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Abstrak

Tulisan ini merupakan refleksi pembelaan terhadap agama lokal yang selama ini 
termarginalkan dengan melihat lebih jauh mengenai proses marginalisasi negara 
terhadap agama lokal. Dalam perkembangannya, negara tidak pernah melepaskan 
agama dari intervensinya. Bahkan, agama sangat dekat dengan negara. Bagaimana 
dan melalui media apa negara melakukan penaklukan terhadap agama lokal? 
Pertanyaan ini menjadi fokus dalam tulisan ini dengan menguraikan tiga sub-tema. 
Pertama, bentuk atau variasi ide dalam memposisikan agama lokal. Kedua, aktor 
yang terlibat dalam pemosisian agama lokal. Ketiga, respons lokal termasuk elite 
terhadap keberadaan agama lokal, terkait dengan perbedaan dengan agama dan 
kultur masyarakat sekitar. Tulisan ini menunjukkan bahwa negara telah menem-
patkan agama pada posisi yang selalu diatur. Bahkan, memposisikan agama 
sebagai sebuah entitas penting yang harus dikendalikan. Demikian pula, dalam 
tulisan ini dapat ditemukan bagaimana respons masyarakat lokal terhadap 
keberadaan agama lokal sehingga agama lokal tidak hanya ditempatkan pada posisi 
yang diatur, tetapi juga selalu digugat oleh lingkungan di sekitarnya.  

This paper is a reflection of the local defense of the religion that had been 
marginalized by looking further into the state of the local religious marginalization. 
In its development, the country never abandoned the religion of his intervention. In 
fact, very close to the state religion. How and through what medium the conquest of 
the local religion? This question is the focus of this paper by outlining the three sub-
themes. First, it is form or variety of ideas in local religious position. Second, the 
actors involved in local religious positioning. Third, local response, including the 
existence of local religious elite, associated with differences in religion and culture 
of the surrounding community. This paper shows that the state has put religion at 
the ‘manageble’ position. In fact, the position of religion as an important entity is 
frequently controlled. Similarly, in this paper, it can be found how local 
communities respond to the presence of local religious so local religion not only 
placed in the controlled set, but also constantly challenged by the surrounding 
environment.

Kata Kunci: Agama lokal, negara, kebijakan, Towani, Tolotang 
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A. Pendahuluan 
Keberadaan agama di Indonesia tidak pernah lepas dari kontrol 

negara. Berbagai kebijakan mengenai agama menunjukkan adanya 
kontrol yang dimaksud. Kebijakan negara tersebut menjadikan agama 
sebagai sasaran politisasi. Satu persoalan mengenai agama, yang 
selalu marak didiskusikan, adalah posisi agama lokal di tengah 
pengaturan agama yang ketat. Selama ini, agama lokal diafiliasikan ke 
dalam salah satu agama resmi sebagai induk karena negara hanya 
mengakui keberadaan agama-agama tertentu.1 Afiliasi ini pun lebih 
dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan yang cenderung 
menyederhanakan persoalan yang dihadapi. Hasilnya, agama lokal 
mendapat perlakukan yang sangat berbeda dengan agama-agama 
resmi. Hal ini dapat dilihat dari perangkat kebijakan dan fasilitas yang 
hanya menguntungkan agama-agama resmi. 

  Berbagai bentuk perlakuan negara telah memasung 
kekebasan penganut agama lokal menjalankan ajaran-ajaran yang 
berbasis warisan leluhur. Salah satu bentuk perlakuan negara yang 
membatasi ruang gerak agama lokal adalah kebijakan mengenai 
keberadaan agama di Indonesia yang hanya terbatas pada enam 
agama.2 Kebijakan tersebut berdampak langsung pada keberadaan 
agama-agama lokal sehingga berimplikasi pula pada posisi mereka di 
hadapan masyarakat dan penganut agama lain. Di tengah kondisi 
tersebut, penganut agama lokal berjuang dengan segala upaya untuk 
tetap pada keyakinan yang dipraktikkan sebelumnya dengan segala 
bentuk konsekuensi dan risiko yang ahrus ditanggung.

Melihat kondisi agama lokal dengan berbagai bentuk 
perlakuan diskriminatif yang dialami, menegaskan adanya keinginan 
kuat negara untuk menyeragamkan agama di Indonesia. Dengan kata 
lain, bagi negara tidak ada pengakuan terhadap agama-agama lokal. 
Pengakuan yang sepihak terhadap agama menjadikan penganut agama 

1 Lihat, Ibnu Qoyim, Religi Lokal dan Pandangan Hidup: Kajian tentang 
Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelebegu (Permalim), 
Saminisme, dan Agama Jawa Sunda. (Jakarta: LIPI Pusat Penelitian 
Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2004), h. 28.  

2 Hasse J, Kebijakan Negara terhadap Agama Lokal “Towani Tolotang” di 
Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. (Yogyakarta: Jurnal Studi Pemerintahan, 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), h. 145.  
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lokal menghadapi ‘serangan’ dari dua arah sekaligus, dari negara dan 
masyarakat (penganut agama). Serangan tersebut berupa stigma yang 
terus dibentuk secara struktural maupun kultural. Serangan secara 
struktural datang dari negara dengan berbagai kebijakan. Serangan 
secara kultural lahir dari anggapan masyarakat akibat dari kebijakan 
yang memihak kepada agama-agama tertentu.  

Berbagai bentuk tindakan atau perlakukan diskriminatif yang 
dialamatkan pada agama-agama lokal, baik dari negara maupun 
masyarakat merupakan indikasi kuat lemahnya pengakuan terhadap 
kelompok-kelompok minoritas. Demikian pula, penghargaan terhadap 
perbedaan hanya terbatas pada pengakuan semu tanpa ditindaklanjuti 
ke ranah praksis sosial. Keberadaan agama lokal seperti Kaharingan, 
Aluk To Dolo, Ammatoa, Wettu Telu, Permalin, Towani Tolotang, 
dan sebagainya semestinya mendapat pengakuan dengan memberi hak 
seperti halnya penganut agama lain untuk menentukan identitas 
masing-masing. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keinginan 
untuk ‘menyeragamkan’ atau ‘menyederhanakan’ kelompok-
kelompok yang berbeda sangat kuat. 

