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Pengantar redaksi

Interaksi Sosial dan Pelayanan 
Hak-hak Sipil Umat Beragama

Interaksi sosial adalah terminologi 
yang sangat populer, bukan saja karena 
menjadi pondasi dalam menjalani hidup 
bermasyarakat, tetapi juga sebagai 
dasar dalam membangun integrasi 
kebudayaan dan agama. Tindakan dan 
kelakuan yang berdasarkan norma dan 
nilai sosial menjadi sangat penting untuk 
diaksentuasikan ke dalam kehidupan 
sosial. Kehadiran norma dan nilai, 
terutama yang bersumber dari agama 
adalah legitimator moral bagi individu 
maupun kelompok dalam membangun 
hubungan yang baik, untuk dan demi 
nilai-nilai kebajikan agama atau paham 
yang diyakini setiap orang.  

Para sosiolog, sebut saja salah 
satunya Soerjono Soekanto (2009) bahkan 
menyebut interaksi sosial sebagai kunci 
dari semua hubungan yang dilakukan 
manusia. Interaksi sosial hanya bisa terjadi 
melalui komunikasi yang baik, sehingga 
secara maknawi, hubungan itu tidak 
semata terjadi hanya karena tindakan 
berbalasan (reciprocal action), meskipun 
tidak dipungkiri bahwa selalu ada 
kesalingterjalinan antarindividu untuk 
memengaruhi dan memberikan stimulus 
(lihat juga teori jaringan, misalnya dari 
Wellman [1983] dalam Ritzer, George dan 
Douglas J. Goodman, 2008:382). 

Interaksi sosial terjadi bukan pula 
karena sejak semula manusia terikat atau 
mengikatkan diri dalam sebuah kontrak 
sosial, sebagaimana digambarkan mulai 
dari Thomas Hobbes (1651 [1983]), 
John Locke dan Jean Jacques Rousseau, 
keduanya dalam Social Contract (1960) 
yang lebih dekat sebagai penjelasan atas 
terbentuknya negara. Karenanya setiap 
anggota masyarakat membuat kontrak 
sosial untuk membentuk negara. Dalam 
teori ini, sumber kewenangan adalah 

masyarakat itu sendiri. Meski demikian, 
interaksi sosial adalah tentang adanya 
keinginan kuat untuk saling menghargai, 
mempercayai dan mendukung melalui 
komunikasi.

Interaksi sosial dapat terjadi karena 
kebutuhan dan sekaligus juga karena 
“keterdesakan”, yang darinya akan 
melahirkan berbagai strategi, metode dan 
pola bagaimana sebuah interaksi dapat 
dibangun. Ini berarti, membincangkan 
kembali interaksi sosial dengan 
sendirinya juga harus melibatkan proses-
proses sosial di dalamnya, termasuk 
jika ingin membaca konteksnya saat ini: 
bagaimana antaraliran dalam agama, 
mazhab dan kepercayaan tertentu, 
serta entitas dalam kebudayaan lainnya 
membangun sebuah interpedensi. Saling 
memengaruhi, hingga yang terjauh saling 
mengubah bentuk dari interaksi adalah 
buah dari proses sosial yang tidak bisa 
dihindari. Karenanya, akibat-akibat tidak 
terakomodasinya berbagai kebutuhan 
dan kepentingan seringkali berujung 
pada ketidaksepahaman hingga konflik. 
Disfungsional lainnya yang paling lumrah 
adalah terjadinya alienasi, pengucilan, 
dan pemarjinalan di antara individu atau 
dari satu kelompok kepada kelompok 
lainnya. 

Kontak sosial dan komunikasi, 
sekali lagi, akan menjadi tuas yang 
memainkan tegang lemah sebuah 
interaksi sosial. Keduanya (kontak sosial 
dan komunikasi) mempersyaratkan 
hubungan yang tidak hanya menyentuh 
dunia material tetapi sekaligus immaterial. 
Prasyarat ini dihidupi oleh faktor-faktor 
imitasi, sugesti, simpati, identifikasi dan 
empati. Empat faktor ini akan terlihat dari 
bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial 
itu diaksentuasikan, misalnya dalam 
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memecahkan konflik sosial, budaya dan 
agama, baik dengan bentuk asosiatif 
melalui cara kerjasama dan akomodasi 
maupun disasosiatif yang dilakukan 
dengan cara persaingan, kontravensi dan 
pertentangan.  

Persoalannya sekarang adalah siapa 
dan mengapa harus ada interaksi sosial? 
Tak bisa dielakkan bahwa dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara, terlebih 
hidup dalam rumpun kebudayaan yang 
sangat khas bernama Indonesia, sadar 
atau tidak, menjalin hubungan sosial 
bahkan dengan orang yang berbeda 
sekalipun, baik antar maupun inter 
suku, agama dan ras adalah cara paling 
sederhana untuk memperlihatkan bahwa 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu masih 
hidup. Namun interaksi sosial, secair 
apapun itu, tetap akan menyelipkan kata 
kebebasan, karena kebebasan diakui 
sebagai hak sipil paling hakiki setiap 
manusia.

Hak sipil adalah hak kebebasan 
yang paling fundamental yang didapat 
sebagai bentuk dari hakikat dari 
keberadaan seorang manusia. Kata 
“sipil” sering diartikan sebagai kelas yang 
melindungi hak-hak kebebasan individu 
dari pelanggaran yang tidak beralasan, 
baik yang dilakukan oleh individu, 
kelompok, organisasi, hingga negara 
dengan atas nama apapun. Adagium 
ini memastikan bahwa kemampuan 
seseorang untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan sipil, dan tentu saja dalam 
politik negara yang dijalankan dengan 
dan atau tanpa diskriminasi. Oleh filsuf 
Richard Rorty (1993) dalam Gerung, 
Rocky (ed) (2006:110) menyatakan bahwa 
hak asasi manusia itu berurusan dengan 
bagaimana melindungi “yang lain”. 

Kebebasan hak sipil dan melindu-
nginya dari tindakan diskriminatif 
menjadi sesuatu yang harus dijamin 
karena konstitusi memberikan legitimasi 
yang kokoh. Meski hak sipil disetiap 

negara berbeda, terutama karena alasan 
perbedaan berdemokrasi, pada umumnya 
dan sebagian besar mengakui kebebasan 
berbicara, berpikir, berekspresi, beragama 
serta pengadilan yang adil dan tidak 
memihak sebagai wujud hak-hak sipil 
universal. Kelahiran hak-hak sipil ini juga 
mengalami sejarah yang panjang, dan 
banyak teori yang mendebatnya menjadi 
sesuatu yang selalu menarik untuk dikaji 
(lihat kembali Gerung, Rocky [ed]. 2006:2-
121).  

Dan sejak akhir tahun 2014, 
Kementerian Agama melalui Badan 
Litbang dan Diklat sedang merancang 
salah satu karya agung dalam melindungi 
hak-hak sipil, yakni Perlindungan Umat 
Beragama (PUB). Meskipun masih berupa 
rancangan, PUB telah menjadi bahan 
diskusi yang selalu menarik, sekaligus 
pada saat bersamaan mengemanasikan 
aroma sensitif. Lahirnya RUU tentang 
PUB adalah respon pemerintah terhadap 
amar keputusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) yang menolak judicial review 
terhadap penodaan agama. Menurut MK, 
UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama tidak bertentangan dengan UUD 
1945, dan karenanya memiliki kekuatan 
hukum yang mengikat kepada setiap 
orang. MK memang menolak seluruh 
permohonan para pemohon ketika itu, 
namun MK juga memerintahkan kepada 
pemerintah untuk merevisi UU tersebut 
baik dalam lingkup formil maupun 
materiil. 

Secara tegas harus disampaikan 
bahwa RUU tentang PUB dibangun 
berdasarkan semangat konstitusi yang 
melindungai HAM, bukan yang lain. 
RUU ini disusun untuk mengakomodir 
berbagai aspirasi dan kepentingan, 
tidak hanya dari kelompok keagamaan 
yang mainstream, tetapi juga kelompok 
keagamaan yang minoritas. RUU 
tentang PUB ini telah sejalan dengan 
ruh UU 1945, utamanya pasal 29 yang 
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menjamin kebebasan dan kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
dan beribadah sesuai dengan agama 
dan kepercayaan yang dianut. Namun 
demikian,  semangat kebebasan juga 
harus tetap dibatasi dengan seperangkat 
norma dan aturan agar tercipta toleransi 
dan kerukunan antarumat beragama di 
tengah masyarakat. Pendek alasan, PUB 
hadir tidak saja untuk mengadvokasi 
umat beragama melalui seperangkat 
regulasi, tetapi juga memberikan 
pelayanan maksimal terhadap hak-hak 
sipil dalam aspek sosial dan alamiah 
setiap insan beragama. 

Jurnal Harmoni Volume 14 
Nomor 1 Januari-April 2015 ini sengaja 
mengetengahkan dua isu sentral ini 
karena melihat interaksi sosial secara 
aktual di sana sini masih mengalami 
hambatan dan tantangan yang justru 
semakin tidak ringan. Gejala ini dapat 
dibaca dalam artikel Dialektika Agama 
Missi: Studi Interaksi Sosial Pemeluk Agama 
Islam, Katolik, dan Buddha di Margorejo 
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 
yang ditulis Idrus Ruslan. Menurutnya, 
interaksi antaragama misi ini penuh 
dinamika, menjadi semacam dialektika 
yang akan terjadi secara terus menerus. 
Sebuah dialektika yang melingkupi segala 
ruang dan waktu, tentang naik turunnya 
hubungan dalam interaksi. Hal serupa 
berturut-turut dapat dibaca dalam dua 
artikel berikut: Pasraman sebagai Media 
Pembentuk  Identitas Pasca Konflik (Studi 
Terhadap Internalisasi Tri Hita Karana pada 
Masyarakat Balinuraga Lampung Selatan) 
oleh Wahyu Setiawan dan Kebebasan 
Beragama dan Kontestasi Ruang Publik: 
Kasus Kristen Versus Islam di Papua oleh 
Zuly Qodir. 

Bagaimana seharusnya interaksi 
sosial dibangun bersendikan nilai, 
norma, etnisitas dan agama, dua artikel 
berikut wajib dibaca, yakni Ethnic Conflict 
Theory, Religiosity, and Cultural Bond: 
Approach to resolve religious intolerance in 

Ambon yang ditulis Cahyo Pamungkas 
dan Pesan Kerukunan Antarumat Beragama 
dari Surakarta (Sebuah Potret Toleransi: 
Membaca Narasi Yang Tidak Terbaca) oleh 
Lilam Kadarin Nuriyanto. Sementara 
Haidlor Ali Ahmad melalui Rukun 
Kematian: Kearifan Lokal Masyarakat 
Kota Bandar Lampung, mengungkapkan 
bagaimana kearifan lokal sangat berperan 
dalam merukunkan (kembali) sebuah 
komunitas. 

Masih tentang interaksi sosial, 
berbagai aliran dan paham keagamaan 
juga tidak pernah diam dalam mengikuti 
lika-liku sebuah jalan damai. Isu ini dapat 
dibaca dalam artikel yang ditulis Zaenal 
Abidin Eko Putro yang menarasikannya 
melalui Dinamika Santri-Abangan dan 
Paham Keislaman di Balik Eksistensi Masjid 
Laweyan, Surakarta. Hal yang sama 
disuarakan  Arnis Rachmadhani dalam 
Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Kejawen 
Bonokeling. Pergeseran dalam interaksi 
sosial juga sebuah keniscayaan, salah 
satunya melalui intensitas komunikasi 
dan dakwah, seperti yang dapat dibaca 
dalam Dakwah Komunitas Millah Abraham: 
Studi Kasus di Kecamatan Haurgelis 
Kabupaten Indramayu oleh Asnawati dan 
Tabanni sebagai Frame Gerakan Hizbut Tahrir 
Indonesia yang ditulis Arif Gunawan 
Santoso.

Bagaimana dengan pelayanan 
terhadap hak-hak sipil umat beragama? 
Pembaca akan langsung mendapat 
suguhan tentang tema ini melalui 
Bara Marapu sebagai Agama Asli Orang 
Sumba (Perspektif Pelayanan Hak Sipil dan 
Ancaman Kepunahan) karya Servulus Bobo 
Riti. Hal yang kurang lebih sama namun 
dengan dinamika yang berbeda dapat 
dibaca dalam Eksistensi Agama Tao dan 
Pelayanan Hak-hak Sipil di Kota Palembang 
oleh Suhanah. Hak-hak sipil, betatapun 
beratnya juga harus mendapat pelayanan, 
bahkan hingga ke wilayah pedalaman 
dan perbatasan. Artikel Muhtar dapat 
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menjadi rujukan untuk memahami 
semangat melayani ini, yaitu Pelayanan 
Keagamaan Masyarakat Perbatasan (Studi 
Kasus di Kabupaten Belu Nusa Tenggara 
Timur).

Akhirnya, selamat membaca dan 
selamat menyelami kembali keberadaan 
kita dalam ruang interaksi sosial demi 
untuk memberikan pelayanan terhadap 
hak-hak sipil umat beragama. Semoga [*]  
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Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji praktik-
praktik intoleransi agama, yakni fenomena 
menghindari kontak antarkelompok sosial di 
Ambo, dengan menggunakan teori konflik 
etnik, religiusitas, dan ikatan budaya. Teori 
konflik etnik menjelaskan bahwa identifikasi 
etnis dan agama berhubungan dengan 
exclusionism agama karena adanya ancaman 
yang dipersepsikan. Nilai-nilai intrinsik 
agama dan ikatan kebudayaan cenderung 
meningkatkan kerukunan beragama, 
mengurangi identifikasi keagamaan dan batas-
batas sosial antara kelompok agama yang 
berbeda. Teori konflik etnik menyebutkan 
bahwa semakin meningkat kompetisi 
antarkelompok etnik pada tingkatkan  individu 
maupun kontekstual, dan semakin meningkat 
persepsi ancaman, tingkat identifikasi 
terhadap kelompok akan meningkat. Hal ini 
akan mendorong munculnya sikap nasionalis 
dan reaksi ekslusivisme. Religiusitas 
dalam penelitian ini merujuk pada konsep 
pandangan pluralistik agama dan interpretasi 
kitab suci secara hermeneutik. Individu yang 
memiliki identifikasi keagamaan yang tinggu 
cenderung mendukung intoleransi agama 
karena nilai-nilai ekstrinsik keyakinan agama 
dapat menciptakan prasangka terhadap 
kelompok lain. Ikatan kebudayaan dalam 
penelitian ini meliputi aliansi tradisional 
antara negeri-negeri yang memiliki afiliasi 
agama yang berbeda. Ikatan kebudayaan ini, 
yang merupakan bagian dari hukum adat dan 
mengandung kearifan lokal, berfungsi untuk 
mencegah ketegangan agama antarnegeri.  
Sebagai implikasi teoritis dari penelitian ini 
adalah bahwa menyelesaikan intoleransi 
beragama harus menggunakan pendekatan 
interdisipliner yang terdiri dari dimensi 
kognitif, agama, dan kebudayaan.

Kata kunci: teori konflik, religiusitas, ikatan 
kebudayaan, dan intoleransi.

Abstract

This study tries to investigate religious 
intolerance, namely intergroup contact 
avoidance in Ambon by using i.e. ethnic 
conflict theory, religiosity, and cultural bond. 
Ethnic group conflict theory suggests that 
ethnic and religious identification are more 
likely related to religious exclusionism due 
to perceived group threat. Intrinsic religious 
values and cultural bonds owned by certain 
communities tend to increase religious 
harmony, to reduce religious identification 
and to social boundaries between different 
religious groups. Ethnic group conflict 
theory mentions that the stronger the actual 
competition between ethnic groups at an 
individual as well as a contextual level, and/
or the stronger the perceived ethnic threat, 
the more the mechanisms of social (contra-) 
identification will be reinforced, inducing 
stronger nationalist attitudes and exclusionist 
reactions. Religiosity in this study refers to 
concept of pluralistic views of religion and 
hermeneutic interpretation. Individuals who 
possess strong religious identification tend 
to support  for religious intolerance due 
to extrinsic values of religious convictions 
may contribute to creating intergroup 
bias. Cultural bond in this study includes 
traditional alliances between villages, that 
have different religious affiliation. Such 
cultural bond, that part of customary laws 
and contains local wisdom, functions to 
prevent religious tensions between villages. 
As theoretical implication of this study is that 
resolving religious intolerance should use 
interdisciplinary approaches that consists of 
cognitive, religious, and cultural dimension. 

Keywords: conflict theory, religiousity, 
cultural bond,  and intolerance.
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Introduction

Although there have been tensions 
between Muslims and Christians since the 
middle of the 16th century, until the end 
of last of the century, members of both 
groups lived relatively harmoniously, side 
by side in different neighbourhoods of the 
city. After the communal violence period 
between 1999 and 2004, daily interaction 
became distorted and the tendency to 
avoid members of other religious groups 
became stronger (Pariela, 2007:104; 
Yanuarti et al., 2005:82). The conflicts led 
to the resettlement of a huge number of 
inhabitants in the city of Ambon as well 
as Maluku province. Gradually, people 
decided to live in quarters with people 
from their own religion only. Religiously 
residential segregation became the norm 
in the city, as was already common in the 
village structure for centuries (Chauvel, 
1990:4-7). Muslims no longer wanted to 
stay in predominantly Christian areas, 
while Christians did not want to live in 
predominantly Muslim areas. Ambon 
city now consists of twenty urban villages 
and thirty rural villages. Only in two of 
these villages, Wayame and Suli Atas, 
Muslims and Christians live together. 

 Both residential segregation and contact 
avoidance have aggravated rivalry and 
competition between Muslims and 
Christians. 

Ambon was again the site of 
incidents of religious violence in 2011. The 
first incident erupted in September 2011, 
after a Muslim motorcycle driver died in 
a traffic accident in a Christian village. In 
riots following this accident, three people 
were killed and hundreds of houses were 
burned down. The second incident was in 
December 2011, after a Christian shuttle-
bus driver was stabbed in a Muslim 
area. The troubles erupted only in the 
city and did not spread to rural areas, 
because both Muslims and Christians 
felt that these incidents were instigated 
by political elites. Also it was due to the 

roles of peace provocaterus from both 
groups in preventing conflict by using 
social media and mobile phone (ICG, 
2012:2). Apparently, military officers and 
political elites profited from these violent 
incidents, which erupted before the 2011 
mayoral election, and again before the 
2013 gubernatorial election. For that 
reason, some people argue that these 
incidents were engineered to promote 
the idea that the governor-elect should 
be a figure with a military background. 
Others argue that the incidents cemented 
religious identifications among Muslims 
and Christians to influence the mayoral 
election (ICG, 2011:6-7). 

Western and Indonesian scholars 
have conducted several studies to 
analyze why and how an increase in 
communal violence took place in Ambon. 
Bertrand (2004:7-9) uses an institutional 
historical approach to theorize that 
inter-communal violence is a specific 
characteristic of transition periods. 

 Similar to Bertrand, Van Klinken (2007) 
relates violence in Indonesia to the 
power relations between political elites. 

 Other research on conflict in North 
Moluccas by Wilson (2008:195) 
demonstrates that macro-structural forces 
and changes in those structures play a role 
in conflict. These studies emphasize that 
local elites attempt to make use of ethno-
religious identities in order to realize 
their political claims, and to acquire 
political positions and access to resources. 
Different from these studies, this study is 
addressed to describe cognitive, religious, 
and cultural dimension of several forms 
of latent conflict between Muslims and 
Christians in Ambon to resolve religious 
intolerance. 

Cultural and Religious Changes in 
Ambon

Traditional cultural relationships in 
Ambon dating back to pre-colonial times 
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are still relevant, even so when these 
villages do not share the same religion 
(anymore). Among all the traditional 
forms of inter-village relations, the pela 
was the only one that was to a certain 
extent respected by the Dutch. Entering 
into new pela relationships was even 
permitted, but only under the supervision 
of the Resident. Pela is a form of alliance 
and cooperation between two or more 
villages. As mutual mechanism for 
cooperation, three types of pela (lit. blood) 
can be distinguished: pela keras, pela 
tempat sirih and pela gandong. Pela keras 
(‘hard’ pela) is established when leaders 
from participating villages swear an oath 
to unite as brothers and to help each 
other. This strong bond is symbolized 
by the ritual of drinking blood together. 
Pela tempat sirih (‘soft’ pela) is based on 
friendship between villages. Pela gandong 
(kinship pela) is a form of brotherhood 
between two or more villages claiming 
common ancestry (Bartels, 1978; Adam, 
2008:228; Bartels, 2003:133-135; Sterkens 
and Hadiwitanto, 2009:67). 

These three kinds of pela are 
mechanisms that bind and create peaceful 
relationships between villages of either 
the same or the different religions. In 
the past, pela consisted of rules, customs, 
prohibitions and punishments that had 
to be observed by the villagers involved. 
For example, marriage between men and 
women from the villages participating 
in pela gandong was strictly prohibited 
(Huwae, 1995:78-79). People in villages 
participating in a pela relationship were 
considered to be related by blood, and 
had to help each other at all times, 
during both war and peace. The villagers 
of participating villages were brothers 
and sisters, and although members of 
pela eventually had different religions, 
their relationship was based on a long 
history of trusted social interactions 
(Coolley, 1962:71). Thus, pela minimized 
the threat of aggression between 
Muslim and Christian villages, while 

it strengthened common interests and 
shared values between them (Lowry and 
Littlejon, 2006:410-411). Besides pela, adat 
or traditional customs also minimized 
religious rivalries, since regional and 
cultural identification was stronger than 
religious identification (Bartels, 2010:246-
247). Despite having many similarities, 
pela is distinguished from adat, as adat 
includes all traditional values and laws 
within a specific community (Sterkens 
and Hadiwitanto, 2009:69). 

After independence, both 
government policies and the activities 
of preachers from outside the Moluccas 
contributed to the erosion of these 
traditional cultural bonds (Lowry and 
Littlejon, 2006:410-411). During the New 
Order era, the government imposed 
law No. 45/1979 on village government 
that changed traditional villages 
into administrative units who had to 
adhere the new national state ideology. 
Consequently, it discouraged local leaders 
from maintaining the adat system and 
traditional local bonds between villages. 
At the same time, many of the preachers, 
who were among the wave of new 
migrants to the Moluccas, were members 
of global religious communities or 
denominations. They introduced Islamic 
beliefs that reduced the significance of 
local cultural bonds and customs. For 
example, in the 1980s, attendance of 
religious celebrations with people from 
different religious groups was prohibited. 
At the time of the recent conflicts (1999-
2004), pela had already lost its meaning 
and had become an ineffective method 
for preventing violence (Pariela, 2007:104; 
Sterkens and Hadiwitanto, 2009:67). 
Another reason that pela was ineffective 
in preventing violence was that the bond 
only applies to participating villages 
(Iwamony, 2010:104-106).  Also pela can 
not be used to resolve land disputes and 
conflict between villages if those villages 
have no cultural bond.
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The changes in cultural tradition 
are related to several changes in religious 
tradition. This section provide illustration 
of the arrival of religions in Maluku. Similar 
to the spread of Islam in other parts of the 
Indonesian archipelago, Muslim traders 
and Islamic preachers were responsible 
for introducing Islam to the Moluccas. 
Islam reached the Spice Islands in the 
13th century and became popular after the 
kings of Ternate, Tidore, Bacan and Jailolo 
converted to Islam around 1460 (Pires, 
1944:212-214; Chauvel, 1990:16-17). In the 
16th century, Islam gained more followers 
in Ambon and the Lease Islands. People 
who lived in ulilima villages of northern 
Leihitu converted to Islam, while people 
who lived in ulisiwa villages of southern 
Leihitu and the Leitimor Peninsula 
retained their animistic beliefs (Aritonang 
and Steenbrink, 2008:32-35). There was 
a similar evolution on the Lease Islands: 
inhabitants of Hatuhaha in northern 
Haruku and of Iha in northern Saparua 
converted to Islam. The introduction of 
Islam by Muslim traders in Hitu exposed 
Ambonese, who before the 16th century 
lived in isolation and were considered 
to be less civilized than people in the 
northern Moluccas, to external influences 
(Chauvel, 1980:43-45). In the middle 
of the 16th century, Europeans, first the 
Portuguese who brought Catholicism, 
and later the Dutch who introduced 
Protestantism, challenged the spread of 
Islam. 

In the 17th century, Islam spread 
gradually from the northern to the 
southeastern regions of the Moluccas, 
although Islamic beliefs and practices were 
still mixed with traditional beliefs. During 
the VOC period, Muslims in the Moluccas 
were relatively isolated from the rest of 
the global Islamic community because 
they were prevented from leaving their 
villages, and Asian spice traders were, 
to realise a trade monopoly, eventually 
banned from visiting the Moluccas 
(Chauvel, 1980:53; Leirissa et al., 1982:246). 

At the beginning of the Dutch colonial 
state, influential Muslims from outside 
the Moluccas (e.g. Prince Diponegoro and 
Tengku Imam Bonjol) became political 
prisoners and were forced to live in 
Ambon. They hardly had any contact 
with the island population. Restrictions 
imposed by the Dutch made it impossible 
to teach Islamic religion systematically in 
the Moluccas. At the end of 19th century, 
advances in interisland transportation 
allowed Muslims to go on pilgrimage 
and study outside the Moluccas. Islamic 
preachers from outside the Moluccas also 
arrived, introducing modernist Islamic 
beliefs, but without much success. In the 
1930s, a branch of Muhammadiyah was 
set up in Ambon. However, most Muslim 
Ambonese rejected the new Islamic ideas 
being promoted by this progressive 
organisation, as they felt their traditional 
beliefs were being attacked (Bartels, 2010: 
248-249). After independence (particularly 
during the New Order) migration 
increased, and with it, in particular in the 
1980s and 1990s the pace of Islamisation 
in the Moluccas. Among the migrants 
were Islamic preachers who brought 
Muslims of Ambon into contact with 
different interpretations of Islam. After 
several years, many of the younger Islamic 
preachers who adhered to modernist 
Islamic beliefs replaced religious leaders 
who had a more syncretic belief system.

The Portuguese were the first to bring 
Catholicism in the Moluccas. They first 
introduced it in the villages in southern 
Leihitu, and later in Leitimor Peninsula 
and the Lease Islands. By the middle of the 
16th century, most native communities in 
southern Ambon and the adjacent islands 
of Haruku, Saparua and Nusa Laut had 
nominally converted to Catholicism. 

 Between 1575 and 1605, Catholicism was 
the main religion in the city of Ambon. 
However, when the Portuguese left in 1605, 
the indigenous Catholics had to convert 
to Protestantism, as the Dutch declared 
all Christian villages to be Protestant 
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villages (Bartels, 2010:241). Between 1605 
and 1800, Catholic missionaries were 
forbidden from spreading their faith in 
the Indonesian archipelago. Only from 
1912, onwards Catholic missionaries were 
allowed again to undertake activities 
in Ambon. However, Protestant clergy 
and government officials in the city 
prevented the establishment of a Catholic 
Church and school until 1925 (Steenbrink, 
2007:221-226).

Initially, the VOC did not pay much 
attention to religious education and the 
pastoral care of the Christian Ambonese 
(van Fraassen, 1983:13-14). Since 1605, 
the company sent religious ministers to 
serve only the Dutch in the Moluccas. 
However, in 1633, ministers started to 
provide lessons on Protestantism in 
confessional schools to the Christian 
Ambonese, and trained a few of them to 
become religious teachers, sacristans and 
church guardians. In 1633 there were 32 
schools with 1,200 pupils, rising to 54 
schools with 5,190 pupils by the year 1700 
(Aritonang and Steenbrink, 2008:105). 
Between 1625 and 1775, the VOC sent 41 
Protestant ministers to Ambon, Lease, 
Ternate and Banda, where they served 
as both religious clergy and teachers 
(2008:103). During the British Interregnum 
(1810-1817), the British Resident sent 
more missionaries to Ambon to work in 
churches and schools. This practice was 
continued by the Dutch colonial state (van 
Fraassen, 1983:35). From the beginning 
of the 19th century, Dutch missionaries, 
funded and controlled by the colonial 
government, managed the spread of 
Protestantism more systematically. For 
example, missionaries founded schools 
for local Protestant ministers to introduce 
Protestantism across the archipelago. The 
language used in churches and schools 
was Malay-Ambon, which gradually led 
to the loss of local languages in many 
Protestant villages (Chauvel, 1990:6-7). 

In the middle of the 19th 
century, all Protestant churches in 
the Moluccas merged into the state 
church (staatskerk) of the Moluccas. 

 In 1935, these churches were united 
under the autonomous synod of the 
Protestant Church of the Moluccas (Gereja 
Protestant Maluku, GPM). This synod is 
now the biggest religious organization 
in the area, and its hierarchical 
structure is parallel with the structure 
of the provincial administration. 

 As previously mentioned, Christian 
Moluccans succeeded in securing 
positions at all levels of the insular 
bureaucracy due to their higher levels of 
education and privileges they had received 
from the Dutch. They also profited from 
this elevated station after independence, 
as many Christian Moluccans obtained 
prominent positions in education 
and politics. Although new Christian 
denominations, such as Pentecostal and 
charismatic churches appeared in the city, 
the vast majority of Protestants are still 
affiliated with GPM. New denominations 
attract younger generations in particular, 
mainly through their varied and modern 
liturgy. 

Ethnic Group Conflict Theory

Social identity theory fails to address 
both the context and consequences of 
prejudice and discrimination, particularly 
in regards to group differences in power 
(Sidanius et al., 2004:846). According 
to realistic conflict theory, out-group 
rejection derives from intergroup conflict 
over real issues such as jobs, power, 
and economic benefits. Meanwhile, 
social identification theory shows that 
unfavourable attitudes towards an out-
group flows from the social comparisons 
that maintains one’s self esteem, self-
worth, and social identity (Insko et al., 
1992:273-4). Ethnic group conflict theory 
comprehensively addresses aspects of 
intergroup contact avoidance. Referring to 
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previous studies, avoidance of intergroup 
contact between ethno-religious groups 
is one dimension of ethnic exclusionism 
in the framework of ethnic group conflict 
theory. Upon further inspection, this 
theory appears to be a combination 
between realistic conflict theory and social 
identity theory (Scheepers et al., 2002:18). 
Realistic conflict theory and social 
identity theory are complementing each 
other. Both of those theories emphasize 
realistic conflict and the social processes 
of identification of ethno-religious group 
members. Furthermore, both theories can 
be seen as “ethnic group conflict theory” 
or “ethnic competition theory,” which we 
will explain in detail below.  

Ethnic group conflict or competition 
theory has two basic assumptions. First, 
the competition over scarce resources 
between social groups becomes the 
main catalyst of antagonistic intergroup 
behaviour. Sociological perspectives 
emphasize that such competition has 
always existed in every society (Coser, 
1956). Psychological perspectives 
explain that competition between groups 
improves solidarity within the in-group 
and increases hostility between groups 
(Sherif and Sherif, 1969). The second 
assumption refers to social identity 
theory, in which individuals have 
fundamental needs to perceive their in-
group as superior to out-groups. This 
pertains to favourable characteristics that 
they perceive among members of the in-
group and apply to themselves through a 
mental process called social identification. 

 Moreover, they estimate out-group 
characteristics negatively through the 
mechanism of social contra-identification. 

Experimental research conducted 
by Jetten et al. (2001 cf. Coenders et 
al., 2007: 217-44) shows that threats to 
social identity can increase in-group 
identification under competitive 
conditions, as explained by realistic 
conflict theory. The more participants 

perceived discrimination against their 
group, the more the meaning of group 
membership was primarily based on 
collective dissimilarity. Consequently, 
they emphasize that social identity theory 
can be complementary to propositions 
from realistic conflict theory. Both theories 
constitute ethnic group conflict theory. 
Furthermore, in respect to competition, 
Coenders et al. (2007:217-44) provides 
an explanation that the competition take 
place at the contextual and individual 
level that is both observable and 
measurable. The competition at the 
individual level often refers to perceived 
threat of competition that mediates effects 
of social identity on different dimensions 
of ethnic exclusionism. 

A comprehensive argument for 
regarding the importance of perceived 
threats in mediating between intergroup 
competition and ethnic exclusionary 
attitudes is provided by Olzak (1992, cf. 
Scheepers et al., 2002: 30). Olzak (1992: 
35) says that whenever ethnic threats 
increase, whether it is due to macro 
or meso-social conditions, a majority 
group will react with exclusionary 
measures in response to the threat. In 
this sense, perceived threat enforces 
a mechanism of social identification, 
providing a theory of the dimensions 
of ethnic exclusionism under certain 
individual and contextual conditions. 

 The theory contains this crucial 
proposition: “the stronger the actual 
competition between ethnic groups at an 
individual as well as a contextual level, and/
or the stronger the perceived ethnic threat, 
the more the mechanisms of social (contra-) 
identification will be reinforced, inducing 
stronger nationalist attitudes and exclusionist 
reactions” (Coenders et al., 2007, Gijsberts 
et al. 2004: 18).  Figure 1.1 describes more 
completely the theoretical discussion on 
ethnic group conflict theory. This figure is 
an adaptation of the theoretical synthesis 
in Gijsberts et al. (2004:18)
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Figure 2.1 Ethnic competition theory: theoretical-conceptual model

 

Source: Gijsberts et al. (2004: 19). 

The terms of ethnic exclusionism 
and narrow forms of nationalism are 
strongly rooted in ethnocentrism, 
and relate to social (ethno-religious) 
identification, intergroup competition, 
and power difference. Both can result in 
a set of perceptions, individual attitudes, 
and social practices that are characterized 
by in-group favouritism and out-group 
hostility. Ethno-religious identification 
as derived from social identity theory 
seems to contribute directly to ethnic 
exclusionism based on prejudice and 
perceived ethnic threat (Allport and 
Kramer, 1946; Blalock, 1967; Hood et 
al., 1996 cf. Capucao, 2009:6). Moreover, 
the social positions of individuals are 
rooted in actual competition. In reality, 
the level of competition varies between 
social categories of conflicting groups. 
The rationale behind this is that members 
of the dominant group who share a 
position with, or live near, members 
of the minority group tend to display 
more widespread participation in ethnic 
exclusionism (Scheepers et al., 2002: 19). 

This theory is modified that cultural 
bond and religiousity can intermediate 
ethno-religious identification and ethnic 
exclusionism. The more cultural bond 
and pluralistic views between different 
ethno-religious groups will be the less 
ethno-religious identification degree and 
the less ethnic exclusionism. 

Religiousity

In certain cases, there is some 
indication to suggest that religions have 
contributed to communal violence in 
places like Russia, India, Nigeria, and 
United Sates (“In God’s name,” 2007 cf. 
Inzlicht et al., 2009: 285). Some religious 
beliefs may encourage tolerance, such as 
the doctrine of election and revelation 
(Allport, 1966:447). However, religious 
particularism may lead to prejudice 
when followers regard their religion 
as the only true religion (Eisinga et al., 
1990:56; Scheepers et al., 2002). Referring 
to social identity theory, Sterkens 
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and Anthony (2008:35) mention that 
religions have a tendency to produce 
religiocentrism, because religions 
establish their own identity. According to 
them, religiocentrism can be defined as 
the combination of favourable attitudes 
towards the in-group and unfavourable 
attitudes towards out-groups. However, 
religiocentrism is sometimes also 
associated with religiously based 
sentiments of exclusiveness – the belief 
that one should prefer members of one’s 
own religion above others (Ray and 
Doratis, 1971:170). Some believers refuse 
the truth of other religions and hold to 
the absolute truth of their own religion 
(Abu-Nimer, 2004:497). Religiocentrism 
tends to contribute to exclusion and 
discrimination towards other religious 
groups while regarding one’s own 
religious group as superior.

The term ‘religiosity’ theoretically 
refers to different attitudes towards 
religious plurality, and interpretation of 
sacred writing. The Notion of different 
attitudes towards religious plurality 
points out individuals’ interpretations 
of different religions as sources of truth 
and values (Anthony et al., 2005:154-
86). These attitudes entail inclusive 
monism, exclusive monism, commonality 
pluralism, differential pluralism, and 
relativistic pluralism. Meanwhile, 
interpretation of sacred writing, i.e. the 
pair of intra-textual fundamentalism 
versus hermeneutic interpretation, refers 
respectively to a literal or contextual 
interpretation of Holy Scriptures. 
Research by Duriez et al. (1999) explains 
that exclusive truth claims (exclusive 
monism) and literal interpretations in 
general (here specified in religious intra-
textual fundamentalism) closely relate to 
discriminatory behaviour. Both believers 
and non-believers who have literal 
ways of thinking are associated with 
ethnocentrism (Hutsebaut, 2007:177). 
Therefore, religiocentrism, attitudes 
towards religious plurality, and the way 

believers interpret sacred writings are all 
part of the broad dimension of religiosity 
that mediates the relationship between 
ethno-religious identification and 
intergroup contact avoidance.

Some theoretical propositions 
mention that ethno-religious 
identification in most cases is more likely 
to induce some exclusionary attitudes. 
Weber (1978:342 cf. Vertigans, 2007:304) 
claims that certain ethno-religious groups 
exclude other groups by making use of 
ethno-religious identities to maintain 
and enhance their position in intergroup 
relations. Another explanation given by 
Turner (1999:6-34) is that a group employs 
their identities in an exclusionary manner 
when individuals categorize themselves 
related to membership in a relevant 
group, the group identity is salient in 
relation to comparative judgment, and 
both the in-group and out-group are 
interrelated in a field of competition. The 
dimensions of intergroup comparison are 
related to differences in intergroup status, 
and out-group statuses are related to the 
particular comparative judgment. 

Several arguments say that religious 
identification leads to religious intolerance 
at the individual level. First, individuals 
who possess strong religious identification 
tend to support exclusionary reactions 
because extrinsic values of religious 
convictions may contribute to creating 
intergroup bias (Allport, 1966:456). In 
addition, some religious practices and 
doctrines of particularism are related to 
prejudicial attitudes towards minority 
groups (Scheepers et al., 2002a:242-265). 

Religious Intolerance in Practices

In this section, we present several 
examples of religious tolerance in the city 
of Ambon both in formal and informal 
settings.  Following Bogardus (1925b:1-2) 
I propose several indicators of religious 
intolerance, namely intergroup contact 



17Ethnic conflict thEory, rEligiosity, and cultural Bond: approachEs comBinEd to rEsolvE rEligious ....

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14       No. 1

avoidance such as the rejection of members 
of religious out-groups serving as city 
mayors, policemen and civil servants, 
or as neighbours, housemates, and close 
friends. In the interviews, we found many 
examples of religious intolerance between 
Muslims and Christians. 

Muslim respondents are more likely 
to avoid the appointment of city mayors 
and police commanders from religious 
out-groups than Christian respondents 
are. In Ambon, this attitude is related to the 
fixation on equal religious representation 
in government. Muslim respondents 
disagree when Christians simultaneously 
fill both the position of mayor and the 
position of governor.  Quite a few of them 
emphasize that the Muslim population 
is bigger than the Christian population 
at provincial level (50% according Sensus 
Penduduk 2010). More than once Muslim 
respondents complained about the 
numeric imbalance between Christian 
and Muslim police officers, because they 
worry that officers are likely to side with 
members of their own religious group 
when a conflict occurs. A female Muslim 
informant in Ambon, Fatima, explained: 

“In my view, for positions of mayor, 
governor, and governmental 
offices, those officials prefer their 
own people [Christians] over us 
[Muslims]. There is no justice there. 
They do the same on the police 
force. In a moment of conflict, it 
is possible that some Christian 
policemen would shoot [Muslims] 
secretly. A Christian policeman, on 
11th September 2011, shot a friend of 
my brother.” 

She added:

 “I do not mind actually [if a Christian 
becomes mayor], however, I wish 
that the power distribution between 
Muslims and Christians would be 
equal. It is fine that the governor is 
a Christian, but I want the mayor 

to be a Muslim. The fact is, now all 
high officials are Christians.” 

Another Muslim informant, Ayesa, 
stated: 

“If the [government] official is a 
Christian, he will only develop 
facilities for Christians. Churches 
will be built everywhere and 
nothing will be done for the 
allocation of mosques. However, 
if the official is a Muslim, he will 
only work to develop Islam. I 
dislike having more Christians than 
Muslim policemen because if there 
is a conflict, the Christian policemen 
will only protect Christians. Also, 
Muslim policemen will protect 
Muslims.” 

Discussing relationships between 
students at the university, several 
informants described how they avoid 
members of religious out-groups on 
campus after classes. The students in 
Universitas Pattimura usually gather in 
religious and ethnic groups after class 
sessions ends.  Lucas, a Christian student 
from Universitas Pattimura, said:

 “If people sit together, they are 
grouped according to ethnic 
belonging or they cluster according 
to the village communities they 
are coming from. This group 
consists of students from Eastern 
Seram [Muslims]. That group is 
made up of students from the 
Southeast Moluccas [Muslim], and 
their members come together, sit, 
and socialize only with people of 
their own ethnic group. The other 
groups are students from Christian 
ethnicities; their members sit 
together under the trees.” 

Another indicator of contact 
avoidance is segregation in boarding 
houses. Most respondents mentioned that 
they live in boarding houses where that 
are restricted to members of a particular 
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religious group. Some respondents shared 
that they feel religiously homogenous 
houses are necessary to preserve religious 
relationships and customs. many Muslim 
respondents in Ambon are afraid of having 
board mates from different religions for 
security reasons. A Muslim informant 
in Ambon mentioned: “I cannot assure 
that they [Christian board mates] would 
have no idea to kill me. I am afraid that 
a religious conflict could possibly erupt 
in the night, while I am sleeping at my 
dorm.” During our interviews, we did not 
find any Christian informants who said 
that they are reluctant to have Muslims as 
their housemates.

The second dimension of contact 
avoidance is the avoidance of future 
spouse from a different religion. 
Individuals in Indonesia could do not 
always individually choose their spouses. 
Parents, families, religious norms, and 
cultural traditions often determine who 
an individual’s spouse will be, rather 
than the decision about who to marry 
being a personal choice. Marriages 
are deemed appropriate if they are 
arranged and conducted according to 
the religious regulations (UGM, 2010). 
Indeed, many interpretations of religious 
law in Indonesia forbid inter-religious 
marriage. In the interviews, many Muslim 
respondents said that they are worried 
about being converted to Christianity. 
Fatima mentions that “I do not want to 
marry a [Christian]. I am afraid of being 
indoctrinated, as my faith is not firm yet.” 
Similarly, Peter, a Christian informant, 
said:

“By having the same faith, there 
will be peace and togetherness. For 
example, when we go to church 
or celebrate events together, we 
could feel this togetherness. I learn 
it from my brothers [who married 
Muslims]. They respect each other’s 
religion, but they still have many 
conflicts. I want a harmonious life.”

The third dimension of contact 
avoidance is the support for residential 
segregation. Muhammad, a Muslim 
informant in Ambon, said:

“For me, nothing is greater than 
akidah [faith]. That is why I live in 
a neighbourhood with one religion. 
Besides, if there is religious violence, 
there will be many friends to defend 
us against aggressors before the 
troops arrive. Since the violence in 
1999, housing is divided by religion, 
for example, the area from Kebun 
Cengkeh to STAIN is a Muslim 
area and the area from Karpan 
to STAIN is a Christian area. It is 
better to have prejudices and keep 
people at a distance than [to have] 
them living side by side. When the 
religious violence breaks out again, 
the violence will be greater if we 
[Muslims and Christians] stay side 
by side.” 

Several respondents say they 
have a negative image of religious out-
group members. A Muslim informant, 
Muhammad, clearly states his negative 
view of Christians, “Now, the governor 
is Christian, so the majority of positions 
in government are occupied by them 
[Christians]. So, I believe that Christians 
are the cause of religious conflict.” 
Another Muslim informant, Fatima, 
provides another negative view about 
Christians, related to a bad experience 
she had with Christians in the past. 
She noticed that Christians seem to 
denigrate Muslims when she attended 
a socialization program held by the 
Indonesian Red Cross. She said,“Once, 
they [Christians] laughed me at an event 
on drug counselling. A Christian student 
stated that the [intellectual] capacities of 
Muslim presenters are bad. His statement 
humiliated us [Muslims] and regarded the 
Muslims as lower than the Christians.” The 
same views are heard on the other side. 
Apparently, Christian students generally 
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see Muslim students as too emotional 
and supportive of violent conflicts. When 
asked about his image of Muslims, Lucas, 
a Christian informant from Unpatti, said, 
“What I fear are the stupid groups among 
the youth of Moluccans. For example, we 
Moluccan youngsters are emotionally 
aggressive. We do not like to be told to 
study. However, when we are told to fight, 
we get very excited. Like what happened 
at the last demonstration [when Muslims 
burned the university registration’s 
building].” 

Apparently, most Muslim 
respondents prefer to monistic religious 
views. A Muslim informant, Hakim, said: 
“The sources of Islam are the Quran and 
Hadith. The sources of Christianity are 
the Bible, but the Bible is not true. Men 
have modified it, so it is not the original 
Bible given by Jesus. Buddhism and 
Hinduism are even worse. They worship 
statues. What can a statue do for them? It 
is illogical. They have no common sense.” 
Based on his statements, Hakim seems to 
have stronger a monistic attitude, which 
claiming that the only true religion is his 
religion. 

Unlike Muslim respondents, 
several Christian respondents expressed 
pluralistic views. When asked about 
religious pluralism, quite a lot of 
Christian respondents answered that 
religious truth exists in many religions. 
A Christian informant, Elisabeth, said: 
“If Christianity is the only true religion, 
why did God create other religions? We 
can learn from others. For example, our 
Muslim brothers, they pray five times a 
day. I have observed what others consider 
not important. Muslims wake up at 05.00. 
They sell yellow rice at 07.00. Before 
they get on the bus, they say bismillah [in 
the name of God].” Another Christian 
informant, Peter, said: “What I admit is 
Jesus, who is the one who guides the way 
to live and the one who saves me. I am 
open to the possibility that other religions 

also have the way to salvation. For me, 
however, Jesus is the way to salvation. 
I do not mind people who say that they 
also find salvation in their religion; it is a 
reflection of their faith.” His statements 
indicate that he has a pluralistic view. “I 
like saying that religions are the same 
in an abstract level. I believe that [all] 
religions teach all good things” he said. 

Another characteristic of religiosity 
is intratextual fundamentalism. The 
interviews demonstrate that several 
Muslim respondents interpret the Holy 
Scriptures literally. For example, a 
Muslim informant named Muhammad 
said, “The Holy Scriptures should be 
interpreted literally.” When asked about 
the interpretation of the Quran, a Muslim 
informant, named Hakim said, “The 
Quran is the way of life and guidance for 
us. There is an absolute truth, which we 
have to believe in it, so no need to interpret 
the verses.” Another Muslim informant, 
Najib, answered, “The Quran for a Muslim 
is ‘qalamullah’ (God’s writing). It is given 
directly by God. In Islam, it is considered 
God’s word, so the truth is absolute and 
cannot be denied. Other people perhaps 
will use their logical thinking to question 
it, then, they believe it. For me, I need to 
believe it first, and then I shall find the 
truth.”

Discussion

The theoretical, religious, and 
cultural approaches can be used 
simultaneously to prevent conflictuous 
relationship between different ethno-
religious groups. The theoretical approach 
that exist in discourses and cognitive 
level shall support the use of religious 
and cultural approach in practical level. 
It is due to these three approaches share 
a common goal, to reduce religious 
prejudice as well as to increase social 
cohesiveness.
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Ethnic group conflict theory posits 
that the stronger the actual competition 
between ethnic groups, the stronger the 
perceived ethnic threat will be. This, in 
turn, due to stronger social identification, 
will then tend to induce exclusionary 
reactions. However, the level of actual 
competition and perceived group 
threat, which may vary between groups, 
apparently influences exclusionary 
reactions (Gijsberts et al., 2004:18). Many 
studies on exclusionary reactions in 
Western countries provide evidence that 
these reactions affect certain groups more 
than others. For example, avoidance of 
inter-ethnic marriages is more prevalent 
among lower social classes (Tolsma, 
Lubbers,  and Coenders, 2008) and people 
with lower education levels tend to 
support for intolerance compared to those 
with higher education levels (Coenders 
and Scheepers, 2003).

 Based on that theory, we can put 
competition between groups, perceived 
group threat, and religious identification 
as determinants that affect on religious 
intolerance. Theoretically, the balance of 
power between groups through power 
sharing is a key element to reduce 
perceived group threat that later on will 
lower religious identification. Finally, 
religious intolerance will be resolved 
conceptually. Here is example the efforts 
of political elites to minimize perceived 
group threat, religious identification, 
and religious intolerance thorugh power 
sharing. To achieve a workable local 
government that would be acceptable 
by both communities, and that would 
be able to overcome the tensions in the 
city, some parties with different religious 
orientations or religious followers formed 
temporary political coalitions. This 
strategy was used for the first time in 
the election campaigns for a governor in 
2008 and for a city mayor in 2011 (Pariela, 
2007:107). These political coalitions were 
also created to address the fact that some 
parties had not more than 15% of the 

chairs (the threshold) in the provincial 
or city parliament. To achieve their goals, 
all parties or coalitions  nominated a 
pair of candidates, one Muslim and one 
Christian, for the position of governor 
and vice-governor as well as for the 
position of mayor and vice-mayor In the 
2008 the gubernatorial elections were won 
by a coalition of PDI-P, Partai Demokrat, 
PDK, PKB and PBB, who had nominated 
a Christian for governor and a Muslim 
for vice-governor. In this gubernatorial 
election, PKS which  collaborated with 
PAN, and PPP which allied with PDS, 
lost the gubernatorial election, like Golkar 
which did not enter into a coalition. 

The same strategy also was used 
in the mayoral and and vice-mayoral 
elections in 2011, when a Christian 
candidate became the mayor and a 
Muslim candidate became the vice-mayor. 
The elected candidates were nominated 
by Golkar, PPP, PBR, PDS and Gerindra. 
In this mayoral election, Partai Demokrat 
collaborated with Hanura, PDK and PKPI, 
while PKS allied with PAN and PBB. In 
this election, the PDI-P did not join a 
coalition. 

In the gubernational elections of 
2013, a Muslim and Christian who were 
nominated for the position of governor 
and vice-governor by Golkar, PKS, PPP and 
PAN were elected. In this gubernatorial 
election, Hanura allied with Gerindra, PBB, 
PBR and PKB. PDI-P and Partai Demokrat 
proposed candidates without entering a 
coalition. 

Not only the positions of governor 
and mayor were settled in this way, 
some parties also wanted to balance the 
number of Muslims and Christians in the 
city administration, both with regard to 
the top officials and the lower echelons. 
In 2006, 84.07% of the civil servants in 
the city administration were Protestants, 
while Muslims and Catholics constituted 
only 14.48% and 1.30%, respectively. A 
significant discrepancy, as Protestants 



21Ethnic conflict thEory, rEligiosity, and cultural Bond: approachEs comBinEd to rEsolvE rEligious ....

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14       No. 1

constituted about 60% of the city’s 
population in the same year (Tomagola, 
2007:27-28). No information on the 
religious affiliation of the civil servants 
in 2011 can be found, but it is likely that 
Christians still constitute the majority. Of 
the top twenty-two city officials in 2012, 
only two were Muslims, and the rest were 
Christians. A balance is also sought in the 
allocation of the city budget for Muslim 
and Cristian education. 

While there is  economic division 
along ethnic lines, religious distinctions 
actually does no longer matter for 
choice of profession. Since the 1999-
2004 conflicts, Christians also work in 
sectors that were previously dominated 
by Muslims, such as transportation 
(pedicabs and motorcycle taxi drivers) 
and shop keeping. Entrepreneurship 
has increased among the Christian 
Ambonese, and medium-sized business 
activities have grown in Christian areas. 
On the other hand, Muslim Ambonese 
and migrants also work in sectors that 
were dominated by Christians in the 
past, such as education and government. 
However, both Muslims and Christians 
tend to work within their own religiously 
segregated areas, except for people who 
work in hotels, shops and offices at the 
city centre and in the border areas of 
Muslim and Christian neighbourhoods. 
Government jobs at the provincial level 
were shared equally between Muslims 
and Christians, while those at the city 
level were still dominated by Christian 
Ambonese. Religious segregation is still 
apparent in security industries, with the 
police force employing mostly Christians, 
and the military dominated by Muslims. 

Besides using ethnic group 
conflict theory, religious and cultural 
traditions in Maluku have been proven 
as effective instruments to resolve 
religious intolerance. After the conflict 
ended in 2004, and in the meantime, 
decentralization had become a spearhead 

of political reformation, village heads 
and the regional government tried 
to reactivate pela to prevent further 
religious violence. Up till now without 
much success, as migrants and younger 
generations showed little enthusiasm 
for a reestablishment of this traditional 
institution. Pela is hardly effective to 
avoid or resolve conflicts when migrants 
are involved. On the one hand, they 
are excluded from traditional cultural 
bonds. On the other hand, they feel 
not obliged to commit to these forms of 
solidarity (Iwamony, 2010:108-109). The 
younger generations of Moluccans that 
stick to modernist religious beliefs also 
question pela because it is a traditional 
cultural bond instead of a religious one. 
Nevertheless, the reactivation of pela 
has encouraged Christians and Muslims 
to further a spirit of mutual trust and 
cooperation that is central to pela practices. 
For example, during the National Quran 
Recitation Festival (Musabaqah Tilawatil 
Quran, MTQ), in 2012, Christians were 
involved by providing accommodation 
to the participants of the festival. During 
the national church choir festival, some 
Muslim schools participated and had 
their choir teams performed traditional 
Moluccan songs.

Conclusion

Based on above description, we can 
summarize that cognitive and cultural 
dimension of intergroup relationship can 
be used to resolve religious intolerance. 
Ethnic group conflict theory can be 
employed as an analitical tool to provide 
explanation on exclusionary attitudes 
including religious intolerance. Perceived 
group threat, which raise from both 
actual and symbolic competition, is an 
important determinant that mediate 
between religious identification and 
exclusionary attitudes. Also, cultural 
bond in Ambon, namely pela and adat 
system, have been activated to prevent 
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conflict between religious groups. As 
have been mentioned in the previous 
section that the revival of pela has inspired 
Christians and Muslims to further a spirit 
of mutual trust and cooperation that is 
essential to pela practices. In addition, 
the findings of religiousity shows that 
only pluralistic views of religion support 
for peaceful relationship between 
Muslims and Christians in Ambon. Both 
Muslim and Christian leaders support 

for friendship and brotherhood between 
different religious groups. Also, in the 
field of politics, Muslims and Christians 
communities shared power in local 
government. If a governoor is Muslim, for 
example, his/her vice governoor should 
be Christian. As theoretical implication, 
both knowledge, culture, and pluralistic 
views of religions can be employed to 
develop peaceful relations between 
religious groups.
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Abstract

Human are social beings that cannot 
avoid the social interaction because they 
establish some communication. Some 
missionary religions are found in Margorejo 
(Islam, Christianity, and Buddhism). Even 
though the religions are different but the 
social interaction is very good. The result 
of this qualitative research shows that the 
social interaction among religious groups 
is associative model that emphasizes on 
social cooperation and religious tolerance. 
Besides it is found a particular media 
called “ Tri Budaya” used to build social 
interaction. Tri Budaya is the art like ludruk 
(typical Javanese art) that is played by many 
religious communities in Margorejo. Some 
factors that influence social interaction 
of missionary religions in Margorejo are 
district condition, imitation and sympathy, 
ethnic and language equality, and support 
from religions figures and rural district’s 
leaders.

Keywords: Missionary Religion, Social 
Interaction, Religious Harmony 

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak 
dapat menghindari interaksi sosial yang 
disebabkan oleh adanya kontak dan 
komunikasi. Desa Margorejo memiliki 
komunitas agama yang notabene adalah 
agama missi yaitu Islam, Kristen dan 
Buddha. Akan tetapi interaksi sosial disana 
tampil secara baik.  Hasil penelitian yang 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini 
menunjukkan bahwa interaksi sosial agama 
missi  di desa Margorejo adalah berbentuk 
asosiatif, yaitu bentuk interaksi yang 
mengarah pada kerjasama dalam berbagai 
bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan 
dan toleransi antar umat beragama yang 
mereka lakukan secara sadar. Selain itu 
terdapatnya media khusus yang digunakan 
sebagai pengikat interaksi sosial, berupa 
“Tri Budaya”yakni sebuah kesenian 
semacam ludruk atau kesenian khas lainnya 
yang berasal dari daerah Jawa, tetapi alat-
alat yang dipergunakan dimainkan oleh 
berbagai umat beragama yang ada di 
sana. Adapun faktor yang mempengaruhi 
terjadinya interaksi sosial agama missi di 
Desa Margorejo adalah faktor kesatuan 
wilayah, faktor imitasi dan simpati, 
kesamaan etnis dan bahasa, serta dukungan 
dari para tokoh agama dan aparat desa.

Kata Kunci: Agama Missi, Interaksi Sosial, 
Kerukunan

Pendahuluan

Marshall sebagaimana dikutip 
oleh Syamsul Arifin, memperluas 
cakupan penggunaan konsep modal 
yang melampaui batas-batas ekonomi. 

Selain modal dalam pengertian 
material, manusia juga membutuhkan 
modal lainnya yaitu modal sosial dan 
modal spiritual. Modal sosial adalah 
kekayaan yang membuat komunitas dan 
organisasi berfungsi secara efektif demi 
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kepentingan bersama.  Adapun modal 
spiritual merupakan dimensi hakiki yang 
memberikan sentuhan maknawi dalam 
kehidupan manusia agar lebih bermakna 
secara substansial. Meskipun modal sosial 
dan spiritual tidak berbentuk barang 
dalam arti ekonomi, lanjut Marshall, tetapi 
tidak boleh dipandang bahwa modal 
itu tidak memiliki manfaat ekonomi. 
Modal sosial memberikan manfaat yang 
lebih luas daripada bidang ekonomi. 
Dengan demikian, modal-modal lainnya 
yang ada dalam suatu komunitas perlu 
disinergikan dengan modal sosial (Arifin, 
2009: 77).  

Oleh karenanya dapat dipahami 
bahwa dalam pembangunan suatu 
bangsa yang dibutuhkan bukan hanya 
modal ekonomi, tetapi juga modal modal 
sosial dan spiritual yaitu support  atau 
dukungan secara moral dari masyarakat 
yang notabene adalah masyarakat yang 
beragama. Dukungan ini hanya mungkin 
diperoleh jika masyarakat itu sendiri 
merasa aman, tentram, damai  dan hidup 
dalam suasana rukun.

Desa Margorejo merupakan 
salah satu desa yang ada di Kecamatan 
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran yang 
memiliki komunitas umat beragama 
yang pluralistik.  Di desa ini terdapat 
tiga kelompok pemeluk agama yang 
notabene termasuk kategori agama missi 
yaitu agama Islam, Kristen, Katolik dan 
Buddha. Menurut Hasbullah Bakry, 
ada dua kategori agama yaitu agama 
missi (missionary religions) dan bukan 
agama missi (non missionary religions). 
Maksudnya adalah agama yang 
memenuhi persyaratan untuk disiarkan 
dan agama-agama yang tidak memenuhi 
persyaratan untuk disiarkan. Adapun 
syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 
agama missi (missionary religions) yaitu: 
a). Universality (ke-umum-an), tidak 
terbatas untuk satu bangsa saja seperti 
Yahudi atau berkasta seperti Hindu; 
b). Continuity (keberlangsungan) 

dalam penyebaran dan penyiaran; c). 
Adaptability, kesanggupan dari agama itu 
untuk menyesuaikan diri sesuai dengan 
ajarannya sendiri dengan kondisi dan 
situasi lingkungan dan zamannya (Bakry, 
1979: 17).

Berdasarkan tiga kategori tersebut, 
maka agama Islam, Kristen, Katolik  dan 
Buddha dapat diangggap mempunyai 
syarat universality, karena missinya 
ditujukan tidak untuk satu bangsa saja 
dan tidak untuk membagi penganutnya 
ke dalam kasta-kasta.  Ketiga agama itu 
dianggap mempunyai syarat continuity, 
karena keadaannya atau ajarannya yang 
sekarang berasal atau berkelanjutan 
tidak terputus dari asalnya dan sanggup 
dilanjutkan oleh penganutnya yang 
sekarang kepada anak cucunya melalui 
pelajaran yang diterimanya dari 
nenek moyangnya, dan sanggup juga 
menyampaikannya pada orang atau 
bangsa lain yang belum menganutnya. 
Ketiga agama itu juga dianggap 
mempunyai syarat adaptability, karena  
sanggup menyesuaikan diri dengan 
situasi penganutnya yang berlainan 
daerahnya dan iklim dan lingkungan 
sosialnya.

Dalam doktrin agama yang 
tergolong missionary religions, pasti 
terdapat perintah yang berasal dari 
kitab suci masing-masing mengenai 
kewajiban menyebarluaskan ke seluruh 
umat yang ada di muka bumi ini. Jika 
perintah tersebut diabaikan, maka 
penganutnya akan mendapat dosa dan 
sanksi, sebaliknya jika perintah tersebut 
direspon secara positif dan dilaksanakan 
secara konsisten, maka pahala dan surga 
akan menjadi imbalannya. Dalam tataran 
pelaksanaan perintah agama tersebut, 
tidak jarang menimbulkan benturan-
benturan dan konflik atas nama agama 
yang konon ditengarai akibat penyiaran 
agama pun sudah seringkali terjadi, 
seperti di beberapa daerah di Indonesia.
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Namun demikian, lain halnya 
dengan kehidupan umat beragama di Desa 
Margorejo. Dalam keberagaman tersebut, 
justru di Desa Margorejo yang dihuni oleh 
ketiga penganut agama missi tersebut, 
kehidupan dan pergaulan umat beragama 
di sana berlangsung secara rukun dan 
bahkan tidak pernah terjadi konflik atau 
pertikaian berlatar belakang agama. 
Kondisi ini sebagaimana dikemukakan 
oleh Sapuan, Kepala Desa Margorejo 
yang menyatakan bahwa di Desa 
Margorejo tidak pernah terjadi konflik 
bermotifkan agama sejak dahulu sampai 
sekarang (Sapuan. Wawancara. 5 Januari 
2013).  Hal senada juga dikemukakan 
oleh Nurdin, penganut Agama Islam. 
Menurutnya, “Bahkan dalam peringatan 
hari raya keagamaan, kami sudah 
terbiasa untuk saling mengunjungi, 
semua itu dilakukan oleh masing-masing 
umat beragama. Selain itu jika ada 
keluarga yang tertimpa musibah ataupun 
melakukan hajatan, maka keluarga yang 
lain pun turut datang dan ikut membantu 
keluarga yang tertimpa musibah ataupun 
yang sedang mengadakan hajatan” 
(Nurdin. Wawancara. 6 Januari 2013).  
Selain itu, menurut Tri Roso, penganut 
agama Buddha, “di sini kami memiliki 
rasa persatuan dan penghormatan yang 
tinggi, ketika memperingati hari raya 
besar agama, kami memiliki kebiasaan 
untuk memberikan selamat dengan cara 
berkunjung ke rumah orang yang sedang 
melaksanakan peringatan hari besar 
keagamaan, dan hal itu kami lakukan 
dengan tanpa canggung” (Roso Tri. 
Wawancara. 6 Januari 2013).  Sedangkan 
menurut Petrus, penganut agama Katolik, 
“seingat saya waktu dari kecil hingga 
kini, di sini tidak pernah terjadi gejolak 
atau keributan yang dilatarbelakangi oleh 
agama.  Kalaupun ada keributan biasanya 
tidak lebih dari perbuatan orang yang 
iseng seperti mencuri hasil pertanian 
di kebun dan di sawah atau mencuri di 
rumah sewaktu pemilik rumah sedang 
pergi. Jadi bukan karena agama” (Petrus. 
Wawancara. 6 Januari 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di 
atas, setidaknya dapat diketahui bahwa 
di Desa Margorejo tidak pernah terjadi 
konflik yang mengatasnamakan agama. 
justeru sebaliknya, interaksi antar umat 
beragama berjalan dengan baik. Atas 
dasar itulah, penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui pemahaman mereka 
baik dalam aspek implementasi doktrin 
agama maupun aspek media yang 
mereka gunakan untuk menunjang 
kondisi tersebut. Adapun perumusan 
masalah penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 1). Bagaimanakah pola interaksi 
sosial komunitas pemeluk agama missi di 
Desa Margorejo? 2). Apakah media yang 
digunakan bagi terjalinnya harmonisasi 
umat beragama di Desa Margorejo? 3). 
Faktor apa yang mendukung terjadinya 
interaksi sosial pemeluk agama di Desa 
Margorejo ?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian lapangan (field research). 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
wawancara secara mendalam (in-
depth interview) terhadap informan atau 
responden yang dianggap memahami 
kondisi permasalahan yang diteliti. 
Sedangkan sifat penelitian ini adalah 
deskriptif dengan analisis kualitatif, 
yaitu berusaha menjelaskan berbagai 
masalah secara cermat dan detail dengan 
menghubungkan berbagai data sehingga 
diperoleh suatu gambaran yang jelas dari 
fokus penelitian.

 Sumber data primer diambil dari 
hasil wawancara mendalam dengan tokoh 
aparatur desa, tokoh agama dan penganut 
agama di Desa Margorejo.  Untuk 
memperoleh data yang lengkap, peneliti 
menggunakan tekhnik snow balling process 
dengan cara menghubungi informan 
yang diharapkan dapat memberikan, 
melengkapi dan memperkaya data 
dalam penelitian ini. Sedangkan sumber 
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data sekunder adalah berbagai isu, tema 
pokok yang terdapat dalam buku, kitab 
suci agama, dan dokumen-dokumen 
terkait lainnya. 

 Langkah selanjutnya adalah 
melakukan analisis data yaitu rangkaian 
kegiatan penelahaan, pengelompokan, 
sistematisasi, penafsiran dan verifikasi 
data agar sebuah fenomena yang 
ditemukan dapat disarikan. Analisis 
data merupakan proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain seperti 
literatur dan dokumentasi, sehingga 
dapat mudah dipahami, dan temuannya 
dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan 
mengorganisasikan data, menjabarkannya 
ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, 
dan membuat kesimpulan yang dapat 
diceritakan kepada orang lain (Kahmad, 
2002: 159). 

 Secara teoritik, dalam melakukan 
penelitian yang berhubungan dengan 
interaksi secara langsung pada komunitas 
antar umat beragama, terdapat banyak 
aspek yang harus dilihat seperti aspek 
budaya, identitas dan doktrin. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 
akan menggunakan tiga teori yaitu teori 
interaksi simbolik, teori komunikasi antar 
budaya, dan teori dekonfessionalisasi. 
Sedangkan fenomena yang akan diteliti 
meliputi pola dan media interaksi serta 
aspek doktrin agama Islam, Katolik, dan 
Buddha. 

Secara terperinci desain riset dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada skema 
berikut:
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Hasil dan Pembahasan

Sekilas Desa Margorejo

Margorejo merupakan nama 
sebuah desa yang terletak di Kecamatan 
Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. 
Pada mulanya desa ini berada di 
bawah pemerintahan Kecamatan 
Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 
Namun sejak tahun 2008, dalam rangka 
meningkatkan otonomi daerah seiring 
dengan terjadinya pemekaran wilayah 
kabupaten, saat ini Desa Margorejo berada 
di bawah pemerintahan Kabupaten 
Pesawaran.  

Luas Desa Margorejo adalah 
418,8 ha/m2 yang terdiri atas wilayah 
pemukiman, persawahan, perkebunan, 
dan lainnya.  Sebelah utara berbatasan 
dengan wilayah Desa Gerning, 
Kecamatan Tegineneng. Sebelah selatan 
berbatasan dengan wilayah Desa Watu 
Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten 
Lampung Tengah. Sebelah timur 
berbatasan dengan wilayah Desa Sinar 
Jati, Kecamatan Tegineneng, dan sebelah 
barat berbatasan dengan wilayah Desa 
Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, 
Kabupaten Lampung Tengah.  Desa 
ini terdiri atas lima dusun yaitu Dusun 
Margorejo, Dusun Margodadi, Dusun 
Muntilan, Dusun Panggung Asri Barat, 
dan Dusun Panggung Asri Timur (Daftar 
Isian Potensi Desa Margorejo, 2011: 19).

Mata pencaharian penduduk 
Desa Margorejo rata-rata merupakan 
petani dan buruh tani baik petani 
sawah maupun petani perkebunan dan 
perladangan. Selain itu ada juga yang 
menjadi Pegawai Negeri Sipil, TNI, 
POLRI, montir, pedagang keliling, serta 
peternak hewan baik ayam maupun sapi 
dan kambing.  Sedangkan komposisi 
penduduk berdasarkan suku, penduduk 
Desa Margorejo seluruhnya beretnis Jawa 
(Ibid).

Suhu rata-rata harian berkisar 30-
330C, karena berada sekitar 500 m dari 

permukaan laut.  Dengan kondisi iklim 
tersebut, masyarakat desa banyak yang 
bercocok tanam padi, jagung, kacang 
tanah, kacang panjang, ubi kayu dan cabe.  
Selain itu ada juga yang berkebun kelapa 
sawit dan coklat.  Sedangkan hewan yang 
masyarakat pelihara sebagai penopang 
perekonomian mereka adalah sapi, ayam 
kampung, kambing, dan angsa. Dikatakan 
sebagai penopang perekonomian 
sebab hewan-hewan tersebut sengaja 
mereka pelihara sebagai ternak untuk 
dikembang-biakkan lalu sebagian dijual 
untuk menambah penghasilan mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh, 
dari luas wilayah Desa Margorejo yang 
tersedia lebih banyak digunakan oleh 
masyarakat untuk perkebunan rakyat.  
Sedangkan dalam aspek kepercayaan, 
masyarakat Margorejo beragama Islam, 
Kristen, Katolik, dan Buddha.

Adapun kehidupan keagamaan 
di Desa Margorejo secara umum dapat 
dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini 
ditandai dengan tidak pernah terjadinya 
konflik atau pertikaian apalagi yang 
mengarah pada disintegrasi antar 
komunitas  umat beragama.  Semua 
penganut agama baik Islam, Kristen, 
maupun Buddha di sana dapat 
menjalankan ibadah dengan tenang dan 
baik, tanpa merasa ada gangguan apalagi 
intimidasi dari penganut agama lain.

Menurut Sapuan, “seingat saya 
sejak dulu [karena saya dilahirkan di 
sini] sampai sekarang belum pernah 
terjadi keributan atau konflik yang 
berlatarbelakang agama” (Sapuan. 
Wawancara. 8 Agustus 2013).  Hal senada 
diakui oleh Sarwono yang mengakui 
bahwa kehidupan di Desa Margorejo 
berlangsung baik-baik saja, bahkan 
silaturahmi masyarakat yang berlainan 
agama pun sering dilakukan (Sarwono. 
Wawancara. 8 Agustus, 2013).  Dengan 
begitu, dapat dikemukakan bahwa 
suasana keagamaan yang rukun dan 
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saling toleran telah terlaksana dengan 
baik di Desa Margorejo.

Interaksi Sosial dalam Agama Missi

Sebagaimana interaksi sosial pada 
umumnya, maka interaksi sosial dalam 
agama missi dapat berjalan dengan baik 
apabila umat beragama dapat saling 
menghargai eksistensi dan privacy masing-
masing.  Uraian tentang interaksi sosial, 
pada umumnya jarang yang mengaitkan 
dengan umat beragama, padahal faktanya 
sebagian besar masyarakat merupakan 
masyarakat yang memiliki atau menganut 
suatu agama.  

Salah satu kendala yang dapat 
menyebabkan kurang terlaksananya 
interaksi sosial adalah adanya bias 
golongan mayoritas dan minoritas, serta 
adanya perbedaan kebudayaan dan 
keyakinan.  Interaksi sosial dalam agama 
missi pun akan mengalami hal yang serupa, 
bahkan terkadang lebih rumit mengingat 
tingginya sensitifitas umat beragama. 
Terlebih apabila dalam interaksi tersebut 
terdapat perkataan dan perbuatan yang 
menyinggung soal-soal agama, apalagi 
jika persoalan tersebut bersifat suatu 
doktrin yang tidak bisa ditolak. Dampak 
yang ditimbulkan akan sangat dahsyat, 
seperti terjadinya keributan (peperangan) 
antar penganut agama. Akibatnya, 
persaingan (competition) dan kontravensi 
(contravention) sebagai derivasi dari 
proses disosiatif akan sangat menonjol.

Hal semacam ini dapat terjadi 
dikarenakan umat beragama (baca: agama 
missi) masih menganggap kebenaran 
mutlak hanya ada pada golongan 
agamanya (eksklusifisme), sedangkan 
golongan lain dianggap sebagai golongan 
sesat dan harus ditaubatkan atau 
diselamatkan (truth claim dan salvation 
claim).  Paradigma berpikir semacam ini, 
terutama yang disebut terakhir tentu akan 
sangat rentan menimbulkan pertikaian.  

Truth claim merupakan suatu 
keyakinan dari pemeluk agama tertentu 
yang menyatakan bahwa agamanya 
adalah satu-satunya agama yang benar. 
Sedangkan salvation claim adalah suatu 
keyakinan dari pemeluk agama tertentu 
yang menyatakan bahwa agamanya 
merupakan satu-satunya ajaran 
keselamatan bagi seluruh umat manusia. 
Dalam hal ini, Nurcholish Madjid 
menegaskan, “Kita bisa merefleksikan, 
apa yang bisa terjadi, jika agama menjadi 
tertutup dan penuh kefanatikan, lalu 
mengklaim kebenaran sendiri dengan 
‘mengirim ke neraka’ agama yang lain.  
Inilah yang menimbulkan problem, yang 
disebut dalam studi agama-agama sebagai 
masalah ‘klaim kebenaran’ (the problem of 
truth claim).” (Madjid, 1999: 60). Adapun 
sebab-sebab yang ikut melahirkan klaim 
kebenaran dan klaim keselamatan, di 
antaranya, faktor teologis, ekonomi dan 
politik (Dhavamony, 1995: 294). 

Dalam konteks ini, Watt 
mengemukakan bahwa sebagian 
pengikut agama, khususnya pengikut 
agama Kristen dan Islam, bepikir 
bahwa agamanya sendirilah yang 
dianggap sebagai agama dalam arti yang 
sebenarnya, sementara semua agama lain 
itu tidak ada sama sekali.  Kepercayaan 
demikian diberikan sebagai landasan bagi 
penegasan pernyataan, misalnya “hanya 
agama saya sendirilah satu-satunya 
yang berasal dari Tuhan atau agama 
saya sendirilah satu-satunya agama yang 
mempunyai kebenaran Ilahi yang asli, 
sementara semua agama-agama lain 
tidak asli lagi” (Watt, 1996: 191). 

Pandangan Watt  tersebut cukup 
beralasan, karena jika sikap eksklusif  
pada agama missi dipertahankan, maka 
akan menimbulkan konflik bahkan 
peperangan umat antar agama.  Oleh 
karena itu, menurut Knitter, “Anda tidak 
dapat mengatakan bahwa (agama) yang 
satu lebih daripada yang lain…. Sikap 
seperti itu dirasakan sebagai hal yang 
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agak salah, ofensif, dan menunjukkan 
pandangan yang sempit” (Knitter, 1985: 
23). Senada dengan pandangan tersebut, 
Amin Abdullah menegaskan, “Tuntutan 
kebenaran (truth claim) terhadap agama 
sendiri seperti itu hanya akan menjadikan 
seseorang eksklusif-partikularis dan 
akibatnya akan menimbulkan hubungan 
umat antar agama yang tidak baik. 
Apalagi jika keyakinan itu ditindaklanjuti 
dengan kegiatan ‘penyelamatan’ atau 
‘pengagamaan’ulang lewat pintu agama 
masing-masing, sehingga seringkali 
terasa pahit dalam pergaulan umat 
beragama di era pluralitas agama saat 
ini” (Amin, 1996: 37). 

Dalam tataran persentuhan agama-
agama di Indonesia, ternyata truth claim 
merupakan salah satu faktor yang bisa 
memperlambat keharmonisan umat 
beragama.  Hal itu bisa dilihat (terutama) 
dalam kasus hubungan Islam-Kristen 
dimana pandangan universal tentang 
petunjuk Tuhan, serta merta dikaburkan 
oleh perilaku umat Islam dan Kristen 
karena perspektif absolutisme akan klaim 
kebenaran tersebut (Shihab, 1997: 97).

Sebagai penganut agama, manusia 
tidak dapat mengenyampingkan 
hubungan antara kitab suci dan truth 
claim, sebab tanpa adanya truth claim 
sebagaimana yang disebut oleh Fazlur 
Rahman sebagai normatif (transcendental 
aspect), maka agama sebagai bentuk 
kehidupan yang distinctive tidak akan 
mempunyai kekuatan simbolik yang 
menarik pengikutnya (Rahman, 2001: 
249). Tetapi jika truth claim ini dipaksakan 
kepada penganut agama lain – karena 
menurut mereka sebagai salah satu 
bentuk pengabdian kepada                  Tuhan 
– maka yang terjadi adalah ketegangan 
bahkan peperangan umat antar agama.  

Oleh karena itu, yang perlu 
dikembangkan adalah interaksi sosial 
keagamaan yang inklusif dan terbuka 
secara fair serta mencoba untuk saling 
memahami akan adanya kebenaran lain 

di samping doktrin agama yang diyakini 
oleh seseorang.  Hal ini diperlukan supaya 
dalam melakukan interaksi sosial akan 
dapat melahirkan kerjasama (cooperation) 
dan akomodasi (accommodation). 

Interaksi Sosial Pemeluk Agama   

 Interaksi sosial akan selalu 
terjadi pada setiap manusia, baik dengan 
cara berkomunikasi, bertatap wajah, 
berjabatan tangan dan lain sebagainya.  
Masyarakat Desa Margorejo meskipun 
berbeda agama, mereka berasal dari 
etnis yang sama yaitu Jawa.  Hal ini lebih 
membuat interaksi sosial menjadi mudah, 
dikarenakan adanya kesamaan bahasa 
yang digunakan dalam berinteraksi. 
Kesamaan etnis dan bahasa ini juga 
lebih mempermudah masyarakat dalam 
melakukan interaksi, termasuk dalam 
memahami sesuatu yang didengar 
atau sebaliknya sesuatu yang akan 
disampaikan melalui bahasa yang 
dituturkan.  Di samping itu, kesamaan 
etnis dan bahasa bagi masyarakat 
Margorejo, akan lebih dapat memahami 
tradisi, kebudayaan juga larangan atau 
pantangan (hal-hal yang tidak baik 
menurut kebiasaan daerah).   

Hal ini tentu berbeda ketika 
suatu masyarakat melakukan interaksi 
sosial dengan masyarakat lain yang 
berbeda etnis maupun bahasa, sebab 
dalam konteks ini masyarakat biasanya 
akan melakukan apa yang disebut oleh 
Armstrong sebagaimana dikutip oleh 
Rani Usman sebagai manipulasi identitas 
(Usman, 2009: 30). Kemudahan tersebut 
diakui oleh Warno. Menurutnya, dalam 
melakukan interaksi tidak banyak 
mengalami hambatan dikarenakan 
memiliki etnis dan bahasa yang sama 
(Warno. Wawancara. 9 Agustus 2013).  
Oleh karena itu, interaksi sosial di 
masyarakat Margorejo berjalan dengan 
baik tanpa hambatan, serta tidak ada 
yang disembunyikan, atau dalam 
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kajian sosiologi  disebut dengan “tidak 
melakukan manipulasi identitas” karena 
mereka memiliki kesamaan etnis.

 Interaksi sosial masyarakat di 
Desa Margorejo merupakan wujud 
komunikasi antar budaya meskipun 
pemaknaan komunikasi antara budaya 
tersebut tidaklah berarti komunikasi 
antar budaya yang berbeda melainkan 
komunikasi yang terjadi antar budaya 
masyarakat yang berbeda agama. Sebab, 
sebagaimana telah diuraikan di atas, 
masyarakat di Desa Margorejo memiliki 
etnis yang sama, sehingga memiliki 
budaya yang sama pula. 

 Menurut teori yang dikemukakan 
oleh Rani Usman, agar masyarakat 
dapat beradaptasi dengan lingkungan 
maka yang sangat dibutuhkan adalah  
pengetahuan tentang budaya dan 
lingkungan tersebut (Usman, 2009: 35).   
Dalam masyarakat Margorejo, telah 
terjadi suatu komunikasi antar budaya 
yang berasal dari agama yang berbeda 
secara baik.  Hal ini terjadi karena 
masing-masing umat di sana, secara 
diam-diam mempelajari kebiasaan-
kebiasaan yang dilakukan umat lain, 
hingga pada akhirnya dalam batas-batas 
tertentu yaitu bukan masalah aqidah, 
mereka dapat saling menyesuaikan 
dengan kebiasaan penganut agama yang 
lain. Misalnya mereka memahami waktu-
waktu tertentu yang digunakan oleh 
umat untuk beribadah atau kebaktian, 
sehingga umat yang lain tidak akan 
berkunjung ke rumah atau mengadakan 
rapat, pertemuan, termasuk gotong 
royong pada waktu umat tersebut akan 
atau sedang melaksanakan ibadah.

 Pola interaksi komunitas pemeluk 
agama missi di sana juga terjadi dalam 
pola yang dikenal dengan sebutan 
“interaksi simbolik”. Teori ini merupakan 
sisi lain dari pandangan yang melihat 
individu sebagai produk yang ditentukan 
oleh masyarakat.  Teori ini berkembang 
pertama kali di Universitas Chicago dan 

dikenal sebagai aliran Chicago.  Dua 
tokoh besarnya adalah John Dewey dan 
Charles Harton Cooley (Nazir, 2009: 31).

  Menurut Blumer, istilah 
interaksi simbolik menunjukkan sifat 
khas dari interaksi antar manusia. 
Kekhasannya adalah bahwa manusia 
saling menerjemahkan dan saling 
mendefinisikan tindakannya, bukan 
hanya sekedar reaksi belaka dari 
tindakan seseorang terhadap orang 
lain.  Tanggapan seseorang tidak dibuat 
secara langsung terhadap tindakan orang 
lain, tetapi didasarkan atas “makna” 
yang diberikan terhadap tindakan orang 
lain itu.  Interaksi individu, diatur oleh 
penggunaan simbol-simbol, interpretasi 
atau dengan saling berusaha untuk 
saling memahami maksud dari tindakan 
masing-masing (Ibid: 32).

