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KATA PENGANTAR 

Om Swastyastu. 

Puja Astuti kita panjatkan kehadapan Hyang Widhi Wasa, atas 
asung kertha waranugrahaNya Pesamuhan Sabha Pandita Parisada 
Hindu Dharma Indonesia Pusat yang telah dilaksanakan dari 
tanggal  4 – 5 Agustus 2018  dihadiri oleh seluruh Anggota Sabha 
Pandita, Ketua Sabha Walaka dan Ketua Umum Pengurus Harian 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, dapat menghasilkan 
beberapa Keputusan antara lain : Keputusan Pesamuhan Sabha 
Pandita Nomor: 01/KEP/SP/ PHDI/VIII/2018 tanggal 5 Agustus  
tentang Bayi Tabung Menurut Pandangan Hindu; Keputusan 
Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 02/KEP/SP/ PHDI/VIII/2018 
tanggal 5 Agustus 2018 tentang LGBT Dalam Pandangan Agama 
Hindu; Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 03/KEP/
SP/PHDI/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018  tentang  HIV/AIDS 
Dalam Pandangan Agama Hindu; Keputusan Pesamuhan Sabha 
Pandita Nomor: 04/KEP/SP/PHDI/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 
2018 tentang Pandangan Agama Hindu Terhadap  Radikalisme; 
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 05/KEP/SP/PHDI /
VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018 tentang Hukuman Mati Dalam 
Pandangan Agama Hindu; Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita 
Nomor: 06/KEP/SP/PHDI/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018 
tentang Tata Cara Masuk Tempat Suci Hindu; dan Keputusan 
Pesamuhan Sabha Pandita Nomor: 07/KEP/SP/PHDI/VIII/2018 
tanggal 5 Agustus 2018 tentang Pengamalan Yoga.
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Selanjutnya dengan management sederhana, Pengurus Harian 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mensosialisasikan 
kepada umat program yang telah disepakati untuk dipolakan 
melalui pencetakan naskah Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita 
berbentuk buku. Diharapkan buku ini dapat mempererat sekaligus 
memperpendek jarak pemahaman keagamaan dan pelaksanaan 
Dharma Agama/Dharma Negara baik oleh pengurus Parisada, 
para tokoh dan cendekiawan, serta intern umat Hindu.  Mudah-
mudahan  dengan memahami ajaran Agama yang baik dan benar 
umat memperoleh pencerahan. 

Semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa  memancarkan sinar suci-
Nya untuk kebahagiaan kita bersama. 

Om Santih Santih Santih Om. 
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KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 01/KEP/SP/PHDI/VIII/2018

Tentang

BAYI TABUNG MENURUT PANDANGAN AGAMA HINDU

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa 
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 
ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang 
antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/
Keputusan dalam hal terdapat perbedaan 
pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka 
suci Veda serta di bidang keagamaan terkait 
masalah-masalah aktual.

  b. bahwa kemajuan teknologi dalam bidang 
kedokteran memungkinkan dilahirkannya bayi 
melalui fertilisasi in vitro (proses bayi tabung).

  c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu 
untuk menetapkan Keputusan tentang Bayi 
Tabung Menurut Pandangan Agama Hindu 
pada Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2018.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/
MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design 
Hindu Dharma Indonesia;
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  2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 
Hindu Dharma Indonesia;

  3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/
TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program 
Umum Organisasi;

  4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: IV/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Rekomendasi 
Bidang Keagamaan.

Memperhatikan: 1. Materi hasil kajian sementara Sabha Walaka 
Parisada Hindu Dharma Indonesia pada 
pesamuhan tanggal 1 – 2 Agustus 2018;

  2. Usul/saran peserta dalam Pesamuhan Sabha 
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN
Menetapkan  : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA 

PANDITA TENTANG BAYI TABUNG 
MENURUT PANDANGAN AGAMA HINDU

Pertama  : Bayi tabung dapat diterima atas persetujuan 
suami istri, proses bayi tabung dilakukan oleh 
pasangan suami istri yang sah dan menginginkan 
anak. Tidak ada satupun yang bisa melarang 
termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Hal 
ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar BAB 
XA Pasal 28B Ayat (1) yaitu setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.

Kedua  : Perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih 
lanjut berdasarkan susastra Hindu sehingga dapat 
dijadikan sebagai pedoman yang komprehensip.
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Ketiga  : Menugaskan kepada Pengurus Harian 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk 
melaksanakan penelitian dan kajian dengan 
melibatkan Badan Litbang Pengurus Harian, 
Sabha Walaka, Perguruan Tinggi Hindu, dan 
Institusi terkait.

Keempat  : Hasil penelitian dan kajian agar dijadikan materi 
pembahasan pada kegiatan Pesamuhan Agung.

Keempat  : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018

PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga Waisnawa 
Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi
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Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni Yogananda
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Lampiran:
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita 
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 01/KEP/SP/PHDI/VII/2018
Tentang: Bayi Tabung Menurut 
Pandangan Agama Hindu

BAYI TABUNG MENURUT PANDANGAN AGAMA HINDU

PENDAHULUAN

Dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu dan teknologi 
dalam bidang kedokteran, kini sebagian besar penyebab infertilitas 
telah dapat diatasi dengan pemberian obat-obatan atau operasi. 
Sebagian lainnya ternyata memerlukan penanganan dengan teknik 
rekayasa reproduksi yang dikenal sebagai teknik reproduksi 
berbantu (TRB/Assisted Reproduction Techniques/ART), yang 
meliputi inseminasi buatan, pembuahan buatan seperti tandur alih 
gamet intra tuba (TAGIT), tandur alih zigot intra tuba (TAZIT), 
tandur alih pronuklei intra tuba (TAPIT), atau fertilisasi in vitro-
embryo transfer (FIV-ET). 

Pada FIV-ET yang dilakukan penyuntikan satu spermatozoa 
kedalam sitoplasma sel oosit disebut Fertilisasi In Vitro – Injeksi 
Sperma Intra Sitoplasma (FIV-ISIS).

Fertilisasi In Vitro – Injeksi Sperma Intra Sitoplasma (FIV-ISIS) 
merupakan teknik terakhir pada penanganan infertil. Teknik ini 
diadakan untuk memperbesar  kemungkinan terjadinya kehamilan 
pada pasangan infertil yang telah menjalani pengobatan infertilitas 
lainnya tetapi tidak berhasil atau tidak memungkinkan mendapatkan  
kehamilan.



6 HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

TAHAPAN PELAKSANAAN TEKNIK REPRODUKSI 
BERBANTU (TRB)

1. Tahap Persiapan Pasien
Peserta (pasangan suami-istri) akan mendapat informasi 
lengkap tentang proses Bayi Tabung, termasuk tahapan-tahapan 
yang akan dilakukan, obat-obatan yang akan digunakan, 
jenis protokol pengobatan, cara penyuntikan, kemungkinan 
pembatalan pengobatan serta perincian biaya. 
Untuk pasangan yang telah memutuskan  mengikuti program 
Bayi Tabung, akan dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu 
Darah lengkap, Fungsi Hati, Fungsi Ginjal, Hepatitis A, B, 
dan C serta HIV.  Untuk suami dilakukan pemeriksaan Analisa 
Sperma. Dari hasil sperma analisa itu barulah ditentukan jenis 
proses bayi tabung yang akan dilakukan , apakah Konvensional 
atau ICSI (Intra Cytoplamic Sperm Injection/Injeksi Sperma 
Intra Sitoplsma) atau PESA + ICSI.

2. Tahap Pengobatan/Stimulasi Ovarium dan Pemantauan
Sebelum memulai stimulasi ovarium, pada hari ke 3  dilakukan 
pemeriksaan  Lab. Hormon pada istri yaitu LH, FSH, E2, dan 
Prolaktin serta dilakukan USG TransVaginal  (TVS), untuk 
mengetahui  cadangan folikel/ sel telor dan untuk menentukan 
Protokol Stimulasi. Proses  Bayi Tabung sangat individual 
dalam pemilihan protokol pengobatan/stimulasi ovarium, 
hal ini sangat tergatung pada  Usia ibu, Berat badan (BMI), 
cadangan ovrium yang tercermin dari pemeriksaan hormon 
(FSH dan atau AMH) dan Antral Follicle Caunts/AFC (dari 
pemeriksaan TVS).
Adapun jenis Stimulasi Ovarium antara lain: Protokol Panjang 
Agonis, Protokol Pendek Agonis, Protokol Pendek Antagonis 
dan Protokol Mini.
Pemantauan pengobatan dilakukan  3 sampai 4 kali dengan 
pemeriksaan hormon E2 dan TVS untuk mengetahui 
pertumbuhan folikel dalam indung telor (ovarium). Pengobatan 
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dinyatakan berhasil bila dari pemeriksaan TVS dan hormon E2 
didapatkan : jumlah folikel lebih dari 3 dengan diameter 18- 
20 mm, ketebalan lapisan bagian dalam rahim (endometrium) 
antara10 sampai14 mm, dan kadar E2 lebih dari 600 pg/ml 
(200-250 / folikel).

3. Tahap Pengambilan Sel Telor dan Pembuahan
Proses pengambilan sel telor (Ovum Pick Up /OPU) 
dilakukan dibawah pebiusan umum dan dituntun dengan USG 
transvaginal, pencoblosan dan pengisapan cairan folikel dan 
sel telor yang ada didalamnya dilakukan dengan menusukan 
jarum halus melalui area dibawah/disamping mulut rahim.
Proses pembuahan akan dilakukan secara konvensional bila 
jumlah sel sperma normal yaitu dengan meneteskan sperma 
yang sudah diproses/preparasi kedalam cawan yang sudah 
ada sel telor didalamnya. dan bila sperma ada kelainan (dalam 
jumlah, gerak atau bentuk normalnya sedikit) akan dilakukan 
ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) yaitu dengan 
mengambil satu sperrma yang bagus dan menyutikan kedalam 
satu sel telor, proses ini dilakukan dengan alat khusus dibawah 
mikroskop elektron.

4. Tahap Penanaman Embrio
Setelah terbentuknya embrio dari hasil pembuahan  maka pada 
hari ke 3 (OPU adalah hari ke 0) dilakukan penanaman embrio 
atau Embryo Transfer (ET). Pada hari ke 3 biasanya dilakukan 
penanaman embrio setelah membelah menjadi 8 sampai 10 
sel, dan bila embrio yang didapatkan banyak (6 atau lebih) 
dapat ditunggu sampai embrio fase Blastokist dan penanaman 
dilakukan pada hari ke 5 sehingga angka kejadian kehamilan 
lebih tinggi. Penyimpanan embrio dilakukan bila didapatkan 
embrio yang baik lebih dari 4 ( penanaman maksimal 4 
embrio) atau karena suatu keadaan ibu / rahim dimana tidak 
dimungkinkan dilakukan penanaman embrio.
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5. Tahap Penguatan Rahim/Support Fase Luteal
Penguatan rahim diberikan dapat berupa suntikan hormon 
HCG pada hari ke 5, 8 dan 10 setelah pengambilan sel telor/
OPU, atau dapat  diberikan hormon Progesteron pervaginam 
mulai saat  penanaman embrio.
Est kehamilan dilakukan pada hari ke 15 setelah sel telor/OPU 
atau hari ke 12 setelah ET yaitu dengan pemeriksaan hormon 
beta hCG pada darah ibu dan bila hasilnya diatas 10 pg/ml 
ibu dinyatakan hamil secara kimiawi, 2 minggu kemudian 
dilakukan pemeriksaan USG untuk melihat adanya kantong 
janin (Gestation Sac/GS).

Pertimbangan Pemilihan Protokol Stimulasi Ovarium Pada IVF 
Adapun pertimbangan pemilihan protocol stimulasi ovarium pada 
IVF (Teknologi Reproduksi Berbantu) atau bayi tabung, antara lain:

Pertama, protokol-protokol pengobatan yang berbeda tersebut 
harus diseleksi untuk mencapai tujuan utama bagi masing-
masing grup pengobatan/peserts program TRB.  Oleh karena itu, 
kesuksesan dapat dikatakan sebagai suatu pencapaian maturasi 
mono atau multifolikel, tergantung pada grup pasien yang diobati 
dan prosedur TRB yang telah direncanakan.  Jika tujuan ini tidak 
tercapai pada sejumlah besar pasien, maka ini bukan merupakan 
protokol yang optimal.

Kedua, suatu protokol harusnya memiliki efek samping minimal, 
jika tidak, maka akan terjadi pembatalan atau berkurangnya kerelaan 
pasien mengikuti protokol/program TRB.  Efek samping dapat 
meliputi pembentukan kista atau gejala putus hormon terutama 
pada protokol long-downregulation (protocol panjang agonis)
Ketiga, komplikasi dari suatu protokol dapat berkaitan dengan 
protokol itu sendiri atau yang lebih umum yakni akibat dari 
pemberian obat-obatan.    Komplikasi tersebut dapat meliputi:
1. Insiden OHSS (Sindroma HiperStimulasi Ovarium), terutama 

bentuk yang berat.



9HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

2. Efek samping lokal akibat injeksi, misalnya nyeri, bengkak 
atau kemerahan.

Keempat, protokol-ptrotokol tertentu  didesain untuk suatu 
fungsi khusus, misalnya suatu penekanan insiden lonjakan dini 
LH tidak dapat diharapkan terjadi pada protokol yang hanya 
memakai Klomifen Sitrat atau gonadrotropin saja.  Selama tahun 
1980, protokol agonis GnRH memberi keuntungan berupa insiden 
lonjakan dini  LH yang secara signifikan lebih rendah dibanding 
dengan protokol gonadotropin saja.  Ini juga merupakan salah satu 
pemikiran dibalik berkembangnya protokol antagonis GnRH.
Jadi pada prinsipnya, suatu protokol perangsangan indung telor 
(stimulasi ovarium) harus berhasil, dimana suatu protokol yang 
memiliki tujuan, fungsi dan efek samping yang sama haruslah 
dapat mencapai paling tidak jumlah dan kualitas yang sama dari 
oosit dan embrio, yang mana pada akhirnya akan membantu 
dalam mencapai tingkat  angka kehamilan yang sama tinggi 
dengan protokol-protokol lainnya.  Di lain pihak, suatu protokol 
dengan efek samping atau komplikasi sangat rendah, hanya akan 
memberikan angka keberhasilannya sangat kurang dibanding suatu 
protokol standar,

Kelima, protokol haruslah aman bagi bayi yang lahir mengingat 
kelahiran bayi tunggal yang sehat adalah tujuan akhir dari setiap 
upaya pengobatan infertilitas. Parameter ini mungkin sulit untuk 
divalidasi, tetapi harus dapat dikontrol sebisa mungkin.
Dengan ditemukannya teknologi reproduksi berbantu atau bayi 
tabung yang semakin canggih maka sangat dimungkinkan bagi 
pasangan suami istri untuk melakukan proses in vitro fertilization 
(IVF). Demikian pula pandangan umum terhadap program bayi 
tabung, seperti: 1. bayi tabung dapat diterima atas persetujuan 
suami istri dan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah karena 
tidak ada yang bisa melarang, termasuk hukum. Hak ini terdapat 
dalam Undang-Undang Dasar Bab XA Pasal 28B Ayat (1) yaitu 
bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
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keturunan melalui perkawinan yang sah; 2. inseminasi atau 
pembuahan secara suntik bagi umat Hindu yang tidak berkaitan 
hubungan suami istri, dipandang tidak sesuai dengan tata kehidupan 
agama Hindu.

PENUTUP
Dalam rangka memperkuat landasan keagamaan dalam melakukan 
tindakan teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung maka perlu 
dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dan komprehensip 
sehingga dikemudian hari dapat ditetapkan dalam bentuk Bhisama.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018

PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga Waisnawa 
Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi
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Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni Yogananda
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KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 02/KEP/SP/PHDI/VIII/2018

Tentang

LGBT DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa 
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 
ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang 
antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/
Keputusan dalam hal terdapat perbedaan 
pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka 
suci Veda serta di bidang keagamaan terkait 
masalah-masalah aktual.

  b. bahwa LGBT secara umum adalah homoseksual 
manusia yang memiliki rasa ketertarikan 
romantis terhadap individu berjenis kelamin yang 
sama. Di tinjau dari sudut pandang perkawinan 
sesama jenis yang di lakukan oleh individu-
individu LGBT juga tidak sejalan dengan tujuan 
perkawinan menurut Hindu.

  c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk 
menetapkan Keputusan tentang LGBT dalam 
pandangan agama hindu dalam Pesamuhan 
Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
tahun 2018.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/
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MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design 
Hindu Dharma Indonesia;

  2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 
Hindu Dharma Indonesia;

  3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/
TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program 
Umum Organisasi;

  4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: IV/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Rekomendasi 
Bidang Keagamaan.

Memperhatikan: 1. Materi yang diajukan oleh Sabha Walaka 
Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai hasil 
pesamuhan tanggal 1 – 2 Agustus 2018;

  2. Usul/saran peserta dalam Pesamuhan Sabha 
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN
 
Menetapkan  : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA 

PANDITA TENTANG LGBT DALAM 
PANDANGAN AGAMA HINDU

Pertama  : Agama Hindu menolak perkawinan sejenis baik 
sesama laki-laki maupun sesama wanita karena 
menyimpang dari tujuan perkawinan Hindu.

Kedua  : Memberikan perlakuan sayangi orangnya tetapi 
tolak perilaku LGBT nya, tidak mencemooh dan 
menistakan individu yang LGBT terlebih lagi 
melarang individu yang LGBT untuk melakukan 
kegiatan sosial, namun membantu mereka untuk 
“sembuh”.



PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga Waisnawa 
Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi
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Ketiga  : Menugaskan kepada Pengurus Harian 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk 
menggandakan Keputusan beserta lampirannya 
dan mendistribusikan kepada seluruh pemangku 
kepentingan;

Keempat  : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada 
Hindu Dharma Indonesia Pusat melakukan 
sosialisasi/diseminasi bersama-sama dengan 
anggota Sabha Pandita dan anggota Sabha 
Walaka;

Kelima  : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018
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Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
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Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni Yogananda
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Lampiran:
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita 
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 02/KEP/SP/PHDI/VII/2018
Tentang: LGBT Dalam Pandangan 
Agama Hindu

LGBT DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

PENDAHULUAN

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan 
Transgender. Isu terkait LGBT belakangan ini marak dibahas, 
terlebih setelah Amerika Serikat melegalkan perkawinan sejenis 
dan mendapat tempat yang sama dengan manusia heteroseksual 
pada umumnya. Pada tangal 26 Juni 2015 Mahkamah Agung di 
AS telah mengakui pernikahan kelamin sejenis. Ini artinya, seluruh 
negara bagian di sana wajib memberi pengakuan pada pasangan 
satu jenis kelamin yang melakukan pernikahan. Keputusan ini 
dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
Bagi negara yang menganut paham serupa, bukan tak mungkin 
langkah AS ini akan segera mereka ikuti. LGBT juga telah menjadi 
bahasan yang ramai dan gencar di Indonesia, termasuk melakukan 
perkawinan sejenis di antara kaum LGBT.