Pada kasus agama Kaharingan misalnya, seorang Dayak 
penganut agama Kaharingan mengatakan: 

“Sebelum republik ini lahir, kita sudah beragama Kaharingan 
dan berjuang bagi kemerdekaan negara ini dengan 
Kaharingan kita. Anehnya, sesudah kita merdeka dan negara 
ini lahir, agama kita malah tidak diakui negara yang kita 
perjuangkan itu. Tidak diakuinya agama kita mengakibatkan 
kita kehilangan kemanusiaan kita. Kita tidak lagi menjadi 
manusia karena sekolah dibatasi. Bekerja tidak bisa. 
Semuanya karena kolom agama KTP kita kosong” 3

Perlakuan diskriminatif terhadap penganut agama lokal ‘berakhir’ 
ketika telah memilih salah satu agama. Hal ini menunjukkan adanya 
keterlibatan aktor yang menginginkan agama lokal melebur ke dalam 
salah satu agama. Penganut agama lokal terus mendapat tekanan baik 
struktural maupun kultural terkait dengan identitas dan keberadaannya 
di tengah mayoritas penganut agama-agama besar. Di sini tampak 

3 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara atas Agama. (Semarang: Rasail Media 
Grup, 2009), h. xv. 

337



Hasse J

adanya (meskipun tidak terbuka) pertarungan antara negara dan 
penganut agama (lokal) dalam satu ranah yang masing-masing ingin 
menunjukkan eksistensinya. Negara dengan prinsip uniformitas 
berupaya menyatukan agama-agama yang memiliki ‘kesamaan’. 
Sementara itu, penganut agama lokal dengan prinsip ketaatan terhadap 
ajaran warisan leluhur berupaya untuk bertahan dengan segala bentuk 
dinamika yang sedang berlangsung.     

B. Variasi Ide dalam Memposisikan Towani Tolotang 
1. Politisasi Agama: Formalisasi Agama dan Peleburan Agama 

Lokal
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang memuat tentang 
pembatasan agama di Indonesia merupakan landasan negara 
melakukan upaya penyeragaman terhadap berbagai kelompok agama 
di nusantara. Upaya tersebut dilakukan mengingat banyaknya agama 
atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang tersebar di berbagai 
tempat. Di seluruh pelosok nusantara terdapat beragam agama yang 
bersifat lokal yang hanya dianut oleh masyarakat setempat. Untuk 
menyatukan mereka, maka negara pun melakukan upaya 
penyeragaman melalui upaya ‘merger’ terhadap agama-agama lokal 
tersebut ke dalam salah satu agama yang telah diakui. 

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang sangat jelas menjadi basis 
konstitusi kebebasan beragama tidak serta-merta dijadikan acuan 
dalam mengatur agama dan penganutnya. Pasal ini memuat sangat 
jelas hak yang diberikan bagi siapa pun untuk menjalankan apa yang 
diyakini. Namun, pada level implementasi seperti pada UU No. 
1/PNPS/1965, justru membatasi kebebasan penganut agama men-
jalankan keyakinannya. Pengakuan negara terhadap enam agama 
berdampak pada sulitnya agama-agama lokal mengembangkan diri. 
Mereka terus berada di bawah bayang-bayang penodaan terhadap 
agama. Mereka pun dengan terpaksa menerima dan mengakui salah 
satu dari enam agama yang telah mendapat legitimasi negara. 

Pengakuan agama lokal terhadap agama resmi terwujud dalam 
bentuk afiliasi mereka ke dalam salah satu agama. Pilihan tersebut 
merupakan pilihan yang sulit. Di satu sisi, agama lokal ingin tetap 
mempertahankan eksistensi ajarannya yang sejak lama dipraktikkan. 
Di sisi lain, agama lokal berhadapan dengan kebijakan negara yang 
mengkooptasi hak-hak mereka. Pada kondisi seperti ini, afiliasi atau 
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memilih salah satu agama tentu merupakan pilihan yang dilematis. 
Agama-agama lokal yang keberadaannya jauh sebelum agama resmi 
tidak memiliki pilihan lain kecuali bergabung dengan salah satu dari 
agama-agama tersebut. 

Dalam banyak kasus, agama lokal yang sebelumnya eksis 
digabungkan ke dalam salah satu agama. Dikatakan ‘digabungkan’ 
karena bukan semata keinginan mereka, tetapi keinginan negara 
melalui kebijakan dengan alasan penyeragaman untuk memudahkan 
kontrol terhadap agama. Agama lokal di beberapa tempat memilih 
salah satu agama juga bukan berdasarkan pilihan sendiri, tetapi 
dipilihkan oleh negara. Negara dengan leluasa mengatur seluruh aspek 
kehidupan warganya tak terkecuali kehidupan sosial keberagamaan. 
Akibatnya, agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari negara. 

Towani Tolotang merupakan satu dari sekian banyak agama 
lokal yang digabungkan ke dalam salah satu agama resmi oleh negara. 
Pada Keputusan Dirjen Bimas Hindu Bali/Budha No. 2/1966 
disebutkan bahwa Towani Tolotang merupakan salah satu sekte 
agama Hindu. Mengacu pada keputusan hukum tersebut, Towani 
Tolotang otomatis menjadi bagian agama Hindu. Secara administratif, 
segala bentuk urusan berkiblat pada agama Hindu. Penggabungan 
Towani Tolotang ke dalam agama Hindu didasarkan pada kenyataan 
bahwa ia memiliki banyak kemiripan praktik keagamaan dengan 
agama Hindu.4

Salah satu kemiripan praktik keagamaan Towani Tolotang 
dengan agama Hindu adalah persembahan sesajian dalam ritual yang 
dilakukan. Baik Towani Tolotang maupun Hindu memposisikan sajen 
pada posisi penting dalam setiap ritual. Seperti yang telah diuraikan 
sebelumnya, sesajian Towani Tolotang pada pelaksanaan ritual 
mappenre’ nanre merupakan unsur pokok dan penentu karena 
dianggap sebagai media untuk menyampaikan permintaan kepada 