 Pada masyarakat Margorejo, 
pola interaksi dengan cara interaksi 
simbolik dapat diungkapkan dengan 
jalan dimana mereka dalam berinteraksi 
saling memahami dan berusaha untuk 
menerjemahkan atau menjabarkan 
apa yang mereka rasakan sewaktu 
berinteraksi.  Perilaku seperti tersebut 
dapat berupa ketika mereka berinteraksi, 
merasakan atau melihat sebuah idiom-
idiom atau petatah-petitih baik itu 
berasal dari nenek moyang mereka atau 
dari kalimat-kalimat bijak, atau juga 
berasal dari ungkapan-ungkapan yang 
bernuansa keagamaan.  Mereka berusaha 
untuk memahami hal-hal tersebut dengan 
sebaik-baiknya.

Pola interaksi lain yang terdapat 
di Desa Margorejo adalah dengan cara 
dekonfessionalisasi yang dikembangkan 
oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijze.  
Menurutnya, “Istilah dekonfessionalisasi 
ini pada mulanya digunakan di Belanda 
untuk menunjukkan bahwa untuk 
mencapai tingkat kebersamaan tertentu, 
wakil-wakil dari berbagai kelompok 
peribadatan harus bertemu untuk 
menemukan landasan bersama (yang 
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dirumuskan bersama), yakni mengenai 
kesepakatan bahwa implikasi-implikasi 
tertentu dari sejumlah peribadatan 
mereka harus dihindarkan sebagai topik 
perbedaan pendapat” (Nieuwenhuije, 
1973: 152).

Dalam teori ini dipahami bahwa para 
anggota dari berbagai kelompok sosial-
keagamaan yang berbeda, merelakan diri 
mereka untuk berinteraksi, tetapi mereka 
tetap loyal terhadap agama mereka. 
Dalam konteks penelitian ini, umat 
beragama di Desa Margorejo senantiasa 
bermusyawarah sebagai usaha tindakan 
preventif agar tidak terjadi konflik atas 
nama agama. Meskipun, sebagaimana 
diuraikan pada bagian sebelumnya, 
konflik bernuansa agama belum pernah 
terjadi di Desa Margorejo.

Dalam bentuk konkret usaha-usaha 
preventif, tokoh-tokoh agama  dimediasi 
oleh aparat desa untuk membuat 
kesepakatan-kesepakatan dalam 
rangka menghindari kemungkinan-
kemungkinan pertikaian.   Usaha ini 
ternyata membuahkan hasil. Dengan 
adanya upaya ini, di satu sisi, interaksi 
atau silaturami dapat terjalin, di sisi lain, 
konflik bernuansa agama tidak terjadi.

Media Interaksi Umat Beragama

Dalam sebuah interaksi umat 
beragama, perlu media yang dapat 
digunakan sebagai wadah untuk 
menjadikan interaksi semacam ini menjadi 
semakin lebih baik dan bermanfaat. 
Budaya gotong royong sebagai warisan 
dari para leluhur bangsa Indonesia, telah 
turut menyumbangkan pelaksanaan 
interaksi yang positif di Desa Margorejo. 
Budaya ini masih sangat kuat dan sudah 
menjadi kebiasaan yang sangat sering 
dilakukan dalam berbagai kesempatan. 
Bahkan kegiatan gotong royong ini 
telah menjadi kesadaran masyarakat 
Margorejo. Sebagai contoh, ketika ada 
satu keluarga yang membangun rumah 

atau panen, maka anggota masyarakat 
yang lain turut membantu secara sukarela 
dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. 
Dengan adanya tradisi gotong royong, 
selain pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan cepat, tuan rumah/hajat yang 
memiliki pekerjaan tersebut pun dapat 
menghemat dana karena tidak perlu 
membayar upah, cukup memberi atau 
menyajikan santapan atau makan serta 
minum ala kadarnya.

Di samping budaya gotong royong, 
masyarakat di Desa Margorejo juga 
memiliki arisan bahan material seperti 
semen yang dapat digunakan untuk 
membangun rumah. Mereka juga aktif 
bergotong royong membersihkan jalan 
atau Balai Desa. Mereka bekerjasama 
dengan semangat kebersamaan yang 
tinggi tanpa melihat latar belakang 
agama.

Dalam hal menjaga keharmonisan 
antar umat beragama, masyarakat Desa 
Margorejo memiliki cara pandang yang 
menarik. Kegiatan saling mengunjungi 
pada acara perayaan hari besar 
keagamaan yang mereka lakukan tanpa 
rasa canggung, didorong oleh adanya 
kesadaran bahwa keyakinan bisa 
berbeda, tetapi silaturahmi tetap dijaga. 
Hal ini sebagaimana dikemukakan 
oleh Parjiman, “Bagi kami masyarakat 
Margorejo, mengunjungi tetangga yang 
merayakan hari besar keagamaan sudah 
biasa kami lakukan, karena mengikuti 
apa yang telah dibiasakan oleh orang 
tua kami dahulu” (Pariman. Wawancara. 
12 Agustus 2013). Hal yang sama juga 
dilakukan oleh masyarakat pemeluk 
agama lainnya sebagai wujud membalas 
kunjungan di hari besar yang telah 
dilakukan oleh umat lain.

Selain hal-hal di atas, keunikan lain 
yang terdapat di Desa Margorejo adalah 
suatu kekayaan budaya yang dikenal 
dengan sebutan “Tri Budaya”. Tri Budaya 
merupakan sebuah kesenian semacam 
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ludruk atau kesenian khas lainnya yang 
berasal dari daerah Jawa, dan alat-alat 
musik yang dipergunakan dimainkan 
oleh berbagai umat beragama yang ada di 
sana.” (Tri Roso. Wawancara. 12 Agustus 
2013).

Sepanjang pengamatan dan hasil 
wawancara yang peneliti lakukan, 
umat beragama di Desa Margorejo 
hidup dalam suasana penuh toleransi.  
Indikasi ini dapat dilihat dari kenyataan 
meskipun mereka memiliki keyakinan 
berbeda, tetapi mereka tetap bergaul dan 
berinteraksi tanpa rasa canggung, was-
was, dan curiga.

Faktor Pendukung Interaksi    

Faktor pendukung terjadinya 
interaksi antar umat beragama di Desa 
Margorejo adalah dukungan dari tokoh-
tokoh agama dan juga aparat desa baik 
secara formal ataupun non-formal. Secara 
formal dukungan berupa ucapan lisan 
setiap kali mereka melakukan rapat 
atau pertemuan agar suasana rukun dan 
damai agar terus dipelihara. Adapun 
dukungan secara non formal dilakukan 
setiap ada waktu dan kesempatan, tokoh-
tokoh agama dan aparat desa selalu 
memberikan wejangan ataupun nasehat 
kepada masyarakatnya akan pentingnya 
kehidupan yang rukun.  Sebab 
bagaimanapun, hidup dalam suasana 
yang rukun dan damai adalah lebih baik, 
ketimbang dalam suasana konflik, karena 
banyak sekali yang dirugikan.

Para tokoh agama dan aparat desa 
juga sering memberikan contoh-contoh 
konflik antar penganut agama yang terjadi 
di wilayah lain seperti                   yang terjadi 
di Ambon, Papua, Kalimantan atau yang 
terjadi di luar                       negeri – sebagaimana 
yang mereka saksikan di televisi – sebagai 
suatu tindakan yang tidak perlu dicontoh 
karena akan mengakibatkan kerugian 
bahkan kesengsaraan.

Cara tokoh agama menekankan 
pentingnya kerukunan adalah melalui 
ceramah, khutbah Jumat atau pada 
waktu umat sedang beribadah di tempat 
ibadah agama. Sedangkan cara tokoh 
desa memberikan dukungan perihal 
pentingnya suasana rukun adalah melalui 
forum-forum formal, seperti rapat 
atau musyawarah di Balai Desa, selalu 
disisipkan waktu untuk mengingatkan 
warganya agar selalu menjaga kerukunan. 
Selain itu tokoh desa juga mendukung 
lewat forum non-formal seperti tidak 
melakukan diskriminasi terhadap 
umat tertentu.  Meskipun Kepala Desa 
Margorejo beragama Islam, tetapi Kepala 
Desa tetap bertindak netral dengan cara 
sebisa mungkin untuk menghadiri pada 
acara-acara yang dilakukan oleh umat 
Kristen dan Buddha serta melibatkan 
penganut kedua agama terakhir dalam 
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
pemerintahan desa.  Dengan demikian 
umat yang lain tidak merasa di-nomor 
dua-kan atau di-anak tiri-kan.

Selain itu, faktor kesamaan wilayah 
atau kesatuan wilayah desa merupakan 
faktor yang cukup menunjang bagi 
interaksi sosial masyarakat Margorejo.  
Hal tersebut dikarenakan mereka merasa 
hidup dalam sebuah desa di mana 
mereka tinggal, sehingga perlu dijadikan 
senyaman mungkin. Atas dasar itulah 
mereka rela bergotong royong dalam 
rangka kemajuan desa atau wilayah 
mereka.

Faktor lain yang tidak kalah 
pentingnya adalah imitasi. Imitasi terjadi 
apabila seseorang atau sekelompok 
orang meniru tindakan orang lain atau 
kelompok lain.  Misalnya seseorang atau 
kelompok meniru keadaan orang atau 
kelompok lain yang secara ekonomi 
berhasil, kemudian mereka meniru segiat 
mungkin dengan melakukan interaksi 
terhadap seseorang yang dianggap 
berhasil tadi.  
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Dalam kaitan tersebut, Tulus 
Yoga menginformasikan bahwa mereka 
sering meniru terutama dalam bidang 
pengolahan pertanian kepada mereka 
yang dianggap memiliki keahlian dan 
kreatifitas mengembangkan tanaman 
pertanian, sehingga hasil panen lebih 
banyak (Tulus Yoga. Wawancara. 12 
Agustus 2013).  Secara umum faktor 
meniru atau imitasi yang terjadi di desa 
Margorejo adalah imitasi yang positif, 
bukan sebaliknya imitasi yang bersifat 
negatif.

Selain faktor imitasi, terdapat 
pula faktor simpati, yaitu suatu sikap 
ketika seseorang tertimpa musibah atau 
kemalangan, lalu anggota masyarakat 
yang lain ikut serta membantu atau turut 
berbelasungkawa dengan cara mendatangi 
rumah yang tertimpa musibah dengan 
cara memberikan bantuan baik berupa 
tenaga atau materi sebagai wujud dari 
rasa simpati.  Begitu pula jika anggota 
masyarakat tengah melaksanakan hajatan, 
anggota masyarakat lainnya turut pula 
membantu pelaksanaan sejak persiapan 
hingga selesainya acara.  Sikap semacam 
ini dalam ilmu sosiologi disebut dengan 
faktor simpati dalam sebuah interaksi 
(Soekanto, 2006: 72).  Dari uraian tersebut, 
maka interaksi sosial keagamaan di 
Margorejo dapat digolongkan dalam 
bentuk interaksi yang bersifat asosiatif  
bukan yang bersifat disosiatif.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa interaksi sosial agama missi (Islam, 
Kristen dan Buddha) di Desa Margorejo 
adalah berbentuk asosiatif, yaitu bentuk 

interaksi yang mengarah pada kerjasama 
dalam berbagai bentuk kehidupan sosial 
kemasyarakatan dan toleransi antar umat 
beragama yang mereka lakukan secara 
sadar. Selain itu, terdapat media khusus 
yang digunakan sebagai pengikat interaksi 
sosial, yaitu berupa “Tri Budaya”; sebuah 
kesenian semacam ludruk atau kesenian 
khas lainnya yang berasaal dari daerah 
Jawa, tetapi alat-alat yang dipergunakan 
dimainkan oleh berbagai umat beragama 
yang ada di sana.  Sedangkan faktor yang 
mempengaruhi terjadinya interaksi sosial 
agama missi di Desa Margorejo adalah 
faktor kesatuan wilayah, faktor imitasi 
dan simpati, kesamaan etnis dan bahasa, 
serta dukungan dari para tokoh agama 
dan aparat desa.

Namun demikian, meskipun di 
Desa Margorejo telah terjadi interaksi 
positif antar agama missi, namun 
kerjasama tersebut harus tetap dipelihara 
dan lebih ditingkatkan kembali, terutama 
pada generasi-generasi muda. Hal ini 
sebagai bentuk pencegahan terhadap 
kemungkinan terjadinya konflik yang 
sekecil mungkin harus dihindari. 
Kemudian, dalam toleransi antar umat 
beragama, hendaknya semua pihak 
menyadari akan batasan-batasan 
yang diperbolehkan dari masing-
masing agama, sehingga tidak terjadi 
pencampur adukkan aqidah (sinkretisme) 
sebagai sesuatu yang dilarang dalam 
agama.  Kepada pemerintah khususnya 
Kabupaten Pesawaran dapat menjadikan 
pola interaksi dan tindakan masyarakat 
Desa Margorejo sebagai contoh bagi warga 
desa-desa lain yang berada di bawah 
pemerintahan Kabupaten Pesawaran, 
bahwa perbedaan keyakinan tidak harus 
berarti terputusnya komunikasi dan 
interaksi.  
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Abstract

In Indonesia religious contestation emerges 
in interreligious groups. It occurs in Jayapura. 
Some people claim that indigenous 
people of Papua that are christians called 
mountain people but Muslims that live in 
beach or on land are not native people of 
Papua. The contestation happens in public 
spaces such as public field, mountain, 
street, and religious practices by exerting 
a mass of people to have Christian revival 
worship and conduct Tablighi Akbar for 
muslims. Both muslims and christians 
invite the speakers from outside Papua to 
attract others. Contestation occurs since 
1998 until now. It can be seen from large 
demonstration and a ban of religious 
practices and the establishment of Islamic 
schools. Many problems that come from 
internal and external of adherent are found 
in Papua. The data collection consists of 
direct observation, interviews, literature 
reviews, and relevant document. The 
data employs interpretative approach 
conducted by Clifford Geertz in sociology 
and anthropology or the other social 
science in general. 

Keywords: Religious Freedom, 
Contestation, Jayapura

Abstrak

Di Indonesia kontestasi ruang publik 
semakin nyata antar umat beragama. Di 
antaranya terjadi kontestasi di Kota Jayapura 
antara penganut agama orang asli Papua 
yang mengklaim penganut Kristen, dikenal 
dengan sebutan orang gunung versus orang 
yang beragama Islam, dikenal sebagai 
orang pantai dan daratan, dianggap sebagai 
bukan orang asli Papua. di Kota Jayapura. 
Kontestasi yang terjadi dengan hebat di 
ruang-ruang publik seperti lapangan, 
gunung, jalan dan berbagai kegiatan 
keagamaan yang mengerahkan massa 
seperti Kebaktian Kebangkitan Rohani di 
kalangan Kristen, serta tabligh akbar di 
kalangan umat Islam di mana keduanya 
mendatangkan para pembicara atau 
narasumber dari luar Papua sebagai daya 
tarik. Kontestasi tersebut telah berlangsung 
sejak tahun 1998 sampai sekarang, 
bahkan adakalanya muncul demonstrasi 
secara besar-besaran, dan pelarangan 
penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta 
pendirian sekolah Islam. Pada masyarakat 
Jayapura terdapat banyak masalah dalam 
kehidupan beragama, baik internal maupun 
eksternal. Untuk mendapatkan data seperti 
itu dilakukan pengamatan lapangan dengan 
observasi langsung, wawancara mendalam 
dengan berbagai informan kunci, kajian 
kepustakaan dan dokumen-dokumen 
tertulis yang relevan. Data diolah dengan 
mempergunakan pendekatan intrepretatif 
sebagaimana dilakukan Clifford Geertz 
dalam tradisi sosiologi-antropologi atau 
pun ilmu-ilmu sosial pada umumnya. 

Kata kunci: Kebebasan Beragama, 
Kontestasi Publik, Kota Jayapura
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Pendahuluan

Laporan tahunan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan The Wahid 
Institute 2013 menyatakan bahwa 
selama Januari sampai Desember 2013, 
pelanggaran atau intoleransi keyakinan 
beragama berjumlah 245 peristiwa.  
Terdiri dari 106 peristiwa (43%) yang 
melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa 
(57%) oleh aktor non-negara. Sementara 
total jumlah tindakan kekerasan dan 
intoleransi mencapai 280, di mana 121 
tindakan (43%) dilakukan aktor negara 
dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non-
negara (The Wahid Institute, 2014).

Fakta lapangan tersebut 
memunculkan pertanyaan perihal 
penyebab muncul dan terus 
berlangsungnya perilaku kekerasan 
dan tindakan pelanggaran Undang-
Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan 
beragama?  Bahkan dalam kurun lima 
tahun terakhir, kekerasan antar umat 
beragama seperti dilaporkan oleh Setara 
Institute Jakarta mengalami peningkatan 
dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu 5,7 % 
setiap tahunnya khususnya terkait dengan 
kekerasan atas kebebasan berkeyakinan 
dan beragama.

Kasus kekerasan antar umat 
beragama baik yang bersifat simbolik 
maupun aktual sering terjadi di 
Kota Jayapura. Menurut Muridan S 
Widjoyo (2012), di Kota Jayapura terjadi 
pelanggaran HAM, kekerasan militer 
dan kekerasan antar umat beragama. 
Dalam konteks yang sama, Idrus al-
Hamid (2014) menyatakan bahwa di Kota 
Jayapura terjadi pula pengejaran pemeluk 
agama dan pelarangan pendirian sekolah 
berbasiskan agama.

Dengan demikian, pertanyaan 
berikutnya adalah mengapa kontestasi 
publik yang berlabelkan agama selalu 
berlangsung menegangkan dan 
cenderung mengarah pada kekerasan 
fisik, seperti pembunuhan, perusakan 

rumah dan perusakan fasilitas publik 
lainnya? 

Mengacu pada uraian di atas, 
dapat dikatakan bahwa negara telah 
mengarah pada apa yang dinamakan 
“failed state” dalam melindungi warganya 
untuk berkeyakinan dan beribadah. 
Oleh karena itu, jika suatu ketika negara 
ini dinyatakan sebagai “negara gagal” 
terutama jika tidak melindungi kebebasan 
berkeyakinan dan melaksanakan ibadah 
kelompok minoritas, maka kondisi 
semacam ini menjadi fakta yang nyaris 
tidak terbantahkan bahkan dianggap 
sebagai bentuk pelanggaran (Qodir, 2014).

Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini dimaksudkan 
untuk menjawab tiga hal, yaitu: 1). 
Apakah yang menyebabkan terjadinya 
kontestasi agama di ruang publik di 
Kota Jayapura? 2). Bagaimana bentuk-
bentuk kontestasi tersebut berlangsung? 
3). Bagaimana dampaknya di ruang 
publik? Ketiga pertanyaan tersebut 
dijawab dengan menggunakan perspektif 
teoritik tentang kontestasi ruang publik 
seperti dikemukakan Jurgen Habermas 
serta konstruksi sosial Peter L Berger. 
Sedangkan tujuan tulisan ini adalah untuk 
melihat agama dan pluralitasnya yang 
saling berkontestasi di antara Kristen dan 
Islam sehingga membentuk segmentasi 
dan konstruksi masyarakat tersendiri 
dalam bingkai budaya lokal di Papua.

Pasca reformasi 1998, persoalan 
SARA di Kota Jayapura mulai membuat 
masyarakat gelisah dengan terjadinya 
berbagai macam persoalan seperti krisis 
kepercayaan terhadap agama dan tokoh 
masyarakat tertentu. Peraturan-peraturan 
pemerintah pusat pun ada yang dianggap 
tidak menguntungkan kelompok 
tertentu. Hal ini akan menjadi catatan 
dalam masyarakat sehingga apabila tidak 
dicari jalan keluarnya, kemungkinan akan 
terjadi sebuah situasi yang mengancam 
keharmonisan. 
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Penelitian ini diharapkan 
memberikan sumbangsih pemikiran 
kepada pemerintah pusat dan daerah 
mengenai metode mengatur dan 
memperlakukan masyarakat beragama 
agar keharmonisan terus dapat 
berkembang dan dipertahankan.

Berdasarkan teori “Konstruksi 
dan Reproduksi Kebudayaan” yang 
dikemukakan oleh Abdullah digunakan 
dalam penelitian ini mengungkapkan 
bahwa komunitas tidak dapat dipahami 
lagi sebagai suatu entitas yang utuh akibat 
dari suatu proses diferensiasi yang terjadi 
dalam berbagai bentuk, yaitu: 1). proses 
pengaburan batas-batas komunitas yang 
disebabkan oleh migrasi masuk dan 
migrasi keluar yang terjadi pada berbagai 
komunitas; 2). mengaburnya batas-
batas kebudayan yang menyebabkan 
proses sosialisasi mengalami pergeseran; 
3). kepatuhan yang melemah akibat 
hilangnya kepemimpinan lokal dalam 
suatu komunitas (Abdullah, 2005).  
Proses-proses kebudayaan inilah yang 
tidak dapat dihindari dan niscaya 
berpotensi konflik yang diawali dengan 
adanya ketegangan-ketegangan.

Teori tersebut merupakan 
kelanjutan dari teori fenomenologi yang 
lahir untuk melihat paradigma fakta 
sosial. Di antara derivasi pendekatan 
fenomenologi adalah teori konstruksi 
sosial yang digagas oleh Peter L. Berger 
dan Thomas Luckmann (1990). Berger dan 
Luckmann melihat bahwa usaha untuk 
memahami konstruksi sosial dilakukan 
dengan mendefinisikan kenyataan dan 
pengetahuan. Kenyataan adalah suatu 
yang tersirat dalam pergaulan sosial 
yang diungkapkan secara sosial melalui 
komunikasi lewat bahasa, bekerjasama 
lewat bentuk-bentuk organisasi sosial 
dan sebagainya. Masyarakat merupakan 
kenyataan objektif dan sekaligus 
merupakan kenyataan subjektif. 

Kenyataan objektif masyarakat 
ini dimaknai sebagai suatu kenyataan 
yang berada di luar diri manusia dan 
berhadapan dengannya. Sedangkan 
kenyataan subjektif individu adalah 
terkait dengan kenyataan individu 
berada di dalam masyarakat sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan. Dengan 
kata lain, individu adalah pembentuk 
masyarakat dan masyarakat adalah 
pembentuk individu.  Kenyataan tersebut 
bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu 
kenyataan objektif sebagai kenyataan 
yang ada di luar diri manusia dan 
kenyataan subjektif sebagai kenyataan 
yang ada di dalam diri manusia (Berger 
dan Luckmann, 1990: 66-225).

Oleh karena itu, tulisan ini hendak 
melihat bagaimana konstruksi religiusitas 
sosial dan individu Kota Jayapura 
terbentuk, di tengah kondisi kristalisasi 
ke arah primordialisme, tidak hanya etnik 
dan agama melainkan simbiosis etnik-
agama. Fenomena ini juga menandai 
titik pergeseran nilai dan tatanan sosial 
dalam kajian mengenai nasionalisme. 
Padahal sejatinya masyarakat dalam 
multikulturalisme merupakan bagian 
dari kesatuan yang unik dan beragam 
(Nurkhoiron dalam Budiman, 2005: 31)

Paham primordialisme pada 
masyarakat yang mempunyai 
keanekaragaman adat istiadat dan budaya 
memang merupakan sebuah keniscayaan. 
Namun, di satu sisi, perkembangan 
nilai-nilai kebersamaan yang sering 
dipraktikkan oleh masyarakat pun terjadi 
seiring lahirnya paham-paham agama 
yang baru. Paham paham baru yang 
menguatkan pemahaman yang mengarah 
pada klaim kebenaran yang terus-menerus 
dikembangkan dan disebarkan. Di sisi 
lain, proses perkembangan keberagaman 
juga terus berkembang. Oleh karena 
itu, pendidikan agama sebagai hal yang 
sangat penting perlu diterapkan secara 
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baik melalui keluarga atau lembaga 
pendidikan formal untuk menghindari 
masalah yang dapat berakibat terjadinya 
konflik di masyarakat. 

Selain itu, pendekatan teori ruang 
publik yang dikemukakan Jurgen 
Habermas dapat memperlihatkan bahwa 
dalam setiap arena publik selalu selalu 
terjadi pertarungan (kontestasi) antar 
kelompok masyarakat. Di antara mereka 
saling mempengaruhi masyarakat 
untuk mendapatkan pengaruh dan 
memenangkan pertarungan. Oleh karena 
itu, hampir tidak ada arena publik yang 
tidak berhubungan dengan kontestasi, 
termasuk di dalamnya kontestasi yang 
muncul dari dimensi keagamaan. 
Kontestasi semacam ini pula yang 
terjadi di Kota Jayapura di mana jumlah 
penganut Kristen dan Islam hampir 
berimbang.

Kontestasi dipahami sebagai 
sebuah pertarungan yang dilakukan 
oleh sekurang-kurangnya dua pihak 
atau lebih dalam masalah yang sama, 
dikarenakan adanya kepentingan 
padahal subjek atau materinya sedikit 
atau terbatas. Habermas menyatakan 
bahwa kontestasi selalu terjadi dalam 
ruang publik, di mana banyak pihak 
berkeinginan memperebutkan ruang 
sehingga dapat mempengaruhi dan 
merebut pihak lain, sekalipun antara 
ruang publik dan privat sebenarnya 
merupakan suatu hal yang sangat sulit 
untuk dipisahkan. Hal ini disebabkan, 
jika publik itu bermakna “tanah” dan 
privat bermakna otoritas, maka antara 
tanah dan otoritas sekarang telah menjadi 
satu sehingga memunculkan apa yang 
dinamakan dominasi dan subordinasi 
(Jurgen Habermas dalam Santoso, 2007).

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam 
kajian ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan pengumpulan data 
di lapangan yang menitikberatkan 
pada observasi partisipasi. Metode ini 
dianggap cukup baik untuk mengetahui 
pemahaman masyarakat mengenai 
kehidupan beragama masyarakat 
dengan melebur diri ke dalam aktivitas 
kehidupan masyarakat Kota Jayapura dan 
semaksimal mungkin merekam seluruh 
aktivitas hidup masyarakat khususnya 
yang berkaitan dengan tema penelitian. 
Observasi ini dilakukan di Kota Jayapura 
dengan memfokuskan pada lembaga-
lembaga sosial-keagamaan seperti masjid 
dan gereja.

Selain kedua tekhnik tersebut, 
wawancara menjadi metode utama 
dalam pengumpulan data. Semua data 
dikumpulkan dengan cara wawancara 
langsung secara intensif dengan para 
informan. Informan terdiri dari pejabat 
berwenang di Kementerian Agama RI, 
pejabat Kementerian Agama Provinsi 
Papua dan Kota Jayapura, tokoh-tokoh 
lintas agama di Kota Jayapura, tokoh-
tokoh agama yang terlibat aktif dalam 
FKUB seperti para pimpinan agama 
(imam, pendeta), para tokoh penggerak 
demonstrasi keberagamaan, para 
koordinator demonstran, beberapa 
orang demonstran, praktisi maupun 
akademisi. Wawancara dilakukan hampir 
di setiap waktu, sehingga informasi 
tentang kehidupan keberagamaan dapat 
diperoleh dengan lancar. 

Penentuan informan dilakukan 
berdasarkan sistem snow-balling. Sebagai 
informan kunci, peneliti memilih tokoh 
agama karena memiliki pengetahuan dan 
pemahaman serta pengalaman mengenai 
dinamika hubungan Kristen-Islam di 
Papua. Dari tokoh tersebut, wawancara 
dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang 
memiliki perspektif yang dalam mengenai 
persoalan yang diteliti. Wawancara juga 
dilakukan terhadap pemeluk kedua 
agama dengan mempertimbangkan 
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tingkat penerimaan terhadap kedua belah 
pihak. Semua data hasil wawancara dan 
pengamatan lapangan sehari-hari dicatat 
dengan cermat dan serinci mungkin serta 
dikumpulkan sehingga menjadi catatan 
lapangan atau fieldnotes. 

Adapun studi kepustakaan 
digunakan untuk menjelaskan hal-hal 
yang berhubungan dengan teori dan 
fakta lapangan yang telah dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya. Metode ini juga 
digunakan untuk menelusuri konflik-
konflik yang terjadi di Papua terkait 
dengan Kristen dan Islam sehingga tidak 
terjadi duplikasi dan plagiarisme dalam 
pengkajian tentang akar-akar konflik di 
Papua. 

Untuk menjamin validitas data dan 
menghindari tercecernya data, digunakan 
alat perekam baik berupa tape recorder 
maupun handycam atau kamera digital 
untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa 
yang erat kaitannya dengan kehidupan 
keberagamaan sepanjang informan atau 
masyarakat mengizinkannya.  Selain itu, 
agar terhindar dari bias etnosentrisme 
dan dapat melukiskan suatu persoalan 
dan pandangan hidup, dalam bentuk thick 
description peneliti sangat memerhatikan 
perspektif emik dan perspektif 
etik. Perspektif emik merupakan 
pendeskripsian suatu fenomena 
berdasarkan dari sudut pandang orang-
orang yang diteliti, sedangkan perspektif 
etik adalah jika mendeskripsikan suatu 
fenomena berdasarkan konsep-konsep 
yang dimiliki oleh seorang peneliti 
(Geertz, 1992; Geertz, 2002: 175-182). 

Analisis yang dilakukan dalam 
penelitian ini menitikberatkan pada 
pendekatan interpretif dan bukan 
merupakan sebuah ilmu eksperimental 
untuk mencari hukum, melainkan sebuah 
ilmu yang bersifat interpretif untuk 
mencari makna (Ibid, 1992: 5). Dengan 
demikian, diuraikan dan dijelaskan 
lebih jauh mengenai makna-makna yang 
dapat ditangkap dari fenomena aktivitas 

demonstrasi keberagamaan di lapangan, 
baik berupa pemaknaan yang dilakukan 
oleh masyarakat maupun oleh para 
pembuat kebijakan.

Hasil dan Pembahasan 

Sekilas Kota Jayapura 

Jayapura, sebuah kota yang 
letaknya berbatasan dengan Distrik Arso 
Kabupaten Kerom di sebelah selatan. 
Sebelah timur berbatasan dengan Papua 
Nugini, sebelah barat berbatasan dengan 
Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, 
dan di sebelah utara berbatasan dengan 
Laut Pasifik. Kota Jayapura saat ini terdiri 
atas 5 distrik, yaitu Muara Tami, Heram, 
Abepura, Jayapura Selatan, dan Jayapura 
Utara. Menurut data pemerintah kota, 
Distrik Muara Tami merupakan wilayah 
yang paling luas (626,7 km2 atau  66,67 %), 
Abepura (155,7 km2 atau 16,56%), Heram 
(63,2 km2 atau 6.72%), Jayapura Utara (51 
km2 atau 5,43%), dan Jayapura Selatan 
(43,3 km2 atau 4,62%) (BPS, 2012). 

Jumlah penduduk Kota Jayapura 
adalah 261.776 jiwa terdiri atas 139.523 
laki-laki dan 122.253 perempuan. 
Penyebaran penduduk bertumpu di 
Distrik Abepura yakni sebesar 28,52 %, 
kemudian diikuti oleh Distrik Jayapura 
Selatan sebesar 25,56 %, Distrik Jayapura 
Utara 26,34 %, Distrik Heram 16,23 % 
sedangkan Distrik Muara Tami 4,34 %.  
Abepura merupakan distrik dengan 
urutan teratas yang memiliki jumlah 
penduduk terbanyak berjumlah 74.669 
jiwa. Jayapura Selatan dan Jayapura Utara 
berada pada posisi dua dan tiga yaitu 
berjumlah 66.923 jiwa, dan 66.339 jiwa. 
Distrik Heram merupakan distrik termuda 
di Kota Jayapura dan penduduknya 
menempati urutan keempat, yakni 
sebanyak 42.489 jiwa. Distrik Muara Tami 
memiliki wilayah terluas yang berada 
pada wilayah pedesaan dengan jumlah 
penduduk sebanyak 11.356 jiwa (BPS 
Kota Jayapura, 2010).  Namun demikian, 
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ini tidak berarti bahwa Jayapura secara 
demografis populasinya didominasi oleh 
pendatang. 

Dari data BPS tahun 2008, ditemukan 
hal yang berbeda yakni penduduk Kota 
Jayapura masih didominasi oleh orang 
asli Papua. Total keseluruhan penduduk 
Kota Jayapura sebanyak 236. 456; Papua 
sebanyak 101. 464 jiwa, sedangkan 
non-Papua sebanyak 134. 992 jiwa. 
Perbedaan jumlah penduduk pribumi 
dan non pribumi terjadi secara alami, 
migrasi, dan penciptaan lapangan kerja 
baru. Peningkatan pertumbuhan jumlah 
penduduk di Kota Jayapura yaitu sekitar 
15-20 % (http://nirangkliung.blogspot.
com/2012/01/bps-jumlah-penduduk-
pribumi-lebih.html. 20 Maret 2013).

Mengenai jumlah penduduk 
berdasarkan agama, komposisi 
penduduk Kota Jayapura mengalami 
perkembangan dari tahun ke tahun, 
khususnya penganut Kristen, Katolik, 
dan Islam. Pada tahun 2000 misalnya, 
jumlah penganut Protestan sebesar 
75.288, disusul penganut Islam sebesar 
70.072, dan penganut Katolik sebesar 
78.968 orang, Hindu sebanyak 583, Budha 
sebanyak 367, dan lainnya berjumlah 270 
orang (BPS, 2000).  Sementara itu, pada 
tahun 2010 atau sepuluh tahun kemudian 
mengalami penambahan yang cukup 
signifikan pada tiga agama. Penganut 
agama Protestan berjumlah 118.981 orang, 
disusul penganut Islam berjumlah 95.506, 
dan Katolik 45.109 orang, serta Buddha 
1.845 orang dan Hindu 1.569 orang. 

Terkait dengan munculnya konflik 
keberagamaan di Kota Jayapura akhir-
akhir ini dapat dilihat dari tiga proses 
konflik laten (Fisher, 2000; Burton, 1990) 
yaitu pemicu/pra konflik, konflik, dan 
pasca konflik. Untuk itu, penelitian ini 
akan dibagi menjadi tiga bahasan yang 
satu sama lain merupakan bara laten 
konflik keberagamaan di Kota Jayapura. 
Proses konflik ini dapat dilihat secara 

kronologis yaitu, Pertama, riak-riak 
konflik dari bertemunya agama baru 
versus agama adat. Kedua, gelombang 
kecil pembentukan identitas religius 
dari agama baru berujung pada konflik 
agama (Islam) versus agama (Kristen) 
dikarenakan pembiaran dan pembiasaan 
khutbah popular misionaris dan 
dakwah berisi kebencian. Ketiga, kedua 
proses konflik sebelumnya, sepertinya 
berkelindan dengan proses konflik yang 
bermuara pada isu pendatang versus 
orang asli di dalam geliat dinamika 
politik pasca reformasi hingga otonomi 
khusus yang juga mengusung isu HAM 
dan ketidakadilan di bidang ekonomi, 
politik, sosial, dan budaya serta tuntutan 
kemerdekaan.

Kontestasi Ruang Publik

Dalam hal jumlah komposisi 
pemeluk agama, Kristen merupakan 
agama yang paling banyak dianut oleh 
penduduk Kota Jayapura yaitu 118.981 
jiwa. Islam menjadi agama kedua yang 
dianut dengan jumlah pengikut 95.506 
jiwa, Katolik sebanyak 45.109 jiwa, 
Buddha sebanyak 1.845 jiwa, dan Hindu 
1.569 jiwa (BPS Kota Jayapura, 2012: 74). 
Data ini dengan jelas memperlihatkan 
bahwa memang Kristen menjadi 
agama yang dipeluk oleh mayoritas 
masyarakat Papua. Melihat proporsi 
populasi keagamaan di Kota Jayapura 
yang dapat dipakai sebagai representasi 
Papua, dapat menjadi indikasi adanya 
kesadaran politik geografis orang Papua 
dan umat Kristen pada umumnya yang 
merasa terancam dengan pendatang dan 
Islam. Peneliti LIPI, Muridan S Widjojo 
(2009: 17) menjelaskan bahwa pada tahun 
2011, komposisi pendatang telah lebih 
banyak dari orang asli Papua. Kondisi ini 
memunculkan kekhawatiran khususnya      
di bagi kalangan orang asli Papua yang 
mayoritas beragama Kristen tentang 
adanya Islamisasi. 
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Data statistik Kota Jayapura pada 
tahun 2000, memberikan gambaran nyata 
pesatnya pertumbuhan penduduk di 
sana dan berkelindan dengan pemeluk 
agama. Jika fokus perhatian ditujukan 
pada komposisi penduduk berdasarkan 
agama dengan membandingkan Kristen 
dan Islam, dalam konteks Indonesia 
misalnya, diperoleh keterangan bahwa 
perkembangan jumlah tersebut dari 
tahun ke tahun mengalami perubahan. 
Berdasarkan sensus 2010, Islam 
merupakan agama yang paling banyak 
dianut oleh penduduk Indonesia dengan 
jumlah 207,2 juta jiwa (87,18%), kemudian 
Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,69%), 
Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91 %), 
Hindu dianut oleh 4 juta jiwa (1,69%), 
Budha sebanyak 1,7 juta jiwa (0,72%), 
Khonghucu dianut oleh sekitar 0,11 
juta jiwa (0,05%), dan penganut agama 
lainnya sebesar 0,13 %. Jumlah terbesar 
pemeluk Islam terdapat di Jawa (63,01%) 
dan terkecil di Papua dan Maluku (1,1%). 

Sementara itu, jumlah penganut 
Kristenter besar terdapat di Sumatera 
Utara (28 %), kemudian di Papua (11,2 
%). Penganut Katolik terbanyak terdapat 
di Bali dan Nusa Tenggara (37,3 %) 
(Indiyanto, 2013: 14-15). Jika dibandingkan 
dengan kondisi demografi berdasarkan 
agama pada tahun 2000, semua agama 
mengalami perubahan persentase (dari 
aspek jumlah/kuantitas semuanya naik). 
Islam misalnya, pada tahun 2000 dianut 
oleh 88,22 % penduduk; Kristen 5, 87 %; 
Katolik 3,05 %, artinya persentase pemeluk 
Islam dan Katolik turun, sementara 
penganut Kristen mengalami kenaikan 
(Penduduk dan Kehidupan Agama di 
Indonesia, Agus Indiyanto, CRCS, 2013: 
23).  Jumlah dan persentase di atas sedikit 
berbeda jika dibandingkan dengan kajian 
lain misalnya yang dilakukan oleh Leo 
Suryadinata, dkk (2003: 101-127

Dalam konteks Jayapura, pemeluk 
Islam menduduki posisi terbesar kedua 
dengan jumlah 70.072 jiwa atau 45,05 
% dati total penduduk yang berjumlah 

155.548 jiwa. Posisi pertama masih 
diduduki pemeluk Kristen dengan jumlah 
75.288 jiwa atau 48.40 %. Posisi ketiga 
adalah pemeluk Katolik sebesar 8.968 
jiwa atau 5,77 %. Pemeluk Islam (Muslim) 
didominasi oleh pendatang dengan 
jumlah 121.837 jiwa dan penduduk 
Muslim asli sebanyak 4.958 jiwa. 
Sedangkan pemeluk Kristen dan Katolik 
dari penduduk asli sebesar 149. 272 jiwa, 
pemeluk Kristen dan Katolik pendatang 
sebesar 62.996 jiwa (Indiyanto, 2010: 14-
15). Komposisi penduduk berdasarkan 
agama ini tidak lepas dari adanya 
migrasi besar-besaran dari luar Kota 
Jayapura sehingga munculnya anggapan 
adanya Islamisasi dan Kristenisasi di 
Kota Jayapura dalam beberapa konteks 
menjadi sangat kompleks. 

Dinamika kehidupan sosial 
keagamaan di Kota Jayapura mengalami 
pasang-surut khususnya pasca reformasi. 
Kondisi ini terjadi akibat banyaknya 
perubahan mendasar dalam kehidupan 
sosial masyarakat Jayapura. Ketika 
Reformasi, keberanian penduduk baik 
asli maupun pendatang tampak terlihat 
dalam berbagai praktik kehidupan seperti 
semakin bangkitnya ekonomi pendatang 
dan semakin menguatnya tuntutan 
penduduk asli yang mulai terpinggirkan. 
Ketegangan pun tidak terhindarkan di 
mana kecurigaan yang sebelumnya mulai 
memudar muncul kembali dalam benak 
penduduk asli mengenai penguasaan 
penduduk pendatang. Kecurigaan 
adanya ekspansi dan penguasaan 
penduduk pendatang semakin menguat 
di kalangan mereka, bahkan sampai pada 
klaim menguatnya kembali Islamisasi 
melalui sektor publik seperti penguasaan 
sentra-sentra ekonomi dan pendidikan.   

Di Kota Jayapura sebenarnya 
banyak masyarakat yang masih 
menganut keyakinan lokal sebagai agama 
mereka. Mereka meyakini local religious 
sebagai sesuatu yang telah mendarah 
daging sebelum zaman kemerdekaan 
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bahkan sejak zaman kolonialisme 
Belanda dahulu. Namun karena terjadi 
misi dan zending yang dilakukan oleh 
kolonialisme Belanda maka mereka 
kemudian beragama sebagaimana agama 
yang kita anut sekarang. Bahkan sejak 
rezim orde baru berkuasa, dan semakin 
kuat kekuasaannya maka di mana pun 
berada masyarakat Indonesia hanya boleh 
menganut salah satu agama yaitu Kristen, 
Katolik, Islam, Hindu, Buddha. Agama 
lokal dianut sebagian besar penduduk 
Papua yang berada di gunung atau sering 
dikenal dengan sebutan orang gunung. 
Sementara orang Islam menganut agama 
orang laut atau disebut orang bawah.

Salib dan Gereja Rumahan

Salib kini menjadi landmarks yang 
menonjol di Kota Jayapura. Di beberapa 
sudut kota, simbol ini dapat dijumpai 
dalam berbagai ukuran dan variasi. 
Simbol-simbol seperti itu dapat terlihat 
dengan jelas di atas bukit, di tikungan 
jalan, di puncak sebuah pulau kecil di 
teluk Jayapura, bahkan gapura jalan 
kampung. Fenomena ini, bagi peneliti 
merupakan fenomena baru. berbeda 
dengan fenomena pondok natal yang 
telah lama ada dan menghiasi perayaan 
natal setiap tahun di Jayapura. Fenomena 
tersebut menurut beberapa informan 
muncul paska tahun 2000-an. Hal ini 
menarik untuk ditelusuri lebih jauh, 
khususnya mengenai kemunculan 
fenomena ini dan hubungannya dengan 
hubungan antara Kristen dengan agama-
agama  lain di Jayapura. 

Selain simbol salib, di beberapa 
tempat Kota Jayapura kini juga dihiasi 
nama-nama khas Kristen. Fenomena visual 
inipun, kini diperluas dengan menjadikan 
situs-situs zending seperti Pulau Metu 
Debi, yang telah dideklarasikan pada 10 
Maret 2013 menjadi Situs Pekabaran Injil 
di Tanah Tabi dengan slogan “Tuhanlah 
yang memilih dan menetapkan Metu Debi 

sebagai tempat dimulainya peradaban 
baru orang Tabi (http://papuapost.
com/2013/03/7225/. 20 April 2013).

Kesadaran mengenai sejarah 
asal-muasal agama di Papua inipun 
sepertinya memberikan kesadaran baru 
bagi kaum Muslim yang ada di Papua 
untuk mengetahui sejarah keberadaan 
mereka di Papua. Maka muncullah buku-
buku sejarah Islam Papua seperti karya 
Wanggai (2009) dan Athwa (2004) atau 
usaha yang dilakukan oleh panitia Masjid 
Jayapura sebagaimana telah dipaparkan 
pada bab sebelumnya. Penulisan sejarah 
ini bisa dilihat sebagai upaya rekonstruksi 
dan reproduksi mitos keabsahan suatu 
kelompok atas sesuatu, dalam hal ini 
orang Papua dan tanahnya. 

Sejarah yang dikonstruksi dan 
direproduksi oleh gereja, di mana gereja 
digambarkan bersama dengan Papua 
yang dimiskinkan, dianiaya, dibelenggu 
dan bahkan dihilangkan hak dan martabat 
mereka sebagai pemilik asli Papua oleh 
pemerintah dan dibumbui sentimen anti 
Islamisasi (untuk tidak dikatakan anti 
Islam), telah mampu membuat identitas 
ke-Papua-an yang tunggal mulai nyata 
mewujud. Namun, usaha kaum Muslim 
dalam merekonstruksi kesejarahannya 
di Papua tidak bisa dibilang sia-sia atau 
bahkan membuat runyam situasi Papua. 
Berdirinya Majelis Muslim Papua (MMP) 
merupakan salah satu dampak signifikan 
dari respons kesadaran sejarah yang baru 
terhadap Islam dan ke-Papua-an. 

Seorang tokoh Muslim pendatang 
keturunan Yaman, Thaha Muhammad 
al-Hamid mampu bersanding bahu-
membahu berjuang demi perdamaian 
dan kemerdekaan Papua. Hasil utama 
lainnya adalah mulai tumbuhnya teologi 
pembebasan Islam yang kini diusung 
oleh generasi Muslim Papua. Ismail Asso, 
yang kini  berjalan seiring dengan teologi 
pembebasan sebagaimana yang diusung 
oleh gereja-gereja Papua semenjak 1995.  



46 Zuly Qodir

HARMONI       Januari - April 2015

Teologi Pembebasan tersebut 
merupakan sebuah paham tentang 
peranan agama dalam ruang lingkup 
lingkungan sosial. Suatu usaha 
kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai 
keagamaan pada masalah kongkret di 
sekitarnya. Teologi Pembebasan adalah 
upaya berteologi secara kontekstual 
yang lahir sebagai respons terhadap 
situasi ekonomi dan politik yang dinilai 
menyengsarakan rakyat. Hal yang kini 
menjadi euforia wacana bagi gereja-gereja 
Papua dalam menyuarakan perdamaian 
dan kemerdekaan Papua. Lihat misalnya 
pada pernyataan poin ketiga “Delapan 
Poin Deklarasi Teologia Pimpinan 
Gereja Gereja di Tanah Papua”: Gereja 
Papua mengakui dosa kami telah lama 
membisu terhadap unsur unsur demonic 
(jahat) dan destruktif dari pembangunan 
terhadap Orang Asli Papua yang menurut 
pengamat Jakarta merupakan bentuk 
penjajahan internal dan perbudakan 
terselubung. Sehingga Gereja Papua 
telah keliru mengartikulasikan isi firman 
Tuhan, “pemerintah adalah wakil Allah 
di dunia yang harus dijunjung tinggi”, 
membuat Gereja lumpuh dan tidak 
dapat memainkan peran kenabiannya                  
(http://voiceofkingmipapua.blogspot.
com/2011/01/delapan-poin-deklarasi-
teologia.html. 23 Februari 2012). 

Sementara itu, Katolik lebih 
menekankan bahwa garis keterlibatan 
gereja di Indonesia pada paham 
teologi pembebasan berdasarkan pada 
pandangan Romo Ismartono yaitu 
solidaritas sosial berpegang pada 
Instruksi Mengenai Kebebasan dan 
Pembebasan Kristiani yang dikeluarkan 
Tahta Tinggi Vatikan yang anti kekerasan. 
“Butir-butir instruksi itu berbeda dengan 
yang ada pada Teologi Pembebasan di 
Amerika Latin. Gereja lebih memilih 
jalan reformasi ketimbang revolusi, yang 
sering memakan korban dan akhirnya 
melahirkan rezim totaliter,” (Gatra, 
Nomor 42 Tahun II, 31 Agustus 1996).

Menurut pengamatan peneliti, 
setelah tahun 2000-an, ramainya pendirian 
monumen (salib) di Jayapura (bahkan 
di seluruh kota Jayapura), disulut oleh 
kesadaran kembali mengenai arti penting 
Kekristenan sebagai identitas ke-Papua-
an. Munculnya identitas ke-Papua-an 
yang Kristiani seperti ini sesungguhnya 
merupakan dampak ikutan dari 
euforia munculnya wacana Rancangan 
Peraturan Daerah Manokwari sebagai 
Kota Injil, sebagai imbangan atas wacana 
pembangunan Masjid Raya Manokwari 
dan Islamic Center sekitar September 
2005 yang dicetuskan oleh salah seorang 
kandidat Wakil Gubernur untuk meraih 
simpati pemilih Muslim di Papua Barat. 
Mereka merasa menjadi Kristen jika 
dapat mendirikan gereja atau sekurang-
kurangnya mendirikan salib sekalipun 
hanya di gunung-gunung dan jalan-jalan 
di Kota Jayapura dan tanah Papua pada 
umumnya. Semboyannya Papua adalah 
Tanah Tuhan.

Menurut laporan ICG (2008) 
pada tanggal 19 Oktober, pemimpin 
gereja, melalui Badan Kerjasama 
Antar Gereja Kabupaten Manokwari 
(BKAG), mengeluarkan sebuah 
pernyataan bersama “keprihatinan yang 
mendalam” atas pendirian pemerin-
tah yang “diskriminatif dan tidak adil” 
terhadap perkembangan agama Kristen 
di Indonesia. Mereka mengutip 991 aksi 
penyerangan terhadap gereja-gereja di 
seluruh Indonesia sejak kemerdekaan 
Indonesia tahun 1949 hingga hari ini. 
Pola intimidasi terhadap Kristen dan 
penyerangan terhadap para pendeta dan 
gereja-gereja. Kerugian materiil yang 
dialami gereja-gereja dan sekolah-sekolah 
Kristen. Trauma yang diderita oleh warga 
Kristen di wilayah konflik seperti di 
Ambon dan Poso dan diskriminasi hukum 
lewat “SKB Dua Menteri”.  Kedatangan 
Injil pada tanggal 5 Februari 1855 di 
pulau Mansinam, tutur pernyataan 
bersama tersebut menjadi “tonggak 
sejarah dimulainya peradaban baru di 
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Tanah Papua, membuka sebuah “tabir 
gelap”, dan menanamkan keyakinan 
lewat pengorbanan dan kemartiran 
para misionaris. Genderang kontestasi 
ini sangat jelas tampak di Tanah Papua 
yang selama ini merasa mendapatkan 
perlakukan diskriminatif dari pemerintah 
Indonesia.

Gereja dan Pengajian Rumahan

Secara singkat, dari laporan ICG 
(2008) diperoleh keterangan bahwa apa 
yang terjadi di Kota Jayapura dengan 
menjamurnya gereja-gereja rumahan 
merupakan pengaruh masuknya 
gereja-gereja kelompok Pantekosta dan 
Kharismatik yang disebut juga sebagai 
Pantekosta baru (neo-Pantekosta).  
Gereja-gereja dan kelompok ini dikenal 
kontroversial, bukan saja karena mereka 
mengklaim menarik Muslim pindah 
ke agama mereka, yang menyebabkan 
mereka berselisih dengan masyarakat 
Muslim, tetapi juga karena kadang-
kadang mereka mendapat dukungan 
moral dan material dari pemerintah atau 
militer, sehingga menjauhkannya dari 
kelompok-kelompok gereja setempat. 
Tidak hanya Muslim, umat denominasi 
gereja lain juga terancam, dan ini pastinya 
mengancam finansial donasi gereja dari 
persepuluhan. Dalam hal doktrin dan 
praktik agama, gerakan Kharismatik dan 
Pantekosta hampir mirip, dan mereka 
mempraktikkan “sebuah kualitas cara 
ibadah ekspresif yang dinamis dan 
secara fisik demonstratif” dan karenanya 
kebaktian mereka yang berada di rumah-
rumah kecil, kampung yang padat ini 
sering membuat bising tetangga. 

Kecilnya gereja rumahan ini 
merupakan ciri khas aktivitas mereka 
yang cenderung untuk bertemu dalam 
sel-sel atau kelompok-kelompok 
sembahyang yang berpindah-pindah 
dari satu tempat ke tempat lain. Sel-sel 
tersebut dipakai untuk merekrut anggota 

baru, seperti halnya kelompok-kelompok 
Muslim radikal bergantung pada 
kelompok-kelompok pengajian kecil 
untuk mengidentifikasi anggota yang 
mungkin bisa direkrut. Ketika mencapai 
jumlah anggota yang cukup, mereka bisa 
mendirikan sebuah gereja atau kelompok 
pengajian tertentu. Faktor inilah yang 
menjadikan cepatnya gereja menjamur di 
kampung-kampung Jayapura. Sebagian 
besar Gereja Kharismatik menganggap 
diri mereka bersifat antar-denominasi. 
Jadi, mereka menginginkan organisasi 
yang lebih formil. 

Gereja Kharismatik menekankan 
pada Roh Kudus dan Penyembuhan Ilahi. 
Mereka percaya Roh Kudus memasuki 
orang-orang setelah mereka dibaptis 
dan memberi karunia berbahasa lidah 
(speaking in tongues), di mana seseorang 
tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang 
asing atau bahasa yang belum pernah 
dipelajari. Ini merupakan salah satu 
metode mereka karena sifatnya yang 
apolitis dan mengajarkan “teologi 
sukses”, dengan menghubungkan 
keyakinan, kekayaan, dan kesuksesan. 
Orang yang beriman adalah orang 
yang kaya; kemiskinan, penyakit atau 
penderitaan adalah tanda kurang 
beriman. Seperti yang digambarkan oleh 
seorang pendeta, “kalau orang yang 
berdosa punya mobil Toyota, maka yang 
saleh pasti akan mendapat mobil BMW”. 
Doktrin ini menjadi populer di Papua 
karena sangat bertautan dengan agama 
Melanesia orang-orang Papua asli, yakni 
cargo cult “pemujaan barang”, yang 
menghubungkan kedatangan orang asing 
dengan harapan untuk mendapat akses ke 
barang-barang dan keselamatan spiritual. 
Sifatnya apolitis mirip, salafi yang juga 
agresif dan cenderung provokatif dalam 
ekpresi dakwahnya. 

Isu dan janji mengenai adanya 
bantuan pada gereja oleh pemerintah 
daerah setelah kemenangan Gubernur 
Papua dan Walikota Jayapura, 
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sebagaimana disampaikan oleh informan 
peneliti (Satgas Papua dan anggota DPRP. 
03 Juni 2013) sepertinya akan menjadi 
isu yang panas di internal gereja dalam 
hal pembagiannya. Terjadi kerumitan 
mengenai hal pembagian bantuan karena 
semakin menjamurnya gereja neo-
Pantekosta dan Kharismatik ini. Perlu 
diketahui bahwa selama ini gereja Kristen 
lebih banyak tergantung pada donasi 
umatnya. Gereja Rumahan sebagai basis 
utama Kristen Kharismatik memantik 
menguatnya kontestasi dengan umat 
Islam seperti terjadi di Kota Jayapura.

TOA, Adzan dan Tabligh Akbar

Realitas lain menunjukan bahwa 
memang benar alat pengeras suara 
(TOA) juga sudah lama dipakai oleh 
beberapa gereja di Jayapura, misalnya 
daerah Hamadi, seperti dikisahkan 
oleh tokoh Satgas Papua Hamadi dan 
Pemuda anggota DPRP saat berbincang 
pada 03 Juni 2013 yang juga diamini 
oleh Amirullah dan Idrus al-Hamid, 
kolega peneliti dari STAIN Jayapura 
yang menghabiskan waktunya di wilayah 
tersebut. Namun dari pengalaman hidup 
seorang informan yang telah puluhan 
tahun berdomisili di Jayapura terungkap 
bahwa sebelum tahun 2000 tidak ada 
gereja yang menggunakan corong 
pengeras suara (TOA) dan diarahkan 
keluar. Hal ini juga ditegaskan oleh 
sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua. 
Menurutnya, awal munculnya rasa 
saling was-was antara pemeluk agama 
di Papua termasuk penggunaan fasilitas 
ibadah dimulai pada awal 90-an, di mana 
setiap agama melihat agama lain sebagai 
ancaman. Secara pribadi, ia mendapatkan 
banyak pertanyaan dari para jemaat 
yang meminta sikap terkait banyaknya 
gerakan-gerakan agresif Islam garis 
keras terhadap saudara-saudari Kristen 
mereka yang minoritas di daerah lain di 
Indonesia. Namun dengan pendekatan 
kasih, riak-riak tersebut masih dapat di 

padamkan, walaupun ia menyimpan 
bara yang sewaktu-waktu pasti akan 
terbakar (FGD di Hotel Horison Jayapura, 
19 November 2013

Isu tersebut kini tengah diusung 
kembali oleh KH Masdar Farid Masudi 
(Dewan Masjid Indonesia) dalam acara 
Tabligh Akbar bertema Khawarij dan 
Dajjal Salafi, Wahabi-Amalan Sunnah 
yang dianggap Bid’ah di Masjid al-Ikhlas 
Mekarsari, Bekasi Timur, tanggal 26 
Mei 2013. Ia mengatakan, “apabila 
memang ada yang mau mendengarkan 
tausiyah atau pembacaan ayat suci 
al-Qur’an, maka sebaiknya orang itu 
datang ke masjid.  Selain dapat mengusik 
ketenangan lingkungan sekitar atas suara 
ceramah itu, menurut Masdar, informasi 
yang disampaikan dalam ceramah atau 
khutbah Islam akan terlalu membuka 
rahasia dan aturan-aturan agama Islam. 
Kalau diperdengarkan, itu kan seperti 
kita ditelanjangi. Orang jadi tahu semua 
informasi baik dan buruk kita,” demikian 
penuturannya (http://www.tempo.com, 
27 Mei 2013; http://www.tempo.co/read/
news/2013/05/27/078483395/Dewan-
Masjid-Ceramah-Tak-Boleh-Pakai-Toa).

Di Jayapura, TOA masjid oleh 
sebagian umat Kristen dikatakan 
tidak toleran terutama ketika  
mengumandangkan adzan tiap waktu 
shalat tiba, tidak jarang dikumandangkan 
dengan keras, dan tahrim dilakukan 
dalam waktu yang lama sebelum adzan. 
Namun demikian, ketika ceramah hampir 
tidak ada masjid yang mengeluarkan isi 
tausyiahnya ke luar kompleks. Problem 
yang kemungkinan membuat gereja gerah 
terhadap kebisingan adalah kenyataan 
yang terjadi di luar Papua, terutama 
di Jawa di mana TOA masjid semakin 
merajai ruang audio dan hampir tidak jeda 
kecuali setelah subuh hingga zhuhur atau 
setelah magrib hingga subuh. Namun, ada 
kebiasaan kini sebelum adzan lima waktu, 
tidak hanya tahrim yang diperdengarkan 
dengan keras tetapi juga bacaan shalawat, 
dzikir, bacaan al-Qur’an yang merupakan 
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rekaman. Dengan suara keras, lantunan 
tersebut justru ditinggal pergi begitu 
saja oleh takmirnya. Suara anak-anak 
belajar mengaji dan khutbah (Jumat 
maupun lainnya) pun demikian, selalu 
mewarnai masjid ketika tiba waktunya. 
Jelas ini sangat mengganggu tidak hanya 
umat lain, tetapi juga umat Islam sendiri. 
Demikian itu pendapat sebagian tokoh 
Kristen di Kota Jayapura tentang adanya 
TOA dan adzan di masjid-masjid.

Sementara di kalangan Kristen 
menggelar Kebaktian Kebangunan 
Rohani (KKR), di lain pihak, umat Islam 
juga melakukan hal yang sama melalui 
kegiatan Tabligh Akbar dengan berbagai 
tema. Kegiatan seperti ini dilakukan 
hampir setiap bulan yang dimotori 
oleh organisasi-organisasi keagamaan 
di Jayapura. Tabligh Akbar dilakukan 
dengan pola yang hampir sama dengan 
KKR tadi. Panitia dengan berbagai upaya 
mendatangkan pembicara dari luar Papua. 
Biasanya mendatangkan penceramah dari 
Jawa. Umat Islam berdatangan ke tempat 
acara dengan menumpang angkutan 
yang juga disiapkan oleh panitia 
pelaksana. Pengerahan massa yang 
berskala besar sangat memungkinkan, 
mengingat berbagai fasilitas disiapkan 
oleh pelaksana. Tempat pelaksanaan 
kegiatan dilangsungkan di tempat-
tempat umum seperti Lapangan Trikora, 
Lapangan Mandala, dan PTC Entrop, 
serta tempat-tempat umum lainnya. 
Ustadz Fadlan adalah salah satu ustadz 
yang paling popular di kalangan umat 
Islam Papua yang sering memberikan 
pengajian Tabligh Akbar. Ustadz Fadlan 
merupakan seorang asal Papua (Fakfak), 
di mana penduduknya yang menganut 
agama Islam hampir sama banyak dengan 
penganut Kristen.

KKR Kristen danTabligh Akbar Islam

 Pasca reformasi, kegiatan 
keagamaan yang melibatkan banyak 

massa terus menguat dan marak di 
tengah pasang-surut hubungan Kristen-
Islam di Jayapura. Kegiatan Kebaktian 
Kebangunan Rohani (KKR) misalnya, 
selalu dilakukan setiap bulan. Agenda 
rutin ini menjadi ajang selain kebaktian 
juga diselingi dengan pengobatan 
gratis. Pemeluk Kristen berdatangan 
dari segala penjuru kota. Angkutan-
angkutan disiapkan, spanduk memenuhi 
penjuru kota, pamplet, dan informasi 
melalui media massa. Kegiatan ini sangat 
dinantikan oleh mereka mengingat 
dilakukan secara terbuka di tempat 
umum dengan mendatangkan pembicara 
dari Jawa bahkan dari luar negeri.

 Menurut informasi tokoh-tokoh 
Kristen dan Katolik di Kota Jayapura 
hingga kini belum ada uskup asal asli 
Papua, semua uskup di Jayapura berasal 
dari luar Papua. Hal ini juga menyiratkan 
adanya ‘tekanan’ atau dalam bahasa 
halusnya pengawasan ketat pemerintah. 
Kasus-kasus sikap gereja yang merasa 
terintimidasi oleh pemerintah juga 
dirasakan oleh kaum Muslim radikal. 
Radikalitas masyarakat apalagi yang 
berbasis keagamaan selalu dilihat 
sebagai gejala ancaman bagi penguasa/
pemerintahan manapun. Situasi yang 
berkepanjangan ini menimbulkan 
sentimen penuh prasangka di benak 
gereja. Gereja-gereja harus beradaptasi 
dengan bekerja di bawah pemerintah 
Indonesia yang jelas memiliki simpati 
kepada Muslim berkenaan dengan 
bantuan keagamaan (Mujiburrahman, 
2006). Sebanyak 80% dari bantuan 
keagamaan pemerintah tertuju kepada 
umat Islam meskipun mereka hanya 
minoritas di Papua. Namun, jumlah 
tersebut masih menjadi pertanyaan 
karena pada praktiknya Islam tidak 
mendapatkan sebanyak itu, bahkan 
kegiatan dan institusi pendidikan yang 
mereka selenggarakan lebih banyak 
diperoleh dari umat (Tokoh MUI 
Jayapura. Wawancara. 31 Mei 2013)..
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 Program transmigrasi pemerintah 
memang menyebabkan masuknya 
muslim yang kemudian menduduki 
posisi senior dalam pemerintahan dan 
administrasi. Yonas S. Serpara, pendiri 
Laskar Kristus di Jayapura, sosok tokoh 
pejuang gerilya persiapan Pepera, yang 
pernah dituduh sebagai provokator 
kerusuhan Maluku, pelaksana Badan 
Pertanahan Nasional di Jayapura selama 
beberapa periode yang ditugaskan oleh 
mendargi saat itu Yogi SM menyatakan 
bahwa hal ini barangkali bukan karena 
kehendak murni pemerintahan pusat 
namun sepertinya ada permainan oknum 
di saat perekrutan di bawah, khususnya 
transmigran yang datang dari Jawa 
(Timur). Isu yang terjadi saat dia tiba di 
Jayapura adalah sebaliknya yakni isu 
Kristenisasi namun sebenarnya mereka 
adalah orang Nasrani yang membuat 
KTP Islam agar bisa ikut transmigrasi. 
Sejak peristiwa itu transmigran ke Papua 
banyak didatangkan oleh pemerintah 
dari daerah-daerah Kristen di Indonesia 
khususnya dari Indonesia Timur (Yonas 
Separa. Wawancara. 04 Juni 2013). 
Keterangan lain diperoleh dari paman 
peneliti untuk melihat sisi yang lain bahwa 
Kristenisasi itu memang ada benarnya. 
Bahkan ia terlibat langsung dalam peng-
Islam-an ulang kepada mereka yang 
telah di-Kristen-kan. (Wawancara. 05 Juni 
2013).

 Terkait dengan tekanan 
sebagaimana dimaksud di atas, ada juga 
pendekatan tangan besi dari tentara 
dan polisi – terhadap kegiatan oposisi 
apapun, bahkan kepada mereka yang 
tidak bersalah – terhadap aturan dan 
peraturan di Indonesia. Setiap perasaan 
identitas yang terpisah, seperti ‘ke-Papua-
an’, akan diturunkan semangatnya atau 
bahkan dihukum. Tindakan semacam ini 
tidak hanya terjadi di Papua mengingat 
sebagai negeri yang berdaulat maka 
hukumnya adalah jelas terhadap upaya 
yang dianggap makar seperti GAM Aceh, 
RMS, dan DI/TII.

Melihat fenomena yang terjadi di 
Kota Jayapura terhadap terkait fenomena 
keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini 
menunjukkan adanya korelasi antara 
reaksi Muslim di Jayapura dengan kondisi 
yang terjadi di luar, khususnya mengenai 
rencana pemberlakuan Perda Injili di 
Manokwari. Kalangan Muslim di Jayapura 
tidak diam menyikapi hal tersebut. 
Beberapa pertemuan tokoh Muslim 
disponsori oleh Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) Papua 
dilakukan untuk mempersiapan strategi 
jika perda tersebut benar-benar disahkan. 
Hal ini memperlihatkan bahwa peran 
agama sangat signifikan karena selalu 
diposisikan sebagai penguat di kalangan 
pemeluknya. Uraian ini difokuskan 
pada per soal an bagaimana agama hadir 
menjadi satu dari pembentukan identitas 
ke-Papua- an. Hal ini didasarkan pada 
kondisi bahwa praksis kerukunan agama 
di Kota Jayapura berbeda dengan wacana 
perdamaian yang dinyatakan oleh elite 
agamawan. 

Penutup

 Berdasarkan temuan penelitian 
dan pembahasan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: Pertama, 
realitas antara agama dan ruang publik 
(politik) dalam konteks Kota Jayapura 
tidak dapat dilepaskan satu dengan 
yang lainnya. Tanah dan otoritas menjadi 
sesuatu yang menyatu dalam dominasi 
dan subordinasi. Apa yang terjadi di 
kalangan umat beragama juga terjadi 
dalam politik. Dalam hal kehidupan sosial 
menunjukkan bahwa keduanya (agama 
dan politik) dalam praktik kehidupan 
sosial masyarakat menyatu. Agama 
menjadi sangat sakral, tetapi pada saat 
yang bersamaan sangat mudah dijual.

 Kedua, budaya masyarakat permisif 
memberikan ruang bagi mereka untuk 
mengambil berbagai bentuk budaya yang 
datang dari luar. Penerimaan masyarakat 
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yang tinggi berakibat munculnya budaya 
baru, meniru segala sesuatu yang cocok 
kemudian mengakui sebagai miliknya. 
Klaim yang berlebihan ini pun berubah 
menjadi ajang menunjukkan pengaruh 
dan kekuatan sehingga menimbulkan 
ragam gesekan di kalangan masyarakat 
Jayapura. Hal ini diperparah oleh migrasi 
penduduk luar yang masuk ke Papua 
dengan budaya bawaan yang berbeda 
dengan budaya setempat. 

 Ketiga, perebutan ruang publik 
agama di Jayapura terjadi dalam berbagai 
bentuknya, dari yang bersifat simbolik 
hingga politik praktis seperti perebutan 
jabatan pemerintah daerah atau pejabat di 
daerah antara Kristen dan Islam. Ruang 
publik agama merupakan salah satu arena 
menghadirkan agama secara berani di 
masyarakat untuk menghadirkan paham 
keyakinannya di tengah masyarakat 
yang pluralistik. Ruang publik menjadi 
ajang pertarungan antar sesama agama 
Abraham di Kota Jayapura dengan 
kekuatan yang bisa dikatakan sama-
sama hebat. Keempat, adanya pelarangan 
pembangunan tempat ibadah umat 
Kristen di Jawa, berlakunya Perda Syariah 
di beberapa wilayah Indonesia, seperti di 
Bulukumba, NAD, Sukabumi, Cirebon 
dan seterusnya berdampak pada adanya 
gagasan Perda Injili di Manokwari Papua.

 Dari temuan penelitian dan 
pembahasan serta kesimpulan di atas, 
maka terdapat beberapa rekomendasi 
yaitu sebagai berikut: Pertama, kekhasan 
lokal yang dimiliki oleh masyarakat 
Jayapura hendaknya tidak harus menutup 
diri dari perkembangan yang datang dari 

masyarakat luar, termasuk masyarakat 
asal Jawa di Jayapura. Peradaban 
masyarakat tidak akan berkembang 
dengan baik jika tidak bersedia berdialog 
dan berdialektika dengan pihak lain 
yang berbeda. Oleh sebab itu, outward 
looking merupakan hal yang tidak dapat 
dilupakan dan ditinggalkan. Melihat 
keluar tanpa harus melupakan kultur 
lokal yang dimiliki. 

 Kedua, pemerintah harus berhati-
hati dalam menyelenggarakan kebijakan 
yang berhubungan dengan kehidupan 
umat beragama. Pendirian rumah 
ibadah merupakan persoalan yang 
masih terus berlangsung baik di Kota 
Jayapura maupun di kota lainnya di 
Papua. Hadirnya Perda-Perda Syariah di 
Jawa dan beberapa tempat di Indonesia 
menimbulkan reaksi dari kalangan umat 
Kristen di luar Jawa seperti di Kota 
Jayapura sebagai bentuk diskriminasi 
atas Kristen. Oleh sebab itu, rekomendasi 
secara khusus kepada Kementerian 
Agama Republik Indonesia, pemerintah 
harus memberikan pengawasan dan 
tindakan tegas atas pelanggaran-
pelaranggan aturan yang diundangkan 
atau dikeluarkan tanpa memandang 
latar belakang agama. Ketiga, perguruan 
tinggi (dunia pendidikan) hendaknya 
bersedia memberikan pendidikan yang 
lebih inklusif, toleran, progresif dan pro-
aktif kepada mahasisawa dan masyarakat 
untuk dapat merespon masalah-masalah 
yang muncul di lapangan. Karena 
pendidikan tidak dapat  diselenggarakan 
tanpa mendasarkan dan mengembangkan 
pengetahuan tentang kearifan lokal.
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Abstract

This study investigates two funeral 
organizations (rukem) in Bandar Lampung. 
Those are Rukem Village III Surabaya 
and Rukem Block L Village Bukit Permai 
Kemiling. The purposes of this study are: 
1). Identifying funeral organization as local 
culture and social capital to interreligious 
harmony; 2). Uncovering the activities of 
funeral organization in order to maintain the 
harmonious life; 3). Revealing the factors 
that can support and hinder the harmony. 
The results show: firstly, the establishment 
of funeral organization is based on fardlu 
kifayah in dealing with the body and 
eases the burden on residents who are 
suffering and grieving. Secondly, funeral 
organization is local culture and social 
fund bonding all muslims and bridging 
interreligious group. Thirdly, Bandar 
Lampung city has conducive condition that 
supports to mantain the religious harmony. 
Moreover, it is found a visiting tradition 
among the religious groups both in joyful 
and sorrowful condition. The inhibiting 
factors are lack of citizen awareness 
to the benefit of funeral organization 
and local government (Pemkot) and 
central government (ministry of religious 
affairs) have less attention to the funeral 
organization. It can be revitalized in order 
to maximize its role in maintaining the 
internal islamic harmony and interreligious 
group  if the local government concern to 
the funeral organization. 

Keywords: Bandar Lampung, Rukun 
Kematian, Local Culture and Social Capital

Abstrak

Penelitian ini mengambil sasaran dua 
kelompok keagamaan ‘rukun kematian’ 
(rukem) di Kota Bandar Lampung, yaitu 
Rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya 
dan Rukem Blok L Kelurahan Bukit 
Kemiling Permai. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk:                                     1). 
Mengidentifikasi rukem sebagai kearifan 
lokal dan modal sosial bagi kerukunan 
umat beragama; 2). Mengungkap program-
program kegiatannya terkait pemeliharaan 
kerukunan; 3). Mengungkap faktor-faktor 
penghambat/pendukung pemeliharaan 
kerukunan. Hasilnya menunjukkan: 
Pertama, pembentukan rukem lebih 
didasarkan pada fardlu kifayah umat Islam 
untuk mengurus jenazah, meringankan 
beban warga yang tertimpa musibah sakit 
maupun musibah kematian. Kedua, rukem 
merupakan kearifan lokal, modal sosial 
yang mengikat (bonding) sesama Muslim 
dan yang menjembatani (bridging) antar  
umat beragama. Ketiga, kerukunan di Kota 
Bandar Lampung yang cukup kondusif 
merupakan salah satu faktor pendukung 
dalam upaya pemeliharaan kerukunan 
beragama, di samping adanya tradisi saling 
kunjung antar umat beragama baik dalam 
suka maupun duka. Sedangkan faktor-
faktor penghambatnya, antara lain, karena 
rukem tidak didesain sebagai wadah/media 
kerukunan dan kurangnya kesadaran 
sebagian warga terhadap kemanfaatan 
rukem.Selain karena masih kurangnya 
perhatian pemerintah setempat (Pemkot 
dan Kemenag) terhadap rukem. Jika 
pemerintah setempat concern terhadap 
rukem dan rukem ini dapat direvitalisasi 
atau direkacipta (institutional development), 
rukem akan semakin optimal perannya 
dalam upaya memelihara kerukunan intern 
umat Islam dan antar umat beragama.

Kata kunci: Bandar Lampung, Rukun 
Kematian, Kearifan Lokal, dan Modal Sosial. 
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Pendahuluan

 Kerukunan umat beragama 
merupakan pilar penting dari kerukunan 
nasional. Karena kerukunan nasional 
dapat tercipta apabila hubungan 
antar kelompok masyarakat terjalin 
secara harmonis. Oleh karena itu perlu 
upaya menciptakan dan pemeliharaan 
kondisi yang rukun di kalangan umat 
beragama secara terus-menerus, baik 
oleh pemerintah maupun berbagai 
komunitas dan kelompok dalam 
masyarakat termasuk kelompok 
keagamaan. Upaya demikian sangat 
diperlukan karena kelompok-kelompok 
sosial (sebagai kearifan lokal dan modal 
sosial) dalam masyarakat memiliki 
kedudukan dan peran yang sangat 
sentral dalam mewujudkan kondisi di 
atas. Menurut Kamanto Sunarto (1993), 
secara sosiologis, keberadaan kelompok 
sosial dalam kehidupan masyarakat 
menjadi sangat penting karena sebagian 
besar kegiatan manusia berlangsung di 
dalamnya (Sunarto, 1993: 87).

 Kelompok sosial mempunyai 
peran dalam aspek kehidupan sosial bagi 
anggota kelompoknya. Demikian pula 
kelompok keagamaan mempunyai peran 
penting bagi para anggota kelompoknya 
dalam kehidupan keagamaan, 
termasuk peran untuk menciptakan 
dan memelihara kehidupan keagamaan 
yang rukun, baik di kalangan internal 
kelompoknya maupun antarkelompok 
dalam masyarakat.

 Kelompok-kelompok sosial 
di atas, pada umumnya membentuk 
organisasi kemasyarakatan (ormas), 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 
lembaga nirlaba lainnya (LNL). Jumlah 
kelompok-kelompok sosial – ormas 
keagamaan, LSM dan LNL – tersebut  di 
tingkat pusat dan di daerah mencapai 
ribuan.  Berdasarkan data dari Ditjen 
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 
Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana 
dipaparkan Direktur Jenderal Kesbangpol 

dalam pengantar buku “Direktori 
Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan Lembaga Nirlaba 
Lainnya Tahun 2010”, disebutkan jumlah 
organisasi yang pernah mendaftarkan 
keberadaannya di Kementerian Dalam 
Negeri sejak tahun 1995 s/d 2010 tercatat 
8.632 organisasi kemasyarakatan. Jumlah 
tersebut tidak termasuk organisasi 
kemasyarakatan yang hanya terdaftar di 
tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. 
Dari jumlah tersebut, yang masih berlaku 
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) -nya 
hanya 724 ormas termasuk LSM dan LNL 
(Lamo, 2010: ii-iii).

 Data di atas secara ilustratif 
dapat memberikan gambaran demikian 
banyak ormas –termasuk ormas 
keagamaan – di Indonesia, baik yang 
terdaftar maupun yang tidak terdaftar di 
Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam 
Negeri. Selain ormas terdapat pula 
kelompok-kelompok dalam masyarakat 
yang tidak terdaftar. Keberadaan dan 
terbentuknya biasanya didasarkan 
atas kesamaan keinginan dan gagasan 
para anggotanya dibanding dengan 
keberadaan struktur kepemimpinannya 
secara formal. Kelompok yang cenderung 
lebih merupakan gerakan sosial (social 
movement) ini lebih bersifat informal. 
Kelompok sosial seperti ini terdapat di 
hampir setiap daerah. 

 Ormas maupun kelompok 
keagamaan yang jumlahnya tidak 
sedikit di atas, merupakan aset yang 
sangat berharga jika dalam kiprahnya 
memberikan kontribusi terhadap 
pemeliharaan kerukunan umat beragama. 
Namun kebanyakan belum diketahui 
secara pasti kontribusi perannya 
dalam pemeliharaan kerukunan umat 
beragama di daerah masing-masing. Di 
antara kelompok keagamaan tersebut 
dimungkinkan mempunyai peran yang 
signifikan dalam upaya pemeliharaan 
kerukunan, namun tidak tertutup 
kemungkinan adanya kelompok 
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keagamaan yang tidak memberikan 
kontribusi bahkan justru menimbulkan 
konflik di kalangan umat beragama. 

 Di Kota Bandar Lampung (sebagai 
lokus penelitian ini) terdapat kelompok-
kelompok keagamaan sebagaimana 
dimaksud, yaitu rukun kematian 
(selanjutnya sebut rukem) dengan 
jumlah yang fantastis, 923 kelompok 
(Sihaloho, 2015). Pada waktu penelitian 
ini dilaksanakan, tidak ada data tentang 
rukem, baik di Kesbangpol maupun di 
Kator Kemenag Kota Bandar Lampung, 
sehingga peneliti mempredikasi jika 
di setiap lingkungan ada rukem, maka 
di Kota Bandar Lampung terdapat 248 
rukem mengingat jumlah lingkungan di 
Kota Bandar Lampung sebanyak 24. 

Meskipun rukem ini merupakan 
organisasi kecil tetapi karena jumlahnya 
sangat banyak, jika rukem ini memiliki 
kecenderungan positif memberikan 
kontribusi terhadap pemeliharaan 
kerukunan umat beragama dan dapat 
direvitalisasi maka ini akan menjadi 
asset yang sangat berharga dan potensial 
untuk memelihara kerukunan.  
Rukem sebagai kelompok keagamaan 
yang muncul di tingkat akar rumput 
dan dibentuk oleh aktor-aktor lokal 
(sebagai kearifan lokal), sekaligus sebagai 
modal sosial yang mengikat (bonding) 
bagi umat Muslim dan modal sosial 
yang menjembatani (bridging) bagi umat 
Muslim dan non-Muslim. 

Kearifan lokal sebagaimana 
dimaksud di atas, dimaknai suatu sintesa 
budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor 
lokal melalui proses yang berulang-ulang, 
melalui internalisasi dan interpretasi 
ajaran agama dan budaya yang 
disosialisasikan dalam bentuk norma-
norma yang dipedomani oleh masyarakat 
dan dalam bentuk institusi-institusi 
sebagai wadah aktivitas masyarakat 
maupun ikatan kewargaan (lihat Ahmad, 
dalam Anik (ed.), 2006: 38-39). Kearifan 

lokal tersebut bisa berupa tradisi, adat 
istiadat, institusi, kata-kata bijak, dan 
pepatah (Ahmad, dalam Alam, 2006: 101). 
Adapun modal sosial yang mengikat 
(bonding) merupakan ikatan intrakomunal 
yaitu jaringan dan organisasi yang 
seluruh anggotanya adalah pemeluk 
agama yang sama (Varshney, 2009: 
xi). Sedangkan modal sosial yang 
menjembatani (bridging) merupakan 
ikatan interkomunal yakni jaringan dan 
organisasi yang mengintegrasikan orang 
dari penganut agama yang berbeda (Ibid).

Rukem sebagai kearifan lokal 
sekaligus sebagai modal sosial yang 
mengikat (bonding) bagi umat Muslim 
dan modal sosial yang menjembatani 
(bridging) bagi umat Muslim dan non-
Muslim ini sangat menarik dan penting 
untuk diteliti. Hal inilah yang memotivasi 
peneliti untuk meneliti rukem yang ada di 
Kota Bandar Lampung.  

Berdasarkan uraian di atas maka 
permasalahan pokok dalam penelitian ini 
adalah “bagaimana peran rukem sebagai 
kearifan lokal dalam pemeliharaan 
kerukunan umat beragama?”. Secara 
rinci permasalahan pokok tersebut 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). 
Bagaimana identifikasi rukem sebagai 
kearifan lokal dan modal sosial bagi 
kerukunan umat beragama? 2). Apa saja 
program-program kegiatannya terkait 
dengan pemeliharaan kerukunan? 
3). Faktor-faktor penghambat dan 
pendukung apa saja terkait pemeliharaan 
kerukunan tersebut?

