung dengan pedagang

‘dadakan’ yang menggelar dagangannya di atas terpal atau

menggunakan gerobak dorong, seperti pedagang di pasar

malam. Para pedagang tersebut datang dari luar Tenganan,

bahkan dari luar Bali.

Orang Tenganan sepertinya tidak pernah mengkhawatir-

kan keberadaan ‘dirinya’. Hanya beberapa orang yang merasa

‘khawatir’ atau justru orang luar. Mereka yang ‘mengkhawa-

tirkan’ Tenganan pernah melakukan sebuah dialog interaktif

di radio Global Kini Jani pada tanggal 15 Oktober 2000. Ketika

itu Gde Wicaksana, sebagai pemandu dialog menyatakan

bahwa saat ini Tenganan menyiratkan wajah yang mendua.

Ketika memasuki Tenganan, kita dapat menangkap kesan

modernitas di dalamnya. Jalan aspal dengan tiang-tiang lampu

listrik yang berdiri kokoh di kiri-kanannya, tempat parkir

mobil yang dikelilingi artshop, dan adanya satu bangunan
Gambar 7. Mekare-kare Tahun 1930-an dan 2003:

Kesakralan menjadi profanisme
(Foto: Dokumentasi Desa Adat, 1930-an dan Wisnu, 2000)
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permukiman karena pintu masuk hanya selebar satu sampai

satu setengah meter. Jalan yang ada di dalam permukiman

juga sulit untuk dilalui mobil karena dibuat dari susunan batu

kali dan ‘bertangga’, sebagai satu ciri bahwa Tenganan

merupakan desa dengan tradisi megalitik (Runa, 1996).

Kemodernan yang ada menyebabkan sekelompok wisatawan

Perancis membatalkan kunjungannya ke Tenganan pada tahun

1987.

“Bagaimana mereka nggak lari? Empat bis tamu
Perancis itu dapat info di negaranya bahwa Tenganan
adalah sebuah desa tua yang masih tradisional, belum
tersentuh modernitas. Ternyata setelah sampai
Tenganan, baru di tempat parkir, belum masuk, mereka
langsung pulang karena kecewa. Katanya Tenganan
tidak seperti yang diinformasikan. Tenganan sudah
modern dan sangat komersial. Ada banyak plang
‘weaving demonstration’, artshop, parabola …”
(Nyoman Sadra, 2004)

Orang Tenganan yang sudah diwarisi dengan kemak-

muran masih ingin merasakan kemakmuran lain melalui

kemudahan yang ditawarkan oleh modernisme lewat pari-

wisata. “Kita udah terlanjur tergantung sama turis, malas mau

jadi petani lagi, ” demikian Nyoman Domplong menceritakan

‘kemudahan’ hidupnya. Padahal pariwisata juga menimbulkan

masalah di Tenganan, seperti masalah lingkungan. Sekitar

tahun 1999 pernah ada serombongan turis datang ke

Tenganan, dibawa oleh sebuah agen perjalanan. Ketika itu

rombongan terdiri atas sekitar 30 orang. Mereka tidak hanya

berwisata di dalam permukiman Tenganan, seperti yang biasa

dilakukan para turis yang datang selama ini, tetapi berjalan

memasuki hutan Tenganan. Makan siang mereka lakukan di

sederhana namun permanen sebagai tempat transaksi

‘penjualan karcis masuk’ wisatawan ke Tenganan (Bali Post,

16 Oktober 2000). Sementara dalam promosi yang dilakukan

oleh agen perjalanan wisata melalui brosur yang disebarkan

dan presentasi yang dilakukan, dikatakan bahwa Tenganan

adalah desa tua di Bali yang kehidupannya masih tradisional

dan jauh dari kesan modern.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan interaksinya

dengan orang luar, orang Tenganan memiliki radio, tape,

televisi, video atau VCD player, magic jar, kompor gas, bahkan

komputer dan handphone. Sepeda motor juga sudah banyak

diparkir di sepanjang jalan dalam permukiman atau di

halaman rumah. Banyak juga yang mempunyai mobil, diparkir

di tempat parkir khusus. Mobil tidak dapat dibawa masuk ke

Gambar 8. You are So Old: Anak muda Tenganan dan turis Eropa (Foto:
Dokumentasi Wisnu, 2000)
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sekitar Pura Sri yang terletak tidak jauh dari pintu gerbang Utara.

Setelah makan siang mereka meninggalkan begitu saja

setumpuk sampah plastik dan kardus bekas makan siang.

Tenganan yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata

merupakan desa yang hidup dalam dua dunia, yaitu tradisional

dan modern. Mereka tetap mempertahankan ketradisionalan

mereka melalui ritual dan ‘kelestarian’ wilayahnya. Namun

mereka juga secara terbuka menerima modernisasi melalui

pariwisata yang kapitalistis. Orang Tenganan sejak menerima

pariwisata telah menciptakan sebuah simulacrum yang

menunjukkan bahwa mereka seolah-olah masih tradisional,

para petani yang melakukan tradisi ritualnya. Mereka

menggunakan sandiwara tradisionalisasi melalui pariwisata

untuk menciptakan kenyaman dan ‘kemakmuran’ baru.

Namun kemudian muncul beberapa orang yang menyadari

bahwa ternyata pariwisata tidak hanya menciptakan

kemakmuran, melainkan juga ‘pemiskinan’ lingkungan dan

orang Tenganan itu sendiri. Maka, bagaimana sekelompok

orang Tenganan tersebut menghadapi kondisi yang terjadi

selama ini?
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PERLAWANAN SETENGAH JADI
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Pariwisata di Bali mulai berkembang setelah Pemerin-

tah Hindia Belanda mendatangkan 213 orang turis melalui

KPM, sebuah agen perjalanan, pada tahun 1924 (Picard,

1996:25). Kemudian pada tahun 1930 Desa Adat Tenganan

Pegringsingan secara resmi menjadi salah satu dari objek

wisata Bali yang eksotis dan sangat menarik. Keberadaan

Tenganan sebagai daerah tujuan wisata yang merentang

panjang sampai sekarang, sejak jaman Hindia Belanda hingga

Republik ini mencapai lebih dari 50 tahun merdeka, telah

mendatangkan kenyamanan dan keuntungan yang besar bagi

orang Tenganan. Maka tidaklah heran bila orang Tenganan

dengan senang hati terlibat dalam bisnis pariwisata. Mereka

dengan sadar menjalani kebidupan modern dan mengikuti

pola-pola kapitalisasi yang dibawa oleh pariwisata.
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Bali yang eksotis dan keramahan manusia Bali yang mereka

temui, yang dianggapnya sebagai sorga terakhir, the last para-

dise. Catatan perjalanan inilah yang kemudian dipakai Helen

Eva Yates, seorang wanita Inggris dalam membuat semacam

panduan pada tahun 1914 yang digunakan Koninklijk

Paketvaart Maatschapij (KPM) untuk menggaet turis Belanda

ke Bali (Picard, 1996:23; Bali Post, 11 November 2002). Yates

menyebut Bali dengan enchanted isle, pulau yang mempesona.

Namun sebelum panduan tersebut disebarluaskan, turis

pertama yang datang ke Bali pada tahun 1902 adalah Heer H.

Van Kol, anggota Parlemen Hindia Belanda (Hanna, 1976:91).

Van Kol kemudian menerbitkan sebuah buku yang mencerita-

kan perjalanannya selama di Indonesia, Bali termasuk salah

satu di dalamnya.

‘Island of Bali’ karya Covarrubias pada akhirnya mem-

pertegas kesaksian Yates dan Van Kol. Buku yang ditulis

Covarrubias berdasarkan pengalaman perjalanannya bersama

KPM pada tahun 1930 dan foto-foto yang diambil oleh Gregor

Krause semakin memperbanyak orang asing ingin datang ke

Bali. Bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu atau

membuktikan apa yang sudah dituliskan, mereka yang datang

juga berkeinginan untuk berusaha di bidang pariwisata. Mrs.

Manx, wanita asal Scotlandia yang telah mengubah namanya

menjadi Ketut Tantri1, mendirikan Kuta Beach Hotel tahun

1932 yang merupakan hotel pertama di Kuta (Lindsey, 1997).

Sampai akhirnya semakin banyak orang asing yang mengikuti

jejak Ketut Tantri dan berinteraksi dengan orang Bali. Semen-
__________________________________________________
1 Selain dikenal dengan Ketut Tantri, Mrs. Manx juga dikenal dengan Miss Walker,

Miss Tenchery, Mrs. Muriel Pearson, Miss Daventry, Surabaya Sue, dan Miss
Oeskermann (Lindsey, 1997)

Namun tanpa disadari oleh orang Tenganan sendiri,

pariwisata mulai menampakkan wajah lain yang mengkha-

watirkan. Perlahan tetapi pasti, orang Tenganan menjadi

‘budak’ turis. Gerak dan nafas religiusitas terus menipis dalam

keseharian mereka. Ritual-ritual keagamaan, aktifitas yang

sangat erat kaitannya dengan alam, hanya dilakukan sebagai

sebuah kewajiban belaka, sedangkan maknanya telah terkikis

oleh arus jaman. Sehingga perhatian terhadap alam pun

menjadi renggang, seakan sudah menjadi bagian yang terpisah

dan bukan lagi sebagai makrokosmos yang melingkupi

kehidupan orang Tenganan.

Di dalam bab ini, akan tergambarkan kondisi alam yang

telah “bercerai” dengan roh orang Bali. Pariwisata yang

membawa kapitalisme dianggap oleh sebagian orang yang

tinggal di Bali telah mengakibatkan kerusakan lingkungan

(Supartha, 1998). Di dalam bab ini juga, akan dipaparkan

respon orang Tenganan dalam menghadapi kondisi ini, terma-

suk hubungan mereka dengan lembaga yang peduli terhadap

lingkungan. Sebuah hubungan yang melahirkan gagasan

tentang pariwisata yang berperspektif lingkungan. Dan lewat

gagasan ini pula tercipta sebuah simulacrum baru, dengan

tujuan yang tetap sama; mendatangkan keuntungan.

Wajah Kelam Industri Pariwisata Bali
Pariwisata di Bali dimulai melalui catatan harian

Aernoudt Lintgens, seorang asing pertama, pelaut Belanda

yang menjejakkan kaki di Kuta pada Februari 1597 (Ardhana,

1994:21; Picard, 1996:18). Lintgens bersama Emanuel

Roodenburch yang berkebangsaan Portugis melukiskan alam
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diutamakan dan dikembangkan. Nyoman Sutarma terlihat

puas dengan apa yang sudah didapat dan kehidupan yang

dijalaninya selama ini.

Komersialisasi budaya menjadi halal sepanjang untuk

pariwisata. Budaya tidak lagi ditujukan untuk mengharmo-

niskan kehidupan manusia dengan alamnya. Orang Bali men-

jadi terpisah dari alam, mengeksploitasi dan memanipulasi-

nya tanpa batas (Panji Tisna, 2003:25). Nusa Dua dijadikan

kawasan wisata dunia dengan pembangunan hotel berbintang

yang membutuhkan banyak air. Tanah pesisir pantai Sanur,

Kuta, dan Jimbaran dibebaskan untuk pembangunan jalan

bebas hambatan dan hotel. Bandara Ngurah Rai diperluas dan

dijadikan bandara internasional dengan ‘memfungsikan’ hutan

bakau. Kawasan yang semula dipertahankan sebagai jalur hijau

atau pertanian dibebaskan untuk LC, land consolidation,

pertokoan, dan perumahan. Tidak cukup di lahan datar,

sempadan danau dan sungai, bahkan jurang yang tadinya

ditumbuhi tanaman pelindung ditebang kemudian

‘difungsikan’ untuk hotel atau restoran (Ashrama, 2002:1-2).

Sementara orang Bali lainnya, terutama sebagian besar

petani yang tinggal di sekitar Pura Dangkahyangan Tanah Lot,

Tabanan tidak mampu menghadapi pengusaha Aburizal Bakrie

yang mendapat dukungan pemerintah dan militer ketika

mengambil tanah mereka untuk dijadikan hotel dan lapangan

golf berlabel Bali Nirwana Resort, BNR (Thompson, 2000:77).

Megaproyek lain pun menyusul. Garuda Wisnu Kencana, GWK

di Pecatu, Badung yang dianggap menyalahi filosofi Bali2; Bali

_________________________
2 Ditandai dengan dibangunnya patung Dewa Wisnu yang secara filosofis

merupakan dewa ‘Utara’. Sementara Pecatu terletak di Selatan Bali yang berarti

tara orang Bali juga ada yang mengikuti jejak Ketut Tantri,

melakukan bisnis jasa pariwisata, di antaranya rumah makan

dan toko cinderamata.

Orang Bali, terutama mereka yang mempunyai bisnis

atau bekerja di jasa pariwisata merasakan kenikmatan baru

dari dolar yang didapatnya (Pendit, 2001). Tahun 1997 saya

diperkenalkan dengan Nyoman Sutarma, pemilik usaha penge-

lolaan sampah hotel di Jimbaran. Selain sebagai pemiliki

perusahaan tersebut, ia juga bekerja di hotel Santika, Kuta. Ia

menceritakan, sejak kecil memang sudah bercita-cita akan

bekerja di hotel. Ia ingin ‘lebih’ dari orang tuanya yang bekerja

sebagai petani. Dulu hidupnya serba kekurangan, apalagi

ketika itu Jimbaran masih berupa lahan kapur yang kering.

Nasi yang dimakannya selalu dicampur dengan ketela atau

jagung. Setiap hari Nyoman Sutarma harus berjalan kaki. Ia

harus dapat mengubah semuanya. Cita-cita Nyoman Sutarma

akhirnya menjadi kenyataan. Saat ini ia sudah bisa merenovasi

rumahnya, membeli mobil, komputer, dan handphone dari

gajinya selama bekerja di hotel. “Gampang mendapatkan uang

dari pariwisata, asalkan kita rajin dan tidak pernah absent”,

demikian menurut Nyoman Sutarma. Kegiatan upacara

keagamaan dan adat yang dirasa tidak perlu dan tidak jelas

maknanya bisa ditinggalkannya. Sutarma juga mengatakan,

gaji tidak akan dipotong jika tidak pernah absent, bahkan

kadang mendapat bonus. Usaha sampahnya pun berjalan

lancar dan semakin berkembang. Menurutnya, kita harus

selalu berpikir dan berusaha untuk mendapat keuntungan.

Kegiatan apa pun yang berhubungan dengan pariwisata sangat

terbuka untuk hal itu. Baginya, pariwisata harus selalu
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seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1996 sampai 2000.

Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan lagi. Ia merasa bahwa

diskusi, lobby, dan demonstrasi yang selama ini dilakukan

untuk menolak reklamasi Pulau Serangan adalah pekerjaan

yang sia-sia. Ia tetap kehilangan rumah, tempat bermain, dan

pekerjaannya. Wayan Patut pun tidak lagi bisa menanam

bengkoang dan memancing ikan. Ketika ia mencoba ‘berdamai’

dengan proyek yang sedang berjalan dan dirinya sendiri,

kegiatan pembangunan dihentikan begitu saja. Kawasan

wisata tidak jadi diciptakan, sementara ia tidak mempunyai

pekerjaan dan tidak tahu harus bekerja di mana. Saat ini ia

harus bekerja untuk bisa makan, meskipun ia sudah

kehilangan tanahnya. Tanah bagi orang Bali, termasuk Wayan

Patut bukan sekedar tempat hidup, tetapi natah, halaman

kosong sebagai pusat lingkungan dunia orang Bali. Pada natah

Gambar 9. Reklamasi Pulau: Salah satu megaproyek pariwisata Bali di Serangan
(Foto: Dokumentasi Wisnu, 1999)

Pecatu Graha, BPG juga di Pecatu yang ingin membuat kota

‘metropolitan’ namun sampai saat ini masih mangkrak3; dan

reklamasi Pulau Serangan yang akan dijadikan kasino selain

hotel juga masih mangkrak sampai sekarang4. Kemudian

berturut-turut muncul rencana pembangunan megaproyek

lapangan golf di Selasih-Gianyar, reklamasi pantai

Padanggalak-Denpasar, reklamasi pantai Mertasari-Sanur,

dan pembangunan kawasan balap mobil Formula 1 di

Jembrana. Empat megaproyek terakhir dibatalkan –untuk

sementara– bersamaan dengan perubahan politik Indonesia

dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi, dan

kekuatan orang Bali menolaknya.

