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Pengajar. PS~ Antropologi FISIP Unair. Suatu penelltian etnogre.
fie yang ingin mengertl kemampuan Maayarakat keturunan etnik Ba:! 
meleatarikan kebudayaanya sendiri~ kendatipun mereka bertempat 
tinggal di perantauan dan berada dl lingkungan kote be8ar~ 

Dewaea in1 maavarakat keturunan etnik Bali merupakan salah 
satu etnik yang beser di Kote Madya Surabaya, di samping adanya 
etnik Madura, Jawa, Sunda 1 Bugle. Kalimantan s Tionghoa. dan 
sebagainya. Mereka yang beretnik Bali telah mencapai jumlah 
sekitar 50.000 jlwa~ yang bertempat tlnggal hampir di seluruh 
kecamatan daism kota 1n1. 

Masyarakat Bali dikenal sebaiai 6uatu masyarakat yang mempun
yai pola-pola budaya yang khas, densan 601idarltas yang kuat. 
mempunyai identitas budaya yang khas pula, serta mempunyai keea
daran bergama Hindu yang kokoh~ Kehidupan budaya Bali dipelihara 
dalam ikatan-ikatan tradisi yang dttunjang oleh Qrganiaesi Boaiel 
banjar atau desa adat ~ organisasi aoe1al kekerabatan ( "dadia ~ ). 
dan organisasi Boaial keagamaan Pariaadha. Ketiga pilar organi8a~ 
51 80sial itulah yang telah berusaha memelihara dan melestarikan 
kebudavaan Bali dan agama Hindu~ 

Tradisi dan budaya Bali tak pernah dipiaahkan dengan agama 
Hindu Dharma. Agama Hindu dianggap aebagai semangat dan jiwa
daripada maeyarakat Bali. Agama tereebut telah membuat warga 
maayarakat Bali eangat religiua~ dengan sangat loyal menyelengga
rakan ritual-ritual agama sepanjang tahun. Salah satu ajarannya 
menyata.kan bahwa manuais haru5 bereatu dengan Tuhan, alam eemee-' 
tao dan maeyarakat. Orang-orang Bali dikenal eangat terbuka. 
flekaibel, mudah bersaul. serta be~eikap integratif.

Masyarakat keturunan etnik Bali di Surabaya menyatakan bahwa 
keburlayaan Bali Barna aekali intinya tak berubah. kendatipun 
mBsyarakat Bali di Su~abaya memiliki lingkungan yang berbeda 
dengan di Bali. Perkembangan-perkembangan fisik atau material di 
kota ini tak menganduns makna adanya perubahan kebudayaan Bali. 

Dalam rangka melestarikan kebuddayaan~ maeyarakat keturunan 
etnik Bali eelalu membuat berbasai kegiatan soaial, yang bertu
juan eehagai wadah untuk menghimpun warga ma5yarakat Bali di 
Surabaya. eeperti kegiatan yang terkait dengan ariean kekeraba~ 

tan, kegiatan ba.njar .. dan kegiatan agama yang dipusatkan di pur·9,
pura. 

Warga maayarakat keturunan etnik Bali sangat setia untuk 
melakukan aoaialiaaai un6ur dan nilai budaya Bali dan agama Hindu 
bagi anak-anaknY6 atau genereei penerU6. sehingga selama int 
sosialisdsi yang dilakukan oleh warga dinilai telah e£ektif untuk 
melestarikan budaya dan agama Hindu. Memang ada babere. warga 
keturunan etnik Bali telah mem1eahkan diri dari komunitaenya. 
namun juumlahnya eangat terbataa~ Umumnya mereka telah memeluk 
agama lain dan memilih budaya baru eebagai pola-pola kehidupan
nya. 
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