LGBT sangat berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kepribadian 
yang masing masing memiliki variabel tersendiri. Sikap adalah 
suatu isyarat yang dipancarkan kepada orang lain, yang berarti juga 
cara melihat sesuatu secara mental dari dalam. Dengan memusatkan 
perhatian pada faktor-faktor positif dari lingkungannya maka akan 
mudah untuk tetap bersikap positif. Sebaliknya, bilamana ada 
goncangan pada diri sendiri maka akan berdampak menjadi sikap 
negatif.
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Perilaku adalah segala tindakan yang dilakukan oleh suatu organisme 
baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, seperti 
pikiran dan perasaan (gaya). Dengan demikian, setiap manusia 
akan mengaktualisasikan diri ke dalam tiga gaya perilaku yang 
disebut dengan asertif, nonasertif, dan agresif. Perilaku asertif 
bersifat aktif, langsung dan jujur, mengkomunikasikan kesan 
respek kepada diri sendiri dan kepada orang lain sehingga 
memandang keinginan, kebutuhan, dan hak satu sama lain adalah 
sama. Jadi ada kemampuan mempengaruhi, mendengarkan dan 
bernegosiasi sehingga orang orang lain bersedia untuk bekerjasama 
dengan secara sukarela. Perilaku nonasertif bersifat pasif dan tidak 
langsung, merupakan kebalikan dari asertif karena ia membiarkan 
keinginan, kebutuhan, dan hak orang lain menjadi lebih penting 
dari miliknya sendiri, ini menciptakan situasi menang–kalah. 
Perilaku agresif bersifat lebih kompleks karena dapat aktif atau 
pasif, jujur atau tidak jujur, langsung atau tidak langsung, tetapi 
pada dasarnya mengomunikasikan suatu kesan superioritas dan 
tidak adanya respek, menempatkan keinginan, kebutuhan dan hak 
kita di atas orang lain.

Kepribadian adalah suatu pengertian yang meyangkut suatu kesan 
menyeluruh tentang diri seseorang yang dilihat oleh orang lain. 
Kesan itu merupakan bauran yang unik dari ciri-ciri fisik dan mental 
pada diri seseorang. Kesan kepribadian seseorang akan menjadi 
positif bila yang bersangkutan menunjukan semua kemampuan, 
perbuatan, dan kebiasaan baik jasmani, mental, rohani, emosional, 
dan sosial sebagai panutan bagi orang lain.

Dengan demikian, pengertian LGBT secara umum adalah 
homoseksual manusia yang memiliki rasa ketertarikan romantis 
dan/atau seksual atau perilaku antara indivividu berjenis kelamin 
atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas 
mengacu kepada “pola berkelanjutan atau disposisi untuk 
pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis” 
terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama. 
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Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang 
identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku 
ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain itu dapat dijelaskan 
sebagai berikut:
1. Lesbian adalah manusia homoseksual yang memiliki rasa 

ketertarikan romantis atau seksualnya kepada sesamanya yang 
berjenis kelamin perempuan.

2. Gay adalah manusia homoseksual yang memiliki rasa 
ketertarikan romantis atau seksualnya kepada sesamanya yang 
berjenis kelamin laki-laki.

3. Biseksual adalah manusia yang memiliki ketertarikan romantis, 
ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria 
maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks 
ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis 
atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini 
juga didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau 
seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang 
tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang 
tersebut.

Penyebab terjadinya penyimpangan perilaku seks pada individu 
yang LGBT dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Faktor Fisik (Biologi), adanya penyimpangan secara biologis 

berupa penyimpangan genetik.

2. Faktor Keluarga, adanya pola asuh dan perilaku pengasuhan 
yang tidak tepat yang diterima sejak kanak-kanak.

3. Faktor Sosial, adanya pengaruh lingkungan dalam pergaulan 
anak, kebiasaan yang tidak tepat, perlakukan yang salah dari 
orang lain di lingkungan sosialnya pada masa kanak-kanak, 
dan lain-lain pengaruh lingkungan. 
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4. Faktor Pendidikan dan Moral, berupa minim dan lemahnya 
penanaman pengetahuan agama yang terkait dengan etika dan 
moral yang diterima anak-anak serta banyaknya rangsangan 
seks dari berbagai media elektronik.

Dewasa ini fenomena LGBT semakin ramai diperbincangkan. 
Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pemberitaan LGBT 
itu sendiri. Kemudian sering diangkatnya wacana LGBT dalam 
media, akhirnya menjadilah LGBT itu sangat popular di kalangan 
masyarakat luas. Masyarakat semakin familiar dan menjadi trending 
topik di kalangan semua usia. Banyak muncul publik leader opinion 
akan ketidaksukaan kepada kaum LGBT secara umum menjadi 
konsumsi publik melahirkan pandangan bahwa LGBT mengganggu 
dan membahayakan apalagi jika itu di lingkungan sekolah. Muncul 
asumsi bahwa gay misalnya dapat menular, serta dengan sengaja 
menularkan. Fenomena itu memunculkan salah persepsi publik 
terhadap persoalan LGBT.

Arus golabalisasi sangat pesat dan dengan pengaruh teknologi 
canggih, khususnya teknologi informasi dan dan komunikasi. 
Manusia Indonesia mengalami era kekinian yang sama dialami 
oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia yang lambat laun menggerus 
nilai norma agama yang selama ini dipegang teguh, akhirnya karena 
pengaruh globalisasi ini mengubah perilaku hidupnya dengan 
kegiatan rutinitas dengan urusan pribadi asyik dengan teknologi 
yang dikenalnya, mengubah perilaku yang seharusnya manusia 
sebagai makhluk sosial atau human capital, cendrung menjadi 
hidup yang individualistik. Hal ini sangat bertentangan dengan 
kebiasaan warga Negara Indonesia yang terkenal dengan hidup 
kekeluargaan yang kental makna, dengan nilai kegotong-royongan. 
Perubahan atau pergeseran nilai ini akan berpengaruh pada sistem 
ekonomi, sosial, budaya, politik, dan idiologi.

Eksitensi dan pemberlakuan HAM di Indonesia menimbulkan 
keresahan kelompok kehidupan LGBT sehingga mencari dan 
bahkan menutut kepada negara agar diakui keberadaanya dan 
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diterima statusnya di masyarakat. Mereka mencontohkan diakuinya 
pernikahan sejenis di negara Amerika Serikat melalui keputusan 
Mahkamah Agung. Hal ini memicu kelompok kecil masyarakat 
penganut perilaku LGBT yang berada di Indonesia berharap, angin 
kegembiraan dari AS itu bisa berembus ke Indonesia dan menjadi 
keputusan resmi sebagai bentuk pengakuan pernikahan sejenis dari 
pemerintah.

Humanity opinion bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak 
sependapat dengan legalitas pernikahan sejenis. Pernikahan sejenis 
dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma susila 
dan agama. Di sinilah menjadi perhatian dari agama-agama di 
Indonesia untuk berperan aktif dan selalu monitor ataupun kontrol 
secara langsung kepada umatnya untuk memberikan pemahaman, 
begitu pula dengan agama Hindu untuk ikut berperan serta dalam 
mensosialisasikan ajaran agamanya.

LGBT DALAM PANDANGAN AGAMA

LGBT yang sangat ramai diperbincangkan diberbagai media telah 
mengundang berbagai pihak untuk memberikan pendapat dan/atau 
opininya baik tinjauan dari perspektif hukum maupun perspektif 
agama. Secara hukum di negara Republik Indonesia (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan tegas dinyatakan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah, jika 
diselenggarakan: a. menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaanya itu; b. secara tertib menurut hukum syari’ah (bagi 
yang beragama Islam); c. dicatat menurut perundang-undangan, 
dengan dihadiri oleh pegawai pencatat perkawinan. Kemudian, 
di sisi lain secara konstitusional, negara wajib melindungi setiap 
warga negaranya sehingga terdapat dua hal yang berbeda dalam 
yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sikap terhadap para 
pelaku LGBT.
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Dalam perspektif agama ditemukan berbagai pandangan yang tidak 
persis sama, bahkan berbeda. Agama Islam memandang bahwa 
LGBT sebagai penyimpangan perilaku seksual yang ditolak dan 
dinyatakan haram karena bertentangan dengan ajaran Islam (Al-
Quran), bahkan kepada meraka dijatuhkan sanksi.

Agama Kristen memiliki pandangan yang hampir sama dengan 
Katolik yang menyatakan bahwa Tuhan telah merancang agar 
hubungan sex dilakukan hanya diantara pria dan wanita dan hanya 
dalam ikatan perkawinan. Alkitab mengutuk pencabulan, yang 
mencakup perilaku homosexsual maupun heterosexsual terlarang, 
namun yang dibenci adalah perilakunya, bukan orangnya. Demikian 
pula Katolik memandang bahwa memilih orang yang sama untuk 
kegiatan sexsual berarti menggagalkan simbolisme dan makna 
dari rancangan sexsual oleh Sang Pencipta. Aktivitas homosexsual 
bukan persatuan komplementer yang mampu meneruskan hidup 
sehingga menghalangi panggilan hidup menurut Injil. Oleh karena 
itu, kedua agama tersebut menolak tindakan sexsual kaum Gay 
atau Lesbian karena menyimpang dari tujuan perkawinan, namun 
menerima dan mencintai mereka sebagai sesama saudara, tidak 
menghakimi apalagi mendiskriminasi. 

Agama Buddha sebenarnya tidak membahas masalah LGBT secara 
khusus. Ajaran Buddha secara umum mengembangkan kesadaran 
cinta kasih kepada semua ciptaan dan menjauhi sifat-sifat iri dengki 
dan benci, sehingga terhadap para pelaku LGBT harus diperlakukan 
dengan penuh cinta kasih dan mendoakannya agar bebas dari 
penderitaan. Dikatakan bahwa orientasi seksual merupakan bawaan 
lahir dan atau perkembangan sejak dini dalam diri seseorang, sama 
halnya seperti orientasi heteroseksual, bahwa mengubah hukum 
yang berlaku tidaklah akan bisa mengubah orientasi seksual 
seseorang, dalam artian bahwa apabila pernikahan sesama jenis 
dilegalkan atau tidak dilegalkan tidak akan mengubah orientasi 
seksual seseorang yang dari heteroseksual menjadi homoseksual 
seperti kekawatiran banyak orang. Dalam pandangan lain bahwa 
pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri seseorang LGBT, 
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karena begitu banyak kaum LGBT jiwa dan emosinya terganggu. 
Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan dengan baik dan dibina 
dengan penuh kasih sayang. 

Perspektif Hindu terhadap LGBT

Agama Hindu memandang bahwa kelahiran sebagai manusia, 
bagaimanapun keadaannya harus diterima sebagai anugrah mulia 
dan berharga dari Brahman Yang Maha Esa. Hal ini dapat dibaca 
dalam kitab Sarasamuccaya, 2, 3, dan 9, yang menyakatakan 
sebagai berikut:

“manusah sarvabhutesu
vartate vai subhasubhe,
asubhesu samavistam
subhesvevakarayet”.

Artinya:

Diantara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan 
sebagai manusia sajalah, yang dapat melaksanakan 
perbuatan baik ataupun buruk: leburlah ke dalam perbuatan 
baik segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya 
(pahalanya) menjadi manusia.

“upabhogaih parityaktam
natmanam avasadayet,
candala tvepi manusyam
sarvatha tata durlabam”

Artinya:

Oleh karena, jangan sekali-kali besedih hati sekalipun 
hidupmu tidak makmur, dilahirkan menjadi manusia itu, 
hendaklah menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat 
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sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun 
kelahiran yang hina.

“yo durlabhataram prapya
manusyam lobhato narah,
dharmavamanta kamatma
bhavet sakalavancitah”.

Artinya:

Bila yang beroleh kesempatan menjadi orang (manusia), 
ingkar akan pelaksanaan dharma, sebaliknya amat suka ia 
mengejar harta dan kepuasan nafsu serta berhati tamak, 
orang itu disebut kesasar, tersesat, dari jalan yang benar.

Pada dasarnya manusia selain sebagai mahluk individu, juga 
sebagai mahluk sosial sehingga mereka harus hidup bersama-sama 
untuk mencapai tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia 
dengan jenis kelamin yang berbeda (pria dan wanita) yang masing-
masing harus menyadari perannya. Telah menjadi kodratnya sebagai 
mahluk sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk 
saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. 
Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses 
perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban 
bagi umat Hindu. Di dalam Manava dharmasastra IX.96 disebutkan: 
“prnjanarthan striyah sristah samtarnartham ca manavah, tasmat 
sadharano dharmah srutam patnya sahaditah”. Artinya: “untuk 
menjadi ibu wanita itu diciptakan, dan untuk menjadi ayah, laki-
laki itu diciptakan”.

Merujuk pada sloka-sloka tersebut maka perilaku lesbian, gay, 
biseksual, dan transgender (LGBT) cenderung tidak sesuai dengan 
dharma kehidupan menurut ajaran Hindu. Umat Hindu dianjurkan 
untuk selalu berbuat dharma dan swadharmanya (kewajiban yang 
melekat sesuai potensi dirinya), seperti: mensyukuri keadaannya 
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terlahir sebagai manusia itu adalah utama, secara biologi merujuk 
pada jenis kelamin yang dimilikinya, dan mengetahui tugas 
fungsinya terlahir menjadi manusia dengan jati dirinya sebagai 
laki-laki atau wanita serta bakat sifat yang dibawanya sejak lahir.

Dalam konteks tujuan agama Hindu, individu yang LGBT 
menunjukkan “pengingkaran” dan tidak mensyukuri kelahirannya 
karena tidak memahami tujuan hidupnya dengan kodrat sebagai 
pria dan wanita. Individu yang LGBT cenderung menuruti nafsu 
birahi atau kepuasan seks saja sebagai penentu keberadaannya 
(eksistensi) dirinya terlahir di dunia ini, sedangkan di dalam agama 
Hindu lebih ditekankan kepada pengendalian diri terutama panca 
indrianya atau kama. Sloka Bhagavad Gita, III.7 menyatakan: 
“yas tvindriyani manasa, niyamya’rabhate’rjuna, karmendriyaih 
karma-yogam, asaktah sa visisyate”. Artinya: “sesungguhnya 
orang yang dapat mengendalikan panca indranya dengan pikiran, 
wahai Arjuna, dengan panca indranya bekerja tanpa keterikatan, ia 
adalah orang yang sangat dihormati”.

Jika kaum LGBT memaksakan eksistensinya agar diterima di 
masyarakat dan membuat kekacauan dalam hal tujuan perkawinan, 
menuntut untuk pengakuan perkawinan, maka hal ini bertentangan 
dengan tujuan perkawinan menurut agama Hindu. Ada 3 tujuan 
perkawinan menurut ajaran Hindu menurut Manava Dharmasastra 
yaitu:
1. Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama 

melaksanakan dharma yang meliputi semua aktivitas dan 
kewajiban agama seperti melaksanakan yajña, sebab di dalam 
grhastalah aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.

2. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang 
akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. 
Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak 
akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (pitra rna), 
kepada Deva (deva rna) dan kepada para guru (rsi rna).
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3. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual 
dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) 
yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma. 
Sebagaimana perihal diatas memasuki jenjang perkawinan 
bukan untuk sekedar memenuhi nafsu atau melampiaskan seks 
saja, tetapi yang lebih diutamakan adalah kewajiban memasuki 
klas grihasta dimana peran dan fungsi seorang laki-laki dan 
seorang perempuan benar-benar bisa dibuktikan yang akhirnya 
akan sangat membantu keberadaan kelestarian generasi penerus 
manusia yang suputra. 

Dari ketiga tujuan tersebut, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan 
oleh kaum LGBT yakni menjadi status ayah dan ibu sesuai 
kodratnya untuk meneruskan keturunan/generasi guna melestarikan 
keberlangsungan hidup manusia. Dari sisi dampak, perilaku kaum 
LGBT mengakibatkan timbulnya penyakit HIV/AIDS dimana 
menurunnya daya imun pada tubuh sehingga pengidap penyakit 
ini akan mengalami kemerosotan berat badan, kekebalan tubuh 
turun, yang pada akhirnya penyakit yang diderita tidak mudah 
disembuhkan atau bahkan mengakibatkan kematian.

Oleh kareana itu, perilaku LGBT harus dapat diantisipasi. Kasus 
LGBT tidak muncul dengan sendirinya, melainkan melalui 
proses perkembangan psikoseksual seseorang. Perkembangan 
seksualnya dimulai dari masa kanak-kanak sampai menginjak 
remaja (akil-balik). Pada saat dorongan seksualnya mulai muncul 
maka diperlukan perhatian terhadap pendidikan dan pembinaan 
dini dari pihak keluarga, memperhatikan pergaulan sosialnya, bila 
memungkinkan pihak keluarga melibatkan bimbingan konseling 
dari lembaga terkait.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018



PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga Waisnawa 
Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni Yogananda

26 HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA



27HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 03/KEP/SP/PHDI/VIII/2018

Tentang
HIV/AIDS DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa 
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 
ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang 
antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/
Keputusan dalam hal terdapat perbedaan 
pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka 
suci Veda serta di bidang keagamaan terkait 
masalah-masalah aktual.

  b. bahwa berkembangnya pandangan di masyarakat 
yang menganggap penderita penyakit HIV/AIDS 
sebagai kutukan yang berdampak pada perlakuan 
yang tidak manusiawi terhadap ODHA.

  c. bahwa dipandang perlu menetapkan Keputusan 
tentang HIV/AIDS Dalam Pandangan Agama 
Hindu pada Pesamuhan Sabha Pandita Parisada 
Hindu Dharma Indonesia tahun 2018.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/
MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design 
Hindu Dharma Indonesia;

  2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 
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Hindu Dharma Indonesia;
  3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 

Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/
TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program 
Umum Organisasi;

  4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: V/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Rekomendasi 
Bidang Khusus (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Memperhatikan: 1. Materi yang diajukan oleh Sabha Walaka 
Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai hasil 
pesamuhan tanggal 1 – 2 Agustus 2018;

  2. Usul/saran peserta dalam Pesamuhan Sabha 
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN
Menetapkan  : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA 

PANDITA TENTANG HIV/AIDS DALAM 
PANDANGAN AGAMA HINDU

Pertama  : Bahwa keberadaan penyakit HIV/AIDS 
menurut susastra Veda dipandang/ dimaksudkan 
sebagai pengendali perilaku manusia, terutama 
yang cenderung menyimpang dari jalan dharma 
(kebaikan/kebajikan/moralitas) dan merupakan 
bagian dari karma phala dan penebusan dosa.

Kedua  : Bahwa penyakit HIV/AIDS bukan merupakan 
“kutukan” bagi penderita dan keluarganya 
sehingga harus diperlakukan secara manusiawi.

Ketiga  : Bahwa terhadap penderita HIV/AIDS (ODHA) 
tidak dibenarkan melakukan pengucilan, 
pengusiran, dan tindakan sewenang-wenang 
lainnya yang menyebabkan penderita ODHA 
mengalami tekanan secara kejiwaan maupun 
sosial dan budaya.
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Keempat  : Menugaskan kepada Pengurus Harian 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk 
menggandakan Keputusan beserta lampirannya 
dan mendistribusikan kepada seluruh pemangku 
kepentingan;

Kelima   : Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada 
Hindu Dharma Indonesia Pusat melakukan 
sosialisasi/diseminasi bersama-sama dengan 
anggota Sabha Pandita dan anggota Sabha 
Walaka;

Keenam  : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018

PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga 
Waisnawa Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi



30 HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni 
Yogananda
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Lampiran:
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita 
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 03/KEP/SP/PHDI/VII/2018
Tentang: HIV/AIDS Dalam 
Pandangan Agama Hindu

HIV/AIDS DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

PENDAHULUAN

Gejala penyakit HIV/AIDS (Human Immuno Deficiency Virus/
Acquired Immuno Deficiency Syndrom) dan adanya ODHA (Orang 
Dengan HIV/AIDS) telah muncul puluhan tahun lalu yang dalam 
persepsi masyarakat menjadi penyakit yang dianggap menakutkan 
dan aib. Hal ini dipicu oleh pandangan bahwa karena penyebabnya 
antara lain diakibatkan oleh perilaku seks-bebas, penyakit tersebut 
tidak bisa disembuhkan, dan belum ada obatnya. Oleh karena akibat 
dari penyakit ini tidak hanya dialami oleh ODHA tetapi bisa juga 
menimpa keluarganya sehingga ada penderita yang dikucilkan, 
diusir dari lingkungannya, ada yang menolak memandikan 
jenazahnya, keluarganya ikut dikucilkan dan sebagainya. 