Pertumbuhan ekonomi melesat pesat, diiringi dengan

rusaknya alam. Tanah dalam jumlah ratusan hektar sudah

dikapling orang luar, sementara orang Bali sendiri tinggal

berdesak-desakan di tanah kelahirannya (Sarad, Oktober

2000). Seperti yang dialami Wayan Patut, seorang petani dari

Serangan. Saat ini ia tinggal di ‘kompleks perumahan’ hasil

lokalisasi yang dilakukan BTID. Sebenarnya ia masih ingin

melakukan ‘perlawanan’ untuk mendapatkan kembali haknya

memindahkan keberadaan Dewa Wisnu. Pembangunan GWK semakin
memperparah ‘badan’ Bali, kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala. Kondisi
yang sebelumnya sudah dimulai oleh pembangunan bandara Ngurah Rai,
membuat pintu masuk di Selatan yang berarti juga di kaki Bali. GWK melibatkan
pematung Nyoman Nuarta dan bekas Menteri Pertambangan dan Energi, IB.
Sudjana (Supartha, 1998; Sarad, April 2000).

3 Merupakan proyek milik Tommy Soeharto
4 Dikelola oleh BTID, Bali Turtle Island Development yang ‘dikelola’ Bambang

Trihatmodjo dengan bantuan militer. Serangan yang tadinya terpisah dengan Bali
daratan saat ini sudah ‘disambung’ menggunakan urugan karang laut. Di dalam
pulau ini terdapat Pura Sakenan sebagai ‘benteng’ Bali, salah satu kawasan suci
yang diharapkan memberikan getaran ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan
rohani bagi Bali (Sarad, April 2000).

_________________________
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kepada PDAM Badung, PDAM Tabanan, maupun pemerintah

daerah Bali. Namun protes tersebut tidak pernah dihiraukan,

dan lahan sawahnya tetap kering. Hanya bercak-bercak putih

bekas pupuk kimia yang terlihat di antara tanaman padi yang

kerdil dan tidak tumbuh subur.

Watak pariwisata Bali yang bersifat kapitalis menimbul-

kan ketegangan di antara orang Bali itu sendiri (Sarad,

Desember 2002). Mereka diasingkan dari pertautan interaksi

antarwarga banjar (Sumarta, 2004). Seperti yang dirasakan

Nyoman Suparta dari Pelaga ketika bekerja di jasa pariwisata.

Ia tidak bisa ikut ngorta ngangin kauh, mengobrol dan

maguyonan, bersenda-gurau di bale banjar karena kesibu-

kannya bekerja. Ia sering membayar denda ketika tidak ikut

ngayah, kerja bakti di pura atau banjar karena ‘tidak enak

terlalu sering minta ijin’. Ia sudah tidak terbiasa lagi ikut

mebat, masak bersama di bale banjar. Ia mengatakan merasa

semakin sing rungu, tidak peduli dengan tetangga dan warga

sebanjar.

Nyoman Suparta, Ketut Bergog, dan Wayan Patut adalah

sedikit dari sekian banyak orang Bali yang terseok menghadapi

laju industri pariwisata. Mereka menempuh hidup dengan

tertatih agar dapat bertahan dan mematutkan diri dengan

perubahan Bali. Apakah ini karena mereka bukan pekerja keras

dan kurang cerdik menghadapi perubahan? Tentu saja kita

tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang pemalas.

Wajah kelam pariwisata nampaknya telah menelan korbannya,

tumbal dari perubahan.

inilah orang Bali pertama kali menyosialisasikan tradisi dan

nilai budaya, sebelum berlanjut ke masyarakat, bale banjar,

pura, dan tempat lainnya (Sumarta, 2004). Rumah orang

Serangan tidak lagi seluas rumah mereka yang dulu, namun

natah tetap diciptakan walaupun sempit.

Pembangunan fasilitas pendukung pariwisata tidak

hanya menggerus tanah Bali (Sarad, Oktober 2000). Namun

juga menyedot air dan menyerbu kebersihan udara Bali lewat

limbahnya. Hotel menghasilkan sampah sepuluh kali lipat dari

sampah rumah tangga5. Pembuangan limbah cair juga sering

menimbulkan masalah (Bali Post, 14 Mei 2004). Di wilayah

Kuta sering tercium bau busuk yang ternyata berasal dari

limbah cair hotel yang hanya dibuang ke saluran drainase,

selokan, atau kali (Denpost, 12 Juni 2001). Simpanan air yang

ada di Bali lebih banyak digunakan oleh hotel6. PDAM Badung

mengambil 80% air yang ada di mata air Gembrong, Tabanan

untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kawasan hotel Nusa

Dua. Sebagai akibatnya, lahan-lahan sawah mengalami gagal

panen karena kekeringan. “Padahal air di Gembrong sangat

melimpah, tetapi air yang dialirkan ke subak kecil sekali.”

Demikian Ketut Bergog menyatakan kekesalannya sambil

duduk termenung di pinggir sawahnya. Ia dan petani lainnya

di daerah aliran sungai Yeh Ho hanya bisa melakukan protes

_________________________
5 Hasil perhitungan Yayasan Wisnu tahun 1996 berdasarkan penelitian di 50 hotel

bintang 1–5, rata-rata mereka menghasilkan sampah 0,02 m3/kamar/hari.
Sementara jumlah sampah rumah tangga berdasarkan data yang diperoleh dari
Dinas Kebersihan dan Pertamanan rata-rata 0,001 m3/orang/hari. Jika rata-rata
dalam satu kamar hotel dihuni oleh dua orang, maka satu orang yang tinggal di
hotel menghasilkan sepuluh kali lipat sampah orang rumah tangga.

6 Berdasarkan perhitungan Yayasan Wisnu tahun 1996 diketahui bahwa air yang
digunakan untuk 500 kamar hotel berbintang bisa digunakan untuk mengairi 33
hektar lahan sawah.
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Qantas, kemudian menginap di Bali Holiday Inn, dan

berwisata dengan Bali Hai Cruise. Semua jasa pelayanan

tersebut, mulai dari agen, hotel dan ‘obyek wisata’, bukanlah

milik orang Bali. Malah sebagai besar milik perusahaan Aus-

tralia sendiri. Dengan demikian jelas, sebagian besar uang yang

masuk ke Bali lewat jasa layanan wisata akan kembali lagi ke

Australia. Kalaupun ada keuntungan yang masuk untuk Bali,

jumlah keuntungan yang diterima sangat jauh bila

dibandingkan jumlah yang diterima agen-agen jasa

internasional. Sehingga keuntungan tersebut bukanlah

pembagian yang adil  bagi orang Bali. Orang Bali bahkan

merasa sebagai makhluk budaya yang ditangkar dan

dipertontonkan kepada wisatawan, sementara hasilnya

dinikmati pengusaha dan pemerintah yang korup dan

konspiratif (Wirata, 2000).

Ekowisata:
Perlawanan terhadap Industri Pariwisata?

Orang Bali lain yang merasa resah atas perkembangan

pariwisata adalah mereka yang menyatakan dirinya sebagai

aktivis lingkungan, yang tergabung dalam lembaga swadaya

masyarakat atau organisasi nonpemerintah. Degradasi

lingkungan, terutama di Bali Selatan sebagai pusat perkem-

bangan pariwisata, terlihat dengan mencolok. Kuantitas dan

kualitas lingkungan sebagai sumber penghidupan semakin

menurun karena digunakan untuk mendukung pariwisata

(Wisnu, 2000a). Pariwisata telah merangsek, mengambil

setiap sudut wilayah Bali mulai dari lahan pertanian,

keanekaragaman hayati, air bersih, sungai, jurang, hutan

bakau, sampai pantai-pantai. Kawasan-kawasan milik umum

yang dapat digunakan sebagai sumber penghidupan orang Bali

semakin menyusut. Hanya sampah yang semakin bertambah

jumlah dan jenisnya. Orang Bali merasa tidak nyaman dengan

kehidupannya saat ini akibat polusi, kemacetan lalu lintas,

konflik pemanfaatan ruang, dan kerawanan sosial.

Sistem industri dalam pariwisata pun mulai menunjuk-

kan wataknya. Orang Bali mulai sadar bahwa kontribusi yang

diberikan oleh pariwisata tidak tersebar secara merata. Aliran

devisa yang berjumlah besar ternyata tidak mengalir ke saku

orang Bali, justru sebagian besar mengalir ke ‘orang luar’

(Atmaja, 2001). Ada satu contoh menarik tentang perilaku

agen wisata dan wisatawan yang dapat menggambarkan bahwa

aliran uang dari pariwisata sebenarnya hanya singgah untuk

sementara di Bali. Wisatawan Australia saat memilih paket

wisata ke Bali, lebih banyak yang membeli paket wisata dari

agen perjalanan internasional. Mereka ‘terbang’ dengan

Gambar 10. Timbunan sampah di Nusa Dua:
Sebagian berasal dari jasa pariwisata

(Foto: Dokumentasi Wisnu, 1998)
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Pemilihan fokus kegiatan Wisnu pada dasarnya tidak

menggeser perhatian mereka dari permasalahan lingkungan.

Namun mengalami perubahan mendasar dalam paradigma

gerakannya. Periode pertama, sebelum Wisnu lebih terfokus

terhadap pemberdayaan masyarakat, paradigma yang

diterapkan adalah berparadigma reformasi10 yang mendasar-

kan pemikirannya pada modernisasi dan developmentalisme

(Fakih, 1996:127). Sementara pada periode selanjutnya, Wisnu

ingin memposisikan dirinya sebagai transformator yang

mendorong ke arah terciptanya superstruktur dan struktur

yang memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol perubahan

sosial dan menciptakan sejarah mereka sendiri. Struktur yang

memungkinkan masyarakat menuju jalan demokratis dalam

perubahan sosial, ekonomi, dan politik (Fakih, 1996:131).

Sejarah perubahan tersebut berangkat dari rangkaian

pertemuan antara Wisnu dengan KEHATI dan difasilitasi oleh

INSIST pada tahun 1999 untuk melihat gerakan LSM di Indo-

nesia. Perubahan paradigma ini kemudian telah turut

mengubah arah kegiatan, struktur, dan personil Wisnu. Bah-

_________________________

Dewan pembina diketuai oleh Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, dan sebagai
anggota adalah Prof. Dr. Emil Salim, Abdul Rachman Ramli, Prof. Dr. Didin
Sastrapradja, Dr. Arthur J. Hanson, Jaya Suprana, Dr. Martha Tilaar, dan Prof.
Sardono W. Kusumo (Profil Yayasan KEHATI, Jakarta).

9 INSIST (Indonesian Society for Social Transformation) merupakan kumpulan
organisasi-organisasi  kemasyarakatan yang mengkhususkan perhatian pada
penguatan masyarakat sipil dengan cara mengembangkan kemampuan
organisasi-organisasi non-pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat
lainnya, termasuk organisasi sosial-keagamaan dan para pemimpin masyarakat
pada berbagai tingkatan sebagai upaya untuk mendorong terjadinya transformasi
sosial di Indonesia (Profil Insist, Yogyakarta).

10 Ada tiga paradigma yang menentukan topologi LSM Indonesia, yaitu konformisme,
reformasi, dan transformasi, diantaranya berdasarkan asumsi dasar, definisi
masalah, metodologi, program aksi, sasaran dan tujuan kegiatan (Fakih, 1996;
Suharko, 1998).

Bercermin dari fenomena-fenomena itu, muncul

kekhawatiran bahwa hal yang sama, perusakan lingkungan dan

ketidakadilan penikmatan keuntungan, juga akan terjadi di

tempat lain yang masuk dalam rencana pengembangan objek

wisata. Hal itulah yang mendorong lahirnya beberapa LSM di

Bali, salah satunya Yayasan Wisnu7. Yayasan ini pulalah yang

dalam perjalanannya turut membidani lahirnya program JED.

Program yang menjadi bahan kajian tulisan ini.

Diilhami oleh piramida sampah di Munduk, hal pertama

yang dilakukan oleh Wisnu adalah melakukan proyek

pengelolaan sampah di Pupuan, Tabanan. Setelah itu

dilanjutkan oleh program pengelolaan sampah-sampah hotel.

Kegiatan di Wisnu semakin berkembang, disamping mengelola

sampah mereka kemudian memperhatikan pengelolaan

sumberdaya air dan pantai sampai tahun 1999. Mulai tahun

2000, berdasarkan rencana strategis lima tahunan yang

disepakati pada tahun 1999, Wisnu memfokuskan dirinya pada

pemberdayaan masyarakat, terutama program ekowisata.

Perubahan fokus ini mendapat dukungan dari pihak lain,

seperti dukungan dari Yayasan KEHATI, Jakarta8 dan INSIST,

Yogyakarta9.

_________________________
7 Didirikan pada tanggal 25 Mei 1993 oleh delapan orang Indonesia yang mempunyai

perhatian terhadap masalah lingkungan akibat ‘ledakan’ pariwisata. Keinginan
awal pendirian Wisnu ditujukan sebagai wadah untuk menggalang perhatian,
minat, dan tindakan anggota masyarakat dalam menanggulangi masalah
lingkungan. Berdasarkan Anggaran Dasarnya, Wisnu ingin berperan sebagai
jembatan antara teknologi ramah lingkungan dengan kemampuan-kemampuan
setempat, sebagai katalis pada gerakan berbasiskan masyarakat setempat dalam
rangka memecahkan masalah-masalah lingkungan.

8 Yayasan KEHATI merupakan lembaga penyandang dana yang bersifat nirlaba,
mandiri dan peduli terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan
manfaatnya yang berkelanjutan, adil, dan merata. Dukungan dana utama berupa
dana cadangan abadi diperoleh dari Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1995.
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Awig-awig yang melarang orang luar menginap di Tenganan,

menjadikan Tenganan tidak terlihat sebagai objek wisata

ketika malam. Sepi, hanya ada beberapa orang laki-laki

mekamen duduk bertelangjang dada di bale agung. Sebilah

keris kecil terselip di pinggang mereka. Hanya mereka yang

mengenakan pakaian adat ala Tenganan yang boleh naik dan

masuk ke bale agung.

Ketika itu saya diajak untuk mencatat diskusi tentang

rencana pengembangan jalur treking yang dilakukan beberapa

orang Tenganan di kantor desa. Sementara Made Suarnatha

dan Yoga Atmaja berperan sebagai fasilitator11 dalam

pertemuan. ‘Kerja sama’ dilakukan setelah pertama kali kami

bertemu dengan Mangku Widia, seorang tokoh masyarakat

Tenganan dalam Pelatihan Ekowisata, pariwisata rakyat

berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh Yayasan

KEHATI, Jakarta di Kuta pada tahun 1998. Mangku Widia

menceritakan, setelah mengikuti pelatihan tersebut ia

mempunyai keinginan untuk mengembangkan ekowisata di

Tenganan. Melalui perbincangan informal yang cukup lama

dengan beberapa anak muda Tenganan, akhirnya mereka

memutuskan untuk mengembangkan jalur treking.

Beberapa anak muda Tenganan memutuskan untuk

meminta pertimbangan kepada Nyoman Sadra, mantan kepala

desa Tenganan yang dianggap dapat memahami keinginan

mereka. Nyoman Sadra pun menyambut baik hal tersebut. Ia

_________________________
11 Istilah yang sering digunakan oleh LSM untuk menunjukkan bahwa mereka bukan

guru atau penyuluh, tidak mengetahui segala hal, melainkan ‘hanya’ fasilitator
yang bertugas memfasilitasi atau memediasi satu kegiatan yang dilakukan. Salah
satu kegiatan yang sering dilakukan LSM, termasuk dalam program ekowisata
adalah pelatihan ‘memfasilitasi’.

kan, sejak tahun 2001 Wisnu menyatakan dirinya telah

menjalankan kegiatannya sesuai dengan rencana strategi baru

menuju terbentuknya masyarakat yang mampu untuk

melestarikan dan mengelola sumberdaya alam secara

berkeadilan (Wisnu, 2002:11). Wisnu juga menyatakan dirinya

telah meletakkan dasar bagi program penggalian dana dan

sistem manajemen organisasi dengan menginisiasi

pembentukan unit usaha berupa usaha pengambilan sampah

kertas, penjualan kertas rumput, dan pembuatan kertas daur

ulang. Unit usaha tersebut diharapkan dapat mendukung

kegiatan ‘kemasyarakatan’, sehingga tidak semata-mata

tergantung pada lembaga donor, terutama untuk biaya

operasional harian.