Mengacu pada tiga permasalahan 
pokok tersebut, maka tujuan penelitian 
ini adalah untuk: 1). Mengidentifikasi 
rukem sebagai kearifan lokal dan modal 
sosial bagi kerukunan umat beragama; 
2). Mengungkap program-program 
kegiatannya terkait pemeliharaan 
kerukunan; 3). Mengungkap faktor-
faktor penghambat dan pendukung 
pemeliharaan kerukunan yang dilakukan. 
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Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan sebagai bahan masukan 
bagi pemerintah khususnya Kementerian 
Agama dan Pemerintah Kota Bandar 
Lampung untuk membuat kebijakan 
terkait dengan kelompok-kelompok 
keagamaan (khususnya rukem) yang 
muncul di tingkat akar rumput, baik 
sebagai kearifan lokal maupun modal 
sosial bagi kerukunan umat beragama. 
Pemerintah perlu melakukan revitalisasi 
terhadap rukem-rukem yang ada di Kota 
Bandar Lampung guna mengoptimalkan 
perannya dalam ikut serta memelihara 
kerukunan baik intern maupun antar 
umat beragama . 

Metode Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman 
yang mendalam dan mencari keunikan-
keunikan yang ada di dalam organisasi 
rukem, penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif dan analisis 
deskriptif. Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik pengumpulan 
data wawancara, pengamatan dan studi 
dokumentasi. 

Wawancara dilakukan terhadap 
informan kunci untuk memperoleh 
data secara umum tentang keberadaan 
kelompok keagamaan – yang menjadi 
sasaran penelitian – kepengurusan dan 
kiprahnya di masyarakat serta perannya 
di bidang kerukunan, baik intern maupun 
antar umat beragama; Pengamatan 
dilakukan dengan sangat terbatas, 
karena keterbatasan alokasi waktu 
penelitian. Sehingga pengamatan hanya 
bisa dilakukan terhadap lingkungan 
masyarakat di mana rukem berada; 
Sedangkan studi dokumentasi dilakukan 
untuk melengkapi data yang diperoleh 
melalui metode pengumpulan data 
wawancara dan pengamatan, terutama 
berkaitan dengan sumber data berupa 
tulisan yang tidak termasuk bahan 
pustaka. 

Penelitian ini mengambil lokasi 
di Kota Bandar Lampung. Dipilihnya 
Kota Bandar Lampung sebagai sasaran 
penelitian karena Kota Bandar Lampung  
merupakan representasi daerah yang 
cukup aman dan harmoni. Kota ini relatif 
aman dan harmoni, tidak pernah terjadi 
konflik keagamaan. Berdasarkan hasil 
penelitian penjajakan yang dilakukan 
pada bulan April 2013, setelah peneliti 
berdiskusi dengan para expert setempat 
tentang berbagai macam kelompok 
sosial yang ada di Kota Bandar 
Lampung, akhirnya pilihan sasaran 
jatuh pada kelompok keagamaan yang 
dinamakan rukun kematian (rukem). 
Alasan dipilihnya rukem sebagai sasaran 
penelitian ini karena rukem merupakan 
kelompok keagamaan lokal Kota Bandar 
Lampung, yang terdapat di hampir 
setiap RT, RW/lingkungan atau blok di 
perumahan di Kota Bandar Lampung. 
Berarti rukem ini cukup  potensial, karena 
jumlahnya yang fantastis, mencapai 
923 kelompok dan dapat dijadikan 
sebagai model bagi upaya pemeliharaan 
kerukunan di tingkat grass root yang 
bersifat bottom up. 

Dilihat dari sisi kepengurusannya, 
rukem dapat dibagi menjadi dua 
kategori, yaitu: (1). Rukem yang dibentuk 
oleh masyarakat Muslim tingkat RT, 
lingkungan dan blok di perumahan; (2). 
Rukem yang merupakan organisasi yang 
dibentuk oleh pengurus masjid/mushala 
dan masuk dalam struktur organisasi 
kepengurusan masjid/mushala. Adapun 
yang dijadikan obyek penelitian ini 
adalah rukem kategori pertama. Dalam 
penelitian ini yang dijadikan sasaran 
penelitian adalah Rukem Lingkungan III 
Kelurahan Surabaya dan Rukem Blok L 
Kelurahan Bukit Kemiling Permai (BKP). 
Alasan dipilihnya Rukem Lingkungan 
III Kelurahan Surabaya adalah sebagai 
representasi bagi rukem-rukem yang pada 
umumnya hanya beranggotakan kepala 
keluarga (KK) yang beragama Islam. 
Pilihan sasaran kedua yaitu Rukem Blok 
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L Kelurahan BKP yang memiliki anggota 
non-Muslim sebagai representasi rukem-
rukem lain yang memiliki anggota KK 
non-Muslim.

Hasil dan Pembahasan 

Sekilas Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki 
luas wilayah 197,22 km², terbagi menjadi 
20 kecamatan, 126 kelurahan, 248 
lingkungan, dan 2.679 RT. Berdasarkan 
administrasi kepemerintahan, wilayah 
Kota Bandar Lampung di sebelah utara 
berbatasan dengan Kecamatan Natar, 
Kabupaten Lampung Selatan; sebelah 
selatan berbatasan dengan Teluk 
Lampung; sebelah barat berbatasan 
dengan Kecamatan Gedung Tataan dan 
Padang Cermin Pesawaran; di sebelah 
timur berbatasan dengan Kecamatan 
Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung 
Selatan (BPS Kota Bandar Lampung, 2012: 
3).  

Penduduk Kota Bandar Lampung 
berjumlah 891.374 jiwa, dengan rasio 
jenis kelamin 102, yang berarti jumlah 
penduduk laki-laki lebih banyak dari 
pada perempuan. Tingkat kepadatan 
penduduk yang paling tinggi terdapat 
di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 
mencapai 10.953 jiwa/km². Sedangkan 
yang paling rendah tingkat kepadatannya 
adalah di Kecamatan Kemiling, yaitu 2.613 
jiwa/km².(BPS Kota Bandar Lampung, 
2012: 37).

Penduduk Kota Bandar Lampung 
dilihat dari komposisi pemeluk agama 
terdiri atas: pemeluk agama Islam 
berjumlah 714.005 jiwa (80,10%), Kristen 
35.933 jiwa (4,03%), Katolik 23.143 jiwa 
(2,59%), Buddha 16.964 jiwa (1,90%) 
dan Hindu 7.179 jiwa (0,80%). (Data 
Kantor Kementerian Agama Kota Bandar 
Lampung, 2013). Dalam hal sarana 
kehidupan keagamaan, di Kota Bandar 
Lampung telah tersedia rumah ibadat 

bagi semua penganut agama yang ada. 
Bagi umat Islam tersedia 710 masjid, dan 
815 mushala;  Kristen 20 gereja; Katolik 
16 gereja; Buddha 14 wihara; dan Hindu 
1 pura (BPS Kota Bandar Lampung, 2012: 
97).

Menurut Drs. Khoiruddin Tahmid 
Ketua FKUB Bandar Lampung, terdapat 
permasalahan yang mendesak dalam 
kehidupan keagamaan di Kota Bandar 
Lampung yaitu masalah fasilitas sosial 
(fasos) berupa kelangkaan lahan, terutama 
lahan pemakaman. Dalam masalah fasos 
ini seharusnya Pemerintah Kota Bandar 
Lampung dapat memfasilitasi kebutuhan 
tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kota 
Bandar Lampung hendaknya membuat 
estimasi tentang lahan-lahan fasos, 
termasuk kebutuhan tanah pemakaman, 
sehingga kondisi semacam ini tidak akan 
pernah terjadi seperti adanya pembelian 
tanah pemakaman secara swadaya di luar 
Kota Bandar Lampung oleh masyarakat 
Kelurahan Surabaya, yaitu di daerah 
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 
Selatan. Selain letaknya di daerah lain 
juga relatif jauh dari tempat pemukiman 
mereka (Tahmid. FGD. 8 Mei 2013).

Rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya

Rukem Lingkunan III Kelurahan 
Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota 
Bandar Lampung didirikan pada 
tanggal 20 Desember 1984 (Dokumen 
Kerukunan Pengajian Nurul Iman, 1984). 
Pada mulanya rukem ini diberi nama 
Kerukunan Pengajian Nurul Iman (KPNI). 
(Dokumen Anggaran Dasar Kerukunan 
Pengajian Nurul Iman, 1985). Dalam 
perkembangan selanjutnya berganti 
nama menjadi Kerukunan Bela Sungkawa 
& Majelis Taklim Nurul Iman “A” kop 
surat tahun 2010. Dalam kop surat yang 
lain (Dokumen, Susunan Kepengurusan 
Pereode 2010-2015) berbunyi Pengajian 
Nurul Iman “A” & Kerukunan 
Belasungkawa (Kop surat susunan 
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pengurus pereode 2010-2015). Sedangkan 
dalam Mukadimah Anggaran Dasar, 
poin kedua disebut nama Pengajian dan 
Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman 
“A”. Nama yang terakhir ini merupakan 
nama yang terbaru berdasarkan Draf 
Mukaddimah Anggaran Dasar yang akan 
dibahas dalam rapat untuk menggantikan 
anggaran dasar lama.

Latar belakang dibentuknya 
rukem Lingkungan III adalah untuk: 1). 
Membangun ukhuwah dan silaturahmi 
warga masyarakat lingkungan; 2). 
Pembelajaran tentang keislaman; 3). 
Menjalin kerjasama sosial masyarakat; 4). 
Mengatasi permasalahan yang dihadapi 
masyarakat berkenaan dengan kehidupan 
keagamaan; 5). Memakmurkan 
pemanfaatan sarana peribadatan 
lingkungan; 6). Membangun persatuan 
sesama umat, menjauhkan masalah firqoh 
(perpecahan) dan khilafiyah di kalangan 
masyarakat Muslim; 7). Komitmen 
menciptakan kerukunan intern umat 
Islam (Noor. Wawancara. 5 Mei 2013).

Alasan dari latar belakang yang 
disebut terakhir ini karena mayoritas 
masyarakat Lingkungan III adalah 
Muslim, sementara non-Muslim dapat 
dihitung dengan jari. Namun kerukunan 
dengan umat lain tetap dijaga dan tetap 
dapat bersama-sama meskipun tidak 
ada kaitannya dengan masalah aqidah 
dan hanya terbatas pada masalah sosial-
ekonomi atau masalah duniawi, seperti 
membesuk dan memberi santunan 
terhadap warga yang sakit, menangani 
dan memberikan dana bantuan musibah 
banjir (Noor, wawancara, 5 Mei 2013).

Berdasarkan AD-ART yang lama 
yaitu Tahun 1985, diperoleh keterangan 
bahwa tujuan didirikan KPNI (Rukem 
Lingkungan III) adalah untuk: 1). 
Mendukung kegiatan LKMD Kelurahan 
Surabaya; 2). Membantu meringankan 
beban anggota keluarga KPNI bila 
terkena musibah meninggalnya salah 
satu keluarga dan tamu; 3). Ikut serta 

menunjang program pemerintah tentang 
wajib belajar, bimbingan rohani, keluarga 
berencana (KB), kesehatan lingkungan 
(KL) dan lain-lain yang bersifat 
membangun; 4). Membantu anak yatim 
piatu, fakir miskin, anak putus sekolah 
karena kekurangan biaya dan kegiatan 
amal lainnya yang dinilai perlu untuk 
dibantu (AD ART, 1985).

Tujuan pada point keempat tersebut 
merupakan tujuan mulia, namun masih 
merupakan sesuatu yang diidealkan atau 
belum dapat direalisasikan. Tujuan mulia 
tersebut tampak pula dalam ketentuan 
selanjutnya yang berbunyi: “Dalam 
hal dana yang diberikan kepada anak 
yatim, fakir miskin dan putus sekolah 
karena kekurangan biaya, segenap 
anggota harus mengadakan musyawarah 
dahulu.” Sekretaris rukem mengatakan 
belum banyak kegiatan sosial yang 
dilakukan, kecuali sunatan massal. 
Bantuan dana pendidikan pun belum 
dapat direalisasikan (Noor. Wawancara. 5 
Mei 2013).

Anggota Rukem Lingkungan III 
tidak dibatasi wilayah lingkungan III, 
sebagaimana tercantum dalam Anggaran 
Dasar (baru) disebutkan “Anggota 
Pengajian dan Kerukunan Belasungkawa 
Nurul Iman ‘A’ adalah segenap warga 
masyarakat di lingkungan III dan 
sekitarnya”. Sehingga ada anggota yang 
tinggal di Sukarame dan Way Halim, 
di Luar Lingkungan III, bahkan di luar 
Kelurahan Surabaya.  

Berdasarkan Anggaran Rumah 
Tangga (ART), rukem ini tertutup untuk 
warga non-Muslim. Karena dalam 
ART disebutkan bahwa persyaratan 
untuk menjadi anggota Pengajian dan 
Kerukunan Belasungkawa Nurul Iman 
“A” adalah: warga masyarakat yang 
beragama Islam dan bertempat tinggal 
di Kelurahan Surabaya dan sekitarnya. 
Berdasarkan data terakhir anggota rukem 
ini berjumlah 115 KK.
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Kegiatan-kegiatan yang diselengga-
rakan Rukem Lingkungan III antara 
lain, pengajian rutin sebulan dua kali. 
Pengajian dilakukan dari rumah ke rumah 
dimaksudkan sebagai media silaturahmi 
warga. Untuk menggelar pengajian, tuan 
rumah mendapat bantuan dana sebesar 
Rp. 200 ribu yang hanya cukup untuk 
membeli air kemasan gelas untuk jamaah 
yang hadir sekitar 75 orang. Tetapi atas 
dasar kesukarelaan tuan rumah dan 
sumbangan tetangga dekat, jamuan 
berupa kue cukup lengkap. Tuan rumah 
tidak merasa terbebani karena putaran 
giliran cukup lama yaitu sekitar tiga 
tahun sekali. Selain pengjian rutin, juga 
ada pengajian Ramadhan, Peringatan 
Hari Besar Islam (PHBI), pemotongan 
binatang kurban dan pendistribusian 
daging kurban, sunatan massal setahun 
sekali, kunjungan ke panti asuhan dan 
pemberian santunan kepada anak yatim, 
bantuan untuk keluarga yang mendapat 
musibah kematian dan bantuan kepada 
jamaah yang sakit terutama bagi yang 
menjalani rawat inap di rumah sakit 
(Noor. Wawancara. 5 Mei 2013). 

Rukem Lingkungan III memiliki 
asset kekayaan antara lain berupa satu 
unit kereta dorong untuk membawa 
jenazah  (karena tempat pemakaman 
relatif jauh sehingga terlalu berat apabila 
dipikul), dua unit tenda dengan ukuran 
4x6 m, kursi 200 buah, satu set sound 
system, hambal (Theresia. Wawancara. 7 
Mei 2013), gudang tempat menyimpan 
barang-barang inventaris dengan ukuran 
4x6 m dan jembatan beton dengan ukuran 
8x1,5 m. Karena gudang tersebut berada 
di seberang sungai, pengurus rukem atau 
siapapun mengalami kesulitan untuk 
menyeberang, apalagi jika air sungai 
sedang meluap. Sebelum ada jembatan, 
tanah di seberang sungai berupa lahan 
kosong, tetapi setelah ada jembatan 
sekarang penduduknya semakin banyak 
dan ini tentu saja merupakan amal sodaqoh 
jariyah anggota rukem (Suryadi. FGD. 8 
Mei 2013).

Anggota Rukem Lingkungan 
III dikenakan iuran bulanan sebesar 
Rp.6.000,-/bulan. Anggota rukem yang 
tertimpa musibah kematian mendapatkan 
pelayanan berupa biaya penggalian 
kubur, peralatan pemakaman lengkap 
senilai Rp.750 ribu. Meskipun sudah ada 
dana dari rukem, tradisi “uang ta’ziah” 
dari masyarakat masih tetap berjalan. 
Selain itu, rukem juga mengajukan 
permohonan dana musibah kematian 
melalui RT kepada pemerintah setempat 
(cq. Dinas Sosial). Biasanya Dinas Sosial 
memberikan santunan sebesar Rp.500.000. 

Bagi anggota keluarga yang sakit 
dan rawat inap mendapat santunan ‘tali 
asih’ sebesar Rp. 150 ribu, dan di luar itu 
masing-masing warga masih memberikan 
sumbangan sukarela secara pribadi. 
Bagi warga non-anggota, juga mendapat 
pelayanan sebagai wujud kepedulian, 
meski tidak seistimewa seperti anggota. 
Bagi anggota rukem apabila memerlukan 
tenda maupun kursi tidak dikenakan 
uang sewa. Sedangkan untuk non-
anggota dikenakan biaya pasang tenda 
sebesar Rp.150.000 dan kursi Rp. 500/
kursi.

Rukem Lingkungan III memiliki 
inisiatif untuk pembelian tanah 
pemakaman, karena tanah pemakaman 
sudah penuh. Inisiatif tersebut kemudian 
mendapat tanggapan positif dari pihak 
kelurahan (Theresia. Wawancara. 7 
Mei 2013). Pihak kelurahan kemudian 
melakukan pemungutan dana sebesar 
Rp. 200.000/KK untuk membeli tanah 
pemakaman di Kecamatan Natar. 
Tanah pemakaman tersebut dibeli pada 
tahun 2012. Namun, mengingat tempat 
pemakaman berada jauh di luar kota, 
maka untuk memudahkan pengangkutan 
jenazah, Kelurahan Surabaya membeli 
ambulan dari dana swadaya masyarakat 
(Supriyadi. Wawancara. 8 Mei 2013).
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Rukem Blok “L” Perum BKP 

Rukem Al-Islah Blok L Perum BKP 
(selanjutnya sebut Rukem Blok L) didirikan 
pada tanggal 11 Januari 2013 (AD/ART, 
2013). Pada mulanya masyarakat Blok L 
tergabung dalam rukem yang meliputi 
4 blok, yaitu Blok I, K, L, dan S. Karena 
rukem yang meliputi 4 blok ini sudah 
terlalu banyak anggotanya, maka Blok 
I, K dan L memisahkan diri. Dalam 
perkembangan selanjutnya di masing-
masing blok mengadakan pengajian 
sendiri-sendiri dan waktunya berbeda-
beda, sehingga menyulitkan warga untuk 
mengikuti pengajian-pengajian tersebut. 
Akhirnya warga Blok L sepakat untuk 
memisahkan diri dan mendirikan rukem 
sendiri.

Pemisahan itu terealisir pada tahun 
2013. Akibat dari pemisahan itu Rukem 
Blok L tidak memiliki kekayaan apapun 
dan harus memulai dari nol. Namun, 
rukem baru ini dituntut segera memiliki 
sarana perlengkapan pengurusan dan 
pemakaman jenazah, karena musibah 
kematian jika telah datang waktunya 
tidak bisa ditunda. Oleh karena itu Rukem 
Blok L meminjam uang masjid sebesar 
Rp. 5 juta untuk memesan keranda, bak 
pemandian jenazah, dan kain kafan. 
Sekarang rukem ini telah memiliki 
asset berupa bak pemandian jenazah 
stainless, keranda lengkap dengan 
tutupnya, drum pemandian, tiga ember 
ukuran 80 liter, gayung 1 lusin, payung 
jenazah, persiapan kain kafan 3 set, tabir 
pemandian, dan bendera kuning bordiran 
(Mukri. Wawancara. 6 Mei 2013).

 Rukem Blok L memiliki anggota 
sebanyak 140 KK dan ada anggota non-
Muslim satu KK. Untuk menjadi anggota, 
dikenakan uang pangkal Rp.10.000 dan 
iuran bulanan sebesar 5.000. Bagi anggota 
yang mendapat musibah kematian 
mendapatkan santunan sebesar                     Rp. 
500.000 yang diwujudkan dalam bentuk 
pelayanan penggalian kubur dengan nilai                     
Rp. 200.000, kain kafan, papan dan lain-

lain senilai Rp.200.000. Tradisi santunan 
uang ta’ziah dari warga masyarakat 
juga masih berjalan. Bagi non-anggota, 
jika mendapat musibah kematian juga 
mendapat pelayanan seperti anggota, 
tetapi setelah selesai pemakaman 
diwajibkan membayar Rp. 500.000. 
Bagi anggota non-Muslim rukem hanya 
memberikan dana belasungkawa tetapi 
tidak bisa ikut prosesi pemulasaraan 
jenazah (Mukri. Wawancara. 6 Mei 2013).

Untuk membangun rasa 
kebersamaan, meningkatkan solidaritas 
atau rasa kepedulian sesama warga 
terhadap warga terutama kepada warga 
yang tertimpa musibah kematian, 
Rukem Blok L dan kelompok pengajian 
menyelenggarakan ritual pasca 
pemakaman, hari kesatu sampai hari 
ketiga dengan pembacaan tahlil (tanpa 
undangan). Selebihnya, untuk pembacaan 
tahlil pada hari ketujuh atas undangan 
shahibul musibah (Mukri. Wawancara. 6 
Mei 2013).

 Sebagai rukem baru, Rukem Blok 
L belum memiliki banyak program 
dan kegiatan. Kegitan-kegiatan yang 
dilakukan rukem ini dapat dikatakan 
masih sebatas melaksanakan fardlu 
kifayah pengurusan jenazah. Fardlu 
kifayah yaitu perbuatan yang harus 
dikerjakan oleh salah seorang /sebagian 
masyarakat, tanpa melihat siapa yang 
mengerjakannya seperti mengurus mayat 
orang Islam atau menyembahyangkannya 
(Shodiq dan Chaery, 1983: 90). Jika 
sudah ada seorang/sebagian masyarakat 
yang mengerjakannya maka gugurlah 
kewajiban bagi yang lain. 

Disamping itu minimnya program 
dan kegiatan karena rukem ini dipisah 
dengan kelompok pengajian (taklim), 
meskipun personil pengurusnya terdiri 
dari orang yang sama, hanya saja 
susunannya dibolak-balik. Sebagai 
contoh, pada struktur kepengurusan 
rukem, Soleh Suwarta sebagai ketua 
dan Halusi Mukri sebagai wakil ketua. 
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Sedangkan pada struktur kepengurusan 
pengajian Halusi Mukri sebagai ketua, 
sedangkan Soleh Suwarta sebagai wakil 
ketua. Padahal dalam pelaksanaan 
kegiatan terutama dalam pelaksanaan 
fardlu kifayah pengurusan jenazah sulit 
dipisahkan antara kegiatan rukem dan 
majelis taklim. (Mukri dan Suwarta. 
Wawancara. 6 Mei 2013).

Rukem sebagai Kearifan Lokal dan 
Modal Sosial 

Rukem tumbuh secara bottom 
up dari masyarakat akar rumput, 
diciptakan dan dibentuk oleh aktor-
aktor lokal atas inisiatif masyarakat 
dan dikelola oleh masyarakat sendiri. 
Pembentukan rukem dilatarbelakangi 
adanya kepentingan yang sama dari para 
anggota masyarakat atau karena adanya 
kesulitan yang mereka hadapi berkenaan 
dengan musibah kematian, meliputi 
pengurusan jenazah, memandikan, 
menyolatkan dan memakamkan. Dari 
latar belakang tersebut kemudian 
terwujud bentuk kelompok keagamaan 
yang peduli terhadap apa yang dialami 
atau yang menimpa anggotanya. Dengan 
demikian rukem merupakan suatu bentuk 
asosiasional ikatan kewargaan yang 
dapat disebut sebagai kearifan lokal. 
Sebagai kelompok keagamaan rukem 
memiliki posisi penting sebagai perekat 
dalam kehidupan sehari-hari warga 
masyarakat, sebagai modal sosial yang 
mengikat (bonding) sesama Muslim, juga 
sebagai modal sosial yang menjembatani 
(bridging) antarumat beragama. 

Rukem Lingkungan III sebagai rukem 
yang beranggotakan khusus Muslim dan 
Rukem Blok L yang mayoritas anggotanya 
Muslim, keduanya merupakan modal 
sosial yang mengikat (bonding) intern 
umat Islam atau mempererat hubungan 
sesama Muslim. Sedangkan Rukem 
Blok L yang memiliki anggota KK non-
Muslim selain sebagai modal sosial yang 

mengikat (bonding) bagi sesama Muslim, 
rukem ini juga sebagai modal social yang 
menjembatani (bridging) antar umat 
beragama di lingkungannya. 

Upaya Pemeliharaan Kerukunan

Secara normatif, tujuan 
didirikannya kedua rukem ini merupakan 
upaya memelihara kerukunan intern 
umat Islam. Lebih dari itu, secara faktual 
dari kiprahnya kedua rukem telah 
mampu membentuk rasa kebersamaan, 
meningkatkan solidaritas atau rasa 
kepedulian sesama warga sesama 
Muslim, terutama terhadap warga yang 
tertimpa musibah, baik berupa musibah 
sakit maupun kematian, sehinga baik 
secara normatif maupun faktual kedua 
rukem ini sudah melakukan upaya dan 
berhasil memelihara kerukunan intern 
umat Islam. Dengan kata lain, kedua 
rukem ini merupakan modal sosial yang 
mengikat (bonding) intern umat Islam. 
Dengan adanya rukem, umat Islam 
dapat diikat dengan kegiatan bersama 
berupa pengajian, tahlilan dan yasinan, 
juga terikat dengan tumbuhnya rasa 
kebersamaan dan saling bantu membantu. 

Dampak positif dari frekuesi dan 
intensitas pertemuaan sesama Muslim 
dalam kegiatan kedua rukem, dalam 
kehidupan sehari-hari (quotidian), warga 
semakin guyub, baik dalam kehidupan 
sosial maupun keagamaan. Artinya dalam 
kehidupan sehari-hari telah tercipta 
ikatan kewargaan di luar organisasi terjadi 
interaksi kehidupan yang sederhana dan 
rutin, saling kunjung mengunjungi antara 
sesama keluarga Muslim.

Di Lingkungan III Kelurahan 
Surabaya, meskipun mayoritas 
penduduknya beragama Islam, tapi umat 
lain cukup merasa terayomi tinggal di 
lingkungan tersebut. Jika terjadi musibah 
mereka saling mengunjungi tanpa 
melihat agama yang dianut oleh mereka 
yang tertimpa musibah. Demikian pula 
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pada event-event hari besar keagamaan 
mereka juga saling mengunjungi. Umat 
non-Muslim melakukan kunjungan 
pada waktu Idul Fitri setelah umat Islam 
selesai melakukan shalat Ied dan itu 
dihargai oleh umat Islam sebagai wujud 
solidaritas. Sebaliknya kunjungan yang 
dilakukan oleh umat Muslimin pada 
perayaan Natal tidak dilakukan tepat 
pada hari Natal, melainkan pada waktu 
perayaan Tahun Baru. Hal ini dikarenakan 
pandangan masyarakat Muslim setempat 
bahwa perayaan Natal merupakan 
bagian ritual keagamaan Kristen/Katolik 
dan mereka berkeyakinan bahwa kaum 
Muslimin tidak boleh masuk dalam acara 
ritual agama lain. Pandangan seperti ini 
merupakan implementasi pemahaman 
warga Muslim tentang batas-batas aqidah 
dan non-aqidah yang ditanamkan pada 
waktu pengajian. Hal ini menunjukkan 
sikap bijak para pengurus rukem, 
keyakinan tersebut disosialisasikan 
kepada seluruh warga Muslim. Alasan 
tersebut juga disampaikan kepada umat 
Kristen dan Katolik agar tidak terjadi 
kesalahfahaman dan ketersinggungan 
(Noor. Wawancara. 7 Mei 2013). 
Sikap seperti itu – di satu sisi – secara 
asosiasional pengurus rukem dapat mejaga 
aqidah umat Muslim setempat sesuai 
dengan keyakinan mereka dan sekaligus 
memelihara kerukunan intern umat 
Islam. Di sisi lain, pengurus rukem juga 
berupaya menjaga perasaan umat Kristen 
dan Katolik sehingga dapat dikatakan 
telah berupaya memelihara kerukunan 
antar umat beragama. 

Demikian pula halnya kiprah Rukem 
Lingkungan III dalam kegiatan sosial 
pengumpulan dan pendistribusian dana 
bagi mereka yang terkena musibah banjir 
dilakukan dengan tanpa memandang 
agama. Kegiatan bakti sosial ini dapat 
dikatakan sebagai modal sosial yang 
menjembatani (bridging) antara umat 
Islam dengan umat lain.     

Rukem Blok L sebagai modal sosial 
yang menjembatani (bridging) antar 

umat, antara lain dapat dilihat dalam 
pelaksanaan ritual pasca pemakaman 
yang diselenggarakan oleh rukem, seperti 
tahlilan/yasinan, warga non Muslim juga 
hadir. Selain itu, fakta keberadaan satu 
KK non-Muslim yang diterima sebagai 
anggota Rukem Blok L telah menunjukkan 
jiwa toleransi warga Muslim Blok L 
terhadap umat lain, untuk mewujudkan 
kerukunan antar umat. Adaikata mereka 
tidak memiliki rasa toleransi, satu KK 
non-Muslim bisa saja diabaikan dan tidak 
diterima sebagai anggota rukem.  

Secara umum kedua rukem yang 
menjadi sasaran penelitian ini telah dapat 
memelihara kerukunan intern umat 
Islam dan telah mampu membentuk rasa 
kebersamaan, meningkatkan solidaritas 
atau rasa kepedulian sesama warga 
terutama terhadap warga yang tertimpa 
musibah, baik berupa musibah sakit, 
kematian dan musibah banjir. Meskipun 
kedua rukem ini tidak memiliki program 
kerukunan antar umat secara eksplisit, 
namun keduanya telah melestarikan 
tradisi kerukunan antar umat beragama, 
misalnya jika ada warga yang meninggal 
dunia para tetangga datang untuk 
bela sungkawa dan memberikan 
penghormatan terakhir dengan tanpa 
melihat apa agama orang yang meninggal 
dunia. 

Demikian pula jika yang meninggal 
umat Muslim dan diadakan ritual 
tahlilan, warga non-Muslim juga hadir, 
meski mereka tidak ikut membaca tahlil. 
maksud kehadiran yang utama adalah 
untuk mendoakan (menurut agama 
masing-masing) dan untuk menunjukkan 
rasa ikut berduka cita serta memberikan 
penghormatan terakhir. 

Faktor Penghambat Pemeliharaan 
Kerukunan 

Dalam upaya pemeliharaan 
kerukunan, rukem menghadapi 
hambatan-hambatan, antara lain karena 
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rukem memang tidak didesain untuk 
memelihara kerukunan baik intern umat 
Islam maupun antar umat beragama; 
Pengurus rukem sudah menawarkan bagi 
semua warga untuk ikut menjadi anggota, 
tapi jangankan warga non-Muslim, warga 
Muslim sendiri ada yang tidak bersedia 
bergabung menjadi anggota rukem. 
Berbagai alasan yang mereka kemukakan, 
misalnya alasan hanya tinggal sementara 
dan alasan keberatan dengan jumlah 
iuran, atau masih kurangnya kesadaran 
warga untuk ikut berpartisipasi dalam 
institusi rukem; 

Demikian pula pemerintah 
setempat (Kantor Kementerian Agama 
dan Pemerintah Kota Bandar Lampung) 
selama ini belum memiliki perhatian 
terhadap eksistensi rukem, sehingga 
pemerintah tidak mengetahui potensi 
besar yang dimiliki rukem yang dapat 
direvitalisasi menjadi wadah kerukunan 
dan ketahanan masyarakat lokal. 
Namun, saat ini Pemeritah Kota Bandar 
Lampung sudah mulai ada perhatian 
terhadap rukem yang ada di wilayahnya. 
Pemerintah Kota telah menyediakan dana 
sebanyak Rp 2,7 milyar untuk 923 rukem, 
atau Rp.3 juta setiap rukem [Sihaloho, 
(2015); dan Fitriani (2015)].

Pentingnya pemerintah setempat 
concern terhadap rukem, sekurang-
kurangnya ada dua hal yang dapat 
dilakukan, yaitu melakukan pelatihan 
manajemen pengelolaan rukem 
sehingga manajemen rukem akan lebih 
baik, kualitas SDM pengurus rukem 
bisa ditingkatkan dan juga pelatihan 
keterampilan misalnya pengurusan 
jenazah, meliputi cara memandikan, 
mengafani, dan menyolatkan; Selain itu, 
pemerintah setempat dapat merevitalisasi 
atau bahkan merekacipta (institusional 
development) rukem, sehingga rukem yang 
semula tidak didesain sebagai wadah/
media kerukunan dapat ditambah 
fungsinya sebagai wadah/media 

kerukunan, agar sumbangsihnya dalam 
upaya pemeliharaan dapat dioptimalkan.

Rekacipta (institutional development) 
sebagaimana dimaksud merupakan 
upaya memperbarui institusi-institusi 
lama yang pernah berfungsi baik dan 
dalam upaya membangun tradisi, yaitu 
membangun seperangkat institusi adat-
istiadat yang pernah berfungsi dengan 
baik dalam memenuhi kebutuhan 
soial-politik tertentu pada suatu masa 
tertentu, yang terus menerus direvisi 
dan direkacipta ulang sesuai dengan 
perubahan kebutuhan sosial-politik 
dalam masyarakat. Pengembangan 
institusi ini dapat dilakukan oleh 
masyarakat lokal itu sendiri dengan 
melibatkan unsur pemerintah dan unsur-
unsur non-pemerintah, dengan kombinasi 
pendekatan top-down dan bottom-up (Lihat 
Marzali, 2005:7).

Faktor Pendukung Pemeliharaan 
Kerukunan 

Faktor-faktor pendukung bagi 
peran rukem dalam pemeliharaan 
kerukunan, antara lain karena kerukunan 
di wilayah Kota Bandar Lampung yang 
cukup kondusif tidak pernah terjadi 
konflik keagamaan. Berbeda dengan 
wilayah hinterland (daerah pinggiran) 
seperti Sukarame dan Kota Sepang yang 
sering dijadikan sasaran penyiaran agama 
tertentu [pen: yang tidak sesuai dengan 
PBM No. 1/1979 tentang Penyiaran Agama 
(Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 
2012)] sehingga sering timbul ketegangan 
antar umat beragama, (Noor. Wawancara. 
5 Mei 2013). Menurut Drs. Khoiruddin 
Tahmid, Kecamatan Tanjung Senang yang 
lebih tinggi tingkat konfliknya (Tahmid. 
FGD. 8 Mei 2013).

Di Provinsi Lampung dan 
khususnya Kota Bandar Lampung – 
sebagai daerah sasaran transmigrasi 
sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, 
sebagai tempat bertemunya berbagai 
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macam etnis dan agama – kerukunan 
antar umat beragama sudah terbentuk 
sejak lama dan sudah menjadi tradisi 
pergaulan dalam kehidupan sehari-hari 
(quotidian), antar umat sudah terbiasa 
saling berinteraksi. 

Masyarakat dalam keseharian 
memiliki tradisi saling kunjung dalam 
merayakan hari besar keagamaan, 
umat non-Muslim biasa berkunjung 
pada hari lebaran, umat Muslim juga 
membalas berkunjung pada hari besar 
mereka. Meskipun untuk hari Natal, 
umat Muslim melakukan kunjungan 
pada waktu perayaan Tahun Baru. Selain 
itu, masyarakat juga memiliki tradisi 
kunjungan bela sungkawa dilakukan 
dengan tanpa melihat agama, termasuk 
ritual pasca pemakaman (ritual tahlil dan 
yasinan).  Meskipun warga non-Muslim 
tidak ikut membaca tahlil dan surat Yasin, 
kehadiran mereka cukup bermakna 
dalam kerukunan, sebagai ungkapan 
belasungkawa dan penghormatan 
terakhir.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
penelitian ini maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 

Pertama, pembentukan rukem 
lebih didasarkan kepada fardlu kifayah 
umat Islam untuk mengurus jenazah, 
meringankan beban warga yang tertimpa 
musibah sakit maupun musibah 
kematian. Ternyata tidak hanya sebatas 
itu, rukem merupakan kearifan lokal yang 
potensial karena jumlahnya yang sangat 
banyak. Rukem yang seluruh anggotanya 
KK Muslim merupakan modal sosial yang 
mengikat (bonding) sesama Muslim, dan 
rukem yang memiliki anggota KK non-
Muslim selain berfungsi sebagai modal 
sosial yang mengikat (bonding) sesama 
Muslim juga menjembatani (bridging) 
antarumat beragama. 

Kedua, rukem memang tidak didesain 
sebagai wadah kerukunan, sehingga 
tidak memiliki program-program yang 
spesifik terkait pemeliharaan kerukunan. 
Namun dari program-program kegiatan 
dan kiprahnya secara implisit terkandung 
adanya upaya pemeliharaan kerukunan 
baik yang bersifat internal umat Islam 
maupun antar umat beragama.

Ketiga, faktor-faktor penghambat 
bagi peran rukem dalam upaya 
pemeliharaan kerukunan antara lain: 1). 
Rukem memang tidak didesain sebagai 
wadah/media kerukunan; 2). Kurangnya 
kesadaran dan partisipasi sebagian warga 
terhadap kemanfaatan rukem; dan 3). 
Masih kurangnya perhatian pemerintah 
setempat terhadap keberadaan rukem 
di wilayahnya. Keempat, faktor-faktor 
yang mendukung antara lain, adalah: 
1). Kondisi yang cukup aman di Kota 
Bandar Lampung; 2). Dalam keseharian 
(quotidian) ada tradisi saling kunjung 
antar umat beragama baik dalam suka 
maupun duka.

Di samping kesimpulan di atas, 
dalam penelitian ini terdapat sejumlah 
rekomendasi yaitu: Pertama, rukem 
sebagai kearifan lokal, sebagai modal 
sosial yang mengikat (bonding) sesama 
Muslim, maupun yang menjembatani 
(bridging) antarumat, yang jumlahnya 
sangat besar hendaknya menjadi 
perhatian bagi pemerintah setempat 
untuk direvitalisasi dan direkacipta 
(institutional development) sebagai 
sehingga perannya dalam memelihara 
kerukunan intern umat Islam maupun 
antarumat beragama lebih optimal. Kedua, 
rukem memang tidak didesain sebagai 
wadah kerukunan, tetapi hendaknya 
pemerintah setempat dapat melakukan 
revitalisasi atau rekacipta (institusional 
development) melalui program-program 
rukem, sehingga rukem di samping 
memiliki program-program yang genuin 
juga memiliki program pemeliharaan 
kerukunan baik intern umat Islam dan 
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antar umat. Ketiga, hendaknya pemerintah 
setempat semakin concern terhadap 
keberadaan rukem di wilayahnya, 
sehingga rukem dapat revitalisasi dan 
direkacipta (institusinal development) agar 

semua faktor-faktor penghambat bagi 
upaya pemeliharaan kerukunan dapat 
diatasi, dan faktor-faktor pendukungnya 
dapat dioptimalkan.
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Abstract

The use of ethnic identity as “our mode” 
is one of the potential factors of conflict in 
Lampung, especially in Balinuraga, South 
Lampung in October 2012. This paper 
attempts to examine the identity formation 
strategies of Balinuraga community in 
order to be a friendly, opend-minded, 
Balinese Hindu. The main media used for 
such formation is pasraman established in 
post-conflict period. The identity formation 
in pasraman is undertaken through 
internalization of religious and cultural 
values in the context of the Hindu concept 
of Tri Hita Karana. This study shows that 
pasraman functions as a social institution 
in the formation of religious identity based 
on the Tri Hita Karana concept through 
harmonizing the relationship among God, 
humans, and nature. The strategy is carried 
out through seloka, kirtanam, and reading 
of the scriptures, ritual stuff, intensive seka 
gong. These strategies can bridge the gap 
of religious life that originally emphasizes 
merely on ritual aspects and balance 
such  ritual to the moral  or ethical Hindu 
teachings.

Keywords: Identity, Tri Hita Karana, 
Pasraman, Hindu, Balinuraga.

Abstrak

Penggunaan identitas etnik sebagai “modus 
kami” (we-object) adalah salah satu faktor 
kerawanan konflik yang terjadi di Lampung, 
terutama pada konflik Balinuraga Lampung 
Selatan, Oktober 2012. Makalah ini 
berupaya mengkaji strategi pembentukan 
identitas masyarakat Balinuraga sebagai 
Bali Hindu yang ramah dan terbuka. 
Media utama yang dibentuk pasca konflik 
adalah pasraman. Pembentukan identitas 
melalui pasraman dilakukan dengan cara 
internalisasi nilai-nilai kultural keagamaan 
tentang harmoni sosial yang dalam konteks 
ajaran Hindu berupa konsep Tri Hita 
Karana. Studi ini memperlihatkan bahwa 
pasraman berperan sebagai lembaga sosial 
keagamaan dalam pembentukan identitas 
berdasar konsep Tri Hita Karana berupa 
harmonisasi hubungan antara Tuhan, 
manusia, dan alam. Strategi yang dilakukan 
melalui kirtanam, seloka, dan pembacaan 
kitab suci, sarana upakara, seka gong 
yang berlangsung secara intensif. Upaya 
ini mampu menjembatani kesenjangan 
kehidupan keagamaan yang semula 
hanya menekankan aspek ritual, menjadi  
keseimbangan antara aspek ritual tersebut 
dengan ajaran moral dan etik ke-Hindu-an. 

Kata kunci: Identitas, Tri Hita Karana, 
Pasraman, Hindu, Balinuraga.
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Pendahuluan

Lampung merupakan sebuah 
provinsi yang mempunyai tingkat 
kerawanan konflik sosial yang cukup 
tinggi. Hampir di seluruh kabupaten 
pernah mengalami konflik komunal 
yang melibatkan penduduk asli dan 
pendatang. Konflik yang terjadi antara 
lain kasus Menggala dan Gunung Terang 
(Tulang Bawang), Jabung (Lampung 
Timur), Fajar Bulan (Lampung Barat), 
dan terakhir yang terjadi di Kabupaten 
Lampung Selatan berupa konflik etnis 
Balinuraga. 

Salah satu faktor dominan dari 
kerawanan konflik di Lampung adalah 
komposisi masyarakat yang sangat 
heterogen dari segi etnis. Struktur sosial 
ini terbentuk dari program kolonisasi 
maupun transmigrasi (Hadikusuma, 
Hilman, 1990: 35). Namun, heterogenitas 
tersebut tidak diimbangi dengan 
pembauran antar kelompok etnis. Struktur 
sosial yang terbentuk berupa enklave 
kesukuan. Sehingga hampir di seluruh 
wilayah Lampung, susunan masyarakat 
terkotak menjadi perkampungan 
Lampung, perkampungan Bali, dan 
perkampung Jawa dan suku lainnya. 
Struktur sosial inilah yang membuat antar 
kelompok etnis selalu berhadap-hadapan 
dengan mengedepankan identitas 
masing-masing. 

Identitas digunakan sebagai suatu 
label untuk mengelompokkan serta 
membedakan diri (self) dengan yang 
lain (other) (Sokefeld, M, 1999: 420). 
Konflik identitas antar kelompok etnis 
menjadi salah satu bentuk kontestasi 
dalam dunia sosial. Kontestasi ini berupa 
perjuangan memperoleh harga diri dan 
kehormatan dalam dunia sosial yaitu 
antara mereka sendiri (insider) dengan 
kelompok liyan (outsider) (Bourdieu, 1977: 
15). Selain identitas dijadikan sebagai 
alat kontestasi sosial yang dalam istilah 
Fuad Hassan sebagaimana dikutip M. 
Alie Humaedi sebagai “modus kami” 

(we-object), identitas pun pada dasarnya 
dapat dijadikan sarana integrasi bagi 
heterogenitas etnik pada suatu tatanan 
sosial dalam bentuk “modus kita” (we-
subject) (Humaedi, M. Alie, 2012: 4-5). 
Pada modus kita (we-subject), identitas 
memunculkan hubungan komplementer 
yang membuat suatu masyarakat dapat 
bekerjasama dengan suatu masyarakat 
lainnya dengan cara yang lebih baik. 
Identitas dalam modus ini tidak berupaya 
membuat suatu jenis pemisah antar 
subjek, namun menganggap subjek lain 
sama dengan dirinya. Modal identitas 
yang inklusif ini pada dasarnya telah ada 
pada  masyarakat dalam berbagai bentuk 
seperti local wisdom maupun konsepsi 
agama yang universal. 

Namun demikian, identitas etnik 
yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan 
dan kedamaian hidup manusia seringkali 
mengalami reduksi dan memudar akibat 
perubahan sosial, tidak terkecuali pada 
etnik Bali. Lebih kompleks lagi dalam 
kasus Balinuraga yang notabene sebagai 
masyarakat Bali pendatang yang hidup 
di luar Pulau Bali. 

Krisis identitas tersebut membuat 
perilaku adiluhung seperti konsep paras-
paros sarpanaya (se-iya sekata), salulung 
sebayantaka (musyawarah mufakat), dan 
ikatan menyama braya (persaudaraan) 
serta mulatsarira (perenungan) yang 
kuat sudah sedemikian memudar dan 
renggang. Begitu pula terjadi reduksi 
konsep kultural seperti tradisi suryak siu 
(secara bahasa: teriak bersama-sama) 
yang identik dengan briuk sepanggul 
dengan makna musyawarah untuk 
mufakat. Suryak siu awalnya adalah 
pengambilan keputusan dengan suara 
bulat pada pertemuan bale banjar untuk 
kepentingan bersama yang bersifat positif 
dengan prinsip kebenaran. Kesepakatan 
ditandai dengan berteriak bersama-
sama sebagai bentuk persetujuan dari 
keputusan yang diambil. Tradisi ini 
kemudian berubah menjadi budaya 
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“mengikut” tanpa berpikir secara logis. 
Dengan kata lain, suryak siu kemudian 
lebih mengarah pada pemaknaan laku 
budaya masyarakat komunal Bali yang 
identik dengan tindakan negatif yang 
dilakukan bersama-sama. Dari posisi 
negatif ini, maka yang berlaku dalam 
budaya suryak siu bukanlah berdasarkan 
prinsip-prinsip kebenaran, tetapi apa 
kata orang banyak dan cenderung 
crowded (Kerepun, Made Kembar, 2007: 
39). Prinsipnya bahwa lebih baik salah 
bersama-sama dibandingkan benar 
sendiri tetapi dikucilkan (kasepekang) oleh 
lingkungan. Budaya suryak siu sering 
dijadikan legitimasi untuk melakukan 
serangan bersama-sama oleh komunitas 
Bali terhadap kelompok etnis lain. Hal 
ini melahirkan banyak konflik seperti 
pembakaran rumah kelompok etnis 
Lampung di Catur Marga, Gedung 
Dalem, dan beberapa konflik lainnya di 
wilayah Lampung Selatan (Wawancara 
dengan WN, masyarakat Bali dari Napal 
tanggal 11 Mei 2013).

Penyerangan yang sering dilakukan 
terutama oleh para pemuda Balinuraga 
melahirkan stigma negatif. Stigma 
tentang identitas Balinuraga yang 
‘arogan’ berujung dengan pecahnya 
konflik komunal pada Senin, 29 Oktober 
2012. Kurang lebih tiga belas ribu massa 
menyerang Desa Balinuraga yang 
mengakibatkan puluhan korban jiwa dan 
lebih dari dua ratus buah rumah dibakar 
dan dirusak (Wawancara dengan Spr, 
warga Desa Sidoharjo pada tanggal 1 Juni 
2013).

Berdasarkan deskripsi di atas 
terlihat bahwa konflik Balinuraga 
terjadi akibat dari penggunaan identitas 
etnik sebagai “modus kami” (we-object) 
yang menjadikan masyarakat berada 
dalam binary opposition. Pasca konflik, 
masyarakat Balinuraga berupaya 
membangun kembali identitas ke-Bali-
annya sebagai Bali Hindu yang ramah 
dan terbuka. Dengan kata lain, memaknai 

identitas dalam “modus kita” (we-subject). 
Media utama yang digunakan dalam 
pembentukan kembali identitas tersebut 
adalah pasraman (Wawancara dengan 
WSA, tokoh masyarakat Balinuraga pada 
tanggal 11 Mei 2013).

Pasraman berasal dari kata 
“asrama” (ashram) yang artinya tempat 
berlangsungnya proses belajar mengajar 
atau pendidikan. Dari kata ashram inilah 
muncul istilah pasraman. Di Indonesia 
telah muncul dan berkembang banyak 
pasraman untuk mengantisipasi berbagai 
permasalahan yang dihadapi oleh 
umat Hindu, utamanya adalah masalah 
pendidikan agama Hindu dan orang-
orang Hindu yang ada di luar Bali. 
Pendidikan pasraman untuk wilayah 
luar Bali pada umumnya berlangsung 
di lingkungan pura desa atau bale banjar 
(Titib, I Made, 2013).

Pembentukan identitas melalui 
pasraman dilakukan dengan cara 
internalisasi nilai-nilai kultural 
keagamaan tentang harmoni sosial yang 
dalam konteks ajaran Hindu berupa 
konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab 
kebahagiaan) (Wiana, I Ketut, 2007: 4). Tri 
Hita Karana ini merupakan ajaran Hindu 
tentang harmonisasi antara manusia 
dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam 
lingkungan. Di sinilah posisi ajaran agama 
yang bersifat universal dapat membentuk 
harmoni sosial (Kung, Hans, 1998: 91). 
Proses internalisasi Tri Hita Karana yang 
dilakukan Pasraman Balinuraga menjadi 
penting untuk diteliti karena kreasi akan 
identitas ke-Bali-an dalam pemaknaan Tri 
Hita Karana menunjukkan bahwa selain 
diproduksi dan direproduksi, identitas 
juga ditemukan kembali (invented) 
sebagai sesuatu yang dianggap menonjol 
dan ditunjukkan pada saat interaksi 
sosial dengan kelompok etnis lain sebagai 
upaya untuk mengembalikan martabat 
dan melahirkan pencitraan baru orang 
Balinuraga. 
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Oleh karena itu, pokok masalah 
yang akan dikaji dalam penelitian ini 
adalah mengenai proses pembentukan 
identitas ke-Bali-an yang inklusif pasca 
konflik dalam Pasraman Balinuraga. 
Dari persoalan utama ini dapat diikuti 
oleh pertanyaan yang lebih spesifik: (1) 
Bagaimana struktur sosial keagamaan 
masyarakat Balinuraga sebelum konflik? 
(2) Bagaimana strategi Pasraman 
Balinuraga dalam internalisasi Tri Hita 
Karana sebagai modal budaya dalam 
dunia sosial masyarakat Balinuraga? 

Tujuan penelitian ini untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis 
struktur sosial keagamaan masyarakat 
Balinuraga dan proses internalisasi 
konsep Tri Hita Karana yang dilakukan 
Pasraman Balinuraga dalam pembentukan 
identitas ke-Bali-an yang terbuka sebagai 
fondasi membangun relasi sosial yang 
harmonis dengan komunitas lain. Apabila 
tujuan penelitian tercapai, secara teoretis 
hasilnya diharapkan dapat memberikan 
wawasan keilmuan terutama pada bidang 
relasi sosial dalam pembentukan identitas 
pemeluk agama yang inklusif. Sementara 
dari sudut pandang praktis, hasilnya 
diharapkan berguna sebagai bahan 
informasi untuk pengambilan kebijakan 
oleh Kementerian Agama dan pihak 
terkait tentang model harmoni sosial 
berupa konstruk identitas berdasarkan 
konsep keagamaan. 

Metode Penelitian

Penelitian ini dilihat dari lokasinya 
termasuk kategori penelitian lapangan 
(field research) dengan model deskriptif 
kualitatif yang dilaksanakan dengan studi 
kasus di Desa Balinuraga Kecamatan Way 
Panji Lampung Selatan. Data kualitatif 
dikumpulkan dengan teknik wawancara 
tak terstruktur (open-ended interview), 
observasi, dan dokumentasi. Data primer 
diperoleh dengan wawancara dari 
nara sumber yang ditentukan berdasar 

pada teknik key person terdiri dari tokoh 
agama, tokoh adat, pengurus pasraman, 
dan pengurus PHDI Lampung Selatan. 
Sementara data sekunder diperoleh dalam 
bentuk tertulis berupa dokumentasi 
yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Analisis data ditempuh dengan cara 
analisis data mengalir melalui proses yang 
berbentuk siklus berupa tiga tahapan 
yang berlangsung secara berulang. 
Pertama, tahap eksplorasi yang meluas 
dan menyeluruh dan biasanya masih 
bergerak pada taraf permukaan. Kedua, 
eksplorasi secara terfokus atau terseleksi 
guna mencapai tingkat kedalaman dan 
kerincian tertentu. Ketiga, pengecekan 
atau konfirmasi hasil temuan penelitian. 
Kesimpulan diverifikasi melalui 
peninjauan ulang, baik selama penulisan, 
pembuatan catatan-catatan lapangan, 
serta melalui tukar pikiran antar teman 
sejawat sebagai upaya menempatkan 
salinan suatu temuan dalam seperangkat 
data yang utuh (Creswell, John W., 2003: 
184). 

Hasil dan Pembahasan

Balinuraga dalam Konstruk Sosial dan 
Kultural Keagamaan

Balinuraga: Desa Administratif dan Desa 
Pakraman 

Balinuraga sebagai salah satu 
desa yang ada di Kecamatan Way 
Panji Lampung Selatan merupakan 
sebuah fenomena menarik. Pada satu 
sisi, Balinuraga sebagai sebuah desa 
administratif merupakan desa yang 
mempunyai kedudukan yang sama 
seperti desa lainnya. Namun, pada sisi 
lain, Balinuraga identik dengan nilai-nilai 
kultural-religius Hindu Bali. Sehingga 
Balinuraga dapat disebut sebagai 
“Desa Administratif” versi pemerintah 
sekaligus sebagai “Desa Pakraman” 
yang merupakan lembaga adat sekaligus 
keagamaan. Hal ini adalah hasil dari 
upaya migrasi masyarakat Balinuraga 
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secara swadaya yang berbeda dari 
transmigran Bali lainnya. Penduduk 
etnis Bali yang ada di Lampung pada 
umumnya merupakan hasil politik 
demografi pemerintah dalam bentuk 
program transmigrasi. Oleh karena 
itu, Kampung Bali selain Balinuraga 
sebagian besar berada di tengah-tengah 
komunitas transmigran Jawa, atau secara 
administratif masuk ke dalam desa yang 
didominasi transmigran Jawa. Posisi desa 
pakraman (desa adat) hanya sebagai 
dusun yang menjadi bagian dari desa 
administratif.

Sebagai desa administratif, 
Balinuraga pada awalnya termasuk dalam 
wilayah Kecamatan Sidomulyo. Namun 
sejak tahun 2006, berdasarkan Perda 
Kabupaten Lampung Selatan No. 3 tahun 
2006, Desa Balinuraga menjadi salah 
satu dari empat desa dari Kecamatan 
Way Panji sebagai bentuk pemekaran 
kecamatan yang ada di Lampung 
Selatan. Ketiga desa lainnya yang berada 
di kecamatan baru ini adalah Desa 
Sidoharjo, Sidomakmur, dan Sidoreno. 
Komposisi masyarakat yang ada di 
kecamatan ini, memperlihatkan struktur 
sosial yang multi etnis. Penduduk aslinya 
merupakan masyarakat (asli) Lampung 
Saibatin, sedangkan penduduk pendatang 
didominasi oleh kelompok etnis Jawa 
dan Bali, selain beberapa pendatang 
lainnya yang berasal dari Jawa Barat 
(Sunda), keturunan Tionghoa, Padang, 
Batak, dan lain-lain sebagai penduduk 
minoritas. Desa Balinuraga sebagai desa 
administratif terdiri dari tujuh dusun atau 
tujuh banjar dalam kerangka Balinuraga 
sebagai desa pakraman. Ketujuh dusun 
atau banjar tersebut adalah Pandearga, 
Sidorahayu, Banjarsari, Sukamulya, 
Sukanadi, Jatirukun, dan Sumbersari 
(Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Lampung Selatan: Kecamatan Way Panji 
Dalam Angka Tahun 2012/2013).

Sebagai desa pakraman, kedudukan 
Desa Balinuraga sangat jelas dan identik 

dengan desa adat yang ada di Bali. 
Balinuraga membentuk dan mencirikan 
komunitas adat dan agama sebagai 
Bali Hindu. Sebagai sebuah komunitas 
Bali Hindu, Desa Balinuraga dengan 
ketujuh banjar-nya memiliki perangkat-
perangkat desa adat dan infrastruktur 
sosial-keagamaan penyanggah desa adat. 
Dalam perspektif Hindu, sebuah Desa 
Adat harus memiliki Pura Kahyangan 
Tiga, yaitu Pura Baleagung (Pura Desa), 
Pura Puseh, dan Pura Dalem. Elemen ini 
merupakan syarat mutlak dan harus ada 
meskipun mereka sudah bertransmigrasi. 
Elemen penting lainnya yang harus juga 
dimiliki oleh mereka sebagai komunitas 
adat adalah pura kawitan, bale banjar, 
krama subak, status sosial dalam sistem 
wangsa (kasta) atau warga/soroh (sistem 
kekerabatan dalam satu identitas 
leluhur), serta perkumpulan seka baik seka 
gong maupun seka tani tertentu (Geertz, 
Clifford, 1959: 991).

Realitas Sosio-Historis-Keagamaan Balinuraga

Masyarakat Bali yang ada di 
Balinuraga adalah Bali yang berasal 
dari Pulau Nusa Penida yang menjadi 
bagian dari Kabupaten Klungkung, 
sebelah Timur Pulau Bali sehingga 
lebih dikenal dengan istilah Bali Nusa. 
Mereka bertransmigrasi secara swadaya 
ke Lampung Selatan pada Juli-Agustus 
1963 pasca letusan kedua Gunung Agung 
dan akibat kegagalan panen. Pulau Nusa 
Penida termasuk daerah yang gersang, 
akses transportasi menuju Bali sulit karena 
tergantung kondisi cuaca, berbatu cadas, 
dan debit air yang kurang sehingga tidak 
cocok dijadikan daerah pertanian. Posisi 
geografis yang tidak menguntungkan 
sebagai “pulau terasing” merupakan 
salah satu faktor masyarakat Bali Nusa 
melakukan migrasi. 

Dilihat secara sosio-historisnya, 
masyarakat Balinuraga yang berasal 
dari Pulau Nusa Penida termasuk 
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dalam golongan Jabawangsa, yaitu 
golongan masyarakat Bali yang berada 
di luar lingkungan kerajaan (puri) atau 
triwangsa (brahmana, ksatria, dan waisya). 
Sebutan lain dari golongan jabawangsa 
ini adalah sudrawangsa atau orang sudra. 
Penggolongan jabawangsa tersebut 
disebabkan pada awalnya Pulau Nusa 
Penida merupakan tempat pembuangan 
tahanan politik pihak kerajaan maupun 
pelaku praktek ilmu hitam dan kejahatan 
masyarakat ketika berada di pulau 
induk, Bali. Orang yang diasingkan ke 
Nusa Penida secara otomatis status atau 
kedudukan sosialnya menjadi hilang 
berubah menjadi orang jaba (luar) (Stuart-
Fox, David, 2002: 45). 

Status sosial sebagai jabawangsa 
berimplikasi pada tiga aspek, yaitu: 
pertama, masyarakat Balinuraga lebih 
egaliter karena struktur sosial yang 
terbentuk tidak berdasar stratifikasi kasta 
tetapi berbasiskan klan (soroh atau warga), 
yaitu kelompok keturunan berupa sistem 
kekerabatan yang terjalin berdasarkan 
pada geneologi atau garis keturunan dari 
leluhur tertentu; kedua, etos kerja yang 
tinggi untuk menampilkan eksistensi 
jabawangsa dalam kontestasi sosial 
dalam masyarakat Hindu secara umum; 
ketiga, terikat oleh konsep ajawera di 
dalam Hindu berupa larangan yang 
membatasi keleluasaan masyarakat untuk 
mempelajari agama secara mendalam 
(Yulianto, 2010: 276-277). Ajawera 
merupakan larangan memberitahukan 
isi kitab-kitab Weda atau mempelajari 
lontar-lontar yang mengandung ajaran 
agama Hindu kepada golongan sudra. 
Hanya kaum brahmana dan ksatria yang 
boleh mempelajarinya (Yulianto, 2010: 
101-102).

Konsep ajawera berpengaruh 
terhadap fenomena keagamaan yang ada 
di Balinuraga. Dilihat dari sisi aktivitas 
ritual, masyarakat Balinuraga dikenal 
sebagai masyarakat adat yang sangat 
kuat memegang kultur Bali. Seperti 

acara piodalan, ngaben, dan yang rutin 
dilakukan adalah melasti di Pantai Merak 
Belantung (Pura Kerti Bhuana). Mereka 
sangat antusias mengikuti upacara adat 
keagamaan tersebut. Artinya, unsur 
keagamaan Hindu dan tradisi Bali yang 
menjadi satu kesatuan selalu mewarnai 
setiap aktivitas hariannya. Akan tetapi 
kekuatan pada sisi aktivitas ritual tidak 
diimbangi dengan pengetahuan tentang 
agama dan susastra Hindu, sehingga 
pola keberagamaan masyarakat lebih 
mengarah pada bentuk keagamaan 
konservatif-tradisional yang memegang 
teguh aspek kultural-religius Hindu Bali 
dan memiliki resistensi tinggi terhadap 
konsep Hindu yang universal.

Minimnya pendidikan dan 
pengetahuan akan ajaran dan etika Hindu 
pada masyarakat Balinuraga terutama 
di tingkat pemuda menyumbang 
permasalahan sosial yang kompleks. 
Diperparah dengan proses modernisasi 
yang menggerus kehidupan sosial 
Balinuraga. Budaya konsumerisme 
sangat terlihat dalam keseharian 
kalangan pemuda. Hal ini turut 
memperlebar ruang pemisah dari sisi 
ekonomi antara masyarakat Balinuraga 
dengan masyarakat lain di sekitarnya. 
Realitas tentang kehidupan para pemuda 
Balinuraga ini dituturkan seorang warga 
desa tetangga Balinuraga berikut:

Ya kalau mau dikaitkan semua, ya 
semua terkait. Tapi permasalahan utama 
kan pemuda. Karena mereka kaya jadi 
sepertinya bebas melakukan apa saja, gak 
punya sopan santun. Naik motor lewat 
orang banyak main geber-geber aja. Apalagi 
memang kesolidan antar mereka kuat. 
Kalo satu kena yang lain ngikut. Prinsip 
mereka sakit satu, sakit semua. Makanya 
kalau mereka pergi pasti bergerombol. 
Solidaritas lebih banyak negatifnya. 
Sering nongkrong di Pasar Patok (pusat 
ekonomi antar desa di Kecamatan Way 
Panji [pen.]). Jadi penyebab utama konflik 
pada dasarnya adalah akibat kenakalan 
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pemuda. (Wawancara dengan Mh tanggal 
25 Agustus 2013).

Arogansi yang ditunjukkan oleh 
para pemuda Balinuraga dapat terlihat 
dari berbagai aksi penyerangan yang 
dilakukan terhadap kelompok etnis 
lain, terutama kelompok etnis Lampung 
sebelum konflik Balinuraga tahun 2012. 
Di antara konflik yang terjadi adalah 
pembakaran rumah di Jabung Lampung 
Timur akibat kasus pembegalan motor 
terhadap salah satu masyarakat Bali yang 
terjadi di Jabung. Begitu juga untuk di 
wilayah Kabupaten Lampung Selatan di 
desa Catur Marga dan Gedung Dalem. 

Fakta tersebut memperlihatkan 
pergeseran identitas yang terjadi pada 
masyarakat Balinuraga. Tesis sekularisasi 
dalam sosiologi menyebut beberapa 
indikator krisis identitas, di antaranya 
kemunduran partisipasi dalam aktivitas 
dan upacara keagamaan, kemunduran 
pengaruh institusi keagamaan, 
kemunduran otoritas tradisional yang 
didukung oleh nilai-nilai moral secara 
keagamaan (Northcott, Michael S, 2002: 
303). Tesis Northcott ini juga terlihat di 
masyarakat Balinuraga di mana sebelum 
konflik, kegiatan keagamaan khususnya 
di tingkat anak-anak dan pemuda masih 
sangat kurang. Pada titik inilah peran 
pasraman sebagai lembaga pendidikan 
non-formal di dalam Hindu diharapkan 
mampu untuk mengembalikan sekaligus 
membentuk identitas Bali-Hindu yang 
memiliki sifat dan karakter terbuka, 
artinya masyarakat yang selalu siap 
membuka pintu untuk menyongsong 
kehadiran masyarakat. 

Strategi Pasraman Balinuraga dalam 
Pembentukan Identitas Hindu Inklusif

Pasraman sebagai Model Pembelajaran Non-
Formal Hindu

Pasraman sebagai sebuah 
model bagi proses bagi pembelajaran 

keagamaan di tingkat masyarakat Hindu 
yang berkembang sekarang diadopsi dari 
sistem pendidikan Hindu zaman dahulu 
di India yang disebut sakha atau patasala 
seperti yang disuratkan dalam kitab suci 
Weda. Sistem ashram menggambarkan 
hubungan yang akrab antara para guru 
(acarya) dengan para siswanya, bagaikan 
dalam sebuah keluarga (Titib, I Made, 
2013).

Pasraman yang ada di Balinuraga 
ada lima, yaitu: Govinda Ashram 
di Sidorahayu, Parama Shiwa di 
Sukamulya, Dwipayana Ashram di 
Banjarsari, Ganesha Ashram di Sukanadi, 
dan Kertiyasa Ashram di Pandearga 
(Wawancara dengan Aris Biantoro 
tanggal 16 September 2013). Sementara 
untuk dusun Jatirukun dan Sumbersari 
tidak terdapat pasraman karena memang 
komposisi masyarakat pada kedua 
dusun ini sebagian besar muslim baik 
dari kelompok etnis Bali maupun 
Jawa (Wawancara dengan I Gde Wije, 
pengurus Govinda Ashram tanggal 10 
Agustus 2013). Dari kelima pasraman yang 
ada di Balinuraga, Govinda Ashram di 
banjar Sidorahayu merupakan pasraman 
pertama yang ada di Balinuraga. Govinda 
Ashram telah ada sejak 1993, namun 
mengalami kevakuman aktivitas dan 
proses pembelajaran sejak empat tahun 
terakhir, yaitu sekitar tahun 1998 hingga 
pecah konflik di Balinuraga. Salah satu 
faktor kevakuman kegiatan Govinda 
Ashram adalah kekurangan sumber daya 
pengajar dan secara pendidikan pun 
bukan dari pendidikan agama. Sehingga 
aktivitas pembelajaran hanya sebatas 
dharma gita, yaitu kidung religi dalam 
Hindu dan aksara Bali. 

Pembentukan pasraman yang ada 
di Balinuraga pasca-konflik dilakukan 
atas inisiatif Parisada Hindu Dharma 
Indonesia (PHDI) dan tokoh-tokoh 
adat di Balinuraga. Nengah Maharta 
sebagai Ketua PHDI Provinsi Lampung 
sekaligus sebagai Ketua STAH Lampung 
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merupakan aktor kunci pembentukan 
dan pengaktifan kembali pasraman yang 
ada di Balinuraga. Dalam posisi sebagai 
Ketua STAH, pasca konflik Balinuraga 
Nengah Maharta mengirim mahasiswa 
untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) yang salah satu programnya 
adalah membentuk pasraman sebagai 
sebuah lembaga pembelajaran non-
formal agama Hindu (Wawancara dengan 
Dwi Marwanto, Wakil Sekretaris PHDI 
Propinsi Lampung tanggal 2 September 
2013). Pasraman terbagi menjadi tiga 
tingkatan, yaitu tingkat SD, SMP, dan 
tingkat lanjut yaitu prada (SMA ataupun 
pemuda). Adanya tiga tingkatan dalam 
pasraman merupakan konsep turunan 
dari pendidikan keagamaan di dalam 
Hindu yang disebut widia laya. Konsep 
widia laya membagi tingkatan pendidikan 
keagamaan ke dalam tiga tingkat, yaitu: 
pratama widia, madya widia, dan utama 
widia.(Wawancara dengan Aris Biantoro 
pengurus PHDI Propinsi Lampung 
tanggal 16 September 2013).

Konsep Tri Hita Karana sebagai Identitas 
Sosial Terbuka

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
pasraman Balinuraga bertumpu pada 
konsep Tri Hita Karana. Konsep ini 
merupakan kearifan lokal (indigenous 
wisdom) bersifat ideologis-sistemik yang 
berangkat dari filosofi dan ajaran umum 
dalam Hindu yang menjadi landasan 
untuk membangun modal sosial yang 
bersifat terbuka. Arti umum dari Tri 
Hita Karana adalah “tiga penyebab 
kebahagiaan”. Tri Hita Karana merupakan 
ajaran yang mengajarkan agar manusia 
mengupayakan hubungan harmonis 
dengan Tuhan (parahyangan), dengan 
sesama manusia (pawongan) dan dengan 
alam lingkungannya (palemahan) (Wiana, 
I Ketut, 2007: 4). 

Aplikasi ajaran Tri Hita Karana 
terlihat jelas pada model pembelajaran 

yang dilakukan kelima pasraman yang 
ada di Balinuraga. Program utama 
yang ada di pasraman Balinuraga adalah 
kirtanam. Kirtanam adalah bentuk pujian 
pada para dewa sebagai manifestasi dari 
Ida Hyang Widi Wasa melalui lantunan 
nyanyian religi, seperti om..namah..syiwa..
ya. Kirtanam sendiri merupakan program 
yang sedang gencar disosialisasikan oleh 
PHDI bagi umat Hindu Dharma. 

Kirtanam sebelumnya tidak 
dikenal di Balinuraga. Sehingga pada 
awal pembelajaran di pasraman yang 
memperkenalkan kirtanam terjadi 
penolakan dari para tokoh agama dan adat 
di Balinuraga. Tokoh-tokoh agama yang 
dalam hal ini adalah mangku memang 
umumnya berhaluan konservatif. 
Golongan konservatif ini, pemahaman 
dan pendidikannya mengenai Hindu 
Dharma lebih menekankan tradisi 
yang diwariskan oleh leluhur. Mereka 
menginginkan agar setiap ritual dan 
upacara baik adat maupun keagamaan 
dijalankan seketat mungkin dan harus 
sebisa mungkin sama seperti yang pernah 
dilakukan di Nusa Penida, Bali. Menurut 
mereka perubahan atau pun modernisasi 
dalam tata upacara dan ritual berarti ada 
proses pengurangan tahapan dalam tata 
upacara dan ritual tersebut. Negosiasi 
tentang konsep keagamaan ini terus 
dilakukan oleh pihak pasraman dengan 
dukungan PHDI dan mahasiswa STAH 
Lampung yang memperkenalkan 
kirtanam. Setelah melakukan berbagai 
pendekatan dengan tokoh adat terutama 
Mangku Gde Pande Wayan Gambar yang 
merupakan salah satu anak dari Sri Mpu 
Suci pendiri desa Balinuraga, akhirnya 
kegiatan kirtanam dapat diterima oleh 
masyarakat. 

Kirtanam awalnya hanya ada 
di Govinda Ashram dan Kertiyasa 
Ashram sebagai dua pasraman terbesar. 
Karena memang posisi keduanya 
adalah representasi dari dua warga 
yang mendominasi Balinuraga, yaitu 
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warga Pande dan warga Pasek. Kirtanam 
akhirnya menjadi sangat memasyarakat 
di Balinuraga dan menjadi salah satu 
kegiatan pemersatu antar banjar. Pada 
awalnya, pasraman menggalakkan 
kegiatan kirtanam ini dengan program 
yang disebut kirtanam road to banjar yang 
dilakukan setiap hari minggu sore. Untuk 
saat ini, kirtanam sudah melembaga 
di kalangan pemuda dan anak-anak 
Balinuraga yang dilakukan setiap bulan 
purnama sebagai kegiatan pemersatu 
antar banjar dan pasraman yang ada di 
Balinuraga. Sehingga pada saat kirtanam 
purnama diikuti rata-rata 400 hingga 500 
anak-anak dari tingkat SD hingga pemuda 
(prada). Kirtanam dijadikan sebagai 
kegiatan pemersatu antar pasraman yang 
ada di Balinuraga.

Nyanyian dan puji-pujian dalam 
konsep kirtanam mempunyai daya 
tarik tersendiri yang menggugah minat 
anak-anak untuk mengikuti kegiatan 
pasraman. Antusiasme anak-anak dan 
pemuda di dalam pasraman inipun atas 
dukungan pemangku adat maupun tokoh 
masyarakat. Bahkan jika ada yang tidak 
mengikuti kegiatan pasraman beberapa 
kali, maka langsung ditegur oleh kepala 
dusun atau klian banjar. Teguran diberikan 
tidak hanya pada peserta didik tetapi juga 
orang tuanya.

Setelah minat untuk mengikuti 
kegiatan pasraman tumbuh, pengurus 
pasraman dengan dukungan PHDI dan 
mahasiswa STAH mulai mengajarkan cara 
membaca sastra (sloka) yang merupakan 
isi dari Kitab Suci Wedha. Kegiatan 
pembelajaran sastra lebih ditekankan 
pada pembacaan Kitab Bhagavadgita dan 
Sarassamutccaya. Kegiatan pembelajaran 
kitab susastra Hindu inipun merupakan 
hal yang baru bagi masyarakat Balinuraga 
yang termasuk jabawangsa.

Bhagavadgita di dalam sistem 
keagamaan Hindu dipercaya sebagai 
kesimpulan dari Catur Wedha sehingga 
sering disebut sebagai Pancana 

Wedha, yaitu Wedha yang kelima yang 
merupakan kesatuan dari ajaran-ajaran 
wedha secara umum yang disabdakan 
langsung oleh Shri Kreshna pada zaman 
Dua Parayuga dalam perang Mahabharata 
yang memunculkan sabdagita. Posisi 
Bhagavadgita menjadi kitab suci di dalam 
agama Hindu sebagai panduan utama 
bagi manusia dalam zaman Kaliyuga 
(zaman terakhir). Bhagavadgita adalah 
salah satu tuntunan agar kebenaran tetap 
menjadi yang utama dalam kemerosotan 
moral dan etika. Agar dharma selalu tetap 
ada pada manusia yang terakhir dan 
dalam setiap penciptaan dan kelahiran 
manusia. Sementara Sarassamutccaya 
lebih kepada ajaran etika. Pembelajaran 
kitab susastra Hindu di dalam pasraman 
Balinuraga terbatas pada Bhagavadgita 
dan Sarassamutccaya salah satunya 
akibat keterbatasan distribusi kitab sebab 
pasraman ini belum terdaftar resmi di 
Bimas Hindu Kemenag RI.

Pembelajaran atas kedua kitab 
susastra Hindu tersebut di pasraman 
Balinuraga dalam upaya pengenalan 
konsep-konsep religius yang berkaitan 
dengan relasi antara manusia dengan 
Tuhan, sesama manusia, maupun 
dengan alam. Pada aspek hubungan 
antar manusia begitu juga dengan alam 
diperkenalkan konsep tat wam asi, yaitu 
hubungan harmonis manusia dengan 
makhluk. Definisi makhluk di sini baik 
manusia itu sendiri maupun alam. 
Dalam petikan Bhagavadgita dinyatakan 
semua makhluk itu sama. Tat Twam 
Asi mempunyai arti “engkau adalah 
aku dan aku adalah engkau.” Tat Twam 
Asi menjelma sebagai konsep Hindu 
tentang bagaimana menyayangi diri 
sendiri, demikian juga menyayangi orang 
lain bahkan lingkungan di sekitarnya. 
Apabila ditarik lebih jauh maka akan 
menumbuhkan tindakan hormat 
menghormati sesama umat beragama 
yang sangat diperlukan dalam kehidupan 
sehari-hari baik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
(Bandem, Putu Dupa, 2012). 
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Selain kirtanam dan pembelajaran 
kitab susastra Hindu, kegiatan pasraman 
lainnya adalah pembelajaran yoga 
terutama pada dasar-dasar yoga untuk 
setiap tingkatan pasraman. Aspek 
yoga yang diajarkan adalah pranayama 
(prana: energi/kekuatan dalam diri; 
yama: pengendalian) yaitu pengaturan 
nafas dan energi dalam tubuh manusia 
yang berfungsi untuk menahan 
dan mengendalikan ego atau nafsu. 
Pranayama memiliki banyak gerakan 
dan variasi yang intinya adalah cara 
menarik, menahan, dan mengeluarkan 
nafas. Pranayama dalam konsepsi Hindu 
akan menghasilkan jiwa yang tenang. 
Ketenangan jiwa akan berdampak pada 
pembentukan perilaku susila. Selain 
pranayama, juga diajarkan suryanamaskara 
sebuah bentuk pemujaan pada Dewa 
Surya yaitu Syiwa yang berwujud Surya 
karena matahari dianggap sebagai energi 
terbesar di alam semesta. Suryanamaskara 
dilakukan dengan dua belas gerakan 
pemujaan untuk menyingkirkan energi 
negatif dalam diri manusia. Pranayama 
dan suryanamaskara sebagai bagian dari 
yoga dilakukan pada subuh hari dalam 
ritual brahma muhurta dari jam 04.00 WIB 
hingga matahari terbit. Brahma muhurta 
sendiri merupakan bagian dari tri sandya 
yang merupakan sembahyang bagi 
para pengikut Hindu Dharma. Bagian 
tri sandya lainnya yang dilakukan pada 
siang hari adalah sandya siwana, dan sore 
hari sandya kala. Melalui pembelajaran 
yoga, anggota pasraman dibentuk menjadi 
seseorang yang memiliki perilaku susila 
yang mengarah pada Tri Kaya Parisudha. 

Kegiatan lain yang dilakukan 
pasraman Balinuraga adalah pembelajaran 
tentang sarana upakara yaitu banten 
(sesajen) untuk melakukan sebuah 
upacara atau ritual dalam Hindu. Di 
Pasraman Govinda kegiatan ini sangat 
intensif. Hal ini didukung sumber daya 
yaitu adanya sarati banten (orang yang 
ahli dalam pembuatan banten). Banjar 
Sidorahayu memang terkenal dalam 

pembuatan banten. Pasraman ini bahkan 
mulai menerima pesanan dari masyarakat 
sekitar untuk pembuatan canang sari, 
wadah-wadah untuk banten, ceper, dan 
tamas yang terbuat dari anyaman janur. 
Sarana upakara lebih mendekatkan 
anggota pasraman pada alam yang dalam 
konsep Tri Hita Karana berupa palemahan. 
Di sisi lain, aspek sosio-ekonomi pun 
dapat terjalin antara pasraman dengan 
masyarakat sekitar terutama dengan 
penduduk desa tetangga Balinuraga. 
Aspek ini menurut hemat peneliti perlu 
dikembangkan untuk menciptakan ruang 
sosial antar kelompok etnis, terutama 
masyarakat asli Lampung yang ada di 
sekitar Desa Balinuraga. Sebab kelompok 
etnis Lampung terkenal sebagai penghasil 
kelapa dan janur yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat Balinuraga.

Jika pada Govinda Ashram 
dengan karakteristik sarana upakara 
yang menonjol, maka pada Kertiyasa 
Ashram di Pandearga berinisiatif untuk 
menghidupkan kembali seka-seka terutama 
seka gong karena memang masyarakat 
Balinuraga yang ada dalam banjar ini 
sangat terkenal dengan seni tabuhnya. 
Hanya saja kendala selama ini adalah 
kurang terorganisirnya berbagai bakat 
alam tersebut. Dengan digalakkannya seka 
gong diharapkan dapat dijadikan sebagai 
counter-cultur terhadap budaya modern 
yang buruk dan sering berakibat buruk 
terhadap tingkah laku para pemuda. 

Bagi anak-anak dan pemuda, 
pengetahuan keagamaan merupakan 
konstruktor yang cukup berpengaruh 
dalam upaya mereka membentuk 
atau menafsirkan identitasnya sesuai 
dengan tantangan zaman. Di lingkungan 
keluarga dan komunitas, generasi muda 
mengalami pembentukan identitas oleh 
lingkungannya sebagai Bali Hindu. 
Kemudian, di dalam pasraman identitas 
Hindu Dharma terus dikonstruksi dan 
dimatangkan melalui berbagai kegiatan 
yang telah dirancang dengan tujuan 
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penanaman nilai-nilai inklusif dan 
harmoni kehinduan sebagai identitas 
keagamaan sekaligus budaya yang kuat. 

Ragam pembelajaran keagamaan 
di pasraman baik dalam bentuk kirtanam, 
seloka, dan pembacaan kitab suci, maupun 
kegiatan lainnya tertanam nilai-nilai etik 
kehinduan mampu mengubah watak 
dan membentuk identitas Hindu yang 
ramah dan terbuka. Dengan kata lain, 
bonding ke dalam baik secara individu 
dan kolektif akan mengarahkan identitas 
tersebut dapat dijadikan sebagai modal 
identitas yang bersifat bridging ke luar 
pada saat interaksi dengan masyarakat 
yang multi etnis maupun agama. Karena 
awalnya memang image atau citra yang 
terbangun tentang pemuda Balinuraga 
kurang baik. Dengan pembenahan ke 
dalam diharapkan mereka mampu untuk 
mengembalikan citra baik Balinuraga 
seperti masa-masa awal mereka membuka 
lahan di wilayah Lampung Selatan.

Sistem pembelajaran yang efektif 
dan kontinu bagi anak-anak dan pemuda 
Balinuraga di dalam pasraman mempunyai 
efek positif dalam kegiatan keagamaan 
di Balinuraga. Hal ini dapat terlihat 
hampir setiap sore pada saat dilakukan 
sembahyang, anak-anak dan pemuda 
memenuhi pura yang ada, terutama di 
Pura Puseh yang ada di Sidorahayu. 
Begitu juga satu realitas perubahan yang 
mendasar mereka sudah tidak pernah 
lagi terlihat bergerombol dan mabuk-
mabukan terutama di Pasar Patok dan 
sekitarnya sebagaimana dituturkan 
seorang warga berikut:

Secara umum sekarang sudah 
kondusif lah..selain mereka mulai 
membangun secara fisik [rumah dan 
fasilitas lain yang terbakar, pen.], moral 
pemudanya pun mulai bagus, katanya 
sekarang ada namanya parsaman 
[pasraman, pen.] yang mengajarkan 
budipekerti. Pemudanya lebih baik, ada 
perubahan. Mereka tidak pernah lagi 

ngumpul-ngumpul di perempatan pasar, 
mabok-mabokan, dan mengganggu 
orang. Naik motor pun sudah tidak 
kebut-kebutan lagi (KH,  masyarakat 
Sidorahayu desa tetangga Balinuraga. 
Wawancara. 25 Agustus 2013). 