Pengucilan dan pengusiran penderita ODHA maupun keluarganya 
didorong oleh kesalahpahaman dan mitos yang keliru tentang 
penyakit HIV/AIDS. Informasi kesalahpahaman ini menyebar jauh 
lebih cepat dibanding edukasi yang dilakukan dan dijangkau oleh 
berbagai pemangku kepentingan. Secara empirik dapat ditelusuri 
dari pemberitaan media menunjukkan bahwa kesalahan persepsi 
tentang HIV/AIDS dan terhadap ODHA yang keliru itu masih tetap 
ada dan terjadi di masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan 
peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga-
lembaga keagamaaan. Dalam kaitan tersebut, Parisada Hindu 
Dharma Indonesia sangat dinantikan kehadirannya di tengah umat 
yang telah memitoskan HIV/AIDS itu sebagai penyakit “kutukan”, 
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penyakit yang penderitanya juga “terkutuk” sehingga mereka 
dikucilkan, diusir, sampai ke keluarganya.

KEJADIAN DI MASYARAKAT

Sudah menjadi kondisi umum bahwa penderita HIV/AIDS 
merasa rendah diri dan menutup diri dari lingkungannya seperti 
yang dinyatakan oleh seorang penderita HIV/AIDS di beberapa 
daerah yang akhirnya menutup diri dan minder, kemudian mereka 
cenderung menghakimi dirinya sendiri. Mereka umumnya tidak 
lagi bersemangat untuk berkarya dan putus asa dalam menjalani 
hidupnya. 

Rasa rendah diri penderita HIV/AIDS lalu diperkuat dengan sikap 
warga sekitar yang masih menganggap bahwa ODHA tersebut 
adalah aib bagi desa karena penyakit itu sangat mudah menular. 
Di beberapa daerah pada suatu waktu pernah ada kejadian bahwa 
warga tidak mau memandikan dan memakamkan jenazah penderita 
HIV/AIDS. Ada juga penderita HIV/AIDS beberapa kali diusir dari 
lingkungan tempat tinggalnya ketika warga mengetahui mereka 
mengidap penyakit tersebut.

Sehubunagn dengan fenomena negatif tersebut sangat diperlukan 
sosialisasi pemahaman tentang HIV/AIDS terutama terhadap ibu 
rumah tangga. Kemudian diikuti dengan tindakan medis yang 
bersifat preventif, seperti terhadap ibu hamil untuk mendapatkan 
pelayanan tes VCT (voluntary councelling test) sehingga dapat 
diketahui kondisi kesehatannya. Hal ini juga terkait dengan proteksi 
kesehatan bagi kelahiran bayinya.

PANDANGAN AGAMA HINDU TERHADAP HIV/AIDS

Dalam kehidupan di dunia ini terdapat kenyataan yang harus 
dialami manusia yaitu: suka-dukha-lara-pati (kesenangan/
kebahagiaan, penderitaan, sakit, kematian). Setiap orang ingin 
hidup bahagia namun kenyataannya penderitaan dan penyakit tidak 
mungkin ditiadakan, termasuk menderita karena penyakit HIV/
AIDS, bahkan juga kematian.
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Di dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa sesungguhnya hampir 
tidak ada peristiwa atau hal yang terjadi di jagad raya ini, terlepas/
terbebas dari hukum sebab akibat (Karma Phala). Setiap peristiwa 
yang terjadi (akibat) jelas terjadi oleh adanya suatu sebab. Demikian 
pula sebaliknya, suatu sebab dikehendaki atau tidak niscaya akan 
ada akibatnya. Semua ini tak dapat dihindari karena memang 
dititahkan oleh Sang Pencipta Semesta, sebagaimana dapat dikaji 
dari nilai-nilai yang tersurat dalam Sarasamuccaya, sloka 7, berikut 
ini:

Karmabhumiriya bhahman, phalabhumirasau mata
Iha yat kurute karma, tat paratropa bhujyate

Artinya:
Sebab, kelahiran menjadi manusia sekarang ini, adalah 
kesempatan melakukan kerja baik ataupun buruk, yang 
hasilnya akan dinikmati di akhirat; artinya, kerja baik ataupun 
buruk sekarang ini, di akhirat sesungguhnya dikecap akan buah 
hasilnya itu; setelah selesai menikamatinya; menitislah pengecap 
itu lagi; maka turutlah bekas-bekas hasil perbuatannya; wasana 
disebut sisi-sisa perbuatan yang tinggal sedikit dari bau sesuatu 
yang masih bekas-bekasnya saja, yang diikuti (peng)-hukuman 
yaitu jatuh dari tingkatan sorga maupun dari kawah neraka; 
adapun perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan di akhirat, 
tidaklah itu berakibat sesuatu apapun, oleh karena yang sangat 
menentukan adalah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan 
sekarang juga.

Bertolak dari sloka tersebut maka harus disadari bahwa adanya 
berbagai penyakit, termasuk HIV/AIDS harus diterima sebagai 
kenyataan kodrati yang juga datang dari Sang Maha Pencipta. 
Dalam kaitan ini juga harus disadari bahwa keberadaan suatu 
penyakit merupakan cobaan/ujian bagi penderita untuk menjauhi 
perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Untuk itu perlu disimak 
Sarasamuccaya, sloka 30, yang berbunyi:
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Pura sariramantako, bhinukti rogasarathih,
Prasahya jiwita ksaye, subham mahat samaharet

Artinya:
Sebab yang disebut kematian, segala macam penyakit itu 
merupakan pengemudinya, yang menyebabkan hidup itu 
berkurang, jika sudah kurang usia hidup datanglah maut, 
karena itu jangan lupa supaya diusahakan berbuat baik yang 
akan mengantarkanmu ke asal mulamu.

Berdasarkan sloka tersebut jelas bahwa suatu penyakit memang 
diciptakan ke dunia untuk maksud tertentu dan diakibatkan oleh 
sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut pada hakikatnya 
diakibatkan oleh unsur manusia itu sendiri karena kelalaiannya 
atau pelanggaran atas hukum-hukum kehidupan yang telah 
ditentukan oleh Hyang Widhi Wasa melalui Rtam. Realitas tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan peringatan atau bahkan ganjaran 
kepada perilaku-perilaku manusia yang melanggar norma-norma 
kehidupan di jagad raya ini. 

Kemungkinan terjadinya pelanggaran norma merupakan 
keniscayaan mengingat manusia memang diberi keleluasaan 
dalam hal tertentu oleh Tuhan untuk berpikir dan mengembangkan 
kehidupannya guna mencapai tujuan hidupnya, namun juga 
secara kodrati memiliki keterbatasan dan potensi ganguan berupa 
kehendak/nafsu dari dalam diri. 

Dalam keleluasaan itulah, sekaligus terdapat peluang adanya variasi 
tindakan yang tidak selalu benar, melainkan bisa saja mengarah 
kepada asubha karma (perbuatan menyimpang). Kemungkinan 
timbulnya penyimpangan itulah yang telah diantisipasi oleh Sang 
Pencipta dengan memberikan konsekwensi berupa penyakit. 
Dengan demikian, diharapkan agar melalui cobaan berupa penyakit 
tersebut akan menimbulkan rasa takut untuk melanggar norma 
kehidupan berupa dharma susila, sedangkan bagi yang terlanjur 
tertimpa cobaan penyakit tersebut diharapkan jera dan sadar 
kembali.



35HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

Walaupun sampai saat ini penyakit HIV/AIDS belum ditemukan 
obatnya, seseorang tidak boleh menyerah begitu saja, namun harus 
terus berupaya menghadapinya untuk menyelamatkan tubuh ini, 
sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga untuk merealisasikan 
tujuan hidup. Veda menyatakan “Dharmartha kama moksanam 
sariram sadhanam” yang artinya tubuh adalah sarana/alat untuk 
mencapai dharma, artha, kama, dan moksha.

Menyadari peranan tubuh yang demikian penting maka bagi yang 
belum sakit harus selalu bersyukur dan waspada dengan melakukan 
kebajikan sehingga terhindar dari serangan penyakit seperti HIV/
AIDS. Namun bagi mereka yang telah dinyatakan positif mengidap 
HIV/AIDS, hendaknya bisa menerima dengan lapang dada dan 
selalu berupaya membebaskan diri dari tekanan  jiwa melalui 
petunjuk susastra Veda.

Dalam sastra Veda, juga dijelaskan bagaimana memperlakukan 
orang lain sebagai sesama ciptaan Hyang Widhi Wasa: “Priyam ma 
kṛnu devesu, priyam rajasu ma kṛnu, priyam sarvasya pasyatah, 
uta sudra utārye” (Atharvaveda, XI.62.1), artinya: “Ya Tuhan 
Yang Maha Esa, semoga kami dicintai oleh para dewata dan para 
pemimpin bangsa. Semoga kami dikasi oleh semuanya, siapapun 
yang memperhatikan, apakah seorang pengusaha atau kah seorang 
pekerja”. Kemudian, dalam Yayurveda XI.7, disebutkan: “Yasmin 
sarvani bhutani, atmaiva bhudvijanatah, tatra ko mohah kah soka, 
ekatvam anupasyatah”. Artinya: “Bilamana orang yang cerdas 
menjalankan persatuan dengan seluruh dunia yang bernyawa 
(hidup) dan merasakan kesatuan dengannya, lalu semua keterikatan 
dan malapetaka akan lenyap. 

Demikianlah setiap orang hendaknya selalu berdoa kapada Tuhan 
Yang Maha Kuasa melalui segala manifestasi/prabhawa-Nya untuk 
kesembuhan orang yang menderita penyakit. Rgveda, VIII.22.10 
memberi petunjuk berupa mantra: “Asvina gatam, bhisajyatam yad 
aturam”. Artinya: “Ya Dewa Asvin, datanglah dan sembuhkanlah 
orang-orang yang sakit”.
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PENUTUP

Demikianlah pandangan agama Hindu yang menyatakan bahwa 
adanya penyakit HIV/AIDS dimaksudkan sebagai pengendali 
perilaku manusia terutama yang cenderung akan menyimpang 
dari dharma (kebaikan/kebajikan/moralitas). Perbuatan yang tidak 
baik yang bertentangan dengan agama adalah adharma yang harus 
dihindari sehingga tujuan hidup untuk mencapai Catur Purusa 
Artha dapat diwujudkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018

PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga 
Waisnawa Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa 
Acharya Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni 
Yogananda
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KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 04/KEP/SP/PHDI/VIII/2018

Tentang

PANDANGAN AGAMA HINDU TERHADAP 
RADIKALISME

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa 
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 
ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang 
antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/
Keputusan dalam hal terdapat perbedaan 
pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka 
suci Veda serta di bidang keagamaan terkait 
masalah-masalah aktual.

  b. bahwa di masyarakat telah berkembang paham-
paham radikalisme dengan berbagai faktor 
pendukungnya, dengan menjadikan agama 
sebagai salah satu alasan, paham ini telah 
mengancam eksistensi agama dan negara.

  c. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu 
menetapkan Keputusan tentang Pandangan 
Agama Hindu Terhadap Radikalisme pada 
Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2018.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: III/TAP/
MAHASABHA X/2011 tentang Grand Design 
Hindu Dharma Indonesia;
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  2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 
Hindu Dharma Indonesia;

  3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/
TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program 
Umum Organisasi.

Memperhatikan: 1. Materi yang diajukan oleh Sabha Walaka 
Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai hasil 
pesamuhan tanggal 1 – 2 Agustus 2018;

  2. Usul/saran peserta dalam Pesamuhan Sabha 
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA 
PANDITA TENTANG PANDANGAN AGAMA 
HINDU TERHADAP RADIKALISME

Pertama : 1. Bahwa salah satu penyebab berkembangnya 
radikalisme di masyarakat adalah akibat dari 
keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap 
pengetahuan dan ajaran agama;

  2. Menolak dengan tegas adanya paham radikalisme 
di masyarakat dengan pertimbangan bahwa:

  a. Radikalisme bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan yang ada di setiap agama terutama 
agama Hindu, terkait dengan ajaran Tat Tvam 
Asi dan Wasudhaiva Kutumbakam.

  b. Radikalisme mengancam kebhinekaan bangsa 
dan keberagaman kultur yang telah berkembang 
dengan baik di Indonesia serta telah dituliskan 
oleh leluhur dengan semboyan “Bhinneka 
Tunggal Ika”.
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  c. Radikalisme mengancam eksistensi agama dan 
negara.

  3. Turut aktif dalam pemberantasan paham 
radikalisme di masyarakat melalui peningkatan 
pemahaman nilai-nilai agama Hindu, 
penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, 
pengembangan wawasan pluralisme 
multikultural, dan pengaplikasian Dharma 
Agama dan Dharma Negara dengan baik;

  4. Pendidikan dan pengajaran agama Hindu baik 
sekolah formal maupun informal dilakukan 
dengan mengedepankan nilai-nilai universal dan 
nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua :  Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada 
Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk:

  1. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Agama 
Hindu Kementerian Agama, untuk menyusun 
buku pedoman pendidikan dan pengajaran 
agama Hindu yang mengedepankan nilai-nilai 
universal dan nilai-nilai kemanusiaan;

  2. Menggandakan Keputusan ini beserta 
lampirannya dan mendistribusikan kepada 
seluruh pemangku kepentingan;

  3. Menindaklanjuti dan meneruskan rekomendasi 
kepada Pemerintah sebagaimana tercantum 
dalam lampiran keputusan ini;

  4. Melakukan sosialisasi/diseminasi bersama-sama 
dengan anggota Sabha Pandita dan anggota 
Sabha Walaka.

Ketiga :  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.
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Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018

PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde 
Bang Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga Waisnawa 
Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika 
Sandi Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni Yogananda
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Lampiran:
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita 
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 04/KEP/SP/PHDI/VIII/2018
Tentang: Pandangan Agama Hindu 
Terhadap Radikalisme

PANDANGAN HINDU TERHADAP RADIKALISME

PENDAHULUAN

Radikalisme adalah suatu perilaku dan tindakan yang dalam 
konteks Indonesia belakangan ini, tidak lain berupa adanya 
kelompok-kelompok tertentu yang melakukan gerakan untuk 
mengganti Pancasila, NKRI serta menolak Bhinneka Tunggal Ika. 
Kelompok radikal ini tidak segan melakukan tindakan yang bersifat 
diskriminatif dengan cara-cara kekerasan.

Perkembangan kelompok radikal yang mulai muncul di Indonesia 
tahun 1983, ternyata berkembang pesat dan jumlahnya mencapai 
11 juta pada tahun 2011. Kemudian tahun 2016 jumlahnya di atas 
20 juta. Pertengahan tahun 2018, 39% mahasiswa perguruan tinggi 
favorit sudah terpapar paham radikalisme. Mereka melakukan 
berbagai gerakan untuk mengganti Pancasila dan NKRI tercatat 
sebanyak 370 kegiatan dalam berbagai bentuk di seluruh wilayah 
Indonesia.

Agama merupakan sendi yang suci bagi kehidupan. Agama 
sangat diperlukan untuk membimbing umat manusia guna 
menemukan jalan kehidupan yang benar. Dengan menghayati 
ajaran agamanya secara benar maka manusia atau komunitas umat 
dapat meningkatkan spiritualitas, etika, dan moralitasnya yang 
sangat berguna bagi upaya mencapai kesejahteraan lahir dan batin 
(moksartham jagadhitaya).
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Nilai-nilai agama memang menyentuh seluruh aspek kehidupan 
namun, di sisi lain tingkat pemahaman dan penghayatan umat 
terhadap hakikat ajaran agamanya sangat variatif. Hal ini dapat 
mengakibatkan adanya output yang berbeda dalam bentuk sikap 
dan perilaku, yang kadangkala berkembang menjadi eksklusif. 
Eksklusivitas inilah yang menjadi potensi konflik, yang kemudian 
mengristal ke dalam dilema sosial “antara persaingan dan kesetiaan” 
pada kelompok masyarakat atau komunitas umat, bahkan dapat 
berkembang ke arah radikalisme yang menimbulkah hard conflict.         

SASTRA-SASTRA VEDA BERKAITAN DENGAN NILAI-
NILAI KEMANUSIAAN DAN NILAI UNIVERSAL

Padahal setiap agama mengandung ajaran yang bersifat universal 
dan bersumber dari sabda suci (wahyu) Brahman/Tuhan Yang 
Maha Esa, yang dalam agama Hindu disebut Sanatana Dharma 
(kebenaran abadi). Ajaran ini tercantum di dalam kitab suci Veda. 
Setiap agama juga mengandung misi untuk menyampaikan nilai-
nilai kebenaran, kesucian, dan cara untuk mencapai kedamaian 
serta kesejahteraan kehidupan di dunia (sakala loka) maupun 
kedamaian abadi di akhirat (niskala loka). Namun demikian, sifat 
dari misi tersebut dapat saja berlainan bergantung dari sejarah, 
tempat/lingkungan alam/geografi, dan maksud ajaran agama itu 
diturunkan serta penafsiran terhadap teks/mantra yang tertulis 
dalam kitab suci.

Agama Hindu sebagai agama misi, dinyatakan melalui mantra yang 
tercantum di dalam kitab suci Veda:

Yathemam vacam kalyanim avadani janebhyah,
Brahma rajanyabhyam sudraya ca aryaya ca svaya caranaya ca.  

(Yajurveda XXVI.2)

“Sampaikanlah sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, para 
rohaniwan, raja/poemerintah, para niaga, para petani, nelayan dan 

buruh, 
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orang-orang di lingkunganmu serta kepada orang asing sekali 
pun”.

Misi keagamaan dalam ajaran Hindu adalah untuk menyampaikan 
nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, seperti etika kehidupan, 
moralitas, terutama ajaran  spiritual yang bersifat transendental guna 
mewujudkan kesejahteraan dunia (Jagadhita) dan pembebasan 
jiwa dari belenggu maya (duniawi) untuk mencapai kedamaian 
abadi (moksa).

Ajaran Hindu memberikan dasar yang kuat terhadap upaya 
membangun harmonisasi dan kemajuan bersama. Menurut ajaran 
Veda, manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari manusia 
lainnya, tak terpisahkan dari seluruh ciptaan Tuhan (Sang Hyang 
Widhi Wasa),  penakdir segala ciptaan-Nya. Manusia tidak 
dapat memisahkan dirinya hanya karena sebuah perbedaan, dan 
sesungguhnya ia berasal dari yang satu serta pada akhirnya akan 
kembali kepada yang satu jua.

Demikianlah di dalam pustaka suci Chandogya Upanisad IV.8.7 
dinyatakan: “ Sa ya eso’nima aitad atmyam idam sarvam, tat 
satyam sa atma tat tvam asi….” yang bermakna: “ Itu, yang 
merupakan esensi halus seluruh alam ini adalah dirinya sendiri, 
itulah kebenaran, itulah Atman, Itu adalah Engkau…”. Bahwa 
setiap manusia adalah saudara dari manusia lainnya dan teman dari 
insan ciptaan-Nya. 

Sesanti Tat Tvam Asi ini menjadi landasan etik dan moral bagi umat 
Hindu di dalam menjalani hidupnya sehingga ia dapat melaksanakan 
kewajibannya di dunia ini dengan harmonis. Berpedoman pada 
filsafat Tat Tvam Asi umat Hindu wajib mengamalkan ajaran 
agamanya secara inklusif menurut dasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 

Umat Hindu harus mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara, 
serta demi keluhuran harkat dan martabat umat manusia di dunia 
ini. Apa saja yang menjadi masalah suatu bangsa adalah masalah 
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yang harus dihadapi bersama, melalui kerjasama bahu membahu 
dalam suasana kerukunan sejati dengan sesama umat atau warga.  
Umat Hindu berkewajiban moral mengabdi kepada Negara yang 
disebut Dharma Nagara dan kewajiban moral mengamalkan ajaran 
agamanya disebut Dharma Agama.