Fokus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat

dengan persfektif lingkungan itulah yang membawa Wisnu ke

Desa Tenganan. Saat itu, di ujung tahun 1999, telah muncul

gagasan mengembangkan ekowisata desa di Tenganan. Dan

pada saat itu pula untuk pertama kalinya saya datang ke

Tenganan bersama Made Suarnatha dan Yoga Atmaja. Tidak

seperti objek wisata di Bali Selatan, lingkungan Tenganan tidak

‘rusak’. Permukiman desa masih tertata rapi walaupun

berfungsi ganda sebagai artshop dan banyak plang

ditempelkan di depan rumah. Kerbau masih menyatu dengan

kehidupan orang Tenganan, bersama turis yang berjalan

mengelilingi permukiman desa. Hanya sampah yang tampak

mengganggu, teronggok di beberapa tempat. Saya tidak dapat

mengatakan bahwa itu sampah ‘pariwisata’. Seorang anak

Tenganan terlihat membuang plastik chiki dan beberapa or-

ang pemain ceki membuang bungkus rokok sembarangan.
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Dalam setiap pertemuan, peserta sepakat bahwa

pariwisata massal13 yang dikembangkan di Bali mempunyai

banyak sisi negatif, sehingga diperlukan perubahan dari suatu

sistem dan struktur pariwisata yang industrialis, menjadi

ekowisata yang berbasis masyarakat dan lingkungan (Bali Post,

4 Juni 2003). Hal yang serupa juga disampaikan Nyoman

Sadra dari Tenganan pada diskusi “Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Masyarakat Desa” tanggal 3 Juni 2003. Menurut Cliff

Marlessy yang saat itu merupakan wakil KEHATI dalam setiap

pertemuan yang dilakukan, ide tentang ekowisata muncul

melalui proses yang cukup panjang dari diskusi informal yang

sering dilakukan antara dirinya dengan Made Suarnatha dan

Yoga Atmaja dari Wisnu, serta Gus Bintana dari Politeknik

Negeri Bali, salah satu lembaga di Bali yang saat itu mendapat

bantuan dana dari KEHATI untuk program agrowisata di Desa

Belok/Sidan.

“Sebagai isu belum disebut ekowisata, tapi pemikiran
awal adalah untuk mengembangkan pariwisata rakyat.
Ide muncul sebagai proses dari diskusi yang dilakukan
terus-menerus, bukan lahir dari gagasan besar. Tapi
kalau dikaitkan dengan gagasan, yang lebih dulu
sebetulnya Gus Bin. The man behind the scene,
kebanyakan Suar. Karena Suar orang Bali dan melihat
peluang ekowisata cukup besar di Bali.” (Wawancara
dengan Cliff Marlessy, 2004)

Wisnu dan lembaga lainnya melalui ekowisata ingin

mengubah pariwisata massal yang identik dengan modernisme

________________________
13 Pariwisata massal didefinisikan sebagai pariwisata yang boros tanah dan air,

tidak memperhatikan keanekaragaman hayati dan lingkungan, membutuhkan
modal besar, serta dikuasai dan dikontrol oleh investor dan pemerintah (Wisnu,
2001f).

memberikan pertimbangan bahwa keinginan mengembang-

kan ekowisata jangan hanya difokuskan pada jalur treking,

namun harus dipikirkan juga kegiatan lain yang saling terkait.

Sehingga diharapkan kegiatan nantinya juga mendukung

pengelolaan desa secara keseluruhan. Mereka kemudian

melihat bahwa kegiatan yang awalnya dianggap sederhana

berkembang menjadi satu hal yang harus dilakukan secara

serius. Sampai muncul kesepakatan mereka membutuhkan

bantuan pihak luar.

Mangku Widia memutuskan untuk meminta bantuan

kepada Wisnu dengan alasan pertemanan personal yang telah

dilakukan sebelumnya. Ia datang ke Denpasar untuk menemui

Made Suarnatha dan Yoga Atmaja. Bersamaan dengan

munculnya ‘kesadaran’ baru dalam kelembagaan Wisnu. Made

Suarnatha dan Yoga Atmaja melanjutkannya kepada Cliff

Marlessy dari KEHATI sampai muncul kesepakatan bahwa

Wisnu akan ‘membantu’ Tenganan. Kerja sama antara Wisnu

dengan KEHATI sendiri juga diawali oleh pertemanan per-

sonal serta kesediaan Wisnu menjadi organizing comitee pada

beberapa kali pelatihan yang diselenggarakan KEHATI.

Pertemuan pun dilakukan pada akhir 1999 untuk

pengembangan jalur treking. Hasil pertemuan kemudian

digunakan untuk menyusun program bersama, Penyiapan

Model Ekowisata, melalui pertemuan-pertemuan lanjutan

bersama lembaga lainnya12 yang diajukan kepada KEHATI.

_________________________
12 Desa Sibetan khususnya Banjar Dukuh di Karangasem, Desa Pelaga khususnya

Banjar Kiadan dan Desa Belok Sidan khususnya Banjar Lawak di Badung; Yayasan
Wisnu dan Yayasan Manikaya Kauci, serta UPPM (Unit Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat) Politeknik Negeri Bali.
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dilakukan secara bersama-sama, yaitu sangkep, pertemuan

untuk membicarakan kegiatan; serta pelatihan untuk

peningkatakan kapasitas individu dan lembaga, seperti

pelatihan untuk fasilitator, pelatihan pengorganisasian,

pelatihan pemetaan, dan pelatihan pembuatan rencana

strategis14. Pengawasan dan evaluasi program dilakukan secara

bersama-sama. Selain itu, ada juga kegiatan yang dilakukan

di masing-masing desa, yaitu pemetaan wilayah, termasuk

desa Tenganan. Hampir setiap hari selama enam bulan, Kadek

Surya bersama lima sampai sembilan orang lainnya melakukan

pengukuran batas wilayah, batas pemanfaatan lahan, dan

lokasi tempat yang dianggap suci. Pemetaan ini ternyata

menjadi kegiatan berkeliling desa yang pertama bagi sebagian

orang Tenganan, sebagaimana diungkapkan Kadek Surya yang

mengakui bahwa selama ini ia belum pernah keliling batas desa

Tenganan dan menelusuri hutan Tenganan, sehingga ada

banyak hal yang belum diketahuinya. Motif keterlibatan

mereka dalam pemetaan pun berbeda-beda, Kadek Surya

memiliki motif yang sangat pribadi, “Aku seneng jalan-jalan

kalau pas nggak ada kerjaan di rumah, daripada ngganggur.”

Berbeda dengan Mangku Widia, alasannya mengikuti

_________________________
14 Pada saat yang sama Wisnu dan Manikaya Kauci dibantu LBH Bali melakukan

kegiatan advokasi bersama masyarakat Nusa Ceningan untuk membatalkan
pembangunan megaproyek Green Island. Sampai akhirnya FKNC, Forum
Komunikasi Nusa Ceningan bergabung dengan KSM di empat desa. Ekowisata
dianggap sebagai satu alternatif lanjutan dalam melakukan ‘perlawanan’ terhadap
Pemerintah Daerah Tk II Klungkung, Bali Tourism Development Cooperation,
dan PT Puri Loka Asri yang tergabung dalam NPDW, Nusa Penida Devindo Wisata
(Wisnu, 2000b). Dalam perjalanannya, di akhir tahun pertama program Yayasan
Manikaya Kauci dan Politeknik Negeri Bali keluar dari pendampingan program
ekowisata atas permintaan dan kesepakatan lima desa. Sehingga pada tahun
kedua program hanya dilakukan oleh lima desa bekerja sama dengan Yayasan
Wisnu.

dan kapitalisme menjadi pariwisata rakyat yang ramah

lingkungan. Penolakan terhadap faham kapitalis dilakukan

dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada tanpa

melakukan eksploitasi, sehingga tidak menyebabkan keru-

sakan lingkungan. Paling tidak mereka ingin menunjukkan

bahwa tanpa investor yang identik dengan modal besar,

pariwisata masih bisa dikembangkan. Selain ingin menun-

jukkan bahwa konsultan dan investor yang tergolong orang-

orang modern tidak lebih pintar dari orang Bali di desa-desa

yang tradisional.

Ekowisata yang muncul berdasarkan ide bersama atas

keprihatinan terhadap kondisi Bali yang ‘rusak’ akibat

pariwisata massal, diharapkan dapat menjawab permasalahan

lingkungan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat (Bali Post,

5 Mei 2003). Di samping alasan tersebut, ekowisata juga

diharapkan dapat memberikan jawaban atas rasa kesal

masyarakat desa, seperti yang dirasakan Nyoman Sadra dari

Tenganan karena tidak pernah merasa diuntungkan dengan

adanya pariwisata di Bali. Nasi di sok gelahe, anak len naar.

Nasi di periuk sendiri, orang lain yang makan. Masyarakat

ingin mandiri dan mengembangkan pariwisata yang menjadi

milik masyarakat, bukan milik investor, selain ingin mendapat

keuntungan dari ekowisata.

Program yang berhasil disusun, dijadualkan untuk

dijalankan dalam beberapa tahun. Kegiatan yang dilakukan

pada tahun pertama dapat dikatakan sebagai program

persiapan melalui pengenalan sumberdaya alam dan sosial

budaya, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan

kemampuan masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang
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terhadap desa. Selain itu mereka menganggap bahwa Wisnu

kurang dapat diajak berkerja sama. Wisnu sudah menjadi LSM

tunggal dalam kegiatan dengan gayanya sendiri.

Program ekowisata yang didanai KEHATI ini selesai

pada tahun kedua, akhir 2001, dari perencanaan program yang

dirancang selama tiga tahun. Ketika itu, empat desa yang

difasilitasi Wisnu membutuhkan kegiatan-kegiatan yang

bertujuan untuk penguatan ekonomi dan pembangunan fisik,

Namun KEHATI sebagai lembaga donor tidak bisa

memenuhinya. Selain itu, keterbatasan dana yang dimiliki

KEHATI menjadi penyebab lainnya untuk mendanai program

tahun ketiga, 2002, yang menelan biaya Rp 499.317.500,00.

Dan kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan USAID, pemberi

donor KEHATI, yang membatasi kucuran dana bagi mitranya

pasca pengeboman WTC, World Trade Center.

“Pusat informasi memang perlu ada, tapi tidak harus
yang benar-benar mahal. Bisa dibuat sederhana atau
menggunakan apa yang sudah apa … Kenapa yang
ditekankan pusat informasinya, padahal masih perlu
pelatihan teknis. Walaupun sudah pernah pelatihan,
tapi ekowisata tidak segampang yang dibayangkan.
Peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan dalam
organisasi, tapi juga dalam bidang teknis. Ekowisata
menjual pelayanan, selain menjaga alamnya juga
meningkatkan teknis pelayanannya.” (Wawancara
dengan Anida Haryatmo, 2004)

‘Perceraian’ pun tidak bisa dihindari. Walaupun ketika

itu Made Sumiarta dari Ceningan (2001) mengatakan, “Kalau

KEHATI tidak bisa menyetujui, berarti kita mungkin bisa

bekerja sama di lain kesempatan”, namun saat ini ia menyesali

hal itu. Tidak hanya Made Sumiarta, melainkan juga Mangku

pemetaan karena ia merupakan informan utama dan memang

‘peduli’ dengan semua yang ada di Tenganan. Kegiatan ini

dianggap sebagai ‘modal’ untuk mengembangkan ekowisata,

terutama jalur treking.

Kegiatan pada tahun kedua lebih bersifat teknis karena

bertujuan untuk menciptakan model ekowisata. Pada tahun

itu KSM Ekowisata Baliaga telah menetapkan tiga jalur treking

yang akan dijadikan sebagai alternatif dalam ekowisata.

Namun kegiatan ini mendapat sedikit masalah. Pada

pertengahan tahun 2001, KSM Belok Sidan mengundurkan

diri dari pertemanan dan program. Alasan yang dikemukakan

saat pengunduran diri adalah kesibukan mereka akibat

kerjasama yang telah mereka lakukan dengan Pemda Badung

untuk pengembangan agrowisata. Namun, sebenarnya

terdapat alasan lain yang lebih penting yang tidak terungkap

saat itu, yaitu ketidakterbukaan keuangan anggota KSM

Gambar 11. Pelatihan: Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program
(Foto: Dokumentasi Wisnu, 2000)
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Juta berpikir bahwa harus ada satu lembaga kerja sama

antardesa jika ingin mengembangkan ekowisata. Kiadan dirasa

belum mampu jika ingin mengembangkan ekowisata sendiri,

terutama karena keterbatasan orang-orang Kiadan untuk

menyiapkan dan bekerja di jasa ekowisata. Ketika ide digulir-

kan, ternyata Nyoman Sadra selaku Ketua KSM Ekowisata

Baliaga Tenganan juga mempunyai pemikiran yang sama,

walaupun dengan alasan yang berbeda. Nyoman Sadra lebih

melihat bahwa kerja sama yang sudah terjalin antar lima desa

jangan sampai terputus, bahkan ketika program sudah

berakhir. Ia melihat bahwa Tenganan mendapat banyak

keuntungan dari pertemanan yang sudah berjalan selama satu

setengah tahun ini (Wisnu, 2001b).

Pembicaraan tentang pembentukan jaringan terus

dilakukan. Bentuk jaringan semakin tampak jelas pada akhir

tahun kedua program. Bahkan ketika kerja sama dengan

KEHATI tidak lagi dilanjutkan untuk tahun ketiga,

pembentukan jaringan tetap dilakukan. Sampai akhirnya

Jaringan Ekowisata Desa diresmikan secara niskala pada

tumpek landep, Sabtu Kliwon wuku Landep di akhir Februari

2002. Peresmian ditandai dengan upacara mejaya-jaya,

‘pelantikan’ yang diikuti oleh para pengurus JED serta wakil

masing-masing desa dan Wisnu. Diawali dengan persem-

bahyangan bersama di kantor Wisnu, di Sanggah Surya

sebagai tempat berstana Ida Betara Suryacandra, Ida Ayu Mas

Meketel, dan Ida Betara Geni Jaya. Kemudian diakhiri dengan

pemasangan karawista yang terbuat dari alang-alang di

kepala. Sementara peresmian secara sekala pada 4 Juni 2002

lebih sebagai satu bentuk pemberitahuan dan perayaan.

Widia, Nyoman Juta, Nengah Karsa, dan beberapa orang

lainnya, termasuk Kadek Surya. Mereka sadar bahwa

keputusan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama,

namun mereka juga sadar bahwa kesepakatan itu hanya

mengikuti suara dominan Wisnu. Bahkan sampai saat ini.

Bukan hanya empat desa yang menyesali, termasuk juga

KEHATI.

Kegiatan ekowisata sampai saat ini masih terus

dilaksanakan walaupun dengan sangat perlahan. Salah satunya

dikarenakan empat desa bersama Wisnu telah membentuk

sebuah jaringan kerja sama yang dinamakan JED, Jaringan

Ekowisata Desa. Hal lain yang sering dijadikan alasan adalah

ekowisata betul-betul dibutuhkan di Bali dan itu cita-cita yang

harus diwujudkan. Mereka tidak ingin kegiatan yang telah

berjalan selama dua tahun berlalu dengan sia-sia, tanpa hasil.

Katanya, masih banyak lembaga donor yang bisa diajak bekerja

sama. Satu hal yang perlu dipikirkan lebih jauh karena

menurut Santikarma (2003a) kalau funding berubah arah,

kucuran dana untuk pembela akar rumput juga tertimpa

kekeringan.

Menciptakan Jaringan Ekowisata Desa
Pertemuan rutin baik yang bersifat formal maupun in-

formal memunculkan gagasan pembentukan jaringan

antardesa. Ide awal pembentukan jaringan dapat dikatakan

muncul dari Nyoman Juta yang pada saat itu berstatus sebagai

Ketua KSM Pelaga, pada Juni 2001. Ide muncul berdasarkan

cerita dari Made Japa, salah seorang anggota KSM Pelaga,

tentang pengalamannya magang di Tual, Maluku. Nyoman
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kelembagaan dan manajerial benar-benar mantap. Dalam arti

sudah mempunyai status yang jelas, kegiatan sudah berjalan

lancar, dan sudah mendapat keuntungan secara ekonomi,

disamping semua anggota sudah memahami tujuan

didirikannya JED. Berdasarkan kesepakatan pertemuan

jaringan yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 20 Novem-

ber 2001, pembentukan JED bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat desa, mengelola sumberdaya alam

secara berkelanjutan, serta menguatkan kerjasama antardesa

berdasar nilai keadilan, transparan, dan demokratis (Wisnu,

2001d). Selain menyepakati tujuan, pada pertemuan tersebut

disepakati juga visi dan misi JED. Draft misi dibuat oleh Wisnu

bersamaan dengan rencana kegiatan, berdasarkan proses

pertemuan-pertemuan sebelumnya16. JED ingin menciptakan

masyarakat yang kuat dan berdaya, sehingga mampu berperan

aktif dalam pengambilan keputusan tentang tata ruang dan

kebijakan pengelolaan sumber dayanya dalam upaya

mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan,

budaya, sosial dan ekonomi yang berbasis masyarakat. Cita-

cita tersebut diharapkan dapat terwujud melalui peningkatan

perekonomian masyarakat desa secara berkeadilan,

peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam

berkelanjutan, pemotongan rantai perdagangan yang panjang,

dan penguatan kerjasama antardesa (Profil JED:3).