Berdasarkan realitas tersebut 
terlihat bahwa sistem pembelajaran yang 
dilakukan pasraman di Balinuraga tidak 
hanya membentuk modal sosial yang 
bersifat mengikat ke dalam (bonding), 
tapi juga mengikat ke luar (bridging). 
Akarnya adalah dari filosofi dan ajaran 
Tri Hita Karana yang mengkonstruk 
identitas mereka sebagai masyarakat Bali 
yang mampu membangun relasi sosial 
yang harmonis dengan orang lain. Relasi 
sosial yang harmonis dengan orang lain 
–dalam pergaulan dengan masyarakat 
yang heterogen– memungkinkan modal 
sosial yang bersifat terbuka. Jadi, sistem 
sosial yang mengikat tersebut bukan 
hanya menciptakan relasi yang bersifat ke 
dalam komunitas mereka saja, tapi relasi 
dengan orang lain di luar komunitasnya 
(non-Bali Hindu).

Penutup

Balinuraga sebagai sebuah desa 
Hindu-Bali di Lampung merupakan 
komunitas etnis Bali yang berasal dari 
Pulau Nusa Penida. Faktor historis Nusa 
Penida sebagai tempat pengasingan 
tahanan politik membuat struktur sosial 
yang terbentuk bukan berdasarkan kasta, 
tetapi lebih pada konsep soroh atau warga 
(klan) yang disebut jabawangsa. Fakta 
ini melahirkan modal sosial yang baik 
berupa semangat egaliterian dan etos 
kerja tinggi sebagai upaya menampilkan 
eksistensinya di tengah kontestasi sosial 
masyarakat Hindu. Namun di sisi lain, 
status jabawangsa berpengaruh terhadap 
akses pengkajian agama akibat adanya 
konsep ajawera yang melarang jabawangsa 
untuk mempelajari langsung susastra 
Hindu. Konsekuensinya, kehidupan 
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keagamaan yang terbentuk berkarakter 
kuat dalam konsep ritual, namun lemah 
dari segi pemahaman ajaran, etika, 
dan konsep-konsep harmoni di dalam 
Hindu. Pada saat realitas ini berbenturan 
dengan modernitas dan perubahan sosial 
mengakibatkan masyarakat terutama 
para pemuda mengalami krisis identitas 
keagamaan. 

Pasraman sebagai pendidikan 
keagamaan non-formal di dalam Hindu 
dengan konsep Tri Hita Karana dijadikan 
sebagai media pembentukan kembali 
identitas yang terbuka dan ramah. Melalui 
kirtanam, seloka, dan pembacaan kitab suci 
(Bhagavadgita dan Sarassamutccaya), 
sarana upakara, seka gong maupun kegiatan 
lainnya yang berlangsung secara intensif 
mampu menanamkan nilai-nilai etik 
kehinduan dan membentuk identitas 
Hindu yang ramah dan terbuka. Dengan 
kata lain, bonding ke dalam baik secara 
individu dan kolektif mengarahkan 
identitas tersebut dapat dijadikan sebagai 
modal sosial yang bersifat bridging ke luar 
pada saat interaksi dengan masyarakat 
yang multi etnis maupun agama. 

Berdasarkan temuan penelitian, 
ada beberapa saran yang dapat 
dipertimbangakan sebagai kebijakan 
Kementerian Agama RI dan pihak terkait, 
yaitu: Pertama, meskipun pasraman 
merupakan lembaga pendidikan 
keagamaan non-formal, perlu ada 
penataan model pembelajaran terkait 
dengan materi, kurikulum, waktu, dan 
tempat pembelajaran. Kedua, perangkat 
hukum tentang status kedudukan 
organisasi pasraman agar dapat menjamin 
ketersediaan dana untuk pelaksanaan 
tugas dan fungsinya. Paling tidak ada 
dua pilihan yang dapat diambil, yaitu 
menjadikan pasraman sebagai bagian 
dari struktur organisasi Kemenag 
sebagai lembaga teknis sehingga dalam 
operasionalisasinya dapat menggunakan 
dana APBN atau menjadikan pasraman 
sebagai lembaga pendidikan keagamaan 
formal di bawah Kementerian Agama 
seperti status madrasah. Ketiga, 
mendorong pasraman berperan sebagai 
benteng budaya-keagamaan sekaligus 
agen institusi sosial guna mengisi ruang 
kosong dalam relasi sosial yang multi-
etnis dan agama. 
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Abstract

Many scholars carry out studies on the 
existence of Santri and Abangan in Java. 
Various books and journals discuss those 
studies but they just emphasize on debate 
between Islam and its local context. This 
paper aims to describe the relationship 
between Santri and Abangan that can build 
a tolerance in certain area in Java. This 
study employs qualitative approach and 
the data is collected through observation, 
document, and interview to some Muslims 
in Laweyan Mosque, Surakarta. The study 
shows that Abangan and Santri do not have 
restriction. This condition can hamper the 
development of Islamic radicalism in this 
ancient mosque.

Keywords: Santri-Abangan, Laweyan 
Mosque, Negara Mosque, Religious 
Activities, and Tolerance

Abstrak

Studi tentang keberadaan kaum Santri dan 
Abangan di Jawa telah banyak dilakukan 
para sarjana. Buku dan jurnal yang 
mengupas hal ini juga berserakan di banyak 
tempat. Akan tetapi, kebanyakan buku dan 
jurnal itu mengupas peristiwa masa lalu 
ketika Islam dan konteks lokalnya menjadi 
perdebatan tajam. Paper ini bertujuan untuk 
menyuguhkan relasi kaum Santri dan kaum 
Abangan belakangan ini yang ternyata 
dapat berjalan berdampingan. Penelitian 
kualitatif ini dengan mengutamakan 
pengumpulan datanya melalui teknik, 
observasi, studi dokumen dan wawancara 
terhadap jamaah Masjid Laweyan Surakarta 
ini memperlihatkan bahwa relasi antara 
Abangan dan Santri masih relatif cair. 
Kondisi inilah yang turut menghalangi 
berkembangnya paham Islam radikal di 
masjid kuno ini.

Kata kunci: Santri-Abangan, Majid Laweyan, 
Masjid Negara, Aktivitas Keagamaan, dan 
Toleransi

Pendahuluan

Tulisan mengenai awal mula 
masuknya Islam di Jawa dan tipologi 
keberislaman masyarakat Jawa telah 
demikian berserakan yang menyisir 
berbagai varian, mulai dari proses 
masuknya Islam ke Jawa, hingga 
beragamnya tipikal keberislaman orang 
Jawa (Geertz, 1960; De Graaf, 1963; 
Hefner, 1983 & 1985; Steenbrink, 1990; 

Azra, dan 1994 & 2002). Di samping itu, 
juga telah banyak analisis mengenai relasi 
ketegangan antara Santri dan Abangan 
di Jawa di masa lalu serta sedikit di 
Indonesia era Reformasi (Kahin, 1952; Jay, 
1963; Ricklefs, 1979; Benda, 1983; Pranwo, 
2009). Istilah Abangan dan Santri ini lalu 
dikaitkan dengan peristiwa Madiun 1948, 
juga peristiwa kekerasan 1965, hingga 
elite politik Orde Baru awal yang diisi 
kelompok Abangan.  
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Setelah era Reformasi, seiring 
berubahnya situasi sosial dan politik, 
menarik untuk melihat kembali keterkaitan 
antar kedua kelompok ini dengan 
menitikberatkan pada aspek lokal, yang 
mengkhususkan pada sebuah komunitas 
kecil yang berpusat pada sebuah masjid. 
Disertai upaya mengungkap konteks 
sosial dari masyarakat yang diteliti. 
Menurut Marvasti, salah satu dimensi 
dari penelitian etnografi menurut 
Marvasti adalah memperhatikan konteks 
sosial pada saat pengumpulan data (Amir 
B. Marvasti, 2004: 36), khususnya tentang 
pemahaman keislaman jamaah masjid, 
paper ini mencoba menyorot relasi kedua 
kelompok ini. Titik berangkatnya adalah 
situs keagamaan, yaitu sebuah masjid 
kuno Masjid Laweyan, yang terletak di 
wilayah Kota Surakarta. 

Untuk membahas relasi antara 
kelompok santri dan abangan 
seperti yang dijumpai dalam hasil 
penelitian, artikel ini meminjam teori 
mutikulturalisme yang berkembang 
antara lain di Kanada. Reitz (2009: 1) 
menyebutkan, multikulturalisme sebagai 
filsafat sosial dan dapat juga berbentuk 
kebijakan mengarah pada sebuah upaya 
untuk membangun kohesivitas sosial 
berdasarkan kelompok etnis dan budaya 
yang berbeda, lebih baik adalah dengan 
mengakui serta menghargai perbedaan 
yang ada. Langkah ini menjauhkan dari 
upaya penyempitan perbedaan atau 
bahkan merangkum semua kelompok 
dalam satu kesatuan.  

Terdapat beberapa alasan mengapa 
memilih Masjid Laweyan. Masyarakat  
Laweyan dikenal lama sebagai basis 
industri rumahan (home industry) batik, 
terutama jenis tulis, dan sejak 2006 
kampung ini dicanangkan sebagai 
Kampung Batik. Selain itu secara historis-
politis, Laweyan pernah dikenal sebagai 
basis tokoh pergerakan kemerdekaan 
dengan munculnya Samanhudi, yang 
bersama-sama HOS. Tjokroaminoto 
mendirikan Syarikat Islam (SI). Selain 

itu, daerah ini merupakan kantong milisi 
Hizbullah di era perjuangan. (http://
www.edisicetak.joglosemar.co/berita/
ironi-museum-samanhudi-57480.
html, diakses 20 Februari 2015).

Alasan lainnya, Laweyan yang 
dikenal sebagai basis kaum Santri terletak 
bersebelahan dengan daerah Belukan 
yang termasuk Kelurahan Pajang, lokasi 
bekas Kerajaan Pajang tempo dulu, 
yang mana pernah dikenal sebagai basis 
simpatisan kelompok terlarang di tahun 
1960-an. Tidak ketinggalan pula, alasan 
penampilan sarana fisik  juga tidak 
dapat dilewatkan, bahwa konstruksi 
rumah para juragan batik yang berpagar 
tinggi terutama di Kampung Laweyan, 
menyiratkan rasa ketidaknyamanan 
secara sosial, meskipun barangkali 
sekarang kadarnya menurun. 

Metode Penelitian

Untuk dapat menyelami 
dinamika Santri-Abangan ini, penulis 
menggunakan pendekatan wawancara 
dan observasi, sebagaimana kaidah 
dalam penelitian kualitatif. Penulis juga 
berusaha menggambarkan dinamika 
tersebut melalui sketsa gambar sehingga 
dinamika yang dimaksud semakin jelas. 

Penelitian dijalankan dengan 
menggunakan metode kualitatif, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi dan 
studi literatur. Dalam penelitian yang 
dilakukan, jamaah, pengurus, ustad 
yang aktif di masjid tersebut dan juga 
masyarakat yang menetap di sekitar 
masjid dijadikan subjek penelitiannya. 
Observasi dilakukan selama penelitian 
terutama terhadap kegiatan keagamaan 
dan simbol-simbol keagamaan dan tidak 
lupa berbagai sudut bangunan masjid 
yang memiliki pemaknaan yang merujuk 
pada nilai-nilai keagamaan. Observasi 
juga dilakukan terhadap kehidupan 
masyaraat sekitar masjid. 
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Hasil dan Pembahasan

Sekilas Masjid Laweyan, Surakarta

Masjid ini menurut sejarah lisan 
berdiri tahun 1546 dan dipandang 
masjid tertua di Surakarta. Sebelum 
menjadi masjid, adalah sebuah bangunan 
panggung, tempat persembahyangan 
agama Hindu Jawa di bawah pengaruh 
Ki Ageng Beluk. Konon, pada waktu itu 
terjadilah pertemuan Ki Beluk dengan 
tokoh lain, yaitu Ki Ageng Henis. Nama 
yang disebut terakhir dikenal sebagai 
tokoh Islam. Tempat pemujaan itu 
kemudian diserahkan Ki Beluk kepada 
Ki Ageng Henis yang lantas dirubah 
fungsinya menjadi masjid. Versi lain 
mengatakan, dulu Ki  Ageng Beluk 
telah masuk Islam sebelum kemudian 
menyerahkan tempat itu kepada Henis. 

Masih menurut sejarah lisan, Ki 
Ageng Henis adalah leluhur dari para 
raja Mataram Islam. Diceritakan bahwa, 
Ki Ageng Henis adalah putra dari Ki 
Ageng Sela, tokoh tempo dulu yang akrab 
dengan legenda penangkap petir yang 
menyambarnya. Disebut leluhur kerajaan 
Mataram, Ki Ageng Henis merupakan 
ayahanda dari Ki Pemanahan. Ki 
Pemanahan, atas jasa baiknya membantu 
Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya, 
Raja Pajang) dalam menumpas Aria 
Penangsang dari Kerjan Jipang, ia 
diberi hadiah alas Mentaok di wilayah 
pesisir selatan. Kepadanya disyaratkan 
tidak boleh mendirikan kerajaan. Akan 
tetapi, lain orangtua lain anak. Oleh 
anaknya, Sutawijaya, kesetiaan ayahnya 
itu dipudarkan, dan ia membangkang 
terhadap Kerajaan Pajang. Ia dianggap 
membangkang, Sultan Hadiwijaya dan 
pasukannya saat itu sebenarnya hendak 
mendatangi Sutawijaya. Akan tetapi, 
ketika hendak menyeberangi Kali Opak 
di daerah Prambanan, kali itu dipenuhi 
lahar serta bebatuan dari letusan Gunung 
Merapi, sehingga Hadiwijaya dan 
pasukannya tidak dapat menyeberang. 
Hadiwijaya dan pasukannya kemudian 

menyingkir ke daerah Tembayat, Klaten. 
Di situlah akhir cerita Kerajaan Pajang, 
tidak tercatat keberlanjutan generasi yang 
menguasai Kerajaan Pajang tersebut, 
selain beberapa raja kecil yang tunduk 
pada Mataram. Episode selanjutnya 
adalah episode Mataram di bawah 
Panembahan Senopati (Depdikbut RI, 
1999: 114-116). Ia kemudian menjadi 
raja pertama Mataram dengan gelar 
Panembahan Senopati. Istananya saat 
itu masih di Kotagede, belum pindah ke 
Kartosura.

Masjid Laweyan dengan bentuknya 
sekarang ini atas prakarsa Susuhunan 
Pakoe Boewono (PB) X sekitar tahun 
1850-1875 (Wawancara dengan Bela 
Alaf (bukan nama sebenarnya), Ketua 
Perkumpulan Kampung Batik Laweyan, 
Dosen Arsitektur UMS serta Ketua 
Pengurus Ranting Muhammadiyah 
Laweyan. 24 Oktober 2009). Bangunan 
lama masih berupa rumah panggung. 
Untuk renovasi itu, saka (tiang) serambi 
dahulu merupakan bekas tiang pendapa 
Kraton Kartosuro. Sebelumnya, Kraton 
Kartosuro terlebih dahulu pindah ke Desa 
Solo, kemudian tiang-tiangnya dipakai 
untuk masjid Agung Surakarta. Ketika 
Masjid Agung Surakarta direnovasi di 
jaman Raja PB X, saka-saka-nya kemudian 
digunakan untuk membangun serambi 
Masjid Laweyan (Wawancara dengan 
Bela Alaf [bukan nama sebenarnya], 
Ketua Perkumpulan Kampung Batik 
Laweyan, Dosen Arsitektur UMS serta 
Ketua Pengurus Ranting Muhammadiyah 
Laweyan. 24 Oktober 2009).

Sampai dengan tahun 1925, masjid 
yang dipakai jumatan di Surakarta, 
hanya 4 masjid; yaitu Masjid Laweyan 
bersama dengan Masjid Agung, Masjid 
Mangkunegaran, serta Masjid Kepatihan. 
Kemudian di tahun 1925 berdirilah 
Masjid Tegalsari, masjid “swasta” yang 
didirikan oleh individu di luar kraton 
untuk pertama kalinya. Masjid tersebut 
didirikan oleh H. Safawi, ayahanda Abdul 
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Rozak Shafawi, pimpinan Pesantren Al 
Muayyad, Surakarta yang kala itu hanya 
dipakai untuk sholat jumat saja. H. Safawi 
adalah seorang Santri dari Pesantren 
Termas, Pacitan dan belakangan menjadi 
juragan batik. Lokasi masjid ini tidak jauh 
dari Kampung Laweyan.

Untuk keperluan itu, pihak masjid 
baru ini harus minta izin terlebih dahulu 
kepada pihak kraton. Hal ini tidak lain 
sebab empat masjid di atas dikelola 
kraton dan mengharuskan adanya 
40 jamaah, yang setiap setelah sholat 
jumat para jamaah diberikan uang oleh 
kraton. Atas persetujuan dipakainya 
Tegalsari, oleh kraton diberi syarat untuk 
dapat menghadirkan 40 orang dan juga 
menjamin 40 orang tersebut (Wawancara 
dengan Kadir Sulaiman, tanggal 28 
Oktober 2009). 

Gambar Masjid Laweyan, terletak di Kampung Belukan, Kelurahan Pajang, Laweyan, 
Surakarta (Tampak dari depan. Renovasi dan pengecatan terakhir Agustus 2009)

Arsitektur Jawa dan Gujarat

Luas seluruh bangunan masjid 
ini sekitar 700-an meter persegi dengan 
panjang 25 meter dan lebar 35 meter. 
Masjid ini terdiri dari bagian dalam dan 
serambi. Di samping sebelah kiri dari 
“mihrab” digunakan kantor TPA serta 

perpustakaan, sementara di sebelah 
kanan dari mihrab diperuntukkan tempat 
wudlu serta toilet. Di belakang masjid 
terdapat makam kraton, sementara 
di depan dan di sebelah kiri masjid 
merupakan jalan umum. Terdapat dua 
pintu utama di Masjid Laweyan, yaitu 
pintu serambi dan pintu tengah. Pintu 
tengah selalu dikunci apabila di masjid 
tidak ada aktivitas. Sebaliknya, pintu 
serambi lebih sering terbuka.

Sewajarnya masjid dengan ketuaan 
bangunannya, mimbar khutbah yang 
terletak di ruangan masjid, terbuat 
dari ukiran kayu antik yang terukir 
sedemikian rupa dan masih tertuliskan PB 
X. Empat tiang dari kayu jati  menyangga 
dengan kokoh bangunan masjid yang 
berlantaikan ubin berwarna putih itu. 
Bagian depan masjid, di belakang mihrab 

telah ditutupi karpet panjang. Adapun 
di pojok belakang sebelah kanan dari 
mihrab diberi sekat untuk perempuan 
mengikuti sholat jamaah. 

Adapun di ruangan serambi lebih 
terbuka. Ruangan serambi itu berubin 
warna putih dan enam tiang penyangga 



84 Zaenal abidin eko Putro

HARMONI       Januari - April 2015

berdiri kokoh. Di bagian depan terdapat 
bedug dan kentongan, serta kotak amal 
(lihat denah). 

Keterangan :
Mihrab
Mimbar
TPA/TPQ
Sholat Putri
Tempat Wudlu & Toilet
Halaman
Makam Kiai Henis
Makam Ki Beluk
Rumah Penjaga Makam Kraton
Aula/Joglo
Bedug & Kentongan

Adanya serambi serta bedug dan 
kentongan ini digolongkan sebagai masjid 
dengan ciri khas Indonesia, hal mana 

menurut de Graaf berbeda dengan dunia 
Muslim lainnya yang umumnya memiliki 
menara. Di dunia muslim lainnya, 
kumandang azan diperdengarkan dari 
ketinggian menara, sementara masjid 
khas Tanah Air menggunakan bedug 
sebagai panggilan sholat.

It  is  striking  that  though  minarets  
are  so prevalent elsewhere  in  the 
Muslim  world,  the  Indonesian  
mosque  originally had  no  minaret.  
So one wonders, where the daily call 
to prayer could take place.  Perhaps 
from the top of the building. It is also 
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remarkable, that  Indonesians  often  
open  the  call  to  prayer by  the  beating  
of  a large  drum,  the bedug (De Graaf, 
Ibid. Hal. 2).

Makam kraton merupakan tempat 
peristirahatan terakhir keluarga kraton. 
Menurut sejarah lisan, salah satu Raja 
Surakarta PB II dimakamkan di tempat 
itu. Selain itu juga dimakamkan kerabat 
kraton yang lain. Ki Ageng Henis dan Ki 
Beluk juga dimakamkan di sarean (makam, 
jawa) itu. Sebagaimana diketahui, PB II 
lahir 1711, putra Amangkurat IV. Naik 
tahta tahun 1726, dan memerintah hingga 
tahun 1749. Pada saat pemerintahannya, 
Kraton Mataram di Kartosuro mengalami 
kerusakan akibat pemberontakan orang-
orang Cina. Orang-orang Cina memusuhi 
kraton karena dianggap berpihak 
kepada Kompeni Belanda yang telah 
menghabisi orang-orang Cina di Batavia 
pada tahun 1740. Di saat yang sama, 
kraton tidak pernah luruh dari konflik 
internal mengenai perebutan tahta 
kerajaan. Salah satu keluarga bangsawan 
kraton, Garendi (Sunan Kuning) turut 
serta dalam pemberontakan terhadap 
kraton Mataram di Kartosura bersama 
orang-orang Cina. Terjadilah apa yang 
disebut ”Geger Pecinan”. PB II berhasil 
meloloskan diri ke Ponorogo. Untuk 
kembali ke singgasananya, ia meminta 
bantuan pasukan kompeni Belanda 
untuk menumpas para pemberontak. 
Tentu saja kompeni menuntut konsesi 
yaitu wilayah kekuasaan Surakarta 
Hadiningrat di pesisir utama. Namun 
setelah pemberontak berhasil dihalau, 
istana terlanjur hancur. Karena itulah 
diputuskan untuk pindah ke Desa Solo. 
Perpindahan itu tercatat tanggal 17 
Februari 1746 (Depdikbut RI. 1999: 73-81). 

De Graaf dengan mengutip 
J.P.Moquette (1912), .R.  van  Hoevell 
(1847), serta J. Burgess (1896) menandai 
masjid yang bergandengan dengan 
makam ini bukanlah produk lokal, 
melainkan rembesan dari luar, tepatnya 

dari wilayah muslim di negeri lain, yakni 
Gujarat, termasuk pula batu nisannya.

It  is  remarkable, that  the  oldest  
Muslim  graves  such  as  those  at  
Pasei  in  North Sumatra  and  at  
Gresik (Grissee) in  Java  display a 
strong resemblance  to  similar  graves  
at Gudjarat. In  many  cases  the stones  
themselves  were  made  overseas  and  
sent  ready  for  use  to Indonesia.  One  
tomb-stone  even  showed  a damaged  
Hindu  representation  on  the  back  and  
therefore  was probably robbed  from  a 
heathen  temple. This  is  an  indication  
that  we might  go  and  seek  for  the 
pattern  of  the  Indonesian  mosque in  
the  same  country  these  tombstones  
came  from (De Graaf. Op.Cit. hal. 4).

Masjid Laweyan dengan makam 
kratonnya adalah menjadi bukti sejarah 
proses perembesan kebudayaan Islam 
dari luar masuk ke Indonesia. Dengan 
demikian semakin menegaskan bahwa 
proses masuknya Islam sangat kuat 
dipengaruhi oleh kebudayaan Islam 
dari Asia Selatan. Pandangan ini 
barangkali kurang disukai karena 
landasan struktural yang dipakai de 
Graaf dalam menganalisis kesamaan 
kebudayaan Islam di Nusantara dengan 
masyarakat muslim di Gujarat kala itu. 
Orang Gujarat ini adalah para pedagang 
yang melakukan perjalanan niaga ke 
pelabuhan di Nusantara. Pandangan lain 
berkaitan dengan masuknya Islam ke 
Nusantara ini masih banyak lagi model, 
salah satunya seperti kalangan sufi yang 
melakukan pendakwahan dan juga lewat 
jalur politik (De Graaf seperti dikutip Nur 
Syam. Op.Cit. Hal. 63).

Karakter Ke-Islaman Jamaah Masjid 
Laweyan

Hampir dapat dikatakan, bahwa 
jamaah dewasa di masjid ini sekarang 
adalah didikan TPA di tahun-tahun 
1970-an/1980-an. Dilihat dari segi akidah 
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sudah mapan, hanya saja dari tingkat 
ekonomi tergolong menengah ke bawah. 
Mereka tetap terikat dengan masjid ini, 
di tengah banyaknya masjid di Kelurahan 
Laweyan. 

Ada pula segelintir jamaah diminta 
gurunya untuk sholat empat puluh waktu 
(sholat arbain) di Masjid Laweyan, karena 
menganggap masjid ini lain dari pada yang 
lain. Jamaah tersebut mengikuti sholat 
di masjid ini karena tuahnya. Karena itu 
dapat dikatakan, jamaah Masjid Laweyan 
ini dari berbagai macam latar belakang, 
yang dapat dikatakan campuran dari 
berbagai kelompok dan strata sosial. 
Mereka sebagian  berasal dari lingkungan 
Kampung Laweyan, Kampung Belukan, 
ada juga dari Kampung Bratan yang 
terletak bersebelahan dengan Kampung 
Belukan. Selain itu juga dari daerah 
Cemani maupun Ngenden (keduanya 
adalah wilayah Sukoharjo). 

Salah satu faktor jamaah dari daerah 
agak jauh dari masjid adalah mengharap 
tuah-nya masjid ini. Karena usia masjid 
yang juga sudah sangat lama, banyak 
jemaah datang dari kampung yang agak 
berjauhan. Jamaah seperti Tumon yang 
juga bukan tinggal di Belukan ataupun 
Laweyan memanfaatkan masjid ini untuk 
berzikir. Dengan semakin mendekatkan 
diri kepada Yang Maha Kuasa, hatinya 
menjadi lebih tentram. Ia melakukan 
dzikir sendiri saja. Ia mengaku datang 
ke masjid tidak tentu waktunya, tetapi 
ketika keinginan itu muncul, ia berangkat 
ke masjid ini (wawancara dengan Tumon 
(bukan nama sebenarnya), jamaah Masjid 
Laweyah, 3 Nopember 2009). Hal seperti 
ini juga diungkapkan Paridi (bukan 
nama sebenarnya) yang tinggalnya di 
Cemani, tidak jauh dari Pondok Ngruki, 
lebih kurang 1 km jaraknya dari Masjid 
Laweyan. Ia rasakan, masjid Laweyan 
memang lain. Ia membandingkan 
kalau ada orang membuat masjid baru, 
kekuatannya masih dimiliki masjid tua 
seperti Masjid Laweyan ini. Baginya, 

masjid ini adalah pertama kali di Solo. 
Masjid Gede Solo masih lebih muda 
ketimbang masjid ini. Masjid ini berdiri 
semasa Kraton Kartosura sebelum 
kemudian pecah menjadi Kraton Solo dan 
Yogya (Wawancara. 2 Nopember 2009). 

Secara umum, jamaah masjid ini 
kebanyakan berprofesi wirausaha dalam 
skala kecil, sekalipun ada juga yang 
menjadi pegawai PNS, buruh pabrik, dan 
sebagainya. Profesi wiraswasta dijalani 
misalnya mereka pada pagi hari kerja 
di pabrik, sorenya turut membatik, atau 
ada juga penjahit batik. Mereka juga 
kebanyakan bukan kalangan akademisi. 
Ada pula jamaah berprofesi sebagai 
tukang terapi (urut). Jamaah yang 
berprofesi sebagai juru pijat ini adalah 
Tumon, yang tinggalnya di Ngenden, 
Sukohardjo. Ia jalani profesinya itu dengan 
cara keliling dari rumah ke rumah sesuai 
panggilan. Ia sering sholat di Masjid 
Laweyan, tetapi malah mengaku hampir 
tidak pernah mengikuti jumatan di masjid 
itu. Sekarang ini menjadi terapis menjadi 
mata pencahariannya. Untuk ini ia tidak 
memasang tarif, sebab menurutnya malah 
rugi. Orang memberi upah tergantung 
penghargaan terhadap dirinya. Terapi 
yang ditekuninya menggunakan tenaga 
prana (Wawancara. 3 Nopember 2009). 

Dilihat dari segi akidah, menurut 
keterangan dari salah satu takmir, dapat 
dilihat adanya perkembangan paradigma 
Islam yang sudah benar, yaitu Islam yang 
dari Timur Tengah. Mereka sudah peduli 
misalnya dengan pengaturan shof. Ia 
membandingkan dengan Masjid Makmur 
yang masih bertahan dengan konsep 
lama, konsep tradisional, meskipun 
mereka lebih dulu Islamnya (Upik 
Husain. Wawancara. 30 Oktober 2009).

Kebenaran akan Islam yang 
didefinisikan Islam dari “Timur Tengah” 
ini disuarakan oleh takmir masjid 
yang memang mengaku tidak pernah 
mengunjungi makam leluhur raja-raja 
Mataram yang terletak di belakang 
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masjid. Ia bahkan tidak senang dengan 
digunakannya masjid oleh orang luar yang 
hendak masuk ke makam. Ia inginnya 
memisahkan masjid dengan makam. Ia 
juga mengaku dekat dengan kalangan 
lasykar, gerombolan pemuda Islam yang 
sering melakukan sweeping di Surakarta 
dan sekitarnya, dan pernah ditawari jasa 
lasykar untuk melakukan aksi sweeping di 
Belukan, namun ia masih berkeberatan 
akan dampak pasca sweeping itu. Ia malah 
tengah menjalin pertemanan dengan 
beberapa kaum Santri baru di Belukan. 

Akan tetapi kebenaran Islam 
dengan mengacu pada “Islam Timur 
Tengah” itu tidak serta merta menjadi 
pemahaman dominan di masjid ini. 
Terdapat warna lain dari jamaah masjid ini 
yang berbeda dengan pemahaman salah 
satu informan di atas. Jamaah masjid ini 
adalah masyarakat yang heterogen baik 
dalam sisi status sosial, ekonomi, maupun 
paham keagamaan. Karena itu, toleransi 
lebih diutamakan ketimbang fanatisme 
terhadap masing-masing kelompok atau 
golongan. 

Betapa toleransi telah menjadi 
bagian dari keseharian hidup masyarakat 
yang menjadi jamaah di masjid ini 
terbetik kasus salah satu sosok penting 
di Laweyan, bernama Maulana 
Muhammad (nama sebenarnya ada 
pada peneliti), pernah menjadi anggota 
DPRD Surakarta, yang juga menantunya 
Amir, SH. pengasuh Pesantren Ngruki. 
Maulana Muhammad ini pernah menjadi 
wakil Kadir Sulaiman di dalam Takmir 
Masjid Laweyan. Pemahaman umum 
akan mengarah pada figur satu ini yang 
mengusung Islam radikal, terkait dengan 
latar belakang Ngruki-nya, namun 
menggelikannya ia ternyata juga mau 
ikut tahlilan yang identik dengan pihak 
yang berbeda dengan Ngruki. Selain itu, 
ketika membaca sholawat juga menyebut 
sayyidina. Menurut Kadir Sulaiman, Kakek 
Maulana Muhammad, Mbah Musanni, 
adalah pengurus Muhammadiyah, tetapi 

juga bertahlil. Musanni adalah ketua 
mahkamah pengadilan tinggi. Untuk hal 
ini Kadir Sulaiman bertutur, ”Di sini itu 
seperti sifatnya orang Masyumi, akidahnya 
kuat, tetapi tetap tunduk kepada negara. Ada 
juga jamaah dari Ngruki di situ. Mereka 
saling berinteraksi dan ramai berdiskusi. 
Namun setelah itu baik lagi.” (Wawancara. 
28 Oktober 2009).

Sulaiman menambahkan, di 
Laweyan juga terdapat salah seorang 
ustadz yang sekarang aktif di Masjid 
Baiturrahim, adalah keras dalam 
pemahaman secara akidah. Diketahui 
juga ia adalah mantan pengikut Warsidi di 
Lampung. Akan tetapi menurut Sulaiman, 
untuk urusan furuiah, perbedaan cabang 
keIslaman, sosok ini toleransinya cukup 
tinggi. 

Dengan meminjam analisis simbol 
dalam ragam fenomenologi dapat 
dipinjam di sini untuk melihat fenomena 
yang tampak di Masjid Laweyan ini. 
Dalam disiplin fenomenologi, essensi 
(wessen) selalu ditentukan oleh apa yang 
tampak (erschinungen) (Erricker, Clive, 
1999: 110).

Beberapa simbol material yang 
tampak menonjol di masjid ini adalah 
serambi, yang menunjukkan tipe masjid 
perpaduan antara kultur lokal dan 
Islam. Juga ada kentongan dan bedug, 
yang masih berdiri tegak, sekalipun 
dibunyikan setahun sekali. Menunjuk 
pada dua simbol material ini sebenarnya 
mengacu pada unsur kelokalan masjid 
ini. Sampai hari ini, simbol material ini 
masih berdiri kokoh, sekalipun ada reaksi 
dari sebagian jamaah yang dibuktikan 
dengan tidak lagi dipukulnya kentongan 
maupun bedug tersebut, kecuali pada 
waktu lebaran.

Pada simbol perilaku, dapat dilihat 
adanya azan sholat Jumat yang dua kali, 
sholat Rowatib yang tidak menggunakan 
wirid secara jahr (keras), dan tidak berdoa 
qunut waktu subuh. Azan sholat Jumat 
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sebanyak dua kali menunjuk pada kultur 
keberagamaan yang banyak dilakukan 
warga nahdliyin, sementara tidak berdoa 
qunut dan tidak berwirid secara jahr 
adalah umum dimaklumi sebagai bagian 
dari kultur warga Muhammadiyah. 
Uniknya simbol perilaku yang aneka 
warna ini masih berjalan hingga sekarang. 

Atas perbedaan dan keragaman 
di atas, sejauh ini hampir tidak pernah 
terjadi persolan yang menjurus konflik 
horisontal yang disulut dari perbedaan 
mengenai paham KeIslaman. Hampir 
pasti, sekalipun tetap menjunjung tinggi 
pada penerapan syariah Islam, tetapi 
mereka paling menghindar dari cara-
cara kekerasan. Begitu pula jamaah 
yang cenderung dengan kelokalannya 
juga masih bertahan. Demikianlah 
keunikan masjid ini yang sejauh ini 
dianggap menjaga netralitas, atau 
tepatnya mengakomodir berbagai unsur 
perbedaan pemahaman keagamaan para 
jamaahnya. 

Santri-Abangan: Dari Ketegangan 
Hingga Bertoleran 

Kajian tentang tipologi 
keberislaman orang Jawa telah ditempuh 
oleh Clifford Geertz dalam disertasinya 
yang terbitkan dengan judul The Religion 
of Java (1961). Geertz yang membagi 
secara tegas keberagamaan orang Jawa 
yang cenderung sinkretik dalam cirinya 
yaitu Santri, Abangan dan Priayi itu 
diuji kembali oleh Woodward. Dalam 
tulisannya mengenai Islam di pusat 
kekuasaan Jawa, yaitu Kraton Yogyakarta, 
ternyata bukan gambaran Hindu dan 
Islam yang sinkretik, melainkan hubungan 
Islam dengan budaya lokal yang bersifat 
kompatibel. Berdasarkan penelusuran 
terhadap teks Islam didapatkan data 
bahwa berbagai ritual di pusat kerajaan 
Islam Jawa secara signifikan terkait 
dengan tradisi Islam universal, yang 
bersumber dari teks Islam itu sendiri. 

Karena itu Islam di Jawa adalah Islam 
yang kotekstual dan akulturatif. Bahwa 
adanya doa dan pemberian makanan 
adalah anjuran dalam Islam (Syam, 2005: 
21-22).

Sekalipun banyak koreksi terhadap 
Geertz, yang agak mutakhir dilakukan 
oleh Bambang Pranowo (2009), dalam 
kenyataannya pandangan Geertz terutama 
terhadap tipologi Santri dan Abangan 
sulit dimentahkan. Hal ini apalagi jika 
melihat hubungan antara Santri dan 
Abangan yang sama-sama eksis dan 
pernah begitu keras persinggungannya 
di tahun 1940-an hingga 1970-an. Hefner 
(1987: 533), sebagai salah satu ”pembela” 
Geertz mengkategorikan Abangan ke 
dalam Javanist Muslim, yang secara tradisi 
digambarkan sebagai perpaduan sinkretis 
berbagai unsur antara lain animis, Hindu-
Buddhis, serta elemen-elemen Islam 
yang berkembang dan meluas di tengah 
masyarakat pedesaan Jawa. Adapun 
Santri secara tradisi digambarkan sebagai 
varian dalam Islam yang lebih ortodoks. 
Kelompok terakhir ini berkembang 
secara khusus di kalangan pedagang 
dan petani kaya. Hanya saja penggunaan 
istilah Abangan sendiri, Hefner kurang 
sependapat, dengan alasan di antaranya 
di sebagian wilayah Jawa, istilah tersebut 
bermakna pejoratif dan sangat jarang 
disebutkan oleh penganutnya sendiri 
(Javanist muslim). Karena itu Hefner 
lebih memilih istilah Islam Jawa (Javanese 
Muslim), atau Kejawen (Javanist) atau 
mengutip Koentjaraningrat (1985: 316), 
disebut Agama Jawa (Javanese Religion). 

Selebihnya, menurut Hefner (1987: 
534), pemilahan antara Santri (Ortodox 
Muslim) dan Abangan (Javanese Muslim), 
sejak lama banyak digunakan untuk 
menguatkan kategori dalam menganalisis 
aspek politik dan agama masyarakat 
Jawa. Menurut Benda (1983), pemilahan 
ini digunakan untuk menjelaskan pola-
pola kompetisi elit di era sebelum 
perang (pre-war), jaman Jepang, dan 
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awal Kemerdekaan. Pemilahan ini 
juga bermanfaat digunakan untuk 
menganalisis mobilisasi pemilih partai 
dan pemilu di tahun 1950an (Feith, 1957), 
kegagalan PKI dalam membangun aliansi 
kelas kaum miskin desa (Mortimer, 1982; 
Wertheim, 1969), hingga kuatnya unsur 
Abangan di pentas politik dan militer di 
awal Orde Baru (Emerson, 1978). 

Selain penjelasan dan kritik dari 
para Indonesianis tersebut di atas, muncul 
pula respon hingga sanggahan dari para 
sarjana dalam negeri. Bambang Pranowo 
dalam disertasinya yang dialihbahasakan 
ke Bahasa Indonesia dan diberi judul 
Memahami Islam Jawa (2009) berupaya 
menyanggah dikotomi santri abangan 
Geertz. Baginya, status abangan bukanlah 
barang jadi, atau kenyataan mengada 
(state of being), melainkan bahwa status 
abangan harus dipahami sebagai situasi 
dalam proses menuju atau menjadi (state 
of becoming). Oleh karena itu, dikotomi itu 
tidak lagi benar-benar tepat untuk melihat 
karakter keberislaman masyarakat 
Indonesia dewasa ini. 

Namun demikian, dikotomi Santri-
Abangan terlihat masih tepat ketika 
mengikuti penelusuran Permana (2010) 
yang mencoba mendekati dikotomi dua 
kategori keberislaman itu dengan teori 
contentious  politics dalam penelitiannya 
terhadap dinamika masyarakat 
Ngandong (Klaten). Konflik internal yang 
lama tiarap pasca peristiwa 1965, ternyata 
masih mengendap dan kemudian 
bangkit kembali di era Reformasi dengan 
melibatkan kelompok eksternal. 

Keberagamaan Masyarakat Sekitar Masjid 
Laweyan

Kelurahan Laweyan berada di 
bagian barat daya Kota Surakarta. Daerah 
ini berada di perbatasan antara Kota 
Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. 
Sejak dulu, daerah ini dikenal sebagai 

daerah home industry batik di Surakarta. 
Kelurahan Laweyan terbagi dalam 10 RT 
dan 3 RW. Menurut pemetaan karakter 
keagamaan masyarakatnya, sekitar 
lima puluh tahu lalu dikenal perbedaan 
antara wilayah basis “hijau” yang 
hanya menyempil di satu RT, yaitu RT 2 
(Kampung Setono), yang kini termasuk 
dalam RW 1. Adapun masyarakat RW 
1 lainnya, mulai dari batas Batik Merak 
Manis sampai tugu tengah Kampung 
Laweyan, ditambah masyarakat di RW 
2, dan RW 3 dikenal wilayah “merah”. 
Kaum Santri di wilayah Setono yang 
jumlahnya sedikit ini bukan sekadar 
Santri, melainkan aktif dalam kegiatan 
keislaman. Dalam wawancara dengan 
Kadir Sulaiman (bukan nama sebenarnya), 
Ketua Takmir Masjid Laweyan,  28 
Oktober 2009, ia mengaku, pada saat 
kecilnya, antara tahun 1964-1965 di saat 
terjadi pergesekan antara umat Islam 
dan PKI, muncul rasa ketakutan setiap 
menyeberang sungai Laweyan.

Kondisi Hingga Akhir Era Orde Baru

Jemaah masjid Laweyan adalah 
masyarakat atau umat yang tinggal 
di sekitar Masjid Laweyan, baik yang 
tinggal di Kelurahan Laweyan maupun 
Kelurahan Pajang. Kedua kelurahan 
tersebut secara administratif menjadi 
bagian dari Kecamatan Laweyan dan 
hanya dipisahkan oleh sungai yang 
sangat bersejarah. Konon, sungai ini 
menjadi sarana transportasi serta bandar 
pelabuhan Kerajaan Pajang di abad 
16, yang disebut Bandar Kabanaran. 
Masjid tersebut berdiri kokoh di pinggir 
sungai, disusupi sepenggalan jalan yang  
menghubungkan Kelurahan Laweyan 
dengan wilayah Sukoharjo.

Berdasarkan informasi dari 
tokoh masyarakat Laweyan, sampai 
dengan tahun 1965, lingkungan persis 
sekitar lokasi masjid, yaitu Kampung 
Belukan, Kel. Pajang, sebenarnya 
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kurang mendukung bagi keberadaan 
masjid. Wilayah itu dahulu malah basis 
pendukung Partai Komunis Indonesia 
(PKI) (Kadir Sulaiman. Wawancara. 28 
Oktober 2009).

Bahkan, DN. Aidit, yang ditangkap 
di depan Gedung Mawar, Jalan Radjiman, 
Surakarta, sebelum tertangkap pernah 
bersembunyi di rumah salah satu warga 
yang terletak di sebelah barat masjid. 
Karena itu pula, jarang diselenggarakan 
kegiatan keagamaan di Masjid Laweyan, 
kecuali untuk pengajian hari besar 
Islam seperti peringatan maulud Nabi, 
peringatan Isra Miraj dan Ramadhan saja. 
Pengguna masjid pun paling banyak dari 
Kampung Laweyan sebab masyarakat 
Belukan waktu itu belum tertarik datang 
ke masjid. Karena itu, sangat beralasan 
jika jamaah masjid dan takmirnya 
diisi oleh orang-orang dari Kelurahan 
Laweyan. 

Berbeda dengan masyarakat 
Belukan, Kelurahan Pajang, masyarakat 
Kelurahan Laweyan sangatlah dinamis. 
Secara politik-ideologis, Partai Masjumi 
sangat mengakar di Laweyan, hingga 
sampai akhirnya partai ini dibubarkan 
Soekarno dengan keluarnya Keppres 
Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 
1960. Pembubaran Masjumi otomatis 
berpengaruh bagi simpatisannya di 
kelurahan tersebut, namun organisasi 
Islam lain masih bertahan sampai tahun 
1965, yaitu Gerakan Pemuda Islam 
Indonesia (GPII) dan Pelajar Islam 
Indonesia (PII). Lantas, mantan aktivis 
Masjumi bersama dengan aktivis GPII 
ini mendirikan Syiar Islam, sebuah 
organisasi masyarakat Islam bersifat 
lokal, di lingkup Laweyan dan sekitarnya 
saja. 

Secara bersamaan, simbol dan 
sarana keagamaan kelompok santri di 
wilayah Laweyan pada waktu itu sedang 
tumbuh. Hal ini setidaknya ditandai 
dengan kemunculan Langgar Merdeka 
yang terletak di ujung jalan utama masuk 

Kampung Laweyan dari Perempatan 
Jongke, Jalan Radiman. Langgar ini 
berdiri tahun 1941 dan disusul kemudian 
dengan Langgar Makmur yang bediri 
di tahun 1942. Kini, Langgar Makmur 
telah beralih menjadi Masjid Makmur. 
Belakangan kemudian berdiri pula dua 
masjid lain di wilayah Laweyan, yaitu 
Masjid Kirmani dan Masjid Baiturrahim. 
Hal ini coba penulis korek dari Kadir 
Sulaiman (Wawancara. 28 Oktober 
2009). Di tahun 1988, Sulaiman pernah 
dipanggil Korem Surakarta sewaktu PII 
di bawah tanah karena tidak mengakui 
asas tunggal Pancasila. Semua bermula 
sewaktu pengujian mental training PII 
lokal yang bertempat di Makam Kraton di 
belakang Masjid Laweyan, para peserta 
dikejar-kejar Hansip. Lantas mereka lari 
dan bersembunyi di rumah Sulaiman. 
Atas kejadian itu, Sulaiman dilaporkan 
dan dipanggil Korem. Tiga kali ia sempat 
menjalani pemeriksaan waktu itu.

Melihat tipologi orientasi 
politiknya, saat itu wilayah di sisi kiri 
Masjid Laweyan (sisi utara) adalah basis 
massa PNI dan GMNI yang dikenal 
dengan kelompok Abangan. Sama 
halnya dengan kalangan Santri, kalangan 
Abangan ini juga sebagian para juragan 
batik. Warga Laweyan yang Abangan-
Nasionalis ini sampai tahun 1980-an 
kebanyakan tidak ikut Sholat Jumat di 
Masjid Laweyan, melainkan di Masjid 
Mangkunegaran. Diketahui pula, mereka 
bersholat tidak secara rutin, sementara 
masih gemar berjudi, makan daging babi, 
serta minuman keras, meskipun mereka 
pada setiap Jumat tetap pergi ke masjid 
untuk sholat Jumat. Secara kultural, 
kelompok nasionalis ini lebih berorientasi 
ke kraton (Kadir Sulaiman. Wawancara. 
28 Oktober 2009). 

Mengetahui hal itu, kalangan Santri 
kemudian bersepakat dan mengatur 
strategi. Saat kemudian berhadapan 
dengan persoalan pemerintahan, guna 
penyusunan perangkat RT, RW, hansip, 
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dan posisi lainnya, oleh para aktivis 
organisasi Syiar Islam dimunculkanlah 
NU, Muhammadiyah dan Syarikat Islam 
di wilayah ini. Pemilihan orang-orang 
yang masuk ke dalam organisasi Islam 
tersebut berdasarkan kepantasan semata. 
Karena lebih menyukai praktik tahlil-an 
misalnya, maka ditempatkanlah mereka 
ke dalam ormas NU. Begitu pula yang 
ditempatkan ke Muhammadiyah dan 
seterusnya. Pilihan berkecimpung ke 
dalam ormas keislaman ini merupakan 
langkah strategis semata. Karena itu 
ketika di daerah lain misalnya persoalan 
amaliyah ibadah yang bersifat furuiyah, 
seperti doa qunut dan jumlah rakaat 
tarawih diributkan, masyarakat Laweyan 
telah melewati perdebatan itu. Untuk hal 
ini, Kadir Sulaiman menuturkan,  

”Di sini, ada doa qunut atau tidak 
tergantung imam. Kalau imamnya 
memakai doa qunut, berarti sholat 
menggunakan doa qunut. Sebaliknya 
jika imamnya tidak mengunakan 
qunut, berarti sholat tidak berqunut. 
Hal ini lumrah di sini. Ini terjadi di 
masjid yang ada di Kampung Laweyan 
serta Masjid Laweyan sendiri. Bahkan 
di sini, pengurus Muhammadiyah 
sendiri juga bertahlil.” (Wawancara. 
28 Oktober 2009)

Strategi membentuk dan 
memperbanyak ormas Islam oleh Syiar 
Islam kala itu juga untuk menaikkan 
pengaruh kalangan Santri seperti 
disebutkan di atas, agar kalangan Santri 
tampil di jabatan strategis, misalnya 
sebagai ketua RT-RW di kelurahan ini. 
Syiar Islam ini dalam rapatnya juga 
menyinggung persoalan sosial politik 
untuk sekup wilayah Kelurahan Laweyan.

Dukungan kekuatan industri 
rumahan batik ditambah tingginya tingkat 
melek politik warga Laweyan membuat 
kelompok Santri ini cukup perkasa 
melawan negara. Di era Orba, Golkar tidak 
pernah menang di daerah ini. Karena itu 
pula pada waktu Orba, daerah ini tidak 

pernah menerima bantuan apapun dari 
pemerintah. Pembangunan jalan adalah 
swadaya masyarakat Laweyan sendiri. 

Dinamika lain yang menarik 
dalam masyarakat Laweyan di waktu 
lalu, terutama hal ini bertambat di 
pihak nasionalis, bersemayamlah 
keyakinan kolektif bawah sadar yang 
menjadi kesepakan terwariskan (habitus, 
meminjam Bourdieu), bahwa jika sudah 
mencapai usia 40, masa ”jahiliyah” 
keduniawian secara total ditinggalkan. 
Selanjutnya mereka melaksanakan ibadah 
haji dan sepulangnya, perilaku ”jahiliyah” 
sebelumnya dilenyapkan. Mereka mulai 
memakai kopyah putih dan mengaji 
secara benar. Mereka ini umumnya 
adalah kelas menengah, pengusaha batik 
dan biasanya tidak mengenyam dunia 
pesantren. Namun, kecenderungan ini 
memudar sampai genarasi tahun 1990-
an, sejak pendidikan agama dilaksanakan 
secara massif di sekolah-sekolah. 

Dua kekuatan Santri dan Abangan-
nasionalis kelas menengah ini masing-
masing hidup karena didukung kuatnya 
pendanaan sendiri (self own funding). 
Oleh sebab itulah, dalam hal pendanaan 
ini, kalangan Santri biasanya memberi 
dukungan kepada gerakan Islam yang 
lebih revolusioner, seperti contohnya 
memberi bantuan pada tentara Islam 
yang tergabung dalam Brigade Hizbullah 
di jaman revolusi. Kelompok ini di 
bawah komando Mayor Munawar, 
yang kemudian dihabisi karir dan 
kelompoknya oleh Mayor Soeharto (Kadir 
Sulaiman. Wawancara. 28 Oktober 2009).

Peta sebelum Orba hingga akhir 
Orba memang memasukkan Laweyan 
ke dalam wilayah hijau, sementara di 
wilayah Pajang tergolong wilayah merah. 
Sampai akhir Orde Baru, dinamika 
masyarakat di kelurahan Pajang, maupun 
kampung Belukan di dalamnya, hampir 
tidak berubah. Kekuatan Abangan itu 
menghimpun secara politik ke dalam 
PDI. Seiring perubahan situasi, terutama 
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pasca peristiwa 1965 yang melenyapkan 
sebagian keluarga mereka, warga di 
Kelurahan Pajang bagian timur terutama 
generasi mudanya mulai berubah. Mereka 
mulai peduli dan ingin memperdalam 
Islam. 

Pasca Reformasi: Relatif Stagnan

Melihat realitas belakangan ini, 
tidak dapat ditampik bahwa nuansa 
religius mulai terlihat di Kampung 
Belukan. Satu musholla kecil telah berdiri 
tahun 2004 lalu di wilayah ini, tepatnya 
didirikan di SD Laweyan yang letaknya 
di Kampung Belukan. Di musholla itu, 
dalam tiga tahun terakhir ini malah 
sudah melakukan penyembelihan hewan 
kurban, dan pengumpulan zakat fitrah. 
Namun, sayangnya keberadaan musholla 
itu dianggap masih belum maksimal 
dalam menarik masyarakat Belukan 
untuk lebih giat lagi dalam kegiatan 
keagamaan.

Belum maksimalnya musholla 
baru itu dipengaruhi masyarakat 
Laweyan yang tinggi tingkat pemahaman 
agamanya, tetapi terlalu asyik dengan 
dunia mereka sendiri. Medan perjuangan 
berat justru di sekitar Masjid Laweyan 
ini, yang mencakup masyarakat Belukan 
dengan Abangan-nya. Istilah ”abangan” 
ini dimunculkan oleh informan Wakhid 
Susilo (bukan nama sebenarnya), ustadz 
TPA Masjid Laweyan (Wawancara. 
25 Oktober 2009). Abangan dalam 
pengertian pada masyarakat Belukan, 
betapa “jauhnya” mereka dari masjid. 
Saat penulis melakukan Wawancara 
dengan Widodo, seorang jamaah, tanggal 
27 Oktober 2009, ia menyampaikan 
bahwa pada bulan Syawal atau Bulan 
September 2009, tidak jauh dari 
masjid diselenggarakan sebuah pesta 
perkawinan. Dalam pesta perkawinan itu, 
selain menghadirkan hiburan dangdut, 
ternyata juga menjadi ajang permirasan. 
Rupanya tuan rumah dikenal seorang 

peminum, dan orang-orang yang minum-
minuman keras di acara perkawinan di 
rumahnya itu tidak lain adalah teman-
teman minumnya yang datang dari 
berbagai kawasan. Komunalisme dalam 
miras ini menjadi pemandangan biasa 
di wilayah ini. Banyak peserta didik 
TPA Masjid Laweyan belakangan ini 
yang berasal dari luar wilayah Belukan. 
Kebanyakan justru berasal dari Desa 
Ngenden, Kecamatan Grogol, Kabupaten 
Sukoharjo. Daerah yang disebut 
belakangan ini jaraknya cukup jauh, 
sekitar 1 km dari masjid Laweyan. 

Selain itu, masalah dihadapi 
takmir Masjid Laweyan terkait dengan 
kegiatan baca al Quran. Ada orang yang 
bacaannya bagus, tetapi ketika disodori 
al Quran, dijawab “engko dhisik” (nanti 
dulu). Bahkan, program tadarrus al 
Quran setiap Kamis malam, baru diikuti 
4 orang. Di sini berarti partisipasi jamaah 
untuk aktif dalam menggiatkan belajar 
agama di masjid dianggap masih rendah 
(Wakhid Susilo. Wawancara. 25 Oktober 
2009 dan Adi Hernawa (bukan nama 
sebenarnya), Imam Masjid  Laweyan. 
Wawancara. 29 Oktober 2009). 

Untuk menggambarkan kebera-
daan masyarakat Belukan yang terletak 
di sebelah barat masjid, informan lain 
yang juga menjabat takmir masjid ini 
menyitir sebuah ayat al Quran, yang 
menyiratkan hati manusia berubah-ubah. 
Menurutnya, dulu daerah di sebelah 
barat masjid ini dikenal sebagai kawasan 
“Harlem”-nya Amerika. Anehnya ketika 
mereka kesulitan hidup, terpanggil 
untuk lari ke masjid. Lebih aneh lagi, 
tidak sedikit dari yang sudah ke masjid 
keluar untuk bergabung dengan para 
pemabuk lagi. Begitu pula, ada jamaah 
masjid yang tekun, tetapi orangtuanya 
beragama Nasrani. Sebaliknya, ada pula 
yang dahulu rajin di masjid, lalu menjadi 
pelaku kriminal. 

Kegiatan para ibu  pada pengajian 
setiap Senin sore dan Jumat sore juga terasa 
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begitu berat perjuangannya, minimal 
untuk mengajak ibu-ibu lainnya mengaji 
al Quran (Upik Husain (bukan nama 
sebenarnya), takmir masjid. Wawancara. 
30 Oktober 2009). Karena itulah jika 
meminjam kategori Santri-Abangan yang 
dipahami sebagian besar masyaraat Jawa, 
di sekitar Masjid Laweyan ini keduanya 
bukan berdiri secara diametral berhadap-
hadapan. Pada kedua posisi itu sekarang 
berayun dengan Masjid Laweyan sebagai 
titik sentralnya. 

Menggelikannya pada saat 
Ramadhan di saat masjid ramai dengan 
kegiatan Ramadhan seperti tarawih, 
tidak jauh di sebelah utara masjid yaitu 
di sekitar pos ronda diketahui menjadi 
tempat minum miras, yang berdekatan 
dengan arena bilyar. Sejauh ini memang 
mereka tidak  mengganggu kegiatan di 
masjid (lokasi bilyar tepatnya di halaman 
rumah Ketua RT 04 Belukan, Mar). Dalam 
amatan dan wawancara yang peneliti 
lakukan, bagian teras rumah ketua RT 
ini digunakan sebagai tempat permainan 
karambol. Peneliti bertandang ketika 
suasana teras ramai dengan orang main 
karambol. Adapun lebih ke depan lagi, 
yaitu di halaman, beberapa orang bermain 
biliar. Meja biliar itu ditempatkan di 
halaman, dekat dengan jalan. Bagian sisi 
kanan dan kirinya ditutup dengan krei 
dari bambu serta spanduk dengan maksud 
untuk menghalangi pemandangan orang 
luar terhadap permainan tersebut. Jarak 
antara rumah Mar dengan masjid sekitar 
100 meter dengan dibelah oleh jalan 
ke Kampung Belukan. (Wawancara. 2 
Nopember 2009).

  Hal ini sebenarnya 
mengkhawatirkan generasi muda 
Laweyan. Namun sejak adanya ahli tarung 
drajat dan instruktur tarung drajat Solo, 
Mulyanto, yang berasal dari Belukan dan 
kini aktif di Masjid Laweyan, gejala miras 
dan judi di Belukan mulai berkurang. 
Mengenai perubahan pada diri Mulyanto 
ini, Upik Husain memberikan penjelasan, 
”Dulu dia nakal. Namun sejak anaknya 
meninggal, ia tidak pernah putus sholat. 
Malah sekarang mengaji bersama-sama saya 
di berbagai tempat. Jika ada apa-apa, ia bisa 
mengatasi.” (Upik Husain. Wawancara. 30 
Oktober 2009).

 Karena itu menarik di sini bahwa 
episentrum “duniawi” tidak jauh dari 
masjid, namun tidak terlalu berdampak 
pada kegiatan keagamaan di masjid. 
Secara umum, gangguan terhadap masjid 
hampir sama di mana pun, yaitu di 
masjid ini juga sering terjadi kehilangan 
sandal, ataupun sepeda. Oleh sebab itu 
dapat dikatakan, jamaah masjid masih 
cukup toleran dengan kegiatan di sekitar 
masjid itu. 

Pasca Reformasi, setidaknya dalam 
waktu satu dekade terakhir ini dirasakan 
bahwa tidak seperti di daerah lain, proses 
transformasi dari Abangan ke Santri 
belum berjalan total. Kelompok Abangan 
(Javanese Muslim) juga belum benar-benar 
hilang dari wilayah ini. Hampir sebagian 
besar orangtua di Belukan belum secara 
rutin mendatangi masjid. Dirasakan 
sekali, nuansa ke-Islaman masih sangat 
berkurang di sisi barat, selatan dan 
sedikit ke utara masjid. Semua penunjuk 
arah ini menunjuk ke Kampung Belukan 
(Kelurahan Laweyan berada di sebelah 
timur masjid, lihat denah lokasi).
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Keterangan : 
Museum Samanhudi
Masjid Al Makmur
Masjid Kirmani
Langgar Merdeka
Masjid Baiturrahim

Penutup

Pemahaman Keagamaan Islam 
jamaah Masjid Laweyan amat beragam. 
Banyak faktor yang mempengaruhi, 
misalnya faktor fisik masjid dan sejarahnya, 
adanya makam kraton di sekitar masjid, 
sama-sama pernah menguatnya kaum 
Santri dan Abangan di sekitar masjid dan 
pilihan yang diambil pengurus masjid. 
Sampai saat dilakukannya penelitian, 
Santri dan Abangan (Javanese Muslim) 

masih meninggalkan artefaknya dalam 
kecenderungan pemahaman keagamaan 
warga di sekitar masjid. Masyarakat Santri 
juga tidak ingin melakukan kegiatan 
keagamaan dengan frontal, sementara 
pihak Abangan juga tidak menelanjangi 
perilaku Abangan mereka secara umum. 

Karena itu sekalipun secara samar 
masih terasa eksis, Abangan (Javanese 
Muslim) masih ditoleransi kalangan 
Santri (terutama ortodox Muslim). 
Bahkan hingga terjadinya transformasi, 
atau perpindahan itu, dirasakan adanya 
semangat toleransi dan tidak saling 
memusuhi di antara kedua kelompok 
tersebut. Pada kalangan Santri yang lebih 
siap dengan “korpus” keagamaan, sejak 
dahulu hingga sekarang memang terus 
berusaha keras merongrong eksistensi 
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kelompok Abangan (Javanese Muslim). 
Hanya saja, proses penarikan (kembali) 
untuk menjadi Santri di daerah sekitar 
Masjid Laweyan ini berjalan dengan 
sangat merambat. 

Toleransi yang terbangun antardua 
komunitas tersebut yang di banyak tempat 
menyuguhkan tendensi ketegangan 
hingga konflik, di wilayah sekitar Masjid 
Laweyan berbeda. Meski hubungan 
langsung belum terjadi, namun rasa 

saling menghargai satu sama lain cukup 
tinggi. Hal ini seperti mengesahkan 
kembali pembagian tipologi keagamaan 
masyarakat Jawa seperti dalam gambaran 
Geerzt. Di samping itu, faktor usia dan 
status masjid menjadi penting untuk 
dapat tetap memainan peranannya dalam 
meredupkan ketegangan yang mungkin 
muncul terhadap kedua komunitas 
tersebut. 
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Abstract

Millah Abraham community is also 
called Komar. It expands and develops in 
Haurgeulis, Indramayu, West Java. The 
community is considered to deny Prophet 
Muhammad because they believe Ahmad 
Mushaddeq and call him Al-Masih Al-
Maw’ud. Their scripture is “Ruhul Kudus”. 
Indonesian religious affairs council (MUI) 
says that this community has deviant 
and false ways. This study has purpose 
to discover who bring and spread out 
Komar doctrine in Haurgeulis and how 
his background is. The other aim is to 
investigate its development and influence 
in the society. This research is conducted in 
the Haurgeulis, Indramayu and the subjects 
are Komar followers who become the 
victims. The research employs qualitative 
approach and the data collection consists 
of interviews, observation, and document. 
The result shows that Komar is eventually 
dismantled and its followers are saved by 
the local apparatus.

Keywords: Millah Abraham Community, 
Kurzin Sanusi, Komar and Haurgeulis

Abstraksi

Komunitas Millah Abraham atau 
lebih dikenal Komar adalah salah satu 
kelompok keagamaan dalam Islam yang 
berkembang Kecamatan Haurgeulis 
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 
Kelompok ini dianggap mengingkari 
Nabi Muhammad SAW dan menyimpang 
karena mengkultuskan Ahmad Mushaddeq 
sebagai nabi dengan menyebutnya Al-
Masih Al-Maw’ud berdasarkan kitab yang 
diyakininya, “Ruhul Kudus”. Penyimpangan 
ini sudah cukup bagi MUI untuk menyatakan 
komunitas ini sebagai aliran sesat. Penelitian 
ini bertujuan untuk menelusuri siapa 
pembawa dan penyebar paham keagamaan 
Komar di Haurgeulies, dan bagaimana latar 
belakang riwayat hidupnya? Tujuan lainnya 
adalah mengetahui perkembangan paham 
keagamaan Komar dan pengaruhnya 
di masyarakat? Penelitian ini dilakukan 
di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten 
Indramayu dengan subyek penelitian para 
korban pengikut paham ini. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan teknik wawancara mendalam 
dengan berbagai informan, observasi dan 
studi dokumen. Komar akhirnya dapat 
dibongkar dan anggotanya diselamatkan 
melalui penangangan yang baik dari 
aparatur setempat

Kata kunci: Komunitas Millah Abraham, 
Komar, Kurzin Sanusi, Komar dan 
Haurgeulis
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Pendahuluan

Fenomena munculnya paham, 
aliran dan gerakan keagamaan dapat 
dipahami atau dirunut, antara lain melalui 
pemahaman atau definisi agama menurut 
para sosiolog dan antropolog. Menurut 
para ahli ini, agama merupakan sistem 
keyakinan yang dianut dan diwujudkan 
dalam tindakan oleh suatu kelompok atau 
masyarakat dalam menginterpretasikan 
dan memberi respon terhadap apa yang 
dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu 
yang suci dan gaib (Suparlan, 1988). Dari 
pengertian ini dapat dipahami bahwa 
sangat memungkinkan terjadi perubahan 
paham dan keyakinan keagamaan. 
Perubahan ini dalam sebuah agama dapat 
terjadi karena perbedaan  interpretasi dan 
cara pandang dalam memahami situasi 
yang terus berubah, meskipun kitab 
sucinya tidak pernah berubah (Jurnal 
Harmoni, 2012: 5).

Munculnya aliran dan gerakan 
keagamaan dikarenakan beberapa faktor 
yang mengakibatkan individu atau 
sekelompok orang dalam masyarakat 
keluar dari mainstream ajaran agamanya 
dengan membuat ajaran baru. Fenomena 
ini umumnya disebabkan oleh kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman terhadap 
agamanya, perbedaan tafsir terhadap 
pokok ajaran agamanya, hanya 
menggunakan logika dan rasionalitas 
dalam membaca teks-teks keagamaan, 
sikap eksklusif dengan tidak mengakui 
eksistensi kebenaran pihak lain, serta 
sikap tidak puas terhadap ajaran agama 
yang diikuti selama ini sehingga harus 
mencari alternatif lain yang diyakininya 
dapat memberikan kebahagiaan hidup. 

Tidak bisa dimungkiri bahwa 
munculnya aliran, paham dan gerakan 
keagamaan di Indonesia merupakan 
fenomena yang menarik, meski bukan hal 
baru. Salah satu penyebab yang diyakini 
banyak orang adalah perbedaan paham 
dan keyakinan keagamaan, meskipun 
paham tersebut menginduk pada 

kelompok agama yang besar. Komunitas 
Millah Abraham (selanjutnya ditulis 
Komar) adalah salah satu di antara paham 
yang muncul oleh kondisi ini. 

Perbedaan pandang yang 
mengakibatkan munculnya komunitas 
baru, seperti Komar di atas, dalam banyak 
hal dapat mengakibatkan keresahan, 
misalnya ekspresi keagamaan yang tidak 
lazim dalam mainstream, jika dibiarkan 
terus tanpa penyelesaian, dikhawatirkan 
akan memancing kemarahan masyarakat, 
bahkan muncul tindakan destruktif 
dan anarkhis lainnya. Dalam sebuah 
interaksi sosial, situasi seperti ini dapat 
menimbulkan ketegangan-ketegangan 
sosial. Hal yang sama dilihat Gillin dalam 
Soekanto (1999: 67) yang menyatakan 
interaksi merupakan hubungan-
hubungan sosial yang dinamis yang 
menyangkut hubungan antara orang 
perorang, antara kelompok-kelompok 
manusia maupun hubungan antara orang 
perorang dengan kelompok manusia. 
Artinya interaksi sosial akan terganggu 
jika ada ketegangan antarorang di 
dalamnya. 

Adanya perbedaan pemahaman 
tidak jarang memicu reaksi keras dari para 
pemeluk Islam mainstream yang merasa 
agamanya dinodai. Hal ini juga terjadi 
pada Komar di mana beberapa waktu 
lalu kehidupan keagamaan umat Islam 
di Kecamatan Haurgelis sempat terusik 
setelah beredarnya berita di media massa 
tentang munculnya Komar. Kemunculan 
Komar segera mendapat tanggapan serius 
dari berbagai kalangan, seperti Kapolsek, 
MUI Kabupaten Indramayu, Pengawas 
Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) 
dan pemuka agama serta masyarakat 
setempat. 

Awalnya penyebaran Komar 
sulit terbongkar karena terorganisir 
secara rapi dan sembunyi-sembunyi. 
Mereka merahasiakan identitas, bentuk 
pengamalan maupun pengakuannya. 
Komar dipandang sesat dan menyesatkan 
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karena menggabungkan tiga agama, yaitu 
Islam, Kristen dan Yahudi seperti halnya 
ajaran Ahmad Moshaddeq, Al Qiyadah 
Al Islamiyah. Paham ini telah dinyatakan 
sesat oleh MUI Pusat (Republika.co.id, 
Indramayu, 12 Februari 2011. Lihat 
juga Radar, 24 Pebruari 2011). Paham 
keagamaan Komar akhirnya terbongkar 
setelah adanya laporan seorang wanita 
bernama WK (seorang istri) yang merasa 
resah melihat perubahan sikap perilaku 
AG (suami pengikut Komar). Bahkan 
WK pun menceritakan bahwa paham 
keagamaan Komar mulai merambah ke 
beberapa desa meskipun belum berhasil 
merekrut banyak anggota. 

Fenomena sosial keagamaan di atas 
mendorong penulis untuk melakukan 
suatu kajian tersendiri terhadap paham 
Komar. Untuk mengungkap fenomena 
itu, penulis merumuskan pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 1). Siapa 
pembawa aliran keagamaan Komar di 
Haurgeulies dan bagaimana latar belakang 
riwayat hidupnya? 2). Bagaimana 
perkembangan paham keagamaan 
Komar di Haurgeulis dan pengaruhnya 
di masyarakat? Secara umum kajian 
ini ingin memperoleh gambaran yang 
lebih jelas secara deskriptif tentang 
paham keagamaan Komar di Kecamatan 
Haurgelis, Indramayu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif,  yakni suatu 
pendekatan penelitian yang dimaksudkan 
untuk menghasilkan data berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
yang diwawancarai. Melalui pendekatan 
ini, penulis berharap dapat menghasilkan 
data deskriptif, gambaran sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fenomena 
yang diamati, khususnya tentang 
kelompok Komar. 

Sasaran penelitian ini adalah 
Komunitas Millah Abraham atau lebih 

dikenal Komar yang berada di Kecamatan 
Haurgelis Indramayu, Provinsi Jawa Barat. 
Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan 
atas pertimbangan bahwa Komar sudah 
mulai menyebar.  Selanjutnya, dalam 
memahami data, peneliti melakukan 
pendekatan fenomenologis yaitu 
memahami subjek dari sudut pandang 
mereka sendiri, memaknai berbagai 
fenomena sebagaimana dipahami dan 
dimaknai oleh para pelaku. 

Pengumpulan data dilakukan 
melalui kajian pustaka dan wawancara 
mendalam. Kajian pustaka dilakukan baik 
sebelum maupun sesudah pengumpulan 
data lapangan. Adapun wawancara 
dilakukan kepada informan AS (pernah 
menjadi pengikut aliran Komar), Kepala 
KUA, Penyuluh Agama Islam, MUI, 
Mantri Polisi (MP) Kecamatan Haurgelis 
dan WK, istri AS. 

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Kabupaten Indramayu

Luas wilayah Kabupaten Indramayu 
adalah 204.011 Ha dan terbagi menjadi 
31 kecamatan, 305 desa dan 8 kelurahan. 
Pada 2008 Kabupaten Indramayu telah 
mengalami pemekaran wilayah dengan 
terbentuknya 3 desa baru, yaitu desa 
Tambak, Wanantara dan Karanglaung. 
Adapun batas wilayah Kabupaten 
Indramayu adalah sebelah utara dengan 
Laut Jawa, sebelah selatan dengan 
Kabupaten Majalengka, Sumedang dan 
Cirebon, sebelah barat dengan Kabupaten 
Subang dan sebelah timur dengan Laut 
Jawa dan Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Indramayu merupakan 
salah satu kabupaten yang penduduknya 
mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 
1.676.373 (99%), Kristen sebanyak 5.686 
(0,33%), Katolik sebanyak 2.835 (0,17%), 
Buddha sebanyak 298 (0,017%), Hindu 
sebanyak 159 (0,001%), dan Konghucu 
sebanyak 13 (0,0008%). Jumlah umat 
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beragama seluruhnya mencapai 1.685.364 
jiwa. Sedangkan jumlah tempat ibadat 
untuk umat Islam pada 2008 tercatat 
sebanyak 761 Masjid, 4.229 Langgar 
dan 549 Mushola. Sedangkan tempat 
peribadatan bagi pemeluk agama lainnya 
adalah 19 Gereja dan 2 Vihara (Nuhrison, 
2010: 77). 

Sementara itu fasilitas pereko-
nomian Kabupaten Indramayu sebagai 
kabupaten yang berada di pesisir 
mempunyai tingkat ketersediaan fasilitas 
perekonomian paling tinggi kedua setelah 
Kota Cirebon. Kabupaten Indramayu 
juga merupakan wilayah dengan tingkat 
ketersediaan fasilitas pendidikan 
cukup memadai, ketiga setelah Kota 
Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Dalam 
kehidupan keagamaan, sebagaimana 
telah disinggung di atas, Kabupaten 
Indramayu dikejutkan oleh kehadiran 
Komar yang dalam persebarannya lebih 
banyak melalui pesan berantai. 

Munculnya Ajaran Komar

Secara etimologi, kata Millah 
berasal dari bahasa Aram. Aram adalah 
salah satu suku yang ada di jazirah 
Arabia (Haryono, 2002: 244).  Menurut 
Az-Zamakhsyari, kata Millah berarti tata 
cara yang dilalui. Ar-Raghib al-Ashfahani 
(wafat 502 H) mengatakan Millah seperti 
juga dengan din adalah sebutan bagi 
apa yang telah disyariatkan oleh Allah 
kepada umat manusia melalui para Nabi-
Nya agar  manusia dapat berhubungan 
dengan-Nya (M. Hawary, 2009). 

Pemakaian kata Millah umumnya 
disandarkan pada nama Nabi yang 
membawanya, seperti Millah Abraham 
(Ibrahim). Setiap Rasul tugasnya sama, 
yaitu menegakkan hukum Allah. Ajaran 
Komar, asal mulanya dari Millah Yahudi, 
Nasrani dan Islam. Ketiganya tidak 
bisa dilepaskan dari akar kesejarahan 
Teologi Abraham. Dalam tradisi Yahudi, 
Abraham adalah penerima perjanjian 

(konvenan) asli antara orang-orang Ibrani 
dengan Allah. Dalam tradisi Nasrani, 
Abraham adalah patriark terkemuka dan 
penerima suatu perjanjian formatif yang 
orisinil dengan Allah. Sedangkan pada 
tradisi Islam (Arabisme), Ibrahim adalah 
sosok teladan dari seorang pewarta 
wahyu yang memiliki aqidah yang tak 
tergoyahkan dan seorang monoteis yang 
kuat (muslim hanif) serta pembawa 
Millah Abraham yang diamanatkan Allah 
untuk diajarkan kepada keturunannya 
dan kepada segenap umat manusia 
(Haryono,  2002: 6).  

Meskipun akar kesejarahan 
Yahudi dan Nasrani tidak terlepas dari 
perjalanan Nabi Abraham, bukan berarti 
Nabi Abraham adalah pembawa atau 
pengikut Millah Yahudi dan Nasrani, 
karena ajaran Millah Abraham tidaklah 
sama dengan ajaran Millah Yahudi dan 
Millah Nasrani. Kaum Yahudi mengklaim 
bahwa Abraham adalah seorang Yahudi, 
demikian juga dengan kaum Nasrani 
yang mengklaim Abraham sebagai 
seorang Nasrani. Hal ini tergambar dalam 
firman Allah surat Ali Imran 3 ayat 65-67. 
(Haryono, 2002: 13).  

Dalam perjalanan sejarah hingga 
ke Indonesia, terdapat satu kelompok 
yang meyakini Ahmad Mushaddeq 
sebagai nabi dengan menyebutnya Al-
Masih Al-Maw’ud. Kelompok itu dikenal 
sebagai Komunitas Millah Abraham. 
Kelompok ini menjadikan Rahul Kudus 
sebagai kitab rujukan. Komunitas Millah 
Abraham atau Komar pada akhirnya 
berkembang di Kabupaten Indramayu, 
khususnya Kecamatan Haurgelis. 
Dipilihnya kecamatan ini sebagai medan 
penyebaran paham tentunya cukup 
beralasan mengingat kedudukan strategis 
Kecamatan Haurgeulis sebagai salah satu 
pusat interaksi berbagai budaya di mana 
banyak pendatang dari berbagai daerah, 
yang semula hanya untuk singgah, 
memutuskan menetap dan kemudian 
beranak pinak di wilayah tersebut. 
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Aliran Komar: Kronologi dan Penyebaran 
Pahamnya

Beberapa waktu yang lalu 
Kabupaten Indramayu terusik dengan 
munculnya aliran Komunitas Millah 
Abraham atau Komar di Kecamatan 
Haurgelis. Nama aliran Komar muncul 
kepermukaan setelah disebarluaskan 
ajarannya oleh Kurzin Sanusi, dengan 
melakukan kegiatan menyebarkan 
ajaran yang berbeda dengan kelompok 
mainstream. Ajaran yang disebarluaskan 
oleh Kurzin Sanusi kepada beberapa orang 
temannya, sekitar tiga bulan lalu, tepatnya 
sejak bulan September tahun 2010. 
Kurzin Sanusi memberikan pembinaan 
kepada anggotanya dilaksanakan dengan 
berpindah tempat secara bergantian  
di rumah anggota sesuai kesepakatan 
bersama, seperti di Kecamatan Gantar. 
Dalam menyebarluaskan ajarannya, 
anggota Komar yang hanya berjumlah 
6 orang ini berinteraksi secara tertutup, 
bahkan hanya melalui pesan berantai. 

Diketahuinya Komar bermula dari 
informasi seorang wanita bernama WK 
yang datang ke Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Haurgelis  pada hari 
Senin tanggal 20 Desember 2010. Kepada 
salah seorang Penghulu setempat, WK 
melaporkan perihal suaminya, AS yang 
menjadi pengikut Komar. Menurut 
WK, ia terdorong melaporkan perihal 
suaminya itu dikarenakan adanya 
perubahan sikap yang menurutnya tidak 
lazim dalam melaksanakan ibadahnya 
dan berperilaku mencurigakan sebab 
tidak lagi melaksanakan salat fardhu 
sebagaimana lazimnya dalam ajaran 
Islam. Lebih lanjut menurut pengakuan 
WK, AS dalam beribadah hanya shalat 
sekali dalam satu hari dan itupun di 
malam hari saja. 

Pengakuan WK menjadi pintu 
masuk terbongkarnya Komar yang 
selama ini seolah tidak terendus sama 
sekali (Wawancara. 17 Juli 2011). 
Atas kesepakatan bersama kemudian 

dilakukan penyelidikan dengan 
mengirimkan seorang utusan untuk 
menyusup ke dalam kelompok Komar, 
tentunya tanpa diketahui oleh Kurzin 
sanusi. 

Aliran yang disebut Komar 
ini, menurut Ketua MUI Kabupaten 
Indramayu memiliki kesamaan dengan 
ajaran yang pernah disebarkan oleh 
Ahmad Mushaddeq yang pernah 
mengakui dirinya seorang nabi atau 
penerus Nabi Muhammad SAW. Ia juga 
menyatukan tiga agama ke dalamnya 
yaitu Islam, Kristen dan Yahudi dengan 
alasan semuanya berasal dari agama 
yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Menurut 
pemuka agama dan tokoh masyarakat 
setempat bahwa nama Komar hanya 
berganti baju dari Al-Qiyadah Al-
Islamiyah sebagai Musadeq Jilid II 
(Wawancara. 17 Juli 2011).

Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah 
ini dipandang sesat dan menyesatkan. 
Ajarannya selain mengakui adanya nabi 
baru, Ahmad Mushaddeq, pimpinan Al-
Qiyadah Al-Islamiyah, juga mengubah 
bacaan syahadat dan tidak mewajibkan 
salat bagi pengikutnya. Komar, 
sebagaimana Al-Qiyadah Al-Islamiyah 
berpegang pada kitab Ruhul Qudus, para 
pengikutnya juga tidak menjalankan 
salat lima waktu dan puasa Ramadhan 
(Republika, 12 Pebruari 2011). Pendapat 
ini dikuatkan oleh Ketua Komisi D MUI 
Indramayu KH. Machfudz Sjamsulhadi 
(juga anggota Pakem), mengatakan 
bahwa Komar adalah bentuk lain dari 
aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah (Antar 
Daerah, 23 Februari 2011).

 Menurut Kepolisian (MP) 
Kecamatan Haurgeulis “istri AS mengeluh 
pada Kosim, penghulu KUA Kecamatan 
Haurgeulis dan keluhannya diteruskan 
kepada penyuluh agama slam Haurgeulis 
bernama MAN karena melihat adanya 
perubahan dari sikap suaminya. Berkat 
laporan istri yang melihat perubahan 
perilaku suami yang sudah tidak 
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menjalankan syariat Islam secara benar, 
lalu memberanikan diri untuk membuat 
laporan ke KUA Kecamatan Haurgeulis.

AS merupakan salah seorang 
korban aliran Komar. Ia sebelumnya 
bekerja di pesantren Az-Zaitun sebagai 
guru honorer bahasa Inggris. Pekerjaan ini 
telah dijalaninya selama 5 tahun dengan 
gaji yang jauh dari cukup. Terlebih ia pun 
harus mengeluarkan infaq setiap bulan. 
Selama bekerja di Az-Zaitun, ia diberikan 
kesempatan untuk pulang menengok 
keluarga hanya seminggu sekali. 
Mengingat tidak ada perkembangan 
dalam perolehan penghasilannya, 
akhirnya memutuskan untuk keluar 
dari Az-Zaitun pada 2004 dan mencari 
pekerjaan lain.  Saat mengikuti test 
penerimaan CPNS, ia berhasil lulus dan 
kini mengajar di SMPN 2 Haurgeulis. 

Menurut AS, Kurzin menemuinya 
dan mengajaknya untuk bergabung 
bersama dalam satu kelompok pengajian, 
meskipun baru hanya mereka berdua saja. 
Menurutnya, dalam merekrut anggota, 
Kurzin cukup mengajaknya mengaji dan 
mengkaji Al-Qur’an bersama-sama. (AS. 
Wawancara. 14 Juli 2011).

Materi pengajian yang disampaikan 
Kurzin adalah membahas tafsir al-Qur’an 
terjemahan dari Departemen Agama RI 
(kini Kementerian Agama). Mengingat 
pengajian ini baru dimulai dan belum ada 
anggota maka pengajian dilaksanakan 
di rumah kediaman AS dan AS hanya 
disuruh membaca saja (AS. Wawancara. 
14 Juli 2011).