Dengan demikian maka umat Hindu akan dapat berjalan seiring, 
selaras, serasi, dan seimbang dengan umat lain karena memiliki 
dasar pandangan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, bahkan dalam pergaulan internasional. 
Suasana kebersamaan dan kerukunan umat beragama, maupun 
sinergi suku, ras, antar golongan yang penuh perdamaian, niscaya 
akan terwujud dengan harmonis karena didorong oleh kesadaran 
nasional dan kesadaran individual dalam berbakti kepada Tuhan 
dan kemanusiaan. Karena itu, ajaran yang bersifat universal 
dapat dijadikan pedoman untuk mendialogkan berbagai hal untuk 
melakukan pencarian bersama, atau tujuan yang mulia untuk 
kepentingan bersama. Dialog hendaknya dimulai dari satu ukuran 
kerendahan hati, kejujuran, dan keterbukaan di depan misteri yang 
transenden. Hal ini perlu dilakukan, mengingat bahwa kebenaran 
mempunyai banyak sisi yang harus dicarikan titik-temu ke arah 
sudut pandang yang sama.

Dalam budaya keagamaan Hindu, bahkan dalam bentuknya yang 
paling populer canggihnya, fokus pada kesadaran individual 
ini selalu ada. Pengalaman keagamaan seseorang adalah urusan 
pribadi. Oleh karena itu, konsep kebebasan beragama bagi setiap 
individu bukanlah hal yang baru dengan budaya Hindu. Tidak ada 
otoritas di atasnya untuk menentukan keyakinan mereka dalam 
praktik keagamaan, yang di Barat merupakan revolusi budaya 
yang disebut sekularisme. Negara tidak memiliki hak untuk 
melarang atau memromosikan doktrin agama. Tidak heran bahwa 
Voltaire, yang sangat menentang cengkeraman totaliter Gereja 
atas hidup manusia, dan dapat dihitung sebagai salah satu ideologi 
sekularisme, menyebutkan agama-agama dari India dan China 
sebagai model bagaimana agama bisa menjadi eksplorasi bebas oleh 
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individu. Sejalan dengan pemikiran tersebut, keberagamaan Hindu 
Nusantara yang pluralis multikultural yang senafas dengan ajaran 
Veda, kiranya patut dijadikan model guna menjauhkan pemikiran 
dan sikap radikal yang negatif.

Berkaitan dengan itu, Frank Gaetano Morales berpendapat bahwa 
agama Hindu adalah agama yang memiliki sifat ekspansif (meluas) 
yaitu agama yang cenderung ke arah inklusivitas sosial dan filosofis. 
Secara keseluruhan, agama Hindu cenderung toleran terhadap 
perbedaan pendapat internal serta terbuka untuk kontribusi positif 
dari luar batas-batas kelembagaan imannya. Umumnya, mereka 
berusaha untuk merangkul realitas sosial, politik, dan filosofis yang 
ada di luar batas-batas sektarian agama itu. Agama meluas secara 
inheren, terbuka, liberal, progresif, dan menerima. Dikatakan pula 
bahwa banyak sarjana dan praktisi menyatakan bahwa agama 
Hindu secara radikal, ekspansif oleh hakikatnya. Hal ini dapat 
dilihat dalam ranah pemikiran filosofis dan teologis tradisional 
Hindu. Enam dasar filsafat Hindu (Sad Darsana), sementara benar-
benar bersatu dalam penilaian dan penerimaan landasan filosofis 
dasar kehinduan mereka, yang cukup beragam dalam pendekatan 
masing-masing untuk mencapai moksa, atau pembebasan spiritual 
tertinggi.

Meskipun ada keragaman dan kebebasan berpendapat baik di 
dalam dan di antara banyak aliran filsafat Hindu, mereka semua 
hidup berdampingan secara damai di India dan di Indonesia selama 
ribuan tahun. Mereka lebih memilih melakukan pertempuran di 
ranah perdebatan akademis yang beradab daripada pertempuran 
fisik yang menyengsarakan. 

Dalam kehidupan keagamaan, secara umum mereka berpegang 
teguh kepada enam dasar utama, yaitu: satyam (kebenaran), 
dharma (kebajikan), seva (pelayanan), santih (kedamaian), ahimsa 
(tanpa kekerasan), dan prema (cinta-kasih). Di dalam kitab suci 
Veda ditekankan bahwa setiap manusia hendaknya sadar bahwa 
Tuhan adalah sumber kebenaran, kesadaran dan kebahagiaan (Sat 
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citt anandam Brahman) yang mengisi spirit kehidupan kepada 
semua makhluk. Hukum suci-Nya adalah kebajikan (dharma) yang 
mengendalikan semua ciptan, apa yang ada diisi dan dikendalikan 
oleh Tuhan (Isavasyam idam sarvam).  Oleh karena itu, setiap 
orang harus melakukan pelayanan dengan hati penuh kedamaian, 
menghindari tindakan kekerasan dengan mengembangkan cinta-
kasih dan saling menyayangi. Imanensi Brahman Yang Esa dalam 
ciptaan-Nya akan menjadi saksi abadi yang bebas dari sifat segala 
ciptaan-Nya itu (saksi cetta kevalo nirgunasca).

Dengan demikian, untuk menyongsong kehidupan yang lebih 
kondusif, damai dan sejahtera di masa depan diharapkan setiap 
orang dapat mengembangkan cinta-kasih, atau menyuarakan 
“agama cinta” yang ditawarkan oleh Svami Vivekananda pada 
tahun 1893 di Cicago, Amerika Serikat. Cinta-kasih adalah perasaan 
yang melekat di lubuk hati manusia. Ia merupakan substansi 
yang menakjubkan dan dimiliki oleh setiap orang. Tanpa cinta-
kasih, kehidupannya akan terasa kering dan tidak mampu meraih 
kebahagiaan sejati, yang seringkali diaktualisasikan secara keliru, 
seperti layaknya jual-beli, memberi dengan mengharapkan imbalan. 
Cinta-kasih  sesungguhnya selalu menempatkan dirinya sebagai si 
pemberi, dan bukan si penerima. Orang yang memiliki cinta-kasih 
sejati ialah orang yang telah sadar bahwa Sang Mahakasih adalah 
Hyang Widhi Wasa, Brahman Yang Maha Esa, Tuhan sendiri. 
Tuhan akan membalas cinta-kasih seseorang dengan welas-asih 
yang melimpah. Kesadaran seperti inilah akan menumbuhkan 
suasana batin yang damai dan sejahtera, yang jauh dari pemikiran 
dan sikap radikalis.

Kitab suci Veda menekankan agar setiap orang mengembangkan 
cinta-kasih, saling menyayangi, menjauhi kebencian, menaati 
hukum, dan mengembangkan persahabatan sejati, sekaligus 
merupakan dasar untuk mewujudkan budaya damai. Beberapa 
mantra/sloka Veda itu menyatakan:
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Sahridayam sam manasyam avidveúam krinomivah,
Anyo anyam abhiryata vatsamjatkam ivaghnya.

“Wahai manusia, Aku telah memberimu sifat ketulusikhlasan 
dan mentalitas yang sama, serta perasaan berkawan tanpa 

kebencian; seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang 
baru lahir, demikianlah seharusnya engkau mencintai sesamamu”.  

(Atharva Veda III.30.1)

“Berbuatlah kebaikan kepada orang lain, seperti yang engkau 
inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang 

sama berasal dari Brahman Yang Esa. Perlakukanlah setiap orang 
sebagai sahabat karibmu”.  (Yajur Veda XI.6)

“Hendaknya dia tidak membenci segala makhluk,
bersahabat penuh kasih sayang, bebas dari egoisme dan 

keangkuhan, bersikap sama dalam suka dan duka, serta bersifat 
pemaaf”. (Bhagavad Gita XII.13)

“Hendaknya ia berbuat didunia fana ini dengan menyesuaikan 
diri terhadap pengetahuan dan keterampilannya, akal budinya, 

kekayaan dan kedudukannya, agar tercapai tujuan dan 
sasarannya”. (Veda Smerti V.18)

“Hendaknya jangan seorang pun melanggar undang-undang
yang dikeluarkan oleh Raja/Pemerintah, baik karena 

menguntungkan seseorang maupun merugikan pihak yang tidak 
menghendaki ”. (VII sloka 13)

“Ketentuan hukum itu memerintah semua makhluk,
hukum itu pula yang melindungi mereka, bahkan menjaga mereka 

selagi tidur. Orang-orang bijaksana menyamakannya dengan 
Dharma”. (VII sloka18)
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Doa untuk memohon karunia persahabatan sejati dinyatakan di 
dalam kitab suci Yajur Veda XXXVI.18, berbunyi:

Mitrasya ma  caksusa sarvani bhutani samiksantam,
Mitrasyaham caksusa sarvani bhutani samikse,

Mitrasya caksusa samiksamahe.

“Semoga semua umat memandang kami dengan ramah penuh 
persahabatan. Semoga kami dapat memandang mereka sebagai 

sahabat. Semoga kami semua saling berpandangan sebagai 
sahabat”.

Sesungguhnya, setiap agama memiliki konsep ajaran yang 
mengedepankan cintakasih, kerukunan, kedamaian, persahabatan, 
kesejahteraan, dan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu,  semestinya 
tidak perlu muncul persoalan atau konflik bila masing-masing 
secara inklusif mematuhi doktrin tekstual ajaran agamanya dengan 
pendekatan hermeunetik dan logika kemanusiaan. Menurut 
pandangan Hindu, doktrin tekstual kitab suci harus diyakini 
kebenarannya, sebagaimana dinyatakan dalam bab XVI sloka 23 
Bhagavad Gita:

Yah sāstra-vidhim utsriya, vartate kāma-kāratah,
na sa siddhim avāpnoti, na sukham na parām gatim.

“Ia yang meninggalkan ajaran kitab suci, berada di bawah 
pengaruh nafsu keinginan, tak akan mencapai kesempurnaan, 

kebahagiaan, dan tujuan tertinggi”

Pendekatan kontekstual untuk memenuhi tuntutan aktual kelompok 
agama maupun sekte-sekte yang ada di dalamnya haruslah dihindari 
karena seringkali memunculkan aneka ragam penafsiran yang dapat 
menimbulkan benturan antara satu dengan yang lain, bahkan juga 
sikap radikal. Hal ini barangkali perlu dikritisi melalui pendekatan 
filosofis dengan sikap empati, terutama dengan mengembangkan 
cinta-kasih dan budaya damai tanpa kekerasan. 
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Budaya damai bukan barang jadi, karena itu harus terus diupayakan 
oleh semua orang, tokoh agama, kelompok, dan lembaga 
masyarakat, maupun negara. Setiap umat beragama berkewajiban 
untuk berupaya mengamalkan ajaran agamanya secara baik dan 
benar.  

Negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta memfasilitasi setiap upaya ke arah penciptaan 
kesejahteraan masyarakat dan kerukunan sosial. Lembaga/institusi 
keagamaan berupaya melakukan pembinaan kepada umatnya agar 
beragama secara inklusif.

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa tokoh gerakan moral 
dan spiritual yang wacananya patut dijadikan refleksi dan bahan 
dialog dalam mengembangkan cinta-kasih dan budaya damai, 
seperti Mahatma Gandhi, Svami Vivekananda, Sri Satya Narayana, 
Rabindranath Tagore dan lainnya. 

Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kebenaran memiliki banyak 
sisi yang harus dilihat dari banyak sudut pandang. Ada banyak 
sudut pandang yang sah dalam satu rumah tangga yang kompleks. 
Ada banyak rumah tangga dalam satu desa. Ada banyak keyakinan 
dan ideologi dalam desa dunia. Ada banyak wilayah dari yang suci. 
Oleh karena itu, dialog harus dimulai dari satu ukuran kerendahan 
hati di depan misteri yang transendental. Bagaimana pun kita 
memahaminya, hendaknya disertai dengan beberapa pengakuan 
bahwa orang lain juga telah melihat sekilas satu bagian atau sisi 
dari kebenaran itu.

Svami Vivekananda mengatakan bahwa cinta-kasih itu memiliki 
kekuatan yang amat dahsyat. Hanya, kadangkala seseorang keliru 
dalam mencari obyeknya karena persepsi atau kecenderungannya 
yang berbeda. Para suci menghendaki agar setiap orang benar-benar 
berada dalam cinta-kasih Ketuhanan, mengarahkan cinta-kasih 
sepenuhnya kepada Tuhan tanpa mengharap pahalanya. Pahala 
cinta-kasih adalah kasih-sayang Tuhan, yang dapat menyingkirkan 
segala derita dan nestapa. Dengan kesadaran Ketuhanan itu mereka 
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melemparkan keinginannya yang sia-sia dan yakin bahwa cinta-
kasih, perbuatan mencintai, yang dicintai, dan yang mencintai itu 
adalah esa adanya.

Satya Narayana mengingatkan, bahwa tubuh ini ibarat rumah 
sewaan yang pada saatnya nanti harus ditinggalkan. Oleh karena 
itu, selama kita menghuni rumah sewaan ini, setiap waktu yang 
dimiliki harus digunakan untuk mencari pengenalan dan penemuan 
diri sejati. Beliau juga mengatakan, bahwa setiap tarikan nafas itu 
amatlah berharga, karena yang lewat takkan kembali lagi. Manusia 
harus memanfaatkan tubuh yang masih bernafas ini untuk mencari 
Dia sebagai Kebenaran yang hakiki, karena tanpa Dia, dunia ini 
akan terkatung-katung. Selanjutnya beliau mengatakan: ‘Hidup 
ini ibarat berladang; setiap orang harus meluku ladang hatinya, 
menanaminya dengan bibit cinta, mencabuti rumput-rumput 
keserakahan yang tumbuh di sana, kemudian, memeliharanya 
dengan pupuk sraddha dan bhakti (keyakinan dan ketakwaan). 
Akhirnya, tanaman itu niscaya akan tumbuh subur, berbunga kasih-
sayang, dan berbuah kebahagiaan.

Wacana lain disampaikan oleh Rabindranath Tagore. Beliau 
menyatakan, bahwa manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan untuk 
mencintai. Oleh karena itu, manusia  hendaknya mengembangkan 
cinta-kasih murni guna menemukan kesadaran tentang keberadaan-
Nya (imanensi Brahman) yang melimpah pada semua makhluk. 
Kebenaran cinta-kasih yang murni itu akan memperlihatkan dirinya 
yang sejati, seperti lampu memperlihatkan sinarnya, kemudian 
pergi meninggalkan materialnya menuju Matahari. Kebenaran 
Tuhan, akan dimunculkan kepadanya bila ia mengerti kebenaran 
Tuhan pada orang lain. Dapatkanlah sinar cinta-kasih dari Brahman 
Yang Esa dan Maha Penyayang, agar aspek negatif dari terpisahnya 
kita dengan orang lain, bukan lagi sebagai persaingan dan konflik, 
melainkan simpati dan kerjasama, yang dilandasi cinta-kasih dan 
jiwa damai penuh rasa persaudaraan.
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Rabindranath Tagore kemudian mengakhiri wacananya dengan 
menyatakan: “saya yakin, bahwa inilah untuk kita, pelajaran 
Upanisad, dan bahwa pelajaran ini sangat diperlukan masa kini 
untuk mereka yang membanggakan kemerdekaan yang dinikmati 
oleh negara mereka, mempergunakan kemerdekaan itu untuk 
membangun dunia yang gelap dari kebutaan rohani, di mana nafsu 
serakah dan kebencian dibiarkan untuk berkeliaran tanpa batas, 
yang mempunyai sekutu serupa diplomasi penipuan dan propaganda 
palsu yang luas, di mana jiwanya tetap terbelenggu, tertutup oleh 
darah dan daging yang membusuk dari korban-korbannya.

Demikianlah, wacana para suci dan tokoh dunia tersebut kiranya 
dapat  dijadikan bahan refleksi diri, baik secara peseorangan, 
komunitas umat, dan sebagai bangsa sehingga budaya damai dan 
saling mengasihi dapat berkembang secara alami, di mana jiwa 
terbimbing maju, dicerahi oleh kebenaran, kesucian, dan keindahan 
(satyam, sivam, sundaram).

PARTISIPASI UMAT HINDU DALAM BERBANGSA DAN 
BERNEGARA

Umat Hindu melalui ajaran Catur Guru dan Catur Asrama 
merupakan pondasi yang bisa memberikan kontribusi untuk ikut 
menjaga NKRI dari upaya-upaya radikal yang ingin mengganti 
Pancasila dan sistem pemerintahan NKRI. Dengan Catur Guru 
pertama-tama kita umat Hindu dengan yakin sepenuh-penuhnya 
kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menjaga keutuhan NKRI ini 
bila kita mendukung Guru Wisesa (pemerintah) yang berdasarkan 
Pancasila dan NKRI. Tidak kalah pentingnya memperhatikan 
pendidikan (Guru Pengajian). Pendidikan yang memang tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Sementara 
dengan Guru Rupaka (orang tua) sangat penting untuk menekankan 
agar para orang tua mendidik putra-putrinya agar terbentuk karakter 
yang menomorsatukan kejujuran dan keberanian.
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Dengan nilai-nilai ajaran Hindu sebaik itu tidak cukup untuk 
menjaga NKRI kalau umat Hindu tidak berpartipisasi dan 
berkontribusi secara aktif mengambil peran yang dibutuhkan oleh 
Negara untuk menjaga eksistensi bangsa dan Negara seperti yang 
dikehendaki oleh para pendiri bangsa. 

KESIMPULAN

Menyadari bahwa radikalisme sering kali mengancam nilai-nilai 
kemanusiaan, bahkan menimbulkan mala-petaka maka setiap orang 
hendaknya menjauhi sikap eksklusif, arogan, dan sektarian dengan 
melakukan pencerahan melalui pengamalan ajaran agama secara 
inklusif serta penuh ketakwaan (bhakti) kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penegakan 
hukum terhadap kelompok-kelompok radikal ini walaupun sangat 
terlambat. Namun upaya pemerintah harus didukung oleh seluruh 
komponen bangsa termasuk umat Hindu kalau kita ingin tetap hidup 
rukun dan damai diwilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila 
dalam suasana kebhinekaan yang merupakan warisan sejarah sejak 
sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini harus dilakukan dengan 
upaya yang sungguh-sungguh. Pertama dengan mulai menanamkam 
dan menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila untuk 
membangun karakter bangsa yang mengedepankan kejujuran 
sebagai karakter yang sangat penting. Seperti yang dikatakan Bung 
Karno bahwa muara pendidikan adalah pembangunan karakter 
(nation and carakter building).

Rekomendasi Kepada Pemerintah:
1. Melakukan pemetaan ulang dan pemetaan terhadap ormas-

ormas yang perilakunya radikal, baik yang berbadan hukum/
tidak berbadan hukum, terhadap ideologi ormas, susunan 
pengurusnya, kelengkapan administratifnya, serta kegiatan-
kegiatan ormas yang bersifat dan bertindak radikal tersebut.
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2. Melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas yang memiliki 
ideologi radikal dan melakukan pembekuan terhadap aset-aset 
ormas radikal tersebut.

3. Melakukan sosialisasi/disiminasi aktualisasi nilai-nilai 
Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, baik 
dilembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga 
keagamaan dan ormas-ormas.

4. Membuat regulasi yang mengatur agar tokoh ormas yang 
pernah dihukum pidana karena kegiatan-kegiatan yang 
bertentangan dengan Pancasila dilarang mendirikan dan 
menduduki jabatan sebagai pengurus suatu ormas.

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat nilai-nilai budaya 
lokal agar bisa menyaring budaya asing.

6. Melakukan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu 
terhadap kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti 
sistem pemerintahan di luar NKRI dan Pancasila.

