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Ketika saya dikejutkan oleh surat pembaca di Media Hindu mengenai 
sebuah bangunan yang mirib dengan pura, saya jadi teringat lelucon guru saya 
sewaktu di SMP dulu. Ketika diberikan pilihan, “seperti manusia, atau memilih 
menjadi “seperti kera”. 

Terang saja, saya menjawab wah…! Seperti manusia saja pak…!, tapi pak 
guru saya malah tertawa cekikikan, ungkap guru saya, he he he “berarti kamu 
keturunan Kera”…karena seperti manusia berarti bukan manusia. 

Baiklah, kalau begitu, masalahnya bukan  pada pilihan antara “seperti” dan 
bukan “bukan seperti”, tetapi sebuah simbol dalam agama terutama dalam Hindu 
memiliki makna yang dalam, bukan sekedar mainan yang bisa dirubah begitu saja, 
simbol ini sudah digunakan dalam berbagai ceremonial Hindu, apalagi 
menyangkut simbol seperti Pura. 

Sewaktu melaporkan hal ini, saya sangat berhati-hati sekali menulis 
kalimat judul yang sesuai agar tidak menimbulkan polarisasi, atau makna yang 
bias di mata masyarakat pembaca Media Hindu. 

Bangunan itu kini masih berdiri hingga sekarang, berulang kali di webs 
media hindu, di miling list, bahkan di facebook, bangunan yang “seperti pura” ini 
mendapatkan sorotan, pertanyaan, bahkan tidak sedikit yang prihatin mengenai 
itu.  

Tapi apa Masalahnya, ketika ada bangunan “seperti Pura”, apa sebenarnya 
yang membedakan pura dengan “seperti pura”. Sebelum itu kita harus mengkaji 
dulu, pura itu apa sih?, kata “pura” berasal dari Bahasa Sansekerta, dari akar kata 
“pur” yang berarti “benteng”. 

Dari asal katanya, sudah pasti dapat menebak apa yang menjadi benteng 
bagi umat Hindu?, sudah pasti jawabnya “Sraddha”, sedangkan cara untuk 
mempertahankan kesraddaan, dapat melalui karma, bhakti, jnana, dan raja yoga. 

Ibarat kalau bermain Catur, “jika benteng sudah di luluh lantakkan” orang 
yang pintar memainkannya pasti sudah dengan mudah membobol pertahanan 
lawannya. Sama halnya dengan kasus bangunan “seperti pura” yang ada di Desa 
Les Tejakula tersebut. 

Sasaran tembak pertama adalah ke-sraddaan umat Hindu yang digantikan 
dengan simbol-simbol lain. Mana yang dimaksud dengan simbol-simbol Hindu 
dalam sebuah pura?. 

Istilah Hindu boleh dengan nama berbeda-beda, bagi umat Hindu di Bali 
simbolisasi Tuhan, mulai dari tingkat paling dekat, Tuhan ada dalam setiap titik 
anggota tubuh, dan sang atman menghidupi nafas sehingga dapat menyebabkan 
makhluk dapat hidup. 

Pada tingkat selanjutnya, terdapat palangkiran, ini biasanya berada di 
masing-masing kamar masyarakat Hindu, yang dilingga-kan di sana adalah Ida 
Sang Hyang Widi Wasa dalam tugasnya menjadi Sang Hyang Rare Kumara. 

Kemudian kwangen, adalah simbol lingga Ida Sang Hyang Widi Wasa, 
yang digunakan sebagai sarana persembahyangan, kemudian Sanggah Kemulan 
yang melingkupi para anggota keluarga, lanjutnya ada sanggah dadia, sebagai 
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kesatuan emosi geneologi antara keluarga-keluarga yang masih satu hubungan 
darah. Meningkat pada pura Kahyangan Tiga yakni Pura Desa, Pura Puseh, dan 
Pura Dalem. 

Selanjutnya terdapat Penyatuan masing-masing desa dalam satu lingkup 
Pura Jagatnatha, biasanya terdapat di masing-masing kabupaten, atau satu 
provinsi. Jika di  Bali terdapat penyungsungan orang suci yang berjasa, seperti 
Pura Rambut Siwi, Pura Purancak, Pura Pulaki, Pura Ponjok Batu, Pura Silayukti, 
Pura Andha Kasa, Pura Uluwatu semuanya dikelompokkan sebagai pura Dang 
Kahyangan yang fungsinya untuk memuja Dang Guru (guru suci). 

 Bahkan di beberapa desa di Buleleng, terdapat penyusungan guru suci di 
Pura Labuhan Aji, di Klungkung terdapat Pura Watu Klotok, di Karangasem 
terdapat Pura Lempuyang. 

Kemudian secara khusus terdapat Pura Besakih sebagai “Mother of 
Temple”, pada sisi yang utama selain pedarman masing-masing wangsa, terdapat 
Penyatuan di Padma Tiga. 

Akan tetapi secara umum, mulai dari pelangkiran hingga Besakih semua di 
sebut dengan pura. Lain halnya jika arsitekturnya stile Bali akan tetapi ada unsur-
unsur lain yang masuk kedalamnya.  

Letak kesalahan, seharusnya “Bangunan yang Mirib Pura di Desa Les” 
lebih tegas dengan menyebut diri sebagai “Gereja”, bukan malah menyebut diri 
“Pura Pesimpangan Ratu Ngemban Putra”. Oleh karena sangat mutlak 
berpasangan dengan lambang “Salib Kristus”. 

Selanjutnya, jika dua bangunan di barisan tengah biasanya jika Palinggih 
Taksu atau Panglurah, di atas bangunannya tidak berisi Salib, dan didalam 
rongnya tidak ada ornament, biasanya karena kreativitas masyarakat di bubuhkan 
lambang Suastika. 

Simbol-simbol ini tidak boleh digantikan dengan simbol yang lainnya, 
serangan para misionaris menuju pada titik pusat (sentrum) dari ke-sraddha-an 
umat Hindu. Pura sebagai benteng sraddha yang seharusnya dapat meningkatkan 
sraddha kepada Brahman, Atman, Karma Phala, Punarbhawa dan Moksa. 
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