Untuk menambah anggota 
pengajian, menurut AS, istrinya, WK, 
diajak untuk bergabung, namun WK 
tidak mau mengikuti pengajian bersama 
suaminya. Karena istri tidak bersedia 
bergabung, AS mendiamkannya, dan 
dianggap tidak patuh pada suami, bahkan 
ia mengatakan bahwa istrinya termasuk 
dalam golongan musyrik karena tidak 
mau mengikuti apa yang saat ini diikuti 

suami. Pernyataan demikian (musyrik), 
mendorong WK mempertanyakan status 
pernikahannya kepada Kosim, penghulu 
KUA Kecamatan Haurgeulis (WK. 
Wawancara. 14 Juli 2011). 

Kurzin Sanusi, sebagai pembawa 
aliran Komar di Kecamatan Haurgeulis 
ini baru mampu mengumpulkan anggota 
berkisar 6 orang, dan itupun merupakan 
penduduk pendatang dan tidak 
berdomisili tetap karena sewaktu-waktu 
mereka bisa pindah mengontrak rumah di 
tempat lain. Kurzin Sanusi dalam upaya 
mengembangkan ajarannya, berawal 
dengan mengajak teman yang pernah 
bekerja, baik sebagai karyawan maupun 
tenaga pengajar di Az-Zaitun. Mereka 
berinteraksi secara tertutup, melalui pesan 
berantai. Ajaran Komar ini belum meluas 
di Kecamatan Haurgeulis. Sebagaimana 
dikatakan Camat Haurgeulis, Prawoto 
bahwa aliran seperti ini tidak dapat 
berkembang, karena dalam waktu singkat 
bisa terdeteksi dan dihentikan. 

Prawoto juga menyatakan bahwa 
daya cegah masyarakat sudah cukup baik. 
Sehingga aliran-aliran seperti ini tidak 
berkembang. Selain itu, senada dengan 
Camat Haurgelis, Kapolres Indramayu 
mengatakan bahwa aparat kepolisian 
bersama dengan Tim Pakem Kabupaten 
Indramayu telah mengantisipasi 
dengan meminta MUI untuk melakukan 
pembinaan agar aliran sesat di wilayah ini 
tidak semakin meresahkan masyarakat 
(Pikiran Rakyat, 24 Februari 2011).  

Setelah selama lima bulan AS 
mengikuti pengajian yang dibimbing oleh 
Kurzin Sanusi, ia pernah dibaiat dengan 
menggunakan bahasa Indonesia. Namun 
ketika ditanya apa isi perjanjian yang 
diucapkan, AS menjawab lupa. Menurut 
AS, karena baru menjadi anggota, ia 
belum mengetahui secara mendalam 
dan pasti apakah ada persamaan antara 
Komar dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, 
meskipun di Komar juga menggunakan 
kitab Ruhul Qudus yang dipakai oleh 
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Mushaddeq (AS. Wawancara. 14 Juli 
2011). 

AS mengatakan bahwa dalam 
pelaksanaan sholat, tidak ada 
perbedaannya dengan sholat yang 
dilakukan kelompok mainstream. 
Penyataan AS, langsung dibantah 
oleh WK (istri AS), yang mengatakan 
adanya kebohongan yang disampaikan 
AS. Karena menurut WK, ketika AS 
menjalankan sholat, saat membaca 
syahadat, terdengar ada kalimat tambahan 
yaitu al-Masih al-Maw’ud. Mendengar 
komentar sanggahan dari istrinya (WK), 
maka AS tidak membantahnya. Ia hanya 
diam.

Umumnya pengikut aliran Komar 
memiliki mata pencaharian sebagai 
pedagang atau penjahit pakaian dan 
masih tergolong muda usianya. Selain 
itu mereka adalah warga pendatang 
yang selalu berpindah apabila masa 
kontrak rumah tidak di perpanjang 
lagi. Dan dalam setiap acara pertemuan 
pengajian ada istilah sumbangan bulanan 
yang nominalnya sesuai kemampuan 
walaupun tidak ditentukan, misalnya ada 
yang memberikan Rp.25.000- hingga Rp. 
50.000. Uang yang terkumpul diserahkan 
kepada Kurzin Sanusi. 

Untuk mengetahui secara pasti 
mengenai ajaran yang disampaikan 
oleh Kurzin Sanusi, Gandi Sugandhi 
melakukan penyusupan dan terlibat 
langsung dengan mengikuti berbagai 
kegiatan Komar. Menurutnya tidak ada 
perbedaan dengan ajaran Al-Qiyadah 
Al-islamiyah sebagaimana aliran yang 
di bawa oleh Ahmad Mushaddeq (MUI 
Kabupaten Indramayu. Wawancara. 17 
Juli 2011).

Gandi Sugandi menyusup menjadi 
pengikut, atas kesepakatan bersama 
pihak-pihak terkait, yakni MUI, Kemenag 
Kabupaten Indramayu, Penghulu 
Kecamatan Haurgeulis, Penyuluh Agama 
Kecamatan Haurgeulis. Hal ini sengaja 

dilakukan untuk langsung mengetahui 
secara jelas dan pasti ajaran yang menjadi 
doktrin dan amalan-amalan Komar. Gandi 
Sughandi selama menjadi penyusup 
sempat dibaptis terhadap dirinya. 
Kesediannya dilakukan pembabtisan 
untuk membuktikan kepada Kurzin atas 
kesungguhannya mengikuti ajaran yang 
disampaikan oleh Kurzin. 

Menurut Gandi Sugandi, bentuk 
ajaran yang bersifat dogma yang harus 
dilaksanakan oleh anggota Komar, 
antara lain: 1). Shalat lima waktu 
tidak diperbolehkan; 2). Shalat malam 
harus dikerjakan; 3). Bagi wanita 
meskipun sedang berhalangan (haid), 
tetap diperbolehkan untuk salat; 4). 
Mengucapkan sahadat yang berbeda 
(tambahan al-Masih al-Maw’ud); 5). 
Menyebutnya sebagai musyrik bagi 
yang tidak sepaham dengannya (MUI 
Kabupaten Indramayu. Wawancara. 17 
Juli 2011).

MUI Kabupaten Indramayu 
menjelaskan bahwa Komar tidak 
mewajibkan shalat fardhu. Mereka 
hanya mewajibkan shalat malam karena 
menurut mereka dalam al-Qur`an tidak 
ada perintah untuk shalat fardhu. Dalil 
yang mereka gunakan yaitu Waminallaili 
Wasyahadati Fayunabbiukum Bima Kuntum 
Takmalun (MUI Kabupaten Indramayu. 
Wawancara. 17 Juli 2011). AS mengakui 
hal ini namun selama mengikuti 
pengajian AS, ia belum memahami secara 
mendalam. Hal yang masih diingatnya 
adalah musyrik apabila tidak mengikuti 
aliran Komar (AS. Wawancara. 14 Juli 
2011). 

Akhirnya Komar benar-benar 
terbongkar dan berakhir. Peristiwa ini 
bermula dari panggilan Camat melalui 
Ketua RT setempat di mana AS tinggal. 
AS dan 4 orang pengikut Komar 
lainnya dipanggil untuk melakukan 
pertobatan, keluar dari Komar dengan 
disaksikan oleh pihak kepolisian, MUI, 
tokoh masyarakat dan pemuka agama 
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setempat. Setelah mereka menjalani ritual 
pensyahadatan, oleh pihak Kementerian 
Agama dilanjutkan dengan pembinaan 
setiap malam Jumat dari MUI tingkat 
kecamatan. 

Setelah dilakukan pertobatan 
mereka kembali ke daerah  asalnya 
masing-masing, termasuk Kurzin 
penduduk Cakung Jakarta yang berasal 
dari Jawa Timur. Mereka tidak diketahui 
lagi keberadaannya setelah terbongkarnya 
kasus Komar. Hanya AS dan keluarganya 
yang masih tinggal di Haurgeulis karena 
AS diangkat sebagai CPNS. 

Pokok Ajaran Komar dan Tanggapannya

Ajaran Komar sama dengan ajaran 
Mushaaddeq sebagaimana yang tertulis 
dalam Kitab “Ruhul Kudus”. Kitab ini 
dikatakan sebagai pedoman suci dan 
pedoman mulia untuk pengikut-pengikut 
yang mengimani Al-Masih Al-Maw’ud. 
Beberapa pokok ajaran yang diyakini 
pengikutnya, sebagai berikut: (a). 
Meyakini adanya Rasul Allah pada masa 
sekarang ini, yang mereka sebut “Al-Masih 
Al-Maw’ud”; (b). Mereka berkeyakinan 
bahwa shalat (dikerjakan) hanya pada 
waktu malam. Tidak ada shalat lima 
waktu sebagaimana kewajiban yang 
ditunaikan kaum muslimin umumnya; 
(c). Mereka menganggap musyrik orang 
yang tidak sepaham dengan mereka; (d). 
Syahadat mereka berbeda dengan yang 
diucapkan dan diyakini kaum muslimin. 
Lafadz syahadatain kelompok “Al-Masih 
Al-Maw’ud”, yakni “aku bersaksi bahwa 
tiada yang haq untuk diibadahi kecuali 
Allah dan aku bersaksi bahwa anda “Al-
Masih Al-Maw’ud” adalah utusan Allah”; 
(e). Bila seseorang melakukan ibadah tanpa 
mengikuti rasul setelah Muhammad, 
yaitu “Al-Masih Al-Maw’ud, maka tidak 
akan diterima ibadahnya; (f). Mereka juga 
mencampuradukkan ajaran Islam dengan 
ajaran Kristen. Mereka mengutip ayat-
ayat al-Qur’an dan juga mengutip dan 

mendasarkan ajarannya pada Al-Kitab. 
Mereka berpahaman bahwa ajaran yang 
dibawa Moses, Yesus dan Ahmad (Nabi 
Muhammad) adalah sama karena dari 
sumber yang sama (dari Allah). Bahkan 
kata mereka, di dalam Islam ada konsep 
Trinitas sebagaiamana dalam ajaran 
Kristen (1 dalam 3 dan 3 dalam 1); dan (g). 
Keyakinan mereka, bahwa Islam sekarang 
sudah tidak sempurna lagi. Ajaran Komar 
berpegang pada Kitab Ruhul Qudus. Para 
pengikutnya diperbolehkan untuk tidak 
menjalankan sholat lima waktu dan tidak 
melakukan puasa ramadhan (Republika, 
12 Februari 2011). 

Ajaran-ajaran Millah Abraham 
yang didakwahkan bersifat dogma 
antara lain: (a). Tidak diperbolehkannya 
melaksanakan shalat 5 waktu dan puasa 
di bulan Ramadhan; (b). Shalat malam 
harus ditegakkan, wanita yang sedang 
haid harus tetap shalat; (c). Tidak boleh 
mengucapkan salam, diganti dengan 
Damai Sejahtera; (d). Syahadat yang 
berbeda dan tidak boleh berdzikir; (e). 
Menyebut kafir bagi yang tidak sepaham 
dan menggunakan nama baptis setelah 
mengikuti minimal satu tahun; (f). 
Menutup rapat-rapat segala aktifitasnya, 
diperintahkan untuk sedekah/iuran; dan 
(g). Program menghafal beberapa surat 
pada al-qur’an dan selalu menggunakan 
Puji Allah.

Pendapat tersebut di atas ini 
dikuatkan pula oleh Ketua Komisi D MUI 
Kabupaten Indramayu KH. Mahfudz 
Syamsulhadi (anggota Pakem) yang 
mengatakan bahwa Komar adalah bentuk 
lain dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah 
(Antar Daerah 23 Pebruari 2011). MUI 
Kabupaten Indramayu pun mengatakan 
bahwa Komar adalah nama lain dari 
aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang juga 
dipandang sesat dan menyesatkan karena 
ajaran tersebut ingin menggabungkan 
tiga agama yaitu Yahudi, Kristen dan 
Islam. Komar tidak meyakini Nabi 
Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, 
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dan mengakui nabinya adalah nabi Isa 
Al-Masih Al-Maw’ud. Menurut MUI 
setempat Komar jelas telah mengingkari 
rukun Islam. Namun demikian, hal yang 
menarik adalah masyarakat Haurgeulis 
pada umumnya bisa menahan diri, tidak 
melakukan tindakan anarkis, bahkan 
dapat menerima kembali AS sebagai 
bagian dari warga di mana AS tinggal, 
meskipun dia pernah menjadi anggota 
Komar. 

Penutup 

Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Pertama, 
Kurzin Sanusi merupakan penyebar 
aliran Komar yang sempat meresahkan 
sebagian masyarakat Haurgeulis. Kedua, 
aliran Komar sama dengan ajaran yang 
dibawa oleh Ahmad Mushaddeq, yaitu 
Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ajaran ini 
telah dinyatakan sesat oleh MUI Pusat. 
Ketiga, aliran Komar baru diketahui 
keberadaannya di bulan September 
tahun 2010, dan belum menjangkau 

masyarakat luas, karena segera diketahui 
keberadaannya setelah adanya laporan 
dari salah seorang istri pengikut aliran 
Komar. Para pengikut Komar yang 
berjumlah enam orang telah melakukan 
pertobatan dan mengucapkan  syahadat 
kembali pada Islam. 

Mengacu pada uraian di atas pula, 
penelitian ini menghasilkan sejumlah 
rekomendasi yaitu: Pertama, para 
mubaligh/dai sebaiknya lebih sering 
menjelaskan ciri-ciri dari kriteria ajaran 
atau aliran sesat yang dikeluarkan 
MUI Pusat, agar masyarakat tidak 
mudah terperdaya oleh bujukan 
mengikuti kegiatan keagamaan yang 
baru dikenalnya. Kedua, Kementerian 
Agama, terutama KUA perlu terus 
bekerjasama dengan pihak-pihak terkait 
untuk meredam riak-riak di masyarakat 
akibat munculnya paham keagamaan 
yang sesat dan meyesatkan. Ketiga, apa 
yang dilakukan aparat di Kabupaten 
Indramayu patut diikuti oleh aparat di 
daerah lain dalam menangani penyebaran 
paham dan aliran keagamaan baru serta 
menindak tegas pemimpinnya. 
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Abstract

Nowadays, it is found a negative stigma 
facing Islamic fundamentalism. However 
Indonesian Hizbut Tahrir (HTI) still exists 
and has strong influence. This organization 
is different from the others. It does not have 
regional or national figures. This research 
applies quantitative approach and has 
purpose to discover the factors that increase 
its influences despite having negative 
stigma and rejection. Framing theory is 
conducted to analyze the data and result. 
The result shows that HTI is not same with 
the other organizations that have leaders to 
drive their followers. HTI emphasizes on 
the tabanni idea and thought to drive their 
followers. 

Keywords: Hizbut-Tahrir Indonesia, Islamic 
Fundamentalism, Tabanni, Framing 
Theory, Halaqah

Abstraksi

Di tengah stigma negatif yang melanda 
gerakan fundamentalisme Islam, ternyata 
gerakan ini masih dapat bertahan, bahkan 
meningkatkan pengaruhnya. Salah satu 
gerakan tersebut adalah HTI. Berbeda 
dengan gerakan Islam lainnya, HTI tidak 
memiliki tokoh yang diakui baik dalam 
tingkat regional maupun nasional. Namun 
demikian, meskipun tanpa nama besar 
dan ketokohan pimpinannya, HTI masih 
mampu bertahan dan meningkatkan 
pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan faktor yang menyebabkan 
HTI dapat bertahan dan meningkatkan 
pengaruhnya di tengah berbagai penolakan 
serta stigma negatif yang dialaminya. 
Teori pembingkaian digunakan untuk 
menganalisis data dan temuan lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian, gerakan HTI 
memiliki posisi yang berbeda dengan 
gerakan fundamentalisme Islam lainnya. 
Jika banyak gerakan fundamentalisme 
menjadikan ketokohan pimpinan sebagai 
faktor penggerak, HTI menjadikan ide dan 
pemikiran yang diTabanni sebagai faktor 
utama gerakan.

Kata kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, 
Fundamentalisme Islam, Tabanni, Framing, 
Halaqah

Pendahuluan

Fundamentalisme Islam sering 
dimaknai secara negatif (Kamil, 2013:249; 
Afadlal, 2005: 281) karena gerakan-
gerakan Islam bercorak fundamentalis 

tersebut identik dengan kekerasan, 
eksklusif, intoleran, anti modernitas, 
dan stigma negatif lainnya. Gerakan 
semacam ini juga dianggap pemerintah 
sebagai ancaman kedaulatan bangsa 
sebagaimana diungkap oleh Bahrul 
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Hayat (Sekjen Kementerian Agama RI 
periode 2006-2014)  di hadapan para 
peneliti agama dan keagamaan pada 
tahun 2009. Dalam acara Temu Riset 
Keagamaan yang diselenggarakan oleh 
Badan Litbang dan Diklat Kemenag 
RI tersebut, ia menyatakan bahwa 
gerakan fundamentalisme Islam seperti 
halnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
merupakan ancaman serius. Namun 
demikian, menurutnya pemerintah 
belum punya payung hukum yang dapat 
menjerat maupun melarang aktivitas 
mereka sehingga gerakan yang mulai 
tumbuh dan berkembang. Selain itu, pada 
era pasca keruntuhan rezim Soeharto, 
gerakan fundamentalisme ini dianggap 
sebagai sebuah gerakan yang membawa 
pengaruh negatif di tengah kehidupan 
masyarakat (Wahid, 2009: 221-232). 

Keresahan terhadap gerakan HTI 
juga disuarakan oleh Lukman Hakim 
Saifuddin, tokoh yang saat ini menjabat 
sebagai Menteri Agama RI, pada diskusi 
bertajuk “Menggugat Empat Pilar” 
yang diselenggarakan di Kantor PBNU, 
2 Agustus 2013. Ia menilai pemerintah 
harus serius mengawasi pergerakan HTI. 
Pada forum yang sama, KH. Masdar 
F. Masudi, juga menyampaikan bahwa 
pemerintah jangan tutup mata dengan 
munculnya gerakan seperti HTI (http://
www.nu.or.id).

 Keresahan beberapa tokoh 
mendapatkan respon dari pemerintah. 
Pada tahun 2013, pemerintah mengajukan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) 
tentang Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) yang salah satunya disinyalir 
bertujuan membubarkan gerakan 
fundamentalisme Islam. Tanribali Lamo 
(Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam 
Negeri), dalam keterangannya kepada 
media massa menyatakan dengan 
jelas bahwa salah satu ormas yang 
dapat terancam dibubarkan dengan 
disahkannya RUU ormas tersebut adalah 
gerakan fundamentalisme Islam yang 

menolak asas Pancasila. (http://www.
republika.co.id). 

Di tengah stigma negatif dari 
sebagian masyarakat dan pemerintah, 
beberapa gerakan fundamentalisme 
Islam ternyata mampu mempertahankan 
eksistensinya. Bahkan arus reformasi 
seolah menjadi media yang tepat bagi 
tumbuh dan berkembangnya gerakan 
ini. Salah satu gerakan fundamentalisme 
yang mengalami pertumbuhan yang 
pesat adalah Hizbut Tahrir Indonesia. 
Gerakan yang mengusung isu pendirian 
negara khilafah ini, di masa reformasi 
berhasil meningkatkan partisipan. 
Gerakan ini perlahan namun pasti juga 
mampu meningkatkan pengaruhnya di 
tengah masyarakat.

Tidak hanya mampu 
mengembangkan organisasinya, HTI 
juga menjadi salah satu  gerakan 
fundamentalisme yang paling konsisten 
menjaga ide, pemikiran, dan tujuan 
organisasi. Gerakan ini juga berhasil 
menjaga kesatuan ide dan pemikiran 
anggota gerakan. Meskipun tidak 
menempuh cara-cara kekerasan fisik, 
namun gerakan ini secara pemikiran 
merupakan gerakan yang paling radikal 
(Osman, 2010: 616).

Berbeda dengan gerakan 
fundamentalisme lainnya, HTI tidak 
menjadikan ketokohan seseorang sebagai 
penggerak organisasi. Hampir sulit 
menemukan aktor-aktor utama gerakan 
HTI yang tercatat sebagai tokoh di 
tengah masyarakat, terutama tokoh yang 
berskala nasional. Kepemimpinan HTI 
pun didominasi oleh individu-individu 
yang dibina secara intensif dengan 
mekanisme internal. Dapat dikatakan 
bahwa seluruh jajaran pengurus tingkat 
nasional merupakan kader-kader yang 
memang tumbuh dan dibesarkan oleh 
HTI.

Meskipun tanpa nama besar dan 
ketenaran tokohnya, gerakan ini terbukti 
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mampu menarik simpati masyarakat. 
Bahkan sebagaimana disampaikan di 
awal, gerakan ini pasca reformasi telah 
mampu meningkatkan dukungan dan 
pengaruh. Ide yang diadopsi (tabanni) 
menjadi salah satu faktor dominan 
keberhasilan mereka menjaga eksistensi 
dan meningkatkan pengaruh gerakan.

Kemampuan HTI dalam menjaga 
konsistensi ide dan pemikiran telah 
menjadikan gerakan ini berbeda 
dibandingkan dengan gerakan 
fundamentalisme lainnya. Selain itu, ide 
dan pemikiran gerakan juga berhasil 
diinternalisasi secara baik ke dalam setiap 
individu partisipan gerakan. Berdasarkan 
hal di atas, setidaknya ada tiga 
pertanyaan yang diajukan yaitu: Pertama, 
bagaimanakah HTI memproduksi ide 
dan pemikirannya? Kedua, bagaimanakah 
kelompok ini memposisikan ide dan 
pemikiran? Ketiga, bagaimanakah HTI 
menjaga dan mengelola orisinalitas ide 
dan pemikirannya?

Tiga pertanyaan di atas sebenarnya 
didasarkan pada keresehan mengenai 
studi gerakan-gerakan sosial Islam yang 
masih didominasi oleh asumsi-asumsi 
sempit dengan memposisikan gerakan 
Islam sebagai bentuk “penyimpangan” 
dari arus utama Islam. Gerakan gerakan 
sosial Islam dipandang sebagai sebuah 
perilaku irasional akibat rasa frustasi atas 
ketimpangan dan keterasingan secara 
sosial maupun politik. Studi gerakan 
Islam juga didominasi oleh studi yang 
melihat sebuah gerakan Islam sebagai 
konsekwensi ideologis ajaran Islam yang 
metafisis sehingga tidak dapat dikaji 
menggunakan teori-teori sosial (Bayat, 
2005: 891-892). 

Melihat fenomena tersebut, 
Wiktorowicz (2012: 55) menawarkan 
gagasan yang integratif dalam mengkaji 
gerakan Islam dengan memanfaatkan 
teori-teori gerakan sosial. Teori gerakan 
sosial dapat dimanfaatkan sebagai pisau 
analisis dalam melihat muncul dan 

berkembangnya sebuah gerakan sosial 
Islam. Bahwa gerakan Islam seringkali 
hadir sebagai simbol atas ketidakpuasan, 
namun demikian pada prakteknya, faktor-
faktor lain seperti struktur kesempatan 
politik, mobilisasi sumberdaya dan 
resonansi pembingkaian juga memberikan 
peran penting dalam tumbuh dan 
berkembangnya sebuah gerakan sosial 
Islam. Pisau analisis ini tentu bermanffat 
pula untuk menganalisis lebih jauh 
bahwa faktor  ide dan pemikiran telah 
memberikan pengaruh yang signifikan 
bagi tumbuh dan berkembangnya 
gerakan fundamentalisme. 

Framing process (teori pembingkaian) 
ini hadir sebagai teori baru dalam 
studi gerakan sosial yang mengkaji 
bagaimana gerakan sosial, termasuk 
fundamentalisme Islam, memproduksi 
ide dan pemikirannya. Teori ini berfokus 
pada kajian bagaimana sebuah ide 
mampu dimanfaatkan oleh gerakan 
sosial untuk melakukan transformasi 
dan mengubah kebiasaan-kebiasaan 
masyarakat (Rohlinger, 2009: 343). 
Framing process memfokuskan perubahan 
pada masyarakat. Teori pembingkaian 
sendiri  melihat bagaimana seb   uah 
gerakan sosial secara kultural (Okruhlik, 
2004: 251).  Teori ini memandang bahwa 
sebuah gerakan sosial sebagai gerakan 
yang bergerak melalui proses budaya 
dengan melakukan pembingkaian sebuah 
ide tertentu sebagai identitas kolektif. 

Benford dan Snow mengidentifikasi 
tiga fungsi utama proses pembingkaian 
(Benford dan Snow, 2000: 614-615). 
Pertama, gerakan sosial melakukan 
pembingkaian untuk mengidentifikasi 
sumber-sumber permasalahan yang 
harus ditangani, termasuk pula cakupan 
tanggung jawab yang melekat dan adanya 
kesalahan yang ditargetkan. Kedua, 
dalam konteks identifikasi masalah 
yang telah ditentukan, gerakan-gerakan 
sosial memberikan alternatif solusi 
pemecahan terhadap permasalahan 
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tersebut. Solusi tersebut mencakup pula 
persoalan strategi serta taktik tertentu 
yang harus dilakukan. Ketiga, gerakan 
sosial menumbuhkan motivasi serta 
alasan-alasan dasar untuk mendapatkan 
dukungan dan kesadaran kolektif. 
Motivasi dibutuhkan untuk meyakinkan 
para peserta dan calon peserta tentang 
arti pentingnya peran mereka dalam 
gerakan  yang sedang dijalankan. 
Sehingga dengan demikian, gerakan 
tersebut akan mendapatkan dukungan 
yang pada akhirnya mengantarkan pada 
keberhasilan untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 
2014 dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, dengan gerakan Hizbut 
Tahrir Indonesia sebagai objeknya. HTI 
dianalisis dari sudut pandang organisasi, 
pemikiran, serta strategi dan langkah 
yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
yang dicita-citakan. Oleh karena itu, 
terdapat tiga komponen sebagai sumber 
data yaitu: Pertama, sumber pustaka yang 
membahas tentang HTI, yang diterbitkan 
secara internal oleh gerakan HTI baik 
secara resmi maupun tulisan dari para 
anggotanya, serta tulisan yang ditulis 
dan diterbitkan dari sudut pandang 
outsider. Kedua, pengamatan langsung. 
Peneliti menemukan fakta dan data 
lapangan melalui keterlibatan secara 
langsung dalam berbagai kegiatan yang 
dilakukan. Kegiatan yang diikuti adalah 
kegiatan yang dilaksanakan baik oleh 
pengurus HTI Bekasi Raya maupun 
pengurus HTI Pusat. Sebagian besar 
kegiatan yang diikuti adalah kegiatan 
yang dilaksanakan di Jakarta dan Kota 
Bekasi. Ketiga, wawancara terhadap 
berbagai pihak yang sedang terlibat 
dalam gerakan HTI sebagai narasumber. 
Narasumber tersebut adalah pihak-pihak 
yang merepresentasikan HTI secara 
kelembagaan yang terdiri dari juru bicara 

HTI (Muhammad Ismail Yusanto), Ketua 
DPD II Bekasi Raya (Abu Umar), Humas 
DPD II Bekasi Raya (Miqdad Ali Azka), 
serta beberapa anggota yang dipandang 
memiliki pemahaman dan pengetahuan 
tentang gerakan HTI secara keseluruhan.

Data yang diperoleh kemudian 
dipilih dan diklasifikasi berdasarkan 
karakteristiknya. Triangulasi data 
dilakukan untuk memastikan data 
yang diperoleh memiliki akurasi dan 
signifikasi. Triangulasi dimaksudkan 
untuk memastikan validitas data yang 
diperoleh baik data dari hasil wawancara, 
data pengamatan lapangan, maupun 
data yang berasal dari sumber pustaka. 
Triangulasi dilakukan melalui verifikasi 
silang data dan informasi yang berasal 
dari berbagai sumber. Setelah data 
diverifikasi dan diklasifikasi, data diolah 
dan diinterpretasi dengan menggunakan 
teori gerakan sosial sebagai pisau analisis. 
Pada penelitian ini, framing process theory 
digunakan sebagai pisau analisis utama.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Tidak ada perbedaan antara Hizbut 
Tahrir Indonesia (HTI) dengan Hizbut 
Tahrir (HT). Sebagai  partai politik 
internasional, posisi HTI hanya sebagai 
“cabang” dari HT internasional. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini, penulis 
tidak membedakan antara terminologi 
HT dan HTI. Kedua terminologi 
digunakan sesuai dengan kebutuhannya. 
Transformasi ide HT ke Indonesia 
berhubungan erat dengan Abdurrahman 
al-Baghdadi  dan Abdullah bin Nuh 
(Hilmy, 2011: 6). Abdurrahman al-
Baghdadi hadir ke Indonesia tahun 
1982. Al-Baghdadi merupakan anggota 
HT yang berasal dari Timur Tengah, 
tepatnya di Libanon. Ia melarikan diri 
ke Australia karena menghindari kejaran 
rezim penguasa yang memperlakukan 
para anggota HT dan simpatisanya 
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sebagai musuh negara (Osman, 2010: 
603). Al-Baghdadi kemudian menetap 
dan menjadi warga negara Australia.

Sementara itu, Abdullah bin Nuh 
merupakan ulama kharismatik yang 
berasal dari Bogor. Aktivitasnya sebagai 
penceramah yang menyampaikan pesan-
pesan Islam, khususnya di wilayah Jawa 
Barat. Selain itu, ia adalah pemilik dan 
pengasuh Pesantren Al-Ghazali di Bogor. 
Kelak lokasi pesantren yang tidak jauh 
dari kampus IPB membawa kemudahan 
tersendiri bagi al-Baghdadi untuk 
menyebarkan ide dan pemikiran HT di 
kalangan mahasiswa. 

Pertemuan  al-Baghdadi dengan 
Abdullah bin Nuh terjadi di Australia. 
Abdullah terkesan dengan dakwahnya 
ketika beliau berkunjung ke Australia. 
Abdullah yang mengalami kekecewaan 
dengan keberadaan organisasi Islam di 
Indonesia pada tahun 1970-an, tertarik 
dengan pemikiran-pemikiran yang 
disampaikan oleh al-Baghdadi (Muhtadi, 
2009: 626). Menurutnya, apa yang 
disampaikan al-Baghdadi merupakan 
pemikiran baru yang menarik untuk 
dikaji lebih dalam. Selanjutnya, dengan 
difasilitasi oleh Abdullah bin Nuh, al-
Baghdadi didaulat menjadi staf pengajar 
di pesantren Al-Ghazali Bogor.  Berawal 
dari Bogor inilah ide dan pemikiran HT 
mulai disebarkan. 

Selama mengajar di Bogor, ia 
banyak melakukan dialog dan interaksi 
dengan aktivis mahasiswa muslim IPB. 
Kondisi ini dimungkinkan karena lokasi 
Pesantren Al Ghazali yang dekat dengan 
kampus IPB. Dari interaksi tersebut, 
dibentuklah kelompok pengajian intensif 
yang berpusat di Masjid Al-Ghifari 
Bogor. Kajian intensif tersebut diikuti 
oleh mahasiswa IPB dengan bimbingan 
langsung al-Baghdadi. Ia mulai 
menyelenggarakan forum studi terbatas 
yang lebih dikenal dengan halaqah. 
Dalam forum inilah pemikiran dan ide 
HT ditransformasikan kepada para 

peserta halaqah. Halaqah  yang diikuti 
oleh mahasiswa IPB inilah yang menjadi 
cikal bakal tersebarluaskanya ide HT di 
Indonesia.  

Strategi Pembingkaian (framing) HTI

Pemikiran yang dijadikan sebagai 
landasan aktivitas HT adalah pemikiran 
Islam (Hizbut Tahrir, 2013: 3, 56-57). 
Pemikiran ini terdiri dari akidah Islam, 
pemikiran-pemikiran yang dibangun di 
atas akidah Islam, serta hukum-hukum 
yang digali berdasarkan dalil-dalil 
Islam (Hizbut Tahrir, 2013: 57-69; Ismail 
Yusanto, Jubir HTI. Wawancara. 10 Maret 
2014). Mereka tidak mengambil pemikiran 
lain selain pemikiran yang berasal dari 
Islam, bahkan menganggap bahwa segala 
pemikiran yang bukan berasal dari Islam 
harus ditolak dan dihindari, karena 
pemikiran-pemikiran tersebut berpotensi 
mengaburkan kemurnian ajaran Islam 
dan pada akhirnya akan menyebabkan 
kemunduran dan kelemahan pada diri 
umat Islam (Baran, 2004: 16). 

Pendapat dan pemikiran pendiri 
HT, Taqiyuddin An-Nabhani merupakan 
sumber pemikiran utama. Sebagian besar 
buku yang diadopsi, merupakan buku 
yang ditulis oleh an-Nabhani. Ide-ide 
yang telah diadopsi dihimpun dalam 
buku dan selebaran. Buku-buku yang 
berisi ide yang telah diadopsi disebut 
sebagai kitab mutabannat yang dijadikan 
sebagai bahan ajar pokok bagi anggotanya 
(Hizbut Tahrir, 2013: 35-39). 

Ketaatan terhadap ide yang diadopsi 
Tabbani merupakan konsekwensi mutlak 
keanggotaan. Dengan kata lain, jika 
seorang anggota dalam level dan posisi 
apapun memiliki pola pikir dan pendapat 
yang bertentangan dengan pendapat yang 
diadopsi, maka yang bersangkutan dapat 
dikeluarkan dari keanggotaan (Hizbut 
Tahrir, 2013: 27-29).  Menurut  Dwijo Abu 
Ibad, terdapat tiga syarat keanggotaan 
HT, yaitu: 1). Terikat kepada hukum Islam 



111Tabanni sebagai Haluan gerakan HizbuT TaHrir indonesia

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14       No. 1

secara keseluruhan; 2). Terikat dengan 
pemikiran-pemikiran yang di Tabanni 
oleh HT; dan 3). Terikat dengan aturan 
administrasi yang diberlakukan oleh HTI. 
Ketika anggota melanggar salah satu 
dari ketiga syarat tersebut, maka yang 
bersangkutan akan dijatuhi sanksi. Dan 
sanksi terberat adalah pemecatan dari 
keanggotaan HT (Dwijo Abu Ibad, Syabab 
Senior DPD II Bekasi Raya. Wawancara. 
17 Mei 2014)

Dalam konsep HTI, tabanni dimaknai 
sebagai pengambilan satu pendapat di 
antara beberapa pendapat yang masih 
diperselisihkan. Pendapat yang sudah 
diambil tersebut kemudian mengikat 
untuk diamalkan dan menjadi pendapat 
yang diserukan ketika menyeru pada 
hukum Islam. Tabanni dapat dilakukan 
oleh para mujtahid baik yang menjadi 
anggota maupun orang yang berada di 
luar HT (Rodhi, 2006: 16). Karena tabanni 
berada pada wilayah ijtihadiyah, maka 
mereka hanya mengambil pendapat yang 
memiliki dalil terkuat. Kekuatan dalil 
merupakan satu-satunya dasar untuk 
mengadopsi pendapat mana yang akan 
diambil. 

Pokok pikiran yang diadopsi hanya 
terbatas pada masalah-masalah khilafiyah 
yang dianggap perlu untuk di-tabanni. 
Tidak semua permasalahan khilafiyah 
menjadi objek yang di-tabanni. Mereka 
menghindari men-tabanni pemikiran-
pemikiran fikih yang berkaitan dengan 
pengamalan ibadah mahdah. Hanya 
perkara-perkara yang dianggap relevan 
dengan garis perjuangan politik yang 
sedang dilaksanakan yang menjadi objek 
tabanni.

Tiga fungsi utama tabanni adalah: 
pertama, sebagai faktor pemersatu 
keanggotaan. Satu kesatuan pemikiran dan 
pendapat merupakan syarat mutlak bagi 
sebuah organisasi, untuk menjalankan 
aktivitasnya. Oleh karena itu, ketaatan 
terhadap pendapat yang diadopsi 
menjadi syarat mutlak keangotaan. Tidak 

ada toleransi dalam permasalahan ini. 
Siapa saja yang menyelisihi pendapat 
yang diadopsi maka yang bersangkutan 
dapat kehilangan hak keanggotaanya. 

Kedua, tabanni menjadi identitas 
gerakan. Hal ini senada dengan 
pandangan Goffman bahwa salah satu 
fungsi dari pembingkaian (framing) adalah 
untuk menjadi identitas sebuah gerakan 
(Benford dan Snow, 2006: 614). Sebagai 
sebuah partai politik, mengharuskan 
HT memiliki pandangan-pandangan 
khas yang membedakan dirinya dengan 
kelompok lain. Pandangan-pandangan 
tersebut lahir dari pemikiran-pemikiran 
yang diadopsi.

Ketiga, tabanni merupakan 
penjabaran dari hukum-hukum Islam 
yang mengatur masyarakat. Sebagaimana 
dipahami bahwa perintah syariat tidak 
mengatur permasalahan-permasalahan 
secara terperinci. Oleh karena itu, 
dibutuhkan ijtihad dalam rangka 
kontekstualisasi hukum-hukum Islam 
dalam dunia kontemporer sehingga 
mereka melakukan tabanni dalam sistem 
politik, sistem ekonomi, sistem sosial 
kemasyarakatan dan lain sebagainya. 

Adapun posisi HTI dalam proses 
pembingkaian, mereka hanya berperan 
sebagai pelaksana. Ia tidak memiliki 
kewenangan dalam mengelola dan 
memutuskan ide dan pemikiran gerakan. 
Otoritas yang dimiliki hanya sebabatas 
merancang dan menjalankan uslub (cara) 
dakwah. Dengan demikian, tidaklah salah 
jika HTI dikategorikan sebagai gerakan 
transnasional (Osman, 2010: 604). Sebuah 
stigma yang juga tidak dibantah oleh Juru 
Bicara HTI.

Terdapat tiga fungsi utama proses 
pembingkaian/framing (Benford dan 
Snow, 2006: 614-615). Pertama, diagnostic 
frame. Gerakan sosial melakukan 
pembingkaian   untuk mengidentifikasi 
sumber-sumber permasalahan yang 
harus ditangani, termasuk cakupan 
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tanggung jawab yang melekat dan 
adanya kesalahan yang ditargetkan. 
Kedua, prognostic frame. Gerakan-gerakan 
sosial memberikan alternatif solusi 
pemecahan terhadap permasalahan 
tersebut. Solusi tersebut mencakup pula 
persoalan strategi serta taktik tertentu 
yang harus dilakukan. Ketiga, motivational 
frame. Gerakan sosial menumbuhkan 
motivasi serta alasan-alasan dasar untuk 
mendapatkan dukungan dan kesadaran 
kolektif. 

Sebagai identifikasi sumber 
permasalahan (diagnostic frame), HT 
menganggap bahwa segala permasalahan 
yang terjadi di seluruh dunia, termasuk 
Indonesia, adalah karena tidak adanya 
kedaulatan as-syar`i (Hizbut Tahrir 
Indonesia, 2009: 6). Dalam pandangannya, 
permasalahan-permasalahan yang 
menimpa masyarakat hari ini baik di 
bidang ekonomi, politik, pendidikan, 
sosial kemasyarakatan, dan permasalahan 
lainnya merupakan dampak dari tidak 
diterapkanya syariat Islam. Dalam hal ini, 
Abu Umar menyatakan:

“Selama syariat Islam tidak 
diterapkan oleh negara, kami yakin 
segala permasalahan yang dihadapi 
oleh negeri ini maupun dunia tidak 
akan pernah dapat diselesaikan. 
Oleh karenanya kami beruaha 
mewujudkan Negara Khilafah 
yang akan menerapkan syari’at 
Islam untuk menyelesaikan segala 
permasalahan” (Abu Umar, Ketua 
DPD II Bekasi Raya. Wawancara. 28 
Mei 2014)

 Keyakinan tentang penyelesaian 
segala permasalahan yang dihadapi 
oleh negeri ini maupun dunia dengan 
cara mewujudkan negara Khilafah tidak 
terlepas juga dari kritik HTI terhadap 
gagasan dan praktik sekularisme dan 
pemikiran turunannya. Dalam pandangan 
HTI, diterapkannya sekulerisme dan 
pemikiran turunannya seperti demokrasi, 
kapitalisme, Hak Asasi Manusia (HAM), 

dan beberapa pemikiran lainnya 
merupakan pangkal permasalahan yang 
menyebabkan berbagai kerusakan di 
muka bumi. Meminjam istilah Benford  
dan Snow, sekulerisme dan pemikiran 
turunannya tersebut menjadi core framing 
task to blame the situation (Benford dan 
Snow, 2006: 615). 

Berdasarkan pemaparan di atas, 
nampak bahwa HT menjadikan isu 
keagaamaan sebagai dasar utama dalam 
mengidentifikasi permasalahan yang 
terjadi. Meskipun mereka memasukkan 
faktor perlakuan negara Barat terhadap 
dunia Islam, namun demikian, 
permasalahan utama yang terjadi 
tetaplah tidak diterapkanya syariat Islam. 
Persoalan penerapan ideologi kapitalis 
sekuler maupun perlakuan Barat 
terhadap dunia Islam hanya menjadi 
“framing bridge (frame antara). Fakta ini 
bertolak belakang dengan pendapat yang 
menyatakan bahwa faktor ketidakadilan 
menjadi isu utama bagi sebuah gerakan 
dalam mengidentifikasi sumber masalah 

Hizbut Tahrir melandasi prognostic 
frame-nya, setidaknya karena dua alasan. 
Alasan pertama adalah karena penerapan 
syariat Islam dalam bingkai negara 
khilafah merupakan kewajiban dan alasan 
kedua adalah negara khilafah secara 
historis, telah mampu mengantarkan 
umat manusia pada kehidupan yang adil 
dan sejahtera. Alasan pertama dilandasi 
dari dalil-dalil yang dianggap sebagai 
dasar kewajiban penerapan syariat Islam 
(Hizbut Tahrir Indonesia, 2009: 10-14). 

Fungsi lain dari pembentukan 
framing adalah motivational framing 
(Benford dan Snow, 2006: 615). 
Dalam konteks ini, alasan keagamaan 
dijadikan sebagai faktor utama. Mereka 
meyakinkan bahwa apa yang sedang 
dilakukan merupakan kewajiban agama 
yang harus didukung. Kewajiban ini 
tidak akan gugur jika penerapan syari’at 
Islam belum terlaksana secara sempurna. 
Hal ini tercermin dari pandangan para 
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aktivisnya. Mereka menganggap apa 
yang mereka lakukan adalah semata-
mata kewajiban agama (Dwijo Abu 
Ibad dan Nafi Gunawan, Syabab Senior 
DPD II Bekasi Raya. Wawancara. 17 Mei 
20). Meskipun perjuangan mendirikan 
Negara Islam (khilafah) dirasa mengalami 
kesulitan-kesulitan, namun itu tidak 
menyurutkan semangat mereka. Secara 
khusus Nafi Gunawan menyampaikan 
bahwa meskipun berdirinya Khilafah 
tidak dapat diprediksi cepat atau 
lambatnya, namun tidak menjadi alasan 
baginya untuk berhenti berjuang. Ia 
menyampaikan bahwa keberhasilan 
dakwah dengan berdirinya Negara 
Khilafah merupakan urusan Allah SWT. 
Urusan manusia, menurutnya, hanyalah 
sekedar menjalankan kewajiban-
kewajiban yang telah Allah SWT 
turunkan kepada manusia. Oleh karena 
itu, ia yakin meskipun mengalami banyak 
kesulitan, berdirinya Negara Khilafah 
pasti akan terjadi. Dalam pandangannya, 
mendirikan Negara Khilafah merupakan 
fardhu kifayah (Hizbut Tahrir, 2013: 85-88;, 
Hizbut Tahrir Indonesia, 200910-12; al-
Amin,  2012: 106). 

Bagi siapa saja yang tidak bergabung 
dan tidak mendukung perjuangan 
penegakan syariat Islam, dalam 
pandangan HTI, merupakan sebuah 
pengabaian terhadap fardhu kifayah, 
sehingga pelakunya akan mendapatkan 
dosa, bahkan merupakan dosa yang 
paling besar. Satu-satunya jalan untuk 
menghindari dan menggugurkan dosa 
tersebut adalah dengan cara berjuang 
untuk menegakkan hukum Islam, dan 
itu hanya bisa dilakukan jika masyarakat 
bergabung dalam jama>’ah yang berjuang 
menegakkan hukum Islam. 

Resonansi Kerangka Identitas

Salah satu faktor keberhasilan 
gerakan dalam menyusun ide dan 
pemikirannya sangat ditentukan dari 

bagaimana gerakan tersebut mampu 
memproduksi reonansi kerangka 
(frame resonance). Resonansi kerangka 
merupakan upaya sebuah gerakan untuk 
mengubah potensi mobilisasi menjadi 
mobilisasi dengan cara meyakinkan 
konstituen terhadap  kebenaran ide dan 
pemikirannya. Selain itu, keberhasilan 
sebuah gerakan dalam melakukan 
resonansi kerangka sangat tergantung 
dari kualitas dan kredibilitas individu 
yang menyampaikan (Wiktorowicz,  2012: 
71). 

Dalam kasus HTI, mereka sangat 
sadar akan pentingnya internalisasi 
ide dan pemikiran. Untuk itu, mereka 
menciptakan suatu sistem  untuk 
memastikan terjadinya internalisasi 
ide dan pemikiran. Sistem tersebut 
dijabarkan dalam mekanisme kelompok 
kajian intensif yang diselenggarakan 
bagi para anggota dan simpatisanya. 
Mekanisme kajian ini juga ditujukan 
untuk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas individu pelaku gerakan 
agar dapat diterima di tengah-tengah 
masyarakat. Aktivitas tersebut dalam 
terminologi HTI disebut sebagai halaqah, 
yaitu sebuah kelompok kajian yang 
diselenggarakan secara rutin setiap 
pekan. Setiap kelompok halaqah terdiri 
dari  dua sampai lima daris dan dipimpin 
oleh seorang musyrif (penanggung jawab) 
(Miqdad Ali Azka, Syabab Senior DPD II 
Bekasi. Wawancara. 26 Mei 2014). 

Syamsul Rijal menyebut bahwa 
halaqah merupakan komponen paling 
utama proses indoktrinasi ide-ide HT 
(Rijal, 2011: 261). Ia pun menyebut bahwa 
indoktrinasi yang dilakukan dalam 
forum halaqah dilakukan dengan cara-
cara tradisional dimana musyrif memiliki 
otoritas penuh dalam  transformasi 
ide dengan meminimalisir perdebatan 
dan kritik. Pandangan Rijal tentang 
pengkaderan yang bersifat indoktrinasi 
dibantah oleh Ismail Yusanto yang 
justeru menyebut halaqah sebagai wadah 
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bagi setiap anggota untuk menguji 
dan mendiskusikan kebenaran ide dan 
pemikiran. Dimulai dari halaqah inilah ide 
HT diuji kekuatan dalilnya. Menurutnya, 
HT tidak pernah melakukan indoktrinasi 
ide dan pemikirannya terhadap 
siapapun. Bahwa proses memahamkan 
ide dan pemikiran memang benar 
dilakukan, tetapi itu bukan berarti 
mereka sedang melakukan indoktrinasi. 
Sebagai bukti bahwa mereka terbuka 
terhadap segala kritik adalah selama ini, 
HT telah melakukan penyempurnaan-
penyempurnaan ide dan pemahaman 
yang termuat dalam kitab mutabannat 
(Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir 
Indonesia. Wawancara.                 10 Maret 
2014.

Berbeda dengan pendapat Yusanto, 
Miqdad menyampaikan bahwa tidak 
dapat dipungkiri bahwa dalam halaqah, 
terdapat beberapa bagian indoktrinasi. 
Meskipun demikian, indoktrinasi dalam 
HTI tidaklah bersifat pasrah terhadap 
pemikiran dan ide yang dibawanya. 
Menurut Miqdad, sebagaimana pendapat 
Yusanto, justru halaqah menjadi media 
untuk menguji kekuatan dalil dari sebuah 
pendapat. Namun diakui oleh Miqdad, 
ada pendapat-pendapat  tertentu 
yang mereka harus tunduk dan patuh 
meskipun bertentangan dengan pendapat 
pribadinya (Miqdad Ali Azka, Humas 
DPD II HTI Kota Bekasi. Wawancara. 26 
Mei 2014.

Halaqah sebagai media pembinaan 
memiliki peraturan ketat yang tidak boleh 
dilanggar. Peraturan-peraturan tersebut 
diantaranya adalah pihak yang menjadi 
musyrif adalah orang yang ditunjuk 
langsung oleh struktur mahaliyah. Musyrif 
haruslah berasal dari anggota yang 
telah selesai mengkaji kitab yang akan 
diajarkan kepada daris. Jumlah peserta 
halaqah dibatasi antara dua sampai lima 
orang. Pembatasan ini dimaksudkan 
untuk menjaga dan memastikan proses 
transformasi ide dan pemikiran  dapat 
berjalan secara baik. 

Halaqah wajib dilakukan 
seminggu sekali dengan durasi dua jam. 
Adapun buku/kitab yang diajarkan-pun 
berdasarkan penjenjangan yang sudah 
ditentukan. Seluruh daris dan hizbiyyin 
wajib mengkaji sebanyak 24 kitab 
mutabannat. Tiga kitab awal yang harus 
dilalui dalam aktivitas halaqah adalah 
Nizam al-Islam, Takattul al-Hizbi, dan 
Mafahim Hizbut Tahrir. 

Halaqah tidak hanya sekedar 
aktivitas transfer ide dan pemikiran 
(ta’lim). Aktivitas yang harus terjadi 
dalam halaqah adalah tatsqif. Menurut HT, 
terminologi tatsqif  memiliki makna yang 
lebih mendalam. Tatsqif  mengharuskan 
musyrif untuk senantiasa memastikan dan 
mengontrol sejauh mana ide dan pemikiran 
diterima dan diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 
selain musyrif yang memiliki kewajiban 
untuk mengisi halaqah rutin seminggu 
sekali, mereka juga berkewajiban 
untuk melakukan mutaba’ah.  Mutaba’ah 
merupakan aktivitas khusus mingguan 
yang ditujukan untuk memantau dan 
mengevaluasi kinerja daris sehari-hari. 
Mutaba’ah dilakukan musyrif  kepada 
daris secara personal. Jika dalam satu per-
halaqah-an diikuti oleh lima orang daris, 
maka dalam satu minggu musyrif wajib 
melakukan mutaba’ah secara personal 
terhadap masing-masing individu. Itu 
artinya musyrif harus meluangkan waktu 
minimal lima kali dalam seminggu untuk 
mutaba’ah para daris-nya.

Penekanan tatsqif  juga dapat dilihat 
dari pola hubungan yang dibangun 
antara musyrif dan daris, yaitu pola 
hubungan tidak hanya sekedar hubungan 
guru dan murid, tetapi hubungan yang 
lebih erat yang disebut abun wa ah}un. 
Musyrif  dituntut dapat memerankan 
ayah sekaligus saudara bagi daris-nya. 
Segala persoalan pribadi yang dimiliki 
oleh daris, wajib diketahui oleh musyrif. 
Apalagi jika masalah pribadi tersebut 
berdampak pada aktivitas dakwah. 
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Halaqah juga merupakan unit 
manajemen terkecil dalam struktur 
organisasi HT. Unit ini diberi kewenangan 
untuk mengatur serta mengelola aktivitas 
dakwah yang akan dilakukan oleh 
anggota kelompok halaqah. Kelompok 
halaqah yang sehat mampu menjalankan 
agenda dakwahnya dengan baik. Selain 
menyelenggarakan kewajiban rutin 
secara teratur, mereka juga terbiasa untuk 
mengadakan kegiatan-kegiatan berskala 
kecil bahkan menengah.  

Aktivitas halaqah juga menjadi 
prasyarat utama bagi siapapun yang akan 
bergabung menjadi anggota HT. Tidak 
seperti beberapa organisai lainnya yang 
memberikan kesempatan secara longgar 
dan terbuka bagi siapa saja untuk menjadi 
anggota, HT menerapkan kebijakan ketat 
dalam perekrutan anggota. Setiap orang 
yang ingin bergabung, dipersyaratkan 
harus mau menerima seluruh ide 
dan pemikiran yang diadopsi dan 
juga bersedia mengikuti tata aturan 
administrasi yang berlaku.

Dakwah Tanpa Kekerasan

Salah satu identitas kolektif HT 
yang menarik adalah “dakwah tanpa 
kekerasan”. Identitas ini menjadi salah 
satu tagline yang selalu dikampanyekan 
dalam berbagai kesempatan. Sebagamana 
pengamatanan, tagline  ini sudah mulai 
diperkenalkan sejak munculnya HTI pada 
awal tahun 2000-an. Bersamaan dengan 
itu, khususnya di Jakarta, kampanye 
dakwah tanpa kekerasan menjadi salah 
satu isu utama yang diusung HTI selain 
isu “Selamatkan Indonesia dengan 
Syariah”. 

Bahkan untuk mengampanyekan 
tagline tersebut, mereka menerbitkan 
buku kecil yang berjudul “Dakwah 
Islam Tanpa Kekerasan: Upaya Penerapan 
Syariat Islam Melalui Aktivitas Politik dan 
Pemikiran”. Buku yang dikeluarkan atas 
nama HTI ini terbit pada tahun 2003. 

Dengan buku kecil inilah kampanye 
dakwah tanpa kekerasan disampaikan 
kepada masyarakat. Buku ini kemudian 
dibagikan kepada masyarakat (termasuk 
penulis) secara gratis oleh para syabab 
(anggota)  Hizbut Tahrir Indonesia. 

Menurut HTI, cara perjuangan 
menegakkan Islam harus mencontoh 
bagaimana Nabi Muhammad dalam 
berjuang hingga berhasil mendirikan 
Negara Madinah. Selanjutnya, mereka 
berpendapat bahwa jika ditelaah dan 
dikaji, maka terdapat tiga karakteristik 
utama dakwah yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad ketika berada di Mekkah. 
Ketiga karakter tersebut adalah: dakwah 
pemikiran (fikriyyah), dakwah yang 
dilakukan oleh Nabi bersifat politis 
(siyasah), dan tanpa menggunakan 
kekerasan (la madiyyah) (Hizbut Tahrir 
Indonesia, 2003: 3). Selanjutnya mereka 
berpendapat bahwa metode dakwah 
nabi tersebut merupakan metode yang 
baku dan tidak akan pernah berubah baik 
dalam kondisi dan waktu yang berbeda.

Pemilihan cara-cara non kekerasan 
merupakan konsekwensi HTI dalam 
upayanya selalu terikat dengan hukum 
Islam (Dwijo Abu Ibad. Wawancara. 17 
Mei 2014). Menurutnya, perintah dakwah 
dengan mengedepankan cara-cara 
pengubahan pemikiran merupakan cara 
yang dicontohkan oleh nabi. Sehingga 
meskipun kondisi dan perlakuan 
masyarakat maupun penguasa berubah 
menjadi represif dan menekan, maka 
menurut Dwijo, hal ini tidak akan 
mengubah metode dakwah yang mereka 
tabanni.

Selain berdasarkan dalil, 
menggunakan metode dakwah pemikiran 
tanpa kekerasan juga diperkuat oleh fakta 
yang ada. Dwijo menjelaskan bahwa satu-
satunya cara mengubah masyarakat yang 
paling efektif adalah dengan mengubah 
pola pikirnya. Kekerasan tidak akan 
mampu merubah pemikiran seseorang 
secara efektif. Kekerasan hanya akan 
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melahirkan ketakutan-ketakutan dan 
keterpaksaan saja. Sementara itu, yang 
diharapkan adalah kesadaran bukan 
keterpaksaan. Dwijo menuturkan:

“untuk menghentikan prilaku para 
pemabuk, tidak dapat dilakukan dengan 
cara memaksa mereka meninggalkan 
aktivitas mabuk. Cara ini mungkin dapat 
membuahkan hasil, tetapi hanya sesaat. 
Bisa jadi para pemabuk akan melakukan 
aktivitas itu kembali di tempat yang 
berbeda. Artinya aktivitas itu tidak akan 
dapat berhenti secara total. Berbeda halnya 
jika dilakukan dengan cara penyadaran. 
Mereka harus disadarkan tentang bahaya 
dan hukum mabuk-mabukan di dalam 
Islam. Jika dengan penyadaran mereka 
akhirnya sadar, maka dapat dipastikan 
bahwa mereka tidak akan melakukan lagi 
meskipun mereka punya kesempatan. 
Begitulah seharusnya dakwah dilakukan. 
Bukan dengan cara memaksa, tetapi 
dengan cara menyadarkan.” (Dwijo Abu 
Ibad. Wawancara. 17 Mei 2014)

Selanjutnya HTI menolak paham 
bahwa jihad merupakan metode dalam 
mendirikan Negara Islam. Mereka 
mengkritik berbagai gerakan Islam yang 
menjadikan aktivitas fisik sebagai jalan 
dalam menegakkan Islam. Menurutnya, 
dalil yang digunakan oleh kelompok 
tersebut untuk membenarkan aktivitas 
fisik tidak dapat diterapkan ketika institusi 
Khilafah belum berdiri. Menurutnya, 
konteks hadist  yang digunakan sebagai 
dalil kelompok Islam yang membolehkan 
aktivitas fisik/kekerasan ditujukan pada 
penguasa (khalifah) yang berada pada 
Negara Islam (HTI, 2003: 3-4). Sehingga 
ketika negara dimaksud belum terwujud, 
maka perintah mengangkat senjata 
kepada penguasa tidak dapat diterapkan 
karena adanya perbedaan fakta.

Sementara itu, pembahasan tentang 
hubungan aktivitas jihad dan mendirikan 
Khilafah, HT berpandangan bahwa kedua 
amal perbuatan tersebut saling terpisah 
satu sama lain. Mereka menjelaskan bahwa 

jihad merupakan aktivitas tersendiri, 
sementara mendirikan Khilafah adalah 
aktivitas lain (http://www.hizbut-tahrir.
or.id,). Masing-masing di antara kedua 
aktivitas tersebut tidak ada keterkaitan 
satu sama lain. Jihad merupakan 
kewajiban yang membutuhkan syarat dan 
kondisi tertentu, begitu pula mendirikan 
Khilafah, merupakan aktivitas yang 
membutuhkan kondisi dan persayaratan 
yang berbeda dengan kondisi dan 
persyaratan diwajibkanya jihad. HT 
menolak penggunaan jihad dalam 
perjuangan mendirikan Khilafah. Bagi 
mereka, perjuangan penegakan Khilafah 
dengan jalan politis dan dilakukan 
tanpa penggunaan aktivitas fisik (jihad) 
merupakan perkara yang tetap dan 
berkesuaian dengan sejarah perjuangan 
Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan pandangan HTI, 
baik yang disampaikan oleh aktivisnya 
maupun yang dimuat dalam berbagai 
tulisan dan selebaran yang mereka 
sebarkan di masyarakat, HTI tidak 
menjadikan cara-cara kekerasan fisik 
sebagai metode dalam perjuangannya. 
Mereka hanya menjadikan aktivitas-
aktivitas dialog, diskusi, dan aktivitas 
pemikiran lainnya untuk menyebarkan 
ide dan pemikirannya. Doktrin ini 
nampaknya dipegang kuat oleh para 
anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari 
berbagai aktivitas yang mereka lakukan. 

Sejak masuknya HTI ke Indonesia 
pada tahun 1980-an, tidak pernah tercatat 
satu kalipun mereka melakukan tindakan-
tindakan kekerasan baik yang dilakukan 
oleh individu anggota HTI, apalagi yang 
dilakukan secara institusi. Berbagai 
kegiatan yang melibatkan banyak massa 
yang dikoordinir oleh HTI, tidak pernah 
sekalipun berakhir dengan kekerasan 
dan kerusuhan.  Bukti lain dari ketaatan 
partisipan HTI dalam menghindari 
aktivitas kekerasan juga dapat ditelusuri 
dari ada atau tidaknya kasus-kasus 
kekerasan, terutama kekerasan yang 
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mengatasnamakan agama, yang 
dilakukan oleh partisipan HTI. Sejauh ini, 
tidak ada satupun kasus kekerasan yang 
melibatkan partisipan HTI.

Penutup

Berbeda dengan gerakan sosial 
lainnya, HTI tidak menjadikan kualitas 
dan popularitas tokoh sebagai daya 
tarik. Mereka lebih mengedepankan 
kekuatan ide dan pemikiran yang di-
tabbani sebagai faktor utama gerakan 
yang berfungsi sebagai identitas gerakan, 
ide dan pemikiran serta “komoditas” 
utama untuk menarik simpati dan 
partisipasi masyarakat. Ide yang di-
tabanni juga menjadi faktor penentu 
keanggotaan. Siapapun yang menyelisihi 
pemikiran yang sudah di-tabanni, akan 
berkonsekwensi pada dikeluarkannya 
dari keanggotaan.

Meskipun dalam banyak hal, 
posisi tabanni sering menjadi kendala 
untuk meningkatkan keanggotaan, 
namun dalam hal lain, kondisi ini 

menguntungkan gerakan. Setidaknya 
dengan fungsi tabanni yang diberlakukan 
di HTI, mereka mampu menjaga satu 
kesatuan serta soliditas ide dan pemikiran 
anggota gerakan. Peran dan fungsi tabanni 
dalam gerakan HTI membuktikan bahwa 
gerakan ini tidak dapat dilepaskan dari 
gerakan HT internasional. Otoritas tabanni 
yang dimiliki oleh Amir (pemimpin) 
Hizbut Tahrir menjadikan HTI hanya 
sebagai organisasi pelaksana atas setiap 
keputusan yang diambil oleh Amir. 
Fakta ini menjadi bukti yang tidak dapat 
terelakkan bahwa HTI adalah organisasi 
transnasional yang bertugas sebagai 
cabang dari gerakan HT internasional.

Fakta di atas membuktikan 
bahwa secara akademis, gerakan 
fundamentalisme Islam memiliki 
karakteristik yang beragam. Di 
saat gerakan fundamentalisme lain 
menjadikan popularitas tokoh sebagai 
sumber inspirasi gerakan, HTI menempuh 
jalan yang berbeda. Mereka menjadikan 
ide dan pemikiran yang di-tabbanni 
sebagai sumber inspirasi gerakan.
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Abstract

This research was conducted in Sumba 
Barat Daya Regency, East Nusa Tenggara 
Province. The aim is to discover the 
fulfillment of the civil right services of 
Bara Marapu belief as ruled in Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 regarding 
to Adminduk. The research is undertaken 
from April to August 2013 and employs 
qualitative approach. The result shows that 
the adherents of Bara Marapu have been 
decreasing because of national policy that 
obliges all students to choose one of the 
official religions determined in Indonesia. 
Mostly they choose Protestantism and 
Catholicism that are already developed 
in Sumba.  The result also shows that 
the adherents of Bara Marapu have civil 
rights such as having birth certificate, 
identity card, and health and educational 
services. Bara Marapu belief does not have 
a written documentation. It is suggested to 
the government to document it as a local 
belief. 

Keywords: Local Belief, Sumbanese, Civil 
Rights, and Threat to Bara Marapu Belief

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, guna mengetahui pemenuhan hak-
hak sipil dari penganut kepercayaan Bara 
Marapu sebagaimana diatur dalam UU 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, 
dilaksanakan pada bulan April-Agustus 
2013, dengan pendekatan kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa penganut 
kepercayaan Bara Marapu di Sumba Barat 
Daya dan hampir seluruh Sumba umumnya 
semakin berkurang yang antara lain 
disebabkan oleh kebijakan nasional yang 
mewajibkan setiap peserta didik untuk 
memilih salah satu agama resmi yang diakui 
pemerintah. Mayoritas dari para murid 
memilih agama Katolik atau Protestan 
yang sudah sangat lama berkembang di 
Sumba. Hasil penelitian juga menunjukan 
bahwa sama sekali tidak ada masalah 
dengan pelayanan atas hak-hak sipil yang 
diperoleh penganut Bara Marapu, seperti 
akta kelahiran, KTP, layanan kesehatan dan 
pendidikan. Namun demikian, mengingat 
ajaran Bara Marapu tidak tertulis, baik 
sekali apabila Pemerintah dapat membantu 
pendokumentasiannya sebagai Ajaran 
Kepercayaan Lokal).      

Kata kunci: Marapu, Kepercayaan Asli, 
Orang Sumba, Hak Sipil, dan Ancaman 
Kepunahan Bara Marapu  
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Pendahuluan

Pluralitas agama maupun 
tradisi kehidupan keagamaan– baik 
agama terlembaga maupun yang tidak 
terlembaga, merupakan kekayaan budaya 
Indonesia yang tidak terbantahkan. Dari 
berbagai kepercayaan lokal yang ada 
di nusantara, Bara Marapu merupakan 
kepercayaan asli kepada Sang Khalik   
yang hanya bertumbuh dan berkembang 
di Sumba dan  hanya dianut maupun 
dijalankan oleh orang Sumba asli. 

Namun demikian, hasil pengamatan 
di lapangan menunjukan bahwa 
kepercayaan lokal Bara Marapu tersebut 
juga sedang mengalami tantangan besar 
antara keberlangsungan dan ancaman 
kepunahan. Salah satu tantangan yang 
nyata dimaksud adalah kebijakan 
pemerintah  dalam sistem pendidikan 
nasional maupun kependudukan 
yang mewajibkan setiap anak peserta 
didik untuk menganut salah satu dari 
agama resmi yang diakui pemerintah. 
Dalam konteks implementasi kebijakan 
nasional tersebut di Sumba, pihak 
pemerintah setempat melalui sekolah-
sekolah mendorong seluruh anak didik 
untuk  memiliki surat babtis dari gereja 
di seluruh lembaga pendidikan kecuali 
madrasah. Secara umum, komunitas 
kepercayaan lokal Marapu tidak dapat 
menolak kewajiban itu bagi anak-
anaknya, karena selain untuk masa 
depan generasi mereka, juga dikarenakan 
mereka belum memiliki lembaga apapun 
yang dapat melindunginya.

Sekalipun laju pertambahan 
penduduk di pulau Sumba terus 
berkembang, namun demikian menjadi 
paradoks pada perkembangan dan 
pertumbuhan penganut kepercayaan 
Bara Marapu itu sendiri. Berdasarkan 
hasil pengamatan, ada kecenderungan 
kuat terjadinya laju penurunan jumlah 
pemeluk Bara Marapu yang mengarah 
pada ancaman kepunahan.  

Mengingat luasnya wilayah 
pengkajian, ragam sub suku bangsa, 
ragam bahasa dan dialek yang ada, maka 
kajian ini hanya berlangsung di wilayah 
Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Studi tentang kepercayaan Bara 
Marapu di Sumba ini terkait erat dengan 
aspek identitas kepercayaan lokal. 
Identitas lokal – meminjam Eliade (1997) 
– dilekatkan pada sistem kepercayaan 
yang didasarkan pada tradisi leluhur, 
pandangan hidup  dan praktik keagamaan 
yang dikenal dan dilakukan masyarakat 
tertentu, sebagaimana terjadi pada 
kepercayaan Bara Marapu. Komunitas 
kepercayaan Marapu yang tetap 
eksis tersebut berjalan melalui proses 
pengalaman bersama dengan generasi 
sebelumnya, walaupun kemudian ada 
beberapa pengaruh dari agama lain 
(agama yang telah terlembaga) yang 
masuk ke dalam sistem kepercayaannya 
(Sheldon 1989). 

Kepercayaan Bara Marapu adalah 
agama yang bersifat lokal dan minoritas 
secara administratif, tetapi mayoritas 
secara antropologis dan faktual di daratan 
Sumba. Ciri utamanya adalah keyakinan 
terhadap Gha Ma Gholo Gha Marawi 
atau Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam 
prakteknya,  identitas kepercayaan Bara 
Marapu tersebut sesuai dengan sistem 
kebudayaan Sumba seperti gotong 
royong, saling menghormati dalam 
hubungan antara sesama manusia - alam 
dan Tuhan yang khas Sumba. 

Sejauh ini, belum ditemukan hasil 
penelitian ilmiah yang menjelaskan  asal 
muasal Bara Marapu di Sumba. Salah 
satu hasil penelitian yang dijadikan 
rujukan dalam pengkajian ini adalah 
temuan FD Wellem (2004: Injil dan 
Marapu). Wellem menyinggung tentang 
sejarah  nenek moyang orang Sumba yang 
berlayar ke Timur melalui Mekkah dan 
tiba di Malaka Tana Bara. Mereka untuk 
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sementara berdiam di sana dan kemudian 
meneruskan perjalanan hingga tiba di 
Sumba. Meskipun catatannya adalah 
tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang 
yang dimaksudkan Mekkah tersebut.

Kesadaran untuk mempertahankan 
kepercayaan Bara Marapu dari para 
penganutnya muncul pada tataran 
teologis, sosiologis, sistem ritual, dan 
tradisi. Sementara secara administratif 
maupun kelembagaan ada potensi 
mengalami kegagalan. Mereka menyadari 
bahwa sebagai akibat dari membiarkan 
pelaksanaan kebijakan wajib surat babtis 
bagi anak-anak mereka untuk dapat 
masuk sekolah dasar adalah merupakan 
salah satu bentuk yang berdampak serius 
pada keberlangsungan kepercayaan Bara 
Marapu. Namun demikian, disisi yang 
lain, mereka juga sungguh memahami 
bahwa pemerolehan pendidikan yang 
lebih adalah juga demi masa depan yang 
lebih baik bagi anak-anak dan generasi 
mereka.  

Dalam konteks kesadaran dan 
keberpihakan mereka untuk akses 
pendidikan yang lebih baik bagi 
generasinya, tidak mudah untuk 
diasumsikan bahwa terdapat harapan 
dari para  orang tua penganut Bara 
Marapu untuk kelak di kemudian hari, 
melalui generasi mereka yang terdidik 
dapat didokumentasikannya ajaran Bara 
Marapu secara tertulis. Hal tersebut 
didukung oleh hasil pengamatan di 
lapangan, bahwa mayoritas dari tokoh 
pemerintahan lokal di tingkat kecamatan 
dan kabupaten yang lahir pada periode 
1940-1960an adalah sesungguhnya 
berasal dari orang tuanya yang masih 
menganut kepercayaan Bara Marapu. 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, masalah penting yang digali dan 
diungkap secara seksama mencakup 
tiga pertanyaan operasional yaitu: 

Pertama, bagaimana perkembangan 
sistem ajaran kepercayaan Bara Marapu 
beserta penyebaran pemeluknya? 
Kedua, bagaimana relasi sosial pengikut 
kepercayaan Marapu dengan masyarakat 
di luarnya? Ketiga, bagaimana realisasi 
hak-hak yuridis pengikut kepercayaan 
Bara Marapu menyangkut pelayanan hak-
hak sipil, baik sebelum maupun sesudah 
lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 
2006 (Akte kelahiran, Identitas agama 
dalam KTP, Pencatatan pernikahan dan 
tempat pemakaman)?

Secara umum penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan eksistensi kepercayaan 
lokal Bara Marapu dan relasinya dengan 
kebijakan dan program perlindungan 
pemeluk kepercayaan Bara Marapu 
beserta kepercayaannya, pelayanan dan 
pemenuhan hak kewarganegaraan dalam 
administrasi kependudukan. 

Secara khusus penelitian ini 
berusaha untuk 1). Mendalami eksistensi 
kepercayaan Marapu dan pemeluknya; 2). 
Mengurai dan memetakan dinamika sosial 
penganut  Marapu ketika berhadapan 
dengan identitas dan eksistensi penganut 
lain; dan 3). Menjelaskan kenyataan faktual 
dan analisis terhadap permasalahan 
yang berhubungan dengan keterbatasan 
pelayanan administrasi kependudukan 
dengan dampak ketidakpenuhan hak-
hak kewarganegaraan bagi penganut 
kepercayaan Marapu.

Karena itu penelitian ini diharapkan 
menjadi masukan dalam menyusun 
kebijakan nasional atau kebijakan 
lokal kepada Kementerian Agama,  
Kementerian Dalam Negeri, dan secara 
khusus kepada Pemerintah Kabupaten 
dalam kaitannya dengan pelayanan 
maupun pembinaan kehidupan beragama 
dari masyarakat penganut Bara Marapu 
di Sumba.
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Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus dalam tradisi sosiologi dan 
antropologi. Penggambaran realitas 
sosial, bersifat deskriptif analitik dengan 
menggunakan model thick description 
dari Clifford Geertz (1973), yaitu model 
penelitian yang lebih menekankan 
penggalian makna daripada sekedar 
menggali pola atau hukum keteraturan. 
Data yang dihimpun adalah: 1). Data 
yang terkait dengan perkembangan 
komunitas kepercayaan Marapu, baik 
menyangkut paham dan keyakinan, 
ritual, maupun tradisi; 2). Perkembangan 
kebijakan politik pemerintahterhadap 
pengikut kepercayaan Marapu, terutama 
menyangkut pelayanan hak-hak 
sipilnya; dan 3). Dinamika relasi sosial 
pengikut Marapu dengan masyarakat  
yang berasal dari agama yang dilayani 
negara seperti identitas dan pandangan 
penganuts kepercayaan Marapu terhadap 
masyarakat diluarnya dan  sebaliknya.

Pengumpulan data dilakukan 
melalui: 1). Kajian pustaka yaitu 
mempelajari beberapa dokumen dan 
literatur pendukung; 2). Wawancara 
mendalam (indepth interview) dengan 
tokoh-tokoh keyakinan Bara Marapu; 3). 
Observasi lapangan khususnya mengenai 
suasana kehidupan masyarakat penganut 
Bara Marapu dan tradisi yang selama ini 
anut; dan 4). Diskusi terbatas atau Focussed 
Group Discussion (FGD). Penelitian ini 
dilaksanakan selama lima bulan terhitung 
sejak April sampai dengan Agustus 2013 
di Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, 
Sumba. 

Sekalipun Sumba memiliki 
beberapa rumpun bahasa dan dialek 
yang berpengaruh pada sebutan dan 
komunikasi lisan antar penganut Bara 
Marapu, akan tetapi hampir tidak ada 
perbedaan dalam hal tata cara dan media 

adat Bara Marapu di seluruh daratan 
Sumba. 

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Tentang Sumba

Sumba adalah sebuah pulau yang 
terletak paling selatan Indonesia dan 
merupakan  bagian dari Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 
terdiri atas empat kabupaten yaitu, 
Kabupaten Sumba Barat dengan 
ibukotanya Waikabubak, Kabupaten 
Sumba Timur yang beribukotakan 
Waingapu, Kabupaten Sumba Barat 
Daya dengan ibukota Tambolaka, 
dan Kabupaten Sumba Tengah yang 
beribukotakan Katikutana.

Menurut NTT Dalam Angka Tahun 
2012, penduduk di Pulau Sumba mencapai 
sekitar 699.686 jiwa dari total penduduk 
Provinsi NTT sebanyak 4.776.485 jiwa. 
Dari sisi pesebaran dan kepadatan jumlah 
penduduk diantara empat kabupaten di 
Sumba, maka Kabupaten Sumba Barat 
Daya yang mencapai 290.539 jiwa yang 
disusul oleh Kabupaten Sumba Timur 
sebanyak 232.237 jiwa, Kabupaten Sumba 
Barat sebanyak 113.189 jiwa, dan yang 
paling kecil jumlahnya adalah Kabupaten 
Sumba Tengah sebesar 63.721 jiwa.

Secara klimatologis, Kabupaten 
Sumba Barat Daya lebih banyak 
mengalami musim kemarau yang panjang 
yaitu antara bulan April-Oktober. Adapun 
musim hujan rata-rata dimulai pada 
bulan November-Maret. Topografinya 
adalah daerah sabanah dan steppa yang 
juga diselingin  pemandangan bukit 
pada khususnya di daerah Waijewa yang  
juga cukup berhutan. Adapun sebagian 
besar dari daerah Kodi dan Loura 
adalah merupakan dataran yang banyak 
ditumbuhi padang ilalang sebagai area 
peternakan. Secara kesukuan, terdapat 
lima suku bangsa yaitu Loura, Totok, 
Waijewa, Bukambero dan Kodi. Hasil 
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pengamatan di lapangan menunjukan 
bahwa masih banyak warga dari kelima 
suku besar di Kabupaten Sumba Barat 
Daya tersebut yang menganut dan 
menjalankan ritual Bara Marapu.

Sumba dikenal luas dengan budaya 
rumah adat, peninggalan megalitik 
yang tampak melalui batu kubur yang 
sudah berusia ratusan tahun sejalan 
dengan perkembangan peradaban 
di Sumba. Penghormatan kepada 
leluhur melalui beragam upacara adat 
merupakan kekayaan budaya yang 
tidak ternilai harganya.Dalam kaitannya 
dengan sosial budaya, hidup keseharian 
orang Sumba diwarnai oleh lima ciri 
utama yaitu kelahiran, perkawinan, 
kematian, aktivitas bertani (menanam 
dan memanen), dan aktivitas beternak 
(memelihara kerbau, babi, dan kuda). 
Pada masa lalu hingga pengkajian ini 
dilaksanakan, secara umum masih sangat 
mudah dijumpai di seluruh wilayah 
perkampungan atau pedesaan di Sumba, 
dimana setiap aktivitas tersebut memiliki 
hal-hal yang menjadi ciri tersendiri sebagai 
bentuk penghormatan kepada Marapu 
atau Sang Khalik. Penghormatan tersebut 
dapat melalui bentuk permohonan berkat 
dan ucapan syukur kepada arwah nenek 
moyang atas kelahiran baru atau panenan 
yang diperoleh.   

Dalam hal menjaga atau memelihara 
pelestarian adat budaya, menurut 
pandangan Romo Marsel Lamunde, Pr 
yang dianggap cukup mewakili kenyataan 
keseharian orang Sumba, berpendapat 
bahwa: 

Soal menjaga budaya dan warisan 
leluhur, orang Sumba paling top 
di dunia. Pada wilayah lain di 
dunia ini, manusia lahir sekali 
dan mati sekali, namun di wilayah 
Sumba, orang lahir sekali, dua kali 
mati. Artinya, mati yang pertama 
dikuburkan sebagaimana lazimnya 

orang meninggal dunia, namun 
penguburannya ini dianggap belum 
selesai jika tidak dipindahkan ke 
rahim asal leluhurnya yang dikenal 
dengan istilah ma kaghera atau jika 
belum ada hewan kurban berupa kerbau. 
Untuk menggelar penguburan 
tahap kedua, kerbau, kuda dan 
babi dipelihara dan disiapkan baik-
baik terlebih dahulu. Inilah yang 
disebut pemidahan tulang-belulang 
jenasah, pekuburan megalitik 
(Buletin Nusa Dadi, 2012)

Ma kaghera dalam dialek Loura 
diartikan sebagai penggalian kembali 
tulang orang mati.  Hal tersebut 
dilakukan terhadap anggota keluarga 
yang sudah meninggal dunia, sekalipun 
sudah bertahun-tahun hinggal puluhan 
tahun, manakala keluarga yang masih 
hidup sudah bisa melakukan upacara 
penguburan yang sebenarnya dengan 
memukul gong dan memotong kerbau.   

Dalam kaitannya dengan stratifikasi 
sosial, masyarakat Sumba dapat dibagi 
dalam tiga kelompok atau derajat sosial. 
Pertama, ata Marabba yaitu keturunan 
darah biru baik sebagai Raja atau Tokoh 
yang masih sangat terasa hingga era 
tahun 2000-an. Tokkoh merupakan gelar 
yang kedudukannya satu tingkat di 
bawah Raja, umumnya yang diberikan 
otoritas untuk memimpin suatu wilayah 
tertentu oleh Raja.Namun sejalan 
dengan perkembangan jaman, oleh 
karena mayoritas keturunan darah biru 
tersebut tidak banyak yang mengenyam 
pendidikan tinggi, maka hampir seluruh 
lini kehidupan orang Sumba dalam 
konteks pemerintahan dan perekonomian 
sudah dikendalikan oleh yang bukan 
keturunan darah biru tersebut.

 Kedua, ata Rato yaitu kaum 
keturunan cerdik pandai dalam hal adat 
atau upacara Bara Marapu, yang memiliki 
karunia secara khusus untuk menjalankan 
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maupun memimpin upacara adat. Salah 
satu hal yang sangat unik dari kaum 
tersebut adalah bahwa posisinya sebagai 
Rato tidak secara otomatis diturunkan 
atau diwariskan kepada keturunannya, 
karena kepandaian memimpin upacara 
adat pada kenyataannya lahir secara 
alamiah atau karena kebiasaan mengikuti 
Rato atau bahkan tidak jarang diyakini 
sebagai karunia dari para leluhur yang 
sudah meninggal dunia dalam rangka 
menjaga kelestarian adat budaya tersebut. 
Rumpun strata sosial ini juga meliputi 
para pemimpin kabizu atau suku yang 
umumnya mendiami rumah adat utama 
atau memimpin sebuah kampung adat.  

 Ketiga, ata Dengo Milla atau 
keturunan kaum biasa yang paling 
banyak jumlahnya di seluruh pelosok 
Sumba. Mereka terdiri atas petani kecil 
dan hamba dengan pesebaran yang paling 
banyak di seluruh wilayah Sumba baik 
di kampung-kampung maupun desa. 
Pada jaman moderen saat ini, kaum 
strata sosial ini telah mengambil alih 
hampir seluruh ragam roda kehidupan 
di pulau Sumba. Salah satu alasan 
pendukungnya karena mereka mampu 

bersekolah hingga pendidikan tinggi 
sehingga memungkinkan keturunannya 
memegang berbagai posisi di 
pemerintahan dan ekonomi. 

Hampir seluruh strata sosial tersebut 
mempunyai penganut Bara Marapu yang 
mana pada strata level tiga masih tetap 
dominan karena pada kaum inilah yang 
paling banyak jumlahnya. Sekalipun data 
berikut tidak secara khusus memerinci 
penganut Bara Marapu menurut strata 
sosialnya, namun penting untuk dilihat 
bahwa Bara Marapu masih tetap ada di 
tanah Sumba dengan jumlah pemeluknya 
yang semakin sedikit.