7. Melarang buku-buku yang isinya bertentangan dengan 
Pancasila dan NKRI.

8. Mencegah penyalahgunaan media sosial (medsos).

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018

PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga 
Waisnawa Lokanatha



54 HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni 
Yogananda
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KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA 
PANDITAPARISADAHINDUDHARMAINDONESIA 

Nomor: 05/KEP/SP/PHDI/VIII/2018

Tentang

HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa  Sabha  Pandita  menurut  ketentuan  
Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga  
Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  Pasal  15  
ayat  (1)  dan(2)  memiliki  fungsi  dan  wewenang 
antara  lain menetapkan  Bhisama  dan Ketetapan/ 
Keputusan   dalam   hal   terdapat   perbedaan   
pemahaman   dan penafsiran terhadap pustaka 
suci Veda serta di bidang keagamaan terkait 
masalah-masalah aktual.

  b. bahwa  terjadi  polemik  di  masyarakat  tentang  
hukuman  mati,  terutama keterkaitannya dengan 
nilai-nilai agama dan hak-hak asasi manusia.

  c. bahwa    tindakan-tindakan    yang   membahayakan   
kelangsungan   hidup berbangsa    dan    bernegara    
serta    ancaman    terhadap    kemanusiaan 
memerlukan tindakan hukum yang mampu 
memberikan efek jera.

  d. bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu 
menetapkan Keputusan tentang Hukuman  
Mati  Dalam  Pandangan  Agama  Hindu  pada  
Pesamuhan  SabhaPandita Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2018.
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Mengingat : 1. Ketetapan  Mahasabha  X  Parisada  Hindu  
Dharma  Indonesia  tahun  2011 Nomor:  III/
TAP/MAHASABHA  X/2011  tentang  Grand  
Design  Hindu Dharma Indonesia;

  2. Ketetapan  Mahasabha  XI  Parisada  Hindu  
Dharma  Indonesia  tahun  2016 Nomor:  II/TAP/
MAHASABHA  XI/2016  tentang  Anggaran  
Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 
Hindu Dharma Indonesia;

  3. Ketetapan  Mahasabha  XI  Parisada  Hindu  
Dharma  Indonesia  tahun  2016 Nomor:    III/
TAP/MAHASABHA    XI/2016    tentang    
Program    Umum Organisasi;

  4. Ketetapan  Mahasabha  XI  Parisada  Hindu  
Dharma  Indonesia  tahun  2016 Nomor:  V/TAP/
MAHASABHA  XI/2016  tentang  Rekomendasi  
Bidang Khusus (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

Memperhatikan:1.  Materi   yang   diajukan   oleh   Sabha   Walaka   
Parisada   Hindu   Dharma Indonesia sebagai 
hasil pesamuhan tanggal 1 – 2 Agustus 2018;

  2.  Usul/saran   peserta   dalam   Pesamuhan   Sabha   
Pandita   Parisada   Hindu Dharma Indonesia 
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA 
PANDITA TENTANG HUKUMANMATI 
DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

Pertama :  Hukuman  mati  masih  tetap  relevan  dilakukan   
sebagai  upaya  penegakan hukum, yang disertai 
pertimbangan:

  1. Adanya   rujukan   susastra   Hindu   (Sruti   dan   
Smrti)   sebagai   dasarpelaksanaan  hukuman  
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mati,  yang  menurut  susastra  Veda   dinyatakan 
sebagai bagian dari penebusan dosa bagi 
pelakunya;

  2. Bahwa  hukuman  mati  merupakan  penegakan  
Dharma  dalam  melindungi masyarakat lemah 
yang menjadi korban kejahatan;

  3. Adanya  kejahatan yang mengancam keselamatan 
dan hak asasi manusia,termasuk kejahatan   
pembunuhan dengan kekerasan, dengan korban 
yangbisa  menimpa  orang-orang  yang  lemah,  
seperti  perempuan,  anak-anak,sampai kejahatan 
pembunuhan melalui terorisme;

  4. Keputusan  hukuman  mati  dilakukan  melalui  
proses  peradilan  yang  adildan transparan.

Kedua :     Menugaskan  kepada  Pengurus  Harian  
Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia Pusat     
untuk     menggandakan     Keputusan     beserta     
lampirannya     dan mendistribusikan kepada 
seluruh pemangku kepentingan;

Ketiga :     Menugaskan  kepada  Pengurus  Harian  Parisada  
Hindu  Dharma  IndonesiaPusat melakukan 
sosialisasi/diseminasi bersama-sama dengan 
anggota SabhaPandita dan anggota Sabha 
Walaka;

Keempat :     Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapatkekeliruan, akan 
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018



PIMPINAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Dharma Adhyaksa

Ida Pedanda Nabe Gde Bang 
Buruan Manuaba

Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga Waisnawa 
Lokanatha

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni Yogananda
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Lampiran:
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 05/KEP/SP/PHDI/VII/2018
Tentang: Hukuman Mati dalam 
Pandangan Agama Hindu

HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

PENDAHULUAN

Hukuman mati memang masih diterapkan banyak Negara di dunia.   
Namun, setiap saat terutama diHari  Internasional  Melawan  
Hukuman  Mati,  yang  jatuh  setiap  10  Oktober,  Amnesty  
International Indonesia  dan  Kontras  (Komisi  untuk  Orang  Hilang  
dan  Korban  Tindak  Kekerasan)  menyerukan kepada para pihak 
berwenang di Indonesia untuk segera melakukan evaluasi terhadap 
semua kasus-kasus   dengan   vonis   mati   dengan   pandangan   
untuk   melakukan  perubahan   penghukuman,   dan melakukan 
moratorium terhadap eksekusi mati sebagai langkah penting 
menuju penghapusannya.

Dalam  prakteknya  seringkali  terjadi  kesalahan  dalam  menjatuhkan  
hukuman  walaupun  hakimnya tidak  disuap  dan  sudah  bekerja  
sesuai  mekanisme  peradilan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sebagai 
contoh di negara lain Ratu Elizabet di Inggris pada suatu ketika 
terpaksa berlutut di depan kuburan seorang  ayah  yang  telah  
dieksekusi  mati  karena  dituduh  memperkosa  anak  kandungnya.  
Tetapi ternyata   belakangan   muncul   pelaku   yang   sebenarnya.   
Contoh   ini   mengharuskan   pelaksanaan hukuman   mati   harus   
dilakukan   secara   sangat   selektif   dan   berkeadilan   dimana   
negara   harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk pelaksanaan 
yang adil tersebut.
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Sebagaimana diberitakan, disebutkan bahwa seruan tersebut   
menindaklanjuti keputusan Pemerintah RI  yang  untuk  pertama  
kalinya  menerima  rekomendasi  dari  Dewan  HAM  PBB  lewat  
mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada September 2017   
lalu   untuk mempertimbangkan penerapan moratorium     eksekusi     
mati     dengan     pandangan     untuk     menghapuskan     hukuman     
mati; mempertimbangkan  penerapan  de  jure  moratorium  
hukuman  mati  dan  memberikan  keringanan terhadap  vonis-vonis  
mati  yang  ada;  dan  akan  mengambil  langkah-langkah  menuju  
penghapusan hukuman mati.

Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini terkait bermasalahnya 
beberapa kasus hukuman mati di Indonesia  khususnya  menyangkut  
aspek-aspek  pelanggaran  prinsip  peradilan  yang  adil  (fair  
trialprinciples).

Pertama,  pada  Januari tahun  2017  Mahkamah Agung (MA)  
membatalkan vonis  mati  PN  Gunung Sitoli  di  Sumatera  Utara  
terhadap  Yusman  Telaumbanua  untuk  kasus  pembunuhan  
berencana  dan mengubahnya menjadi vonis 5 tahun penjara. 
Kegagalan aparat penegak hukum dalam menentukanusia Yusman 
saat kejadian, digunakannya pengakuan lewat paksaan sebagai 
barang bukti, ketiadaan penterjemah Bahasa lokal, dan tidak 
kompetennya pengacara menjadi elemen unfair trial pada kasus ini.

Kedua,  pada  Juli  tahun  ini  Ombudsman  RI  menyimpulkan  
bahwa  Jaksa  Agung  telah  melakukan eksekusi  mati  secara  
maladministrasi  terhadap  Humphrey “Jeffâ”  Jefferson  Ejike  
(pada  29  July 2016),   seorang   WN   Nigeria   pada   kasus   
narkotika.   Ombudsman   RI   menyatakan   bahwa   Jeff
seharusnya tidak boleh dieksekusi mati karena masih memiliki 
proses pengajuan grasi  yang belum diputus.

Ketiga, seusai pelaksanaan eksekusi mati terhadap 4 terpidana mati 
di Pulau Nusakambangan pada
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29  Juli  2016,  juru  bicara  pihak  Kejaksaan  Agung  menyatakan  
bahwa  alasan  menangguhkan  atau tidak  dieksekusi  matinya  10  
terpidana  lainnya  “yang  sudah  masuk  daftar  eksekusi  mati” 
adalah untuk memastikan tidak adanya kesalahan faktor yuridis 
atau non-yuridis.

Ketiga  hal  di  atas  harusnya  sudah  menjadi  alasan  kuat  
bagi  para  pihak  berwenang  untuk  segeramelakukan evaluasi 
komprehensif terhadap seluruh kasus-kasus vonis mati lewat suatu 
badan yang independen.   Temuan-temuan   riset   yang   dilakukan   
oleh   organisasi-organisasi   HAM,   termasuk Komnas  HAM  
telah  mengangkat  persoalan  sistemik  cacatnya  sistem  peradilan  
di  Indonesia  bila dibandingkan  dengan  prinsip  fair  trial  
internasional,  yang  wajib  jadi  jaminan  untuk  penanganan kasus-
kasus hukuman mati.

Temuan-temuan tersebut berbicara soal ketiadaan akses pengacara 
bagi tersangka saat dia ditangkap dan diproses; pengunaan pengakuan 
tersangka sebagai bukti di persidangan walaupun diambil secara 
paksa  atau  lewat  kekerasan;  ketiadaan  penterjemah  khususnya  
bagi  WN  asing;  eksekusi  tetap dilaksanakan meskipun ada upaya 
gugatan hukum yang sedang berjalan; dan ditemukannya terpidana 
mati yang memiliki masalah disabilitas mental.

Di tahun 2017 bertepatan dengan tahun ke-40 Amnesty International 
meluncurkan kampanye global anti hukuman mati pada 1977di 
mana saat itu hanya ada 16 negara  yang menghapuskan hukuman 
mati baik dalam sistem hukum mereka (de jure) dan secara praktik 
(de facto). Pada 2017 sudah ada 105  negara  di dunia yang 
menghapuskan  hukuman mati  untuk  segala macam kejahatan. 
Indonesia harus segera lebih dekat menuju arah penghapusan 
hukuman mati.

Tidak  ada  bukti  yang  meyakinkan  bahwa  hukuman  mati  
memiliki  efek  jera  yang  unik  dibanding penghukuman lainnya. 
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Statistik dari negara-negara yang telah menghapus hukuman mati 
menunjukan bahwa   ketiadaan   hukuman   mati   tidak   menghasilkan   
peningkatan   angka   kejahatan   di   mana sebelumnya dikenai 
hukuman mati, termasuk kejahatan-kejahatan terkait narkotika.

Organisasi  tersebut  menentang  penerapan  hukuman  mati  bagi  
semua  kasus  di  segala  kondisi  danmenganggap merupakan 
pelanggaran hak atas hidup, yang diakui oleh Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia,  dan  merupakan  penghukuman  yang  paling  
kejam,  tidak  manusiawi  dan  merendahkan martabat manusia.

HUKUMAN MATI MENURUT SASTRA HINDU

Dalam agama Hindu dikenal dengan yang dinamakan ahimsa. 
Ahimsa merupakan suatu ajaran yang menentang  tindak   kekerasan   
dan   dalam   ajaran   Hindu   juga   terdapat   pemahaman   bahwa  
jiwa seseorang tidak dapat dibunuh dan kematian hanya dibatasi 
pada kematian fisik. Jiwa seseorang akan terlahir kembali ke dalam 
tubuh yang berbeda.

Dalam Veda ada beberapa sloka yang berkaitan dengan hukuman 
mati yaitu:Atharvaveda X.5.25
“Sa ma jivit tam prano jahatu”

Artinya:
Orang yang berdosa seharusnya tidak diijinkan tetap hidup,  dia 
seharusnya dipenjara sampai seumur hidup.

Rgveda I.33.4
“Vadhir hi dasyum dhanim ghanena”

Artinya:
Seorang  kaya  yang  memperturutkan  hati  dalam  tindakan  
kriminal,  seharusnya  dipenjara sampai mati.
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Tinjauan  dari  ajaran  Hindu  yang  menyerukan  untuk  tidak  
menggunakan  hukuman  mati  tersebut.Salah  satunya   tercantum  
dalam  Kitab  Santiparva  dalam  bab  257  yang  menceritakan  
seorang pangeran  yang  menentang  pembunuhan  terhadap  pelaku  
kejahatan  yang  senantiasa  dilakukan  olehseorang Raja yang tidak 
lain adalah ayahnya sendiri.

Berikut isi dari percakapan tersebut:

Pangeran Satyavan:
Terkadang  kebajikan  membuat  kita  mengetahui  dosa  dan  dosa  
membuat  kita  mengetahuibentuk kebajikan. Dan tidak akan pernah 
mungkin membinasakan manusia dapat dianggapsuatu perbuatan 
yang bijak.

Raja Dyumatsena:
Apabila   mengecualikan   mereka   yang   harus   dibunuh   adalah   
bijak,   apabila   perampokdikecualikan, Satyavan, maka perbedaan 
antara kebajikan dan perbuatan dosa akan samar.

Pangeran Satyavan:
Tidak    dengan   membinasakan    seorang    pelaku   kejahatan,   
seorang    Raja   hendaknya menghukum  dia  sebagai  seseorang  
yang  ditakdirkan  berdasarkan  Kitab.  Seorang  Raja hendaknya  
tidak  berbuat  sebaliknya,  mengabaikan  moral  untuk  merendahkan  
martabat pelaku  kejahatan.  Dengan  membunuh  seorang  
pelanggar,  Raja  membunuh  banyak  orangtidak berdosa. Dengan 
membunuh seorang perampok tunggal, istri, ibu, bapa dan anak 
yang bersangkutan semuanya ikut terbunuh. Ketika dirugikan oleh 
seorang  pelaku kejahatan, Raja oleh karenanya harus merenungkan 
persoalan penghukuman. Terkadang orang jahat terlihat meniru 
kebaikan dari orang baik. Hal tersebut mencerminkan anak yang 
baik berasal dari keturunan orang jahat. Maka dari itu sebaiknya 
orang jahat tidak dimusnahkan. Pemusnahan seorang jahat tidak 
sesuai dengan hukum keabadian dalam agama Hindu.
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Isi dari percakapan Raja Dyumatsena dan Pangeran Satyavan inilah 
yang sering digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentang 
hukuman mati oleh umat Hindu.

Dalam  Manawa  Dharmasastra  Buku  ke-XI  (Atha  Ekadaso  
dhyayah)  bentuk-bentuk  kesalahan/kejahatan  digolongkan  pada  
upa-pataka  (kesalahan/  kejahatan  kecil)  dan  maha-pataka  
(kesalahan/kejahatan besar). Kesalahan/ kejahatan itu harus ―
ditebus‖ dengan prayascita.

Yang dimaksud dengan prayascita adalah pensucian kembali roh/ 
atman, tidak hanya dengan upacarasaja, tetapi juga dengan tapa-
brata-yoga-samadhi, dan menjalani hukuman atas dasar kesadaran, 
danpengakuan, serta terbukti sah telah berbuat kesalahan/ kejahatan.

Hanya pasal 74 yang sedikit mengkiaskan ―hukuman mati‖ sebagai 
berikut:

Laksyam   Sastrabhritam   Wa,   
Syadwidusamischayatmanah,   
Prasyedatmanamagnan   Wa,
Samiddhe Trirawaksarah

Artinya:
Atau  biarkan  menurut  kemauannya  sendiri  perlahan-lahan  
(suntik  mati),  menjadi  sasaranpanah  (hukum  tembak)  dari  para  
pemanah  (eksekutor)  yang  mengetahui  tujuan  itu  (yangbertugas) 
atau ia boleh terjun jungkir balik ke unggun api (kursi listrik?, 
kamar gas?).

HUKUMAN MATI DALAM MAHABHARATA

Kisah Shri Krisnha Memenggal Kepala Sisupala
Sisupala merupakan putra Damagosa dan Srutasrawa dari 
kerajaan Chedi, kerabat Vasudewa, sepupu Shri  Kresna.  Kitab 
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Bhagawatapurana menjelaskan  bahwa  Sisupala  merupakan  
penitisan  dari  Jayadan Wijaya, penjaga gerbang Waikuntha, 
kahyangan dewa Wisnu. Menurut kitab Mahabharata, Sisupala 
lahir dengan tiga mata dan empat lengan. Orangtuanya berniatuntuk 
membuangnya, namun sabda dari langit mencegah mereka untuk 
melakukan hal tersebut sebab Sisupala ditakdirkan untuk hidup 
sampai dewasa. Sabda tersebut mengatakan bahwa tubuh Sisupala 
dapat menjadi normal jika dipangku oleh seseorang yang istimewa, 
yaitu seorang titisan Wisnu, dan kematian Sisupala juga berada di 
tangan orang yang sama.

Ketika  keluarga  Basudewa  menjenguk  Srutasrawa,  Kresna  
turut  hadir.  Saat  Kresna  memangku Sisupala,  mata  dan  lengan  
tambahan  di  tubuh  Sisupala  langsung  menghilang.  Mengetahui  
haltersebut,  orangtua  Sisupala  sadar  bahwa kematian  Sisupala  
juga  berada  di  tangan  Kresna.  Mereka memohon  agar  Kresna  
mau  bersabar  dan  mengampuni  kesalahan  yang  diperbuat  
Sisupala  apabila anak   tersebut   sudah   dewasa.   Kresna   berjanji   
bahwa   ia   akan   menahan   kemarahannya.   Ia menambahkan,  
apabila  Sisupala  sudah  menghinanya  lebih  dari  100  kali,  dan  
penghinaan  itu dilakukan  di  hadapan  orang  banyak,  maka  Kresna  
berjanji  bahwa  ia  tidak  akan  segan  untuk membunuh Sisupala.

Setelah Jarasanda  dari  Magadha dibunuh oleh Bima  dalam  
sebuah pertarungan,  kerajaan  Magadhat unduk  pada  kerajaan  
Kuru.  Untuk  menegakkan  dharma  di  daratan  Bharatawarsha,  
Yudistira  dari Indraprastha menyelenggarakan upacara Rajasuya. 
Para raja dari kerajaan di penjuru Bharata warsha menghadiri 
aula Indraprastha, termasuk Sisupala dari Chedi. Ketika Yudistira 
bingung memutuskan siapa yang akan menerima hadiah terlebih 
dulu, Bisma—kakek Yudistira yang merupakan sesepuh Dinasti  
Kuru—berkata  bahwa  Kresna  paling  layak  mendapatkannya.  
Mengetahui  hal  tersebut, Sisupala menjadi dengki lalu menghina 
Kresna bertubi-tubi.
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Sambil menghina Kresna, Sisupala menantangnya untuk bertarung. 
Karena  Sisupala telah menghina Kresna  bertubi-tubi  dan  dilakukan  
di  hadapan  banyak  orang,  maka  Kresna  memenuhi  tantangan 
Sisupala. Dalam pertempuran, Sisupala tidak berhasil melukai 
Kresna. Sebaliknya, Kresna menebas  leher Sisupala dengan Cakra 
Sudarsana.