4 Agama Hindu merupakan agama yang luwes dibanding dengan agama-
agama lain. Dikatakan demikian karena tidak ada frame yang menyeragamkan 
seluruh sekte yang ada di dalamnya. Jika merujuk pada Hindu India misalnya, di 
sana pun Hindu sangat beragam. Di Bali pun juga demikian, Hindu memiliki 
beberapa perbedaan dengan yang lain. Ini sangat berbeda dengan khususnya Islam 
dan Kristen yang memiliki aturan/frame yang sangat ketat dan berlaku universal. 
Kemungkinan dengan keluwesan inilah, Towani Tolotang dianggap memiliki 
beberapa persamaan atau kemiripan dengannya sehingga ia’ dimerger/diafiliasikan’ 
ke dalam agama Hindu.    
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Dewata Seuwae. Demikian pula dalam praktik Hindu, sesajian 
memiliki arti yang sangat penting dalam setiap ritual yang dilakukan.  

Formalisasi agama berdampak pada bagaimana agama lokal 
seperti Towani Tolotang menentukan pilihan agama sebagai induknya. 
Towani Tolotang, agar tidak dicap sebagai agama sempalan, memilih 
agama Hindu sebagai agama yang memayunginya. Pilihan tersebut, 
pada satu sisi membatasi ruang gerak Towani Tolotang untuk 
mempraktikkan ajaran-ajarannya. Ia harus tunduk di bawah ‘arahan’ 
Hindu. Pada sisi lain, pilihan untuk menganut agama Hindu 
memberikan peluang bagi Towani Tolotang baik ajaran maupun 
komunitas untuk tetap eksis karena tidak ada lagi ruang untuk 
mengganggunya karena secara formal telah berada di bawah agama 
Hindu.

Tampaknya, Towani Tolotang memiliki ruang yang sangat 
luas untuk berekspresi di bawah Hindu. Berbagai bentuk praktik 
selama ini tidak mendapat pembatasan oleh agama Hindu.5 Berbeda 
dengan jika ia menjadi bagian dari Islam yang memiliki tata aturan 
praktik ajaran yang hampir seragam di seluruh dunia. Kemungkinan 
mereka akan kehilangan identitas dan budaya warisan karena harus 
tunduk pada aturan-aturan Islam yang ketat jika menjadi bagian dari 
Islam.  

2. Agamisasi Towani Tolotang 
Towani Tolotang ‘selamat’ dari islamisasi pada saat Raja Wajo 

menginstruksikan seluruh warganya memeluk Islam. Pada saat itu, 
Towani Tolotang merespons kebijakan tersebut dengan 
‘pembangkangan’ yang berdampak pada pengusiran mereka dari 
daerah tempat tinggalnya. Setelah berdiam di Sidenreng Rappang, 
upaya negara untuk merampingkan agama-agama di Indonesia di-
lakukan. Hasilnya, hampir seluruh agama lokal yang tersebar di 
berbagai tempat memilih salah satu agama yang telah ditetapkan oleh 
negara. Towani Tolotang memilih agama Hindu sebagai agama induk 
dengan segala konsekuensinya. 

5Salah seorang penganut Towani Tolotang menuturkan bahwa meskipun 
Towani Tolotang menjadi bagian dari agama Hindu, namun praktik keagamaan 
khususnya ritual yang dilakukan tidak pernah dipertanyakan. Praktik-praktik yang 
mereka praktikkan sangat berbeda dengan Hindu, ajaran Towani Tolotang tetap saja 
mereka lakukan.  
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Pilihan Towani Tolotang terhadap Hindu sebagai agama induk 
terjadi dalam waktu yang cukup lama. Penerimaan terhadap Hindu 
tidak serta-merta terjadi. Berbagai upaya dilakukan oleh Towani 
Tolotang untuk tetap pada identitasnya. Pada tahun 1966, H.A. Sapada 
Mappangile sebagai Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan 
keputusan yang menegaskan bahwa Towani Tolotang bukan agama.6
Akibatnya, segala bentuk praktik keagamaan Towani Tolotang tidak 
boleh dilakukan. Segala bentuk kegiatan Towani Tolotang pun harus 
dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, termasuk upacara kematian 
dan perkawinan. Intinya, penganut Towani Tolotang harus 
meninggalkan kepercayaan yang sebelumnya telah dipraktikkan dan 
memeluk Islam sebagai agamanya. 

Pada tahun yang sama, beberapa tokoh Towani Tolotang 
mengirim surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
(MPRS) di Jakarta yang berisi tentang adanya oknum pemerintah 
daerah yang berupaya menghalangi pelaksanaan upacara keagamaan 
yang sebelumnya dilakukan. Towani Tolotang pun mengirim surat 
kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera yang mengajukan per-
mohonan perlindungan dari pemaksaan terhadap mereka untuk 
memeluk Islam. Masih pada tahun 1966, surat Menteri Agama No. B-
III/3/1356/1966 menyatakan bahwa Towani Tolotang bukan sebuah 
agama. Surat keputusan ini memperkuat keputusan yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sidenreng Rappang sebelumnya. 

Keputusan Menteri Agama di atas dikuatkan lagi oleh 
keputusan Kementerian Kejaksaan No. 152/Sospol-K/Pakem/15 
km/1966 yang berisi tentang perintah terhadap Kejaksaan Tinggi di 
Makassar untuk membubarkan dan melarang agama Towani 
Tolotang.7 Melihat kenyataan tesebut, tokoh Towani Tolotang 
menyatakan untuk sementara waktu bernaung di bawah agama Islam 
sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pada saat itu, 
tokoh Towani Tolotang pun menyetujui sekiranya permohonan 
mereka tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat, maka akan tetap 
berada di bawah agama Islam. Adanya pernyataan dari tokoh Towani 

6  Atho’ Mudzhar,  Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), h. 192. 

7 Ibid., h. 194. 

341



Hasse J

Tolotang tersebut mengubah konstalasi politik di Amparita. Kondisi 
wilayah mulai tenang setelah terjadi perdebatan panjang mengenai 
status Towani Tolotang. 

