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Renungan 

Celebingkah beten biu 
Don sente don plendo 
Gumi linggah ajak liu 

Ada kene ada keto 
(Kita hidup dengan banyak orang di sebuah pulau dengan 

latar belakang etnis, budaya, agama yang berbeda) 
 

Punyan biu di tukad unda 
Punyan tuwung di tukad gangga 

 Ajak liu manyamabraya 
Pada luwung makadangwarga 

(kita punya banyak saudara, hidup dalam ikatan 
persaudaraan dan selalu mengutamakan  toleransi, 
saling menghormati, menjaga keharmonisan dalam 

aktivitas kehidupan bersama) 
 
 



KEARIFAN LOKAL BALI 
Nyama Selam – Nyama Bali 

 Nyama = Saudara 
 Manyama = Bersaudara 
 Manyamabraya= hidup dalam 

ikatan persaudaraan 
 Panyamabrayaan= melakukan 

aktivitas bersama dalam ikatan 
persaudaraan 

 Nyama Selam – Nyama Bali=  
Saudara yang beragama Islam 
dan Saudara etnis Bali yang 
beragama Hindu hidup dalam 
ikatan persaudaraan dan 
melakukan aktivitas bersama 
dalam ikatan persaudaraan di 
Bali. 



Mengapa Penting Memaknai Kearifan Lokal 
“Nyama Selam – Nyama Bali”  

 Nilai-nilai budaya  “Nyama Selam – 
Nyama Bali” yang diwarisi di Bali; 

 
 Dapat memberikan kontribusi bagi 

usaha-usaha pencapaian hubungan 
dialogis dan kooperatif antaragama; 

 Dapat memberikan jawaban atas 
berbagai krisis dan risiko, baik berupa 
bencana maupun konflik; 

 Menjalin komunikasi antaragama yang 
baik sehingga tercipta saling 
pemahaman, kerjasama penyusunan 
kebijakan dan komitmen dalam 
menghadapi sisi globalisasi yang bersifat 
sekuler dan dekonstruktif, serta; 

  Menumbuhkan kesadaran untuk lebih 
bijaksana menyikapi perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi 
tanpa batas ruang dan waktu yang dapat 
memicu disharmoni.  



Catatan Sejarah Integrasi 
“Nyama Bali – Nyama Selam” di Bali 

(Pageh, Sugiartha, Sedana Artha (2013:31-32) 

 Enclaves Nyama Selam berada di berbagai daerah di Bali 
sejak zaman kerajaan dengan latar belakang kedatangan 
dan kerekatan yang berbeda-beda;  

 Mengabdi kepada raja; 
 Berdagang; 
 Politik; 
 Dakwah; 
 Transmigrasi; 
 Tugas kenegaraan 
 Perkawinan 
 
  



Saling silang budaya 

• Pertemuan dalam sejarah panjang ini 
menjadikan saling-silang dan pertukaran 
budaya satu sama lain yang terakumulasi 
menjadi konsep “Nyama Bali-Nyama Selam”. 

• Nilai-nilai budaya universal masing-masing 
etnis yang menggerakkan dinamika 
kehidupan dan harmonisnya interaksi 
“Nyama Bali-Nyama Selam” di Bali; gotong 
royong, sopan santun, saling menghormati, 
saling membantu. 



Nilai-Nilai Yang Mengikat Agar Tak 
Terjadi Disharmoni 

Untuk menghindari terjadi disharmoni, maka Nilai-nilai 
yang bersumber dari agama dan kearifan lokal  dijadikan 
sebagai dasar etika manyamabraya, yakni sebuah 
konsensus fundamental minimum berkaitan dengan nilai-
nilai yang mengikat, standar-standar yang tidak bisa 
diganggu gugat, dan sikap moral fundametal. 

 
 Solihan (2008:133). Turner (2006:11) menegaskan bahwa 

pencarian arti penting agama secara historis dan sosiologis 
sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup 
manusia, dilakukan dengan cara mengkaji kaitan antara 
agama dengan tubuh, keluarga, dan harta benda,  
memaknai religiusitas dan spiritualitas dalam ranah 
kehidupan sosial budaya bangsa.  

 
 



Mengasah Nuranai, Merawat Harmoni 
Sri Mangkunegara IV menyuratkan dalam Serat 

Wedhatama: 

   
 Sumengko sembah kalbu, yen lumintu uga dadi 

kalbu, laku agung kang kagungan narapati 
 patitis teteping kaweruh, meruhi marang kang 

momong 
 (Pupuh Gambuh, dalam Serat Wedhatama, 

Jatmiko: 2005) 
  
 Syair Pupuh Gambuh tersebut menyiratkan 

menyiratkan pentingnya perilaku kebaikan yang 
terus diusahakan setiap orang, terlebih seorang 
pemimpin, agar berhasil membangun peradaban 
hidup yang membahagiakan dan  mensejahterakan 
masyarakat.  

 
 
 



SISI HARMONI BALI: SEKALA-NISKALA 
Religiusitas dan Spiritualitas Bali; Tri Hita Karana 

 



Merawat Harmoni 
Kakawin Jawa Kuna: Nitisastra, V.3 

Wasita nimitanta 
manemu laksmi 

Wasita nimitanta pati 
kapangguh 

Wasita nimitanta 
manemu duhka 

Wasita nimitanta 
manemu mitra 

 

 

 

 



 Fenomena disharmoni seiring 
pengaruh budaya global perlu 
dicermati, diwaspadai dan disikapi 
dengan sungguh-sungguh dalam upaya 
menjaga kebertahanan peradaban 
bangsa, menegakkan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), Bhineka 
Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945. 

 
 Pancasila dan UUD 1945 memberikan 

ruang dan waktu kepada seluruh 
warga Negara Indonesia untuk 
melakukan praktik sosial religius, 
mengasah spritualitas, mengasah 
nurani merawat harmoni,  kemudian 
menjadi “Manusia Indonesia 
Seutuhnya”.  
 



Sisi Harmoni Manyamabraya-Panyamabrayaan  
Nyama Bali - Nyama Selam di Bali 

 Kita patut bersama-sama mengasah nurani 
merawat harmoni Manyamabraya- 

Panyamabrayaan di Bali sesuai kearifan lokal 
Tri Hita Karana – Nangun Sadkertih Loka Bali 