Setelah Sisupala terbunuh, salah satu peserta sidang protes, dia 
menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memberikan hukuman 
melampui atau melebihi dari perbuatan yang dilakukan seseorang, 
dan tidak boleh menjatuhkan hukuman sebelum raja yang 
memberikan hukuman. Sri Kresna menanggapi bahwa  hukuman  
bagi  seseorang  sebagai  pembersih  racun  bagi  diri  sang  pendosa  
(penebus  dosapelaku  kejahatan).  Dengan  hukuman,  pelaku  
kejahatan  dapat  dihentikan  dari  perbuatan  kejahatan (dosa)  
berulang-ulang.  Dan  Sri  Kresna  memenggal  kepala  Sisupala  
setelah  Maharaja  Yudistira menjatuhkan hukuman mati, sehingga 
Sri Kresna dikatakan tidak melanggar dharma (hukum).

Hukuman mati, saat ini dianggap melanggar HAM, terutama hak 
untuk hidup. Namun bila kita tinjau dari  sudut  pandang  yang  lain  
maka  logika  ini  sangat  fatal.  Seseorang  yang  telah  melakukan 
perampasan  terhadap  hak-hak  seseorang  maka  pelaku  kejahatan  
pun  harus  dirampas  haknya.Misalnya,  seorang  pembunuh  harus  
dihukum  mati,  karena  telah  merampas  hak  hidup  seseorang.
Pemahaman lebih dalam lagi, tanpa memberikan hukuman 
yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, akibatnya roh pelaku 
kejahatan akan tersiksa di neraka untuk menebus dosanya, dan 
akan dilahirkankembali  ke  dunia  sebagai  mahkluk  menderita,  
dan  besar  kemungkinan  akan  melakukan  kejahatan berulang 
yang lebih kejam (jika tidak bertobat setelah menjelma). Akan 
tetapi, dengan hukuman yang setimpal,  roh  dari  pelaku  kejahatan  
dibersihkan  dari  dosanya,  dan  masuk  surga  dan  dilahirkan 
kembali menjadi mahkluk yang lebih beradab, lebih baik dari 
kehidupan sebelumnya.
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Jika kita cermati, pandangan hukuman mati sebagai pelanggaran 
ham akan menjadi benar jika hanyamelihat dari sisi hukum duniawi 
(hukum modern), sebaliknya menjadi bukan kebenaran jika 
dilihatdari sudut pandang hukum agama yang meyakini adanya 
kehidupan setelah kematian (surga-neraka).

Dengan  kata  lain,  hukuman  mati  sebenarnya  masih  relevan  
diterapkan,  terlebih  lagi  masyarakat Hindu  meyakini  hukum  
karma.  Dalam  ajaran  Veda,  hukuman  dikatakan  sebagai  penebus  
dosa. Pelaku kejahatan kelas berat, terutama pembunuh dihukum 
dengan dibunuh maka atmanya terbebas dari dosa. Sedangkan 
apabila pembunuh tidak dihukum mati maka pembunuh ini akan 
menjelma, dan kelak  akan  mati  terbunuh  (demikian  terjadi  terus  
berulang  kali).  Dalam  hukum  Islam  pembalasan seperti itu 
(misalnya pembunuh dengan dibunuh) disebut Qisas.

Ada yang berlogika, bahwa jika seseorang dihukum mati maka 
yang menghukum mati akan dibunuh pada  penjelmaan  berikutnya  
karena  telah  melakukan  perbuatan  membunuh.  Ini  logika  yang  
fatal. Menurut ajaran Hindu, jika seseorang melakukan perbuatan 
atas nama, misalnya atas nama negara,seseorang tidak berdosa, 
inilah perbuatan yang dikatakan ―berbuat sebagai tidak berbuat‖ 
dan dalam hukum modern pun dikenal asas seperti itu.

Terkait hukuman mati, kejahatan yang pantas dipidana mati dalam 
pandangan hukum Hindu adalah orang yang melakukan perbuatan 
kejam atau kejahatan kelas berat. Merujuk pada kisah Mahabharata 
tersebut,  seseorang  yang  dapat  dipidana  mati  adalah  orang  
yang  melakukan  perbuatan  dosa  atau kejahatan berulang-ulang 
(residivis).
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HUKUMAN MATI DALAM SLOKANTARA DAN KUTARA 
MANAWA

Ada enam kejahatan yang digolongkan ke  dalam perbuatan kejam, 
yang disebut sad atatayi. KitabSlokantara  menyebutkan  ―Orang  
yang  membakar  rumah,  suka  meracuni,  dukun  jahat,  pembunuh, 
pemerkosa perempuan, penghianat, keenam ini dimasukan dalam 
golongan ―Atatayi‖. {Slokantara 71(32)}.

―….Keenam pekerjaan ini jangan dilakukan oleh manusia waras, 
karena sudah pasti perbuatan sepertiitu akan menyeretnya ke 
lembah neraka dan akan dianiaya berat oleh Dewa Yama. Jika ia 
hidup, ia akan  disakiti  dan  disiksa  oleh  budak-budaknya  sendiri.  
Demikian  kata  kitab  suci.  Setelah  mereka dimasak  hidup-hidup  
dalam  api  neraka,  mereka  akan  diserahkan  ke  permukaan  
bumi  ini  seperti menyerahkan serabut remuk. Akhirnya mereka 
akan bertebaran disana-sini. Mereka yang bersifat dan berlaksana 
demikian adalah kelahiran neraka‖ Terjemahan Bahasa Jawa Kuno 
(Slokantara Halaman 235).

Dalam   kitab   Kutara   Manawa   Agama   (Kitab   Perundang-
undangan   Majapahit),   ada   tiga   jenis kejahatan  dari  delapan  
jenis  kejahatan  (asta  dusta)  yang  jika  dilakukan  seseorang  
dapat  dipidana mati.

Perincian astadusta dalam kitab ―Kutaramanawa Agama‖ (disertasi 
Dr. Jonker) yang berbunyi:

Yang  masuk  kedalam  astadusta  dikatakan  :  orang  yang  
membunuh  orang  tak  berdosa,  menyuruh membunuh  orang tanpa  
dosa,  melukai  orang tanpa  dosa,  makan  bersama-sama  dengan  
pembunuh,sehilir  semudik  dengan  pembunuh,  berkawan  dengan  
pembunuh,  memberi  tempat  perlindungan kepada pembunuh, 
menolong pembunuh.
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Sekretaris,

Ida  Rsi Bhujangga Waisnawa 
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Ida Sinuhun Siwa Putra 
Parama Dhaksa Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Rsi Agnijaya Mukthi
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Selanjutnya dinyatakan:

―Itulah semuanya astadusta. Yang tiga dosa jiwa, yang lima dosa 
harta. Membunuh orang tanpa dosa, menyuruh  membunuh  orang 
tanpa  dosa,  melukai  parah  orang tanpa  dosa,  itu  semuanya  tiga  
dosa.Jika dosanya terbukti ketiga-tiganya, orangnya harus dihukum 
mati karena ketiganya itu dosa yangharus dibayar dengan jiwa‖.

Hukuman mati bukan hanya sebatas untuk memuaskan hati 
masyarakat yang merasa dirugikan, lebihdari  itu  hukuman  mati  
adalah  sebagai  penebus  dosa  akibat  perbuatannya,  sehingga  ia  
bebas  dari reaksi  dosa,  ―…  orang-orang  yang telah melakukan 
pidana dan telah pula dihukum oleh raja akan pergi ke surga karena 
telah bersih seperti halnya mereka yang telah melakukan perbuatan 
yang bajik (Manawa Dharmasastra VIII.318). 

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018
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KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 06/KEP/SP/PHDI/VIII/2018

Tentang

TATA CARA MASUK TEMPAT SUCI HINDU

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa 
PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU 

DHARMA INDONESIA TAHUN 2018
Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 
ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang 
antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/
Keputusan dalam hal terdapat perbedaan 
pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka 
suci Veda serta di bidang keagamaan terkait 
masalah-masalah aktual.

  b. bahwa tempat suci Hindu pada dasarnya 
berfungsi sebagai tempat sembahyang, namun 
pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk 
kepentingan lain.

  c. bahwa untuk menjaga kesucian dan keamanan 
tempat suci Hindu maka dipandang perlu 
menetapkan Keputusan tentang Tata Cara Masuk 
Tempat Suci Hindu dalam Pesamuhan Sabha 
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 
2018.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: V/TAP/
MAHASABHA X/2011 tentang Mekanisme 
Penyusunan Bhisama;
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  2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 
Hindu Dharma Indonesia;

  3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/
TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program 
Umum Organisasi;

  4. Keputusan Pesamuhan Agung Nomor: 09/Kep/
P.A. Parisada/VIII/2008 tanggal 3 Agustus 2008 
tentang Optimalisasi Fungsi Tempat Suci.

Memperhatikan : 1. Materi yang diajukan oleh Sabha Walaka 
Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai hasil 
pesamuhan tanggal 1 – 2 Agustus 2018;

  2. Usul/saran peserta dalam Pesamuhan Sabha 
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN
Menetapkan  : KEPUTUSAN PESAMUHAN SABHA 

PANDITA TENTANG TATA CARA MASUK 
TEMPAT SUCI HINDU

Pertama : 1. Dalam rangka menjaga kesucian tempat suci 
Hindu, setiap otorita (penyungsung/pengempon) 
dan petugas terkait, wajib:

  a. Menjaga kesucian tempat suci Hindu baik 
Uttama Mandala, Madyama Mandala, maupun 
Kanistama Mandala sesuai fungsinya.

  b. Membuat tata tertib masuk tempat suci Hindu 
sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini.

  c. Kegiatan di Uttama Mandala wajib mendapat 
pendampingan dari Pinandita atau petugas yang 
ditunjuk.
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  2. Parisada Hindu Dharma Indonesia wajib 
melakukan pembinaan dan pengawasan.

Kedua :  Menugaskan kepada Pengurus Harian 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk 
menggandakan Keputusan beserta lampirannya 
dan mendistribusikan kepada seluruh pemangku 
kepentingan.

Ketiga :  Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada 
Hindu Dharma Indonesia Pusat melakukan 
sosialisasi/diseminasi bersama-sama dengan 
anggota Sabha Pandita dan anggota Sabha 
Walaka.

Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018
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Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pandita Dharmika Sandi 
Kerthayasa

Wakil Dharma Adhyaksa

IPM Dhaksa Yaksa Acharya 
Manuaba

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida  Pandita Mpu Jaya 
Sattwikananda

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Acharya Agni 
Yogananda
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Lampiran:
Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 06/Kep/SP/PHDI/VIII/2018
Tentang: Tata Cara Masuk Tempat 
Suci Hindu

TATA CARA MASUK TEMPAT SUCI HINDU

PENDAHULUAN
 
Tempat suci Hindu memiliki sebutan, bentuk, ornamen, maupun 
ciri-ciri yang berbeda, namun sama-sama difungsikan sebagai 
tempat sembahyang dan/atau melakukan yajña, seperti: Mandir 
atau Mandira (Hindi), Alayam atau Kovil (Tamil), Devasthana atau 
Gudi (Kannada), Devalayam atau Kovela (Telugu), Puja Pandai 
(Bengali), Kshetram atau Ambalam (Malayayam), Candi (Jawa), 
Gurudwara (Sikh), Sanggar Pamujan (Jawa), dan Balai Basarah 
(Kaharingan).
Hampir seluruh tempat suci Hindu memiliki pembagian areal 
(mandala) yang fungsinya berbeda-beda, namun areal utamanya 
(Uttama Mandala/Jeroan) berfungsi hanya sebagai tempat 
sembahyang/ritual yajña. Bila memiliki lebih dari satu mandala maka 
penggunaan mandala yang lain dimanfaatkan untuk kepentingan 
yang bermanfaat bagi kehidupan umat Hindu. Sehubungan dengan 
itu, fungsi tempat suci Hindu dapat dioptimalkan.

OPTIMALISASI FUNGSI TEMPAT SUCI HINDU
Tempat suci umat Hindu sebagaimana diuraikan pada pendahuluan, 
sesungguhnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersembahyang 
atau untuk membina kecerdasan spiritual saja (spiritual quotient). 
Tempat suci Hindu juga berfungsi sebagai tempat untuk 
melakukan pembinaan intelligence/kecerdasan uttama lainnya, 
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seperti: kecerdasan intelektual (intellectual quotient), kecerdasan 
emosional (emotional quotient), kecerdasan daya-mampu (power 
intelligence), dan kecerdasan daya-juang (adversity quotient). 
Fungsi ini dikembangkan berdasarkan konsep Tri Mandala dan 
tujuan agama Hindu itu sendiri.

Penataan wilayah/area uttama mandala/jeroan difungsikan 
sebagai tempat pelaksanaan persembahyangan (Dewa Yajña) 
atau melakukan aktifitas ritus spiritual; wilayah/area madhyama 
mandala/jaba tengah difungsikan untuk melaksanakan Rsi Bhojana 
(Rsi Yajña), penyiapan upakara/sesaji, dan pembelajaran/latihan 
kerohanian lainnya; sedangkan wilayah/area kanistama mandala/
jaba sisi untuk melaksanakan Manusa Yajña dan Bhuta Yajña, 
peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi umat, dan aktifitas 
sosial lainnya. Dengan demikian maka tempat suci Hindu benar-
benar dapat difungsikan sebagai pusat pengkajian, pendalaman, 
pengembangan, dan pengamalan ajaran agama dan kerohanian yang 
bersifat vertikal (ritus spiritual), serta  pelayanan bagi pelaksanaan 
kegiatan  sosial yang bersifat horisontal (ritus sosial). 

Berkaitan dengan pengembangan fungsi tempat suci Hindu ini, 
Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2008 
telah menetapkan kebijakan melalui Keputusan Pesamuhan Agung 
Nomor: 9/Kep/P.A.Parisada/VIII/2008, tanggal 3 Agustus 2008, 
tentang Optimalisasi Fungsi Tempat Suci. Di dalam Lampiran 
Keputusan Pesamuhan Agung tersebut ditetapkan fungsi Tempat 
suci Hindu, yaitu sebagai:
1. Pusat pengembangan spiritualitas (Center for Spiritual 

Development);
2. Pusat pendidikan dan sumber daya manusia (Center for 

Education and Learning);
3. Pusat pengembangan seni dan budaya (Center for Arts and 

Culture Development);
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4. Pusat pelayanan kemanusiaan (Center for Humanitarian 
Services); dan

5. Pusat pemberdayaan ekonomi umat Hindu (Center for 
Empowering and Economic Development).

Di dalam Keputusan ini dicantumkan juga beberapa bentuk 
aktifitas atau kegiatan, yang sebenarnya masih dapat dikembangkan 
berdasarkan sumber ajaran Hindu (Sruti, Småti, Sila, Sadacara, 
Atmanastusti), Tri Pramana (Agama-Anumana-Pratyaksa dan 
atau Sastratah-Gurutah-Swatah, maupun Saksi-Likhita-Bukti), 
doktrin Satyam-Sivam-Sundaram, Desa-Kala-Patra, dan Dharma 
Siddhyartha (Iksa, Sakti, Desa, Kala, Tattva). 

Adapun bentuk aktifitas/kegiatan yang disarankan melalui 
Keputusan Pesamuhan Agung tersebut, masing-masing adalah:
1. Kegiatan pada Pusat Pengembangan Spiritualitas, yaitu:

a. Pelatihan Yoga dan meditasi/dharma sadhana;
b. Pendalaman ajaran dan spiritualitas secara rutin dan 

berkesinambungan, seperti dharmavacana,  dharmatula, 
dharmagita, dan dharmayatra.

2. Kegiatan pada Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM:
a. Pendirian dan pengelolaan Lembaga Pendidikan, seperti 

Sekolah Umum atau Pendidikan Agama/Vidyalaya, dan 
Pendidikan Keagamaan/Vidya Pasraman;

b. Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM, seperti: 
pelatihan bahasa, komputer, kewirausahaan, dan mata 
pelajaran sekolah;

c. Pembangunan Perpustakaan dan web based learning 
dengan menyediakan buku- buku agama, pengetahuan 
umum, dan sarana pembelajaran lain yang berbasis 
teknologi modern/web site.

3. Kegiatan pada Pusat Pengembangan Seni dan Budaya:
a. Menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan kesenian, 

seperti seni suara, seni tari, drama, gambelan, musik, dan 
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lain-lain baik tradisional maupun modern;
b. Melakukan kajian-kajian dan pentas budaya, disertai 

upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal (yang 
bermanfaat bagi pembinaan umat Hindu).

4. Kegiatan pada Pusat Pelayanan Kemanusiaan:
a. Menyelenggarakan layanan kesehatan secara terbatas 

dengan membangun klinik pengobatan medis, Ayur Vedik, 
maupun tradisional, dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
donor darah, serta layanan kemanusiaan lainnya;

b. Menyelenggarakan layanan konsultasi dan konseling bagi 
anak-anak, remaja, pemuda, dan keluarga yang berkaitan 
dengan kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, 
baik yang menyangkut masalah hukum, pendidikan, 
ekonomi, rumahtangga, dan sebagainya.

5. Kegiatan pada Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat:
a. Membangun dan mengembangkan sektor ekonomi 

(kerakyatan), seperti koperasi  dan usaha lainnya (yang 
tidak mengarah kepada sistem kapitalistik);

b. Membangun dan mengembangkan keberdayaan ekonomi 
umat melalui proyek intensifikasi di bidang pertanian, 
perkebunan, peternakan, dan sebagainya dengan 
membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat;

c. Mengupayakan pengadaan Pelabha-Tempat suci Hindu 
(Temple Property) untuk kelangsungan eksistensi dan 
peningkatan kapasitas fungsi tempat suci Hindu. 

Semua bentuk kegiatan yang dianjurkan dalam Keputusan 
Pesamuhan Agung tahun 2008 tersebut  masih dapat dikembangkan 
sehingga seluruh kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di tempat 
suci Hindu dapat memberi manfaat bagi semua warga, khususnya 
umat Hindu maupun warga lain di sekitarnya. Dengan demikian, 
optimalisasi fungsi tempat suci Hindu akan benar-benar dirasakan 
manfaatnya sebagai:
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1. Wahana pembelajaran dan pendalaman ajaran maupun nilai-
nilai Hindu Dharma secara sistematis serta berkelanjutan, 
dalam rangka meningkatkan mental spiritual umat baik anak-
anak, remaja, pemuda, maupun yang sudah berkeluarga;

2. Wahana  pengembangan wawasan keberagamaan dan rasa 
persaudaraan antar sesama umat Hindu maupun sesama warga 
bangsa;

3. Wahana  pengembangan wawasan intelektual, yaitu 
mengimplementasikan ajaran dan nilai-nilai Hindu Dharma 
dalam kehidupan nyata sehari-hari;

4. Wahana pengembangan wawasan multikultural melalui 
pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai 
budaya lokal yang dipadukan atau diserasikan dengan nilai-
nilai Hindu Dharma;

5. Wahana untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin dan 
mendiseminasikan kehidupan umat Hindu di tempat suci 
Hindu;

6. Wahana pengembangan wawasan kemanusiaan dan sikap 
empati melalui pelayanan kasih secara tulus terhadap sesama 
umat Hindu dan lingkungannya; dan

7. Wahana pengkaderan umat Hindu menjadi adikara (yang 
memiliki capacity, eligibility, dan competency) untuk bersaing 
memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik pada sektor 
swasta maupun pemerintahan.

Dalam rangka menjaga kesucian tempat suci Hindu guna 
meningkatkan sraddha, dengan melaksanakan yajna dan bhakti 
maka diperlukan tata cara atau aturan yang menjamin terjaganya 
kesucian tempat suci Hindu. Untuk itu perlu dibuat aturan Tata 

Cara Masuk Tempat Suci Hindu sebagai berikut:
1. Setiap orang yang masuk ke tempat suci Hindu harus bersih 

lahir bathin yaitu:
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a. Bersih lahir: sudah mandi, pakaian bersih dengan tata cara 
pakaian yang sopan/pantas/wajar untuk sembahyang.

b. Bersih bathin: pikiran yang hening, tenang, tentram dan siap 
memusatkan pikiran untuk berbakti kepada Hyang Widhi 
Wasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Umat Hindu atau pengunjung yang bertujuan untuk sembahyang, 
wajib menaati peraturan setempat (loka dresta), seperti 
mengenakan selendang/anteng atau dipercikan tirtha wighna-
ghna (pabersihan), sebelum masuk ke Uttama Mandala.