Tabel 1
Data Umat Bergama di Kabupaten Sumba Barat Daya

 Menurut Agama Tahun 2012

No Kecamatan Islam Kristen 
Protestan

Katolik Hindu Budha Lainnya/
Merapu

Jumlah 
Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kodi 656 9.157 8.678 1 - 914 19.406
2 Kodi Utara 195 21.128 18.858 2 - 1.031 41.214
3 Kodi Bangedo 12 19.083 23.974 4 - 2.159 45.232
4 Loura 4.118 5.220 36.121 107 - 101 45.667
5 Wewewa Barat 31 25.098 26.551 8 - 1.277 52,965
6 Wewewa Selatan 0 15.121 5.121 4 - 1.971 22.217
7 Wewewa Tumur 11 27.014 12.286 1 - 1.657 40.969
8 Wewewa Utara 0 4.263 6.222 1 - 217 10.704

Jumlah 5.023 126.084 137.811 128 - 9.327 278.374

Asal Mula Kepercayaan Bara Marapu

Orang Sumba memiliki kekayaan 
sendiri dalam hal kepercayaan asli 
kepada Yang Maha Pembentuk dan Maha 
Pencipta atau Gha Magholo Gha Marawi, 
beragam bahasa dan dialek, budaya 
perkawinan, budaya kelahiran, budaya 
penguburan orang mati, budaya bercocok 
tanam, budaya tari-tarian, batasan-
batasan relasi sosial dengan sesama dan 
relasinya dengan alam semesta.

Sumber: Kantor Kementerian Agama RI Kabupaten Sumba Barat Daya, Januari 2013
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Terminologi yang dipakai oleh 
berbagai pihak dalam melihat keunikan 
agama asli orang Sumba adalah 
kepercayaan Marapu. Menurut peneliti, 
terminology tersebut tidak tepat karena 
Marapu merupakan perwujudan Sang 
Khalik. Berdasarkan hasil pertemuan 
dengan berbagai kalangan yang 
menjalankan kepercayaan asli tersebut, 
maka Bara Marapu lebih tepat dipakai 
karena  menggambarkan bentuk 
kepercayaan kepada Marapu melalui 
penyembahan.  Pendapat tersebut 
sekaligus menegaskan pengertian lokal 
dalam konteks  agama yang dianut yaitu 
Bara Marapu. 

Bara Marapu sebagai kepercayaan 
lokal orang asli Sumba senantiasa 
diturunkan secara lisan atau dipelajari 
secara otodidak bagi kaum muda 
yang melanjutkan ajarannya melalui 
pendekatan praktek mengikuti Rato Bara 
Marapu (pemimpin upacara adat) atau 
mendapatkan semacam ilham dari leluhur, 
sehingga yang bersangkutan dapat 
berkata-kata tanpa pernah mengalami 
kesalahan. Dari berbagai pendapat lisan 
yang mengemuka selama penelitian ini 
dilaksanakan, belum diperoleh pendapat 
tegas yang menunjukan periodisasi asal 
mula Bara Marapu. Asumsi yang dapat 
dikemukanakan bahwa kepercayaan 
Bara Marapu sudah ada sejalan dengan 
keberadaan para leluhur atau nenek 
moyang orang Sumba. 

Salah satu “bukti sejarah” peradaban 
orang Sumba yang menunjukan tidak ada 
atau belum ditemukannya sejarah asal 
muasal ajaran Bara Marapu adalah bahwa 
sejak jaman dulu, pada saat orang Sumba 
belum begitu banyak dan menyebar 
luas membentuk kehidupan di daerah 
perkotaan seperti Waitabula, Waingapu 
dan Waikabubak, orang Sumba hidup 
secara  berkelompok dalam kelompok-
kelompok kecil dengan membangun 
perkampungan di atas bukit yang mana 

sekaligus menunjukan klan atau suku 
yang mendiami maupun menguasai suatu 
wilayah tertentu. Secara umum, terdapat 
dua tempat yang dikeramatkan dalam 
kaitannya dengan Marapu: 1 buah kamar 
khusus yang terletak di tingkat dua area 
keseharian sebagai tempat berdiamnya 
Marapu dan tempat pelaksanaan upacara 
adat keseharian; dan bumbungan paling 
tinggi atau pada tingkat empat sebagai 
tempat penyimpanan barang-barang 
leluhur yang sangat dikeramatkan 
sekaligus tempat berdiamnya Marapu. 
Penguasaan wilayah pemukiman rumah 
adat yang terletak di puncak bukit 
selalu disertai dengan pertimbangan 
lokasi sumber mata air dan hamparan 
tanah untuk bercocok tanam maupun 
memelihara ternak. Pada sisi lain, banyak 
peninggalan megalitik seperti batu kubur 
yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun 
memperlihatkan adanya patung nenek 
moyang dan hewan atau binatang,  atau 
pahatan yang terdapat pada batu kubur. 
Kesemua relief tersebut selalu dikaitkan 
sebagai manifestasi dari Marapu itu 
sendiri.  

Struktur bangunan rumah adat 
Sumba yang terdiri atas empat tingkat 
dengan bentuk menara atau pun bukan 
menara, selain sebagai tempat kediaman, 
sekaligus sebagai tempat melakukan 
upacara adat Bara Marapu. Pada tingkat 
pertama atau paling bawah adalah tempat 
hewan peliharaan seperti babi, kuda dan 
bagian belakang yang dirangkai dengan 
kandang luas untuk kerbau. Tingkat 
kedua adalah untuk tempat manusia 
tinggal dalam melakukan segala aktivitas 
kehidupan seperti memasak, bekerja, 
istirahat. Bagian ini dibagi dalam beberapa 
koro atau kamar yang khusus untuk tempat 
tidur kaum perempuan, kaum laki, dan 
semacam gudang bahan makanan harian. 
Ada pun tempat penyimpanan perabot 
rumah tangga disebut sebagai rabe. Di 
bagian ini, terdapat kamar khusus untuk 
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melakukan upacara adat yang diskralkan 
dan disebut sebagai erri atau pantang 
untuk diinjakan kaki secara sembarangan. 
Kaum perempuan khususnya, sangat 
pantang untuk menginjakan kaki di 
kamar tersebut, kecuali atas seijin Rato 
Bara Marapu berkaitan dengan hal-
hal tertentu dalam upacara adat. Pada 
tingkat ke tiga, merupakan tempat untuk 
menyimpan bahan makananan yang 
disebut sebagai umma dana atau gudang 
utama berbagai bahan makanan pokok 
seperti jagung dan padi. Oleh karena 
perapian berada di tingkat ke dua, maka 
faedah penyimpanan bahan makanan 
pokok di tingkat ke tiga adalah sekaligus 
berfungsi sebagai sarana pengasapan 
yang memungkinkan bahan makanan 
tersebut tidak mudah untuk mengalami 
kerusakan atau bubuk. Dengan kata 
lain, orang Sumba sudah mengenal cara 
menjauhkan atau mengawetkan bahan 
makanan yang bertahan tahunan. Tingkat 
keempat atau paling puncak adalah 
tempat penyimpanan peninggalan 
leluhur berupa barang-barang yang 
dikeramatkan yang mengandung daya 
magis sangat tinggi. Pada umumnya 
barang-barang keramat tersebut disebut 
sebagai Marapu atau Gha Erri Gha Dappa 
Eta Dua atau yang tidak dapat dilihat 
secara sembarangan karena sangat sakral 
maupun suci. 

Salah satu narasumber, Bapak 
Ghunu Bela (57 tahun) menuturkan 
bahwa tempat penyimpanan warisan 
leluhur tersebut biasanya menyimpan 
benda-benda pusaka yang sudah keramat 
atau dikeramatkan berusia ratusan tahun 
seperti peralatan perang tradisional masa 
dulu (tombak, parang, pedang, busur, 
perisai), piring mangkuk Tingkok Kuno 
yang umumnya bergambar ular naga, 
piringan mangkuk kayu yang bersusia 
ratusan tahun, dan benda-benda yang 
sangat keramat lainnya seperti barang 

emas yang disebut pawizi atau emas asli 
Sumba dan tabbalilo atau untaian rantai 
yang terbuat dari perak atau tembaga.

Ajaran Pokok

Marapu merupakan sebutan 
terhadap sang Khalik. Adapun kegiatan 
atau tata cara peribadatannya disebut 
sebagai Bara Marapu. Dalam pandangan 
orang Sumba, melalui narasumber 
Ngongo Padi (72 tahun), Marapu 
merupakan Inna Magholo, Ama Gha 
Marawi yang berarti Ibu yang Menjadikan 
dan Bapa yang Membentuk. Sebutan 
maha suci lainnya terhadap Marapu 
adalah ucapan sakral seperti Dappa 
numma ngara, Dappa tekki tamo atau yang 
tidak bernama dan tidak disebut nama 
(secara sembarangan).

Menurut penjelasan narasumber 
Ngongo Padi (72 tahun) dan Dowa (37 
tahun), Bara Marapu merupakan tempat 
mengadukan nasib dan kehidupan bagi 
orang Sumba, yang diturunkan lewat teda 
atau syair adat, yang umumnya diawali 
dengan menyapa Sang Marapu, melalui 
antara lain sebutan sakral berikut:

Mori Tana dihormati dengan cara 
“tunnu poge manu, dakura poge 
wawi, ropo poge ghibbi, palu poge 
bangga, teba poge karabbo monno 
waipoge tollu manu.” Karena 
dahulu, hewan kurban seperti ayam, 
babi, kambing, anjing, kerbau masih 
dengan sangat mudah diperoleh, 
ketimbang jaman sekarang yang 
mungkin hanya secara umum 
mempergunakan media ayam saja. 

Mori Tana atau Marapu Tanah yang 
di-bara tersebut, disembah melalui media 
di bawah pohon kayu (puu ghazu) dengan 
alat upacara berupa telur ayam (ana tollu 
manu),  pinang (pamama), utta (sirih), dan 
beras (weza). 
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Bara Marapu diturunkan oleh Ma 
Gholo Gha Marawi atau Maha Pembentuk 
Maha Pencipta melalui Na Gha Dikkita 
Gha Noneka atau yang dipandang 
sebagai perantara hubungan antara 
manusia dengan Maha Pembentuk dan 
Maha Pencipta yang oleh agama formal 
mengenalnya sebagai Tuhan Allah. 

Pengawalan pada Gha Dikkita 
Gha Nonekadisebut Ta Ghora Karaki atau 
setara dengan Malaikat yang menjadi 
penghubung perantara maupun 
pelindung dalam menjalankan berbagai 
ragam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Dalam hal memberikan penghor-
matan atau penyembahan kepada 
Marapu, maka secara umum terdapat 
dua bentuk upacara, yaitu urrata dan 
kerrita. Urrata merupakan bentuk 
syukuran atau ucapan syukuran saat 
hendak panen atau hasil panenan, atau 
saat hendak menanyakan kepada Marapu 
mengenai penyebab sakit penyakit yang 
diderita oleh seseorang. Dipergunakan 

pula sebagai media untuk mencari tahu 
penyebab dari suatu mala petaka kecil, 
misalnya hewan peliaharaan seperti babi, 
kerbau dan kuda secara beruntun mati 
secara tiba-tiba. Biasanya media upacara 
yang dipakai adalah ana manu atau anak 
ayam yang disembelih dimana darahnya 
ditaruh di atas wadah tertentu, dibakar 
lalu di ambil serta dilihat hatinya maupun 
bagian tertentu pada tali perutnya. Kedua 
bagian tersebut, oleh Rato Urrata atau 
pemimpin upacara adat yang memimpin 
jalannya upacara adat kecil tersebut, 
akan mendapatkan ilham sesuai dengan 
karunia yang diterimanya dan akan 
menyampaikan kepada pihak yang 
melaksanakan  urrata tentang jawaban 
sang Marapu atas suatu hal. Misalnya, 
jika berkaitan dengan sakit penyakit 
akan diberikan tanda berupa adanya janji 
kepada para leluhur yang belum ditepati, 
atau jika hendak memanen maka akan 
diberikan hari yang tepat untuk memulai 
panenan.

Foto 1: Rato Bara Marapu sedang memperhatikan dan membaca pesan Marapu melalui 
media Hati Babi (Sumber: Yushe Dunga, Anggota Facebooker Sumba Barat Daya)
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Kerrita atau sebagai media untuk 
moghala atau tali pintal, biasanya dilakukan 
oleh Rato Bara Marapu. Dimana tali itu 
sebagai media untuk bertanya kepada 
Marapu soal sebab musabab atas suatu 
peristiwa yang terjadi, dan biasanya 
setelah tali dipintal dan dibentuk segi 
tiga, maka Marapu akan memberikan 
jawaban melalui media tali tersebut. 

Pertanda dalam lingkaran tersebut 
selanjutnya akan disampaikan kepada 
pihak yang meminta diadakannya Kerrita 
guna melakukan tindakan lebih lanjut, 
misalnya jika berkaitan dengan janji 
untuk mengadakan pesta pemindahan 
atau penggalian tulang belulang jenasah 
yang sudah lama dikuburkan tetapi 
belum pernah diupacarakan secara resmi 
melalui pemotongan kerbau dan pukulan 
gong, maka dapat dijawab: dilaksanakan 
segera karena bahan kurban utama 

prosedur adat istiadat, sehingga Marapu 
merasa tidak dianggap yang berakibat pada 
adanya dugaan bahwa Marapu marah. 

Dalam hal urut-urutan Marapu, 
terdapat 7 (tujuh) tingkatan dari Marapu 
yang mewarnai Bara Marapu bagi orang 
Sumba. Sebagaimana dituturkan oleh 
narasumber Ngongo Padi, maka gambar 
berikut menunjukkan tingkatan tertinggi 
hingga terendah dari keseluruhan sistem 
Bara Marapu di Sumba, sebagai berikut:

Gambar 1: Ilustrasi komunikasi antara Rato Bara Marapu dengan Marapu dengan tali 
sebagai medianya.

berupa kerbau sudah disanggupi, dan 
atau ditunda dengan ketentuan membuat 
lagi janji waktu yang baru karena faktor 
paceklik atau gagal panen sehingga 
belum dilaksanakan sesuai dengan 
janji sebelumnya. Bisa juga karena adat 
perkawinan salah satu pihak dari anggota 
keluarga yang sudah meninggal atau yang 
masih hidup, belum dituntaskan sesuai 

Gambar 2: Tingkatan Marapu dalam versi Suku Loura di Sumba
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 Bagi penganut Bara Marapu atau 
orang Sumba pada umumnya yang masih 
terikat dengan adat Bara Marapu, kematian 
merupakan akhir dari pesiarahan hidup 
di dunia setelah diberikan kesempatan 
untuk hidup oleh Gha Magholo Gha 
Marawi. Menurut catatan Pater Efrem 
Zuba,CSsR (2010) terdapat 2 (dua) 
kategori pandangan Ata Bara Marapu 
atas tempat ata mate atau orang mati 
sesudah kematian. Pandangan pertama 
yang berkaitan dengan kematian yang 
tidak wajar antara lain karena dibunuh, 
dipukul, jatuh dari pohon. Upacara adat 
zaigho atau semacam pemulihan yang 
dilaksanakan guna menanyakan kenapa 
kematian tersebut terjadi dan jawabannya 
pasti diperoleh melalui petunjuk Marapu, 
bahwa memang sesungguhnya sudah 
saatnya orang tersebut maninggal, baik 
anak-anak, muda maupun tua. Upacara 
adat ini dilaksanakan selama beberapa 
malam suntuk untuk memanggil arwah 
orang yang meninggal tidak wajar guna 

ditanyai faktor penyebab kematiannya 
dan biasanya setelah rohnya turun dan 
menginjakan wadah yang terbuat dari 
kerangka batang pisang dan taburan 
abu dapur melalui tapak kaki roh yang 
meninggal, maka akan disembahyangkan 
khusus untuk kembali berdiam di 
kehidupan yang damai (surga menurut 
agama formal) dan tidak lagi merana 
sebagaimana sebelumnya. Upaca zaigho 
juga dilaksanakan untuk memanggil 
pulang dan  atau mengembalikan arwah/
roh dari bahan makanan atau rumah adat 
yang hangus terbakar.

Orang Bara Marapu meyakini 
pula bahwa bagi yang meninggal secara 
wajar dan sudah dibuatkan upacara 
pemotongan hewan kerbau dan pukul 
gong, maka sangat diyakini bahwa arwah 
yang bersangkutan sesungguhnya sudah 
diterima atau Tidi Bara Na  Gha Magholo 
Gha Marawi atau sudah disamping Sang 
Khalik atau Pencipta. 

Foto2:  Rato Bara Marapu, kiri, dan asisten atau murid yang bakal menjadi Rato Bara 
Marapu, kanan, yang akan melakukan Urrata di Desa Weepangali, Kecamatan Loura, 

Sumba Barat Daya (Sumber: Dokumen Pribadi Servulus Bobo Riti, Mei 2013)
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Ajaran pokok lain yang dianggap 
penting adalah berkaitan dengan hal-
hal yang Gha Erri atau yang tabu dan 
Gha Da Erri atau yang tidak tabu. Pada 
umumnya, tempat-tempat atau sifat  
yang dikategorikan sebagai erri atau 
pemali atau pantang adalah meliputi 
seperti Pemakaman Nenek Moyang, 
Pohon Keramat, batu Keramat, perbuatan 
berzina, perbuatan mencuri, perbuatan 
menyebut sembarangan nama nenek 
moyang, berbohong.  

Selain zaigho, upacara sakral lainnya 
adalah gholeka yang dipersembahkan 
kepada Sang Pencipta guna memberikan 
pemulihan kepada roh-roh dari sesuatu 
yang terbakar hangus atau mati dan 
dicari, agar dibersihkan dari yang tidak 
wajar sehingga menjadi tenang. Upacara 
adat yang dilaksanakan untuk memanggil 
pulang dan  atau mengembalikan arwah/
roh dari bahan makanan atau rumah adat 
yang hangus terbakar, sejumlah hewan 
yang mati secara tidak wajar atau hilang 
secara tidak wajar seperti dicuri, roh 
yang dicari seperti karena tidak diketahui 
keberadaan fisik atau jasadnya.

Orang Sumba terikat dengan upaya 
memelihara hubungan yang harmonis 
dengan Marapu sehingga senantiasa 
dapat memperoleh keselamatan 
dalam menjalankan berbagai aktivitas 
kehidupan di dunia. Hubungan tersebut 
terbagi dalam tiga arah, yakni hubungan 
dengan Gha Magholo Gha Marawi atau 
dengan Sang Khalik, hubungan dengan 
alam semesta, dan hubungan antar 
sesama umat manusia. 

Bentuk Pelestarian

Berdasarkan hasil wawancara 
dari beberapa nara sumber berbeda, 
secara umum diperoleh informasi yang 
menunjukan bahwa terdapat 4 (empat) 
langkah dalam menjalankan maupun 
menurunkan ajaran lisan Bara Marapu. 
Salah satu narasumber, Ngonga Padi 

yang merupakan Tokoh Bara Marapu di 
Loura, menyampaikan empat langkah 
yang menjadi media pengajaran, 
pengembangan dan sekaligus pelestarian 
Bara Marapu di Sumba.

Pertama, sesungguhnya Bara 
Marapu tidak bisa diturunkan secara 
tertulis, karena dari masa nenek 
moyang hingga dewasa ini Bara Marapu 
diturunkan secara lisan. Menurut 
penjelasan yang diperoleh bahwa yang 
dimaksudkan dengan diturunkan adalah  
pewarisan secara lisan kepada sesorang 
akan kemampuan untuk berkomunikasi 
dan memimpin Bara Marapu dengan 
para pemeluknya. Penurunan atau 
pewarisan tersebut tidak dalam konteks 
sebuah kekuasaan seperti Raja, akan 
tetapi lebih pada potensi kemampuan 
seseorang yang dianggap memiliki 
kecakapan dalam berbicara bahasa adat 
(syair adat) yang memungkinkannya 
untuk memimpin sebagai Imam dalam 
upacara adat Marapu. 

Kedua, sekalipun pengikutnya 
tidak ada batasan, akan tetapi yang bisa 
Bara Marapu adalah yang dikehendaki 
oleh Gha Magholo Gha Marawi atau 
seseorang yang diberikan karunia 
untuk mampu memimpin upacara Bara 
Marapu. Dalam dialek Loura, orang yang 
memperoleh karunia dari nenek moyang 
atau Marapu disebut “Pa ka zangada.”

Ketiga, orang yang terpanggil 
karena “dipakai atau dipilih oleh 
Marapu” untuk menjalankan ritual-ritual 
Bara Marapu. Dalam beberapa bukti 
kehidupan, terdapat banyak Rato Bara 
Marapu yang sesungguhnya sebelum 
menjadi Rato Urrata sudah pernah 
menganut agama formal seperti Katholik 
atau Protestan, akan tetapi karena 
panggilan nenek moyang, secara otomatis 
mereka bisa berbicara dalam syair-syair 
adat yang sangat bernilai tinggi maupun 
kemampuan memimpin semua jenis 
upacara adat Bara Marapu. Maka yang 
bersangkutan serta merta meninggalkan 
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agama formal dan kembali ke adat Bara 
Marapu. Beberapa contoh untuk bagian 
ini adalah antara narasumber Ghunu 
Bela yang sebelumnya bernama Stefanus 
Ghunu Bela dan pernah mengeyam 
pendidikan SMP. Begitu pun Kabora 
Kikku yang pernah dibabtis secara 
Katholik tetapi dengan latar belakang 
sebagai anak Imam Marapu, sejak tahun 
1990an telah menjadi Rato Bara Marapu di 
Kecamatan Loura sekaligus menduduki 
rumah adat Suku Karedi.

Sebagaimana ditunjukan melalui 
data dari Tabel 1 sebelumnya, tampak 
jelas bahwa dari jumlah total penduduk 
Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 
278.374 jiwa, hanya sekitar 9.327 jiwa 
yang masih menganut dan menjalankan 
kepercayaan lokal Bara Marapu. Hasil 
pengamatan di lapangan menunjukan 
bahwa rata-rata usia para penganut Bara 
Marapu sudah tua. Sangat sedikit sekali 
anak-anak muda atau generasi muda 
yang tertarik untuk mengikuti ajaran lisan 
Bara Marapu tersebut. Beberapa kaum 
muda yang orang tua kandungnya masih 
tetap menganut Bara Marapu dan bahkan 
menjadi Rato Bara Marapu, berpendapat 
bahwa mereka tidak bisa menganut Bara 
Marapu karena kesulitan dalam hal 
tidak adanya karunia dari nenek moyang 
untuk mampu bertutur secara lisan atas 
upacara adat marapu. Saman yang sudah 
jauh berubah dan memerlukan adaptasi 
diri, syarat formal dari pemerintah untuk 
menentukan pilihan agama formal. 

Bara Marapu Diantara Tantangan 
Kepunahan

Salah satu hal yang berkembang 
dalam FGD adalah adanya pendapat dari 
peserta yang berasal dari berbagai unsur 
keterwakilan, bahwa peran Pemerintah 
Pusat melalui berbagai instrumen 
peraturan perundang-undangan yang 
ada sebelum dan selama masa Orde 
Reformasi, sesungguhnya telah merampas 

hak-hak penganut Bara Marapu untuk 
berkembang seturut perkembangan 
jaman. Jika pada tahun 1940an-1960an, 
jumlah penganut agama formal seperti 
Katolik dan Protestan jauh lebih sedikit 
dari jumlah penganut Bara Marapu, maka 
semenjak tahun  1970an-1990an jumlah 
penganut agama formal mengalami 
perkembangan yang sangat pesat, 
namun  Bara Marapu terus mengalami 
penurunan. Asumsi tersebut masih perlu 
diuji lebih lanjut karena hambatan tidak 
adanya data pendukung jumlah pemeluk 
Bara Marapu dan pemeluk agama formal 
pada setiap periode perkembangan 
agama formal di Sumba. 

Salah satu alasan pendukung yang 
mengemuka dari FGD berkaitan dengan 
tidak tersedianya data pemeluk Bara 
Marapu dan pemeluk agama formal dari 
periode 1960an-1980an adalah perubahan 
pemerintahan dari periode ke periode 
yang kurang memberikan perhatian pada 
pendokumentasian dan perawatan data/
dokumen tersimpan yang sangat minim.  
Salah satu narasumber dari unsur tokoh 
adat menyatakan bahwa itu merupakan 
cerminan keterbukaan diri dari penganut 
Bara Marapu terhadap perkembangan 
jaman untuk menerima sesuatu yang 
baru, disamping karena dipengaruhi 
tidak terdokumen tulisnya  ajaran 
lokal Bara Marapu yang menyebabkan 
tidak mudahnya diturunkan maupun 
diikuti oleh generasi muda pengikut 
Bara Marapu.  Peneliti mengakui bahwa 
kelemahan dari pernyataan tersebut – 
sekalipun terferifikasi dengan kenyataan 
di lapangan, adalah tidak tersedianya 
data jumlah pemeluk Bara Marapu dari 
periode ke periode, yang disebabkan 
karena kesulitan yang dialami oleh kantor 
pemerintah setempat, yaitu dokumentasi 
data masa lalu yang sudah tidak 
tersedia akibat penyimpanan arsip yang 
tidak terawat dan pemekaran wilayah 
pemerintahan tingkat kabupaten .  
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Foto 3: Salah satu bagian dari upacara Zaigho Gholeka di Desa Weepangali, Loura 
berkaitan dengan pemindahan Marapu Gha Padeku  (Dokumen Servulus, Agustus 2013)

Salah satu momentum yang 
menjadi media perantara dan paling 
berperan dalam penurunan drastis angka 
penganut Bara Marapu adalah kebijakan 
Pemerintah (masa Orde Baru) yang 
mengharuskan warga negara – termasuk 
orang Sumba penganut Bara Marapu – 
untuk mau tidak mau harus menentukan 
pilihan atas salah satu dari lima agama 
formal yang ada pada jamannya, yaitu 
Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan 
Budha. Melalui berbagai kebijakan yang 
sistematis antara lain melalui pelayanan 
hak-hak sipil yang selalu disertai dengan 
kolom agama formal yang harus diisi, 
maka sang penganut Bara Marapu 
akan dengan mudah memilih agama 
Katolik atau Protestan  yang sudah lama 
membumi di Sumba, sebagai agama 
formal yang dianut-nya. 

Penurunan agama asli orang Sumba 
tersebut tidak saja disebabkan semakin 

banyaknya kaum tua yang memutuskan 
menganut agama formal seperti yang 
dianut anak-anak mereka yakni Katholik 
atau Protestan, akan tetapi lebih dari itu 
terutama disebabkan oleh tidak adanya 
pengajaran secara tertulis. Hingga 
kegiatan pengkajian ini dilaksanakan, 
tidak ada satu pun dokumen tertulis 
yang menulis atau membukukan tentang 
theologi Marapu, yang dapat menjadi 
pegangan tertulis bagi pelestariannya.

Penurunan jumlah penganut dan 
praktisi kepercayaan Bara Marapu terjadi 
di seluruh wilayah Pulau Sumba. Untuk 
memperkuat pendapat tersebut, data yang 
diperoleh dari Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat 
Daya (Mei 2013) dan Kantor Kementerian 
Agama RI Kabupaten Sumba Barat Daya 
berikut, mencerminkan adanya ancaman 
nyata akan potensi kepunahan kepercayaan 
Bara Marapu.
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Tabel 2
Jumlah Penganut Kepercayaan Bara 

Marapu di Kabupaten Sumba Barat Daya
Keadaan Tahun 2010 dan 2012

No Kecamatan Tahun
2010 2012

1 2 3 5
1 Kota Tambolaka -    455
2 Loura   1.783    723
3 Kodi Balaghar -      87
4 Kodi Bangedo      799    242
5 Kodi Utara   1.942    744
6 Kodi      758    440
7 Wejewa Barat   3.245    893
8 Wejewa Selatan   2.079 2.022
9 Wejewa Tengah -     640
10 Wejewa Timur   3.103     763
11 Wejewa Utara      422     113
Jumlah 14.131  7.122

 Berdasarkan data tersebut di atas, 
cukup jelas terlihat bahwa perkembangan 
kepercayaan lokal Bara Marapu di 
Kabupaten Sumba Barat Daya cendrung 
semakin berkurang dan memprihatinkan. 
Data tersebut juga mempertegas asumsi 
ancaman kepunahan karena dapat 
dipastikan tidak terjadi lagi pertumbuhan 
atau penambahan jumlah pemeluknya 
di Pulau Sumba secara umum. Namun 
sebaliknya yang terjadi adalah penurunan 
jumlah pemeluknya yang terus berkurang 
dari tahun ke tahun.

Pelayanan Hak-Hak Sipil

Sekalipun Pemerintah telah 
menjamin pelayanan hak-hak sipil dari 
warga negara penganut kepercayaan 
lokal sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Adminduk, akan tetapi fakta di lapangan 
bertolak belakang dengan amanat 
undang-undang antara lain karena tidak 
adanya harmonisasi diantara peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai macam hak-hak sipil yang 
diberikan pemerintah, oleh kalangan 
penganut Bara Marapu dianggap tidak ada 
perbedaannya antara mereka yang masih 
menganut dan menjalankan kepercayaan 
lokal Bara Marapu dengan yang sudah 
menganut agama formal lainnya seperti 
Katolik, Protestan dan Islam. Dalam hal 
ini, para penganut Bara Marapu tetap 
memperoleh hak pelayanan adminduk 
seperti KTP dan KK, akta kelahiran 
bagi anak-anak mereka yang menjadi 
syarat untuk memperoleh pendidikan. 
Dalam kaitannya dengan hak pencatatan 
perkawinan, diketahui bahwa dikalangan 
generasi muda keturunan Bara Marapu, 
sudah sangat jarang ditemui adanya 
perkawinan yang masih murni pasangan 
penganut Bara Marapu. Sekalipun secara 
adat istiadat  perkawinan masih tetap 
didahului dengan adat budaya Sumba, 
namun perkawinanya sudah umum 
diberkati secara gerejawi yang berdampak 
pada pencatatan sipilnya. 

Satu-satunya hal yang masih 
bertahan secara murni Bara Marapu 
adalah penguburan orang mati bagi 
yang masih Bara Marapu. Semua tata 
cara penguburan merujuk pada adat 
penguburan orang mati menurut 
kepercayaan Bara Marapu seperti bentuk 
galian kuburan antara di atas permukaan 
tanah atau di bawa permukaan tanah, 
posisi jenasah saat diturunkan dalam 
liang lahat yang dibungkus kain adat 
Sumba berlapis-lapis dalam posisi 
duduk menelungkup. Ada pun adat 
perkawinan sudah menyesuaikan nilai 
jaman sekalipun mahar atau belis dan 
tata cara perkawinan budaya Sumba 
masih tetap dipegang teguh, akan tetapi 
tidak ada perkawinan yang dicatat sipil 
dengan menyebutkan agama yang dianut 
Bara Marapu. Bahkan tidak jarang bagi 
pasangan orang tua yang sudah menganut 
agama formal Katolik atau Protestan 
yang dianut terlebih dahulu oleh anak-
anak mereka, menjalani peneguhan 
perkawinan menurut tata cara agama 
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formal yang dianutnya.  Peneguhan 
yang dimaksud adalah pemenuhan tata 
cara perkawinan sesuai agama formal 
yang dianutnya, dimana sebelumnya 
hanya didasarkan pada tata cara adat 
perkawinan yang dilandasi kepercayaan 
Bara Marapu.

Temuan yang menarik bahwa 
dalam hal pelayanan administrasi 
penduduk seperti KTP dan KK, melalui 
Form F-1.01 yang memuat mengenai 
Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk 
WNI (Per Keluarga), pada kolom Agama 
tertulis Marapu, yang diisikan oleh 
pencacah berdasarkan pengakuan warga 
yang disensus atau oleh warga yang 
bersangkutan. Namun demikian, ketika 
data manual tersebut dimasukan dalam 
sistem komputerisasi Adminduk yang 
berbasis online nasional, maka kolom 
agama yang muncul adalah Lain-Lain 
atau salah satu agama formal. 

 Dari berbagai pertemuan dengan 
narasumber dan didukung dengan hasil 
pengamatan lapangan, diketahui bahwa 
para penganut kepercayaan Bara Marapu 
hampir tidak mengalami kesulitan dalam 
hal pelayanan hak-hak sipil mereka. Para 
penganut kepercayaan Bara Marapu 
tetap memperoleh identitas diri mereka 
seperti KTP. Berkaitan dengan hak untuk 
memperoleh tempat pemakaman, hampir 
seluruh penganut kepercayaan Bara 
Marapu mempunyai lokasi pemakaman 
keluarga atau suku yang terletak di 
pelataran kompleks perkampungan adat 
atau kompleks pemakaman yang terletak 
di luar kompleks perkampungan. Dalam 
hal pencatatan perkawinan dan akta 
kelahiran, sekalipun negara mewajibkan 
pada setiap warga negaranya untuk 
memperoleh dokumen sipil tersebut, hasil 
pengamatan di lapangan menunjukan 
bahwa sangat jamak warga masyarakat 
Bara Marapu tidak mengurusnya  karena 
dipandang tidak terlalu mempengaruhi 
aktivitas kemasyarakatan mereka.         

Penutup

 Berdasarkan uraian di atas 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Pertama, perkembangan jaman yang 
terus mewarnai peradaban Sumba 
telah mendorong terjadinya perubahan 
strata sosial di kalangan orang Sumba. 
Dimana, pada jaman sebelum tahun 
1980an, pengaruh keturunan Raja dan 
Tokoh yang masih sangat dominan 
dalam hidup keseharian orang Sumba, 
telah bergeser menjadi dipegang oleh 
kaum keturunan strata sosial kalangan 
biasa yang memiliki tingkat pendidikan 
tinggi. Sebagai dampak dari perubahan 
tersebut, masyarakat kelas sosial paling 
bawah sebagai yang mayoritas di Sumba 
cendrung memilih agama formal seperti 
Katolik dan Protestan yang disebut 
sebagai Agama Dawa atau agama asing. 
Dampak lanjutannya, ada perasaan 
bangga dari masyarakat kelas bawah 
yang menegaskan pencapaian atas 
sebuah kelas sosial barunya, yaitu apa 
yang terungkap melalui sebutan Tama Kai 
Ba Poddu atau sudah menganut agama 
formal. 

Kedua, dalam konteks relasi 
sosial dengan masyarakat pemeluk 
agama formal lainnya, kaum penganut 
kepercayaan Bara Marapu sama sekali 
tidak mengalami kesulitan, karena masih 
kentalnya hubungan darah dan tali 
kekeluargaan diantara mereka.  Dalam 
kesehariannya, kaum asli Sumba yang 
sudah menganut agama formal sekalipun 
tetap terlibat pasif dalam pelaksanaan 
upacara adat budaya seperti perkawinan 
adat, pemakaman adat, dan adat kelahiran 
atau adat budaya lainnya.  

Ketiga, pelayanan hak-hak sipil 
keluarga dan keturunan penganut Bara 
Marapu sama sekali tidak mengalami 
hambatan. Dalam hal ini, pelayanan 
pencatatan Bara Marapu dalam berbagai 
dokumen kependudukan tetap dilakukan 
secara manual pada dokumen lokal, 
akan tetapi menjadi hilang pada sistem 
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nasional. Mayoritas anak-anak yang 
masuk usia  sekolah dasar sudah memilih 
agama formal dalam data siswa, akan 
tetapi masih banyak juga dijumpai 
anak-anak usia sekolah dasar dan 
menengah (terutama yang putus sekolah 
dan tinggal di kampung) yang masih 
menjalankan praktek kepercayaan Bara 
Marapu. Kenyataan ini banyak ditemui di 
kampung-kampung yang masih jauh dari 
pengaruh kemajuan jaman.

Keempat, pemaknaan pelestarian 
adat budaya Sumba oleh Pemerintah 
setempat terbatas pada penjagaan situs 
perkampungan adat. Ada kecendrungan 
Pemerintah Daerah tidak ikut memelihara 
pelestarian ajaran atau kepercayaan  
lokal Bara Marapu dengan melakukan 
pendokumentasian atau pengajaran 
secara lokal melalui Kurikulum Muatan 
Lokal. 

Selain kesimpulan di atas, 
berdasarkan hasil temuan lapangan dan 
kajian tersebut, beberapa rekomendasi 
berikut dipandang mendesak untuk 
diambil langkah kongkrit  oleh negara 
atau pemerintah daerahmaupun pusat. 

Pertama, pentingnya mendorong 
Pemerintah Kabupaten dan Kantor 
Kemenag Kabupaten di seluruh Sumba, 
untuk membentuk Lembaga Pemangku 
Adat, sesuai ketentuan yang berlaku. 
Belajar dari beberapa pengalaman 
daerah lainnya, maka idealnya Lembaga 

Pemangku Adat tersebut hendaknya 
berasaskan dari, oleh dan untuk penganut 
Bara Marapu, dan bukan oleh penganut 
agama formal.

Kedua, memfasilitasi penstrukturan 
dan pendokumentasian secara tertulis 
kepercayaan lokal Bara Marapu 
berdasarkan sub suku yang berbasis 
bahasa atau rumpun dialek, dalam 
rangka mengurangi ancaman kepunahan 
dari peradaban moderen orang Sumba.

Ketiga, Mensinkronkan tata 
peraturan nasional dan sistem teknologi 
kependudukan yang seharusnya 
mencerminkan kekhasan masing-masing 
daerah. Artinya, Kemenag RI dan 
Kemendagri, harus membuat terobosan 
dengan menyempurnakan SiAdminduk 
yang memungkinkan secara elektronik 
dapat dicantumkan nama kepercayaan 
lokal yang akan tercetak di Kartu Tanda 
Penduduk, misalnya khusus wilayah 
Sumba “Agama: Bara Marapu.” 

Keempat, pelayanan hak-hak sipil 
seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta 
Kelahiran, Pencatatan Perkawinan Adat, 
dan Pendidikan; hendaknya secara 
tegas diatur dalam sebuah Peraturan 
Perundang-undangan baik pada tataran 
PP, Perpres, Permen, dan Perda. Hal mana 
akan berdampak pada pengembangan 
atau penyesuaian sistem teknologi 
informasi yang berkaitan dengan 
kependudukan secara lokal atau nasional.    
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Abstract

The study investigates the existence of 
Taoism and civil right services. This study 
employs qualitative approach and case 
study as the research methodology. The 
focus of the study provides Tao religion 
description consisting of the history, Tao 
principles and  teachings, adherents and 
their spread, the government policy to fulfill 
Taoists’ civil rights, and social interaction 
between Taoists and other surrounding 
communities. The conclusion is Taoism 
still exists and gets the concessions from 
the goverment such as religious freedom to 
worship and recognition that can be seen 
from the establishment of Tao organization 
such as Paguyuban Umat Tao Indonesia 
(PUTI) and Majelis Tridharma Indonesia 
(MTI). Moreover, Taoists also obtain the 
civil rights such as services to get identity 
card, family register, marriage, and 
education. They get those services because 
they are under Buddhism scope. No one 
admits herself/himself as Taoist. The 
social interactions with other communities 
show good relationship. They have not 
had problem with others and goverment. 
They always comply the determined rules 
even though they have not had sufficient 
services. 

Keywords: Existence, Taoism, Civil Right 
Services

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian 
tentang Eksistensi Agama Tao dan Pelayanan 
Hak-hak Sipil di Kota Palembang”, dan 
merupakan penelitian studi kasus dengan 
pendekatan kualitatif.  Fokus penelitian ini 
adalah menggali eksistensi agama Tao yang 
meliputi sejarah, pokok-pokok keyakinan 
dan ajaran, kelompok pengikut serta 
persebarannya, memahami implementasi 
kebijakan negara dalam pemenuhan hak-
hak sipil dari pemeluk agama Tao,dan 
mengetahui relasi sosial pengikut agama 
Tao dengan masyarakat di sekitarnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
keberadaan Agama Tao di Kota Palembang 
masih tetap eksis dan semakin membaik 
karena mendapatkan kelonggaran-
kelonggaran dari pemerintah terutama 
dalam menjalankan ibadatnya, bahkan 
didukung oleh organisasi Paguyuban 
Umat Tao Indonesia (PUTI) dan Majelis 
Tridharma Indonesia (MTI) yang keduanya 
telah memperoleh pengakuan dari 
pemerintah; kebijakan Negara dalam hal 
pelayanan sebagai warga Negara, terkait 
KTP, Kartu Keluarga, Perkawinan dan 
Pendidikan, tidak ada masalah karena umat 
beragama Tao masih menginduk kepada 
Agama Buddha, maka hak-hak sipilnya 
dilayani sesuai Agama Buddha. Hal ini juga 
dikarenakan belum ada umat beragama 
Tao yang berani mengaku sebagai umat 
beragama Tao; dan hubungan umat 
beragama Tao dengan masyarakat sekitar, 
walaupun  berbeda agama tetap baik-baik 
saja dan tidak pernah ada masalah, apalagi 
terhadap pemerintah, juga baik-baik saja, 
semua aturannya dipatuhi walaupun agama 
mereka belum dilayani secara mandiri.  

Kata kunci: Eksistensi, Agama Tao, 
Pelayanan hak-hak sipil
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Pendahuluan

Indonesia merupakan negara 
yang penduduknya sangat majemuk 
apabila dilihat dari segi suku, budaya, 
dan agama. Beberapa agama dunia dan 
agama lokal pun hidup dan berkembang 
di negara ini. Indonesia juga merupakan 
negara yang menjunjung tinggi hak 
asasi manusia, kebebasan beragama, 
dan memberikan perlindungan 
terhadap semua pemeluk agama dalam 
mengamalkan dan menjalankan ajaran 
agamanya, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Masalah kebebasan beragama 
dikaitkan dengan pelaksanaan hak 
asasi manusia, tercantum pada pasal 
28E, pasal 281 dan pasal 28 J UUD 1945 
adalah sebagai berikut: Pasal 28 E ayat (1) 
menyebutkan bahwa setiap orang berhak 
memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan 
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih  tinggal  di 
wilayah negara dan meninggalkannya 
serta berhak kembali; pada pasal 28 
E ayat (2) menyebutkan bahwa setiap 
orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan 
sikap sesuai dengan hati nuraninya;  
pada ayat (3) menyebutkan bahwa setiap 
orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 
(Kompilasi Kebijakan dan Peraturan 
Perundang-Undangan Kerukunan Umat 
Beragama, 2012: 17). Sedangkan pada 
pasal 281 ayat (2) menyebutkan bahwa 
setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
diskriminatif atas dasar apapun dan 
berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu.        

Berkaitan dengan kebebasan 
beragama dan dikaitkan dengan 
pelaksanaan HAM dan juga berdasarkan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 

(2) menyebutkan: negara menjamin 
Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. Dengan melihat 
dasar tersebut, semua agama yang hidup 
dalam Negara Republik Indonesia harus 
dijamin dan dilindungi eksistensinya, 
tanpa membedakan apakah ia merupakan 
agama yang dianut oleh kebanyakan 
penduduk Indonesia, atau hanya dianut 
oleh sebagian kecil penduduk Indonesia. 

Berdasarkan fakta, agama Tao 
merupakan salah satu dari banyak agama 
yang tumbuh dan berkembang di dunia 
internasional, selain agama Kristen, Islam, 
Hindu, Buddha, Khonghucu, Yahudi, 
Shinto, dan Zoroaster. Pertumbuhan dan 
perkembangan agama tersebut ternyata 
cukup mendapat perhatian dari para 
sarjana Barat.   

Salah satu hal yang sangat luar 
biasa dan penting dalam kitab peraturan 
agama Tao adalah membicarakan 
masalah tempat-tempat suci, seperti 
gunung-gunung, tempat-tempat ibadah, 
dan candi-candi yang digunakan orang 
banyak untuk sembahyang. Bagi orang 
China, kekuasaan tertinggi di alam ini 
terletak pada langit atau sering disebut 
dewa langit atau Thian (Tuhan) yang 
sangat dihormati oleh orang China, yang 
dianggap menciptakan segalanya dan 
yang menentukan kebahagiaan serta 
nasib manusia. Aturan-aturan yang ada 
di dunia ini berasal dari langit dan aturan 
tersebut harus dipatuhi sepenuhnya oleh 
manusia.(Ikhsan, 2010: 90)

Ajaran agama Tao yang lebih 
menekankan pada upaya untuk 
memahami dan mengharmoniskan 
antara Yin dan Yang dalam kehidupan 
manusia, telah menarik perhatian 
masyarakat Barat. Berbeda dengan dunia 
internasional, studi mengenai eksistensi 
agama Tao di Indonesia belum banyak 
dilakukan oleh para sarjana. Berdasarkan 
penelitian tentang agama Tao yang 
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dilakukan oleh peneliti Balai Litbang 
Agama  Semarang Arnis Rachmadhani, 
S.S. M. Si dan Dosen UIN Jakarta Dr. M. 
Ikhsan Tanggok. Hasil penelitian Arnis 
Rachmadhani memperlihatkan bahwa 
perkembangan Agama Tao di Indonesia 
dimulai sejak tahun 1930-an. Pada saat itu 
ada usaha dari orang-orang China untuk 
mendirikan masyarakat tiga agama (Sam 
Kauw Hwee) yang mempersatukan 
Buddhisme, Konfusianisme dan Taoisme. 
Namun akhirnya pada tahun 1951 Sam 
Kauw Hwee ini muncul dengan tujuan 
mempraktekkan tiga ajaran tersebut dan 
hingga saat ini dikenal dengan nama 
“Tri Dharma” yang bernaung di bawah  
Perwalian Umat Buddha Indonesia 
(WALUBI). Sedangkan Ikhsan Tanggok 
menyimpulkan bahwa agama Tao 
merupakan salah satu agama tradisional 
orang China dan ajaran-ajarannya 
diambil dari Tao Te Ching yang ditulis 
oleh Lao-Tse pada tahun 640 SM. Di 
Indonesia agama ini belum disetarakan 
dengan enam agama yang dipeluk oleh 
penduduk Indonesia. 

Dengan melihat uraian tersebut di 
atas, maka penulis merasa perlu untuk 
melaksanakan penelitian ini dengan 
merumuskan masalah penelitian antara 
lain: 1). Bagaimana eksistensi agama 
Tao yang meliputi sejarah, pokok-
pokok keyakinan dan ajaran, kelompok 
pengikut serta persebarannya? 2). 
Bagaimana implementasi kebijakan 
negara dalam pemenuhan hak-hak sipil 
dari pemeluk agama Tao (KTP, Akte 
kelahiran, Perkawinan, Pendidikan dan 
Pemakaman)?                3). Bagaimana 
relasi sosial pengikut agama Tao dengan 
masyarakat di sekitarnya? Melalui 
rumusan masalah ini, ada tiga tujuan 
yang ingin digali dalam penelitian ini, 
yaitu: 1). Mengetahui sejarah, pokok-
pokok keyakinan dan ajaran, kelompok 
pengikut dan persebaran agama Tao; 
2). Mengetahui implementasi kebijakan 
negara dalam pemenuhan hak-hak sipil 
dari pemeluk agama Tao (KTP, Akte 

Kelahiran, Perkawinan, Pendidikan dan 
pemakaman); 3). Mengetahui relasi sosial 
pemeluk agama Tao dengan masyarakat 
di sekitarnya.  

Berdasarkan rumusan dan tujuan 
penelitian di atas, penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan oleh Kementerian 
Agama RI, Kementerian Dalam Negeri 
RI, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI dan Kantor Catatan Sipil 
sebagai bahan untuk menyusun kebijakan 
yang terkait dengan pelayanan terhadap 
agama Tao. Kebijakan dimaksud terkait 
dengan upaya memberikan ruang bagi 
pengamalan agama Tao dan pelayanan 
terhadap pemeluknya, termasuk 
pelayanan administrasi kependudukan, 
sehingga negara tetap dapat memberikan 
hak-hak kewarganegaraannya.

Untuk menyelami permasalahan 
penelitian ini, ada beberapa konsep yang 
perlu dijelaskan terlebih dahulu, antara 
lain:

1. Eksistensi

 Secara etimologis, kata eksistensi 
berasal dari bahasa Latin existere, dari 
ex artinya keluar, dan sitere artinya 
membuat berdiri. Artinya apa yang 
ada, apa yang memiliki aktualitas, apa 
yang dialami. Konsep ini menekankan 
bahwa sesuatu itu ada. Dalam kamus 
Bahasa Indonesia, eksistensi berarti 
hal berada atau keberadaan. Arti ini 
memiliki tiga unsur utama. Eksistensi 
dalam artian yang khusus bukanlah 
hanya keberadaan kita yang sekarang 
ini, melainkan sebuah usaha yang 
menjadikan kita ada dan eksis. R. 
Zaky Miftahul Fasa, pada 16 Agustus 
2012 mengatakan bahwa eksistensi 
adalah keberadaan ilmu pendidikan 
itu sendiri di antara ilmu-ilmu 
lain. Eksistensi yang dimaksudkan 
dalam penelitian artikel ini adalah 
sebuah agama dianggap eksis, bila 
aktivitas peribadatannya berjalan 
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baik dan keberadaannya tidak 
dipermasalahkan oleh masyarakat 
maupun pemerintah. 

2. Agama

 Pengertian Agama secara umum 
adalah seperangkat aturan dan 
peraturan yang mengatur hubungan 
manusia dengan manusia dan 
hubungan manusia dengan dunia 
ghaib, khususnya dengan Tuhannya, 
mengatur hubungan manusia dengan 
lingkungannya. Secara khusus agama 
dapat dikatakan sebagai suatu sistem 
keyakinan yang dianut dan tindakan-
tindakannya yang diwujudkan oleh 
suatu kelompok masyarakat atau 
individu dalam menginterpretasikan 
dan memberi respon atau tanggapan 
terhadap apa yang dirasakan dan 
diyakininya sebagai sesuatu yang 
ghaib dan suci (Ronald Roland, 
1992:v-vi). Jadi yang dikatakan 
agama adalah suatu kepercayaan 
yang diyakini dan diwujudkan oleh 
seseorang atau sekelompok orang 
serta memberi respon terhadap apa 
yang dirasakan dan diyakininya 
sebagai sesuatu yang ghaib dan suci. 

3. Tao

 Ada empat arti mengenai Tao, yaitu 
Pertama, Tao sebagai Tao, dalam 
arti Tao tidak berbentuk, yakni 
“sesuatu” yang sudah ada sebelum 
semuanya ada. Arti Tao yang paling 
sederhana adalah “Jalan”. Ada juga 
yang mengartikannya “Kelogisan”, 
Hukum, Pedoman, Aturan. Tao 
adalah jalan kebenaran, aturan, 
norma, cara, ajaran yang benar 
menuju kesempurnaan abadi; Kedua, 
Tao sebagai filsafat sangat populer dan 
kitabnya yang paling terkenal adalah 
Tao Tek Cing, karya dari Laozi, sebagai 
seorang Nabi Agung Tao;  Ketiga, 
Tao sebagai Agama Tao, merupakan 
agama tertua di Dunia. Ajarannya 

dimulai dari zaman Huang Ti sudah 
ada sejak hampir 5000 Tahun yang 
lalu, dan dikembangkan oleh Laozi 
(Thay Sang Lauw Cin) diwujudkan 
sebagai agama oleh murid Thay Sang 
Lauw Cin bernama Zhang Tao Ling; 
Keempat, Tao sebagai Ilmu Spritual. 
Pedoman Tao yang selalu harmonis 
selaras dengan alam dan seimbang 
sesuai dengan lambangnya Yin Yang, 
menjadikan spritual Tao tidak hanya 
memperhatikan masalah kerohanian 
saja, melainkan juga keduniawian. 
Melatih raga dan sukma, 
menggabungkan ilmu pengetahuan 
dengan agama (Paguyuban Umat 
Tao Indonesia, 2010: 2-3). Agama Tao 
ini adalah agama yang berke-Tuhan-
an, yaitu menyembah dan mengakui 
adanya Thian/le Huang Ta Ti/Yang 
Maha Kuasa/Tuhan.

4. Pelayanan

 Pelayanan adalah suatu tindakan 
yang dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan orang lain (konsumen, 
pelanggan, tamu, klien, pasien, 
penumpang, dan lain-lain) yang 
tingkat pemuasannya hanya dapat 
dirasakan oleh orang yang melayani 
maupun yang dilayani (Sugiarto, 
1999: 36). Namun demikian 
pelayanan yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana 
pemerintah memberikan pelayanan 
hak-hak sipil bagi agama Tao yang 
masih menginduk kepada agama 
Budha, padahal cara ibadat dan 
nabinya berbeda. Bahkan Agama 
Tao juga tergabung dalam organisasi 
Tridharma,  seperti halnya Agama 
Konghucu, oleh karena itu perlu 
mendapatkan perhatian dari 
pemerintah, seperti  layaknya agama 
Konghucu yang sudah terpisah dari 
Tridharma.
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Metode Penelitian

Untuk dapat mendekati data 
lapangan, penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif, di mana peneliti 
menggali informasi sedalam-dalamnya 
karena belum banyak informasi yang 
dimiliki tentang keberadaan agama 
tersebut. Dalam menggambarkan realitas 
sosial, penelitian ini bersifat deskriptif 
analitik, sehingga data yang dipaparkan 
betul-betul merupakan serangkaian 
fenomena dan kenyataan yang memiliki 
hubungan langsung dengan keberadaan 
agama Tao. Adapun pengumpulan data 
dilakukan melalui tiga cara yaitu: (a). 
Kajian pustaka dengan mempelajari 
beberapa dokumen, literatur, tesis 
dan disertasi tentang agama Tao; (b). 
Wawancara mendalam dengan pimpinan 
agama, penganut agama Tao, Kanwil 
Kementerian Agama, pemerintah daerah, 
dan masyarakat sekitar rumah ibadat; (c). 
Observasi lapangan, terutama meninjau 
rumah ibadat yang dimiliki oleh umat 
beragama Tao. Penelitian Agama Tao ini 
dilakukan di Kota Palembang Provinsi 
Sumatera Selatan.

 Penelitian terkait Agama Tao telah 
dilakukan oleh para ahli, beberapa di 
antaranya adalah: 

Pertama, Arnis Rachmadhani, 2009, 
Religi Etnis China di Jawa, di mana dalam 
buku ini disebutkan bahwa Tao adalah 
agama terbesar di negara China dan hidup 
sebagai agama hingga saat ini. Agama Tao 
didirikan oleh Lao Tse dengan kitabnya 
yang terkenal disebut Tao Te Ching yang 
artinya Jalan Keutamaan. Sejarah adanya 
agama Tao di Jawa, dimulai pada abad 
ke-15. Pada abad ke-15 ini diceritakan 
telah ada orang Jawa yang beragama 
Tao. Sedangkan pada tahun 1930an ada 
usaha dari orang-orang China yang ingin 
mendirikan masyarakat tiga Agama 
(Sam Kauw Hwe) yang mempersatukan 
Budhisme, Konfusianisme dan Taoisme 
dan akhirnya pada tahun 1951 Sam Kauw 
Hwe ini muncul dengan tujuan ingin 

mempraktekkan tiga ajaran tersebut dan 
dikenal dengan nama Tri Dharma yang 
bernaung di bawah Walubi.

Kedua, M. Ikhsan Tanggok, 2010, 
Mengenal Lebih Dekat Agama Tao. Dalam 
buku ini dijelaskan tentang agama 
Tao yang dianut oleh sebagian besar 
masyarakat Cina di Tiongkok yang 
muncul pada abad ke 2 Masehi, dan di 
luar Tiongkok. Agama ini merupakan 
salah satu agama tradisional orang China 
dan ajaran-ajarannya diambil dari Tao 
Te Ching yang ditulis oleh Lao-Tse pada 
tahun 640 SM.  Di Indonesia agama ini 
belum disetarakan dengan enam agama 
yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. 
Namun sejak zaman Orde Baru agama 
ini sudah masuk dalam organisasi 
Tridharma (Taoisme, Konfusionisme dan 
Buddhisme), dan sekarang ini agama Tao 
di Indonesia berada di bawah naungan 
Organisasi Majelis Taoisme Indonesia 
(MTI).

Ketiga, PUTI, 2010, Sadar Untuk 
SiuTao. Dalam buku ini disebutkan 
bahwa PUTI adalah sebuah organisasi 
dari umat Tao yang diperuntukkan bagi 
seluruh umat Tao pada umumnya. PUTI 
ini bersifat kekeluargaan, bebas dan 
memiliki sifat sosial yang bertujuan untuk 
mewadahi dan menaungi umat Tao demi 
memajukan dan mengembangkan Tao di 
Indonesia. Buku ini juga berisi tentang 
apa itu Tao; apa itu sembahyang menurut 
umum; agama Tao masuk ke Indonesia; 
Larangan yang harus ditinggalkan umat 
Tao; Dan perbuatan yang harus dilakukan 
bagi umat Tao.

Berbeda dengan penelitian di 
atas, penelitian ini akan lebih mencari 
eksistensi agama Tao dan pelayanan 
hak-hak sipilnya. Lokus penelitian ini 
ini dilaksanakan di Kota Palembang. 
Dipilihnya daerah tersebut sebagai 
sasaran penelitian dengan pertimbangan: 
(a). Penganutnya banyak terdapat di 
daerah tersebut; (b). Agama tersebut 
dapat berkembang di daerah tersebut; 
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(c). mempunyai dinamika yang menarik, 
baik terkait dengan kebijakan pemerintah 
terhadap mereka, maupun terhadap 
lingkungan sosial di mana penganut 
agama tersebut berada.

Data yang dihimpun dalam 
penelitian ini adalah (a). Sejarah 
perkembangan agama Tao; (b). Pokok-
pokok keyakinan dan Ajaran yang 
dikembangkan ( keimanan, ibadah 
dan moral); (c). Jumlah penganut dan 
rumah ibadat serta persebarannya; (d). 
Pelayanan yang telah diberikan oleh 
pemerintah, terkait masalah KTP, Akte 
kelahiran, Perkawinan, Pendidikan dan 
Pemakaman; (e). Relasi sosial dengan 
masyarakat sekitar dan pemerintah. 
Semua data ini dikumpulkan dengan 
metode wawancara mendalam, 
pengamatan dan kajian dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Kota Palembang

Kota Palembang terletak antara 2° 52 
lintang Selatan sampai 3° 5 lintang Selatan 
dan 104° 37 lintang Selatan sampai 104° 
52 bujur Tengah dengan ketinggian rata-
rata 8 meter dari permukaan laut. Pada 
2007 Kota Palembang dibagi menjadi 
16 kecamatan dan 107 kelurahan dan 
berdasarkan PP No. 23 tahun 1986 luas 
wilayah Kota Palembang adalah 400,61 
km2 atau 40.061 Ha (Kota Palembang 
Dalam Angka, 2013). Adapun batas-batas 
wilayah Kota Palembang adalah sebelah 
utara, sebelah timur dan sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, 
sebelah selatan dengan Kabupaten Muara 
Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

 Kota Palembang merupakan suatu 
Daerah Tingkat II yang merupakan 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas wilayah tertentu yang 
berhak, berwenang dan berkewajiban 
mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UU 
No. 5 Tahun 1974. 

Berdasarkan peraturan daerah 
Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 
tentang pemekaran kecamatan, 
wilayah administratif Kota Palembang 
mengalami perubahan jumlah kecamatan 
dan kelurahan yang tadinya hanya 
14 kecamatan dan 103 kelurahan 
berubah menjadi 16 kecamatan dan 
107 kelurahan. Dua kecamatan baru 
tersebut adalah Kecamatan Alang-
Alang Lebar yang merupakan pecahan 
dari Kecamatan Sukarame kemudian 
Kecamatan Semarang Borang yang 
merupakan pecahan dari Kecamatan Sako 
(Palembang Dalam Angka, 2013). Dilihat 
dari jenis kelamin secara keseluruhan 
jumlah penduduk yang ada di Kota 
Palembang adalah laki-laki 762.382 jiwa 
dan perempuan 760.928 jiwa (Sumber: 
BPS Kota Palembang, 2013).

Sedangkan jumlah penduduk 
berdasarkan agama adalah: 1). Islam 
1.348.443 jiwa; 2). Kristen 34.309 jiwa; 3). 
Katolik 26.886 jiwa; 4). Hindu 5.994 jiwa 
dan Buddha 45.147 jiwa (Sumber: Kantor 
Kementerian Agama Kota Palembang, 
2012). Namun demikian, untuk agama 
Khonghucu dan agama Tao tidak tercatat 
karena umat beragama Khonghucu dan 
Tao belum berani mengakui agamanya, 
sehingga umat mereka masih terdaftar 
sebagai agama Buddha. Dilihat dari 
jumlah rumah ibadat yang ada di wilayah 
Kota Palembang adalah: 1). Umat Islam: 
Masjid 763 buah; Musholla 162 buah; 
Langgar 529 buah; 2). Umat Kristen: 
Gereja 35 buah; 3). Umat Katolik: Gereja 
16 buah; 4) Umat Buddha: 46 buah Vihara 
(Sumber: Kantor Kementerian Agama 
Kota Palembang 2012).

Sejarah Perkembangan Agama Tao 

Agama Tao merupakan agama yang 
berasal dari Tiongkok, keberadaannya 
sudah ada sejak 700 tahun yang lalu, 
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boleh dikatakan agama tertua di dunia. 
Selain itu ada juga yang mengatakan Tao 
ini sudah ada sejak kurang lebih 4600 
tahun (Paguyuban Umat Tao Indonesia, 
Sadar Untuk Siu Tao, 2010:4). Bahkan 
ada juga yang mengatakan agama Tao 
sudah ada sejak zaman Hwang Tee (2697 
SM), sampai sekarang sudah hampir 
5000 tahun lamanya (PUTI, Siu Tao, 
2007:146). Dengan melihat data-data 
tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa 
awal mula keberadaan agama Tao tidak 
dapat dipastikan, yang jelas  adalah Tao 
itu merupakan agama tertua di dunia.  
Agama Tao dianut oleh orang Tionghoa 
(China).

Agama Tao di Indonesia 
perkembangannya tersendat-sendat, 
karena situasi politik masa lalu yang 
tidak kondusif, dan terkena dampak 
zaman orde baru, di mana pada waktu 
pemerintahan ini agama yang masih 
mirip-mirip dengan agama yang sudah 
dilayani, sebaiknya bergabung dengan 
agama induknya, sehingga sangat 
menghambat perkembangannya. Padahal 
agama Tao masuk ke Indonesia sudah 
dimulai sejak orang-orang Tionghoa 
datang ke Indonesia. Ketika datang ke 
Indonesia, mereka membawa tradisi 
Tao dan berusaha mendirikan Kelenteng-
Kelenteng. Sehingga di Indonesia banyak 
terlihat Kelenteng-Kelenteng yang sudah 
berumur ratusan tahun dan bahkan ada 
yang sudah berumur tiga ratus tahun 
lebih dan sampai sekarang masih banyak 
umatnya yang melakukan sembahyang 
di sana (Paguyuban Umat Tao Indonesia, 
Sadar Untuk Siu Tao, 2010:9-10).

Data lain mengatakan bahwa 
perkembangan agama Tao di Indonesia 
dimulai sejak tahun 1930-an. Pada saat itu 
ada usaha dari orang-orang China untuk 
mendirikan masyarakat tiga agama (Sam 
Kauw Hwee) yang mempersatukan 
Budhisme, Konfusianisme dan Taoisme 
(Rachmadhani, Arnis, 2009: xiii).

Umat beragama Tao memiliki 
paguyuban, yaitu apa yang disebut dengan 

Paguyuban Umat Tao Indonesia (PUTI) 
yang merupakan sebuah organisasi dari 
umat Tao untuk seluruh umat Tao pada 
umumnya. Paguyuban tersebut bersifat 
sangat kekeluargaan, bebas dan sosial, 
yang bertujuan untuk mewadahi dan 
menaungi umat Tao demi memajukan 
dan mengembangkan Tao di Indonesia. 
Semua umat Tao dapat ikut berpartisipasi 
dalam membentuk kebersamaan sebagai 
sebuah keluarga dengan rukun, untuk 
memajukan dan mengembangkan diri 
demi memajukan Tao secara bersama.  
Kepengurusan PUTI Pusat bertempat 
di Jakarta, dan didukung oleh banyak 
cabang di daerah, seperti Jambi, Bangka, 
Lampung, Palembang, Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar 
(PUTI, 2010:34).

 Agama Tao masuk ke Palembang 
sejak tahun 1994 dipelopori oleh Korius 
Hiunardy  sebagai pimpinannya 
dan bergabung di Majelis Tridharma 
Indonesia pada tahun 1995. (wawancara 
dengan Korius Hiunardy, Mei 2014). Di 
Kota Palembang terdapat sebuah rumah 
ibadat bagi umat beragama Tao yang 
diberi nama “Perkumpulan Sinar Agung 
Tao” (yang tertera di dalam ruangan 
rumah ibadatnya). Tetapi karena agama 
Tao di pemerintahan belum dilayani, 
maka yang tertera di dalam prasasti 
namanya “Tridharma Sinar Agung 
Tao” (hasil pengamatan penulis dan 
hasil wawancara dengan Bapak Korius 
sebagai pimpinannya). Ibu Yuliana (calon 
pengurus agama Tao) mengatakan bahwa 
memang agama Tao ini banyak alirannya, 
tetapi yang ada di Kota Palembang ini 
namanya Thay Sang Men. 

Menurut data lain bahwa pada 
zaman Dinasti Cin, di Tiongkok utara lahir 
tiga aliran agama Tao yang baru yaitu: (1). 
Aliran Quan Zhen; (2). Aliran Zhenda dan 
(3). Aliran Dai Yi. Di antara ketiga aliran 
tersebut yang paling berkembang pesat 
dan berpengaruh sangat besar adalah 
aliran Quan Zhen.



145EksisyEmso AgAmA TAo dAn PElAyAnAn HAk-HAk siPil di koTA PAlEmbAng

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14       No. 1

Lambang dan Makna Agama Tao

Agama Tao memiliki lambang, 
berupa lambang putih ada titik hitamnya, 
berarti dihati manusia yang suci, masih 
terdapat hati yang kotor. Sedangkan 
lambang hitam ada titik putihnya, berarti 
dihati manusia yang kotor masih terdapat 
hati yang bersih (suci). Oleh karena itu 
untuk dapat meminimalisir hati yang 
kotor, maka sering-seringlah melakukan 
ibadat (melakukan persembahyangan 
dan berdoa) (Korius Hiunardy dan Ahak. 
Wawancara. 15 Mei 2014).

Selain itu Tao memiliki tiga 
makna, yaitu: (1). Jalan dari kenyataan 
terakhir; (2). Jalan alam semesta; (3). Jalan 
bagaimana seharusnya manusia menata 
hidupnya (Rachmadhani, Arnis, 2009:15). 
Dengan demikian menurut pemahaman 
penulis, Tao itu memiliki tiga arti penting 
yaitu: (1). Menjalankan kehidupan sehari-
hari, untuk menuju ke alam akhir; (2). 
Manusia dalam menjalankan kehidupan 
di dunia, selalu berhubungan dengan 
sesama manusia, alam, dan makhluk 
lainnya; (3). Sebagai manusia, dalam 
menjalankan kehidupannya sehari-hari, 
harus berbuat sebaik mungkin. 

Aspek Keyakinan/Kepercayaan Umat Tao

Penganut agama Tao percaya pada 
tiga hal, yaitu: (1). Percaya kepada roh-
roh suci yang menjadi pujaannya, yang 
disebut Shen-ming, diekpresikan melalui 
pemujaan/penghormatan kepada patung-
patung; (2). Percaya kepada hakikat 
kehidupan, dimana dalam kehidupan 
seseorang itu, dapat dikatakan sempurna 
bila ia menyelaraskan diri dengan 
kodrat alam; (3). Percaya kepada hakikat 
kematian. Dengan demikian orang yang 
percaya kepada roh-roh pujaannya, 
dan dapat menjalankan hidup dalam 
keselarasan terhadap alam, maka orang 
tersebut akan menemukan kematian yang 
sempurna (Mudjahirin Thohir dalam 
Rachmadhani, Arnis, 2009: ix).

Selain itu Agama Tao juga 
berasaskan kepada: (1). Ke-Tuhan-an 
Yang Maha Esa; (2). Menghormati kepada 
nenek moyang; (3). Berbakti kepada 
kedua orang tua; (4). Menggunakan alat 
yang ada, maksudnya memanfaatkan 
barang/benda; (5). Menuju dunia yang 
makmur dan jaya (Paguyuban Umat Tao 
Indonesia, Siu Tao, 2007: i). Bahkan kalau 
orang mau menjadi umat beragama Tao 
yang baik, diharuskan melaksanakan 
beberapa hal, yaitu: (1). Sembah sujud 
kepada Yang Maha Kuasa (Thian) dan 
melakukan persembahan pula kepada 
dewa-dewi sebagai leluhurnya; (2). 
Menghormati orang tua/nenek moyang 
kita sendiri; (3). Cinta dan setia kepada 
negara; (4). Cinta kepada sesama makhluk 
Tuhan; (5). Mempunyai sifat rendah hati; 
(6). Tidak boleh memiliki sifat sombong; 
(7). Mempunyai sifat yang tenang, damai 
dan bahagia; (8). Mengurangi hawa nafsu 
(PUTI, 2010:12-13). Dengan melakukan 
hal-hal seperti di atas, maka orang 
tersebut dapat merasa bahagia hingga 
dapat menuju kepada Tuhan atau Thian.

Selain itu umat beragama Tao 
menganjurkan delapan hal yang perlu 
dihindari, yaitu: (1). Iri hati, karena 
rasa iri hati ini merupakan beban bagi 
diri sendiri, dan dapat merusak diri 
kita sendiri. Biasanya rasa iri hati ini 
muncul menjadi tindakan yang destruktif 
(merusak); (2). Menyerang orang, hal ini 
perlu dihindari, karena banyak orang 
yang tidak senang dikritik, apalagi 
kritikan itu dilontarkan dimuka umum 
dengan cara menyerang. Bila ada sesuatu 
pembicaraan dari seseorang yang dapat 
menyentuh hati kita, jangan langsung 
menyerang, kita harus bias menahan 
diri dan mencari jalan keluar yang lebih 
baik untuk menggantikan kritikan itu; 
(3). Sifat menonjolkan diri sendiri, hal ini 
merupakan sifat yang tidak terpuji dan 
akan menuju kepada sifat kesombongan; 
(4). Dendam, memiliki jiwa pendendam, 
merupakan beban juga bagi diri kita 
sendiri. Apalagi diterapkan pada hal-
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hal yang sifatnya sepele, maka kita akan 
dikucilkan dari pergaulan. Siapa saja 
yang mempunyai jiwa pendendam, maka 
ia akan dapat merusak dirinya sendiri; 
(5). Banyak menghitung-hitung untung 
rugi. Bagi siapapun dalam melakukan 
pekerjaan yang baik, kalau terlalu banyak 
memikirkan untung ruginya sampai 
kepada hal-hal kecil sekalipun, bagaimana 
kita bisa melakukan perbuatan tersebut. 
Seperti contoh, belajar Tao, kita perlu 
lapang dada, menyederhanakan sikap 
dan tindakan dalam kehidupan;  (6). Usil 
terhadap orang lain. Orang yang suka 
usil terhadap orang lain, maka hal ini 
bisa merusak hubungan pertemanan dan 
persahabatan menjadi tidak harmonis; 
(7). Menganggap dirinya paling benar 
sendiri. Bila seseorang beranggapan 
dirinya paling benar dan paling pandai, 
berarti dirinya itu paling bodoh dan 
salah; (8). Ingin menang sendiri. Orang 
yang hidupnya mau menang sendiri, 
berarti orang itu masih terbelenggu 
dengan harta dan nama. Mencari nama, 
seolah-olah dirinya paling dalam segala 
hal (PUTI, 2010:23-24). 

Berdasarkan paparan tersebut 
di atas dapat dikatakan bahwa semua 
anjuran maupun larangan yang tertera 
dalam ajaran Tao, nampaknya hampir 
sebagian besar sama dengan ajaran  
yang ada di dalam agama-agama 
lainnya. Sebagai contoh sifat iri hati, sifat 
sombong dan sifat ingin menang sendiri, 
dalam Agama Tao merupakan sifat yang 
tidak terpuji dan harus dihindari,  hal-
hal semacam itu sama seperti apa yang 
diajarkan dalam Agama Islam. 

Rumah Ibadat Agama Tao

Rumah ibadat agama Tao yang ada 
di Kota Palembang hanya ada satu buah, 
beralamat di Jl. Letda A. Razak Bakti Jaya 
No. 52 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir 
Timur II Palembang. Rumah ibadatnya 
disebut Kung (Perkumpulan Sinar Agung 

Tao), atau disebut juga Tridharma Sinar 
Agung Tao. Berdasarkan pengamatan 
penulis, di dalam rumah ibadat itu 
terdapat tiga patung nabi yang terdiri 
dari nabinya umat Buddha, umat Tao dan 
umat Konghucu atau apa yang disebut 
dengan nama “Tridharma”. Selain itu 
terdapat juga beberapa patung dewa-
dewi atau Sen Sien. Dalam agama Tao 
terdapat tiga Dewa besar, yaitu: (1). Thay 
Sang Lauw Cin (Dewa tertinggi Tao); (2). 
Dewa Erl Lang Sen; dan (3). Dewa Ciu 
Thian Sian Nie (PUTI, 2010:11).

Rumah ibadat atau Kung tersebut 
berdiri pada tahun 2006, dan diresmikan 
pada 9 Maret 2008 oleh Gubernur 
Sumatera Selatan. Peresmian awal 
dibukanya pelayanan ibadat oleh Dirjen 
Bimas Buddha, Drs. A. Joko Wiryanto, 
S.Sos, S.Ag., M.Si. Dengan demikian, 
rumah ibadat ini sudah terdaftar di 
Kementerian Agama Kantor Wilayah 
Provinsi Sumatera Selatan di Pembimas 
Buddha. Sebagai ketua rumah ibadat 
Sinar Agung Tao tersebut adalah Korius 
Hiunardy Ahak. Umat beragama Tao yang 
aktif melakukan ibadat persembahyangan 
dan doa di Kota Palembang berjumlah 300 
orang. Dari ke 300 orang tersebut ber-KTP 
Agama Buddha. Persebaran umatnya ada 
di sekitar Kota Palembang dan beberapa 
kabupaten yang ada di Palembang (Korius 
Hiunardy. Wawancara. 15 Mei 2014). 

Rekrutmen pengikut berdasarkan 
keturunan dari leluhur atau nenek 
moyang, keluarga, famili dan sanak 
keluarga berdasarkan turun temurun. 
Bagi anggota yang memang betul-
betul yakin mau menganut agama Tao, 
terlebih dahulu dilakukan pembaptisan 
oleh Pandita. Bagi agama Tao memang 
tidak ada perekrutan anggota dari umat 
beragama lainnya, terkecuali sanak 
keluarga yang menjadi turun temurunnya. 
Sebagai nabinya adalah Lao Tse, 
sedangkan nabinya orang Buddha adalah 
Sidharta Gautama. Kitab suci agama Tao 
adalah Tao Te Ching, sedangkan kitab 



147EksisyEmso AgAmA TAo dAn PElAyAnAn HAk-HAk siPil di koTA PAlEmbAng

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14       No. 1

suci agama Buddha adalah Tripitaka. Di 
dalam agama Tao dikenal banyak dewa-
dewi. Agama Tao ini bernaung pada 
Majelis Tridharma Indonesia.

Tri Dharma terdiri dari Buddha, 
Tao dan Konghucu. Ketiga agama 
tersebut, sekarang ini berada di bawah 
naungan Majelis Tri Dharma Indonesia. 
Bagi Agama Buddha untuk beribadat 
ada Viharanya sendiri, Konghucu ada Li 
Thangnya sendiri dan  umat beragama 
Tao untuk berkumpul ada Kelentengnya 
tersendiri (PUTI, 2010:10).  Namun bagi 
umat Konghucu dan umat beragama 
Tao, hingga penelitian ini dilakukan, 
walaupun mereka sudah beribadat 
di rumah ibadatnya masing-masing, 
tetapi ia masih mengaku dirinya sebagai 
penganut agama Buddha, hal ini belum 
ada keberanian karena di pemerintahan 
belum ada cantolan yang kuat.

 

Peribadatan Umat Tao

Umat beragama Tao, biasa 
melakukan ibadat pada setiap malam 
minggu dan pada setiap tanggal 1 dan 
15 penanggalan imlek (waktu bulan 
purnama). Cara persembahyangannya 
dengan melakukan meditasi dan 
membakar hio sambil membaca doa, 
kemudian mendengarkan ceramah-
ceramah yang disampaikan oleh 
Pandita. Setelah selesai mendengarkan 
ceramah, mereka kemudian memberikan 
sumbangan sesuai keikhlasan yang 
dimasukkan ke dalam kotak amal.

Namun demikian, tidak setiap 
umat beragamaTao bisa menjadi seorang 
Pandita, terkecuali mereka yang sudah 
20 tahun menjadi penganut agama 
Tao. Sarana yang dibutuhkan dalam 
melakukan persembahyangan adalah 
buah-buahan, minyak, hio dan lilin. 
Dalam melakukan persembahyangan 
tujuannya minta perlindungan dan 
mohon keselamatan kepada yang di atas 

(Korius Hiunardy. Wawancara. 15 Mei 
2014).

Eksistensi Agama Tao

Agama Tao walaupun 
keberadaannya di bawah naungan Majelis 
Tridharma Indonesia, dan menginduk 
kepada agama Buddha, tetapi mereka 
masih tetap mempertahankan ajaran yang 
diyakininya, dan  sudah menggunakan 
atribut-atribut agamanya sendiri, seperti 
nabi yang diyakininya sebagai Lao Tse 
dan kitab suci yang diyakini adalah Tao 
Te Ching.  Ia memiliki dan meyakini 
lambangnya tersendiri.  Oleh karena itu, 
sampai sekarang, keberadaan agama 
Tao masih tetap eksis.  Selain itu antara 
umat Tao, Konghucu dan Buddha, jelas 
berbeda karena nabi dan kitab sucinyapun 
berbeda. 

Selain itu, keberadaan agama 
mereka cukup eksis. Hal ini bisa dilihat 
saat peresmian rumah ibadat oleh 
Gubernur, juga dibuka layanan oleh 
Dirjen Bimas Buddha. Peristiwa-peristiwa 
ini menandakan keberadaannya diakui 
oleh pemerintah. Semua umat Tao 
dapat ikut serta berpartisipasi dalam 
membentuk kebersamaan sebagai 
sebuah keluarga yang rukun dalam PUTI 
untuk memajukan agama Tao secara 
bersama. PUTI juga menjadi wadah yang 
menaungi umat Tao demi kemajuan dan 
pengembangannya.

Pelayanan Pemerintah Terhadap Umat 
Beragama Tao

Bagi umat Tao, pemerintah 
memberikan pelayanan hak-hak sipil 
mereka seperti: KTP dilayani sesuai 
induknya ke Buddha, maka kolom agama 
di KTP ditulis dengan Agama Buddha, 
walaupun cara peribadatan Agamanya 
berdasarkan keyakinan atau kepercayaan 
sendiri dan rumah ibadatnya tersendiri 
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yang diberi nama “Kung”. Begitu 
juga masalah akte kelahiran maupun 
pencatatan perkawinan bagi agama 
Tao tidak ada masalah, mereka dilayani 
sesuai agama induknya. Menurut  Korius 
Hiunardy,  walaupun sampai sekarang 
ini masalah tersebut di atas belum 
dilayani sesuai agama yang  saya anut, 
yaitu Tao, kemungkinan besar dalam 
waktu tidak terlalu lama, umat  kami juga  
akan dilayani  pemerintah sebagaimana 
agama-agama lainnya, sesuai agama yang 
diyakininya. 

Terkait masalah pendidikan anak-
anak umat Tao, hingga kini tidak ada 
masalah karena belum ada pelajar yang 
berani mendaftarkan dirinya sebagai 
penganut agama Tao, mereka hanya 
menyebutkan agamanya Buddha 
(mengikuti agama orang tuanya). Begitu 
juga dalam masalah pemakaman bagi 
umat beragama Tao, bagi mereka tidak 
ada masalah, karena mayat itu boleh 
dikubur dan boleh dikremasi, tetapi bagi 
umat kami lebih condong di kremasi, 
hal tersebut menurutnya mayat itu 
sudah tidak berarti lagi dan tidak ada 
manfaatnya sama sekali, maka harus 
segera dikubur atau di kremasi dan 
jangan disimpan lama-lama supaya tidak 
menimbulkan penyakit bagi manusia 
yang masih hidup. 

Dalam hubungan kekeluargaan, 
bagi penganut agama Tao dibolehkan 
kawin dengan penganut agama apapun 
dan tidak diharuskan menikah kepada 
penganut satu agama saja (wawancara 
dengan Yuliana, 16 Mei 2014). Dari hasil 
wawancara penulis dengan pimpinan 
agama Tao, dapat disimpulkan bahwa 
pada dasarnya semua umat beragama 
Tao berkeinginan untuk dilayani hak-
hak sipilnya sebagaimana agama 
yang diyakininya, yaitu Agama Tao, 
namun dalam kondisi seperti ini belum 
memungkinkan dan beliau berharap 
dalam jangka waktu yang tidak terlalu 

lama akan terwujud pelayanan sesuai 
yang diharapkan.

Relasi Umat Beragama Tao dengan 
Masyarakat Sekitar

Hubungan antara umat beragama 
Tao dengan umat beragama lainnya 
terutama terhadap masyarakat di sekitar 
rumah ibadat, cukup baik dan tidak 
pernah ada masalah. Mereka saling 
bekerja sama dalam hal kerja bakti, ronda 
malam, dan juga dalam hal jual beli. 
Sebagai contoh, orang Islam berjualan 
alat-alat kelontong, maka umat beragama 
Tao setelah selesai melakukan ibadat akan 
belanja di warung tersebut. Hal ini dapat 
dibuktikan juga bahwa umat beragama 
Tao berawal ketika membeli tanah, 
masyarakat sekitar mempersilahkan dan 
tidak ada yang menghalang-halanginya. 
Oleh karena itu, umat beragama 
Tao ketika baru mau membangun 
tempat ibadatnya, disambut baik oleh 
masyarakat dan pengurus menceritakan 
bahwa kami sebelum membangun rumah 
ibadat, terlebih dahulu  membuat jalan 
dan memberikan penerangan lampu 
bagi kebaikan lingkungan masyarakat 
dan juga bagi kebutuhan rumah ibadat 
tersebut. 