_________________________
16 Kesepakatan tentang JED dilakukan pada beberapa kali pertemuan formal, yaitu

Monitoring Evaluasi di Yayasan Wisnu tanggal 8–11 Juli 2001, Sangkep Gabungan
di Banjar Kiadan tanggal 8–9 September 2001, Pengemasan Paket Wisata di
Banjar Dukuh tanggal 25–26 Oktober 2001, dan Lokakarya Antardesa di Yayasan
Wisnu tanggal 17–20 Nopember 2001

Kantor Wisnu disulap menjadi sebuah kampung bernuansa

tradisional. Orang-orangan sawah dipasang di pintu masuk.

Setiap tamu yang datang diwajibkan menarik seutas tali yang

dihubungkan pada bambu, sehingga menimbulkan suara

bambu yang beradu. Musik rindik yang terbuat dari bambu

dimainkan langsung di sebuah bale bengong. Panganan dan

minuman tradisional disuguhkan menggunakan takir dan

tangkir terbuat dari daun pisang. Para tamu lesehan di atas

tikar, di bawah tetaring yang terbuat dari bambu dan

rangkaian daun kelapa. Pembukaan dan hiburan menampilkan

janger dan seni tradisional lain: genjek dan bondres. Makan

malam pun menggunakan ingke, piring terbuat dari jalinan

lidi beralas daun pisang. Semua ‘panitia’ menggunakan

pakaian adat. Namun hal-hal tersebut tidak bisa dilepaskan

dari unsur modern yang ada. Pameran dokumentasi dalam

bentuk foto dan VCD, presentasi yang dilakukan lewat LCD

Projector, penandatanganan di atas kanvas, pendokumenta-

sian menggunakan kamera dan handycam, serta liputan oleh

berbagai media massa.

Kantor JED berlokasi di Banjar Pengubengan Kauh,

Kuta. JED didirikan dengan maksud sebagai jaringan

kerjasama yang direncanakan, dibangun, dan dimiliki oleh

masyarakat empat desa dan satu lembaga swadaya masyarakat

di Bali15. Sampai saat ini mereka menyepakati untuk tidak

menerima keanggotaan dari desa lain, sampai JED secara

_________________________
15 Desa Pelaga khususnya Banjar Adat Kiadan di Kecamatan Petang Kabupaten

Badung, Desa Sibetan khususnya Banjar Adat Dukuh di Kecamatan Bebandem
Kabupaten Karangasem, Desa Adat Tenganan Pegringsingan di Kecamatan
Manggis Kabupaten Karangasem, dan Desa Lembongan khususnya Nusa
Ceningan di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, serta Yayasan Wisnu
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saran dari I Gde Ardika sebagai Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata ketika ‘mampir’ ke kantor Wisnu untuk berdiskusi

tentang ekowisata pada Desember 2001.

Seperti koperasi pada umumnya, kepemilikan yang

sekaligus juga keanggotaan ditunjukkan melalui simpanan

pokok dan simpanan wajib, di samping melakukan aktivitas

yang menunjang. Kepemilikan dibuktikan berdasarkan

simpanan yang disetor. Setiap koperasi primer yang tergabung

dalam JED harus menyetor simpanan yang sama ke JED, yaitu

Rp 25.000.000, sehingga modal JED sampai akhir tahun 2004

diharapkan mencapai Rp 125.000.000. Setiap koperasi primer

memandatkan tiga orang sebagai wakil pemilik JED, yang

nantinya juga berperan sebagai pengawas di masing-masing

koperasinya. Dewan pengawas berjumlah lima orang, dipilih

satu dari tiga orang wakil desa yang dimandatkan. Disamping

dewan pengawas, JED mempunyai badan pengelola yang

bertugas melaksanakan kegiatan operasional harian. Badan

pengelola dan dewan pengawas bertanggung jawab atas

keberadaan JED yang dilaporkan kepada anggota melalui

rapat anggota. Rapat anggota tahunan dilakukan pada akhir

tahun, namun di luar itu pertemuan JED dilakukan setiap tiga

atau enam bulan sekali.

Rencana usaha yang dilakukan JED meliputi distribusi

hasil bumi dengan modal awal Rp 45.000.000, agen

perjalanan ekowisata dengan Rp 55.000.000, dan simpan

pinjam produktif dengan Rp 20.000.000. Namun modal awal

sampai saat ini baru terkumpul sebesar Rp 30.000.000,

terkonsentrasi untuk kegiatan distribusi hasil bumi. Sebagai

distributor hasil bumi, JED menyediakan kebutuhan pokok

Bentuk JED adalah koperasi sekunder, sementara empat

desa dan Wisnu berbentuk koperasi primer sebagai anggota

JED. Keputusan tersebut disepakati pada pertemuan di

Dukuh, tanggal 25 sampai 26 Oktober 2001 (Wisnu, 2001c).

Ketika itu terjadi perdebatan terhadap pemilihan bentuk,

koperasi atau perseroan terbatas. Keragu-raguan terhadap

bentuk koperasi dikarenakan mereka melihat bahwa dalam

sejarah perkoperasian di Indonesia, termasuk dalam sejarah

di empat desa, koperasi yang dibentuk tidak pernah sukses.

Hasil yang diperoleh hanya kecurangan para pengurus dan

kerugian pada anggota. Namun ada pemikiran bahwa konsep

koperasi pada dasarnya bagus, hanya orangnya yang mungkin

kurang tepat. Sampai akhirnya koperasi dipilih sebagai satu

bentuk yang dianggap fleksibel dan paling tepat, di samping

alasan tidak perlu membayar pajak penghasilan. Salah satu

alasan utama pemilihan bentuk koperasi adalah juga karena

Gambar 12. Lokasi Anggota JED (Sumber: Wisnu, 2002)
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Menjadi agen perjalanan ekowisata direncanakan

merupakan satu bentuk usaha utama, di samping sebagai dis-

tributor. Usaha ini erat kaitannya dengan jasa pelayanan untuk

memenuhi keinginan dan memberikan kepuasan kepada or-

ang lain. Apa yang dilakukan tidak terlepas dari usahanya

untuk mendapatkan keuntungan. Ekowisata oleh masyarakat

lima desa18 didefinisikan sebagai pariwisata yang tidak

merusak lingkungan dan mengembangkan budaya lokal

dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan

pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat. Sementara

ekowisata berdasarkan TIES, The International Ecotourism

Society dan MEI, Masyarakat Ekowisata Indonesia adalah

kegiatan perjalanan yang bertanggung jawab di daerah yang

masih alami atau dikelola secara ramah lingkungan kemudian

memperhatikan konservasi dan peningkatan pendapatan

masyarakat lokal (Wisnu, 2001f). Keduanya menekankan pada

unsur lingkungan dan masyarakat, namun masyarakat lima

desa tidak memasukkan unsur pendapatan secara terbuka.

JED menyatakan bahwa dirinya mempunyai pariwisata

yang unik. Keunikan yang ditawarkan untuk wisatawan adalah

pariwisata yang dikembangkan oleh keempat desa dan Wisnu

yang didasarkan pada potensi sumberdaya alam dan

budayanya sendiri.

“Dapat dikatakan bahwa dalam sejarah pariwisata Bali,
baru empat desa ini yang sudah memiliki perencanaan,
pengelolaan, dan monitoring-evaluasi tentang
sumberdaya alam dan budaya oleh masyarakat sendiri
secara detil dan komprehensif dalam arti mencakup

_________________________
18 Ketika definisi ekowisata dirumuskan, yaitu pada Pelatihan Ekowisata pada tanggal

12–16 Maret 2000, Desa Belok/Sidan masih tergabung dalam ‘jaringan’.

untuk koperasi primer. Barang yang dijual adalah beras, gula,

kopi, dan minyak kelapa. Pilihan atas barang-barang tersebut

didasarkan atas alasan sebagai barang konsumsi harian yang

laku dijual. JED berencana memasarkan hasil sumberdaya dari

masing-masing desa ke desa lain anggota JED17, bahkan jika

dimungkinkan ke pasar di luar keanggotaan. Rencana tersebut

sampai saat ini juga belum berjalan dengan lancar karena

kesepakatan “Permintaan dan penjualan barang oleh JED

bersifat fleksibel, tergantung konsumen”. Saat ini, empat desa

sebagai konsumen tidak hanya mengambil barang dari JED,

bahkan lebih banyak mengambil barang dari distributor lain

yang sudah ada selama ini. Sumberdaya yang mereka miliki

juga lebih banyak yang dijual ke pengepul, sama seperti ketika

JED belum lahir.

Pemilik: 
Banjar Kiadan, Banjar Dukuh, 

Desa Tenganan, Nusa Ceningan 
Yayasan Wisnu 

JED 
(Jaringan Ekowisata Desa) 

KSU Banjar 
Adat Kiadan 

KSU Banjar 
Adat Dukuh 

KSU 
Danendra 

KSU Sarining 
Segara 

Kopkar 
Wisnu 

Masyarakat Pemilik 

Badan 
Pemilik 

Koperasi 
Sekunder 

Koperasi 
Primer 

Pemilik 

Gambar 13. Struktur JED: Masing-masing lembaga mempunyai wakil
(Sumber: Jaringan Ekowisata Desa, 2002)

_________________________
17 Masing-masing desa mempunyai sumberdaya andalan. Tenganan dengan kelapa

dan berasnya, Pelaga dengan kopinya, Sibetan dengan salaknya, dan Nusa
Ceningan dengan rumput lautnya.
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terutama mendaur ulang kertas. Di samping paket desa, JED

juga menawarkan paket pariwisata massal, melakukan

perjalanan ke lokasi atau tempat yang sudah dikembangkan

dengan konsep pariwisata massal. Hampir semua wilayah di

Bali dikembangkan dengan pola mass tourism, pariwisata

masal.

Kegiatan ini juga belum berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Jumlah turis yang datang tidak ‘meledak’, jauh

di bawah angka kuota yang diharapkan, yaitu sebesar 200 or-

ang per desa per tahun. Selain itu mereka yang datang dapat

dikatakan sebagian besar adalah teman-teman JED, bukan

turis yang ‘sesungguhnya’. Sebagian besar adalah orang-or-

ang LSM yang sedang mengadakan satu kegiatan, misalnya

pelatihan di Bali. Hanya ada beberapa orang yang membeli

paket ekowisata dengan tujuan berwisata atas keinginannya

sendiri.

Simulacra Baru,
Antara Harapan dan Kenyataan

Selasa, 17 Februari 2004 di Kantor Desa Tenganan.

Kadek Surya hanya diam ketika semua peserta memintanya

untuk tidak mengundurkan diri dari kepengurusan KSU

Danendra Tenganan. Saat itu sedang diadakan rapat akhir

tahun yang dihadiri oleh anggota koperasi. Nyoman Domplong

sebagai ketua dan Wayan Mudana sebagai bendahara

mengundurkan diri dari kepengurusan, setelah mereka

menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Alasan yang

diajukan Nyoman Domplong adalah kesibukan dirinya sebagai

‘bapak baru’. Ia baru saja memiliki anak pertama dari perka-

sumberdaya, pemanfaatan untuk pariwisata, pertanian,
permukiman, dan lainnya.” (Profil JED, 2002:10).

Hal lain yang dianggap unik adalah pengembangan dan

pengelolaan pariwisata JED yang dilakukan dengan sangat

transparan dan demokratis. Sayangnya tidak dijelaskan maksud

dari kata ‘transparan dan demokratis’. Dalam profil disebutkan

juga bahwa masyarakat dengan wisatawan yang berkunjung

mempunyai kedudukan yang setara dalam hal kewajibannya

menjaga sumberdaya alam. Bukan hanya masyarakat yang

harus menjaga sumberdaya alam, lingkungan secara umum,

termasuk wisatawan yang berkunjung juga mempunyai

tanggung jawab terhadap lingkungan daerah wisata yang

dikunjunginya.

JED menjual ‘paket ekowisata’, di mana turis bisa

memilih wilayah dan kegiatan ekowisata yang dikemas dalam

bentuk paket, lengkap dengan rencana kegiatan dan biayanya.

Harga ‘paket’ ditentukan juga oleh jumlah rombongan turis

yang akan membeli paket. Paket yang ditawarkan di Banjar

Kiadan, Pelaga adalah perkebunan kopi yang dikerjakan

dengan cara ‘tradisional’, tanpa pupuk kimia dan pestisida.

Di Banjar Dukuh, Sibetan masyarakatnya sedang kembali

menanam dan ‘melindungi’ tanaman pendukung upacara adat

yang sudah mulai langka seperti pisang dan pinang, disamping

memiliki empat belas jenis pohon salak. Tenganan

menawarkan sesuatu yang berbeda dengan menceritakan

kearifan dan pengetahuan lokal tentang budaya dan hutan

yang ada. Nusa Ceningan lebih banyak menawarkan wisata

laut. Wisnu menawarkan paket pendidikan tentang lingkungan

hidup yang ditekankan pada bagaimana mengelola sampah,
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undurkan diri, ia tidak menunjukkan ekspresi menolak atau

menerima dengan senang hati. Biasa-biasa saja. Walaupun ia

tidak menerima apa-apa, namun ia juga tidak mengeluarkan

apa-apa. Kadek Surya termasuk orang yang jarang berbicara

ketika berada di depan forum. Ia lebih sering menunjukkan

dirinya sebagai ‘pengikut’.

Keaktifannya selama ini di koperasi dan di KSM

Ekowisata Tenganan19 sebelumnya lebih dikarenakan alasan,

“Abis nggak ada orang. Lagian aku nggak enak kalau nggak

ikut terus karena udah jadi anggota.” Bagi Kadek Surya,

menjadi anggota dari sebuah organisasi atau sekaa, kelom-

pok, berarti harus mempunyai komitmen untuk mengikuti

semua kegiatan yang dilakukan. Ia tahu tujuan pendirian

koperasi yang terbentuk melalui KSM, namun ia tidak pernah

mencoba untuk memahami dan menjadikannya sebagai

sebuah ‘ideologi’. Ia hanya sekedar melakukan apa yang

dilakukan kelompoknya. ‘Nggak ada orang’ yang dimaksud

menunjukkan sedikitnya jumlah anggota, dan di antara

mereka tidak ada yang mau menjadi pengurus.

Saya melihat hal ini dikarenakan kegiatan yang

dilakukan belum menunjukkan hasil yang jelas, terutama

untuk peningkatan ekonomi masing-masing individu di

dalamnya, sehingga hanya sedikit yang tertarik menjadi

anggota. Orang-orang Tenganan adalah orang-orang rasional

seperti yang digambarkan Popkins (1986:67) tentang petani

_________________________
19 Koperasi, KSU Danendra Tenganan merupakan bentuk lanjutan dari KSM

Ekowisata Baliaga. Koperasi ada ketika JED didirikan, sementara KSM merupakan
organisasi yang melaksanakan program ekowisata sebelum JED terbentuk.
Orang-orang yang aktif di dalam KSM maupun KSU adalah orang-orang yang
sama.

winannya. Ia harus mampu memberi makan dan memenuhi

kebutuhan anak dan istrinya. Kesibukannya saat ini sebagai

ketua koperasi ternyata tidak memberikan hasil dan manfaat

yang seimbang untuk kehidupan pribadinya. Ia tidak

mendapatkan ‘gaji’ dari perannya selama ini. Walaupun dalam

perencanaan ditetapkan bahwa pengurus akan mendapat gaji

bulanan, namun karena saat ini keuntungan yang diperoleh

belum sesuai target, maka pengurus hanya diberikan ‘bonus’

akhir tahun. Wayan Mudana mempunyai alasan yang sedikit

berbeda. Ia merasa tidak mempunyai kemampuan dalam

melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi.

Laporan keuangan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali

kepada anggota koperasi selalu dibantu oleh Wayan Murdiani

yang pernah ‘menjabat’ sebagai bendahara JED. Maka ketika

ia mengundurkan diri dari JED, Wayan Mudana langsung

menyerahkan jabatan bendahara koperasi kepadanya. Wayan

Mudana lebih senang membantu istrinya membuat gringsing

daripada mengurusi keuangan koperasi karena ia juga tidak

mendapatkan tambahan pendapatan dari koperasi. Maka

sebelum Kadek Surya juga mengatakan akan mengundurkan

diri dari jabatannya sebagai sekretaris, Mangku Widia sudah

mengatakan lebih dulu supaya jangan semua pengurus

mengundurkan diri dalam waktu bersamaan.

Kadek Surya mengatakan bahwa sebenarnya ia selama

ini tidak pernah merasa melakukan pekerjaan sebagai

sekretaris, kecuali ketika rapat anggota koperasi. Namun apa

yang selama ini dilakukannya hanya sebatas mencatat hasil

keputusan pada setiap rapat yang dilakukan, tanpa dokumen-

tasi yang ‘benar’. Maka ketika ia diminta untuk tidak meng-
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pernah mengatakan bahwa pasar dikuasai oleh Cina dan tenta-

ra, sehingga harga mereka bisa lebih murah. Cita-cita untuk

memperpendek atau memutuskan rantai perdagangan bukan-

lah hal yang mudah untuk dilakukan, termasuk untuk meng-

gantikan peran yang selama ini sudah dimainkan orang lain.