Pada tahun 1966, berselang beberapa bulan setelah adanya 
pernyataan penerimaan Islam oleh tokoh Towani Tolotang, Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Bali/Budha No. 2/1966 
mengeluarkan keputusan susulan yang menyatakan bahwa Towani 
Tolotang merupakan salah satu sekte agama Hindu. Dalam surat 
keputusan tersebut juga menyatakan mengangkat Makkatungeng 
sebagai pembimbing Towani Tolotang dan melaporkan kepada Bimas 
Hindu Bali Budha di Jakarta tentang kegiatan Towani Tolotang secara 
berkala. Tugas Makkatungeng sendiri adalah sebagai pengendali 
kegiatan-kegiatan Towani Tolotang di masa transisi. Artinya, Towani 
Tolotang tidak lagi berada di bawah naungan agama Islam seperti 
keinginan orang-orang Islam tetapi berada di bawah agama Hindu. 

Adanya tarik-menarik kepentingan yang memperebutkan 
Towani Tolotang seperti yang terjadi di awal pemberlakuan Direktorat 
Bimas Hindu Bali/Budha setidaknya dapat dilihat dalam tiga alasan. 
Pertama, keinginan elite (Islam) untuk menarik Towani Tolotang ke 
dalam Islam merupakan bentuk keteguhan prinsip untuk tetap 
menegakkan fatwa Kali Sidenreng pada tahun 1940 mengenai 
pelarangan non-muslim menetap di Sidenreng. Kedua, masih terkait 
dengan yang pertama tadi, adanya keinginan kelompok Islam untuk 
‘mensterilkan’ daerah dari penganut agama lain. Ketiga, terkait 
dengan kepentingan politik jangka panjang mengingat jumlah Towani 
Tolotang sangat memungkinkan untuk memperkuat dukungan 
kepartaian. Partai GOLKAR yang sangat dominan saat itu, sangat 
memelihara Towani Tolotang untuk kepentingan dukungan dalam 
setiap pemilu.       

Berbagai reaksi pun terjadi akibat keputusan Bimas Hindu Bali 
Budha tersebut. Bupati Sidenreng Rappang menganggap keputusan 
tersebut bertentangan dengan surat Menteri Agama sebelumnya yang 
menyatakan bahwa Towani Tolotang bukan sebuah agama. Pada 
Musyawarah Daerah Muhammadiyah dalam resolusinya menyatakan 
bahwa prihal pengindukan atau pengesahan suatu aliran bukan 
menjadi kewenangan Direktorat Jenderal, tetapi Menteri Agama. 
Pihak DPRD-GR daerah dan propinsi melakukan hal yang sama. 
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Dewan meminta kepada Kejaksaan Agung, Menteri Agama, dan 
Menteri Dalam Negeri untuk membubarkan Towani Tolotang. 
Semenetara itu, Gubernur Sulawesi Selatan meminta Menteri Agama 
dan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan keputusan direktorat 
jenderal tersebut. 

Pada perkembangan selanjutnya, Dirjen Bimas Hindu Bali 
Budha mengeluarkan keputusan yang mempertegas keputusan 
sebelumnya. Bahkan, Kejaksaan Agung RI meminta kepada Bimas 
Hindu Bali Budha untuk mencabut surat tersebut. Melihat kasus 
Towani Tolotang tidak menemui titik terang, persoalan keputusan 
Dirjen Bimas Hindu Bali Budha diambil alih oleh Menteri Agama. 
Sementara, Panglima Kodam XIV Hasanuddin, mengeluarkan Surat 
Keputusan No. Kep. 010/05/PPD/1967 yang menyatakan bahwa 
persoalan Towani Tolotang menjadi tanggung jawab KODAM XIV 
Hasanuddin8 dan surat keputusan Dirjen Bimas Hindu Bali Budha 
dinyatakan tidak berlaku di Sulawesi Selatan yang berujung pada 
Operasi Malilu Sipakainge yang dilancarkan terhadap penganut 
Towani Tolotang. Operasi tersebut bertujuan untuk meniadakan 
kegiatan Towani Tolotang.

Uraian di atas menunjukkan adanya dua kepentingan yang 
berbeda terkait dengan Towani Tolotang. Pemerintah Daerah 
Sidenreng Rappang yang mewakili masyarakat menginginkan agar 
Towani Tolotang memeluk Islam. Akan tetapi, pemerintah pusat 
justru menghendaki Towani Tolotang menjadi bagian agama Hindu. 
Pada kenyataannya, sampai saat ini, Towani Tolotang masih berada di 
bawah naungan agama Hindu, bukan agama Islam. Hal ini ditegaskan 
oleh pengisian Hindu pada kolom Kartu Tanda Penduduk oleh Towani 
Tolotang.  Terlihat pula dengan jelas bahwa Towani Tolotang berada 
pada bayang-bayang islamisasi dan hinduisasi. Hinduisasi tidak hanya 

8 Keterlibatan KODAM XIV Hasanuddin dalam penanganan terhadap 
Towani Tolotang masih sangat kaitannya dengan penumpasan sisa-sisa pengikut 
PKI. Bahkan, Towani Tolotang dianggap tidak memiliki agama (sesat) sehingga ia 
juga menjadi bagian dari operasi yang dilakukan oleh KODAM waktu itu. Di 
samping itu, campur tangan tentara dengan jalan operasi militer merupakan 
bentuk/upaya untuk ‘melenyapkan’ Towani Tolotang. 
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terjadi terhadap Towani Tolotang, tetapi juga terhadap beberapa 
agama lokal di Sulawesi Selatan.9

C. Aktor yang Terlibat: Dinamika Hubungan Aktor 
Dalam setiap level pergaulan atau hubungan selalu terdapat 

kelompok tertentu yang memegang kendali kekuasaan yang disebut 
dengan elite. Kelompok elite sangat berpengaruh. Pada level negara, 
penguasa atau rezim yang memegang pemerintahan, itulah yang 
menjadi elitenya. Pada level komunitas juga demikian, sekelompok 
orang memiliki peran yang sentral yang mampu mempengaruhi 
dengan kuat orang-orang di sekelilingnya. Pada level masyarakat juga 
kelompok elite dapat ditemukan dengan segala bentuk perannya. 
Namun demikian, selalu terjadi komposisi elite dari satu kelompok ke 
kelompok lain10 yang menandakan bahwa dinamika selalu ada dalam 
setiap pergaulan sosial. 