Selain fakta sosial tersebut, 
hubungannya dengan tokoh agama 
dari berbagai agama dan pemerintah 
cukup baik, apa yang menjadi keputusan 
pemerintah diikutinya. Contoh, sampai 
sekarang ini umat beragama Tao masalah 
KTP-nya dalam kolom agama  masih 
ditulis  Buddha, walaupun nabi, kitab 
suci dan rumah ibadat mereka serta 
sebutan Tuhannya pun berbeda. Tetapi 
hal ini masih diikuti dengan baik dan 
ini menunjukkan kepatuhannya umat 
beragama Tao kepada pemerintah. 
Bahkan kalau ada acara hari raya besar 
bagi umat beragama Tao mereka tetap 
melakukan komunikasi dan mengundang 
pembimas Buddha serta tokoh agama 
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lainnya.  (wawancara dengan Korius 
Hiunardy dan Ahak, 15 Mei 2014).

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, ada 
tiga kesimpulan dari penelitian ini, yaitu 
Pertama, keberadaan Agama Tao di Kota 
Palembang ketika penelitian ini berjalan 
masih tetap eksis dan semakin membaik 
karena mendapatkan kelonggaran-
kelonggaran dari pemerintah terutama 
dalam menjalankan ibadatnya, sudah 
memiliki rumah ibadat tersendiri, bahkan 
didukung oleh organisasi Paguyuban 
Umat Tao Indonesia (PUTI) dan Majelis 
Tridharma Indonesia (MTI) yang 
keduanya telah memperoleh pengakuan 
dari pemerintah. Kedua, kebijakan negara 
dalam hal pelayanan sebagai warga 
Negara, terkait KTP, Kartu Keluarga, 
Perkawinan dan Pendidikan, tidak 
ada masalah karena umat beragama 
Tao masih menginduk kepada Agama 

Buddha, maka hak-hak sipilnya dilayani 
sesuai Agama Buddha. Hal ini juga 
dikarenakan belum ada umat beragama 
Tao yang berani mengaku sebagai umat 
beragama Tao, dan Ketiga, hubungan 
umat beragama Tao dengan pemerintah 
dan  masyarakat sekitar, berjalan dengan 
baik dan tidak pernah ada masalah, 
apalagi terhadap pemerintah, juga baik-
baik saja, semua aturan pemerintah 
dipatuhi walaupun agama mereka belum 
dilayani secara mandiri. 

Adapun saran yang dapat 
disampaikan dalam penelitian ini 
adalah perlunya umat Tao mendapatkan 
perhatian yang lebih intensif dari 
pemerintah sebagaimana layaknya 
agama Konghucu yang sudah berpisah 
dari Tridharma. Saran yang kedua 
adalah hubungan umat beragama Tao 
dengan masyarakat lintas agama yang 
sudah begitu baik, sehingga perlu 
dipertahankan dengan cara kerjasama 
dan terus melakukan komunikasi.
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Abstract

The research aims to discover the 
religious services, problems, and social 
cultural interaction between border 
area communities and Timor Leste 
communities. The result shows that the 
religious living in Belu border area and 
Malaka indicates tolerant, conducive, 
and harmonious condition. Some areas 
that show religious tolerance are Kletek 
and Suai. Their communities consisting of 
Islam, Chatolicism, and Protestantism are 
amicable because they have strong kinship. 
Overall, the communties have not got the 
sufficient services undertaken by Ministry 
of religious affairs in Belu regency. The 
limited budget to hold some program also 
occurs. Additionally, It is required to add 
some committee for Hinduism, Buddhism, 
and Confucianism in organization structure 
in Ministry of religious affairs in Belu 
regency.

Keywords: Religious Services, Cultural 
Interaction, Border Area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pelayanan keagamaan, problematika, 
interaksi budaya masyarakat kawasan 
perbatasan dengan masyarakat negara 
Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan 
kehidupan umat beragama di perbatasan 
Kabupaten Belu, dan Malaka berjalan 
penuh toleransi, rukun, dan dalam keadaan 
kondusif. Ada beberapa wilayah yang 
dapat dijadikan contoh kerukunan hidup 
beragama, seperti halnya di Desa Kletek, 
dan Suai di mana komunitas Muslim, 
Katolik, dan Kristen berjalan penuh 
dengan kekeluargaan karena saling terkait 
kekerabatan. Secara keseluruhan, pelayanan 
agama yang dilakukan Kementerian Agama 
Kabupaten Belu belum cukup dirasakan 
oleh masyarakat. Masih terdapat beberapa 
kendala keterbatasan anggaran untuk 
penyelenggaraan program, terutama bagi 
agama Hindu, Buddha, dan Konghucu 
perlu adanya seksi khusus dalam struktur 
organisasi Kementerian Agama Kabupaten 
Belu.

Kata kunci: Pelayanan Keagamaan, 
Interaksi Budaya, Kawasan Perbatasan 

Pendahuluan

Kajian terhadap masyarakat 
di kawasan perbatasan tidak hanya 
menyangkut batas-batas fisik dan 
pembangunan manusia, tetapi juga 
mengenai interaksi antar manusia yang 
berbeda kebudayaan. Komunikasi dan 
interaksi, selain menghasilkan pertemuan 
kebudayaan, seringkali menimbulkan 
persoalan sikap saling membandingkan 
kondisi dan situasi wilayah negara 

masing-masing. Salah satu persoalan 
yang terkait dengan kehadiran pelayanan 
di kawasan perbatasan adalah pelayanan 
keagamaan. Persoalan pelayanan agama 
di daerah perbatasan juga memiliki 
beberapa persoalan penting. Pertama, 
sebagai wilayah yang berbatasan 
dengan negara tetangga rentan terhadap 
masuknya ideologi asing yang tidak 
selalu paralel dengan ideologi bangsa 
dan negara Indonesia. Bahkan daerah 
perbatasan disinyalir menjadi lalu-lintas 
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persenjataan oleh teroris lintas negara. 
Kedua, pengembangan SDM pelayanan 
keagamaan di daerah perbatasan relatif 
lebih rendah jika dibanding dengan 
daerah-daerah lain terutama yang dekat 
dengan ibu kota provinsi (“Kemenag 
Nunukan Minta Madrasah Negeri 
di Daerah Perbatasan”, Tribunnews.
com, diakses 5 Januari 2014). Karena 
relatif lebih rendah, maka pemerintah 
melalui Kementerian Agama mencoba 
membangun dan mengembangkan 
pendidikan agama untuk mengejar 
ketertinggalan dengan daerah lain 
(“Pemerintah Kembangkan Pesantren 
Perbatasan”, Republika Online, http://
www.republika.co.id, diakses 24 
Desember 2013). Ketiga, persoalan 
physical presence dimana bagian terbesar 
daerah perbatasan minim dengan simbol-
simbol ini (“Menteri Agama Bakal Hadiri 
Peletakan Batu Pertama”, http://www.
haluankepri.com, diakses 14 Desember 
2013).

Tidak hanya minimalnya fasilitas 
fisik pelayanan keagamaan, tetapi 
kehadiran aparatur pelayanan keagamaan 
dan minimnya akses pelayanan keagamaan 
menjadi problem utama. Nusa Tenggara 
Timur merupakan salah satu provinsi 
yang memiliki kawasan perbatasan 
dengan negara Timor Leste, di antaranya 
adalah Kabupaten Belu. Pintu perbatasan 
di NTT yang relatif lengkap dan sering 
digunakan sebagai akses lintas batas 
adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, pintu 
perbasatan tersebut bernama Mota’ain 
yang menghubungkan antara Belu dan 
Batu Gede, Timor Leste dan menjadi 
pintu utama perlintasan para pengungsi 
pasca kerusuhan tahun 1999 yang terjadi 
karena konflik antara pihak pro-integrasi 
dan pro-kemerdekaan di Timor Timur. 
Daerah ini sebagai tempat interaksi dan 
pertemuan antara warga asal Belu dan 
warga pendatang. Dalam perjalanannya 
peran masyarakat “tradisional” komunitas 
Kristen  tersebut  belakangan ini cenderung 
mengalami pergeseran, berpindah ke 

tangan komunitas Muslim. Gelombang 
pendatang yang mayoritas Islam dari Jawa, 
Sumatera, dan Kalimantan menambah 
padatnya penduduk dan mereka yang 
mayoritas Islam menguasai bidang 
ekonomi karena sulitnya masuk birokrasi 
yang sudah dikuasai oleh Kristen. 
Kaum pendatang inilah yang banyak 
menyumbang penajaman segregasi 
penduduk berbasis agama karena faktor 
perkawinan, perpindahan penduduk dan 
mata pencaharian serta tempat tinggal 
(Ratnawati, 2006: 51). 

Pelayanan keagamaan di kawasan 
perbatasan selain dihadapkan pada 
berbagai isu yang terkait dengan  berbagai 
persoalan interkasi sosial, ekonomi 
budaya dan agama, juga persoalan–
persoalan kerawanan ekonomi, 
rendahnya pendidikan, rendahnya akses 
pelayanan publik, kerawanan keamanan.    

Berdasarkan latar belakang di 
atas, dapat dirumuskan masalah, antara 
lain: 1). Bagimana gambaran pelayanan 
keagamaan bagi masyarakat kawasan 
perbatasan di wilayah layanan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Belu? 
2). Bagaimana problematika pelayanan 
keagamaan masyarakat kawasan 
perbatasan di wilayah layanan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Belu? 
3). Bagaimana interaksi budaya antara 
masyarakat kawasan perbatasan di 
wilayah layanan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Belu dengan 
masyarakat negara Timor Leste menjadi 
faktor yang melatarbelakangi pelayanan 
keagamaan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Belu? 4). Bagaimana 
kebutuhan masyarakat kawasan 
perbatasan di wilayah layanan Kantor 
Kementerian Agama di Kabupaten Belu?

Tujuan penelitian ini adalah: 
1). Mengetahui gambaran pelayanan 
keagamaan bagi masyarakat kawasan 
perbatasan di wilayah layanan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Belu; 
2). Mengetahui problematika pelayanan 
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keagamaan bagi masyarakat kawasan 
perbatasan di wilayah layanan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Belu; 
3). Mengetahui interaksi budaya antara 
masyarakat kawasan perbatasan di 
wilayah layanan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Belu dengan 
masyarakat wilayah negara Timor Leste; 
4). Mengetahui kebutuhan masyarakat 
kawasan perbatasan di wilayah layanan 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Belu terhadap pelayanan keagamaan.  

Dalam penelitian ini peneliti 
membahas gambaran pelayanan 
keagamaan yang dilakukan oleh Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Belu bagi 
masyarakat di kawasan perbatasan yang 
dapat dikembangan dalam ruang lingkup 
dan indikator pelayanan keagamaan. 
Penelitian ini juga akan membahas 
beberapa hal seputar problematika 
pelayanan keagamaan yang ada di 
sekitar masyarakat kawasan perbatasan; 
hubungan dan interaksi budaya antara 
masyarakat kawasan perbatasan di 
wilayah layanan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Belu dengan 
masyarakat negara Timor Leste dalam 
kehidupan keseharian; faktor-faktor yang 
menghambat dan mendukung pelayanan 
keagamaan termasuk mencarikan jalan 
keluar untuk mengatasi hal tersebut; apa 
saja yang menjadi kebutuhan masyarakat 
kawasan perbatasan di wilayah layanan 
Kantor Kementerian Agama di Kabupaten 
Belu. Selanjutnya terkait indikator 
pelayanan keagamaan, hal ini dapat 
dipahami dengan melihat: prosedur; 
persyaratan pelayanan; kejelasan petugas; 
kedisiplinan petugas dan tanggungjawab 
petugas pelayanan; kemampuan 
petugas dalam melayani; terkait dengan 
kecepatan; keadilan; kesopanan dan 
keramahan petugas; kewajaran biaya; 
kepastian biaya; kepastian jadwal; 
kenyamanan lingkungan, dan keamanan 
lingkungan dalam melayani.

Terkait dengan fokus penelitian 
ini, ada beberapa konsep tentang daerah 
perbatasan yang perlu dikemukakan. 
Pada Pasal 1 (6) UU Nomor: 43 Tahun 2008 
Tentang Wilayah Negara menjelaskan 
bahwa kawasan perbatasan adalah 
bagian dari wilayah negara yang terletak 
pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 
Indonesia dengan negara lain, dalam hal 
batas wilayah negara di darat, kawasan 
perbatasan berada di kecamatan. Selain 
itu, terdapat istilah lain dalam Perpres 78 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-
Pulau Kecil Terluar. 92 pulau terluar yang 
dimiliki Indonesia digunakan sebagai 
titik dasar dalam menetapkan garis 
batas wilayah NKRI. Ini artinya, titik 
persoalannya adalah batas-batas fisik 
antara negara Indonesia dengan negara 
tetangga.

Penelitian ini tidak menganalisis 
batas-batas fisik antar negara, tetapi 
bagaimana batas tersebut telah melampaui 
persoalan-persoalan fisik. Kehidupan 
masyarakat daerah perbatasan memiliki 
sistem dan pemaknaan yang silang 
kebudayaan, sehingga ruang-ruang sosial, 
budaya, ekonomi, dan agama menjadi 
bagian yang saling bersentuhan antar 
negara. Kedua negara dalam batas-batas 
fisik tersebut, seolah-olah hadir secara 
bersamaan. Masyarakat menggunakan 
dua kebudayaan secara bersama-sama. 
Tidak adanya kekuatan dominan yang 
berhak mengatur pergaulan antar budaya 
dan antar negara di daerah perbatasan 
– dalam hal ini kekuatan negara yang 
represif – merupakan peluang tersendiri 
jika disikapi secara tepat. Meminjam 
istilah François Lyotard (2004), 
masyarakat di daerah perbatasan relatif 
terbebas dari bercokolnya ”narasi besar” 
yang berwatak totaliter.

Dalam perspektif kebudayaan, 
identitas hybrid tidak menjadi persoalan, 
karena kehidupan global memang 
mengandung konsekuensi hilangnya 
batas-batas kebudayaan antar negara. 
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Namun, dalam konteks pelayanan publik 
dan birokrasi, persoalan ini menjadi 
sangat penting, terlebih jika dikaitkan 
dengan nasionalisme ke-Indonesia-an 
yang sedang berubah. Oleh sebab itu, 
dalam riset ini daerah perbatasan secara 
fisik tidak hanya berbasis kecamatan, 
tetapi daerah perbatasan akan diperluas 
hingga tingkat kabupaten/kota. Bahkan 
secara sosiologis dan antropologis, 
wilayah ini bisa lebih melebar, dengan 
melihat implikasi-implikasi sosial, 
budaya, dan agama.   

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dan dilakukan selama 15 hari di 
Kabupaten Belu. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan 
wawancara mendalam dengan sejumlah 
tokoh masyarakat maupun pejabat 
pemerintah di Kabupaten Belu dengan 
pertimbangan bahwa informan tersebut 
memiliki informasi yang aktual tentang 
pelayanan keagamaan. Selain wawancara 
dilakukan diskusi kelompok terarah atau 
Focus Group Discussion (FGD) di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Belu 
yang dihadiri oleh para tokoh agama 
(Katolik, Kristen, Islam dan agama 
Hindu). Sedangkan FGD kedua dihadiri 
oleh perwakilan unsur pemerintah 
dari berbagai sector yang dihadiri oleh 
perwakilan Kantor Kementerian Agama 
Belu, Dinas Kesbangpol, Bina Sosial dan 
Dinas Sosial Kabupaten Belu. Selain 
wawancara dan FGD, dilakukan observasi 
dengan mengamati berbagai kehidupan 
masyarakat seperti pola interkasi dan 
aktivitas mereka baik dari segi sosial, 
ekonomi, budaya maupun aktivitas 
keagamaan. Tekhnik lain yang digunakan 
adalah kajian pustaka (analisis dokumen) 
sehingga hasil penelitian ini akan 
dideskripsikan dan sedapat mungkin 
dapat memberikan kejelasan terhadap 
sasaran penelitian. 

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Kabupaten Belu

Kabupaten Belu merupakan salah 
satu kabupaten yang berada di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dengan luas 
wilayah 2.445,57 KM persegi. Sebelah 
utara berbatasan dengan Selat Ombay, 
Selatan Laut Timor; sebelah barat 
berbatasan dengan Kabupaten Timor 
Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan 
sedang di sebelah timur berbatasan 
dengan Negara Republik Demokratis 
Timor Leste (RDTL). Secara administratif, 
Kabupaten Belu terdiri atas 24 kecamatan 
dengan jumlah penduduk sebesar 195.554 
jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan 
agama terdiri atas: Katolik 178.769 jiwa 
atau 80.72%, sisanya adalah umat Kristen, 
Islam, Hindu serta Buddha & Khonghucu 
(BPS, 2013: 37).

Secara umum pelayanan 
keagamaan di kawasan perbatasan 
Kabupaten Belu praktis dimulai pada 
29 Agustus 1984 seiring diresmikannya 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Belu (Profil Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Belu, 2012: 5). Masalah 
keagamaan yang terjadi di Kabupaten 
Belu secara umum relatif cukup baik. 
Permasalahan yang terjadi justeru 
seputar masalah sosial ekonomi.  
Kalaupun ada penodaan agama, itu 
terjadi karena kurangnya pemahaman 
terhadap keyakinan bagi pemeluk 
agama lain seperti penodaan hosti, yaitu 
penodaan dari Kristen ke Katolik. Namun 
demikian, problem ini dapat diselesaikan 
secara adat. Permasalahan lainnya adalah 
permasalahan agama yang melibatkan 
majikan dengan pembantu. Namun 
persoalan tersebut dibawa ke ranah 
hukum dan sama sekali tidak ada motif 
menggiring kepada agama tertentu. 
Senada dengan penjelasan Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Belu, Kepala Kasi Uraka, Zakarias Seran 
menambahkan bahwa ada beberapa 
tempat yang dapat dijadikan potret 
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kerukunan baik intern maupun antar 
umat beragama, yaitu di daerah Malaka 
Tengah, di Kecamatan Betun, Desa Kletek, 
dan Suai. Di sana terdapat bangunan 
masjid  yang berdekatan dengan Capela. 
Masjid tersebut merupakan masjid tertua 
di Malaka (H Akrim Moka, Kepala Seksi 
Pendidikan, dan Bimbingan Masyarakat 
Islam. Wawancara. 06 April 2014). 
Donatus Mau juga menjelaskan bahwa 
interaksi dan pembauran masyarakat 
di perbatasan dengan latar perbedaan 
budaya dan agama, dalam sejarahnya 
hingga sekarang saat penelitian 
dilakukan belum terdapat pergesekan 
(Donatus Mau, Penyuluh Agama Katolik. 
Wawancara. 06 April  2014).

Secara khusus, pelayanan Agama 
Katolik di lingkup Kabupaten Belu 
cukup baik. Pelayanan yang dilakukan 
Seksi Urusan Agama Katolik, seperti  
penyuluhan agama, pemberian bantuan 
sosial keagamaan, pembinaan mental, 
terwujudnya keluarga sejahtera Katolik, 
peningkatan agama Katolik  yang 
difokuskan pada pemahaman al-kitab, 
di setiap kecamatan dan paroki (Maria 
Rosa T. Manik, Penyuluh Agama Katolik 
di Kementerian Agama Kabupaten 
Belu. Wawancara. 14 April 2014). Dalam 
pelayananan keagamaan umat Katolik, 
di Kementerian Agama Kabupaten 
Belu terdapat 7 Orang penyuluh yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 
76 Penyuluh Agama Honorer. 

Dalam agama Katolik, peranan 
organisasi gereja sangat memegang 
peranan penting, khususnya pada 
persoalan sosial keagamaan Katolik. Hal 
ini dikarenakan mereka memiliki struktur 
organisasi gereja yang hierarkis dan 
berjenjang. Struktur ini dapat diketahui 
dan dijalankan sesuai ketentuan Konsili 
Vatikan II. Khusus struktur Dewan 
Pastural Paroki, yang membawahi Stasi, 
Lingkungan, dan Kelompok Umat Basis 
(KUB) membuat posisi Paroki sentral 
di masyarakat, khususnya masyarakat 

Katolik. Koordinasi dan persetujuan 
yang melibatkan DPP (Dewan Pastural 
Paroki) memiliki tempat, dan posisi 
yang amat menentukan bagi pembinaan, 
dan keberhasilan penyuluhan yang 
diselenggarakan kementerian agama. 
Tanpa koordinasi dan kerjasama 
DPP (Dewan Pastural Paroki) dengan 
Kementerian Agama, kegiatan pelayanan 
dan pembinaan di bidang agama tidak 
dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan lapangan, 
dan data hasil wawancara dengan 
para Penyuluh Kementerian Agama 
Kabupaten Belu pada tanggal 24 Maret 
2014 diperoleh penjelasan bahwa Paus 
merupakan pimpinan tertinggi Gereja 
Katolik dan berkedudukan di Vatikan. 
Paus membawahi seluruh uskup di 
seluruh dunia. Uskup adalah pimpinan 
umat Katolik pada suatu wilayah 
Keuskupan (diocesan), dan kedudukan 
para uskup adalah pengganti para Rasul 
Yesus. Uskup membawahi wilayah 
keuskupan yang dibagi ke dalam wilayah 
Paroki-Paroki. Pastor Paroki memimpin 
umat wilayah Paroki. Di bawah Paroki 
diatur wilayah-wilayah kecil lagi 
sesuai kebijakan keuskupan dan Paroki 
setempat, di mana pimpinan umat di 
bawah wilayah Paroki ini dipegang oleh 
awam (umat biasa yang bukan termasuk 
hirarki). Pembagian wilayah di bawah 
Paroki ini di Kabupaten Belu bernama 
Stasi, Lingkungan dan KUB (Kelompok 
Umat Basis). 

Lebih lanjut, Ibu Elizabet 
menjelaskan bahwa kewenangan 
penyuluh agama Katolik hanya bisa di 
tingkat KUB (Kelompok Umat Basis), itu 
pun dengan persetujuan DPP (Dewan 
Pastural Paroki), penyuluh meminta 
izin kepada organisasi gereja dan 
apabila diperbolehkan, maka dijalankan 
program penyuluhan. Dijelaskan 
oleh Deki Hermawan, penyuluh 
Agama Katolik yang tergabung dalam 
kelompok Kelompok Kerja Penyuluh 
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(POKJALU) yang dibentuk pada tahun 
2011, terdapat beberapa permasalahan 
yaitu terkait dengan keahlian penyuluh 
yang kurang memadai, karena bukan 
berlatar belakang agama. Penyuluh 
yang ada lebih banyak karena impasing, 
pelimpahan dari pejabat eselon lima yang 
tidak memiliki keterampilan sebagai 
penyuluh. Persoalan lainnya, penyuluh 
juga sering diperbantukan sebagai 
tenaga administrasi kantor dikarenakan 
kurangnya tenaga. Selain itu penyuluh di 
kelompok binaannya kurang mendapat 
tempat yang semestinya sehingga 
pelayanan kurang maksimal. Umat 
Katolik merasa lebih memperhatikan 
kepasturan dan keuskupan, dari pada 
penyuluh sendiri. Bahkan kelompok 
binaan yang ada menghadapi banyak 
tantangan karena jumlah penyuluh 
dirasakan kurang. Apabila di suatu 
tempat penduduknya banyak, maka 
kelompok binaan bertambah hingga 
20 kelompok binaan, bagi daerah yang 
jarang jumlah penduduknya, terdapat 15 
kelompok binaan. 

Penyuluh agama juga lebih 
menjalankan kegiatannya pada sore dan 
malam hari, karena pagi harinya mereka 
bertugas di kantor dengan mengerjakan 
beban kerja administrasi. Di samping itu, 
selain belum diberdayakannya Kelompok 
Kerja Penyuluh (POKJALU), ada kendala 
lain di antaranya minimnya keterampilan 
penyuluh, kurang disiplinnya kelompok 
binaan serta jauhnya jarak lokasi binaan. 
Pimpinan yang kurang mendukung 
keberadaan penyuluh juga menyebabkan 
kelompok binaan sulit untuk 
dikumpulkan, ditambah lagi banyak 
dari kelompok binaan harus bekerja. 
Kendala lain yang dihadapi adalah 
kurangnya fasilitas bagi penyuluh seperti 
transportasi, dan perangkat kerja lainnya.

Di kalangan agamawan, dan tokoh 
masyarakat juga diperoleh beberapa data 
terkait pelayanan keagamaan di kawasan 
perbatasan yaitu kinerja penyuluh agama 

telah cukup dirasakan. Perwakilan 
agamawan Katolik menyatakan bahwa 
setidaknya dibutuhkan 3 penyuluh untuk 
tiap Paroki. Selama ini hanya terdapat 1 
keuskupan, 34 Paroki/gereja, 161 kapela, 
dan 76 Stasi. Setiap paroki membina tiga 
kategori jamaah, antara lain dewasa, 
muda–mudi dan anak–anak. Selain itu, 
mereka juga menyampaikan kebutuhan 
pembangunan dan renovasi rumah 
ibadah yang masih menjadi kebutuhan 
(FGD. 26 Maret 2014). Namun demikian, 
kebutuhan bantuan pembangunan dan 
renovasi rumah ibadah terjawab dengan 
adanya bantuan sosial keagamaan seperti 
perbaikan sarana dan prasarana rumah 
ibadah. Hal ini terlihat dalam beberapa 
kesempatan kunjungan ke Kapela di Suai, 
Betun, Malaka Tengah, di sana sedang 
dilakukan renovasi penambahan ubin 
di lantai Kapela. Mereka mendapatkan 
bantuan 10 juta dari Kementerian Agama 
Kabupaten Belu. 

Dalam hal pembinaan mental, 
untuk mewujudkan keluarga sejahtera 
Katolik, program ini dilakukan oleh 
instansi Kementerian Agama Kabupaten 
Belu dengan terjun langsung ke beberapa 
tempat, atau sasaran komunitas 
masyarakat Katolik. Di sinilah terdapat 
perbedaan peranan antara penyuluh 
PNS, dan honorer, serta jajaran Seksi 
Urusan Agama Katolik lainnya pada 
Kementerian Agama Kabupaten Belu. 
Penyuluh honorer memiliki kewajiban 
tetap, memberikan penyuluhan kepada 
Paroki atau umat binaan tertentu. 
Sementara penyuluh PNS dan jajaran 
Seksi Urusan Katolik memiliki tugas yang 
mencakup setiap aspek program seksi 
Urusan Agama Katolik (Maria Rosa T. 
Manik. Wawancara. 14 April 2014). 

Peningkatan pengetahuan 
keagamaan Katolik difokuskan pada 
pemahaman Al-kitab, dilakukan 
kegiatan Quis Kitab Suci Keluarga 
seperti yang dilaksanakan Kementerian 
Agama Kabupaten Belu pada tanggal 
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12-14 September 2013 di Hotel Paradiso 
Atambua. Kegiatan Quis Kitab Suci 
Keluarga ini dihadiri oleh utusan-utusan 
keluarga terbaik dari Paroki-Paroki 
se-Dekenat Belu Utara dan Dekenat 
Malaka. Jumlah peserta sebanyak 30 
orang yang terdiri atas 1 keluarga inti 
(Bapak-Mama & Anak) dari 10 Paroki 
se-Kabupaten Belu. Tujuan kegiatan 
tersebut adalah meningkatakan 
wawasan, pengetahuan, pemahaman dan 
pengahayatan Sabda Tuhan dalam hidup 
keluarga Katolik; menumbuhkan, dan 
menggairahkan minat baca Kitab Suci 
di kalangan umat dan keluarga Katolik, 
dan mewujudkan keluarga Katolik 
yang berilmu, beriman, bermoral dan 
bermartabat (http://ntt.kemenag.go.id/
index.php?a=berita&id=157515, diakses 
14 April 2014).

Dalam bidang penyuluhan Agama 
Kristen, pelayanan keagamaan Kabupaten 
Belu dilakukan oleh Seksi Bimbingan 
Masyarakat Kristen. Saat ini Seksi 
Bimbingan Masyarakat memiliki dua 
tugas besar yaitu di bidang pendidikan 
dan urusan Agama Kristen.  Dalam 
tulisan ini, penulis membatasi pada 
beberapa aspek antara lain: penyuluhan 
dan budaya keagamaan, pemberian 
bantuan sosial keagamaan, pembinaan 
mental, membantu terwujudnya 
keluarga sejahtera Kristen, peningkatan 
pengetahuan keagamaan Kristen. Kristen 
adalah agama terbesar kedua di wilayah 
Kabupaten Belu, dan Malaka. Di sana 
terdapat delapan aliran gereja, 2 orang 
penyuluh PNS, dan 6 orang penyuluh 
honorer. Jumlah penyuluh honorer ini 
memiliki penurunan dari tahun ke tahun, 
dari 100 penyuluh honorer, menjadi 30, 
dan 6 penyuluh. Fenomena penurunan 
jumlah penyuluh honorer ini dirasakan 
berat dampaknya oleh agama Kristen, 
mengingat cakupan wilayah pelayanan 
mencapai 17 wilayah, dengan 82 gereja, 
dan pemeluk agama yang mencapai 
kisaran 25.055  jiwa.

Idealnya, penyuluh  harus 
disesuaikan dengan jumlah gereja yang 
ada, yaitu sebanyak 82 gereja dengan 
masing-masing gereja diberikan tiga 
penyuluh honorer. Bahkan menurut 
Stefanus Boisal penyuluh honorer 
tersebut tidak hanya mewakili pendeta, 
dan guru agama semata.  Mengingat 
persoalan pemuda di perbatasan menjadi 
isu yang cukup berkembang dengan 
adanya perubahan yang mendasar di 
negara tetangga baik sosial maupun 
ekonomi (Stefanus Boisal, Rohaniwan 
Kristen. FGD. 26 Maret 2014).

Untuk menjawab realitas perubahan 
tersebut, sebaiknya penyuluh agama 
honorer harus memenuhi prosedur 
rekrutmen yang memiliki kompetensi 
latar belakang pendidikan agama, 
dan memiliki keterampilan. Dia tidak 
hanya mahir dan menguasai masalah-
masalah spritual melainkan juga masalah 
sosial. Mengenai materi penyuluhan, 
harapan adanya semacam petunjuk dari 
Kementerian Agama sangatlah besar. 
Menjadi penyuluh agama memang 
dipahami sebagai panggilan tugas 
(kewajiban), namun pemerintah perlu 
memberikan insentif yang cukup kepada 
penyuluh.

Minimnya  dana pembinaan 
Kementerian Agama Kabupaten Belu, 
menyebabkan Urusan Agama Kristen 
hanya melakukan pembinaan penyuluhan 
hanya satu kali satu tahun kegiatan 
berupa pelatihan. Kegiatan pembinaan 
keluarga sejahtera tahun ini pun tidak 
diselenggarakan menginta keterbatasan 
dana. Kegiatan ini telah dilakukan pada 
tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 
Agustus 2013, bertempat di Aula Hotel 
Klaben Atambua dan dibuka secara resmi 
oleh Pgs. Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Belu. Kegiatan ini dihadiri 
oleh pasangan keluarga Kristen sebanyak 
15 orang. Kegiatan ini mengambil motto 
BERNAS: beriman, rukun, cerdas dan 
sejahtera. 
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Dasar teologis kegiatan tersebut 
tampak pada pernyataan Fransiskus 
Manek. Menurutnya, orang yang 
beriman otomatis beragama, tetapi orang 
beragama belum tentu beriman. Iman 
tanpa perbuatan mati, karena imanlah 
yang menjadi dasar dalam kehidupan 
keluarga. Tanpa dasar ini maka keluarga 
akan berantakan. Doa adalah cara 
meningkatkan iman. Salah satu contoh 
adalah dengan melakukan ibadah dari 
rumah ke rumah, saling sharing dalam 
keluarga. Dasar iman Kristiani adalah 
Yesus Kristus yang bersumber dari Kitab 
Suci (http://ntt.kemenag.go.id/index.
php?a=berita&id=155127). 

Selanjutnya, terkait dengan 
pelayanan agama Islam, di Kementerian 
Agama Kabupaten Belu terdapat 
beberapa kegiatan pelayanan keagamaan 
seperti pelayanan pernikahan, wakaf 
melalui Kantor Urusan Agama, Pelayanan 
Haji, Umrah, Pendidikan, dan Bimbingan 
Masyarakat Islam yang di dalamnya 
terdapat penyuluhan. Saat ini terdapat 
tiga Kantor Urusan Agama di bawah 
Kementerian Agama Kabupaten Belu, 
yaitu KUA Kota Atambua, KUA Tasifeto 
Barat, dan KUA Malaka Tengah. 

Pelayanan pernikahan di KUA 
tersebut masih dirasa cukup kendati 
secara personil hanya dilayani oleh dua 
orang, satu orang kepala, dan seorang 
staff di setiap KUA. Hal ini seperti yang 
terjadi pada KUA Malaka Tengah di mana 
pasangan suami istri masing-masing 
menjabat kepala KUA dan staff. Tugas 
Kantor Urusan Agama, selain menangani 
pernikahan juga melayani pengurusan 
sertifikat wakaf, haji, dan umrah. Oleh 
karena itu, jumlah pengurus atau pejabat 
yang menangani persoalan haji dan umrah 
perlu ditambah mengingat personilnya 
sangat terbatas yaitu sebanyak dua 
pegawai, satu berstatus PNS, dan satu 
lagi berstatus honorer. Adapun terkait 
dengan pelayanan haji, dari data yang 
peneliti peroleh diketahui bahwa antrian 

pemberangkatan haji (Waiting List) 
berkisar kurang lebih 2-3 tahun sampai 
pada tahun 2024 dengan kuota jamaah 
sebesar 315 untuk Kabupaten Belu. 

Dalam bidang penyuluhan Agama 
Islam, saat ini penyuluh agama Islam 
di Kementerian  Agama Kabupaten 
Belu hanya satu orang yang bersatatus 
PNS, dan tujuh orang berstatus 
honorer. Sedangkan program kerja 
penyuluh agama Islam di antaranya: 
mengidentifikasi potensi wilayah binaan; 
memfasilitasi pembentukan kelompok 
binaan; melaksanakan bimbingan dan 
penyuluhan agama Islam; memfasilitasi 
peringatan hari besar Islam dalam 
kelompok bimbingan; melakukan 
pelatihan seperti praktik wudhu dan 
sholat, mengajar Iqro dan al-Qur’an; 
pemberian pemahaman mengenai bacaan 
ilmu tajwid. Penyuluhan agama Islam ini 
sangat erat kaitannya dengan pembinaan 
majlis taklim. Pembinaan majelis taklim 
ini tidak hanya berupa pemberian 
siraman rohani, tetapi juga terdapat 
arisan bergilir, dan program bantuan 
dari Kementerian Agama berupa dana 
keluarga pra-sakinah.

Untuk mengeksplorasi lebih lanjut 
fakta di lapangan, peneliti mengadakan 
pertemuan yang dilakukan di Masjid An-
Nur dengan dihadiri 14 orang perwakilan 
dari 3 majelis taklim, yaitu Majelis 
Taklim an-Nur, Husnul Khatimah, dan  
Sakinah. Pertemuan tersebut adalah 
untuk membahas kebenaran penerimaan 
bantuan program pemberdayaan 
ekonomi pra-sakinah di masyarakat 
Muslim di Kabupaten Belu. Ibu Suryati 
dari Majelis Taklim An-Nur menyatakan 
bahwa pada tahun 2007 telah ada 
bantuan dana bergulir (pinjaman modal 
usaha) dari Kementerian Agama kepada 
majelis taklim yang ada di Kabupaten 
Belu sebesar Rp. 5.000.000. Bantuan pada 
tahun–tahun berikutnya bersumber dari 
BAZ Provinsi NTT berupa program pra-
sakinah. Pada tahun 2011, program pra-
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sakinah sebesar Rp. 5.000.000 dibagikan 
kepada 10 orang jamaah. Pada tahun 
2012, program pra-sakinah sebesar Rp. 
5.000.000 dibagikan kepada 10 orang 
jamaah. Pada tahun 2013, bantuan pra-
sakinah sebesar Rp.15.000.000 disalurkan 
kepada 3 majelis taklim. 

Selain pembahasan bantuan yang 
diterima, pertemuan tersebut juga 
membahas tentang efektifitas penyuluh 
agama Islam. Para peserta pertemuan 
tersebut menyampaikan bahwa mereka 
merasa masih kekurangan tenaga 
penyuluh. Mereka meminta minimalnya 
satu masjid disediakan satu penyuluh. 
Ibu Suryanti memaparkan bahwa 
terdapat 13 masjid di Kabupaten Belu 
yang terdiri atas 6 majelis taklim di Kota 
Atambua, dan dua majelis taklim di luar 
Kota Atambua yakni di Tobir. Mereka 
juga menyampaikan bahwa selama ini 
materi penyuluhan yang disampaikan 
terkait dengan permasalahan ibadah 
shalat, keluarga sakinah dan aqidah. 
Ketika ditanya apakah mereka merasa 
perlu materi tentang kewirausahaan, 
mereka menjawab perlu dan termasuk 
materi wawasan kebangsaan. Salah 
seorang peserta menyatakan bahwa 
materi lain yang dianggap perlu adalah 
cara memandikan jenazah. 

Sebetulnya telah ada pelatihan 
memandikan Jenazah yang 
diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan 
dan Bimas Islam Kantor Kemenag Belu, 
namun kegiatan tersebut telah lama 
sekali, dan masih sangat diperlukan. 
Hal lain yang disampaikan oleh Hadirat 
adalah informasi bahwa di antara 13 
masjid di Kabupate Belu, hanya An-Nur 
yang tidak diperkenankan oleh pihak 
yang berwenang di masyarakat tersebut 
untuk memperdengarkan adzan ke luar 
masjid. Hal itu terjadi karena adanya 
protes masyarakat di sekitar masjid yang 
sebagian besar merupakan masyarakat 
non-muslim.

Selanjutnya, mengenai pelayanan 
agama Hindu di sana masih dirasakan 
sangat kurang. Hal ini disebabkan 
karena belum adanya seksi khusus yang 
menangani urusan agama Hindu. Satu-
satunya pegawai yang menangani urusan 
agama Hindu hanya satu orang, dengan 
status penyuluh dan tenaga administratif 
untuk agama hindu. Secara struktur, 
agama Hindu ini belum masuk dalam 
sistem organisasi di Kementerian Agama 
Kabupaten Belu. Di samping itu, pemeluk 
agama yang sama sekali belum dilayani 
adalah pemeluk agama Budha dan 
Konghucu. Mengenai perlunya perhatian 
dari pemerintah dalam pembinaan agama 
Hindu di perbatasan, I made Sujana, 
seorang perwira TNI yang bertugas 
di Tobir, dan memimpin kelompok 
penganut Hindu menyampaikan bahwa 
jumlah penganut agama Hindu mencapai 
350 jiwa. Saat ini terdapat dua Pura, 
namun keduanya statusnya hak pakai, 
mengingat menggunakan lahan milik 
TNI. Mereka berharap agar pemerintah 
memfasilitasi pendirian Pura untuk 
umum yang statusnya merupakan milik 
masyarakat komunitas agama Hindu.

Umat Hindu di Belu terbagi kepada 
dua kelompok besar yaitu kelompok 
Banar Tobing (khusus untuk anggota 
batalyon TNI AD yang bertugas di 
Markas Batalyon Tobing) dan Banjar 
Atambua yang terdiri atas anggota TNI, 
POLRI dan Sipil Hindu yang ada di Kota 
Atambua. Pura Atambuanata merupakan 
sentral prosesi keagamaan Hindu, karena 
di lingkungan Pura ini masyarakat 
sipil juga turut mempergunakan. Pura 
Atambuanata sendiri dibangun di atas 
tanah milik Kodim Belu, dan dibangun 
secara swadaya. Kementrian Agama 
Kabupaten Belu pernah memberikan 
bantuan renovasi bangunan Pura sebesar 
Rp 30.000.000.

Pelayanan pendidikan agama 
Hindu oleh Kementrian Agama, menurut 
bapak I Made Warna sebagai Ketua Bidang 
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pendidikan menyampaikan bahwa saat 
ini Pura Atambunata menyelenggarakan 
pendidikan yang dinamai Pasraman 
Widya Loka. Pada pasraman ini, anak 
didik dibagi 3 sampai 4 kategori. Kategori 
pertama untuk anak usia kelas 1 – 3 SD. 
Kategori kedua untuk anak usia 4 - 6 SD. 
Kategori ketiga untuk anak usia SMP dan 
kategori keempat untuk anak usia SMA. 
Saat ini untuk pembinaan pendidikan 
agama Hindu hanya dilayani oleh 2 orang 
tenaga honorer dari Kementerian Agama. 
Untuk itu mereka berharap di tambah 
tenaga penyuluh, dan pendidik agama 
Hindu. Kemudian terkait kerukunan 
umat beragama, tidak ada persoalan 
dalam hal kehidupan keagamaan dan 
relasi antar umat Hindu dengan umat 
lainnya. Hal ini dikarenakan Ketua PHDI 
Belu, I Gusti Komang sangat aktif dalam 
kepengurusan FKUB dan juga aktif dalam 
Forum Pembauran Kebangsaan. 

Berdasarkan uraian di atas, 
problematika pelayanan keagamaan oleh 
Kantor Kementerian Agama Belu dapat 
dilihat dalam dua dua sisi, yaitu Internal 
dan Eksternal. Berikut penjelasannya:

Permasalahan Internal

Permasalahan internal yang 
dihadapi Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Belu, selain beragamnya 
masyarakat di sana termasuk berbagai 
dinamika persoalan yang dihadapi 
unit kerja pelayanan agama, Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Belu 
juga harus melayani masyarakat dengan 
berbagai bentuk pelayanan sesuai 
kebutuhan dan cakupan wilayah yang 
begitu  luas. Ditambah lagi dengan adanya 
tanggungjawab pembinaan kehidupan 
dan pengetahuan agama masyarakat di 
tengah minimnya kondisi pendidikan 
dan ekonomi mereka. 

Jika melihat keadaan wilayah 
layanan di daerah perbatasan memang 
sudah seharusnya mendapatkan 

perhatian dan layanan yang khusus 
dan lebih baik mengingat strategisnya 
isu pembangunan perbatasan. Namun, 
berbagai tugas dan tanggungjawab 
tersebut tidak diimbangi oleh kebijakan, 
program kerja dan sumberdaya manusia 
yang memadai. Terbatasnya anggaran 
juga berakibat pada penyelenggaraan 
berbagai kebijakan, program kerja serta 
peningkatan kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia dalam pelayanan 
keagamaan di wilayah perbatasan.

Selama ini Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Belu 
menyelenggarakan kegiatan operasional 
rutin kantor dengan program-program 
yang terbatas sebagaimana telah diuraikan 
di atas. DI samping itu, permasalahan 
internal lainnya adalah minimnya 
anggaran untuk menyelenggarakan 
peningkatan kapasitas para penyuluh 
agama; kurangnya kegiatan peningkatan 
kapasitas bangunan–bangunan rumah 
ibadah; minimnya program pembinaan 
agama yang berkorelasi dengan 
pemberdayaan ekonomi umat dan 
minimnya jumlah SDM atau tenaga 
penyuluh yang dibiayai negara.

Salah seorang penyuluh agama 
Katolik menyatakan bahwa para penyuluh 
selama ini belum dioptimalkan kapasitas 
dan perannya. Adanya kendala utama 
tersebut menyebabkan para penyuluh 
belum dioptimalkan untuk bekerja 
dikarenakan belum diberdayakannya 
Kelompok Kerja Penyuluh. Selain skill 
para penyuluh masih belum memadai, 
para penyuluh pun pada kenyataannya 
tidak semua berlatar belakang pendidikan 
sarjana agama. Oleh karena itu, perlu  
metode, materi dan anggaran yang 
memadai untuk kegiatan penyuluhan 
guna menghadapi masyarakat yang 
secara ekonomi dan pendidikan perlu 
mendapatkan pendampingan. Namun 
demikian, optimalisasi peran para 
penyuluh ini tetap saja belum dapat 
dilaksanakan karena ketiadaan program 
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dan anggaran untuk membiayai program 
pelayanan agama. 

Berbagai kondisi tersebut 
disebabkan oleh kurangnya perhatian dan 
keberpihakan para pemegang kebijakan 
termasuk para perumus anggaran dalam 
pelaksanaan program kerja pelayanan 
agama di daerah perbatasan. Kurangnya 
pelayanan tersebut tentu saja akan 
berimbas pada rendahnya pengalokasian 
anggaran pelayanan agama di daerah 
perbatasan. Problematika tersebut dapat 
dikategorikan sebagai kelemahan internal 
unit kerja Kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Belu. Meskipun demikian, 
kelemahan ini dapat dilihat sebagai 
tantangan atau hambatan dari pihak di 
luar Kantor Kementerian Agama Belu, 
dalam hal ini para penentu kebijakan 
program dan anggaran. Perhatian 
terhadap isu–isu kawasan perbatasan 
seharusnya menjadi dasar dalam 
menentukan kebijakan pelayanan agama 
di daerah perbatasan.

Permasalahan Eksternal 

Permasalahan eksternal, yaitu 
situasi yang melatar belakangi proses 
pelayanan keagamaan yang dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 1). 
Ekonomi; 2). Pendidikan; 3). Keamanan; 
4). Pengelolaan pemerintahan (Good 
Governance). 

Lemahnya Ekonomi Masyarakat

Kehidupan masyarakat di kawasan 
perbatasan, hidup melalui sektor 
pertanian berkebun, berternak, melaut 
dan hasil hutan. Sedangkan masyarakat 
yang tinggal di lembah-lembah 
pegunungan, mata pencahariaan mereka 
bertani (jagung dan padi), berternak sapi, 
babi dan kambing. Sedangkan masyarakat 
yang tinggal di perkotaan, terutama kaum 
pendatang sebagian menjadi pegawai 

baik di pemerintahan ataupun di swasta, 
perdagangan, jasa dan usaha seperti 
warung makan. Berbagai profesi dan mata 
pencaharian masyarakat di daerah Belu 
secara kasat mata belum secara maksimal 
menyejahterakan kehidupan masyarakat. 
Hal ini terlihat dari cara hidup mereka 
yang masih sederhana, rumah mereka 
terbuat dari kayu dan tanpa jamban, dan 
pakaian yang sederhana. 

Walaupun kehidupan ekonomi 
di Kota Atambua terlihat ramai, namun 
sebagian masyarakat yang berada di Kota 
Atambua hanya bekerja sebagai pegawai 
di instansi pemerintah dan karyawan 
toko yang dimiliki oleh warga pendatang 
dari pulau Jawa. Lemahnya ekonomi 
masyarakat terlihat ketika peneliti pada 
saat melakukan dialog dengan para 
penyuluh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Belu. Mereka menyatakan 
bahwa faktor yang sangat mempengaruhi 
kegiatan peyuluhan agama di masyarakat 
adalah masalah ekonomi. Hal serupa 
juga dikemukanan oleh Gaison Mbuik, 
penyuluh agama Kristen.

Masalah ekonomi telah menjadi 
penyebab rendahnya perhatian 
masyarakat terhadap berbagai kegiatan 
keagamaan. Masyarakat disibukkan 
dengan mengurus persoalan ekonomi 
keluarga dari pada menghadiri 
penyuluhan agama. Banyak para 
penyuluh agama yang telah menempuh 
jarak cukup jauh dan waktu yang cukup 
lama untuk mencapai sebuah desa untuk 
mengadakan penyuluhan agama. Namun, 
setibanya di lokasi, masyarakat yang 
hadir sangatlah sedikit, karena mereka 
tidak bisa meninggalkan pekerjaan untuk 
pemenuhan kehidupan mereka sehari–
hari. 

Persoalan kemiskinan pada 
kenyataannya memang selalu berdampak 
luas, tidak hanya berpengaruh pada 
aspek demografis, berupa kelahiran, 
kematian, dan migrasi serta aspek 
ekonomi. Tetapi juga berpengaruh pada 
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situasi keterisolasian dari peran-peran 
sosial politik, sulitnya mendapatkan 
pekerjaan serta munculnya perlakuan 
kehidupan sosial. Kemiskinan juga 
rentan ditunggangi kepentingan ideologi 
politik, berupa radikalisasi, ekstrimisme, 
tindakan apatis, dan kemiskinan 
struktural.

Rendahnya Tingkat Pendidikan

Masalah rendahnya tingkat 
pendidikan masyarakat tidak hanya 
bermakna sedikitnya masyarakat yang 
menempuh jenjang pendidikan lanjutan 
dan pendidikan tinggi, atau banyaknya 
tenaga kerja produktif yang hanya 
berbasis pendidikan dasar serta lemahnya 
pendidikan masyarakat. Rendahnya 
tingkat pendidikan juga terkait dengan 
masih banyaknya warga yang buta aksara. 
Dekky Darmawan, Penyuluh Agama 
Katolik menyatakan bahwa tingkat buta 
huruf masyarakat Belu adalah 43%. 
Kondisi semacam ini disampaikan pula 
oleh Biktus Parera, Camat Kakuluk Mesak 
yang memimpin kecamatan di kawasan 
perbatasan. Menurutnya, masalah yang 
rentan di kawasan perbatasan antara lain, 
ekonomi, pendidikan dan keamanan. 
Masalah ini kemudian mengarah kepada 
masalah rentannya kehidupan keamanan 
dan rendahnya perhatian masyarakat 
kepada pembinaan keagamaan. Begitu 
juga rendahnya tingkat pendidikan 
masyarakat menyebabkan kegiatan 
keagamaan kurang diperhatikan. 
Pendidikan yang rendah memunculkan 
sikap atau pandangan yang keliru tentang 
peran agama dalam kehidupan. 

Isu Keamanan

Isu keamanan – sebagaimana 
disampaikan Biktus Parera, Camat 
Kakuluk Mesak – merupakan salah satu 
isu krusial di kawasan perbatasan selain 
ekonomi dan pendidikan. Isu keamanan 

yang seringkali muncul adalah masalah 
konflik antar pemuda dan kriminalitas 
berupa penyelundupan. Masalah 
keamanan ini menjadi tantangan bagi 
pelayanan dan pembinaan keagamaan di 
kawasan perbatasan. Masalah keamanan 
yang sering muncul di kawasan 
perbatasan tersebut terkait erat dengan 
lemahnya ekonomi dan pendidikan 
masyarakat. 

Pembinaan anak–anak muda 
yang tidak bekerja juga perlu dilakukan 
mengingat kondisi anak-anak muda tanpa 
pekerjaan ini sering berujung pada konflik 
antar pemuda di kawasan perbatasan, 
meskipun juga diduga dipengaruhi oleh 
perseteruan dua perguruan bela diri yaitu 
perguruan SHT dan Perguruan Kerasakti. 
Dengan kondisi ini, Biktus berharap anak–
anak muda yang tidak bekerja tersebut 
dilibatkan dalam industri pariwisata di 
kawasan perbatasan, misalnya dalam 
pengelolaan parkir dan industri yang 
terkait pariwisata. Oleh karena itu, 
persoalan keamanan semacam ini menjadi 
hambatan sekaligus tantangan bagi para 
penyuluh Kantor Kementerian Agama 
untuk dapat memberikan pelayanan 
keagamaan berbentuk pembinaan yang 
tidak hanya menyadarkan masyarakat 
untuk tidak melakukan konflik 
kekerasan, tapi juga pembinaan yang 
memberdayakan ekonomi, keterampilan 
dan pendidikan.

Selain persoalan di atas, terdapat 
masalah lain yaitu maraknya praktik 
penyelundupan yang dilakukan 
oleh oknum masyarakat, seperti 
menyelundupkan Bahan Bakar Minyak 
dari wilayah NKRI ke wilayah Timor 
Leste malalui jalur–jalur terpencil 
yang diistilahkan dengan “jalur tikus”. 
Praktik penyelundupan bahan bakar ke 
Timor Leste ini tentu menjadi persoalan 
krusial, mengingat permasalahan 
energi bersubsidi tersebut sejatinya 
diperuntukkan untuk masyarakat 
perbatasan. Situasi ini menjadi tantangan 
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dan hambatan tersendiri bagi pelayanan 
keagamaan di kawasan perbatasan. 
Artinya pelayanan keagamaan dilakukan 
di tengah minimnya ketersediaan 
BBM bersubsidi yang mengakibatkan 
bertambah sulitnya pelayanan 
keagamaan. Kesulitan ini juga dialami 
oleh peneliti ketika mengalami kesulitan 
dalam memperoleh BBM bersubsidi di 
SPBU resmi, dan justeru mendapatkannya 
di tempat eceran masyarakat dengan 
harga yang berbeda.  

Pengelolaan Pemerintahan

Masyarakat di kawasan perbatasan 
merupakan masyarakat yang rentan 
dengan permasalahan ekonomi, 
pendidikan dan keamanan. Situasi 
ini mempengaruhi proses partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan agama 
dan pendidikan agama. Sehingga 
pelayanan keagamaan harus seiring 
dengan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui beberapa strategi 
pembangunan ekonomi, dan kualitas 
pelayanan kesehatan serta pendidikan. 
Aspek-aspek tersebut perlu dilakukan 
secara menyeluruh dan merata terutama 
bagi masyarakat yang berada di garis 
batas, dan masyarakat yang belum 
tersentuh pelayanan. Hal lain yang perlu 
dikemukakan,                     di sepanjang 
garis perbatasan antara Kabupaten Belu, 
dan Malaka dengan Republik Demokratik 
Timor Leste, masih banyak perumahan 
penduduk yang belum dialiri listrik. 
Keadaan ini peneliti saksikan sepanjang 
perjalanan Atambua menuju Betun, 
Malaka tatkala matahari sudah mulai 
terbenam. 

Oleh karena itu, strategi pelayanan 
keagamaan kawasan perbatasan yang 
harus dirumuskan selain peningkatan 
pelayanan oleh Kementerian Agama 
Kabupaten Belu juga melalui 
pengembangan sumberdaya manusia, 
peningkatan dana operasional, bantuan 

pembangunan rumah ibadah, dan 
kegiatan sosial keagamaan. Perlu juga 
dibentuk unit khusus yang menangani 
potensi keberagamaan di kawasan terluar 
di daerah tersebut. Di samping itu, 
Kementerian Agama perlu meningkatkan 
koordinasi dengan (Badan Nasional 
Pengelolaan Perbatasan) untuk dapat 
bersama-sama saling bertukar informasi 
mengenai kebutuhan masyarakat 
perbatasan, terutama dalam pelayanan 
agama. Koordinasi antar kementerian, 
dan instansi terkait mengenai peningkatan 
pelayanan agama di perbatasan perlu 
dilakukan dengan komprehensif, 
berkesinambungan, dan tidak bersifat 
parsial.

Terlebih, pembangunan kawasan 
perbatasan merupakan kebijakan 
pembangunan yang telah digariskan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 2004–
2025. Dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang 2004-2025, salah satu 
arah kebijakan pembangunan dalam 
rangka  mewujudkan pembangunan 
yang merata dan dapat dinikmati oleh 
seluruh komponen bangsa di berbagai 
wilayah Indonesia dilakukan melalui 
pengembangan kawasan perbatasan 
yang selama ini kurang diperhatikan. 
Dalam usaha menggagas pelayanan 
keagamaan yang ideal, perlu diperjelas 
pula kebijakan riil mengenai peningkatan 
pelayanan agama bagi kecamatan 
terdepan yang membatasi kedua negara. 
Pelayanan agama atas semua umat 
beragama, dengan memberikan aspek 
pelayanan agama yang bersifat konseling 
atau pembelajaran kesadaran beragama, 
dan pembangunan sarana prasarana 
rumah ibadah di garis batas perlu 
kehadiran negara dalam menunjang dan 
mewujudkan pembangunan manusia 
seutuhnya. Hal ini tentu sebagai bentuk 
kepedulian negara atas pembangunan 
kehidupan beragama, dan turut serta 
secara aktif memberikan kesadaran 
beragamaan di wilayah perbatasan. 
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Melalui unit kerja Kementerian Agama di 
tingkat Kecamatan terluar perlu didukung 
oleh semua pihak dalam memberikan 
pelayanan agama di wilayah perbatasan.

Kebutuhan Masyarakat Perbatasan 
Terkait Pelayanan Agama

Setelah dilakukan analisis dari 
wawancara dengan berbagai narasumber, 
pengamatan lapangan kebutuhan 
masyarakat perbatasan di Kabupaten 
Belu dapat dinventarisasi antara lain: 1). 
Kebutuhan SDM Penyuluh agama; 2). 
Program pemberdayaan ekonomi melalui 
pendekatan agama; 3). Pendidikan 
agama; 4). Rumah ibadah. 

Kebutuhan SDM dan Peningkatan Tenaga 
Penyuluh Agama 

Dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa penyuluhan agama merupakan 
salah satu bentuk pelayanan agama 
yang banyak dibicarakan. Pembicaraan 
kebutuhan tenaga penyuluh agama  
meliputi tiga isu utama: 1). Isu kuantitas 
tenaga penyuluh; 2). Kualitas atau 
kompetensi tenaga penyuluh agama; 
3). Kerangka kerja dan modul kegiatan 
penyuluhan. 

Kurangnya jumlah tenaga penyuluh 
adalah perbandingan antara jumlah 
tenaga penyuluh dibandingkan dengan 
jumlah kelompok layanan baik dalam 
rumah ibadat atau kelompok binaan dan 
majelis taklim. Seperti penyuluh agama 
Katolik, ada 7 orang penyuluh yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
lingkungan Kementerian Agama, dan 76 
Penyuluh Agama Honorer. Hal itu tidak 
seimbang dengan jumlah rumah ibadah 
gereja di wilayah kerja Kementerian 
Agama Kabupaten Belu yang harus 
dilayani oleh para penyuluh Katolik 
dengan jumlah 129 gereja. Dalam beberapa 
kesempatan dialog yang peneliti lakukan, 
setiap penyuluh agama Katolik memiliki 

pengalaman pembinaan umat beragama 
yang seragam, dalam artian penyuluh 
agama Katolik di Kementerian Agama 
Kabupaten Belu yang bertugas dalam 
lingkup Paroki, harus memiliki atau 
mendapatkan izin dari organisasi gereja 
di setiap Paroki. Karena tugas-tugas di 
Paroki Katedral diserahkan kepada seksi-
seksi dalam DPP (Dewan Pastural Paroki), 
maka penyuluh tidak bisa mengambil 
alih tugas tersebut. Untuk penyuluh 
Katolik, menurut Ibu Elisabet, hanya 
dapat mengambil satu bidang organisasi 
gereja sebagai kelompok binaan, satu 
kelompok umat basis, dan satu kelompok 
anak-anak cacat.

Kelompok binaan yang ada 
memiliki banyak tantangan, karena 
jumlah penyuluh dirasakan kurang. 
Apabila di suatu tempat penduduknya 
banyak, terdapat 20 kelompok binaan, 
adapun bagi daerah yang jarang jumlah 
penduduknya terdapat 15 kelompok 
binaan.  Penyuluh agama dalam 
menjalankan kegiatan  pada sore, dan 
malam hari, karena pagi harinya bertugas 
di kantor, sebagai tenaga administrasi. 
Setidaknya dibutuhkan 3 penyuluh untuk 
tiap Paroki.  Karena setiap paroki membina 
tiga kategori jamaah, antara lain dewasa, 
muda–mudi dan anak–anak. Dengan 
pemetaan pengakuan pemuka agama 
tentang kebutuhan tiga tenaga penyuluh 
di setiap paroki, kapela dan stasi, maka 
jumlah tenaga penyuluh agama katolik 
yang dibutuhkan adalah 813 penyuluh. 
Untuk itu, apabila hal ini dipenuhi, 
jumlah penyuluh yang harus diberikan 
adalah sebanyak 813 penyuluh (delapan 
ratus tiga belas penyuluh. Apabila jumlah 
ini dirasakan amat banyak, dapat pula 
diberikan masing-masing rumah ibadah 
dua penyuluh. Maka angka jumlahnya 
menjadi  542 orang. Jumlah ideal minimal 
apabila masing-masing rumah ibadah 
diberikan satu penyuluh honorer, 
maka pemerintah memberikan tenaga 
penyuluh honorer sebanyak 251 orang. 
Saat ini jumlah penyuluh di lingkungan 
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Kementrian Agama Kabupaten Belu 
berjumlah 76 penyuluh. 

Demikian kebutuhan penyuluh 
agama Kristen Kabupaten Belu, dan 
Malaka. Terdapat delapan aliran gereja 
yang tersebar di dua kabupaten di 
perbatasan ini, Jumlah penyuluh PNS 
pada Urusan Agama Kristen sebanyak 
dua orang, adapun penyuluh honorer 
agama Kristen hanya enam orang. 
Fenomena penurunan jumlah penyuluh 
honorer ini dirasa berat oleh urusan 
agama Kristen, mengingat cakupan 
wilayah pelayanan mencapai 17 wilayah, 
dengan 82 gereja, dan pemeluk agama 
yang mencapai kisaran 25.055 jiwa. 
Menurut pemuka agama Kristen, 
idealnya, jumlah penyuluh pada agama 
Kristen di Kabupaten Belu sebanyak 82 
gereja dengan masing-masing gereja 
diberikan tiga penyuluh honorer. Bahkan 
menurut Stefanus Boisal dalam acara 
FGD, penyuluh honorer tersebut tidak 
hanya mewakili pendeta, dan guru agama 
semata, bisa juga diambil dari kalangan 
pemuda dan perempuan. 

Dalam hal penyuluh Agama Islam, 
saat ini di Kementerian  Agama Kabupaten 
Belu satu orang yang berstatus PNS, tujuh 
orang berstatus honorer. Berdasarkan 
informasi dari Ibu Suryanti seorang 
pengurus majelis taklim di Kota Atambua, 
diketahui bahwa penyuluh agama Islam 
harus melayani kegiatan keagamaan di 
13 masjid di Kabupaten Belu. Di antara 
masjid–masjid tersebut, terdapat 6 majelis 
taklim di Kota Atambua, dan dua majelis 
taklim di luar kota Atambua yakni di 
Tobir. Para pengurus majelis taklim yang 
diwawancarai oleh peneliti meminta 
minimalnya satu masjid disediakan satu 
penyuluh. Sedangkan kebutuhan tenaga 
penyuluh agama Hindu di Kabupaten 
Belu, terungkap pada pertemuan antara 
peneliti dengan tokoh – tokoh pemuka 
agama Hindu tersebut memberikan 
gambaran bahwa perlu adanya perhatian 
dari pemerintah terkait pembinaan agama 

Hindu di perbatasan. I Made Sujana, 
seorang perwira TNI yang bertugas 
di Tobir, dan memimpin kelompok 
penganut Hindu di sana menyampaikan 
bahwa setidaknya saat ini ada 150 
anggota TNI di Belu yang bergama 
Hindu, apabila ditambah dengan anggota 
keluarga yang ikut maka bisa mencapai 
200 orang. Lebih lanjut I Made Warna 
menyampikan bahwa jumlah itu jika 
ditambah masyarakat sipil dan anggota 
polisi akan mencapai 350 jiwa penganut 
agama Hindu di perbatasan Kabupaten 
Belu. Semua anggota jamaah itu hanya 
dibina oleh seorang penyuluh agama 
yang merangkap tenaga administrasi. 
Kebutuhan jumlah tenaga penyuluh 
agama di Kabupaten Belu tidak hanya 
persoalan penambahan personil saja, 
tetapi juga terkait dengan keterjangkauan 
akses layanan yang diberikan oleh 
penyuluh agama tersebut. Diharapkan 
dengan bertambahnya jumlah tenaga 
penyuluh agama, maka bertambah luas 
pula jangkauan layanan penyuluhan 
agama di wilayah pelayanan Kabupaten 
Belu.

Peningkatan Kapasitas, Kompetensi Tenaga 
dan SDM  Penyuluh Agama. 

Selain persoalan jumlah tenaga 
yang terbatas, juga peningkatan 
terhadap SDM Penyuluh agama perlu 
ditingkatkan terutama penyuluh Agama 
Katolik yang tergabung dalam kelompok 
KOPJALU masih mempunyai beberapa 
permasalahan, yaitu terkait keahlian 
penyuluh yang kurang memadai, 
karena bukan berlatar belakang agama. 
Penyuluh yang ada lebih banyak karena 
impassing, pelimpahan dari pejabat eselon 
lima yang tidak memiliki ketrampilan 
sebagai penyuluh. Selain itu penyuluh di 
kelompok binaannya kurang mendapat 
tempat yang semestinya sehingga 
pelayanan kurang maksimal. Umat 
merasa lebih memperhatikan kepasturan, 
dari pada oleh penyuluh sendiri.  
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Persoalan mengenai kapasitas penyuluh 
ini dikuatkan oleh Bapak Abdurrahman 
(Pengurus MUI Belu), bahwa kapasitas 
para penyuluh Agama Islam pun  harus 
lebih ditingkatkan dengan kemampuan 
menyampaikan materi–materi yang 
tidak hanya masalah keakhiratan tapi 
juga pembekalan dunia seperti politik, 
budaya maupun kewirausahaan dan 
pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan 
temuan penelitian bahwa penyuluh 
agama di Kementerian Agama Kabupaten 
Belu dapat digambarkan bahwa penyuluh 
agama Kabupaten Belu ingin mencoba 
mengembangkan berbagai materi 
penyuluhan secara mandiri namun 
tetap berkoordinasi dengan organisasi 
keagamaan terkait. Hal itu disampaikan 
oleh Elisabeth Seran, seorang penyuluh 
agama Katolik. Beliau menyampaikan 
bahwa terkait pemberian materi dalam 
penyuluhan keagamaan di Paroki, materi 
yang disampaikan disesuaikan dengan 
kondisi di gereja tersebut. 

Demikian juga dengan penyuluhan 
agama Islam. Sri Handayana, penyuluh 
agama Islam menyampaikan bahwa 
materi yang disampaikan dalam 
pembinaan adalah membaca Al-Qur’an 
sebagai program menghapus buta aksara 
membaca al-Qur’an. Adapun dalam 
penyuluhan keagamaan, penyajian materi 
dilakukan dengan metode ceramah. 
Dalam berbagai wawancara dan diskusi 
dengan para tokoh agama baik di MUI, 
perwakilan majelis taklim dan perwakilan 
tokoh agama Hindu, ada berbagai harapan 
agar materi–materi yang disampaikan 
para penyuluh agama dapat disusun 
dengan baik berdasarkan kebutuhan 
umat. Hal tersebut dapat menjawab 
berbagai persoalan tentang rendahnya 
partisipasi masyarakat yang terkait 
dengan persoaan sosial, pendidikan dan 
ekonomi. Penyusunan materi tersebut 
dapat dirumuskan dalam suatu kerangka 
kerja dan modul penyuluhan. Kerangka  
kerja dan modul penyuluhan tersebut 
harus  didasarkan pada kebutuhan 

masyarakatdi perbatasan. Kebutuhan 
diidentifikasikan berdasarkan situasi 
sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi 
masyarakat perbatasan.  Kerangka Kerja 
dan modul tersebut harus membentuk 
masyarakat di kawasan perbatasan yang 
memiliki kecintaan dan nasionalisme 
terhadap bangsa Indonesia, juga 
meningkatkan kualitas kehidupan 
mereka menjadi warga yang cerdas, maju 
dan sejahtera. 

Kegiatan Keagamaan dengan Pendekatan 
Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat di kawasan perbatasan 
secara ekonomi lemah. Pengamatan yang 
dilakukan oleh peneliti terhadap tempat 
tinggal warga dan wawancara dengan 
beberapa warga yang berprofesi sebagai 
nelayan di Kolam Susuk, dan warga 
yang berjualan buah–buahan hasil tani di 
pinggir jalan antara Atambua dan Kolam 
Susuk, menggambarkan lemahnya 
kesejahteraan masyarakat sebagai akibat 
rendahnya pendapatan masyarakat. 
Kemiskinan tidak hanya menjadi 
gambaran kesulitan masyarakat tapi juga 
menjadi tantangan yang berat dalam 
kegiatan penyuluhan agama. Sebuah 
program yang mengaitkan masalah 
ekonomi masyarakat dengan penyuluhan 
agama adalah program yang diberikan 
dari Kementerian Agama untuk majelis 
taklim. Hal tersebut terungkap dalam 
wawancara dan diskusi yang dilakukan 
peneliti di Masjid An-Nur dengan dihadiri 
14 orang perwakilan dari 3 majelis taklim: 
1). An-Nur; 2). Husnul Khatimah; 3). 
Sakinah. Ibu Suryati, pengurus Majelis 
Taklim An-Nur menyatakan bahwa pada 
pada tahun 2007 telah ada bantuan dana 
bergulir (pinjaman modal usaha) dari 
Kementerian Agama kepada majelis 
taklim yang ada di Kabupaten Belu 
sebesar Rp. 5.000.000.  Bantuan pada 
tahun–tahun berikutnya bersumber dari 
BAZ Provinsi NTT berupa program pra-
sakinah. Selanjutnya, pada tahun 2011, 
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program pra-sakinah: Rp. 5.000.000, 
yang dibagikan kepada 10 orang jamaah. 
Pada tahun 2012, program pra-sakinah 
adalah sebesar Rp 5.000.000, pada tahun 
2013, bantuan pra-sakinah sebesar Rp. 
15.000.000 yang disalurkan kepada 3 
majelis taklim.

Bantuan pra-sakinah pun menjadi 
persoalan karena jumlah bantuan 
tersebut tidak efektif sebagai modal 
usaha. Bantuan 5 juta dibagi 10 orang 
maka setiap orang mendapatkan 500 
ribu rupiah. Jumlah tersebut tidak cukup 
untuk modal usaha, sehingga bantuan 
tersebut lebih mirip sebagai santunan. 
Berbagai pendapat yang tercurah dalam 
wawancara menunjukan bahwa program 
pemberdayaan ekonomi merupakan 
bentuk pelayanan keagamaan yang 
sangat dibutuhkan. Dana bantuan yang 
ada memang belum sesuai dengan 
peruntukannya berupa bantuan modal 
usaha dan bukan sekedar santunan. Selain 
besaran paket yang belum memadai 
sebagai modal, harapan masyarakat 
jumlah paket yang disediakan lebih 
banyak lagi agar menjangkau kaum 
dhuafa yang ada. 

Kebutuhan akan program 
pemberdayaan ekonomi sebagai 
pelayanan agama tidak hanya terkait 
kondisi umat berekonomi lemah 
sehingga perlu program khusus untuk 
meningkatkan partisipasi mereka dalam 
kegiatan agama. Namun, kebutuhan akan 
program ini juga terkait dengan kondisi 
khas daerah Belu yang berbatasan dengan 
Timor Leste, termasuk menyalurkan 
modal usaha kepada kaum dhuafa eks-
pengungsi dari Timor Timur. Program 
pembedayaan ekonomi dalam pelayanan 
agama selama ini pelayanan baru 
dilakukan oleh kelompok Islam, sehingga 
perlu dilakukan untuk kelompok agama 
lain. Pernyataan tersebut menujukan 
bahwa untuk sementara ini Kementerian 
Agama RI baru menurunkan program 
pra-sakinah melalui majelis taklim. 

Sehingga diperlukan peningkatan 
program pemberdayaan ekonomi 
masyarakat yang disalurkan dan dikelola 
oleh kelompok agama lain. 

Pendidikan Formal keagamaan 

Salah satu masalah yang dihadapi 
di kawasan perbatasan adalah rendahnya 
tingkat pendidikan yang berakibat 
pada kualitas taraf hidup sosial dan 
budaya. Pelayanan keagamaan di 
daerah perbatasan juga dituntut untuk 
bisa memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan kecerdasan masyarakat. 
Pelayanan agama harus memiliki dampak 
meningkatnya tingkat pendidikan 
masyarakat yang dilayani. Salah satu 
bentuk upaya pelayanan agama dalam 
meningkatkan kecerdasan masyarakat 
adalah penyelenggaraan pendidikan 
formal lembaga keagamaan. Pendidikan 
formal agama dapat diselenggarakan oleh 
Kantor Kementerian Agama maupun 
oleh organisasi keagamaan.

Pendidikan formal agama hanya 
diselenggarakan oleh bebebrapa yayasan 
Islam antara lain: SMP Islam Al-Muhajirin, 
Madrasah Tsanawiyah Mutmainnah, 
MI Al-Islamiyah, MI Hidayatullah dan 
MI Al-Qadar (Malaka Tengah). Hingga 
penelitian ini dilakukan, belum ada 
lembaga pendidikan formal Katolik dan 
Kristen. Berdasarkan gambaran tersebut, 
maka dperlukan upaya pelayanan agama 
di Kabupaten Belu yang berbentuk 
sekolah formal agama atau berbentuk 
bantuan kepada organisasi keagamaan 
untuk menyelenggarakan pendidikan 
formal keagamaan.

Kebutuhan Rumah Ibadat 

Kebutuhan rumah ibadat 
merupakan suatu kebutuhan yang tidak 
bisa ditunda untuk dibangun terkait 
dengan pelayanan agama bagi masyarakat 
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perbatasan. Masalah ketiadaan rumah 
ibadah tidak hanya dirasakan oleh para 
penganut agama Hindu tetapi juga bagi 
umat lainnya. Hal tersebut terungkap 
dalam peretmuan antara tim peneliti 
dengan para tokoh pemuka Hindu seperti  
I Made Wayan Sujana (Ketua Banjar 
Tobir), I Wayan Merta (Ketua Banjar 
Atambua), I Wayan Sumada (Pinanditha), 
I Made Warna (Ketua Bidang Pendidikan 
Pura Atambunata),  dan I Made Balik 
(Perwakilan Hindu di Forum Pembauran 
kebangsaan Belu). Hingga saat ini, 
masyarakat Hindu beribadah di rumah 
ibadah yang berada di tengah komplek 
milter.  Pura yang menjadi pusat kegiatan 
masyarakat Hindu di Kabupaten Belu 
adalah Pura Atambuanata.

Ketiadaan rumah ibadah yang 
terjadi di beberapa bagian kawasan 
perbatasan tersebut dinyatakan oleh 
Kapten Prabawa, seorang komandan 
kompi pasukan penjaga perbatasan yang 
berasal dari KODAM Udayana. Ia merasa 
kesulitan beribadah di pos perbatasan 
karena ketiadaan rumah ibadah. 
Berdirinya Pura Atambuanata sendiri 
dibangun di atas tanah milik Kodim 
Belu yang dibangun secara swadaya 
dan pernah mendapatkan bantuan dari 
Kementerian Agama RI sebesar Rp. 
30.000.000. Terkait dengan isu bantuan 
pembanguan rumah Ibadah, para tokoh 
agama menyampaikan kebutuhan mereka 
akan adanya Pura yang diperuntukan 
untuk umum dan menjadi milik umat 
karena Pura yang digunakan adalah milik 
Kodim, umat Hindu hanya diberikan hak 
pakai.

Ada beberapa rumah ibadah yang 
telah dibangun sejak lama dan tidak lagi 
dapat memenuhi pelayanan bagi umatnya 
atau bangunannya telah terlalu tua dan 
rusak. Hal tersebut dikemukakan oleh 
Lazamudin, pengurus DKM Al-Falah 
di Desa Kletek, salah satu desa terluar 
kawasan perbatasan RI–Timor Leste di 
Malaka. Ia menyatakan bahwa bantuan 

fisik bangunan masjid yang berdiri pada 
tahun 1987 pada masa pemerintahan 
Orde Baru, sampai saat ini belum pernah 
mendapat bantuan dari pemerintah. Ia 
menyampaikan bahwa warga Muslim 
memerlukan bantuan pembangunan 
untuk renovasi masjid terutama pagar 
masjid. Hal serupa juga disampaikan oleh 
Marcelinus Seran, Stasi Desa Suai dan 
Kletek yang melayani 4 lingkungan yang 
membawahi seluruhnya 42 Kelompok 
Umat Basis, dengan jumlah jamaat sekitar 
500 Kepala Keluarga. Selama ini baru 
mendapatkan bantuan dari pemerintah 
(Kementerian Agama Kabupaten Belu) 
berupa biaya renovasi Kapela sebesar 
Rp.10.000.000. 

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, ada 
beberapa kesimpulan yang dapat 
disampaikan dalam penelitian ini, yaitu: 
Pertama, pelayanan keagamaan bagi 
masyarakat kawasan perbatasan di 
Kabupaten Belu belum cukup dirasakan 
oleh masyarakat, karena masih ada 
beberapa kendala misalnya, minimnya 
sarana dan prasarana, keterbatasan 
tenaga pendidik dan penyuluh, lokasi 
yang sulit dijangkau dengan kendaraan 
roda dua maupun roda empat 
sehingga menyulitkan petugas yang 
akan melakukan pembinaan kepada 
masyarakat. 

Kedua, pelayanan keagamaan 
kawasan masyarakat perbatasan di 
Kabupaten Belu masih mengalami 
berbagai problem seperti terbatasnya 
anggaran di samping masalah ekstenal 
berupa lemahnya ekonomi masyarakat, 
rendahnya tingkat pendidikan ditambah 
dengan masalah keamanan di kawasan 
perbatasan. 

Ketiga, interaksi budaya masyarakat 
kawasan perbatasan di Kabupaten Belu 
dengan masyarakat negara Timor Leste 
menjadi faktor yang turut mempengaruhi 
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berbagai aspek, di antaranya sistem nilai, 
sistem kekerabatan, kondisi lingkungan, 
persoalan ekonomi, dan pendidikan yang 
masih rendah. 

Keempat, kebutuhan masyarakat 
kawasan perbatasan di wilayah 
Kabupaten Belu antara lain: penambahan 
sarana dan prasarana rumah ibadat, 
pendidikan, jumlah penyuluh agama, 
sistem seleksi, dana memadai, pelatihan 
dan keterampilan bagi penyuluh agama 
dalam rangka meningkatkan keahlian 
penyuluh. Khussus umat Buddha dan 
Konghucu perlu adanya seksi dalam 
struktur organisasi di Kementerian 
Agama Kabupaten Belu untuk  melayani 
umatnya.

Atas kesimpulan tersebut, 
penelitian ini memberikan saran kepada, 
Pertama, Kementerian Agama perlu 
meningkatan kuantitas dan kapasitas 
serta kualitas tenaga penyuluh agama 

dengan melakukan berbagai pelatihan 
bagi penyuluh agama yang selama 
ini dirasakan belum memadai. Kedua, 
pelayanan keagamaan idealnya dilakukan 
bersamaan dengan peningkatan 
pembangunan ekonomi, pendidikan, 
dan kesehatan di daerah perbatasan. 
Ketiga, pelayanan keagamaan sebagai 
strategi dan misi pelayanan tidak hanya 
dilihat dari segi keimanan tetapi juga 
harus dilihat dalam beberapa aspek 
terutama aspek ekonomi yang selama ini 
wilayah perbatasan dinyatakan daerah 
tertinggal. Keempat, untuk mengentaskan 
ketertinggalan perlu dibangun 
sarana rumah ibadah yang layak dan 
penyelenggaraan pendidian non-
formal dan formal keagamaan sebagai 
bentuk pelayanan keagamaan yang 
menjadi bagian dari upaya peningkatan 
kualitas pengamalan ajaran agama 
bagi masyarakat perbatasan agar tidak 
tertinggal dengan daerah lain. 
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Abstract

This is a qualitative research that is 
conducted in Kejawen (indigenous tradition 
in Java) communities in Pekuncen village, 
Jatiwalwang district, Banyumas regency. 
Data is collected by using interviews, 
observation, and documentation. This 
research describes the spread of traditional 
Javanese by Kyai Bonokeling which has 
variety of rituals such as unggahan and 
udunan that can be an inspiration for 
building or strengthening faith in religious 
harmony. Unggahan or sadran activities 
describe a preparation conducted by 
farmers in facing rice planting season, 
while turunan activities represent a symbol 
of gratitude in having rice harvest season. 
Unggahan or sadran activities also have 
meaning to face the fasting month and 
turunan is as a sign of completion. 

Keywords: Kejawen, Bonokeling, 
Unggahan, and Udunan.

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  
yang dilakukan di Komunitas Adat Kejawen 
di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang, 
Kabupaten Banyumas. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, 
pengamatan, dan dokumentasi, Kajian 
penelitian ini mendeskripsikan penyebaran 
ajaran adat kejawen oleh Kyai Bonokeling 
yang memiliki ragam ritual unggahan dan 
udunan yang bisa menjadi inspirasi dalam 
membangun atau menguatkan kerukunan 
umat beragama. Makna dari kegiatan 
unggahan atau sadran sebagai persiapan 
bagi para petani dalam menghadapi musim 
tanam padi, sedangkan kegiatan turunan 
sebagai tanda syukur dalam menghadapi 
musim panen padi. Makna lainnya yaitu 
kegiatan unggahan atau sadran dalam 
menghadapi bulan puasa Ramadhan, dan 
sebagai tanda selesainya adalah turunan.

Kata kunci: Kejawen, Bonokeling, 
Unggahan, Udunan.

Pendahuluan

Di bagian selatan kawasan Provinsi 
Jawa Tengah, menurut John Pemberton 
sering disebut sebagai Daerah Merah, 
artinya di kawasan selatan Provinsi Jawa 
Tengah itu merupakan suatu kawasan 
yang masih memiliki komunitas yang 
sangat kental dengan tradisi Jawa yang 
diadopsi dari tradisi kerajaan Hindu-
Buddha yang penuh dengan keyakinan 
animisme dan dinamisme (Pemberton, 
2003:368-380).  Animisme adalah aliran 

kepercayaan yang mempercayai realitas 
jiwa sebagai daya kekuatan yang 
luar biasa yang bersemayam secara 
mempribadi di dalam manusia, binatang, 
tumbuh-tumbuhan, dan segala yang 
ada di alam raya ini. Sedangkan makna 
dinamisme adalah doktrin kepercayaan 
yang memandang benda-benda alam 
mempunyai kekuatan keramat atau 
kesaktian yang tidak mempribadi, 
seperti pohon, batu, hewan, dan manusia 
(Romdlon dkk, 1988:36-43).
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Geertz (1976:14) mengungkapkan 
ketika Islam datang di wilayah Jawa 
bagian selatan terjadi proses pertemuan 
dengan budaya lokal Jawa sehingga 
melahirkan model keberagamaan yang 
sinkretis yang sering disebut dengan 
Islam Abangan. Hal ini berbeda dengan 
komunitas yang mendiami bagian utara 
wilayah Jawa Tengah yang sering disebut 
sebagai Islam Santri. 