Simpan pinjam merupakan satu usaha yang baru

dilakukan oleh koperasi di Tenganan, sekitar tiga bulan berja-

lan sampai saat ini dan peminatnya cukup banyak. Mereka

tidak hanya memberikan pinjaman kepada anggota, melainkan

juga kepada orang Tenganan lain yang bukan anggota. Namun

tidak demikian halnya dengan JED, di mana usaha simpan

pinjam produktif sampai saat ini baru sebatas rencana, belum

pernah dilakukan karena keterbatasan modal. Berdasarkan

hasil Rapat Anggota Tahunan JED pada tanggal 31 Januari

sampai 2 Februari 2004 di Tenganan, diketahui bahwa modal

pada umumnya, bahwa mereka terutama memperhatikan

kesejahteraan dan keamanan diri serta akan berbuat dalam

perilaku mementingkan diri sendiri. Ketika koperasi belum

dapat membuktikan keuntungan yang akan diperoleh,

idealisme koperasi tidak dapat digunakan untuk ‘menarik

massa’ baik sebagai anggota apalagi sebagai pengurus.

Pemilihan terhadap bentuk koperasi yang mempunyai ide

dasar homososius tidak memperhatikan karakter orang-orang

di dalamnya yang pada dasarnya bersifat individualistis.

Bahkan desa adat, sebagai lembaga yang diharapkan dapat

‘memayungi’ kegiatan JED belum memberikan dukungannya

secara nyata.

Saat ini kegiatan rutin koperasi Tenganan adalah

menjual barang, yaitu beras, kopi, gula, dan minyak kelapa.

Menurut mereka, permasalahan utama yang dihadapi saat ini

adalah belum adanya tempat khusus untuk menyimpan dan

menjual barang. Sementara ini barang disimpan secara terpi-

sah di tiga ‘tempat’, yaitu di tiga rumah anggota, selain dititip-

kan juga ke beberapa warung yang ada di Tenganan. Barang-

barang tersebut diperoleh dari JED sebagai distributor yang

mengirimkannya dengan L-300 pick up. JED sendiri

mendapatkan barang-barang tersebut dari beberapa suplier.

Namun saya melihat permasalahan utama justru terletak pada

JED yang belum dapat bersaing dengan distributor besar yang

sudah ada lebih dulu dibanding JED. Orang-orang Tenganan

masih membeli barang dari pedagang langganan mereka. Di

samping karena hubungan yang sudah ada selama ini, harga

yang ditawarkan JED juga sering lebih mahal. Pada pertemuan

tiga bulanan JED, Gde Sugiarta sebagai koordinator JED

Tabel 5. Neraca JED sampai dengan Desember 2003

JARINGAN EKOWISATA DESA
N E R A C A

PERIODE DESEMBER 2003
  
AKTIVA PASSIVA  

Aktiva Lancar Hutang Lancar  
Kas 2, 911, 700 Hutang Usaha 24, 612, 000   
Bank 2, 434, 628 Hutang Lain-lain 32, 466, 200   
Piutang Usaha 34, 103, 250 57,078,200

 Piutang Karyawan - Hutang Jangka Panjang 50,000,000
 Piutang Lain-lain 685, 000   

40,134,578 Modal  
Aktiva Tetap Simpanan Pokok 30, 000, 000  
 Mobil 97, 542, 500 Simpanan Wajib 3, 000, 000   
Mesin-mesin 4, 920, 000 Simpanan Dana Sosial 825, 500   
Peralatan 2, 235, 000 Simpanan Sukarela 3, 900, 000   

104,697,500 37,725,500
  
SHU Tidak Dibagikan 28,378
 
TOTAL AKTIVA 144,832,078 TOTAL PASIVA 144,832,078

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan JED, 2003
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Ekowisata yang dilakukan di Tenganan ingin ‘menjual’

alam dan budayanya. Ada tiga alternatif paket ekowisata

Tenganan. Pertama, long trek yang melewati hutan Tenganan,

menjadikan alam sebagai objek untuk dilihat dan didiskusikan.

Bagaimana hutan Tenganan tetap ‘lestari’ sampai lebih dari

sepuluh abad. Kedua, short trek juga melewati hutan

Tenganan, tetapi lebih ditekankan pada kegiatan budaya

masyarakat Tenganan. Ada banyak pura yang bisa dilihat,

terdapat di luar permukiman Tenganan. Alternatif ketiga

adalah round village tour yang hanya berkeliling wilayah

pemukiman Tenganan, ‘memamerkan’ desa yang berstruktur

jaga satra. Berdasarkan catatan yang ada, semua tamu

ekowisata yang datang ke Tenganan memilih round village

tour, seperti yang dilakukan turis pada umumnya. Dua

alternatif lain yang ditawarkan adalah alternatif ekowisata

yang nanggung. Turis hanya diajak berjalan selama dua jam,

tanpa sesuatu yang ‘menantang’ seperti ekowisata yang

dilakukan di Tanjung Puting, Kalimantan (Sudarto, 1999:48-

57) yang menawarkan wilderness, ‘keliaran’ hutan Kalimantan

dengan orangutannya. Tidak ada binatang liar atau binatang

langka yang dapat ditemui di Tenganan. Atau tidak seperti

wisata arung jeram yang menantang keberanian dan bahaya.

Alternatif treking hanya bisa ditawarkan pada biolog,

antropolog, arkeolog, atau siswa sekolah.

Nyoman Sadra mengatakan bahwa sebenarnya ia

mempunyai banyak teman yang bisa membeli paket ekowisata.

Namun ia melihat bahwa sebenarnya JED, terutama keempat

desa belum siap menerima kedatangan turis. Satu hal yang

dipahaminya, bahwa turis adalah orang berduit yang mencari

yang dimilik JED sampai dengan Desember 2003 berjumlah

Rp 37.725.500. Sehingga disepakati bahwa JED belum

memungkinkan untuk melakukan usaha simpan pinjam.

Modal akan difokuskan untuk usaha distribusi barang. Namun

dalam setiap rapat tidak pernah dibicarakan bagaimana

mengatasi keterbatasan modal yang ada, termasuk modal awal

yang seharusnya sudah terkumpul sebesar Rp 125.000.000.

Usaha agen perjalanan ekowisata juga belum selancar

yang diharapkan. Turis yang datang masih jauh di bawah

angka kuota yang ditetapkan, yaitu 200 orang per tahun.

Sampai April 2004 jumlah turis yang datang ke Tenganan

melalui JED baru berjumlah 58 orang, dari total 230 orang

yang membeli paket JED, seperti terlihat pada Tabel 6.

Sebagian besar datang dengan alasan pertemanan, karena

kegiatan pelatihan. Banyaknya turis yang berkunjung ke

Tenganan, yaitu sebanyak 28.014 orang pada tahun 2003,

tidak menyebabkan turis yang datang melalui JED mengalami

hal yang sama. Turis yang datang ke Tenganan bukan turis

ekowisata, melainkan turis ‘budaya’. Di sisi lain, pariwisata

merupakan satu kegiatan yang sangat tergantung dengan

faktor eksternal, seperti bom Bali. Jumlah turis yang datang

ke Tenganan menurun drastis pada tahun 2002. Promosi

ekowisata juga baru dilakukan dari mulut ke mulut, strategi

promosi belum ada. Hanya ada brosur tentang JED, tetapi

belum disebarkan secara luas dan efektif. Penyebaran baru

dilakukan sebatas kepada para tamu yang datang ketika JED

diresmikan atau ketika mengikuti pameran di dalam dan luar

negeri.
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Ekowisata, tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu

bentuk ‘perlawanan’ orang Bali –yang direpresentasikan oleh

rakyat di lima desa bersama dua LSM dan satu perguruan

tinggi dengan bantuan lembaga donor— terhadap ketidak-

adilan yang dirasakan dari industri pariwisata selama ini. Jenis

pariwisata seperti ini ditenggarai dapat mengurangi kerusakan

lingkungan, mengurangi ketidakadilan ekonomi, dan

memperbaiki posisi tawar masyarakat lima desa. Program

‘perlawanan’ ekowisata pada akhirnya ‘melahirkan’ Jaringan

Ekowisata Desa, sebuah simulacrum baru yang berusaha tetap

ada walaupun tanpa bantuan dana dari lembaga donor. JED

dibangun dengan membangun satu bentuk tradisionalisasi diri

yang ingin dikemas dalam bentuk baru dan terstruktur.

Namun ternyata terjadi ketidaksesuaian antara yang

diinginkan dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Peran JED

sebagai sebuah jaringan yang awalnya diharapakan dapat

merekatkan dan membuat suatu perubahan berarti

nampaknya belum terjadi di empat desa anggota JED,

terutama di Tenganan. Ada atau tidak ada JED, semua masih

sama, kecuali pertemanan yang bertambah kental. Ternyata,

‘perlawanan’ ini belumlah bergerak kemana-mana.

kesenangan dan ingin dilayani. Tidak mungkin ketika sudah

mengeluarkan uang sekitar 400 ribu rupiah untuk satu hari,

mereka mau tidur di kasur yang keras, makan makanan

berbumbu pedas dengan ditemani anjing, dan mandi air

dingin. Tenganan mempunyai keuntungan (atau kerugian?)

dari awig-awig desa yang mengatur bahwa semua orang yang

berstatus sebagai wisatawan tidak diperkenankan menginap.

Jika ada tamu yang masih ingin berkeliling Tenganan, mereka

harus menginap di Candi Dasa sekitar dua kilometer sebelah

Selatan pintu masuk Desa Tenganan.

Wisatawan No Tanggal Tujuan 
Jumlah Asal 

1 14 Maret 2002 Ceningan 5 Jepang 
2 07 April 2002 Dukuh 27 Asia 
3 25 Mei 2002 Dukuh + Tenganan 7 Indonesia 
4 26 Mei 2002 Tenganan 10 Asia 
  Ceningan 28 Asia 
  Kiadan 16 Asia 

5 15 Agustus 2002 Dukuh 29 Indonesia 
6 22 Agustus 2002 Dukuh 4 Asia 
  Ceningan 6 Asia 
  Kiadan 4 Asia 

7 19 September 2002 Sibetan 8 Asia 
  Tenganan 8 Asia 
  Ceningan 8 Asia 
  Kiadan 8 Asia 
 Total 2002  168  

8 03 Juli 2003 Kiadan 25 Asia 
9 31 Desember 2003 Ceningan 2 Indonesia + Eropa 
 Total 2003  27  

10 30 Maret 2004 Tenganan 30 Asia 
11 10 April 2004 Ceningan 2 Eropa 
12 17 April 2004 Dukuh + Tenganan 3 Indonesia + Eropa 

 Total s.d. April 2004  35  
 

Tabel 6. Jumlah Wisatawan JED Tahun 2002–April 2004

Sumber: JED, April 2004
Keterangan:
Indonesia : Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, Yogyakarta,

  Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua
Asia : Malaysia, Philipina, Thailand, Burma, Vietnam, dan Timor Lorosae
Eropa : Inggris.
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Tradisionalisasi Diri JED:
Simulacra Yang Belum Berhasil

Program ekowisata, sebagai respon terhadap pariwisata

massal yang identik dengan modernisme dan kapitalisme serta

dianggap merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,

secara sepintas memang nampak telah berhasil mengikat

dinamika masyarakat di beberapa desa. Lewat program

Jaringan Ekowisata Desa, gagasan ekowisata tersebut telah

menjelma menjadi sebuah simulacrum baru. Sebuah sandiwara

dan kepura-puraan yang dipercaya dapat mengangkat kondisi

ekonomi masyarakat desa dan mengembalikan harkat mereka

setelah dipinggirkan industri pariwisata.

Namun pada kenyataannya sandiwara itu berjalan secara

melenceng dari rencana awal. Kegiatan dalam JED saat ini

terlihat melulu ditujukan untuk mendapatkan keuntungan

ekonomi, tanpa benar-benar mempedulikan lingkungan dan

masyarakat. Lebih jauh dari itu, keuntungan ekonomi itu pun
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dirinya sendiri. Kesadaran tentang penerapan citra pada diri

orang Bali sebenarnya disadari juga oleh sebagian orang Bali.

Seperti yang dikatakan Nengah Suja, salah seorang keliang

desa Tenganan tentang desanya yang sudah dijadikan sebagai

daerah tujuan wisata sejak tahun 1953.

“Tenganan ini kan seolah-olah seperti yang dikatakan
orang luar. Padahal orang Tenganan sendiri belum
tentu tahu tentang hal itu. Kita tidak pernah berusaha
mendefinisikan diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang
Tenganan yang bilang nenek moyang orang Tenganan
itu berasal dari India, itu orang luar yang bilang karena
penelitian dia. Tapi kita juga tidak tahu, betul atau tidak.
Atau kalau ada yang bilang Tenganan itu desa tua, itu
orang luar juga yang bilang. Kita sendiri nggak pernah
merasa tua kok.” (Wawancara Nengah Suja, 2004)

Citra berdasarkan definisi yang diberikan orang lain

akan menciptakan imajinasi dalam diri seseorang untuk

mempertahankan citra yang ada. Mereka kemudian melaku-

kan apropriasi, menampilkan diri sepantasnya untuk

memenuhi harapan orang lain, seperti yang ada dalam

imajinasinya (Siegel, 1986). Dan Tenganan juga sepertinya

ingin mempertahankan ke’tua’annya sesuai dengan citra yang

sudah melekat di diri mereka.

Upacara-upacara adat atau ritual keagamaan kemudian

mereka lakukan dengan dorongan hanya sekedar melakukan

tanpa benar-benar memahami ataupun berusaha untuk

menggali maknanya. Jika pun pentradisionalan diri yang

dilakukan tidak secara sadar atau secara langsung ditujukan

untuk turis, namun tetap saja hal tersebut juga ditujukan untuk

orang lain. Paling tidak keterlibatan mereka tidak ditujukan

untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama orang Tenganan,

sampai saat ini belum dapat dikatakan berhasil.  Suatu kondisi

yang cukup mengkhawatirkan mengingat bahwa simulacra

lama yang selama ini telah dimainkan orang-orang Tenganan

secara tidak sengaja justru lebih memberikan ‘hasil’.

Tradisionalisasi yang sengaja diciptakan dalam simulacra baru

lebih terlihat sebagai promosi awal untuk menarik minat or-

ang luar belaka. Bab ini akan memaparkan mengapa terjadi

ketidaksesuaian antara rencana awal dengan kondisi yang

terjadi saat ini dalam JED. Selain itu juga akan diurai motif

yang melatarbelakangi pembentukan JED dengan

tradisionalisasi yang dilakukannya.

Simulacra :
Antara Kesadaran dan Kepentingan

Citra tentang Bali dibentuk oleh para pendatang,

terutama oleh orang Eropa yang pertama kali datang ke Bali.

Dalam hal ini antropolog, seniman, bahkan para petualang

memberikan peran yang sangat besar dalam pembentukan

citra Bali (Yudhistira, 2003). Bali digambarkan sebagai sebuah

nama yang dapat membangkitkan romantic feelings of exotica,

beauty, mystery, and unreality (Lueras, 1992:10). Gambaran

yang diciptakan sejak tahun 1930 berdasarkan kondisi saat

itu sering digunakan untuk mempromosikan Bali dan mengun-

dang orang luar untuk datang ke Bali, sebagai wisatawan. Citra

tidak hanya dibangun oleh agen perjalanan wisata dan orang

Eropa, tetapi juga oleh agen perjalanan wisata Amerika dan

Australia bahkan Indonesia (Vickers, 1996: 4-10).

Pencitraan selalu dibentuk oleh orang lain, bahwa

manusia seringkali didefinisikan oleh orang lain, bukan oleh
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dengan berat bisa lebih dari seratus gram dikenakan

bersamaan dengan gringsing, baik oleh laki-laki maupun

perempuan . Perempuan-perempuan Tenganan pun tampil

semakin cantik dengan make up yang cukup tebal. Semua

kemegahan ini lebih didorong oleh keinginan agar orang bisa

melihat bahwa Tenganan merupakan desa di mana orang-or-

ang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang kaya yang

masih mau mempertahankan tradisinya.

Apropriasi yang dilakukan untuk sesama orang

Tenganan atau orang luar desa mempunyai tujuan berbeda

dengan apropriasi yang ditujukan untuk turis. Semua

‘kemewahan’ tradisi yang dipentaskan ketika usaba sambah

akan memberikan kesan tersendiri bagi turis, dengan harapan

ada banyak dollar yang akan masuk ke kas desa. Harapan

selanjutnya, turis akan datang kembali ke Tenganan karena

kesan yang mereka lihat dan rasakan ketika usaba sambah.

Orang Tenganan adalah orang-orang yang secara langsung ikut

merasakan ‘kue pariwisata’. Mereka secara sukarela akan

melakukan simulacra tersebut.