1. Elite Negara (Pemerintah Pusat) 
Kebijakan-kebijakan mengenai agama merupakan indikasi 

kuat adanya campur tangan negara yang berlebihan terhadap agama. 
Dalam beberapa kebijakan sangat jelas dominasi yang diperankan oleh 
negara. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa formalisasi 
agama di Indonesia sangat berdampak terhadap keberadaan agama-
agama lokal yang telah ada jauh sebelum keenam agama saat ini 
masuk ke Indonesia. Namun, justru keenam agama tersebutlah yang 
diakui dan menjadi acuan negara dalam memformat/mengkonstruksi 
agama-agama lokal yang ada melalui berbagai cara seperti afilasi atau 
konversi.

Dominasi negara terhadap agama di satu sisi dapat dijadikan 
acuan argumentasi bahwa negara sangat memperhatikan keberadaan 
agama-agama di Indonesia. Negara tidak bisa melepaskan agama, 
demikian pula sebaliknya. Di sisi lain, dominasi negara seperti ini 
dengan langsung membatasi ruang gerak penganut agama untuk 
mengekspresikan ajaran-ajaran yang diikutinya. Artinya, pemposisian 

9 Martin Ramstedt, Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion 
between Local, National, and Global Interests. (London: Routledge Curzon, 2004), 
h. 52 

10 Haryanto, Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta: 
PLOD UGM, 2005), h. 23 
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agama yang dilakukan oleh negara dianggap melindungi keberadaan 
agama-agama pada satu sisi dan mengekang kebebasan penganut 
agama pada sisi lain. Dualisme fungsi tersebut berdampak pada 
langkah-langkah yang ditempuh oleh agama khususnya agama-agama 
lokal untuk menjamin keberlangsungannya di tengah berbagai aturan 
yang dikeluarkan negara. 

Towani Tolotang yang berafiliasi ke dalam agama Hindu 
seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan buah tangan 
negara yang menganut sistem ‘uniformitas’ agama. Agama-agama 
yang bertebaran di berbagai tempat ditata sedemikian rupa dan 
dimerger berdasarkan kriteria negara. Towani Tolotang dianggap 
memiliki kemiripan ajaran dengan agama Hindu sehingga ia pun 
berafiliasi ke dalam agama Hindu. Pemposisian Towani Tolotang ini 
mempertegas adanya penetrasi negara yang sangat kuat terhadap 
berbagai sektor kehidupan di mana semua urusan masyarakat, menjadi 
urusan negara. Negara tidak lagi memberikan kebebasan untuk 
memilih terhadap masyarakatnya. Sikap seperti ini berpotensi 
menimbulkan sikap resistensi dari para penganut agama yang merasa 
dirugikan oleh kebijakan negara yang terlalu jauh mencampuri urusan 
warganya.

Keputusan-keputusan negara melalui menteri atau pun 
lembaga negara lain semakin menjelaskan bahwa posisi agama 
khususnya agama lokal berada pada posisi tertindas atau 
terpinggirkan. Suara agama lokal tidak dijadikan pedoman untuk 
melakukan penataan-penataan. Yang menjadi pedoman adalah kemu-
dahan negara mengatur agama-agama. Formalisasi atau agamaisasi 
merupakan bentuk proses yang mengarahkan agama lokal seperti 
Towani Tolotang masuk pada ranah marginalisasi. Dengan adanya 
formalisasi agama, maka Towani Tolotang yang hanya dianut oleh 
masyarakat pada area tertentu mencari alternatif agama yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh negara. Di sini terlihat, desain negara 
yang sangat rapi menggiring agama lokal untuk menentukan pilihan 
pada salah satu agama. Peran dan keterlibatan negara dalam penataan 
agama Towani Tolotang sangat jelas. Towani Tolotang yang 
sebelumnya bergabung ke dalam Islam, berubah menjadi Hindu 
setelah adanya keputusan Direktorat Jenderal Bimas Hindu 
Bali/Budha No. 2/1966.     
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2. Elite Lokal (Pemerintah Dearah) 
Elite lokal memiliki kedudukan dan fungsi mengajak 

masyarakat untuk terlibat dalam setiap kegiatan seperti 
pembangunan.11 Elite lokal mampu mengajak masyarakat untuk 
berpartisipasi karena kekuasaan yang dimiliki. Tipe-tipe kekuasaan 
yang dimiliki meskipun beragama, tetap mampu menjadikannya 
sebagai kelompok yang ditaati. Elite lokal dapat didentifikasi 
berdasarkan kekayaan, status, pendidikan, pengaruh politik, 
wewenang politik, otoritas moral, dan kekuatan.   

Penataan terhadap Towani Tolotang yang berujung pada 
merger ke dalam agama Hindu tidak lepas dari peran elite di daerah. 
Penolakan terhadap Towani Tolotang sebagai sebuah agama 
merupakan bentuk keterlibatan elite lokal dalam penataan tersebut. 
Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang memposisikan Towani 
Tolotang sebagai kelompok yang harus ditiadakan melalui 
pengislaman. Desakan masyarakat luas khususnya Muslim yang 
menginginkan Towani Tolotang ditiadakan diamini oleh pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah melalui kewenangan dan otoritasnya 
melanjutkan desakan masyarakat dengan sebuah keputusan meskipun 
keputusan tersebut berubah setelah keputusan Dirjen Bimas Hindu 
Bali Budha menetapkan Towani Tolotang  sebagai bagian agama 
Hindu.