3. Dilarang masuk ke areal Uttama Mandala maupun Madyama 
Mandala, bagi:
a. Wanita yang cuntaka/sebel karena datang bulan, atau 

pendarahan karena sakit. 
b. Suami-istri yang cuntaka/sebel karena belum melaksanakan 

ritual prayascitta penyapuh lara (42 hari) setelah sang istri 
melahirkan dan belum melaksanakan ritual penebusan 
(nglungah) bagi calon janin karena keguguran (keruron) 
dan menggugurkan/aborsi (brunahatya).

c. Orang yang cuntaka/sebel dan belum melaksanakan ritual 
prayascitta setelah kedukaan karena meninggalnya anggota 
keluarga (kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kakak, anak, atau 
cucu).

d. Orang yang cuntaka/sebel karena selingkuh (mitra ngalang), 
dan perbuatan-perbuatan ternoda lainnya yang mencemari 
rohaninya.

e. Bayi yang belum diupacarakan tiga bulanan (nyambutin/
usia 105 hari).

f. Orang-orang yang tidak berkepentingan atau tidak 
berhubungan langsung dengan tujuan sembahyang, kecuali 
mendapat ijin dari otorita (penyungsung/pengempon) tempat 
suci Hindu, seperti kunjungan-kunjungan dari pihak luar 
untuk kepentingan riset/penelitian dan dialog kerukunan. 
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Khusus pariwisata yang bukan bertujuan sembahyang 
hanya diperkenankan sampai Madyama Mandala.

4. Dilarang melakukan perbuatan yang menodai kesucian di 
seluruh area/mandala tempat suci Hindu, meliputi:
a. berbusana tidak pantas/tidak sopan, seperti: menggunakan 

celana pendek dan baju tembus pandang; 
b. berbuat asusila;
c. buang air besar/kecil, berludah, dan merokok di sembarang 

tempat;
d. berpacaran;
e. menyusui bayi di Uttama Mandala; 
f. bertengkar/berkelahi;
g. berjudi;
h. mencoret-coret bangunan tempat suci Hindu; 
i. mabuk-mabukan, memakai narkoba dan sejenisnya.

5. Orang yang ditunjuk untuk bertugas, baik dalam 
keseharian maupun dalam suatu upacara/piodalan/pujawali/
persembahyangan, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya 
masing-masing, tetap menaati ketentuan-ketentuan pada butir 1 
sampai dengan 4 di atas.

6. Kegiatan di Uttama Mandala harus mendapat pendampingan 
dari Pinandita atau petugas yang ditunjuk.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018
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KEPUTUSAN SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

Nomor: 07/KEP/SP/PHDI/VIII/2018

Tentang
PENGAMALAN YOGA

Atas Asung Kertha Waranugraha Hyang Widhi Waśa 

PESAMUHAN SABHA PANDITA PARISADA HINDU 
DHARMA INDONESIA TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa Sabha Pandita menurut ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pasal 15 
ayat (1) dan (2) memiliki fungsi dan wewenang 
antara lain menetapkan Bhisama dan Ketetapan/
Keputusan dalam hal terdapat perbedaan 
pemahaman dan penafsiran terhadap pustaka 
suci Veda serta di bidang keagamaan terkait 
masalah-masalah aktual.

  b. bahwa kegiatan praktek Yoga yang semakin 
marak dewasa ini, disatu sisi bermanfaat bagi 
peningkatan kualitas kehidupan jasmani-rohani, 
namun di sisi lain terjadi penyalahgunaan untuk 
kepentingan pihak tertentu serta mengaburkan 
hakikat ajaran Yoga yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari ajaran Hindu.

  c. bahwa untuk hal tersebut, melalui Pesamuhan 
Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan 
keputusan tentang Pengamalan Yoga.

Mengingat : 1. Ketetapan Mahasabha X Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2011 Nomor: V/TAP/
MAHASABHA X/2011 tentang Mekanisme 
Penyusunan Bhisama;
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  2. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: II/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada 
Hindu Dharma Indonesia;

  3. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: III/
TAP/MAHASABHA XI/2016 tentang Program 
Umum Organisasi;

  4. Ketetapan Mahasabha XI Parisada Hindu 
Dharma Indonesia tahun 2016 Nomor: IV/TAP/
MAHASABHA XI/2016 tentang Rekomendasi 
Bidang Keagamaan.

Memperhatikan: 1. Materi yang diajukan oleh Sabha Walaka 
Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai hasil 
pesamuhan tanggal 1 – 2 Agustus 2018;

  2. Usul/saran peserta dalam Pesamuhan Sabha 
Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018..

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : KEPUTUSAN SABHA PANDITA PARISADA 
HINDU DHARMA INDONESIA TENTANG 
PENGAMALAN YOGA

Pertama :       Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia 
sebagai pengemban fungsi dan wewenang dalam 
memutuskan kebijakan keagamaan menetapkan 
bahwa:

  1. Yoga wajib diyakini oleh umat Hindu sebagai 
ajaran yang bersumber pada susastra Veda dan 
mengucapkan mantram gayatri sesuai dengan 
wija mantram agama Hindu;
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  2. Astangga Yoga dan/atau Sadangga Yoga wajib 
dipedomani sebagai ketentuan dasar praktek 
Yoga dengan dilandasi disiplin aguron-guron 
sesuai prinsip yoga agama Hindu; 

  3. Umat Hindu diberikan kebebasan untuk memilih 
jalan hidup sesuai varna asram dharmanya;

  4. Berbagai pihak terkait agar mendorong kegiatan 
Yoga untuk meningkatkan śraddha-bhakti guna 
memperoleh manfaat kesehatan jasmani dan 
rohani; 

  5. Semua pihak terkait agar menghindari dan/atau 
melarang adanya upaya pengembangan praktek 
Yoga yang menyimpang dan bertentangan 
dengan tata-susila/etika agama Hindu;

  6. Ajaran Yoga wajib diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari, dengan cara melaksanakan 
senam/asana-yoga pada semua institusi/sekolah 
(terutama yang bernuansa Hindu), yoga-massal 
dalam rangka even tertentu, dan kegiatan 
meditasi-yoga pada hari suci Hindu;

  7. Setiap tanggal 21 Juni umat Hindu dan pihak 
terkait melaksanakan rangkaian kegiatan 
Yoga dalam rangka memperingati Hari Yoga 
Internasional yang telah ditetapkan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa;

  8. Para guru yoga wajib memiliki sertifikas inisiasi 
sesuai konsep agama Hindu yang diterbitkan 
Sabha Pandita PHDI Pusat;

  9. Setiap asram yang melaksanakan yoga agar 
mengundang Sabha Pandita PHDI Pusat sebagai 
pengayom asram dharmanya.

Kedua  : Menugaskan kepada Pengurus Harian 
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk 
menggandakan Keputusan beserta lampirannya 
dan mendistribusikan kepada seluruh pemangku 
kepentingan;
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Ketiga  :  Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada 
Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk: 

  1. Melakukan sosialisasi/diseminasi bersama-sama 
dengan anggota Sabha Pandita dan anggota 
Sabha Walaka;

  2. Mengusulkan kepada Dirjen Bimas Hindu untuk 
memfasilitasi pembentukan lembaga formal 
Yoga yang mengakomodasikan mewadahi 
organisasi yang bergerak dibidang Yoga secara 
nasional.

Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal  : 5 Agustus 2018
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Lampiran:
Keputusan Sabha Pandita 
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Nomor: 07/KEP/SP/PHDI/VIII/2018
Tentang: Pengamalan Yoga

PENGAMALAN YOGA

PENDAHULUAN

Dewasa ini Yoga sangat dikenal dalam masyarakat nasional dan 
internasional secara luas, baik oleh umat Hindu, maupun non 
Hindu. Ajaran Yoga menyebar di seluruh dunia dan bayak dibentuk 
pusat-pusat pelatihan Yoga serta pelaksanaannya secara masal. 
Namun demikian, apa yang berkembang di masyarakat tersebut, 
sesungguhnya belum semua memenuhi apa yang harus diajarkan 
sesuai petunjuk susastra Veda. Pemahaman Yoga umumnya berkutat 
pada olah fisik/ asana dan dhyana atau meditasi, yang semuanya 
ditujukan untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, padahal Yoga 
mencakup ajaran yang amat luas dan merupakan bagian dari ajaran 
Veda. 

Di dalam susastra Veda terdapat berbagai ajaran yang berkaitan 
dengan Yoga, seperti: Bhaktiyoga, Karmayoga, Hatayoga, 
Tantrayoga, Jñānayoga, Rajayoga, Kundaliniyoga, dan sebagainya 
serta tidak banyak orang yang memahaminya. Dalam hal ini, 
mestinya Yoga dipelajari dan/atau dilatih secara khusus di bawah 
pengawasan Guru yang ahli. Dewasa ini para guru atau pelatih Yoga 
bukan hanya orang Hindu, tetapi banyak dari kalangan non Hindu 
yang belum tentu memahami dan menghayati hakikat ajaran Yoga. 
Namun demikian, hal ini tidak mungkin dihalangi karena ajaran 
Veda bukanlah diperuntukkan bagi golongan atau kaum tertentu, 
melainkan untuk semua orang.
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Veda memberi kebebasan kepada setiap orang (siapa saja) untuk 
mempelajari Veda, termasuk Yoga di dalamnya, karena ajaran Veda 
tidak mempermasalahkan perbedaan suku bangsa, ras, warna kulit, 
bahkan jenis kelamin. Ajaran suci Veda harus disampaikan kepada 
semua orang, tetapi bukan secara paksa dan pamerih. Hindu tidak 
menutup diri untuk menerima berbagai pihak guna mempelajari 
nilai-nilai maupun tradisi Vedik sepanjang tidak bertentangan 
dengan Tattva, Susila, dan Acara Hindu (nilai filosofis/hakikat, 
etika, dan tradisi yajña/ritual)

Berkembangnya pusat-pusat pelatihan Yoga merupakan pertanda 
baik dalam rangka membumikan ajaran Veda dan meningkatkan 
kualitas moral dan mental seseorang. Melalui latihan Yoga, 
seseorang akan memiliki kesadaran spiritual yang lebih maju. 
Namun demikian, perlu juga diwaspadai bahwa adanya upaya dari 
pihak tertentu untuk memanfaatkan praktek Yoga bagi kepentingan 
lain, seperti upaya mengembangkan Yoga (terutama asana-yoga), 
kemudian mendaftarkannya untuk memperoleh “hak paten”. Ada 
juga yang menyusun dan mempublikasikan tulisan tentang Yoga 
dan Kecantikan, Yoga dan Sex, dan sebagainya.  Fenomena seperti 
ini akan berdampak pada pemahaman yang bias tentang Yoga itu, 
yang pada jangka panjang dapat saja Yoga tidak lagi dianggap utuh 
bersumber dari ajaran Hindu (Veda).

Untuk menjaga pelestarian ajaran Yoga, kiranya diperlukan gerakan 
pembinaan dan pelatihan secara meluas oleh para pelatih Yoga yang 
sudah dipersiapkan secara baik dan benar. Seluruh bagian dari ajaran 
Yoga yang bersumber dari susastra Veda hendaknya dipahami oleh 
setiap pelatih Yoga. Kemudian, dalam praktek di lapangan yang 
diikuti masyarakat umum, perlu dipilah antara kegiatan Yoga yang 
bersifat sakral dan profan. Dengan demikian, polemik atas berbagai 
hal tentang Yoga tidak terjadi lagi.
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AJARAN YOGA DALAM SUSASTRA VEDA

Ajaran Veda mengandung nilai-nilai kebenaran universal yang 
bersifat abadi, karena itu disebut Sanatana Dharma. Yoga termasuk 
dalam ajaran Veda sebagaimana dijelaskan di dalam berbagai 
kesusastraan Veda itu sendiri baik dalam kitab Sruti, Smrti, 
maupun Nibandhasastra. Veda mengajarkan agar ajaran suci Veda 
itu disampaikan kepada semua orang, sebagaimana dinyatakan di 
dalam susastra Yajurveda XXVI.2 yang berbunyi:

Yathe mām vācam kalyānim āvadāni janebhyah, 
brahma rājaṇyābhyām śudrāya cāryāya ca svāya cāranāya ca.

Artinya:

“Demikianlah akan aku sampaikanlah sabda suci ini kepada seluruh 
umat manusia, kepada brahmana, ksatriya, vaisya, dan sudra, 
kepada orang-orangku serta orang asing sekali pun”. 

Oleh karena itu, ajaran Veda (termasuk Yoga yang merupakan 
bagian dari Veda) memang boleh dipelajari, diikuti, dan dianut oleh 
siapa saja yang berminat, dengan mematuhi etika/tata-cara yang 
berlaku untuk itu.

Susastra Hindu yang memuat ajaran Yoga, di antaranya adalah 
Upaniśad, Bhagavad Gita, Yogasutra, Hata Yoga serta susastra 
lainnya. Di Indonesia, ajaran Yoga ditemukan dalam berbagai 
susastra Nibandha, seperti Wratisasana, Jñāna Siddhanta, 
Bhuwanakosa, Wratisasana, dan lain-lain. Klasifikasi ajaran 
Yoga tersebut tertuang dalam Bhagavad Gita, di antaranya adalah 
Karmayoga, Jñānayoga, Bhaktiyoga, dan Rajayoga. Masing-
masing Yoga tersebut berisi nilai-nilai universal dan ajaran spiritual 
serta cara melaksanakannya sehingga disebut Catur Marga Yoga 
atau Catur Yoga Marga, yaitu sebagai jalan untuk mencapai 
tujuan beragama. Ajaran yang tercantum di dalam Bhagavad Gita 
sesungguhnya adalah Veda, berhubungan dengan pengetahuan 
tentang Ketuhanan Yang Maha Esa yang melingkupi semesta 
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(Brahmavidyāyayoga). 

Kata Yoga berasal dari bahasa Sanskerta “yug/yuj” yang berarti 
“berhubungan atau penyatuan”, yang bermakna “penyatuan 
dengan alam” atau “penyatuan dengan Sang Pencipta”. Yoga 
merupakan salah satu dari enam ajaran dalam filsafat Hindu, yang 
menitikberatkan pada aktivitas meditasi (dhyanam) atau tapa di 
mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol 
panca indra dan tubuhnya secara keseluruhan.

Masyarakat global umumnya mengenal Yoga sebagai aktivitas 
latihan, utamanya asana (postur) yang merupakan bagian dari Hatta 
Yoga. Yoga juga digunakan sebagai salah satu pengobatan alternatif, 
biasanya hal ini dilakukan dengan latihan pernapasan, olah tubuh, 
dan meditasi, yang telah dikenal dan dipraktikkan selama lebih dari 
5000 tahun. Orang yang melakukan tapa-yoga disebut Yogi (Yogin 
bagi praktisi pria, dan Yogini bagi praktisi wanita).

Menurut sejarahnya, ajaran Yoga dibangun oleh Maharsi Patanjali, 
dan merupakan ajaran yang sangat populer di kalangan umat 
Hindu. Patanjali menyatakan bahwa ajaran yoga merupakan ilmu 
yang bersifat praktis dari ajaran Veda. Menurut Patanjali, kata Yoga 
berasal dari akar kata “yug/yuj” yang berarti berhubungan, yaitu 
bertemunya roh individu (jiva-atman/purusa) dengan roh universal 
(Paramatman/Mahapurusa). Maharsi Patanjali mengartikan yoga 
sebagai Cittavrttinirodha yaitu penghentian gerak pikiran, agar 
dapat mengenali “sang diri di dalam”.

Sastra Yogasutra yang ditulis oleh Maharsi Patanjali, yang terbagi 
atas empat bagian dan secara keseluruhan mengandung 194 sutra. 
Bagian pertama disebut: Samadhipada, sedangkan bagian kedua 
disebut: Sadhanapada, bagian ketiga disebut: Vibhūtipada, dan 
yang terakhir disebut: Kailvalyapada.

Dijelaskan bahwa tubuh manusia terdiri dari tiga bagian yaitu badan 
fisik dan organ (badan kasar/ sthula-śarira), badan energi (badan 
halus/sukṣma-śarira), dan bioplasmik (badan penyebab/badan Roh/
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antahkarana-śarira). Ketiga lapisan badan itu disebut tri-śarira. Di 
dalam kitab Upaniśad tubuh ini dibagi menjadi lima lapisan maya, 
disebut Pañca Mayakoúa, terdiri atas: 1) annamayakośa (lapisan 
makanan); 2) pranamayakośa (lapisan nafas); 3) manomayakośa 
(lapisan pikiran); 4) vijñānamayakośa (lapisan budi/intelek), dan 5) 
anandamayakosa (lapisan kebahagiaan).  Lapisan maya/mayakośa 
1) dan 2) adalah badan kasar/sthula-śarira; mayakośa 3) dan 4) 
adalah badan halus/sukṣma-śarira; dan mayakośa 5) adalah badan 
penyebab/badan Roh/antahkarana-śarira. 

Antara lapisan badan/tri-śarira ini saling berhubungan satu sama 
lainnya melalui sistem syaraf sensorik dan motorik, badan roh 
berhubungan melalui sistem energi dan cakra sehingga ketiga 
badan ini sangat terkait dan seimbang. 

Di bagian belakang tulang manusia ada tujuh titik meridian atau 
cakra yang mengontrol dan memberi energi kepada sistem kelenjar 
dalam tubuh dan organ. Apabila salah satu dari titik ini mengalami 
kekurangan atau kelebihan prana maka cakra yang lain pun 
menjadi tidak stabil dan berpengaruh pada organ tubuh, seperti 
contoh berikut ini:

1. Cakra dasar (Mūladhara), terletak pada dasar tulang punggung. 
Cakra ini mengontrol dan memberi energi kepada: sistem 
otot kerangka, tulang punggung, produksi dan kualitas darah, 
kelenjar adrenalin, panas tubuh dan vitalitas tubuh secara 
umum. Gangguan fungsi cakra ini dapat berwujud sebagai: 
radang sendi dan reumatik, penyakit darah dan alergi, vitalitas 
rendah, dan gangguan pertumbuhan.

2. Cakra seks (Svadistana), titik ini terletak tiga jari di atas daerah 
kemaluan. Cakra ini mengontrol dan memberi energi pada 
organ seks, kandung kencing dan ureter. Gangguan fungsi dari 
cakra ini dapat bermanifestasi sebagai: gangguan buang air 
kecil, impotensi, kemandulan, pembesaran kelenjar prostate 
dan penyakit seks lainnya.
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3. Cakra pusar (Manipura), cakra ini terletak pada pusar. Titik 
ini juga mengontrol dan memberi energi pada sebagian besar 
usus, seperti: usus besar, usus kecil, mempengaruhi wanita 
melahirkan, dan usus buntu. Apabila fungsi dari cakra pusar 
ini terganggu dapat menimbulkan keluhan seperti: sembelit, 
diare, radang usus buntu, penyakit usus, kesulitan melahirkan 
dan keluhan rahim.

4. Cakra jantung (Anahatta), terletak pada tengah-tengah dada, 
cakra ini juga memberi energi serta mengontrol kelenjar 
thymus, dari sudut medis kelenjar thymus merupakan faktor 
penting dalam sistem pertahanan tubuh. Cakra ini juga 
mengontrol diafragma, hati, pankreas, jantung, limpa serta 
bagian atas tengah dada. Gangguan pada cakra ini dapat 
menyebabkan terjadinya keluhan-keluhan: penyakit limpa, 
menurunnya tingkat imunitas, diabetes, hepatitis, penyakit 
kantung empedu, tingkat kolesterol tinggi, penyakit jantung 
dan penyakit bagian darah.