Saya kira, ada atau tidak ada turis yang datang, orang

Tenganan tetap melakukan usaba sambah secara rutin.

Namun karena keberadaan turis, upacara tersebut menjadi

sangat mewah dan megah. Mekare-kare menjadi semakin

‘ganas’ untuk mengesankan keberanian para lelaki Tenganan.

Sandiwara dipentaskan dengan ‘sempurna’ untuk turis, selain

untuk orang Tenganan sendiri.

Orang Tenganan selalu ingin melayani turis tidak hanya

lewat barang dagangannya, melainkan juga dengan

merealisasikan imajinasi para turis. Imajinasi mereka yang

supaya mereka tidak dikenakan sanksi sosial, dan tidak

menjadi bahan perbincangan sosial atau dikucilkan. Sampai

sejauh ini dapat dikatakan orang Tenganan tidak pernah

berusaha mencari makna dibalik semua upacara yang

dilakukannya, yang penting ia melakukannya. Maka tidaklah

heran bila salah seorang penduduk Teganan akan berkata,

"Saya tidak mengerti artinya. Kalau itu (makna upacara) yang

tahu Pak Mangku."

Satu hal yang dapat dilihat secara jelas tentang hilangnya

makna dalam tradisi dan hanya sebagai simulacra terdapat

pada barang-barang yang mereka gunakan ketika usaba

sambah. Salah satunya adalah perhiasan, yaitu kalung, giwang,

gelang, dan cincin yang semuanya terbuat dari emas berukir

Gambar 14. Usaba Sambah: Satu bentuk apropriasi di Tenganan
(Foto: Dokumentasi Wisnu, 2001)
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duduk di dalam struktur tersebut berperan sebagai penulis

skenario dan sutradara dalam panggung ekowisata di desanya

masing-masing. Selain itu, mereka juga sekaligus berperan

sebagai pemain dalam model JED yang diciptakannya.

Ekowisata melalui pembentukan JED mempunyai mo-

tif yang sangat jelas, yaitu keuntungan secara ekonomi. Made

Suarnatha sebagai direktur JED mengatakan bahwa pilihan

terhadap penggunaan barang-barang yang langsung diambil

dari alam ketika peresmian JED lebih dikarenakan mereka

tidak memiliki banyak uang, karena keterbatasan dana.

Mereka juga ingin mendapatkan keuntungan dengan cara

memanfaatkan apa yang ada dan yang mereka miliki.

Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dari sebuah

model yang diciptakan.

“Bayangkan kalau waktu itu kita harus menyewa tenda,
karpet, termasuk kalau kita mau nyewa perlengkapan
makan. Pasti boros sekali. Belum lagi kalau kita mau
datangkan band. Mending pakai apa yang ada dan yang
kita bisa lakukan sendiri.” (Wawancara dengan Made
Suarnatha, 2003)

Namun saya juga melihat bahwa apa yang dilakukan

merupakan usaha pentradisionalisasian diri yang ingin

ditunjukkan kepada pihak luar. Mereka sedang melakukan

apropriasi, memantaskan diri mereka untuk para tamu yang

datang, menyesuaikannya dengan tema ekowisata yang identik

dengan alam dan tradisionalisme. JED sebagai sebuah model

simulasi ekowisata sedang diciptakan dengan harapan akan

memberikan kesan bernuansa tradisional kepada para tamu

yang datang.

melihat Tenganan sebagai sebuah desa tua yang jauh dari

kesan modernitas. Sesuatu yang terasa kontradiktif karena saat

kita memasuki desa, imajinasi tradisional akan segera dihapus

oleh papan-papan nama berbahasa Inggris, dan fasilitas mo-

dern lainnya. Karena itu pulalah rombongan turis Perancis yang

datang ke Tenganan pulang dengan rasa kecewa karena

Tenganan sudah tidak sesuai seperti yang ada dalam bayangan

mereka. Nyoman Sadra kemudian menyadari bahwa mereka

tidak akan datang lagi. Dan akan lebih parah jika mereka

menceritakan apa yang mereka lihat dan rasakan kepada or-

ang lain karena secara otomatis akan mengurangi jumlah turis

yang datang , dan berarti pendapatan dari turis juga menurun.

Nyoman Sadra merupakan salah seorang yang khawatir

terhadap perubahan ‘wajah desa’ di Tenganan dan menyadari

pentingnya membangun simulacra tradisi Teganan dengan

membangun ciri desa megalitik dan juga ingin tetap mengajak

turis untuk melihat sandiwara tradisionalisasi yang sudah

dilakukan selama ini.  Maka, dengan alasan sudah tidak sesuai

dengan awig-awig, ia menginginkan ruang desa kembali

seperti sebelum tahun 1990-an, tanpa kios dan plang

bertuliskan weaving demonstration.

Wisnu dan Tenganan, serta tiga desa lainnya kemudian

bersama-sama menciptakan sebuah model simulasi ekowisata,

yaitu JED. Sama seperti sebuah peta (Baudrillard, 1988),

model tersebut diciptakan sedemikian rupa seolah-olah

merupakan gambaran hidup masyarakat empat desa yang

seolah-olah ‘peduli’ dengan alam dalam ketradisionalannya.

Struktur pun dibuat hingga seolah-olah mewakili semua orang

yang tinggal di empat desa dan satu yayasan. Orang-orang yang
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mereka selalu berperan sebagai fasilitator. Simbol-simbol

tersebut, seperti yang dikatakan Turner (1986:20) kemudian

menjadi salah satu faktor dalam penentuan aksi sosial, sebagai

sebuah energi ‘positif’ dalam satu kegiatan.

Namun karena segala sesuatunya diawali dengan

‘kepura-puraan’, sangkep dan simbol di dalamnya juga hanya

menjadi satu media untuk berpura-pura. Ritual ini hanya

dijadikan sebagai satu media supaya komunikasi di antara

mereka tetap terjalin. Hanya sebagai satu bentuk formalitas

yang pada dasarnya bisa dilakukan secara nonformal. Sangkep

pun ditujukan untuk menunjukkan transparansi terutama

dalam keuangan, walaupun itu juga mungkin hanya seolah-

olah. Satu hal yang pasti, ritual berfungsi untuk menunjukkan

kepada orang luar dan masyarakatnya bahwa mereka masih

ada. Keberadaan JED masih dapat tetap diakui, salah satunya

ketika sangkep tetap dilakukan.

Kepura-puraan dalam ritual tersebut tidak hanya

kepura-puraan dalam bentuk saja, namun juga dalam diri

pesertanya. Mereka yang hadir ketika sangkep bukanlah diri

mereka yang sesungguhnya. Mereka hanya melakukan ideologi

‘seolah-olah’ dan tak lebih dari sebuah tanda transparan

(Piliang, 1999:160) yang merupakan satu kepura-puraan.

Memenuhi dan mengikuti keinginan orang lain merupakan

salah satu bentuk kepura-puraan tersebut, termasuk ketika

menyepakati sebuah keputusan. Kesepakatan bahwa masing-

masing desa dan yayasan harus sudah menyetorkan

sahamnyanya sebanyak 25 juta rupiah pada akhir tahun

keempat, sampai pertengahan 2004 hanya Tenganan yang

paling banyak menyetorkannya sejumlah 10 juta rupiah.

Ritual pun diciptakan untuk memperkuat struktur yang

dibangun. Ritual sebagai satu bentuk formal behaviour for

occasion not given over to technological routine, having ref-

erence to beliefs in mystial beings or powers (Turner,

1982:19). Mereka melihat dan menggunakan ‘sangkep’,

pertemuan sebagai simbol dalam melakukan ritual. Sangkep

dijadualkan rutin setiap tiga bulan sekali, lokasi ditetapkan

secara bergiliran di empat desa dan yayasan. Orang-orang yang

hadir ketika sangkep merupakan simbol dari masing-masing

desa yang diwakilinya, namun bukan berarti mewakili orang-

orang di desanya. Pilihan terhadap kata ‘sangkep’ sendiri,

bukan rapat atau pertemuan, ditujukan untuk menimbulkan

kesan ‘sakral’ yang mempunyai kekuatan untuk ‘mengikat’.

Seperti ritual pada umumnya, kegiatan yang dilakukan

ketika ritual sangkep selalu sama dari sangkep ke sangkep.

Sangkep selalu dibuka oleh ‘tuan rumah’. Selanjutnya

fasilitator memulai untuk menentukan ‘agenda hari ini’. Hanya

sebagai formalitas karena ‘agenda’ merupakan bagaian dari

ritual, maka selalu sama dari satu pertemuan ke pertemuan

selanjutnya. Pertama laporan keuangan dan kegiatan dari

masing-masing koperasi, kedua adalah evaluasi berdasarkan

hasil pelaporan, ketiga pembuatan rencana untuk tiga bulan

ke depan, dan keempat ‘lain-lain’, biasanya membicarakan

kegiatan di luar JED namun masih berhubungan dengan

kegiatan bersama. Sangkep kemudian ditutup oleh tuan

rumah. Selama ini sangkep JED selalu difasilitasi orang JED

sendiri. Yoga Atmaja dan Made Suarnatha pun dijadikan

sebagai ‘simbol’ fasilitator karena pertemuan tidak akan

dilakukan tanpa kehadiran kedua orang tersebut di mana
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dapat menarik banyak penonton. Bahkan ketika cerita ini

sudah berjalan sesuai dengan skenario, penonton merasa

senang sehingga berniat untuk menonton lagi. Atau akan

menceritakannya kepada orang lain, sehingga akan lebih

banyak lagi penonton yang datang.

Namun ternyata apa yang terjadi belum sesuai dengan

yang diharapkan. Padahal dalam simulacra baru, pihak yang

berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi

lebih banyak dibanding ketika simulacra lama. Tidak hanya

orang Tenganan yang ingin mendapatkan keuntungan yang

lebih banyak, tetapi juga anggota jaringan: Wisnu dan tiga desa

lainnya. Semakin banyaknya pihak yang berkepentingan untuk

mendapatkan keuntungan, maka semakin banyak juga pihak

yang terlibat ketika menciptakan simulacra baru dengan

modelnya.

Salah Tafsir dalam Penciptaan
Saat paket ekowisata menjadi perbincangan, orang-or-

ang dalam JED beranggapan bahwa sebuah wisata yang

memperlihatkan kehidupan orang-orang Bali, terutama

Tenganan yang dekat dengan alam dan budaya yang unik

merupakan hal yang menarik bagi turis. Oleh karena itu

mereka kemudian mengemas paket ekowisata dalam tiga

alternatif, yaitu long trek, short trek, dan round village tour.

Paket-paket yang kesemuanya menonjolkan kekayaan alam

yang dimiliki Tenganan. Namun pada kenyataanya paket

ekowisata tersebut sampai saat ini dapat dikatakan belum

diminati turis. Selama dua setengah tahun hanya 58 orang

yang membeli paket Tenganan, itu pun hanya memilih paket

Evaluasi yang dilakukan pun hanya sekedar formalitas. Sampai

pertemuan yang keenam, mereka belum pernah mengevaluasi

mengapa kesepakatan ‘setor saham’ tersebut tidak pernah

bertambah sejak awal tahun 2003. Selama ‘kesepakatan’

tersebut dianggap ‘bagus’ dan masih bisa diikuti, tidak ada

salahnya ikut mendukung. Asalkan tidak bertolak belakang

dengan kebutuhan mereka sendiri.

“Kita sering hanya ikut-ikutan apa maunya Wisnu aja.
Males ngomong di forum, kadang disalahin. Ya ikutin
aja, asal masih bisa ngikutin.” (Wawancara dengan
Nyoman Domplong, 2004)

Justru dalam ritual yang diciptakan inilah, ketradisi-

onalan yang ‘sesungguhnya’ masih dapat ditemukan. Prinsip

demokrasi dan keterbukaan yang ingin diterapkan belum

dapat menggantikan ‘budaya’ koh ngomong, malas berbicara

secara terbuka, apalagi di depan umum. Demikian juga dengan

prinsip egaliter yang belum dapat menggantikan feodalisme.

‘Membebek’ belum tentu karena dianggap benar, tetapi lebih

sebagai sikap ‘tidak enak kalau tidak memenuhi keinginannya,

sementara kita bisa memenuhinya’. Orang Bali adalah orang-

orang yang pintar memainkan perannya di depan orang lain.

Kepandaian orang Tenganan memainkan peran ingin

juga ditunjukkan melalui sandiwara ekowisata, di mana

kemudian Jaringan Ekowisata Desa yang merupakan satu

model simulasi ekowisata diciptakan. Sebagai sebuah model,

JED diciptakan dengan struktur dan rencana kerja supaya

dapat mencapai apa yang dicita-citakan, mendapatkan

keuntungan dari para penontonnya. Mereka berharap cerita

ekowisata yang dimainkan melalui sandiwara tradisionalisasi
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melihat kehidupan orang Tenganan yang katanya masih

tradisional.

Rendahnya minat turis terhadap paket wisata ternyata

disebabkan oleh berbedanya anggapan orang-orang JED

dengan keinginan para turis. Penafsiran yang dilakukan oleh

JED, termasuk orang Tenganan di dalamnya terhadap

keinginan turis ternyata merupakan satu hal yang kurang

tepat. Tafsir atau interpretasi memang memiliki arti penting,

seperti yang dikatakan Geertz (1992) yang mengatakan bahwa

penafsiran sering dijadikan penuntun dalam kehidupan

sekelompok orang. Persoalannya adalah, jika tafsir itu

dibentuk berdasarkan asumsi yang tidak tepat, akan

menjadikan orang-orang tersebut berjalan dengan penuntun

yang tidak tepat pula. Dan JED sudah merasakan hal tersebut.

Sebenarnya bila kita teliti lebih jauh, keinginan turis

yang mendatangi Bali sangat beragam. Tipe turis yang datang

ke Bali, menurut analisis yang dilakukan para antropolog Uni-

versitas Udayana (dalam McCharty, 1994:15) berbeda menurut

kewarganegaraannya. Orang Jepang yang datang ke Bali lebih

banyak untuk melihat pemandangan, seperti danau, teras

sawah, dan gunung. Orang Australia lebih banyak datang

untuk surfing, renang, atau sekedar bersantai di pantai.

Sementara turis Eropa lebih banyak menghabiskan waktunya

untuk sekedar santai di hotel, di pantai, shoping di kawasan

hotel, atau bernostalgia dengan Bali ‘tempo doeloe’nya. Namun

hampir semuanya, termasuk turis Amerika, datang untuk

menikmati seni budaya Bali, seperti musik dan tari, serta ritual

upacara. Mereka tidak perlu melihatnya di dalam pura atau

bangungan berarsitektur Bali lainnya, tetapi cukup di

keliling permukiman desa yang biasa dilakukan sekitar 50.000

turis lain di Tenganan.

Turis yang datang ke Tenganan, atau ke Bali pada

umumnya adalah turis yang ingin melihat dan mengetahui

budaya. Seperti yang dikatakan James dan Lisa, sepasang turis

dari Australia bahwa mereka datang ke Bali karena Bali yang

magic, mereka bisa melihat offerings, sesaji di mana pun.

Mereka ingin melihat budaya Bali yang tidak ada di Australia.

Satu hal yang penting juga, mereka bisa bersantai dan

menginap di tempat yang bersih dan berkasur empuk dengan

harga murah. Maka ketika mereka ditawarkan untuk memilih

long trek atau short trek, mereka hanya mengatakan bahwa

mereka dapat melihat ‘hutan’ dan pemandangan indah lainnya

di sepanjang jalan di Bali, tidak perlu berjalan kaki. Mereka

lebih suka hanya berkeliling permukiman desa Tenganan,

Gambar 15. Salah Tafsir: Turis bisa ‘menikmati’ sawah di dalam hotel
(Foto: Dokumentasi Wisnu, 1999)
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‘berbau’ alam masih mudah didapatkan. Demikian juga

dengan segala sesuatu yang terkait dengan upacara ritual.

Orang Tenganan sudah memainkan peran tradisionalisasi

dirinya dengan baik selama ini. Mereka masih melakukan

upacara ritual, walaupun tidak mengetahui makna dibalik

semua yang dilakukan. Mereka hanya ‘pura-pura’ melakukan

upacara, ‘pura-pura’ menjadi orang-orang tradisional,

sementara barang-barang dan pola pikir mereka sangatlah

modern. Uang merupakan tujuan terpenting dalam kehidupan

mereka, sehingga JED tidak terlalu sulit mencari dan melatih

para pemain dalam simulacra yang dikemas dengan lebih

‘modern’.

Ambiguitas dalam Tubuh JED
Saya juga melihat bahwa para penulis naskah dan

sutradara yang tergabung dalam JED selain salah menafsirkan

keinginan penonton, juga bersifat ambigu. Mereka ingin

berperan sebagai sutradara dalam pentas tradisionalisasi,

namun juga masih ingin berperan seperti perannya selama ini.