Peran pemerintah daerah dalam mengatur daerah merupakan 
kewenangan yang telah sah karena didukung oleh peraturan 
perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan UU No. 5/1975 
tentang desentralisasi yang kemudian dipertegas oleh UU No. 32/2004 
tentang Pemerintahan Daerah misalnya, peran pemerintah daerah 
sangat memang dimaksudkan untuk mengatur daerahnya secara 
leluasa namun tetap pada koridor yang berlaku yakni tidak 
bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun UU 
tersebut memposisikan kepala daerah berada pada posisi 
mendua/ambigu.12 Di satu sisi kepala daerah mewakili aspirasi daerah 
yang dengan leluasa mengatur daerahnya, namun di sisi lain, ia 
merupakan perwakilan pemerintah pusat.    

11 Zulkarnain Nasution, Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat 
Desa Transisi: Suatu Tinjauan Sosiologis. (Malang: UMM Press, 2009), h. 60. 

12  Khoirudin, Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa 
Depan Menuju Kemandirian Daerah. (Yogyakarta: Averroes, 2005), h. 52. 
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Dalam kasus Towani Tolotang, Pemerintah Daerah Sidenreng 
Rappang tetap mematuhi keputusan yang menghendaki Towani 
Tolotang sebagai bagian agama Hindu. Pada level kebijakan mengenai 
pendidikan di sekolah misalnya, pelajaran agama yang diberikan 
kepada anak-anak dari Towani Tolotang adalah pelajaran agama 
Hindu. Pelaksanaan pengajaran dilaksanakan terpisah dengan kelas 
sekolah pada umumnya. Bagi anak sekolah yang jumlahnya sangat 
sedikit dan tersebar di beberapa sekolah, dikumpulkan di kecamatan 
untuk diberikan pelajaran agama setiap minggu. Ujian mata pelajaran 
agama bagi mereka pun adalah pelajaran agama Hindu.  

Dalam persoalan pelaksanaan ritual keagamaan Towani 
Tolotang, tidak ada larangan dari pemerintah daerah. Dalam perayaan 
Sipulung misalnya, justru pihak Towani Tolotang mengundang pihak 
pemerintah daerah untuk menghadiri acara tersebut. Demikian pula, 
ritual lain seperti perkawinan tetap dilaksanakan berdasarkan tata cara 
Towani Tolotang tanpa ada pelarangan. Di sini terlihat bahwa 
pemerintah daerah berperan dalam menentukan keberlangsungan dan 
penataan Towani Tolotang meskipun tidak memposisikan diri sebagai 
penguasa otoriter yang setiap saat dapat memaksa Towani Tolotang 
untuk menanggalkan identitas ke-Tolotang-annya.  

3. Elite Agama 
Posisi uwatta yang berada pada posisi sentral dalam Towani 

Tolotang memudahkan koordinasi di kalangan internal. Otoritas yang 
sangat kuat merupakan pertanda kuatnya hubungan antara pemimpin 
dan penganut dalam Towani Tolotang. Uwatta bukan hanya berperan 
sebagai pemimpin agama, tetapi juga pemipin komunitas yang 
berfungsi bagaimana keberlangsungan Towani Tolotang ke depan.  
Uwatta juga memerankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
dalam internal Towani Tolotang. Ketaatan atau kepatuhan penganut 
Towani Tolotang terhadap ajaran dapat dilihat pada kepatuhan mereka 
terhadap pemimpinnya. Kepatuhan tersebut tidak hanya merupakan 
bentuk ketundukan, tetapi juga merupakan bentuk penghayatan dan 
pengamalan ajaran yang sangat menghargai leluhur yang 
termanifestasikan dalam diri pemimpin.  

Peran tokoh atau elite Islam juga sangat besar dalam 
penentuan posisi keagamaan Towani Tolotang. Pada tahun 1940-an, 
KH. Abd. Muin yang juga sebagai Qadhi Sidenreng waktu itu, 
mendukung sepenuhnya keinginan beberapa kalangan mengenai status 
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Towani Tolotang yang menetapkan bahwa ia bukan sebuah agama. 
Apabila ditarik lebih jauh lagi ke belakang, yaitu pada saat pertama 
kalinya Towani Tolotang memasuki wilayah Sidenreng, elite Islam 
juga menolak mereka. Bahkan, ada upaya mengislamkan Towani 
Tolotang melalui perjanjian dengan penguasa kala itu yang berdampak 
hingga saat ini. Di beberapa tempat dapat ditemukan adanya penganut 
Towani Tolotang yang memeluk Islam. Bahkan, dalam satu keluarga 
besar dapat terdiri dari penganut Towani Tolotang dan penganut 
Islam.  

Uraian di atas menegaskan bahwa dominasi elite sangat besar 
dalam Towani Tolotang. Meskipun kehadiran kelompok elite tidak 
terbentuk begitu saja, tetapi tradisi ini telah berlangsung sejak awal. 
Uwatta misalnya, sebagai kelompok elite terbentuk dapat melalui 
pewarisan dan pemilihan. Bisa saja, seorang pemimpin saat ini 
meruapakn turunan atau generasi dari yang sebelumnya. Adapun jalur 
pemilihan merupakan hasil pilihan dari kalangan internal dengan 
mekanisme yang telah disepakati. Suatu kelompok yang berhasil 
menduduki posisi dominan dalam masyarakat sangat ditentukan 
keberhasilannya membentuk atau menciptakan nilai-nilai yang men-
dapat penilaian dari masyarakat yang bersangkutan.13 Hal ini juga 
terjadi dalam Towani Tolotang di mana uwatta dipandang sebagai 
figur yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat 
umum. 

4. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan 
Kedua organisasi ini juga memiliki kontribusi penting dalam 

membentuk Towani Tolotang. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 
merupakan partai yang sejak awal menjadi penampung aspirasi 
Towani Tolotang. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada 
saat tekanan semakin kuat dari pemerintah daerah tentang agama 
Towani Tolotang, elite mereka mendatangi dan menyurat kepada DPR 
untuk mendapat perlindungan. Partai GOLKAR sebagai partai pilihan 
mereka, tidak tegas melindungi. Namun, partai tersebut dianggap 
sebagai tempat penyaluran aspirasi mereka karena hanya GOLKAR 
yang memberikan ruang politik bagi Towani Tolotang kala itu.