5. Cakra tenggorokan (Viśuddha), terletak pada bagian tengah 
tenggorokan. Cakra ini mengontrol serta memberi energi 
pada kotak suara atau laring, trakea atau batang tenggorokan, 
kelenjar gondok dan kelenjar parathyroid. Penyakit yang dapat 
ditimbulkan akibat tidak seimbangnya prana pada cakra ini 
adalah: gondok, kehilangan suara dan asma.

6. Cakra dahi (Ajña), terletak di antara tengah-tengah kedua 
alis. Cakra ini mengontrol dan memberi prana pada kelenjar 
hipofisis dan dahi. Cakra ini juga disebut pintu kesadaran 
dimana semua cakra berada pada kontrol sistem endoktrin dan 
mempengeruhi organ-organ vital. Pusat pikiran kehendak yang 
lebih tinggi berada pada cakra ini. Kelemahan pada chakra 
ini dapat menyebabkan penyakit mata, penyakit kelenjar 
endoktrin, kanker dan gila.



94 HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

7. Cakra mahkota (Sahasrara), terletak pada ubun-ubun di mana 
dapat dilihat ketika kita masih bayi. Cakra ini mempunyai 
energi paling tinggi dibandingkan dengan cakra-cakra yang 
lain. Cakra ini juga menarik energi alam semesta, energi kosmis 
Tuhan dan membagikannya keseluruh tubuh, cakra mahkota 
ini berhubungan dengan Jiwa. Ini pula alasannya kenapa foto 
atau pada patung orang-orang suci terdapat semacam cahaya 
yang melingkari kepalanya sebagai simbul kekuatan spiritual. 
Cakra mahkota mengontrol dan memberi energi pada otak dan 
kelenjar pineal. Gangguan yang terjadi pada cakra ini dapat 
menimbulkan penyakit otak yang dapat berwujud penyakit 
fisik atau fsikologis.

Setiap prana atau energi yang ditarik oleh cakra mahkota selalu 
dikontrol oleh cakra dahi sehingga sistem sirkulasi dari energi 
tersebut selalu seimbang. Dalam kasus orang gila, sistem prana 
pada cakra mahkota dan dahi tidak seimbang sehingga orang gila 
kekurangan kontrol dalam kesadaran pikirannya. Dengan demikian, 
bila ingin mengamalkan yoga dengan benar maka dia harus taat 
kepada aturan/sila dari pengamalan yoga itu sendiri. 

Sehubungan dengan itu, di dalam melaksanakan Yoga, terdapat 
delapan tahapan proses yang harus dilalui, dikenal dengan Astangga 
Yoga, yaitu:

1. Yamabrata, disingkat Yama, adalah pengendalian diri untuk 
mencapai keselarasan dengan orang lain dan bersifat keluar, 
terdiri dari: ahimsa, brahmacarya, satya, avyavaharika, dan 
asteya;

2. Niyamabrata, disingkat Niyama, yaitu pengendalian diri 
untuk mencapai keselarasan mental dan bersifat ke dalam, 
terdiri dari: akrodha, guru suśrusa, sauca, ahāra-laghava, dan 
apramada;

3. Asāna, yaitu olah fisik untuk mencapai keselarasan organ 
tubuh, terdiri dari 84 macam asana pokok;
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4. Pranāyama, yaitu pengendalian nafas guna mengaktifkan dan 
menyelaraskan syaraf dalam tubuh untuk menembus lapisan 
bawah sadar;

5. Pratyāhāra, yaitu menarik mundur pengindraan guna 
menyelaraskan lapisan supra mental;

6. Dharana, yaitu mengarahkan pikiran pada satu titik dan 
melepaskan obyek indra guna menyelaraskan lapisan budhi/
subliminal;

7. Dhyana, yaitu pemusatan pikiran ke dalam guna mencapai 
kesadaran kausal; dan

8. Samadhi, yaitu panunggalan luhur dalam kesadaran Atman 
(kaivalyam).

Tahapan yoga yang ke-3 sampai dengan ke-5 merupakan proses 
awal menuju meditasi,  sedangkan Tahapan yoga yang ke-6 sampai 
dengan ke-7 termasuk dalam kegiatan kegiatan meditasi, walaupun 
tahapan ke-enam baru berada pada tahap konsentrasi. Meditasi 
yang sesungguhnya adalah tahapan Yoga yang ke-tujuh, yang akan 
mengantarkan seorang bhakta mencapai kontemplasi (Samadhi).

Meditasi adalah cara melatih pikiran agar terbentuk atau terbangun 
kesadaran kausal (Vijñāna). Meditasi juga merupakan sebuah 
cara untuk menjadikan pikiran rileks dan dapat menarik oksigen 
sebanyak-banyaknya menuju otak. Keuntungan terbesar bagi 
mereka yang bermeditasi secara teratur adalah bertambahnya 
kekuatan/daya pikiran atau kecerdasan (ojas). Mereka menjadi 
lebih tanggap dan dapat menggunakan otak/energi pikiran dengan 
lebih efisien. Mereka selalu menggunakan viveka dan menjadi 
orang yang tekun, sabar, dan bijaksana.

YOGA DALAM PRAKTEK KEAGAMAAN DAN BUDAYA

Dalam susastra Hindu, Yoga memang menempati posisi yang 
sangat penting. Dalam keksusastraan agama Hindu ditemukan 
istilah Yogiswara dalam peradaban pra-Veda, yaitu dalam 
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peradaban Harappa. Istilah Yogiswara menjadi istilah yang sangat 
penting dalam ajaran Siwa-Agama maupun Budha-Agama, yang 
juga diwarisi di Indonesia. Dalam sejarah kesusastraan Hindu 
di Indonesia misalnya, kakawin Ramayana sebagai karya sastra 
tertua yang ditulis di Indonesia, pengarangnya disebut sebagai 
Sang Yogiswara. Seorang Yogiswara atau seorang Mahayogi, jelas 
adalah orang yang melakukan praktik yoga dan telah mencapai 
puncak tujuan praktik tersebut.  

Di Indonesia, juga dikenal istilah Muniswara dan Kawiswara. 
Seorang Muniswara atau Mahapandita yang juga disebut seorang 
Mahasadhaka, adalah orang yang melaksanakan praktek yoga. 
Sadhaka artinya Ia yang melaksanakan yoga-sadhana, sedangkan 
seorang Kawiswara atau Mahakawi (pujangga besar) diketahui 
melaksanakan yoga-sastra, yaitu melaksanakan praktek yoga 
dalam proses menciptakan karya sastra dan menjadikan karya 
sastranya sebagai candi-bhasa atau candi-sastra. Demikianlah 
ketiga istilah tersebut dihubungkan oleh satu kata yaitu praktek 
yoga atau yoga-sadhana dengan menampilkan diri berbeda dalam 
pandangan umum. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan seorang 
Yogiswara, Muniswara, maupun seorang Kawiswara memiliki 
acuan pokok yang sama, berupa ajaran yoga. Kakawin Dharma 
Sunya menyebutkan:

“ambêk sang kawi siddha suddha kadi sagara gumawana têka 
nirmala, iccha nispriya sara ning kalêngêngan yatika pasamudaya 
ning rasa, tattwajñāna wêkas nikang paramasastra sira ta pinaka 
adipandita, sakṣat lingganikang sarat pinaka dhipa yaśa nira 
huwus prakasita// sasampun krêtatattwa mangkana wênang 
mijilakêna kawi-twa ring sabha, sakṣat hyang paramesthi labdha 
manganugraha ri sira rikang kasatwikan, lawan yukti nikang 
saraswati huwus ri hidêp ira wiśesa tan kasah, nahan hetu niran 
prasiddha sawuwus nira ya” mangaran kawiśwara//.

“Seorang kawi yang telah sempurna, suci bagaikan samudra; 
beliau bebas dari keinginan, beliau menjadi sarinya keindahan 
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dan kumpulan rasa. Beliau memahami hakikat Tattwajñàna, yaitu 
pengetahuan tentang kenyataan tertinggi, Paramasastra (pustaka-
pustaka utama), sehingga beliau disebut sebagai Pandita Utama. 
Beliau benar-benar bagaikan Lingga dunia, penerang dunia, dengan 
karya-karyanya menyebar luas. Beliau yang telah mencapai tingkat 
seperti itu patut menghadirkan karya sastra kepada masyarakat 
luas. Beliau benar-benar bagaikan telah mendapat anugerah dari 
Hyang Paramesthi berupa ajaran kebenaran serta Hyang Saraswati 
bersatu dengan-Nya. Itulah sebabnya segala kata-katanya berhasil 
sehingga beliau disebut seorang Kawiswara”.

Dengan demikian, kitab-kitab Tattva sesungguhnya mengandung 
ajaran Yoga, karena karya-karya sastra tersebut jelas merupakan 
penuangan ajaran yoga itu sendiri, malahan memuat bagaimana 
ajaran itu dipraktekkan dan diwujudkan dalam proses bersastra. 
Kitab-kitab tersebut terwariskan sampai sekarang dan dipedomani 
oleh para suci terutama oleh penganut Śaiva Siddhanta serta 
merupakan bentuk pengamalan Catur Marga Yoga.

Selanjutnya, uraian yang lebih sistematik tentang Yoga yang terdapat 
dalam kitab Wrhaspatitattwa menguraikan ajaran Sadanggayoga. 
Sadanggayoga terdiri atas Pratiharayoga, Dhyanayoga, 
Pranayamayoga, Dharanayoga, Tarkayoga, dan Samadhiyoga. 
Kitab Wrhaspatitattwa selanjutnya menguraikan masing-masing 
dari Sadanggayoga tersebut, dan menegaskan bahwa Sadanggayoga 
sebagai jnana Sang Pandita yang patut dijaga oleh Daśaśila (yateka 
karakṣan ring daśaśila). Lebih lanjut diuraikan tentang Dasasila 
tersebut sebagai berikut:

“Ahingsa ngaranya tan pamati-mati, brahmacarya ngaranya 
tan awiwada, tan adol awêlya, tan ubhaya, akrodha ngaranya 
tan bwat sêrêngên, guru Susrusa ngaranya bhakti aguru, sauca 
ngaranya nitya majapa maradina sarira, aharalaghawa ngaranya 
tan abwatin pinarjan, apramada ngaranya tan palêh-palêha, 
pêngpongên ikang hurip sadhana ning magawaya yoga samadhi, 
haywa hinêlêm-hêlêm, gawayakêna têkang sadhana, sadhana 
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ngaranya ikang yoga, yatika umunguh lawan inunggwan ngaranya, 
ika ta sang prayatna gumayakên ikan rwa, sila lawan jñāna, yatika 
tan pramada ngaranya, nahan yan daśaśila ngaranya, pangrakûa 
ri sang yogiswara ring samadhi nira, ngkana ta sang yogiswara 
yan pamangihakên jñāna mangkana, yateka turyapada ngaranya, 
kapanggih tekang jñāna luput sangkeng śarira, luput sangkeng 
mayatattwa, yeka turyantapada ngaranya, apan hana sira 
jiwanmukta, [jiwanmukta] ngaranya mokṣa tuturun hurip, apan 
ikang niskala kapangguh, de nira ri kalaning masamadhi, umapa 
tan hilang ikang sarira nira, apan atutur ikang karmawasama 
tapwan hênti, sêdêng tinungwanireng yogawahni, nihan denin 
manghilangakên mala, ikan jagrapada matêmu lawan ikang 
turyapada, ri patêmwan ika karwa, irika tangyan saptangga, 
saptagni, saptamrta”.

Dalam petikan ini telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan 
Daśaśila yang merupakan landasan etika dalam praktik yoga. Di 
tempat lain Dasasila disebut sebagai yama-brata dan niyama-
brata yang masing-masing berjumlah lima. Dan hal ini diuraikan 
secara mendalam di dalam kitab-kitab sasana seperti Śiwasasana 
dan Wratisasana, merupakan kitab Sasana yang menjadi pegangan 
pokok para Sadhaka.

Disamping itu, kitab Wrhaspatitattwa juga menjelaskan tentang 
Dasanadi, Dasabayu, dan Daśaprana, yang menjadi hal penting 
dalam praktek yoga. Pada bagian akhir Wrhaspatitattwa 
menjelaskan tentang tingkatan samadhi bagi seorang Yogiswara, di 
samping berbagai hal yang patut diwaspadai oleh para Yogi dalam 
melaksanakan samadhinya.

Sementara itu kitab-kitab Sasana lebih banyak menguraikan tentang 
Daśaśila. Wratisasana mengawali uraiannya tentang Yamabrata 
dan Niyamabrata yang disebut sebagai sasana sang wiku. Setelah 
memahami ajaran sasana tersebut barulah seseorang di-dikṣa. Dikṣa 
atau inisiasi adalah upakara sakral yang dilakukan oleh seorang 
nabe terhadap sisya-nya. Pada saat itu sang nabe memberikan 



99HASIL PESAMUHAN SABHA PANDITA

panugrahan kepada sisia-nya tersebut. Tanpa dikṣa menurut kitab-
kitab Śiwaisme, maka japa, mantra, dan puja yang dilakukan akan 
sia-sia. Itulah sebabnya Śiwasasana secara mendalam menguraikan 
ketentuan berguru sebagai ketentuan yang paling penting yang 
harus diperhatikan baik oleh nabe maupun sisya atau calon dikṣita. 
Setelah di-dikṣa seseorang masih tetap berada di bawah pengawasan 
sang nabe, dan beliau dapat memberikan hukuman kepada sisya-
nya bila mereka melakukan kesalahan. 

Melalui kitab-kitab Sasana tersebut dapat diketahui bahwa ajaran 
yoga itu telah dilembagakan dalam praktek keberagamaan Hindu 
sebagai sistem aguron-guron. Oleh karena itu, mereka yang 
menempuh jalan yoga patut dituntun oleh seorang guru yang 
mumpuni (adikara), dan kepadanya sang sisya “menyatukan” 
dirinya guna dapat meningkatkan kualitas spiritualnya sampai 
menemukan kesadaran sang Diri sejati. 

Dewasa ini perkembangan praktek Yoga ternyata semakin pesat, 
bukan hanya di wilayah nusantara tetapi hampir di seluruh 
dunia. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 
21 Juni sebagai Hari Yoga Internasional, praktek Yoga menjadi 
semakin semarak dilakukan di mana-mana. Gerakan praktek 
Yoga bukan hanya diikuti dan difasilitasi oleh orang-orang Hindu, 
melainkan juga oleh orang-orang non Hindu. Berbagai aliran Yoga 
dikembangkan, terutama Hata Yoga yang dirasakan bermanfaat 
dalam menjaga keseimbangan diri, meningkatkan kinerja seluruh 
bagian tubuh yang membantu meningkatkan kesehatan.

Yoga kini memang menjadi olahraga yang semakin disukai, 
terutama mereka yang ingin meredakan stres sekaligus memperbaiki 
postur tubuh. Sejumlah studio yoga yang tersebar di Jakarta pun 
menawarkan berbagai jenis latihan yoga, mulai dari bikram yoga, 
acro yoga, antigravity yoga, dan lain-lain. Gerakan praktek Yoga 
(terutama Hata Yoga) semakin membudaya, dimana-mana kursus 
yoga menjamur, bahkan telah menjadi konsumsi elit di hotel-hotel 
mewah bagi masyarakat kelas menengah keatas dan para selebriti. 
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Yang lebih menarik lagi, hadir juga yoga Islam dan yoga Kristen, 
dan sebagainya. Fenomena ini merupakan bentuk pengakuan akan 
yoga asal Hindu, tetapi dikemas dengan agama masing-masing, 
agar umatnya tidak pindah ke agama Hindu atau Buddha yang 
memiliki akar sama.

Umat Hindu hendaknya menyadari bahwa perkembangan 
praktek Yoga seperti itu tidak luput dari kepentingan kelompok 
tertentu yang memanfaatkannya untuk keuntungan pihak mereka, 
bahkan dapat ditengarai ada pihak yang secara sistematis ingin 
mengaburkan ajaran Yoga dari sumbernya. Fenomena lainnya yang 
terjadi, seperti gerakan pembajakan yoga disertai klaim paten dan/
atau hak cipta akan sikap dan teknik yoga, walaupun sebenarnya 
sudah ditemukan dalam teks kuno yang berasal dari India. Dibalik 
gerakan pembajakan Yoga itu, bisa saja terjadi adanya suatu usaha 
terpadu untuk menghapus semua hubungan antara Hindu dengan 
Yoga. 

Sebagaimana diuraikan di depan, sesungguhnya seluruh ajaran dan 
dasar praktek Yoga aslinya  berkaitan dan bersumber dari ajaran 
Hindu. Hal ini nampak jelas terbaca dalam susastra Śruti Upanisad, 
Bhagavad Gita, Dharmasastra, dan lain-lain. Susastra Bhagavad 
Gita adhyaya IV mantra 1 – 3 bahkan menyatakan dengan tegas 
bahwa ajaran Yoga sejak dahulu kala telah diajarkan secara turun-
temurun, kemudian tenggelam karena perjalanan waktu, lalu 
diajarkaan kembali oleh Śri Krisna (lima ribuan tahun yang silam). 
Umat Hindu meyakini bahwa dengan mengamalkan Yoga akan 
mencapai kesejahteran lahir batin dan kebahagiaan sejati. Oleh 
karena itu, gerakan dan pembinaan Yoga wajib diteruskan karena 
merupakan perintah dari susastra Vedaśruti (Yajurveda XXVI.2 dan 
Bhagavad Gita XVIII.68). Sehubungan dengan itu, Sabha Pandita 
Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai pengemban fungsi 
dan wewenang dalam memutuskan kebijakan keagamaan dengan 
menetapkan Bhisama, bahwa:
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1. Yoga wajib diyakini oleh umat Hindu sebagai ajaran yang 
bersumber pada susastra Veda;

2. Astangga Yoga dan/atau Sadangga Yoga wajib dipedomani 
sebagai ketentuan dasar praktek Yoga dengan dilandasi disiplin 
aguron-guron; 

3. Umat Hindu diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup 
sesuai varna-nya;

4. Berbagai pihak terkait agar mendorong kegiatan Yoga untuk 
meningkatkan śraddha-bhakti guna memperoleh manfaat 
kesehatan jasmani dan rohani; 

5. Semua pihak terkait agar menghindari dan/atau melarang 
adanya upaya pengembangan praktek Yoga yang menyimpang 
dan bertentangan dengan tata-susila serta peraturan perundang-
undangan;

6. Ajaran Yoga wajib diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, 
dengan cara melaksanakan senam/asana-yoga pada semua 
institusi/sekolah (terutama yang bernuansa Hindu), yoga-
massal dalam rangka even tertentu, dan kegiatan meditasi-yoga 
pada hari suci Hindu;

7. Setiap tanggal 21 Juni umat Hindu dan pihak terkait 
melaksanakan rangkaian kegiatan Yoga dalam rangka 
memperingati Hari Yoga Internasional yang telah ditetapkan 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;

8. Para guru yoga wajib memiliki sertifikas inisiasi sesuai konsep 
agama Hindu yang diterbitkan Sabha Pandita PHDI Pusat;

9. Setiap asram yang melaksanakan yoga agar mengundang Sabha 
Pandita PHDI Pusat sebagai pengayom asram dharmanya.
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PENUTUP

Demikianlah Bhisama Sabha Pandita ini ditetapkan sebagai 
pedoman bagi seluruh umat Hindu dan pihak-pihak yang terkait 
dengan pelaksanaan praktek Yoga. Semoga Hyang Widhi Wasa 
senantiasa menuntun dan melimpahkan karunia kepada para bhakta-
Nya dalam merealisasikan Yogasastra guna mencapai kehidupan 
yang lebih tenteram, rukun, damai, sejahtera dan bahagia.

Ditetapkan di: Denpasar 
Pada tanggal: 5 Agustus 2018
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