Seperti orang-orang yang ada di Wisnu. Mereka justru lebih

banyak berperan menjadi seorang ‘aktivis lingkungan’ yang

ingin ‘mengubah’ masyarakat seperti yang diinginkan. Masih

banyak skenario lain yang ingin mereka hasilkan, sementara

skenario tradisionalisasi melalui ekowisata hanya merupakan

salah satu dari skenario-skenario yang dianggap lebih

menguntungkan. Selama sandiwara tradisionalisasi tidak

mempunyai produser yang memberikan dana khusus,

sandiwara ini tidak akan disutradarai dengan serius. Maka hal

ini juga akan berpengaruh terhadap ‘perekrutan’ pemain dan

panggung hotel (McCharty, 1994:16). Turis yang datang ke Bali

adalah turis yang sudah ‘terlanjur’ dimanjakan. Mereka sebagai

penonton tidak perlu mencari tempat pertunjukkan,

melainkan para pemain yang mendatangi mereka untuk

ditonton.

Jika memang tujuan awal penciptaan JED, salah satunya

adalah untuk ‘melawan’ industri pariwisata yang memanjakan

turis tersebut, JED perlu berusaha dengan sangat keras untuk

‘menjaring’ turis, baik dengan tipe turis seperti yang biasa

datang ke Bali selama ini atau mengubah ‘kesadaran’ turis yang

datang. Seperti yang dikatakan McKean (1978:102) bahwa

orang Bali sudah biasa beratraksi, ‘mendidik’, dan menghibur

turis lewat upacara ritual, pertunjukkan kesenian, serta

barang-barang seninya. Turis sangat dimanjakan oleh orang

Bali yang terkenal dengan keramahan dan keluguannya. Turis

tidak pernah dituntut untuk ikut bertanggungjawab terhadap

‘kelestarian’ budaya dan alam Bali.

Ketika tradisionalisasi ingin dikemas dengan lebih serius

melalui JED, mereka tidak memperhatikan hal tersebut.

Mereka mengira bahwa turis yang identik dengan ‘bule’ adalah

orang-orang yang ‘sadar’ lingkungan dan budaya masyarakat.

Satu penafsiran yang tepat ketika mereka bergaul dengan ‘bule’

berstatus sebagai pecinta lingkungan atau peneliti, seperti yang

mereka kenal selama ini. Namun kurang tepat ketika ditujukan

untuk turis yang pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin

menikmati liburannya dengan uang yang dimiliki. Hidup

santai tanpa memikirkan hal atau orang lain. Padahal JED

sudah memperhitungkan, bahwa mereka tidak perlu

mengeluarkan banyak biaya dan ‘latihan’. Barang-barang
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halnya dengan Tenganan. Mereka sibuk menggali dan mengin-

ventarisir apa saja yang bisa disuguhkan pada turis. Peman-

dangan alam, kekayaan berbagai jenis tanaman, tempat

‘bersejarah’ dan tempat suci, termasuk mengumpulkan banyak

legenda dan cerita lokal. Mereka ingin menunjukkan

ketradisionalannya kepada orang luar, dengan harapan

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari

‘pertunjukkan’ tersebut. Orang luar boleh melihat cara mereka

bersembahyang dan bagaimana mereka melakukan ritual

keagamaan, seperti yang telah dilakukan selama ini. Selain itu,

melalui ekowisata mereka ingin melakukan tradisionalisasi

dengan cara menyuguhkan makanan yang dimasak ala

Tenganan dengan penyajian yang serba ‘alami’ dan lokal.

Simulasi ekowisata melalui pentradisionalan diri hanya

tampak nyata ketika peresmian JED. Suasana tradisional

benar-benar diciptakan. Ketika para undangan memasuki

‘kampoeng JED’ mereka dapat melihat orang-orangan sawah

yang dipasang di pintu masuk, semua ‘panitia’ laki-laki

mengenakan kamen dan udeng sementara yang perempuan

mengenakan kamen dan kebaya. Mereka dapat berkeliling

‘kampoeng’ sambil menikmati clorot dan klepon, panganan

tradisional sambil diiringi suara musik rindik. Ada banyak

takir yang disediakan untuk membawa panganan dan tangkir

untuk minum. Keduanya terbuat dari daun pisang. Kemudian

mereka duduk di atas tikar, di bawah tetaring yang dibuat dari

bambu dan jalinan daun kelapa. Hiburan yang disuguhkan di

antaranya janger, bondres, dan genjek. Model simulasi

ekowisata sedang ditampilkan.

latihan peran, sampai pementasan peran yang harus dilakukan

oleh semua pemain.

Simulasi ekowisata yang dilakukan tidak bisa dilepaskan

dari dana yang ‘tersedia’ pada awalnya. Walaupun proposal

ekowisata dibuat dan diajukan Wisnu bersama empat desa

kepada KEHATI, dana untuk kegiatan tersebut sudah ada dan

siap ‘dikucurkan’ oleh KEHATI selaku lembaga donor yang

berperan sebagai produser. Terkait dengan perubahan

kebijakan lembaga dari pendekatan proyek menjadi

pendekatan program, akhirnya muncul ide ekowisata untuk

Bali1. Menurut Anida Haryatmo selaku Direktur Program

Yayasan KEHATI, pemberian bantuan untuk satu daerah

dilakukan berdasarkan rangking dengan kriteria jenis

keanekaragaman hayati tinggi, dan ancaman atau

pemanfaatannya juga tinggi. Dana yang sudah siap dikucurkan

dapat mengalir melalui ‘bahasa’ proposal yang dikaitkan

dengan lingkungan dan keanekaragaman hayati, melalui

pemikiran ‘kritis’ dengan melihat peluang yang ada serta

disesuaikan dengan idealisme lembaga.

“Ekowisata yang menekankan pada biodiversity
mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan
KEHATI, yaitu melestarikan dan mendorong adanya
pemanfaatan keberlanjutan dari keanekaragaman
hayati.” (Wawancara dengan Anida Haryatmo, 2004)

Berdasarkan beberapa hal yang disesuaikan tersebut

program ekowisata semakin mantap dikembangkan, demikian

_________________________
1 Yayasan KEHATI mempunyai tiga bioregion, yaitu Jambal (Jawa-Madura-Bali),

Borneo, dan Papua. Untuk Bioregion Jambal sendiri, selain di Bali program
dilakukan di Yogyakarta dengan tanaman pangan dan di Madura dengan tanaman
obat.
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dengan modal Rp 30.000.000 yang dimiliki, mereka tidak

akan mampu menyaingi sebuah bisnis pariwisata yang

memiliki modal sebesar milyaran bahkan trilyunan rupiah.

Ketidakprofesionalan JED bukan hanya tampak lewat

modal yang terkumpul, termasuk juga orang-orang yang

terlibat di dalamnya, terutama mereka yang berstatus sebagai

pengelola. Sebagian besar belum mempunyai pengalaman di

bisnis pariwisata, atau bisnis distribusi barang. Seperti yang

dikeluhkan Komang Gde dari Sibetan yang saat ini berstatus

sebagai bendahara JED, “Pusing saya. Nggak punya

pengalaman apa-apa, nggak pernah belajar juga, tau-tau

disuruh pegang pembukuan keuangan.” JED lebih sebagai

‘wahana belajar’ dibanding tempat untuk mendapatkan

keuntungan. Ambiguitas sangat jelas terlihat. Satu sisi mereka

ingin mendapatkan keuntungan melalui bisnis yang dilakukan,

namun di sisi lain ingin berperan sebagai lembaga sosial

dengan ‘mempekerjakan’ orang-orang anggota jaringan yang

belum mempunyai pengalaman sehingga belum dapat bekerja

secara profesional sesuai tuntutan bisnis.

Kegiatan yang dilakukan JED, dalam hal ini yang terkait

dengan pentradisionalan diri bukanlah satu hal yang dilakukan

secara serius. Sementara saya melihat bahwa untuk mencapai

kesuksesan, seperti apa yang dicita-citakan, segala sesuatunya

harus dilakukan dengan serius. Ketika JED ingin mendapatkan

keuntungan dari sandiwara tradisionalisasi, maka mereka

harus benar-benar mentradisionalkan dirinya. Tidak hanya

menulis skenario, tetapi juga aturan main, bahkan sanksi

untuk pelanggaran yang dilakukan. Namun JED hanya

menampilkan kembali apa yang mereka miliki, tidak

Namun ternyata tradisionalisasi yang dikemas serius

hanya dilakukan ketika peresmian JED sebagai model

simulasi. Sementara melalui kegiatan yang kemudian

dilakukan, tampak bahwa JED karena ambiguitas dalam

dirinya belum serius untuk mendapatkan keuntungan dari

skenario ekowisatanya. Ketidakseriusan menyebabkan JED

tidak dikelola secara ‘profesional bisnis’, sehingga tidak dapat

bersaing dengan kapitalisme pariwisata yang sudah ada selama

ini. Pariwisata yang berkembang di Bali sebagian besar

dikuasai oleh ‘mafia’ pariwisata melalui agen perjalanan

wisata, hotel, bahkan angkutan yang digunakan. JED tidak

bekerja sama dengan jaringan internasional pariwisata yang

sudah ada selama ini, bahkan cenderung ingin ‘melawan’

kapitalisme pariwisata yang berkembang di Bali. Namun hanya

Gambar 16. Tradisionalisasi Diri: Usaha awal menyukseskan simulasi ekowisata
(Foto: Dokumentasi Wisnu, 2002)
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yang utama adalah memanfaatkan apa yang sudah ada.

Kalaupun perlu membuat sesuatu, sesuatu yang dibuat dari

bahan-bahan yang ada dan mudah didapat. Bisa dibuat di bale

banjar, atau sekedar membangun bale bengong dari bambu

dan ilalang. Pusat informasi ini mungkin tidak akan pernah

terwujud karena yang selama ini dibayangkan adalah satu

bangunan permanen dengan satu set komputer dan

perlengkapan presentasi modern. Satu kontradiksi yang tidak

pernah dipikirkan secara serius.

Sangkep sebagai simbol ritual JED pun belum dijadikan

sebagai energi ‘positif’. Kesepakatan dalam sangkep hanya

sekedar ‘ya’ pada saat itu, namun setelah itu tanpa

pelaksanaan. Termasuk Wisnu di mana Made Suarnatha dan

Yoga Atmaja sebagai ‘simbol dalam simbol’ ada di dalamnya.

Padahal saat ini Wisnu sendiri sebagai ‘motor penggerak’ JED

mengalami banyak ketidakjelasan. Tanpa sumber dana yang

jelas, kegiatan tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Masing-

masing orang sibuk dengan pekerjaan yang lebih

menguntungkan. Salah satunya membuat VCD tentang empat

desa. Walaupun saat ini belum menguntungkan, mereka

berharap suatu saat bisa dijual. Unit usaha kertas daur ulang

yang dimiliki Wisnu dan dianggap profitable, ternyata belum

mampu mendukung biaya operasional jika tidak ada lembaga

donor. Keseriusan Wisnu dalam usahanya memenuhi

kebutuhan ekonomi untuk memperkuat lembaga sangat

mempengaruhi kegiatan yang dilakukan. JED tidak lagi

diperhatikan secara khusus karena tidak ada dana khusus yang

mendukung.

melakukan persiapan khusus. Padahal untuk menampilkan

apa yang sudah ada dan kita miliki pada dasarnya juga

memerlukan persiapan khusus dan mempelajari segala sesuatu

yang terkait dengan pentradisionalan diri. Makanan yang

disajikan tidak pernah jauh berbeda. Selain itu belum ada

usaha untuk memodifikasi cara mengolah makanan. Pelatihan

teknis ekowisata yang pernah didapat tidak memberikan hasil

yang cukup berarti. Mereka benar-benar hanya menyajikan

apa yang selama ini bisa dan biasa dilakukan.

Ketidakseriusan juga dapat dilihat pada pemandu lokal

yang bertugas menceritakan ‘ketradisionalan’ mereka.

Hambatan dalam bahasa masih selalu dijadikan alasan utama.

Walaupun ketika melakukan pelatihan pemandu lokal diikuti

oleh sepuluh orang dari masing-masing desa, namun pada

prakteknya hanya satu atau dua orang yang berperan. Tidak

ada kursus bahasa Inggris seperti yang pernah direncanakan.

Sedikit berbeda dengan Tenganan, di mana kemampuan

berbahasa Inggris orang Tenganan diasah oleh banyaknya turis

yang datang. Ditambah lagi mereka mempunyai jadual khusus

kursus bahasa Inggris untuk menceritakan Tenganan.

Hambatannya, kadang apa yang disampaikan hanya

sekedarnya, tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat

sebelumnya. “Lupa, apa dulu isinya.” demikian dikatakan

Komang Lonto sebagai salah satu pemandu lokal Tenganan.

Tidak perlu sesuai rencana, yang penting turis senang.

Sehingga inti untuk menyampaikan ketradisionalan, ‘kearifan’

pengelolaan lingkungan jarang bahkan tidak tersampaikan.

Pusat informasi ekowisata tidak pernah ada sampai saat

ini karena alasan tidak ada dana. Sementara prinsip ekowisata
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mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Kebera-

daan JED belum mengubah pengelolaan sumberdaya alam

yang selama ini ada di Tenganan. Mereka belum mampu

menjual kelapa Tenganan yang masih ‘liar’, apalagi untuk

mengelola beras Tenganan yang selama ini sudah

dikontrakkan ke orang lain. Maka secara otomatis kerja sama

antara Tenganan dengan tiga desa lainnya juga belum berjalan

dengan ‘baik’. Tenganan masih sibuk mengurusi dirinya

sendiri, demikian juga dengan Wisnu dan tiga desa lainnya.

Padahal kesuksesan sebuah sandiwara sangat ditunjang oleh

kerja sama yang baik antar pemainnya.

Ekowisata hanya merupakan sebuah simulasi, bukan

sesuatu yang riil, yang ada dalam kehidupan orang-orang di

dalamnya. Mereka hanya sedang memainkan perannya

masing-masing di atas panggung ekowisata yang diciptakan

beberapa orang. Sayangnya sandiwara yang dimainkan hanya

dilakukan secara serius ketika peresmian JED, tidak untuk

seterusnya. Ketidakseriusan orang-orang yang berperan di

dalamnya dengan modal minimal, tidak akan dapat

mengalahkan ‘mafia’ pariwisata profesional dengan modal

besar yang juga membuat simulacra.

Sebuah model bisa dilakukan secara serius ketika ada

cukup dana yang bisa mendukungnya. Sama seperti para

pemain sandiwara. Mereka akan bermain dengan baik ketika

mereka mendapatkan hasil yang cukup untuk ukuran mereka.

Kalaupun mereka tidak bisa mendapatkannya dari para

penonton, paling tidak ada ‘sponsor’ yang bisa membiayai

hidup mereka. Simulasi ekowisata akan lebih bagus dimainkan

melalui model JED jika ada lembaga donor yang mau

membiayai semua ‘sandiwara’ yang dilakukan, walaupun turis

sebagai penonton tidak banyak yang datang untuk melihat dan

tidak memberikan banyak pemasukan ekonomi.

Tujuan untuk mendapatkan keuntungan lewat kata-kata

“meningkatkan perekonomian masyarakat desa” ternyata

belum dapat dicapai oleh JED. Demikian juga dengan tujuan

Gambar 17. Dokumentasi Wisnu: Menjual tradisi
(Foto: Dokumentasi Wisnu, 2003)
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Penutup

Orang Tenganan hidup dalam dua dunia, tradisional dan

modern. Mereka yang hidup saat ini adalah orang-orang yang

sejak lahir sudah merasakan kenyamanan hidup. Bahkan

mulai abad ke-11, sejak wong peneges menemukan Oncesrawa,

mereka yang tinggal di Tenganan hidup di tengah-tengah

kekayaan alam mereka. Leluhur orang Tenganan adalah or-

ang-orang bijaksana yang tidak hanya memikirkan kehidupan

mereka pada saat itu, melainkan juga kehidupan keturunan

mereka. Mungkin mereka juga memikirkan kehidupannya

ketika nantinya bereinkarnasi. Mereka membuat awig-awig

desa dengan sangat cermat, supaya Tenganan tidak ‘kiamat’

sampai beratus-ratus tahun, jika mungkin sampai selama-

lamanya.
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perubahan ‘kembali ke asal’. Keinginan tersebut, salah satunya

dikarenakan turis yang datang berkurang akibat perubahan

yang terjadi di Tenganan. Di samping itu, mereka juga merasa

tidak nyaman, karena keuntungan yang seharusnya bisa

mereka nikmati lebih banyak dari pariwisata ternyata

dinikmati oleh orang lain. Kedua alasan tersebut akhirnya

mempertemukan Tenganan dengan Wisnu sebagai sebuah

lembaga swadaya masyarakat yang juga ingin mendapatkan

keuntungan dari kekayaan alam Bali tanpa merusaknya.