13 Haryanto, Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar. (Yogyakarta: 
PLOD UGM,  2005), h. 126. 
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Pada era Orde Baru, GOLKAR adalah pemerintah dan 
pemerintah adalah GOLKAR. Pilihan Towani Tolotang terhadap 
GOLKAR berarti masuk ke dalam lingkaran penguasa. Pilihan ini 
setidaknya memiliki dua konsekuensi terhadap Towani Tolotang. 
Pertama, Towani Tolotang telah berada dalam lingkaran yang 
menentukan setiap kebijakan sehingga ia pun memiliki andil dalam 
setiap kebijakan. Kedua, dengan mudah Towani Tolotang juga dapat 
diatur dan dikontrol karena telah berada di lingkungan di mana 
posisinya sebagai minoritas. Namun yang lebih dominan adalah, 
Towani Tolotang telah mendapat ‘perlindungan’ politik yang 
memungkinkan mereka memiliki peluang untuk turut berpartisipasi 
dalam politik lokal. 

Dalam perspektif lain melihat pilihan Towani Tolotang 
terhadap GOLKAR sebagai jalan untuk mengintegrasikan diri dengan 
kelompok Islam. Terdapat dua partai politik yang menjadi saluran 
Islam ketika Indonesia hanya mengenal Partai Demokrasi Indonesia 
(PDI), GOLKAR, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 
GOLKAR, sebagai partai yang menjadi pilihan mayoritas Muslim 
berpotensi untuk meredam ketegangan di antara kedua kelompok. Ke-
samaan partai pilihan menyamakan persepsi mereka terhadap saluran 
aspirasi yang mereka berikan. Dalam kasus ini, partai GOLKAR 
berperan melemahkan ketegangan yang terjadi di antara kedua 
kelompok.14

Organisasi kemasyarakan atau organisasi sosial seperti 
Muhammadiyah lebih memposisikan Towani Tolotang sebagai sebuah 
aliran sesat. Dalam Musyawarah Daerah pada tahun 1966 misalnya, 
dengan tegas menolak keberadaan Towani Tolotang sebagai sebuah 
sekte Hindu. Dalam musyawarah tersebut, diputuskan agar keputusan 
Bimas Hindu Bali/Budha dicabut. Towani Tolotang harus mendapat 
pencerahan. Mereka harus diislamkan. Komitmen Muhammadiyah 
masih teguh hingga saat ini. Namun demikian, ceramah-ceramah 
agama yang dilakukan di masjid-masjid dan pengajian terbuka tidak 
secara langsung menyebut Towani Tolotang sebagai aliran sesat yang 
harus menjadi sasaran dakwah. Muatan-muatan ceramah menekankan 

14 Atho’ Mudzhar,  Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002), h. 168. 
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pada pentingnya melakukan kebaikan termasuk mengajak yang lain 
untuk memeluk agama keselamatan, Islam.  

Uraian di atas memperlihatkan adanya dominasi elite dalam 
pergaulan keagamaan di Indonesia. Negara merupakan aktor dominan 
yang mampu menundukkan masyarakatnya. Negara memiliki 
keleluasaan melakukan apa pun bukan hanya untuk mensejahterakan 
tetapi bahkan menekan masyarakatnya. Hal ini dapat ditemukan pada 
kasus penanganan agama di mana negara telah menggunakan 
kekuasaannya untuk melakukan tekanan-tekanan pada satu sisi 
melalui penataan dengan aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang 
bersifat memaksa. Pada sisi lain, sikap negara seperti ini merupakan 
bentuk tanggung jawab terhadap upaya menciptakan ketenteraman dan 
keteraturan kehidupan bermasyarakat secara umum.  

D. Reasoning Penataan Agama Lokal: Kasus Towani Tolotang 
Bagi penulis, alasan utama negara melakukan penataan 

umumnya terhadap agama adalah alasan kemudahan pengontrolan.15

Kemungkinan alasan muncul dari kondisi kemajemukan bangsa 
Indonesia khususnya agama. Dengan hanya menyisakan enam agama, 
dengan kata lain mereduksi agama-agama di luar enam agama 
tersebut, maka negara dengan mudah melakukan pengaturan-penga-
turan yang bersifat administratif. Di sini, yang tampak adalah adanya 
politik penyeragaman atau uniformitas terhadap agama-agama. 
Agama-agama lokal akhirnya terpaksa atau dipaksa memilih salah 
satu dari agama tadi agar tidak dicap sebagai agama yang 
menyimpang. Demikian pula, alasan ini sifatnya sangat politis karena 
hanya menguntungkan kalangan tertentu saja dan menafikan 
keberadaan yang lain. 

Penataan terhadap agama khususnya agama lokal khususnya 
terhadap Towani Tolotang tidak hanya menyangkut persoalan agama 
atau teologis, tetapi juga politis. Perbedaan keyakinan bukan 
merupakan faktor utama yang melandasi sikap tersebut. Keinginan 
kelompok elite (politik) melakukan terobosan-terobosan yang bersifat 
‘penaklukan’ merupakan sikap yang menafikan keberagaman yang 
menjadi ciri khas Indonesia. Sikap ini hanya menguntungkan agama 

15 Agama harus dikontrol karena, pertama, negara ingin menunjukkan 
dominasi sehingga pengaturan negara berjalan dengan baik. Kedua, secara politis 
terdapat kekhawatiran yang berlebihan terhadap jumlah agama yang banyak 
sehingga dianggap sebagai potensi konflik. 
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(penganut) besar saja dengan serangkain perlakuan yang memihak 
seperti dukungan sarana, dana, dan prasarana terhadap agama-agama 
besar. Sementara itu, agama-agama lokal mengalami perlakuan se-
baliknya yang justru diatur sedemikian rupa sehingga kebebasannya 
terampas oleh regulasi/kebijakan yang mengatur mereka.  