Pertemuan yang akhirnya berlanjut dalam kegiatan ekowisata

bersama tiga desa lainnya, yaitu Desa Pelaga di Badung,

Sibetan di Karangasem, dan Nusa Ceningan di Klungkung.

Satu kegiatan kerja sama yang dapat dilakukan karena keempat

desa pernah mendapat bantuan dana dari lembaga donor yang

sama, yaitu Yayasan KEHATI di Jakarta.

Kegiatan ekowisata yang didefinisikan secara singkat

sebagai pariwisata berbasis lingkungan dan masyarakat

kemudian mendapat bantuan dari Yayasan KEHATI. Salah

satu keputusan yang disepakati adalah ‘memenuhi’ keinginan

turis karena ekowisata merupakan kegiatan pelayanan atau

jasa. Bentuk pelayanan terpenting adalah memenuhi keinginan

turis, termasuk merealisasikan imajinasi mereka tentang Bali.

Orang-orang yang tergabung dalam kegiatan ekowisata sedang

‘melestarikan’ budaya, tanpa menyikapinya. Satu kondisi yang

tampak jelas di Tenganan, ketika mereka sekedar melakukan

upacara dan semua tradisi, tanpa mau mencoba untuk

memahami maknanya. Tradisi hanya dianggap sebagai ‘barang

antik’ untuk dipertontonkan kepada turis yang diharapkan

dapat memberikan keuntungan. Mereka dengan sukarela mau

Kerja keras leluhur orang Tenganan membuahkan hasil,

terbukti sampai sepuluh abad ini kondisi wilayah Tenganan

tidak jauh berbeda dengan yang dituliskan dalam lontar

berdasarkan legenda yang ada. Namun ketika orang Tenganan

berkenalan dengan pariwisata secara intensif sejak tahun

1960-an, kehidupan orang-orang di dalamnya menjadi

berbeda. Mereka tidak lagi memperhatikan sawah, kebun, dan

hutan. Perhatian mereka hanya kepada kehidupan pribadi

masing-masing dalam permukiman desa yang luasnya hanya

sekitar lima persen dari total seluruh wilayah. Pemenuhan

kebutuhan hidup tidak lagi berasal dari kekayaan alam yang

diwarisi wong peneges, namun juga dari orang luar yang

datang ke Tenganan sebagai turis.

Watak orang Tenganan yang selalu ingin merasakan

kenyamanan dan kenikmatan hidup, semakin mudah

terpenuhi oleh pariwisata. Leluhur orang Tenganan menjadi

tidak bijaksana jika dilihat dari sisi memanjakan keturunan.

Sawah dan kebun mereka yang luas sejak dulu dikerjakan oleh

orang luar, sementara orang Tenganan tinggal menerima

hasilnya. Kalau pun mereka hanya mempunyai sedikit tanah,

mereka dapat mengambil hasil hutan sesuai ketentuan dalam

awig-awig desa. Orang Tenganan selalu hidup nyaman, maka

ketika pariwisata menawarkan kenyamanan yang lebih mudah

diperoleh, mereka lebih senang bekerja melayani turis. Sampai

mereka tidak sadar bahwa segala sesuatu yang dilakukan

semata-mata ditujukan untuk turis, hingga ‘wajah desa’

mereka berubah.

Perubahan tersebut menyebabkan kekhawatiran

sekelompok orang Tenganan, sehingga mereka menginginkan
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belum dapat dimanfaatkan. Ekowisata belum dapat digunakan

sebagai satu media untuk ‘mengajak’ turis peduli terhadap

lingkungan di Bali. Selain itu, kelapa dan beras yang ada di

Tenganan, salak di Sibetan, dan rumput laut di Ceningan

belum didistribusikan antardesa, apalagi ke luar desa. Hanya

kopi Pelaga yang sudah dimanfaatkan, namun juga belum

optimal. Semua masih berjalan seperti ketika JED belum

terbentuk. Belum ada hubungan ekonomi yang jelas di antara

desa anggota JED.

Kebelumberhasilan sandiwara ekowisata terutama

disebabkan karena semakin banyak pihak yang ingin

mendapat keuntungan dari sandiwara tradisionaliasi yang

dibuat. Tidak hanya Tenganan yang ingin mendapatkan

keuntungan, tetapi juga Wisnu dan tiga desa lainnya, yaitu

Pelaga, Sibetan, dan Nusa Ceningan. Kedua, ada kesalahan

penafsiran orang-orang JED tentang keinginan turis. Mereka

berpikir bahwa turis yang datang ingin belajar tentang budaya

Bali, padahal turis hanya ingin melihat dan menikmatinya.

Selain itu, karakteristik turis yang datang ke Bali selama ini

adalah turis yang ingin menikmati ‘kemewahan’. Ketiga, terjadi

ambiguitas profesi dalam diri JED. Di satu pihak mereka ingin

berperan dalam sandiwara ekowisata, namun di pihak lain

mereka ingin tetap memainkan perannya selama ini.

Ambiguitas profesi yang menyebabkan ketidakseriusan salah

satunya disebabkan oleh sifat ‘mengikuti suara dominan’ dan

mereka belum merasakan keuntungan ekonomi atau

keuntungan lainnya. Ketika kita ingin melakukan simulacra

dengan serius dan mempertahankannya, maka hal penting

yang harus diperhatikan adalah sumber ekonomi untuk

menjadi ‘barang antik’ itu sendiri dengan bersikap seolah-olah

tradisional, sebagai satu bentuk apropriasi kepada turis.

Simulacra yang telah dilakukan orang Tenganan selama

ini kemudian ingin dikemas dalam bentuk baru. Semua

persiapan dilakukan secara serius ketika KEHATI masih

berperan sebagai produser. Keseriusan akhirnya melahirkan

model simulasi ekowisata, yaitu JED (Jaringan Ekowisata

Desa). Sebagai sebuah lembaga, JED mempunyai struktur

yang dianggap dapat mewakili keberadaan empat desa dan

satu yayasan yang berperan sebagai penulis skenario dan

sutradara sekaligus aktor pendukung. Kemudian dibantu oleh

pemain yang lain, sandiwara bertemakan tradisionalisasi yang

mereka pentaskan berjalan sukses ketika peresmian JED.

Tradisionalisasi diri yang dilakukan tampak menjadi nyata.

Orang-orang yang duduk dalam struktur JED nantinya

juga berperan sebagai sutradara dalam sandiwara ekowisata

yang akan dimainkan di desa masing-masing. Tugas mereka

adalah mencari penata panggung dan pemain yang akan

berperan dalam sandiwara tersebut. Namun ketika produser

sudah tidak dapat bekerja sama lagi dengan sutradara dan

aktor pendukung, sementara sandiwara yang akan

dipentaskan belum juga mendapatkan penonton, maka semua

yang dilakukan tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. JED

dalam lima tahun ini belum berhasil mencapai tujuannya, yaitu

meningkatkan perekonomian masyarakat, mengelola

sumberdaya alam, dan menguatkan hubungan antardesa.

Keuntungan ekonomi belum bisa mereka rasakan, bahkan

jumlah turis yang datang belum sesuai dengan yang

diharapkan. Sumberdaya yang ada di masing-masing desa juga
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Kebelumberhasilan disebabkan juga karena tradisionali-

sasi yang dilakukan tidak sepenuhnya dilakukan secara sadar.

Berbeda dengan ruang tradisional yang sengaja diciptakan

masyarakat Ainu sebagai etnik minoritas di Jepang (Friedman,

1990:319-327). Perkembangan kebudayaan Ainu yang terjadi

pada tahun 1970an bertujuan untuk mendapatkan pengakuan

bahwa mereka merupakan kelompok etnik tersendiri. Mereka

membangun sekolah yang mengajarkan bahasa dan tradisi

yang telah lama hilang, tidak hanya untuk orang tua terlebih

untuk anak-anak. Mereka juga membangun desa tradisional

yang menghasilkan barang-barang tradisional. Rumah yang

dibangun adalah rumah tradisional Jepang sebagai pusat

aktivitas desa. Aktivitas yang dilakukan di antaranya

menceritakan sejarah desa, belajar bahasa, tari, menenun dan

memahat kayu, termasuk melaksanakan kegiatan ritual.

Tempat tersebut digunakan juga untuk memperkenalkan pola

hidup tradisional suku Ainu kepada wisatawan yang datang.

Wisatawan tidak hanya membeli cinderamata yang dibuat

suku Ainu, melainkan juga belajar bagaimana cara

membuatnya. Disamping wisatawan juga dapat mendengar-

kan mitologi, ritual dan sejarah suku, merasakan masakan

khas Ainu, atau tinggal di rumah orang Ainu. Identitas

kesukuan orang Ainu direkonstruksi kembali secara sadar.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintahan Jepang dengan

mendukung keinginan masyarakat Ainu, tidak berbeda dengan

apa yang dilakukan oleh orang-orang di Desa Sinhala, Srilanka.

Tradisionalisasi atau primitivisasi diri yang dilakukan pada

akhirnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari

wisatawan yang datang ke desa mereka. Salah satu tujuan

kelangsungan ‘asap dapur’ para pemain dan semua pihak yang

terlibat di dalamnya. Ketidakseriusan dan modal yang terbatas

menyebabkan JED tidak dapat melawan ‘mafia’ pariwisata

yang ada selama ini di Bali.

JED dan orang-orang Bali pada umumnya tergolong

orang tradisional yang sedang menikmati modernisasi. Melalui

tradisi ritual berarti juga tetap menjaga hubungan antar

manusia serta antara manusia dengan Tuhan dan alamnya.

Namun ketika ritual yang dilakukan tidak dipahami maknanya,

ia bersifat sebagai simulacra. Orang Bali seolah-olah masih

mempertahankan tradisinya, padahal apa yang dilakukan tidak

benar-benar nyata. Kehidupan orang Bali saat ini bukanlah

kehidupan yang sebenarnya, mereka hanya bersandiwara,

ingin menampilkan diri mereka dengan sepantasnya di depan

orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan menikmati

kenyamanan modernisasi.

Belajar dari Simulacra yang Ada
Tradisionalisasi JED secara sukses hanya pernah

ditunjukkan ketika peresmian. Semua dipersiapkan dengan

matang dan orang-orang yang terlibat di dalamnya berperan

sesuai dengan skenario. Orang-orang JED tampak benar-

benar tradisional, menyatu dengan alam dan keseniannya.

Sayangnya hal ini tidak pernah dilakukan lagi di masing-

masing desa ketika turis datang. Tradisionalisasi tidak

dilakukan secara sungguh-sungguh. Uang 400 ribu rupiah

yang dikeluarkan seorang turis tidak akan datang lagi ketika

mereka merasa tidak mendapatkan tontonan sesuai dengan

yang diinginkan.
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dalam Juniarti (2004:53) melihat bahwa konsep ajeg Bali

tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan Bali yang identik dengan

pertanian. Bila pertanian maupun petani Bali habis, otomatis

hal ini akan mematikan pariwisata. Birokrat, intelektual,

politisi, terlebih pemain-pemain di sektor pariwisata saat ini

seolah-olah peduli terhadap nasib petani Bali. Pada

kenyataannya mereka lebih peduli pada pariwisata. Sama

halnya seperti pemerintah Orde Baru yang seolah-olah peduli

pada budaya Bali, namun akhirnya dikomersialkan untuk

pariwisata, untuk mendapat keuntungan. Demikian juga

dengan JED melalui ekowisatanya.

Kegiatan yang dilakukan JED tidak lagi memperhatikan

tujuan awal karena merupakan sebuah model yang bersifat

simulacra. JED merupakan sebuah model simulacra yang

belum berhasil mencapai tujuannya, sementara sandiwara

tradisionalisasi melalui ekowisata itu sendiri juga merupakan

simulacra yang belum berhasil. Skenario yang diciptakan

belum dapat mendatangkan keuntungan bagi para sutradara

dan pemainnya, karena belum ada banyak penonton yang

tertarik untuk membeli tiket pertunjukkan sandiwara

ekowisata yang mereka ciptakan. Semakin banyaknya pihak

yang ingin mendapatkan keuntungan dari simulacra yang

diciptakan, salah menafsirkan minat penonton, dan menga-

lami ambiguitas profesi sehingga tidak dapat melawan ‘mafia’

yang ada, merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk

‘menyukseskan’ JED.

Ketidaksesuaian yang terjadi antara rencana awal de-

ngan kondisi saat ini di JED sebagai model simulasi ekowi-

sata dikarenakan semakin banyak pihak yang ingin menda-

Pemerintah Jepang adalah ingin menunjukkan kepada

wisatawan keragaman budaya yang ada di Jepang. Sama

seperti yang dikatakan Obeyesekere (Brummelhuis, 2003)

tentang Sinhala, Friedman juga mengatakan bahwa hal

tersebut bukanlah merupakan hal yang perlu dicela. Selain itu,

penciptaan budaya tradisional atau penciptaan tradisi

merupakan satu hal yang bisa dan sah untuk dilakukan, walau-

pun yang dihasilkan lebih bersifat teknis dan tidak ideologi-

cal (Hobsbawam, 1985:3). Seperti yang terjadi dengan orang-

orang yang hidup di Desa Ainu, pada kenyataannya mereka

tidak bisa terus-menerus menjadi origin, seperti suku Ainu

pada awalnya. Antusiasme mereka terhadap perkembangan

jaman tidak dapat dibendung. Mereka pada akhirnya juga

menjadi orang-orang yang harus mempertahankan

ketradisionalannya di tengah modernisasi yang berkembang

dan ingin mereka nikmati.

Orang Bali juga menciptakan wacana ‘Ajeg Bali’1 sebagai

model simulasi kehidupan mereka. Model ini memiliki

kesamaan dengan model JED, yaitu sama-sama ingin menjaga

dan ‘melestarikan’ Bali untuk mendapatkan keuntungan dari

pariwisata. Gde Pitana sebagai Kepala Dinas Pariwisata Bali

_________________________
1 Wacana yang diproduksi oleh birokrat dan media tentang sebuah ‘tatanan budaya’

(Santikarma 2003). Ajeg Bali menjadi slogan ngetrend yang disambut dengan
meriah oleh para birokrat, intelektual, politisi, tokoh adat dan agama, serta pemain-
pemain di sektor pariwisata. Santikarma melihat bahwa “Ajeg Bali” pada dasarnya
sama dengan “Bali Lestari”. Satu program yang diperkenalkan pemerintah Orde
Baru yang melihat kebudayaan Bali sebagai ‘gadis cilik yang molek’, lemah lembut
dan tak berdaya, sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh bapak-bapak yang
arif bijaksana dari pengaruh asing yang akan merusaknya. Perbedaannya terletak
pada aktor dan ‘maksud baik’ yang ada di dalamnya. Ajeg Bali diproduksi sebagai
satu bentuk oposisi terhadap Bali Lestari, ditujukan untuk melakukan perlawanan
terhadap wacana negara otoriter yang merampas ruang publik dan membabat
hak komunal, hak ulayat, dan hak adat.
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patkan keuntungan, sehingga semakin banyak yang berperan

dalam penciptaan dan proses yang dilewati. Hal lain

dikarenakan produser, penulis skenario, dan sutradara salah

menafsirkan keinginan turis sebagai penonton. Selain itu

sandiwara yang mereka mainkan tidak dilakukan secara

sungguh-sungguh karena orang-orang yang ada di dalamnya

mempunyai sifat ambigu. Ketidakseriusan ini pada akhirnya

menjadi salah satu penyebab ketidakmampuan JED melawan

kapitalisme pariwisata yang ada selama ini. Keinginan untuk

mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembentukan JED

dan pentradisionalan diri seperti yang dikatakan Obeyesekere

dalam Brumelhuis (2003) merupakan satu hal yang tidak perlu

dicela. Orang Bali ingin menikmati kenyamanan modernisasi

melalui kapitalisme pariwisata. Keduaan yang sama-sama

ingin dimiliki, padahal keduanya saling bertolak belakang.

Tradisionalisme bersifat sosial religius, sementara

modernisme identik dengan kapitalisme yang bersifat

individualis materialis. Satu hal yang mungkin bisa disatukan

jika kepura-puraan dilakukan dengan serius dan dipahami,

sehingga tradisi yang diciptakan tidak hanya bersifat teknis,

melainkan juga bersifat ideological.

Melakukan tradisionalisasi diri dengan mempertahan-

kan ketradisionalan atau menciptakannya kembali harus

dibarengi dengan pemahaman terhadap segala sesuatu yang

kita lakukan. Kegiatan yang dilakukan tanpa makna dan tujuan

yang jelas menjadikan kegiatan tersebut bersifat mekanik,

manusia hanya sebagai robot dan akan kehilangan rasa

kemanusiaannya. Maka untuk dapat menciptakan tradisi yang

tidak sekedar tampilan fisik di permukaan tanpa ideologi,

semua harus dilakukan secara lebih serius dengan memahami

tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan.
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