Politik penyeragaman yang dianut pada masa pemerintahan 
Orde Baru tidak hanya berdampak pada penciptaan kebencian yang 
secara terus-menerus terjadi di kalangan penganut agama lokal, tetapi 
juga memunculkan tindakan dan sikap arogan dari para pemeluk 
agama-agama besar. Hasil yang diperoleh negara dari kebijakan 
seperti ini adalah penaklukan yang sangat mudah terhadap agama-
agama lokal sehingga mereka dengan mudah pula diarahkan untuk 
bergabung ke dalam salah satu agama tanpa ‘perlawanan’ secara 
terbuka.16

Dalam kasus Towani Tolotang, keberadaannya hingga saat ini 
dengan segala persoalan yang muncul merupakan dampak dari proses 
penataan negara dengan dalih menciptakan kondisi kehidupan 
beragama yang kondusif. Pada era Orde Lama dan Orde Baru 
misalnya, penolakan masyarakat (Muslim) terhadap Towani Tolotang 
dapat dijadikan indikasi kuatnya upaya negara melakukan ‘provokasi’ 
terhadap masyarakat tentang ‘kesesatan’ Towani Tolotang. Orang 
Bugis yang mayoritas Islam pada saat itu melakukan tindakan yang 
mengarah pada penolakan secara terbuka terhadap keberadaan Towani 
Tolotang. Towani Tolotang sebagai agama (di luar agama mereka) 
dianggap sesat sehingga ia harus mendapat pencerahan melalui 
dakwah atau bahkan islamisasi.  

Perubahan mendasar terjadi pasca reformasi di mana Towani 
Tolotang di tengah penolakan yang menyertai keberadaannya berhasil 
masuk dalam dunia politik praktis pada tingkat lokal. Dengan 
kuantitas penganut yang besar, memungkinkan mereka untuk 
bertarung dengan kelompok mayoritas yang lain melalui pemilihan 
anggota legislatif pada tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa, pada era reformasi Towani Tolotang menemukan sebuah jalan 
baru untuk menuju pada kondisi yang lebih baik di mana keterlibatan 
mereka sebelumnya hanya pada level pergaulan sosial saja. Namun 

16 Hasse J, Islam dan Adat di Tanah Bugis: antara Konflik dan 
Konformitas. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 238-240. 
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setelah reformasi bergulir, angin segar kebebasan beraspirasi turut 
pula dinikmati oleh penganut Towani Tolotang. 

Penataan negara yang sebelumnya lebih ’memojokkan’ 
Towani Tolotang berubah menjadi perebutan lahan subur baru bagi 
politikus di tingkat lokal. Elite-elite Towani Tolotang ternyata 
memanfaatkan momen penting tersebut untuk berbuat lebih dari 
sekedar masyarakat biasa. Hasilnya, saat ini sangat sulit untuk 
mengatakan bahwa Towani Tolotang terpinggirkan khususnya dalam 
hal politik. Towani Tolotang telah menjadi kekuatan baru pada 
percaturan politik lokal di Sidenreng Rappang. Dengan demikian, 
amat sulit pula untuk menggusur Towani Tolotang melalui jalur 
politik seperti yang telah dilakukan oleh negara (pusat) dengan politik 
uniformitas enam agama yang diakui seperti saat sekarang ini.

E. Kesimpulan  
Penaklukan negara terhadap agama lokal dapat dilihat 

setidaknya dalam dua kecenderungan. Pertama, negara dengan 
penataan yang dilakukan menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan 
tanggungjawabnya untuk mengatur kehidupan warganya secara lebih 
baik sehingga berada pada tata aturan kehidupan yang ‘teratur dan 
kondusif’, meskipun hal tersebut merupakan bagian penting dari 
sebuah proyek penaklukan. Dikatakan demikian karena keberadaan 
agama-agama lokal sering disangkut-pautkan dengan ‘penodaan 
terhadap agama’ sehingga sering menimbulkan gejolak di antara 
penganut agama khususnya penganut agama resmi. Meskipun, bagi 
penulis, hal tersebut berlebihan karena agama-agama lokal (penganut) 
menjalankan ajaran-ajarannya hampir tidak pernah bersinggungan 
dengan penganut agama lain (resmi). Justru yang terjadi selama ini, 
dalam banyak kasus, adalah penganut agama resmilah yang mengusik 
keberadaan agama lokal dengan mengajukan berbagai stigma terhadap 
para penganutnya.

Kedua, negara telah gagal mengelola keberagaman termasuk 
keberagaman dalam hal agama. Keberadaan agama-agama lokal di 
beberapa tempat selalu dianggap bertentangan dengan agama-agama 
resmi baik dari aspek ajaran, praktik-praktik keagamaan, dan 
sebagainya sehingga selalu memposisikan agama lokal sebagai 
kelompok sesat sehingga menjadi sasaran tindakan diskriminatif. 
Standar yang digunakan dalam melihat keberadaan agama-agama 
lokal tidak tepat. Standar yang digunakan adalah standar konvergensi 
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dengan membanding-bandingkan baik ajaran maupun praktik antara 
agama lokal dan agama resmi sehingga yang tampak selanjutnya 
adalah perbedaan-perbedaan tanpa melihat secara keseluruhan aspek 
lain yang ada dalam agama lokal yang justru memiliki kesamaan yang 
bersifat fundamental dengan agama lokal seperti aspek penghargaan 
terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, faktor lain seperti politik, 
sosial, dan tentunya agama turut berperan terhadap keberlangsungan 
tindakan diskriminasi yang dialami oleh agama-agama lokal yang 
justru ‘disahkan’ oleh negara.

Pada satu sisi, penataan terhadap agama lokal merupakan 
sebuah solusi terhadap penataan kehidupan beragama di Indonesia. 
Namun pada sisi lain, justru merupakan sebuah tindakan yang hanya 
menguntungkan keberadaan agama-agama resmi. Dengan demikian, 
keberadaan agama-agama lokal seperti Towani Tolotang dalam 
perkembangan selanjutnya akan terus mengalami proses penguatan 
eksistensi yang dilakukan melalui beberapa cara atau strategi. 
Persoalan yang tak kalah pentingnya adalah semakin terbukanya ruang 
bagi agama lokal untuk terus melakukan perlawanan dan penolakan 
meskipun dalam skala yang bersifat tertutup. Berbagai persoalan yang 
sedang dan akan dihadapi membutuhkan solusi atau pemecahan yang 
selalu memunculkan permasalahan baru seiring dengan perubahan 
kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. 
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