Di bagian selatan wilayah Provinsi 
Jawa Tengah, salah satu wilayah yang 
masih memiliki tradisi Jawa bernuansa 
mistis adalah Desa Pekuncen dengan 
adanya Komunitas Islam Aboge yaitu 
suatu masyarakat Islam yang masih 
menggunakan dan mengamalkan 
kalender Jawa. Nilai budaya yang 
religius magis ikut memberikan arah 
pembentukan sistem budaya, sistem 
sosial, dan hasil kebudayaan fisik yang 
bercorak Islam Jawa (Amin, 2002:279-
281). Mereka penganut Islam Jawa Kejawen 
dalam arti terdapat perpaduan di antara 
dua atau lebih budaya, yaitu animisme, 
Hindu, Budha, dan unsur pribumi 
(Sutiyono, 2010: 42). 

Kejawen berasal dari kata Jawa yang 
artinya di dalam bahasa Indonesia yaitu 
segala yang berhubungan dengan adat 
dan kepercayaan Jawa (Yana, 2010:109). 
Inti penting dari kejawen adalah 
kebatinan, yaitu elaborasi kehidupan 
bathin dan diri manusia (Mulder, 1999:62-
63). Sedangkan menurut Frans Magnis 
Suseno (2001) bahwa pandangan dunia 
Jawa bertolak dari perbedaan antara 
segi lahir dan segi bathin. Menurut 
Frans Magnis Suseno bahwa segi bathin 
dalam perspektif kejawen adalah sikap 
subyektifitas atau lebih ditekankan pada 
rasa dalam pencapaian kesempurnaan. 

Mereka meyakini bahwa leluhur 
mereka dikenal dengan nama Kyai 
Bonokeling yang berasal dari Pasir 
Luhur yang merupakan wilayah bekas 
kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kyai 
Bonokeling datang ke Desa Pekuncen 

melakukan babad alas membuka lahan 
pertanian dan menyebarkan ajaran 
kepercayaannya dengan mengakomodasi 
berbagai macam tata nilai budaya lokal. 
Mereka sebagai penganut Islam Kejawen 
memiliki banyak ritual kepercayaan baik 
yang merupakan kegiatan terjadwal 
maupun yang tidak terjadwal. 

Aktifitas ritual ziarah dilakukan di 
Situs Bonokeling. Ziarah adalah bagian 
dari tradisi perjalanan seorang muslim 
(Eickelman and Piscatory, 1990:xii). Ziarah 
makam merupakan satu dari sekian 
tradisi yang hidup dan ber kembang 
dalam masyarakat Jawa (Fahmi, 2012:132). 
Nyadran bagi masyarakat Jawa memiliki 
makna sebagai tradisi membersihkan 
kuburan para leluhur, menabur bunga, 
dan membaca doa-doa sambil membakar 
dupa (Koenjaraningrat, 1979:364). Kata 
nyadran berasal dari bahasa Sanskerta 
yaitu Sraddha, artinya mengunjungi 
makam leluhur untuk membersihkan 
makam dan menabur bunga (Guillot, 
2010:242). Kata nyadran berarti juga 
selamatan atau sesaji (Suyono, 2012:160-
161). Upacara slametan bersifat keramat 
dengan getaran emosi penuh khusyu dan 
khidmat mengharapkan keselamatan dan 
kebahagiaan serta terlepas dari bahaya/
malapetaka yang tidak dikehendaki 
(Muhaimin, 2004:170). Ritual atau upacara 
pokok dalam Kejawen adalah selametan 
atau kenduri (Yana, 2010:118). Selametan 
ini dapat berupa upacara atau ritual 
kepercayaan. Kata Selametan berasal dari 
bahasa Jawa, yaitu Selamet yang memiliki 
arti Selamat atau terhindar dari bahaya dan 
malapetaka yang menimpanya. Selametan 
juga memberi makna dengan sebuah 
upacara keagamaan yang melambangkan 
kesatuan mistis dan sosial, di dalamnya 
terdapat handai taulan, tetangga, rekan 
kerja, dan sanak saudara, mereka duduk 
bersama dan berkeliling di suatu tempat 
(Geertz, 1983:13). Selametan merupakan 
unsur terpenting dari ritus dan upacara 
dalam sistem religi orang Jawa. Selametan 
diadakan dengan maksud untuk 
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memelihara rasa solidaritas di antara 
peserta ritual keagamaan sekaligus 
dalam rangka menjaga hubungan baik 
dengan arwah leluhur (Geertz, 2013:112). 
Bagi masyarakat Jawa, selametan tidak 
hanya sebagai wujud ritual religius saja, 
tapi selametan juga untuk merekatkan 
kerukunan dan keselarasan, untuk 
mewujudkan ketenteraman, dan 
kekuatan gotong royong (Widagdho 
dalam Amin, 2000:74).

Mereka masih menjaga tradisi 
kejawen yang sudah diwariskan oleh 
nenek moyang mereka sejak berpuluh – 
puluh tahun yang lalu. Mereka terpusat 
di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, 
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 
Pengikutnya tersebar mulai dari pesisir 
selatan pulau Jawa sampai dengan 
Banyumas. Masyarakat Desa Pekuncen 
ini masih melakukan sistem ritual yang 
di dalamnya terdapat berbagai macam 
varian kearifan lokal yang mampu 
berfungsi sebagai elemen pembangun 
dan perekat kerukunan antarwarga. 
Mereka memiliki ritual kepercayaan 
yang dilakukan setiap tahun yaitu ritual 
unggahan dan udunan. Alasan pemilihan 
Desa Pekuncen menjadi tempat kajian 
penelitian adalah mayoritas penduduk 
di Desa Pekuncen merupakan penghayat 
kejawen yang di dalam siklus kehidupan 
sehari-harinya selalu berkaitan dengan 
ritual-ritual selametan. 

Oleh karena itu, tulisan ini 
mendeskripsikan antara lain Pertama, 
bagaimana penyebaran ajaran kejawen di 
Desa Pekuncen; Kedua, ragam ritual yang 
dilakukan oleh komunitas adat kejawen di 
Desa Pekuncen dengan mendeskripsikan 
ritual komunitas adat kejawen yang 
sarat dengan nilai sakral, keramat, dan 
penuh simbol yang digunakan namun di 
dalamnya terdapat kearifan lokal yang 
mampu menjadi elemen pembangun dan 
penguat kerukunan antarmasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi suatu fenomena 
budaya lokal bernuansa Islam Jawa 
dengan mendeskripsikan pemahaman 
keagamaan dan budaya dari Komunitas 
Adat Kejawen di Desa Pekuncen sehingga 
dapat ditemukan hasilnya yaitu siapakah 
yang menyebarkan ajaran kejawen 
pertama kali dan perkembangan ajarannya 
di Desa Pekuncen; dan bagaimana ragam 
ritual yang di dalamnya terdapat kearifan 
lokal yang dapat membangun dan 
memperkuat kerukunan antarmasyarakat 
di Desa Pekuncen.

Adapun kerangka analitik yang 
digunakan adalah apa yang seperti 
dijelaskan Koentjaraningrat (1986:187) 
yang menyatakan tentang makna 
kebudayaan merupakan keseluruhan 
sistem gagasan, tindakan, dan hasil 
karya manusia dalam rangka kehidupan 
masyarakat yang dijadikan milik diri 
manusia dengan belajar. setiap budaya 
terdapat kerangka kebudayaan yang 
mencakup sistem nilai-nilai, etos, 
agama, dan ideologi yang menentukan 
cara berpikir seseorang. Pada kerangka 
kebudayaan inilah semua yang ada di 
dunia ini dapat dimengerti dan dinilai, 
sehingga perilaku kehidupan manusia 
bisa dilaksanakan dan diuraikan 
sebagaimana mestinya. Perilaku 
kehidupan manusia maupun masyarakat 
dapat dinilai melalui berbagai 
pengalaman atau pengamatan yang 
dilakukan oleh seseorang (Kuntowijoyo, 
2006:47). 

Sehingga sangat beralasan jika 
Greertz (dalam Ridwan 2007:27-38) 
mengatakan bahwa kearifan lokal 
merupakan entitas yang sangat 
menentukan harkat dan martabat 
manusia dalam komunitasnya. Hal itu 
berarti kearifan lokal yang di dalamnya 
berisi unsur kecerdasan kreativitas dan 
pengetahuan lokal dari para elit dan 
masyarakatnya adalah yang menentukan 
dalam pembangunan peradaban 
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masyarakatnya. Geertz menyatakan 
bahwa setiap komunitas memiliki kearifan 
lokal yang merupakan entitas yang 
sangat menentukan harkat dan martabat 
manusia dalam komunitasnya. Hal itu 
berarti kearifan lokal yang berisi unsur 
kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan 
lokal dari para elit dan masyarakatnya 
akan menentukan pembangunan 
peradaban masyarakatnya. 

Dalam kehidupan masyarakat, 
kearifan lokal tidak dapat dipisahkan 
dengan adat budaya. Sedangkan adat 
budaya merupakan sistem yang berkaitan 
dengan ide-ide atau nilai-nilai yang dianut 
oleh kelompok masyarakat, sehingga 
dapat dikatakan sebagai perwujudan 
budaya lokal. Bahkan menurut Gustav 
Klemm, adat budaya dapat didefinisikan 
sebagai adat-istiadat (Winich, 1977:225). 
Kearifan lokal memiliki fungsi penting 
sebagai media resolusi konflik keagamaan 
(Haba dalam Abdullah, 2008: 334-335). 
Selain berfungsi untuk mengembangkan 
kerukunan dan memelihara kerukunan, 
kearifan lokal terkadang bisa memicu 
konflik. Hal tersebut potensial terjadi 
pada masyarakat yang sudah bercampur 
dan multikultur, terutama yang telah 
terpolarisasi karena agamanya (Rasyidin 
dalam Rohimin, 2009: 220-229). 

Pandangan John Haba (dalam 
Abdullah, 2008:334-335) bahwa kearifan 
lokal mengacu pada berbagai kekayaan 
budaya yang bertumbuh kembang dalam 
sebuah masyarakat dikenal, dipercayai 
dan diakui sebagai elemen-elemen 
penting yang mampu mempertebal kohesi 
sosial di antara warga masyarakat. John 
Haba berpendapat  bahwa terdapat lima 
peran vital kearifan lokal sebagai media 
resolusi konflik keagamaan Pertama 
adalah kearifan lokal sebagai penanda 
identitas sebuah komunitas. Identitas 
tersebut menunjukkan bahwa komunitas 
tersebut memiliki budayaperdamaian 
yang berarti menunjukkan komunitas 
tersebut merupakan komunitas yang 

beradab. Kedua, kearifan lokal sendiri 
menyediakan adanya aspek kohesif 
berupa elemen perekat lintas agama, 
lintas warga, dan kepercayaan. Dalam 
konteks ini, kearifan lokal dapat 
diartikan sebagai ruang maupun arena 
dialogis untuk melunturkan segala jenis 
esklusivitas politik identitas yang melekat 
di antara berbagai kelompok. Ketiga, 
kearifan lokal sebagai bagian dari resolusi 
konflik alternatf justu lebih ke arah 
mengajak semua pihak untuk berunding 
dengan memanfaatkan kedekatan emosi 
maupun kultural. Keempat, kearifan 
lokal memberi warna kebersamaan bagi 
sebuah komunitas dan dapat berfungsi 
mendorong terbangunnya kebersamaan, 
apresiasi, sekaligus sebagai sebuah 
mekanisme bersama menepis berbagai 
kemungkinan yang dapat meredusir, 
bahkan merusak solidaritas komunal, 
yang dipercaya berasal dan tumbuh di 
atas kesadaran bersama, dari sebuah 
komunitas yang terintegrasi. Kelima, 
kearifan lokal akan mengubah pola pikir 
dan hubungan timbal balik individu 
dan kelompok, dengan meletakkan 
di atas kebudayaan yang dimiliki. 
Keenam, kearifan lokal dapat mendorong 
proses apresiasi, partisipasi sekaligus 
meminimalisir anasir yang merusak 
solidaritas dan integrasi komunitas.

Kerukunan hidup umat beragama 
berarti perihal hidup rukun yaitu 
hidup dalam suasana baik dan damai, 
tidak bertengkar dan bersatu hati. 
Dalam terminologi yang digunakan 
oleh pemerintah secara resmi, konsep 
kerukunan hidup beragama mencakup 
tiga kerukunan yaitu kerukunan intern 
umat beragama, kerukunan antar umat 
yang berbeda-beda agama, dan kerukunan 
antara (pemuka) umat beragama dengan 
Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut 
biasa disebut dengan istilah Tri Kerukunan 
(Sudjangi et.al, 2003:6).

Kementerian Agama mengem-
bangkan Tri Kerukunan Umat Beragama 
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ketika dipimpin Prof. DR. H. A. Mukti 
Ali dengan program mengembangkan 
forum musyawarah antar umat 
beragama. Program tersebut pada 
masa kepemimpinan Menteri Agama 
H. Alamsyah Ratu Perwiranegara pada 
masa Orde Baru di bawah pemerintahan 
Presiden Soeharto dengan membentuk 
Badan Musyawarah Antar Umat 
Beragama dan mengembangkan konsep 
trilogi kerukunan, yaitu kerukunan 
intern umat beragama, kerukunan antar 
umat beragama, dan kerukunan antara 
umat beragama dengan pemerintah 
(Muhammad, 2013:125-128). 

Pengertian kerukunan umat 
beragama adalah terciptanya suatu 
hubungan yang harmonis dan dinamis 
serta rukun dan damai diantara 
sesama umat beragama di Indonesia, 
yakni hubungan harmonis antar umat 
beragama, antara umat yang berlainan 
agama dan antara umat beragama dengan 
pemerintah dalam usaha memperkokoh 
persatuan dan kesatuan bangsa serta 
meningkatkan amal untuk bersama-
sama membangun masyarakat sejahtera 
lahir dan batin (DEPAG RI, 1989:90). 
Hubungan timbal balik tersebut dapat 
terjadi dalam berbagai bentuk, yang 
menurut Kimball Young bahwa bentuk-
bentuk interaksi sosial ada dua komponen 
yaitu kerjasama dan oposisi. Kerjasama 
akan melahirkan akomodasi, sedangkan 
oposisi akan melahirkan pertentangan 
(Young, 1964:220).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif, artinya dalam 
penelitian ini peneliti mencari deskripsi 
yang menyeluruh, mendalam, dan 
cermat (Strauss dan Juliet Corbin, 
2007:5). Metode penelitian deskriptif 
adalah suatu metode dalam meneliti 
kasus sekelompok manusia, suatu obyek, 
suatu kondisi suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 
sekarang. Tujuan penelitian deskriptif 
adalah untuk membuat suatu gambaran 
atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
serta hubungan antara fenomena yang 
diselidiki (Nasir, 1985: 63). 

Penelitian secara kualitatif 
diharapkan dapat memahami makna, 
baik dari pemikiran maupun tindakan 
dari objek penelitian (Saidi, 2004). 
Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi 
agama (Connolly (Ed.),  2002:267). Pada 
penelitian ini, agama menjadi bagian 
dari kehidupan nyata pemeluknya yang 
terlihat dalam kehidupan keseharian 
pemeluk agama, gagasan, aktifitas dan 
karya pemeluk agama (Kahmad, 2002:88). 
Dengan kata lain, pendekatan sosiologi 
agama mempelajari aspek sosial agama 
(Suprayogo dan Tabrani, 2003:61). 

Pengumpulan data dilakukan 
dengan Teknik Interview (Hadari, 1990:60), 
Teknik Observasi (Hadari, 1990:100) dan 
Teknik Dokumentasi  (Priyadi, 2011:79). 
Teknik wawancara dilakukan secara 
mendalam (depth inerview) dengan 
mewawancarai pimpinan/sesepuh 
komunitas adat kejawen di Desa Pekuncen, 
Penganut Kejawen, pejabat Kementerian 
Agama Kabupaten Banyumas, 
Penyuluh Agama Kementerian Agama 
Kabupaten Banyumas, tokoh agama, 
serta tokoh masyarakat. Teknik observasi 
dimaksudkan untuk memperoleh data-
data pengamatan tentang interaksi 
sosial dan hubungan umat beragama 
di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa 
Tengah. Sedangkan telaah dokumentasi 
dipergunakan untuk mendukung hasil 
observasi dan wawancara, terutama data 
dari penyuluh agama dan kelompok 
masyarakat adat kejawen tentang sejarah 
penyebaran ajaran kejawen di Kabupaten 
Banyumas. Data penelitian melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi 
yang diproses melalui pencatatan yang 
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kemudian disusun dalam bentuk teks 
(Miles and Huberman, 1992:15).

Dari hasil pengumpulan data 
tersebut, kemudian dilakukan analisis. 
Analisis penelitian ini tidak hanya 
dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang 
dideskripsikan, tetapi sedapat mungkin 
memberi kejelasan obyek penelitian 
(Moleong, 2000:36). Data dianalisis dengan 
tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan (Miles 
and Huberman, 1992:16).

Temuan dan Pembahasan

Sekilas Desa Pekuncen

Desa Pekuncen memiliki batas 
wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan 
dengan Desa Kedungwringin; di sebelah 
selatan berbatasan dengan Kabupaten 
Cilacap; di sebelah barat daya berbatasan 
dengan Desa Gunung Wetan; dan di 
sebelah timur berbatasan dengan Desa 
Karang Lewas. Desa Pekuncen memiliki 
tiga dusun yaitu Dusun Pekuncen, Dusun 
Kalisalak, dan Dusun Kalilirip. Luas Desa 
Pekuncen mencapai 506,73 ha. 

Luas Desa Pekuncen mencapai 
506,73 ha tersebut terdiri atas tanah 
sawah, tanah kering, tanah perkebunan, 
tanah fasilitas umum. Tanah sawah 
sifatnya sebagai tanah sawah tadah hujan 
seluas 88,83 ha. Tanah kering berupa 
tanah tegal/ladang seluas 307, ha, dan 
tanah pemukiman seluas 77,55 ha. Tanah 
perkebunan negara seluas 4,84 ha, dan 
tanah fasilitas umum seluas 14,58 ha,  
yang terdiri atas tanah kas desa (tanah 
bengkok) seluas 7,12 ha, lapangan 7,46 ha, 
tanah perkantoran pemerintah seluas 7,01 
ha, dan lain-lainnya mencapai 6,83 ha.

Desa yang memiliki jumlah kepala 
keluarga mencapai sebanyak 1.356 KK, 
dari data kependudukannya bahwa 
penduduknya yang pendidikannya 
masuk kategori belum sekolah sebanyak 

299 orang, penduduk yang memiliki usia  
7-15 tahun yang tidak pernah menempuh 
pendidikan sekolah sebanyak 279 orang, 
sedangkan jumlah penduduk yang 
pernah sekolah SD namun tidak tamat 
pendidikannya sebanyak 655 orang, 
penduduk yang tamat SD sebanyak 
1.973 orang, penduduk yang tamat 
SLTP sebanyak 725 orang, penduduk 
yang tamat SLTA sebanyak 690 orang, 
sedangkan penduduk yang memiliki 
pendidikan D1, D2 dan D3 sebanyak 12 
orang, dan penduduk yang berpendidikan 
S1 sebanyak 16 orang. Di Desa Pekuncen, 
secara keseluruhan total jumlah penduduk 
mencapai sebanyak 5.163 orang, yang 
terdiri atas laki-laki sebanyak 2.542 orang 
dan perempuan sebanyak 2.621 orang. 
Jika dilihat agamanya, jumlah penduduk 
yang beragama Islam sebanyak 5.158 
orang dan penduduk yang beragama 
Kristen sebanyak 5 orang. 

Nama Pekuncen diambil dari kata 
sucen berarti suci. Pekuncen sebuah desa 
yang bermakna kesucian. Sejarah Desa 
Pekuncen dikenal sebagai desa yang 
memiliki komunitas masyarakat adat 
kejawen. Seorang tokoh yang diyakini 
sebagai orang pertama penyebar ajaran 
kejawen bernuansa nilai-nilai agama 
Islam Sinkritisme adalah Kyai Bonokeling 
sebagai tokoh penyebar Islam di 
Jatilawang yang memadukan Islam dan 
unsur kejawen yang sangat kuat. Ajaran 
yang diberikan oleh Kyai Bonokeling 
belum sempurna pada masa itu, namun 
Kyai Bonokeling sudah wafat dipanggil 
menghadap Tuhan Sang Pencipta. 
Oleh pengikutnya, Kyai Bonokeling 
dimakamkan di tempat yang dihuni 
oleh pengikutnya secara turun temurun 
(Soewanto, 2009:20-21). 

Di daerah ini dikenal adanya seorang 
bonggol atau ketua adat atau kyai kunci 
yang menguasai tradisi lokal bercorak 
kejawen. Itulah sebabnya, masyarakat 
Bonokeling lebih suka disebut sebagai 
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Islam Jawa yang sangat kental dengan 
tradisi-tradisi lokal. Komunitas Islam 
Aboge di Desa Pekuncen Kecamatan 
Jatilawang Kabupaten Banyumas lebih 
dominan abangannya, karena lebih banyak 
melakukan tradisi-tradisi lokal, seperti 
ritual siklus hidup, ritual siklus ekologi, 
dan ritual siklus hari suci. Sementara 
salat lima waktu tidak dilakukan oleh 
para penganutnya. Karena itu, komunitas 
Islam Aboge di Desa Pekuncen Kecamatan 
Jatilawang Kabupaten Banyumas lebih 
dikenal dengan “Islam Candi”, yang 
memiliki pedoman poros keyakinannya 
berdasarkan pada “punden”, yakni tempat 
suci (makam/ kuburan).

Di Pekuncen, juru kunci yang 
pernah menjabat dari awal hingga 
sekarang adalah sebagai berikut : 1). Cakra 
Pada, 2). Soka Candra, 3). Candrasari, 
4). Raksa Candra, 5).  Praya Bangsa, 
6).  Pada Sari, 7).  Singa Pada, 8).  Jaya 
Pada, 9).  Partareja, 10). Arsapada, 11). 
Karyasari, 12). Mejasari, 13). Kartasari. 
Saat ini komunitas adat kejawen di Desa 
Pekuncen dipimpin seorang kyai kunci, 
yakni Kartasari. Kyai kunci tersebut 
dibantu oleh lima orang wakil kyai kunci 
(bedogol), yaitu: Kyai Wangsapada, Kyai 
Padawirya, Kyai Nayaleksana, Kyai 
Wiryatpada, dan Kyai Padawitana. Kyai 
kunci merupakan pemimpin spiritualitas 
tertinggi di kalangan komunitas Islam 
kejawen Bonokeling yang memiliki 
tanggung jawab mengayomi dan 
melestarikan adat istiadat dan atau 
nilai-nilai agama lokal. Mereka adalah 
pemimpin spiritualitas tertinggi di 
kalangan komunitas Islam kejawen 
Bonokeling yang memiliki tanggung 
jawab mengayomi dan melestarikan adat 
istiadat dan atau nilai-nilai agama lokal. 
Karena itu, kyai kunci harus dipilih secara 
ketat oleh penganutnya dengan berbagai 
persyaratan. 

Proses pemilihan kyai kunci dipilih 
melalui agenda musyawarah seluruh 

anggota trah komunitas Bonokeling 
(anak cucu atau kerabat-kerabatnya) 
setelah kyai kunci yang menjabat wafat 
di hari ketujuh dari tanggal kematiannya. 
Penerus jabatan kyai kunci dipilih 
seorang calon kyai kunci  yang diambil 
dari keluarga kyai kunci yang berasal 
dari turunan wali (garis laki-laki), baik 
jalur menyamping atau jalur ke bawah. 
Tempat pemilihan dilaksanakan di Bale 
Malang, yaitu sebuah tempat pertemuan 
yang berada  di sebelah Bale Pasemuan. 
Dalam pemilihan kyai kunci ini harus 
diketahui oleh Kepala Desa Pekuncen. 
Agak berbeda dengan proses pemilihan 
kyai kunci, dalam proses pemilihan wakil 
kyai kunci, yakni bedogol, pemilihannya 
adalah musyawarah seluruh anak 
cucu wakil kyai kunci yang meninggal 
dunia, hanya saja tidak harus diketahui 
oleh Kepala Desa Pekuncen melainkan 
cukup diketahui oleh kyai kunci. Model 
kepempinan ini bersifat turun temurun 
atas dasar kekerabatan dan atau 
kekeluargaan. Masing-masing bedogol 
tersebut memiliki kerabat keturunan 
sendiri-sendiri, akan tetapi mereka saling 
membantu dan saling menghormati 
antara satu dengan yang lain. Selain 
itu, mereka saling menjaga kerukunan 
dan harmoni dengan lingkungan dan 
antarkeluarga bedogol lainnya.

Kyai Kunci dan Wakil Kyai Kunci 
(bedogol) dalam aktifitas kehidupan 
sehari-harinya bertempat tinggal dengan 
menempati sebuah rumah dinas yang 
disebut kongsen. Rumah dinas (kongsen) 
dibangun oleh anak putu trah Kyai 
Bonokeling sebanyak enam rumah dinas 
yaitu satu rumah dinas untuk Kyai Kunci 
dan lima rumah dinas untuk bedogol. Anak 
putu Kyai Bonokeling juga membangun 
tempat memuji yang disebut Bale 
Pasemuan, dan juga mendirikan sebuah 
tempat menggelar pertemuan anak putu 
dalam menyelenggarakan upacara ritual 
yaitu Bale Malang di Desa Pekuncen. 
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Sejarah Masuknya Agama Islam di 
Desa Pekuncen

Sejarah penyebaran Islam di Desa 
Pekuncen tidak bisa dipisahkan dengan 
sejarah masuknya Islam di Kabupaten 
Banyumas di era Kesultanan Demak. 
Sejak runtuhnya kerajaan Majapahit di 
tahun 1518 M, maka periode kelahiran 
Kerajaan Islam Demak dimulai di Pulau 
Jawa (Simuh, 1995:110). Kesultanan ini 
telah banyak berjasa dalam mengislamkan 
tanah Jawa. Kesultanan mengutus 
beberapa orang untuk mengembara di 
beberapa daerah, termasuk di Kabupaten 
Banyumas. Di daerah ini, ada beberapa 
kyai yang diutus adalah Kyai Pasir Luhur 
(Kyai Makdum Wali), Kyai Cikakak 
(Kyai Mustoleh), dan Kyai Bonokeling.  
Ketiga kyai tersebut memiliki pembagian 
tugas, yakni Kyai Pasir Luhur bertugas 
di Kabupaten Banyumas bagian utara; 
Kyai Cikakak bertugas di Kabupaten 
Banyumas bagian tengah, dan Kyai 
Bonokeling bertugas di Kabupaten 
Banyumas bagian selatan. Bonokeling 
adalah nama samaran bukan nama asli 
sesungguhnya. Bonokeling artinya wadah 
hitam yang berasal dari kata Bono berarti 
wadah dan keling berarti hitam (Yodhi 
Yudono, 2012).   

Sejarah Penyebaran Aliran Kejawen di 
Desa Pekuncen

Di Kabupaten Banyumas ini ada tiga 
titik pusat persebaran komunitas Islam 
Aboge, yaitu di Cikawong Kecamatan 
Pekuncen; di Cikakak Kecamatan Wangon; 
dan di Pekuncen Kecamatan Jatilawang. 
Ketiga titik pusat ini tidak diketahui titik 
temunya, akan tetapi jika dilihat dari 
jabatan juru kunci yang menjabat seumur 
hidup, maka urutan jabatan sebagai juru 
kunci yang ke 12. Jika setiap juru kunci 
menjabat sebanyak 30 tahun, maka kurun 
waktu perkembangan komunitas Islam 
Aboge di daerah Kabupaten Banyumas 
ini sekitar 360 tahun. Hal ini berarti 

bahwa komunitas Islam Aboge sudah 
berkembang sekitar abad ke 15 - 16. 
Namun, dalam memegang jabatannya 
tidak semua kyai kunci menjabat dalam 
waktu yang lama, sehingga hal ini 
dimungkinkan bahwa komunitas Islam 
Aboge baru berkembang di daerah 
Banyumas sesudah abad tersebut. 

Kyai Bonokeling merupakan 
sosok yang berasal dari Kadipaten 
Pasir Luhur yang berada di bawah 
Kerajaan Pejajaran atau Galuh-Kawali. 
Kyai Bonokeling adalah putra seorang 
bangsawan Kadipaten Pasir Luhur yang 
meninggalkan kadipaten karena adanya 
perbedaan prinsip dengan ayahandanya, 
yakni Adipati Banyak Blanak. Pada masa 
itu, Kadipaten Pasir Luhur di bawah 
pimpinan Adipati Raden Banyak Blanak 
dan Patihnya yang bernama Wirakencana 
alias Raden Banyak Glek. Ketika terjadi 
islamisasi di daerah ini, nampaknya 
belum berhasil secara sempurna sehingga 
Islam tidak berkembang secara utuh. 
Akiibat pertentangan tersebut akhirnya 
ayahanda dikubur hidup-hidup di daerah 
Cimelang, sedangkan Kyai Bonokeling 
melarikan diri hingga akhirnya menetap 
dan membuka lahan pertanian (among 
tani) di Desa Pekuncen dan mengajarkan 
tata cara bercocok tanam dan beternak 
(Ridwan, 2008:64-65).

Kyai Bonokeling memiliki 
guru spiritual bernama Ki Kajoran 
yang memiliki wilayah kekuasaan di 
Grumbul Kalisalak yang saat ini disebut 
Pedukuhan dalam sistem pemerintahan 
di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang 
Kabupaten Banyumas. Ki Kajoran 
adalah pengelana sakti mandraguna 
dari Kerajaan Mataram yang melakukan 
perjalanan dan kemudian menetap di 
Grumbul Kalisalak sejak tahun 1622. Pada 
masa penjajahan VOC, saat pemerintahan 
Belanda menguasai tanah jawa, VOC 
menyebut Ki Bonokeling dikenal dengan 
nama panggilan Panembahan Senopati 
Kajoran. Bahkan VOC juga menyebutnya 
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sebagai Pangeran Untung Suropati yang 
juga memiliki nama Khilaf Sejati Retno 
Kunang-Kunang. Kedatangan Ki Kajoran 
di Kalisalak lebih awal dibandingkan 
kedatangan Ki Bonokeling di Pekuncen 
(Ki Darso. Wawancara. 18 Maret 2014). 

Hubungan guru dengan murid 
antara Kyai Bonokeling dengan Ki Kajoran 
ditaati hingga saat sekarang dengan 
keyakinan takut melanggar jalinan 
pernikahan antaranakputu Pekuncen. 
Sebenarnya yang melarang pernikahan 
bukanlah Ki Kajoran, namun salah satu 
sesepuh leluhur Grumbul Kalisalak yang 
bernama Eyang Adipati Mruyung. Bagi 
anak putu Pekuncen yang melanggar, 
maka akibat yang akan diterima adalah 
kesulitan hidup bahkan kematian seperti 
yang telah disabdakan oleh Eyang 
Adipati Mruyung. Inilah bentuk konflik 
antaranakputu trah Kyai Bonokeling 
dengan Ki Kajoran terkait peristiwa 
perkawinan pada masa silam dan 
dimungkinkan juga dengan perbedaan 
status sosial antara Kyai Bonokeling 
dengan Ki Kajoran. Sebagai murid dari 
Ki Kajoran, pengaruh Kyai Bonokeling 
ternyata lebih luas dibandingkan Ki 
Kajoran yang menjadi gurunya. Trah 
anak putu Ki Kajoran hanya ada di 
Grumbul Kalisalak dan sebagian tersebar 
bertempat tinggal di sekitar wilayah 
Pekuncen, sedangkan trah anak putu Kyai 
Bonokeling menyebar bertempat tinggal 
hingga sampai di Kabupaten Cilacap (Ki 
Darso. Wawancara. 18 Maret 2014; Kyai 
Sumitro. Wawancara. 16 Maret 2014). 

Sejarah penyebaran pengajaran 
Islam yang belum sempurna 
mengakibatkan ada rukun Islam 
yang belum diajarkan oleh Kyai 
Bonokeling. Tradisi Jawa dengan nuansa 
keberagamaan sinkretisme tersebut masih 
sangat kuat mengakar di masyarakat adat 
kejawen di Desa Pekuncen, Kecamatan 
Jatilawang, Kabupaten Banyumas. 
Meskipun di Desa Pekuncen penganut 
agama Islam adalah mayoritas, namun 

bukan berarti Islam yang di Desa 
Pekuncen dapat disebut sebagai Islam 
Santri seperti disampaikan oleh Kyai 
Sumitro dari Pokmas Bonokeling bahwa 
“wong iku yen ora nyantri ya nyandi” (Kyai 
Sumitro. Wawancara. 16 Maret 2014). 

Kyai Bonokeling sebagai orang 
pertama yang menyebarkan ajaran 
kejawen yang bernuansa nilai-nilai 
keislaman di desa Pekuncen, bagi anak 
putu trah Kyai Bonokeling meyakini 
rukun iman yaitu percaya kepada Allah, 
Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, 
malaikat, al Qur’an, dan hari akhir. 
Namun, rukun Islam bagi anak putu 
trah Kyai Bonokeling hanya tiga, yaitu 
syahadat, puasa, dan zakat. Komunitas 
penganut Islam Bonokeling tidak 
melaksanakan salat lima waktu. Kini, 
ajaran Kyai Bonokeling tersebut masih 
dijaga oleh penganutnya secara turun 
temurun dengan sistem kekerabatan 
yang sangat ketat. Mereka membangun 
komunitas dengan berbasis pada ajaran 
leluhurnya. Menurut Kayim Desa 
Pekuncen yang bernama H. Arlam, bahwa 
90 % masyarakat Desa Pekuncen adalah 
meyakini Islam Kejawen dan hanya 10 % 
masyarakat yang melaksanakan sholat 
lima waktu di sekitar rumah tinggalnya 
di Desa Pekuncen (H. Arlam. Wawancara. 
16 Maret 2014).

P r o s e s i  R i t u a l  d a n  N i l a i - N i l a i 
Kerukunannya

Perlon Nyadran (Unggah-Unggahan)

Perlon sadran atau perlon unggahan 
dilaksanakan di hari Jumat pada bulan 
Ruwah (bulan Sya’ban) yaitu menjelang 
bulan puasa Ramadhan. Tujuan kegiatan 
unggahan atau sadran yaitu sebagai 
persiapan bagi para petani dalam 
menghadapi musim tanam padi. Secara 
kronologis, urutan Perlon sadran atau 
perlon unggahan adalah sebagai berikut: a). 
Kyai kunci menentukan hari pelaksanaan 
ritual nyadran; b). Kyai kunci dan 
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Bedogol memberitahukan kepada anak 
putu trah Bonokeling dengan mengirim 
utusan pembawa berita; c). Pada hari 
Kamis, sehari sebelum pelaksanaan 
nyadran, ribuan anak putu trah 
Bonokeling bersama para tamu lainnya 
datang dari berbagai daerah, seperti 
Daun Lumbung, Kesugihan, Kalikudi, 
Adiraja, Adipala, Kroya, Binangun, Jeruk 
Legi, dan berbagai wilayah di Kabupaten 
Banyumas. Mereka berjumlah tidak 
hanya ratusan, tetapi ribuan. Dengan 
dipimpin Bedogol, mereka datang 
dengan membawa bahan makanan 
untuk dimasak dalam perhelatan ritual 
unggahan tersebut. Mereka membawa 
bahan-bahan seperti beras, hasil bumi, 
binatang piaraan, dan sebagainya; d). 
Penjemputan rombongan oleh utusan 
Kyai Kunci dan Bedogol sesuai dengan 
jalur jaringan anak putu trah Bonokeling; 
e). Komunitas anak putu trah Bonokeling 
yang datang dari Kecamatan Jatilawang 
yang dikenal dengan Sukuraja, antara 
lain berasal dari Tinggar Jaya, Gunung 
Wetan, Genta Wangi, dan Pekuncen 
mempersiapkan masakan untuk acara 
dzikiran; f). Penyembelihan hewan 
ternak untuk dipakai di acara selametan; 
g). Pada hari Jum’at dimulai pagi hingga 
malam hari diadakan ziarah ke Makam 
Eyang Bonokeling dan makam-makam 
lainnya yang berada di sekitarnya; h). 
Dengan selesainya prosesi ziarah, mereka 
berkumpul untuk mengadakan selametan 
dan doa bersama yang dipimpin oleh juru 
kunci.

Nilai-Nilai Kerukunan pada Perlon 
Unggah-Unggahan

Perlon Unggah-Unggahan 
memberikan nuansa kerukunan bagi trah 
Kyai Bonokeling dan masyarakat Desa 
Pekuncen. Rombongan trah Bonokeling 
datang ke Desa Pekuncen dengan 
bergotong-royong membawa hasil bumi 
dengan berjalan kaki. Makna ritual jalan 
kaki bagi anak putu trah Bonokeling 

sebagai lambang keharmonisan 
dengan alam lingkungan. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk melestarikan tradisi 
budaya leluhur atau sesepuhnya. Mereka 
saling bekerjasama memanggul hasil 
bumi. Budaya ikhlas menjadi landasan 
anak putu trah Kyai Bonokeling. 
Sepanjang jalan yang dilalui oleh 
rombongan, secara sukarela masyarakat 
yang bertempat tinggal di sepanjang jalan 
itu menyediakan berbagai macam jenis 
makanan seperti kelapa muda, pisang 
rebus, jajanan pasar, dan bermacam-
macam jenis minuman dingin untuk 
dinikmati oleh rombongan baik yang 
berasal dari Kabupaten Cilacap maupun 
Kabupaten Banyumas.

Ketika sampai di perbatasan antara 
Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten 
Cilacap, maka prosesi penyambutan dan 
serah terima barang bawaan. Semua 
barang bawaan diatur berderet secara 
rapi di pinggir jalan. Setelah ada ijab 
qabul serah terima barang bawaan maka 
barang bawaan itu di ambil alih dibawa 
dengan cara dipikul oleh rombongan 
penjemput dari Desa Pekuncen. Kegiatan 
gotong-royong dalam budaya Jawa 
dikenal dengan istilah sambat-sinambat 
yaitu tolong menolong antara sesama 
warga masyarakat pada waktu punya 
hajat (Akkeren, 1970:22). Adapun istilah 
kerjasama menurut Varshney (2003) 
adalah adanya suatu ikatan dalam bentuk 
asosiasi (associational forms engagement) 
dan pada kegiatan hidup sehari-hari 
(everyday forms engagment).

Tradisi ritual yang diselenggarakan 
oleh komunitas Islam Aboge di Desa 
Pekuncen masih sangat kuat dan masih 
tergolong semarak dilakukan oleh 
masyarakat. Hal ini terlihat, seluruh 
masyarakat Pekuncen mendukungnya, 
baik tua ataupun muda. Pada hari itu, 
mereka memilih tidak bekerja atau 
bepergian ke luar desa melainkan hadir 
dalam tradisi ritual di mana mereka saling 
gotong-royong dan saling membantu. 
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Pekerjaan dimulai dari penjemputan 
(methuk) hingga prosesi masak yang 
dilakukan ibu-ibu Desa Pekuncen, 
bahkan hingga pelaksanaan selametan 
serta kepulangan ke daerahnya masing-
masing. Nilai adat semacam ini berjalan 
dengan baik, karena pada hakikatnya 
hampir sama dengan nilai ziarah ke 
makam wali untuk mengingatkan pada 
kematian leluhur mereka. Dengan 
selesainya selametan, mereka yang 
rumahnya dekat bisa segera pulang, 
tetapi bagi mereka yang rumahnya jauh, 
maka mereka baru pulang hari Sabtu pagi. 
Setelah tamu pulang, masyarakat Desa 
Pekuncen mengadakan perlon rikat takir, 
dengan bersama-sama membersihkan 
sampah kegiatan saat ritual sadran atau 
unggahan.

Perlon Turunan

Kata turunan berasal dari kata turun 
yang di dalam bahasa Jawa memiliki arti 
medun. Makna turunan adalah panen atau 
ngundhuh pahala dari Tuhan Yang Maha 
Kuasa setelah menanam pahala dengan 
melakukan ibadah pada bulan puasa. 
Makna kegiatan udunan atau turunan juga 
sebagai tanda syukur dalam menghadapi 
musim panen padi. Secara kronologis, 
urutan perlon turunan adalah sebagai 
berikut: a). Dilakukan di Pasemuan pada 
hari Jumat kedua pada bulan Syawal; 
b). Acara serah-serahan dari rombongan 
tamu kepada Kyai Kunci atau Bedogol.; c).  
Melakukan rikat atau bersih-bersih sekitar 
pemukiman dan makam serta mangganti 
pagar bambu yang disebut ndandani 
gedhek; d). Ritual ziarah ke makam Kyai 
Bonokeling; e). Acara mujudaken yang 
dipimpin oleh Kyai Kunci dilanjutkan 
menikmati jamuan ambeng atau tumpeng 
di Balai Malang;  f). Acara selesai dan anak 
putu trah Bonokeling pulang ke rumah 
masing-masing.

Nilai-Nilai Kerukunan pada Perlon 
Turunan

Perlon udunan atau turunan juga 
merupakan suatu tradisi yang dilakukan 
oleh masyarakat penganut Kyai Bonoeling 
untuk menghormati usainya bulan puasa 
Ramadhan. Dalam bulan Syawal, ada 
dua kegiatan ritual yang dilakukan oleh 
komunitas penganut dan anak putu trah 
Kyai Bonokeling, yaitu ritual bada atau 
riyaya dan ritual turunan atau udunan. 
Kegiatan bada atau riyaya dilaksanakan 
pada setiap tanggal 1 Syawal (sesuai 
perhitungan kalender Aboge).

Nilai-nilai kerukunan pada perlon 
turunan nampak dengan adanya rikat 
atau bersih-bersih di sekitar makam 
yang dilakukan secara bersama-sama 
antara masyarakat Pekuncen dengan 
anak putu trah Bonokeling. Setelah 
itu, mereka mengambil air wudhu dan 
langsung menuju ke makam untuk 
nyekar Eyang Bonokeling. Kemudian 
mereka berkumpul di setiap rumah dinas 
bedogol untuk menuju ke rumah kyai 
kunci, Mereka mengadakan salambekti 
atau bersalam-salaman untuk saling 
meminta maaf atas segala kesalahan 
yang telah dilakukan pada waktu 
sebelumnya. Proses salambekti dimulai 
dari lurah kepada kyai kunci dan para 
bedogol terlebih dahulu, kemudian secara 
berurutan diikuti oleh para perangkat 
desa, seperti carik, kadus, dan perangkat 
desa lainnya. Setelah itu diikuti oleh 
tokoh masyarakat dan masyarakat umum 
atau anak putu di kasepuhan. Sebagai 
penutup, diselenggarakan selametan 
yang dipimpin oleh kyai kunci dengan 
bertawassul (mujudaken) terhadap arwah 
leluhur dan diakhiri dengan doa oleh 
kayim (wawancara dengan Kyai Sumitro 
tanggal 16 Maret 2014).

Potret Kerukunan Antarmasyarakat 
Islam Nyandi dengan Islam Santri

Perilaku kerukunan antar-
masyarakat Islam Nyandi dengan Islam 
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Santri di Desa Pekuncen dilandasi 
dengan nilai-nilai budaya Jawa yang 
telah diwariskan oleh para leluhurnya. 
Beberapa nilai luhur (cultural values) 
yang dipandang positif dalam kehidupan 
bermasyarakat, seperti  sikap guyub 
rukun, gotong royong, wani ngalah, andhap 
ashor, alon-alon waton klakon, ngono yo 
ngono ning ojo ngono. Andhap ashor, artinya 
rendah diri kepada orang, tidak sombong 
dan adigang adigung adi guna. Mereka 
wani ngalah, jika bertindak maka mereka 
bersikap alon-alon wathon klakon, artinya 
setiap pekerjaan dan perbuatan apapun 
harus dipikirkan terlebih dahulu dan 
direncanakan dengan matang, sehingga 
hasilnya akan menjadi lebih baik. Sikap 
ngono yo ngono ning ojo ngono, artinya 
hendaknya kita senantiasa bersikap 
evaluatif terhadap kegiatan apapun. 
Rukun berarti tanpa perselisihan dan 
pertentangan, bersatu saling membantu, 
dalam suasana tenang dan tentram, 
tidak mengganggu keharmonisan, 
mempertahankan keserasian, keselarasan 
dan keseimbangan. Karena itu, prinsip 
rukun berarti tidak menimbulkan konflik 
secara terbuka, tetapi menciptakan 
keharmonisan. Gotong royong bagi 
masyarakat Desa Pekuncen adalah sikap 
bantu membantu dengan semangat 
bekerjasama dalam masalah sosial, 
seperti kerja bakti lingkungan, menjenguk 
warga masyarakat yang sakit, membantu 
tetangga yang terkena musibah. Jika 
ada musibah kematian salah satu warga 
masyarakat, maka keguyuban sangat 
nampak sekali antara Islam Nyandi dengan 
Islam Santri (H. Arlam. Wawancara. 16 
Maret 2014; Kyai Sumitro. Wawancara. 16 
Maret 2014).

H. Arlam yang merupakan 
salah satu tokoh agama (kayim) dan 
Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) 
menuturkan bahwa 90 % masyarakat 
Pekuncen adalah penganut Islam 
Kejawen. Namun, prinsip lakum dinukum 
wali yadin menjadi pedoman keyakinan 
yang melandasi keberagamaan di 

Desa Pekuncen karena masing-masing 
memiliki keyakinan sehingga kunci utama 
adalah saling menghormati. Organisasi 
keagamaan seperti Nahdatul Ulama, 
Al-Irsyad, dan Jamaah Tabligh juga ada 
di Desa Pekuncen. Walaupun berbeda 
organisasi namun saat berdakwah tidak 
pernah menyinggung keyakinan umat 
lain, sehingga perkembangan Islam di 
Desa Pekuncen semakin hari semakin 
bertambah walaupun perkembangannya 
masih lambat. Di Desa Pekuncen belum 
pernah terjadi konflik yang dipicu 
perbedaan paham. Mereka hidup rukun 
dan guyub.

Mayoritas masyarakat pengikut 
aliran Kejawen bertempat tinggal 
di Desa Pekuncen sehingga ritual 
selametan selalu menjadi tradisi. 
Hubungan kemasyarakatan antara 
pengikut kejawen dengan masyarakat 
yang menjalankan sholat lima waktu 
berjalan penuh keakraban, rukun, dan 
guyub. Perkembangan keagamaan di 
Desa Pekuncen justru ditandai dengan 
anak-anak hingga remaja yang mulai 
ikut mengaji di langgar dan masjid Al-
Ikhlash. Orangtua mereka juga tidak 
mempermasalahkan ketika anak-anaknya 
ikut ngaji di masjid. Bila ada sumbangan 
pembangunan masjid, mereka ikut 
shodaqoh. Adapula masyarakat Pekuncen 
yang mendatangi kediaman H. Arlam 
dan menyampaikan keinginannya 
untuk masuk Islam dan menjadi muallaf. 
Keyakinan dan kemantapan hati untuk 
memeluk Islam menggerakkan langkah 
kakinya menuju rumah H. Arlam.

Saat Idul Fitri, masyarakat Desa 
Pekuncen yang pulang kampung 
ikut merayakan dan menyemarakkan 
pelaksanaan shalat Idul Fitri. Keunikan 
Idul Fitri di Desa Pekuncen adalah 
masyarakat kejawen melaksanakan ritual 
selametan tiga hari setelah pelaksanaan 
Idul Fitri yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia. Sebelum 
hari raya Idul Fitri tiba, masyarakat 
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kejawen juga ikut mengeluarkan zakat, 
namun perhitungannya adalah kepala 
keluarga, dan ketika anak-anak mereka 
juga meminta zakat fitrahnya kepada 
orangtuanya yang masih memeluk 
ajaran kejawen, orangtuanya juga tidak 
mempermasalahkannya. Namun ketika 
bulan Ramadhan, masyarakat kejawen 
masih belum sempurna mengerjakan 
puasa, karena bagi mereka ada prinsip 
sirrih yaitu nek srengenge lingsir wetenge 
perih yo buko (bilamana matahari sudah 
terbit dan perut sudah terasa pedih maka 
berbuka). Meskipun masyarakat kejawen 
belum sempurna menjalankannya, 
masyarakat Islam yang berpuasa 
Ramadhan tidak mempermasalahkan 
tradisi mereka. Inilah keunikan di 
Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang 
Kabupaten Banyumas (H. Arlam. 
Wawancara. 16 Maret 2014).

Penutup

Di Desa Pekuncen, Kyai Bonokeling 
putra seorang bangsawan Kadipaten Pasir 
Luhur yang menjadi leluhur masyarakat 
Pekuncen diyakini sebagai orang pertama 
yang menyebarkan ajaran kejawen 
bernuansa Islam Sinkretisme. Ragam ritual 
yang dilakukan oleh Komunitas Adat 
Kejawen di Desa Pekuncen yang mampu 
sebagai elemen pembangun dan perekat 
kerukunan umat beragama adalah 
lestarinya tradisi unggahan dan udunan 
yang di dalamnya terdapat kearifan lokal 
gotong royong, sambatan, selametan, dan 
kerjasama antarwarga dengan anak putu 
trah Kyai Bonokeling. Beberapa nilai 
luhur (cultural values) yang dipandang 
positif dalam kehidupan bermasyarakat, 
seperti sikap guyub rukun, gotong 
royong, wani ngalah, andhap ashor, alon-
alon waton klakon, ngono yo ngono ning 

ojo ngono menjadi nafas kehidupan 
masyarakat Islam Nyandi dan Islam Santri 
di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang 
Kabupaten Banyumas.

Berdasar kesimpulan tersebut, 
terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang 
dapat menjadi penguat kerukunan 
umat beragama baik kerukunan intern 
maupun antar umat beragama. Hasil 
temuan penelitian ini menjadi cukup 
penting sebagai inspirasi membangun 
kerukunan umat beragama berbasis local 
wisdom. Atas dasar itulah maka Peneliti 
mengajukan rekomendasi sebagai 
berikut: Pertama, Pemerintah Republik 
Indonesia Cq. Kementerian Agama 
Republik Indonesia Cq. Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam bersinergi dengan Kementerian 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
perlu merumuskan kebijakan pelestarian 
kearifan lokal berbasis keagamaan di 
Kabupaten Banyumas secara khusus dan 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia secara umum. Kedua, 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 
diharapkan dapat merumuskan 
program pelestarian kearifan lokal 
dalam menunjang pariwisata dan 
budaya lokal dengan membuat program 
Desa Budaya. Ketiga, masyarakat Adat 
Kejawen Bonokeling diharapkan mampu 
melestarikan kearifan lokal yang mampu 
membangun dan memperkuat kerukunan 
dengan cara menjaga keaslian dan 
kekhasan kearifan lokal dengan program 
mendokumentasikan semua aspek 
tradisi-tradisi yang dimiliki masyarakat 
adat kejawen Bonokeling sebagai pusaka 
warisan bagi anak putu trah Kyai 
Bonokeling agar tidak punah dan hilang 
tertelan globalisasi di kemudian hari.
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Islam Keindonesiaan: Belantara Kajian 
Banyak Ilmuwan

Membaca buku Islamisation and its 
Opponents in Java (2012), dan kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia dengan judul “Mengislamkan 
Jawa”: Sejarah Islamisasi di Jawa dan 
Penentangnya dari 1930 sampai sekarang” 
(2013), seperti menyaksikan sebuah film 
berseri, di mana urutan ceritanya sangat 
teratur, kronologis dengan mengambil 
alur kadang linear dan kadang pula 
non-linear, dan enak diikuti dari awal 
sampai akhir. Pembaca pun disuguhi 
kesan untuk terus membaca tanpa bosan 
ketika penulisnya bercerita tentang suatu 
misteri yang disembunyikan sementara, 
seperti pada kasus “pertarungan antara 
kelompok Hizbullah dan santri NU 
dengan anggota PKI”, dan kemudian 
disajikan pada bab-bab selanjutnya. 
Pembaca juga dimanjakan dengan 
sajian data sejarah, baik berasal dari 
dokumen ataupun wawancara yang 
cukup memadai, sehingga tanpa sadar 
ia pun terbawa pada interpretasi yang 
disuarakan penulisnya. Walaupun pada 
beberapa bagian, pembaca juga diberikan 
kesempatan untuk menginterpretasikan 
suatu persoalan, di mana penulis hanya 
menyuguhkan data historis kronologis 
apa adanya saja. Kesempatan ini misalnya 
diberikan penulis kepada pembaca pada 
persoalan kontestasi kelompok Modernis 
dengan kelompok tradisionalis, abangan, 

dan Kristen, dengan menyodorkan 5 
halaman pidato Hamka secara lengkap 
(Ricklefs 2013: 294-298). Kemampuan 
menyuguhkan dan mengemas data 
historis inilah yang dianggap sebagai 
kelebihan dari buku ini. 

Kemampuan penulis mencari 
data sejarah, melakukan wawancara 
dan menggunakannya sebagai sumber 
primer, dapat disandingkan atau 
sebanding dengan Dennys Lombard 
(2005) dengan tiga serial buku “Nusa 
Jawa Silang Budaya”nya. Lombard 
secara detail mengilasbalikkan sejarah 
Nusantara, khususnya Jawa, dari sejarah 
lama (sebelum berdirinya kerajaan), masa 
kerajaan, masa imperium atau kolonisasi, 
sampai masa kemerdekaan. Ia pun 
dengan jeli melihat perkembangan Islam, 
dari awal masuknya, berjumpa dengan 
kebudayaan Jawa, dan bersentuhan 
dengan kekuasaan politik kerajaan dan 
pihak lainnya. Keberadaan Walisongo 
disodorkan sebagai salah satu pihak 
yang memiliki peran penting dalam 
proses pembauran atau pribumisasi 
Islam di Nusantara. Hal ini pun dibaca 
oleh Ricklefs, sebagai salah satu aspek 
yang meruncingkan pertentangan antara 
kelompok Islam tradisionalis yang masih 
memberikan ruang bagi kebudayaan Jawa 
dalam praktik kehidupan keagamaan 
Islam, dengan kelompok Modernis yang 
terpengaruh oleh ide-ide dasar Wahabbi 
dan Pan Islamisme pada awal abad XIX. 
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Dalam memperkuat argumentasinya, 
Lombard dan Ricklefs hanya terbedakan 
pada penggunaan sumber primer yang 
berasal dari jenis tuturan. Lombard 
menggunakan cerita rakyat (folklore) 
yang termuat dalam mantra, petuah, 
syair, babad, dsb. Bahkan untuk hal ini, 
Lombard lebih mengutamakan data jenis 
tersebut, dibandingkan data manuskrip. 
Pendekatan ini yang mengantarkannya 
sebagai peletak dasar dari metode la 
annales dalam kajian sejarah. Sementara, 
Ricklefs selain mendasarkan dirinya pada 
manuskrip dan naskah lainnya, ia dengan 
sadar menggunakan hasil wawancara dan 
sedikit tentang syair atau lainnya untuk 
memperkuat argumentasi kajiannya. Hal 
ini terlihat jelas pada bagian bahasan 
mengenai kebatinan, kristenisasi, 
abangan, dan pesantren. 

Rujukan data historis yang 
digunakan bisa mensejajarkan buku 
Ricklefs ini dengan karya serial George 
Abraham Makdisi. Makdisi dalam buku 
pertamanya, The Rise of Colleges (1998) 
yang bercorak kajian ilmu hukum, mulai 
memasukkan perdebatan soal kajian 
humaniora dalam sejarah Islam. Fakta dan 
data historis lama yang diajukan, menjadi 
semacam bunga rampai argumentasi 
untuk menelusuri jejak perkembangan 
ilmu humaniora sekaligus merajut 
hubungan tradisi humaniora Timur 
dan Barat. Riak-riak sampai puncak 
argumentasi itu kemudian dipaparkan 
secara sistematis pada buku keduanya The 
Rise of Humanism (2005). Tidak kalah pada 
buku pertamanya, data historis dari Timur 
dan Barat benar-benar digunakan untuk 
mengurai asal-muasal dan ranah kajian 
humaniora dalam tradisi Timur dan Barat 
yang dianggapnya saling berhubungan. 
Menurutnya, kedua corak kajian itu 
saling mengisi dan mempengaruhi. 
Keduanya tidak dapat pula dipisahkan 
dalam batas pengakuan-pembenaran 
secara tegas, sehingga dapatlah dikatakan 
bahwa humaniora Barat (Kristen) sangat 

dipengaruhi oleh tradisi humaniora 
Timur (Islam) (Humaedi 2014).  

Walaupun berbeda ranah kajian, 
antara Ricklefs dan Makdisi, namun 
keduanya sama-sama memberikan 
porsi yang besar terhadap penggunaan 
data sejarah di satu sisi, dan di sisi 
lain, keduanya sama-sama mengaitkan 
kajiannya pada ranah suatu hubungan 
yang kemudian berpengaruh kepada 
pihak-pihak yang berkomunikasi 
tersebut. Makdisi menyatakan dengan 
jelas hubungan pemikiran dalam 
bidang humaniora telah memberikan 
pengaruh terhadap perkembangan kajian 
humaniora di Barat ataupun di Timur. 
Begitu pula dengan Ricklefs, dalam 
tiga bukunya pun dengan gamblang 
mengaitkan adanya hubungan Timur 
dan Barat yang kemudian memberikan 
pengaruh tidak hanya pada persoalan 
ekonomi, sosial dan politik, tetapi juga 
pada corak pemikiran keagamaan yang 
melahirkan banyak varian internal 
keagamaan Islam di dalamnya.

Kelebihan lain dari buku 
“Mengislamkan Jawa”, penulis telah 
menampilkan secara apik para aktor yang 
diceritakan itu mampu mementaskan 
peran protagonis, antagonis, dan pihak 
penengah dengan baik, pada ruang 
dan waktu yang tepat. Penceritaannya, 
walaupun mengandalkan data historis, 
tidak sekadar menggunakan alur yang 
rigid, dari awal sampai akhir, tetapi 
kadangkala mengilaskan masa lalu 
sebagai bahan penceritaan masa depan. 
Demikian pula ketika ada tuntutan untuk 
mempresentasikan akar penyebab dan 
pertumbuhan suatu aktor dan kelompok 
tertentu di masa sekarang, penulis tidak 
segan mengembalikan alur ceritanyaa 
ke masa lalu. Tahapan demi tahapan 
yang menghasilkan suatu produk 
dalam bentuk persepsi, gerakan sosial 
baru, organisasi massa keagamaan, dan 
pemikiran dikaitkan antara satu dengan 
lainnya, sehingga tesis yang dibangun 
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penulis pada buku ini adalah bahwa 
perkembangan Islam beserta varian 
internal keagamaan yang ada sekarang 
ini merupakan buah dari masa lalu dan 
interaksinya dengan kondisi sosial politik 
yang melingkupinya.

Tidak terasa, membaca buku ini 
tidak pernah membosankan, karena 
pembaca di bawa ke nuansa penceritaan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh 
penulisnya. Pada suatu saat ia bisa 
menjadi bagian dari pasukan Hizbullah 
yang berjuang mati-matian melawan 
tentara Jepang di tahun 1942-1945 an, 
serta menghadapi pemberontakan PKI 
di tahun 1948 dan 1965-an (Dick 1995, 
Jackson 1990). Pada suatu waktu yang 
lain, pembaca seolah bisa menjadi anggota 
partai Pesindo dan PKI yang benar-
benar antipati terhadap kelompok santri, 
NU, Masyumi, Hizbullah, dan lainnya. 
Sensasi-sensasi yang didapati dalam 
membaca karya ilmu sosial keagamaan 
ini telah membuktikan bahwa Ricklefs 
benar-benar melakukan “penulisan yang 
menggairahkan”, sebagaimana yang 
disarankan oleh Roland Barthes (Pasya 
2002), ketika sebuah tulisan ilmu sosial 
dilansirkan pada bukti-bukti sejarah, 
kebudayaan dan bahasa. 

Buku karya Ricklefs yang terbaru 
ini, merupakan kelanjutan dari dua buku 
lainnya. Buku pertama, Mystics synthesis 
in Java: A history of islamisation from the 
fourteenth to the early nineteenth centuries 
(2006), dikhususkan pada bahasan 
mengenai awal mulanya Islam masuk ke 
Nusantara. Ia melihat bahwa pengaruh 
Islam ke Jawa lebih disebabkan oleh 
jaringan sosial global yang dibangun pada 
masa-masa sebelumnya. Perdagangan 
lintas negeri dari berbagai komunitas 
bangsa telah menyumbang besar bagi 
pengenalan Islam oleh masyarakat 
Jawa. Peran dan strategi Wali Songo dan 
beberapa pendakwah lain yang berupaya 
mempertemukan Islam dan kebudayaan 
Jawa dianggap sebagai titik keberhasilan 

penyebaran Islam.  Ricklefs juga menyoal 
peran raja dari kerajaan yang ada di 
Sumatera dan Jawa sebagai proses 
penyebaran Islam secara massif ke tingkat 
kraton dan masyarakat akar rumput. Ia 
percaya bahwa “agama ratu atau raja, 
adalah agama rakyat” menjadi dasar 
penting penyebaran agama, dan hal itu 
tidak hanya terjadi pada perkembangan 
agama Islam saja, tetapi juga penyebaran 
agama Hindu dan Budha di Sumatera, 
Jawa dan Kalimantan, serta agama 
Kristen di wilayah Indonesia Tengah dan 
Timur pada periode-periode selanjutnya. 

Buku kedua “Polarising Javanese 
society: Islamic and other visions c. 1830-1930” 
pun sama menariknya. Buku ini secara 
khusus melihat perpecahan masyarakat 
Jawa yang didasarkan pada aspek-aspek 
sosial keagamaan, termasuk di dalamnya 
praktik internalisasi keagamaan yang 
benar-benar didasarkan pada ajaran 
Islam murni atau dilansirkan pada 
penghargaannya saat berjumpa dengan 
kebudayaan masyarakat setempat semisal 
Jawa. Banyak kelompok keagamaan baru 
yang dipengaruhi oleh perjalanan haji 
ke Mekkah dan hubungannya dengan 
kelompok keagamaan baru itu yang 
menghendaki adanya kemurnian dalam 
internalisasi dan praktik keagamaan 
harus tercitragambarkan pada kehidupan 
keberagamaannya. Visi baru yang seolah 
menafikan masuknya kebudayaan dan 
praktik hidup masyarakat penganut 
yang dianggap bertentangan dengan 
kemurnian agama itu kemudian 
didakwahkan oleh kelompok Haji dari 
Sumatera Barat, gerakan Muhammadiyah 
di Yogyakarta, gerakan Persis A. Hassan 
dan lainnya. 

Pengaruh Wahhabi dijelaskan secara 
detail pada perkembangan pemikiran 
dan visi organisasi-organisasi keagamaan 
di atas dan ditambah dengan organisasi 
keagamaan baru yang mewujud pada 
ormas, firqah ataupun organisasi politik 
atas dasar Islam. Perkembangan seperti 
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inilah yang dianalisis secara mendalam 
oleh Ricklefs pada tulisan buku ketiga 
berikutnya. Sebagai bahasan polarisasi, 
Ricklefs juga mengkaji kelompok-
kelompok lain yang menghendaki adanya 
upaya “memasukkan unsur-unsur lokal 
ke dalam ajaran Islam”. Pribumisasi 
ajaran Islam dalam berbagai kebudayaan, 
menurutnya, dianggap sebagai suatu 
keniscayaan dalam penyebaran dan 
perkembangannya. Tesis inilah yang 
kemudian menjadi ruh dari buku ketiga, 
yaitu “Mengislamkan Jawa”, dan pihak-
pihak yang berada di luar dari pihak 
yang mengikhtiarkan pribumisasi Islam 
diposisikan sebagai “penentang (its 
Opponent). 

Pada buku kedua sebelumnya, 
Ricklefs telah berhasil mengkaji proses-
proses perubahan sosial di Jawa 
sepanjang abad XIX, abad yang telah 
membuat masyarakat Jawa terpolarisasi 
seturut garis visi keagamaan. Elaborasi 
kedua pada buku Polarising ini menarik, 
sekalipun ditulis lebih seperti tumpukan 
sketsa yang saling tumpang tindih 
ketimbang narasi utuh, serta memberi 
banyak pelajaran tentang cara mendedah 
persoalan yang dewasa ini memunculkaan 
kerisauan, yaitu: bagaimana perbedaan di 
dalam suatu tradisi keagamaan dan bukan 
antar-tradisi keagamaan, dapat menjadi 
sumber konflik yang menghancurkan 
tatanan sosial, apalagi jika perbedaan itu 
mendapat terjemahan secara institusional 
maupun aspirasi politiknya. Bukankah 
pengalaman sudah mengajarkan, bahwa 
konflik internal agama, yang didorong oleh 
perbedaan tafsir, visi, ataupun komitmen, 
justru jauh lebih susah ditangani 
ketimbang konflik antar-agama? (Sutanto 
2008). Melalui pendedahan persoalan 
seperti itulah, kita sebenarnya diajari 
tentang cara penyelesaian konflik Nu-
Muhammadiyah, Sunni-Syiah, Sunni-
Ahmadiyah, dan varian-varian internal 
keagamaan Islam lainnya dengan 
mendasarkan diri pada perkembangan 
atau genealogi dan struktur kelembagaan, 

beserta proses sintetik mistis di antara 
kelompok-kelompok itu. Artinya, jika 
dirunut ke belakang, konflik internal 
varian keagamaan itu sesungguhnya 
berujung pada silang sengketa dari 
dua model internalisasi keagamaan 
yang ada, dan aspek-aspek sosial dan 
ekonomi politik di belakangnya ikut juga 
menguatkan model-model yang ada itu.

Melalui sketsa persoalan itulah, 
buku ketiga ini kemudian melengkapi 
proses perkembangan dinamika dan 
konflik varian-varian internal dalam 
keagamaan Islam, beserta perjumpaannya 
dengan kelompok-kelompok keagamaan 
lain, beserta kelompok organisasi sosial 
politik yang benar-benar tidak bisa 
melepaskan diri dari tafsir keagamaannya. 
Perbedaannya, pada buku ketiga ini 
Ricklefs berusaha menjabarkannya pada 
dinamika di masa kolonisasi Belanda 
dan Jepang, dan dinamika Islam pasca 
kemerdekaan yang diwarnai oleh bukan 
sekadar konflik keagamaan, tetapi 
juga konflik sosial politik yang nyata-
nyata terlihat sejak tahun 1948 sampai 
1965-an itu, serta dilanjutkan pada era 
pemerintahan Orde Baru dan reformasi. 
Secara garis besar, ketiga buku ini 
akhirnya berfokus pada hubungan antara 
apa yang dipercayai suatu masyarakat 
dan bagaimana pula pola kehidupan 
mereka, baik dalam persoalan agama dan 
politik, hubungan antara kedua bentuk 
otoritas, pengetahuan dan kekuasaan 
(Ricklefs 2013; 21), yang masing-masing 
pihak memiliki para pendukungnya 
sendiri.

Santri versus Abangan dan Priyayi: 
Pertentangan Bukan Hanya Berbasis 
Politik Aliran

Ketiga buku serial sejarah sosial 
keagamaan karya Ricklefs ini telah 
menunjukkan kekonsistenannya terhadap 
kajian Islam dan pertemuannya dengan 
nuansa kebudayaan Jawa dalam lintasan 
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sejarahnya. Walaupun banyak ilmuwan 
asing yang berada pada ranah kajian 
seperti ini, namun Ricklefs benar-benar 
memiliki karakter keilmuannya. Jika 
dibandingkan dengan buku “The Religion 
of Java” karya Clifford Geertz (1960), dari 
satu sisi kelihatan sama dalam berbagai 
aspeknya, namun karya-karya Ricklefs, 
khususnya pada buku ketiga ini memiliki 
sesuatu yang berbeda. Geertz kerapkali 
menghubungkan gagasan tentang tiga 
tipe ideologi keagamaan Islam; santri, 
abangan dan priyayi dengan sistem sosial 
dan aspek-aspek ekonomi politik yang 
bertumbuhkembang dari masa ke masa. 
Involusi pertanian yang menghasilkan 
share of poverty masyarakat pedesaan 
Jawa, misalnya dianggap Geertz sebagai 
salah satu penyebab munculnya tipe 
ideologi keagamaan. Hal itu pun akan 
berpengaruh terhadap corak-corak 
internalisasi keagamaannya. Involusi 
ini merupakan dampak dari sistem 
kebijakan kolonial dan pemerintah pasca 
kemerdekaan pada bidang ekonomi. 

Tipe-tipe ideologi yang disodorkan 
Geertz itu bukan sekadar konsep 
keagamaan, di mana masing-masing 
kelompok tersebut memiliki karakter dan 
pengidentifikasian diri dalam praktik-
praktik keagamaannya. Santri digunakan 
untuk mengacu pada kelompok orang 
muslim yang mengamalkan ajaran agama 
sesuai dengan syariat Islam. Mereka 
sepenuhnya menjalankan ritual yang 
diwajibkan dalam rukun Islam dan 
menyakini secara penuh rukun iman. Santri 
pada kajian Ricklefs kemudian dibedakan 
pula dengan cara melansirkannya pada 
aspek politik aliran yang bertumbuh 
kembang sejak awal abad XIX, yaitu NU 
yang dianggap tradisional karena masih 
mengakomodasi kebudayaan Jawa dalam 
praktik keagamaannya, dan kelompok-
kelompok modernis yang menghendaki 
adanya pemurnian ajaran Islam. 

Kelompok abangan merupakan 
golongan penduduk Jawa muslim yang 

mempraktikkan Islam dalam versi yang 
lebih sinkretis bila dibandingkan dengan 
kelompok santri yang ortodoks dan 
cenderung mengikuti kepercayaan adat 
yang di dalamnya masih mengandung 
unsur tradisi Hindu, Budha, dan 
Animisme. Kelompok abangan ini 
dianggap sebagai kelompok yang masih 
belum keluar sama sekali dari tradisi lama 
dalam kebudayaan Jawanya. Kelompok 
abangan sebagaimana konsepsi Geertz 
inilah yang seringkali disebut oleh 
masyarakat umum sebagai kelompok 
Islam KTP (Humaedi 2008). Sementara 
itu, kelompok priyayi pada awalnya 
digunakan sebagai istilah orang yang 
memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi 
atau sering disebut kaum bangsawan. 
Namun, karena ia dikaitkan dengan 
tipe ideologi keagamaan yang ada, 
pada akhirnya ia bukan semata sebagai 
bagian dari identitas tingkat sosial saja. 
Dalam sudut pandang klasifikasi tipe 
ideologi keagamaan, priyayi dianggap 
sebagai kelompok orang yang memiliki 
pemahaman keagamaan kurang memadai, 
karena rasa enggannya untuk belajar 
kepada kelompok santri atau membaca 
buku-buku ilmu agama. Mereka lebih 
senang membaca buku-buku yang berisi 
pengetahuan tentang ekonomi, politik, 
dan aspek lainnya. Mereka menjalankan 
praktik keagamaan semaunya sendiri, 
dan belum bisa melepaskan diri dari 
praktik hidup yang bisa menegaskan 
dirinya sebagai seorang bangsawan. 
Oleh karena itu, tidak jarang mereka 
pun minum minuman keras, berpesta, 
dan lainnya. Bagi mereka, berangkat haji 
ke Mekkah adalah bagian penting dari 
penegas identitas diri, dibandingkan 
untuk meningkatkan pemahaman dan 
internalisasi keagamaannya. 

Dari penilaian keagamaan seperti 
itu, jelas sekali bahwa Clifford Geertz 
berusaha mengaitkan tipe ideologi 
dengan perkembangan sistem sosial 
masyarakat Jawa. Perspektif seperti 
ini pun dilihat oleh Ricklefs dengan 
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penambahan adanya dinamika tersendiri 
pada masing-masing variannya secara 
internal. Kelompok santri akan dibedakan 
menjadi dua, tradisionalis dan modernis, 
sebagaimana direpresentasikan oleh NU, 
Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah, 
al-Irsyad, DDII dan lainnya. Ricklefs 
juga memberikan catatan tersendiri 
bahwa kelompok santri modernis 
kemudian berkembang menjadi 
kelompok revitalisme yang benar-
benar mendasarkan dirinya pada jalan 
pemurnian dengan cara dakwahisme, dan 
kelompok revivalisme yang cenderung 
bersifat antipati terhadap kelompok Islam 
lain, kelompok Kristen, bahkan terhadap 
negara. Kelompok terakhir ini seperti 
Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar 
Baasyir, Majelis Tafsir al-Quran Abdullah 
Thufail, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
dan kelompok lainnya (Ricklefs 2013; 300-
312). 

Sementara bagi kelompok 
abangan dapat dibedakan secara politik 
aliran ke dalam kebatinan murni dan 
kebatinan setengah Islam. Pembedaan 
ini didasarkan pada praktik hidup orang 
Jawa yang dianggap hebat dan terkenal 
sebelumnya, seperti Ronggowarsito, 
Embah Wali (227-230), dan bahkan 
Presiden Soeharto sendiri. Orang yang 
disebut terakhir ini disebut-sebut sebagai 
tokoh kebatinan Jawa yang hebat dan 
mengalahkan guru-guru spiritualnya 
seperti Sudjono Hoemardhani dan 
Soediyat Prawirokoesoema (Empu Rama 
Diyat). Soeharto, khususnya pada awal 
Orde Baru benar-benar dirujuk sebagai 
tokoh kebatinan murni, dan tahun-tahun 
pada akhir dekade 1980-an, ia kemudian 
dianggap sebagai orang Islam setengah 
kebatinan. Namun, pada awal dekade 90-
an, ia kemudian menjadi orang Islam yang 
berusaha menjalankan berbagai ritual 
keagamaan, termasuk haji, namanya 
pun kemudian ditambah Muhammad, 
sehingga menjadi H. Muhammad 
Soeharto (210-220). 

Tidak hanya pada kelompok santri 
dan abangan, kelompok priyayi pun 
mengalami suatu perkembangan, yaitu 
kelompok priyayi yang memiliki rasa 
ingin tahu dan peduli terhadap Islam, atau 
mereka yang hanya mengaraskan dirinya 
sebagai Islam, tetapi tidak mau tahu 
dan tidak peduli terhadap agama yang 
dianutnya (Mulkhan 2000). Keislaman 
para priyayi pada gerakan nasionalisme, 
seperti Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara, 
Sukarno, dan lainnya dilihat sebagai 
perwujudan semangat Islam pada 
kelompok priyayi ini (Nakamura 1983). 
Demikian pula, tokoh-tokoh tradisional 
yang “berlagak” seperti priyayi, misalnya 
E. Subchan, juga disorot sebagai pilihan 
untuk melihat kecenderungan priyayi 
yang bisa berdekatan dengan ajaran 
Islam. Posisi-posisi dari kelompok varian 
internal Islam ini pun akan terlihat jelas 
pada peristiwa politik Indonesia, sejak 
tahun 1930, 1944-1945, 1948, 1950-1955, 
1965-1966, 1970, masa Orde Baru, dan 
Pasca Reformasi. Dengan demikian, tipe 
ideologi keagamaan yang dipaparkan 
oleh Geertz sebelumnya dan dijelaskan 
lebih rinci oleh Ricklefs sesungguhnya 
juga menjadi konsep tentang status 
dan identitas sosial politik kelompok-
kelompok sosial di dalam masyarakat. 
Artinya, persoalan sosial politik, mau 
tidak mau, juga berpengaruh terhadap 
proses internalisasi keagamaan para 
penganutnya (Peacock 1978), ataupun 
demikian sebaliknya.  Di sisi lain, 
keduanya pun jelas menunjukkan adanya 
proses dan tingkatan stratifikasi sosial 
atas dasar ekonomi dan sosial terhadap 
tiga kelompok itu. 

Selain pengamatan dinamika 
sosial politik kekuasaan dan politik 
aliran dalam negeri, Ricklefs pun 
berusaha memasukkan pengaruh 
politik kekuasaan dan keagamaan 
global ke dalam persilangan antara 
santri, abangan dan priyayi. Dalam 
konteks dalam negeri, Ricklefs benar-
benar mendasarkan analisisnya pada 
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upaya menghadapkan-hadapkan atau 
mempertemukan ajaran agama Islam 
dengan kebudayaan masyarakat Jawa. 
Sementara dalam konteks pengaruh 
global, Ricklefs mendasarkannya pada 
pengaruh haji dan pendidikan luar 
negeri para aktivis Islam atau kelompok 
priyayi baru. Sedikit sekali dikaitkannya 
pada persoalan jaringan ekonomi. Bagi 
Ricklefs, tahun 1930-an dianggap sebagai 
tonggak dari masuknya pengaruh politik 
kekuasaan dan pengaruh global terhadap 
umat Islam, sehingga  pengklasifikasian 
kelompok-kelompok keagamaan dan 
sekaligus pelekatan identitas di antara 
mereka pun terjadi secara vulgar. Terlebih 
penghadapan antara kelompok putihan 
dengan kelompok abangan. Sejak tahun 
1930-an sampai seterusnya, tipe ideologi 
keagamaan menurut Geertz tersebut 
kemudian menyatu dalam penyebutan 
afiliasi politik. Ketika menyebut 
kelompok priyayi, maka dengan 
sendirinya masyarakat akan serta merta 
menunjuk afiliasi politiknya ke gerakan 
Budi Utomo, Partai Indonesia Baru, PNI, 
dan lainnya. Sementara ketika menyebut 
abangan, serta merta perhatiannya akan 
tertuju pada PNI (sebagian), Marhaenis, 
Pesindo dan PKI. Demikian pula, ketika 
menyebut santri maka sebagian besar 
masyarakat akan menyamakannya 
dengan Sarekat Islam, Sarekat Dagang 
Islam, Masyumi, dan NU (109-113). 

Kenyataan seperti ini pun pada 
akhirnya menjadi fenomena umum 
tentang perkembangan Islam di 
Indonesia, terlebih ketika dikaitkan 
dengan politik nasional. Ia bisa saja 
menjelma dalam bentuk-bentuk baru 
organisasi sosial dan politik yang 
sebenarnya memiliki akar atau cikal bakal 
dari organisasi-organisasi sosial politik 
era tahun 1930-1958 sebelumnya (Noer 
1983). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
di tahun 1998-an misalnya dianggap 
sebagai wajah rupa dari kelompok santri 
tradisional dari Partai NU dan Masyumi 
di masa sebelumnya. PKB muncul seiring 

kekecewaan kelompok santri tradisional 
di PPP, sebagai wadah tunggal politik 
kelompok Islam yang merupakan 
gabungan dari berbagai partai Islam 
berdasarkan kebijakan fusi di awal Orde 
Baru, yang kemudian terbelah-belah ke 
dalam varian-varian kelompok Islam 
lainnya pasca reformasi. Demikian pula 
kelompok priyayi pun yang sebelumnya 
terakomodasi dalam wadah Budi Utomo, 
Partai Indonesia Baru, dan PNI kemudian 
menjelma menjadi partai Golkar dan 
lainnya. Pada era tahun 1998, beberapa 
simpatisannya pun kemudian mendirikan 
partai-partai politik. Hal serupa menimpa 
afiliasi politik kelompok abangan yang 
sebelumnya ke Pesindo, PNI dan PKI, pada 
akhirnya mereka lebih terkonsentrasi ke 
partai PDI dan PDIP di masa selanjutnya. 
Pada masa Orde Baru dan masa reformasi 
awal, afiliasi politik tipe-tipe ideologi 
keagamaan ini masih terlihat jelas dengan 
batas-batas yang cukup rigid. Namun, 
pada perkembangannya, afiliasi dengan 
batas-batas yang rigid itu telah sedikit 
demi sedikit mencair. Partai Golkar yang 
dianggap sebagai wadah kelompok 
priyayi, dan PDI P yang dianggap 
sebagai wadah kelompok abangan, 
saling berusaha untuk menampung 
atau mengakomodasi kelompok santri 
tradisional khususnya ke dalam partai-
partainya. Hal ini terlihat jelas pada 
periode Pemilu tahun 2014 kemarin 
(Kompas 2014). Perubahan-perubahan 
afiliasi tipe ideologi keagamaan Islam 
seperti ini pun dilihat oleh Ricklefs pada 
bagian kedua buku ini (436-455). 

Sementara pengaruh politik 
keagamaan global pada kelompok santri, 
priyayi dan abangan di tahun 1930 
hanya didasarkan diri dari seberapa 
besar pengaruh perjalanan haji kepada 
kelompok Islam di Indonesia. Bagi 
Ricklefs, dan sejarawan lain (Ricklefs 1981, 
Hisyam 2001, Azra 2002, dsb), perjalanan 
haji merupakan faktor paling penting 
dalam memodernkan keagamaan Islam 
di Indonesia. Paham-paham Wahabi 
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dan gerakan Pan Islamisme di Timur 
Tengah misalnya, menjadi semangat dari 
kebangkitan kelompok yan menyebut 
dirinya sebagai kelompok pembaharuan 
Islam di Indonesia (Noer 1996). 
Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah, 
al-Irsyad dan lainnya disebut-disebut 
sebagai kelompok pembaharu itu. Mereka 
berusaha mengembangkan Islam secara 
murni, dan menjauhkannya dari TBC 
(Takhayul, Bid’ah dan Churafat). Gerak 
dari beberapa organisasi itu dianggap 
ada yang berlebihan saat menghadapi 
kebudayaan Jawa dan kelompok santri 
tradisional. Oleh karena itu, gerakan 
pembaharuan ini seringkali mendapatkan 
tentangan dari masyarakat Islam pedesaan 
ataupun kelompok santri tradisional 
yang masih menghargai kebudayaan 
Jawa dalam praktik keagamaan Islamnya 
(Dhofier 1994). Fenomena ini dibaca 
oleh Ricklefs sebagai bagian dari adanya 
kecenderungan atau antipati terhadap 
sintetik mistik yang berkembang pada 
masyarakat Muslim di Jawa khususnya 
dan Indonesia pada umumnya. Ricklefs 
kemudian mempermasalahkan sintetik 
mistik dalam hubungannya dengan 
identitas Islam Jawa pada tiga pilar, 
yaitu: (i) suatu kesadaran identitas Islami 
yang kuat, adalah menjadi orang Jawa 
berarti menjadi Muslim; (ii) pelaksanaan 
lima rukun ritual dalam Islam; dan (iii) 
terlepas dari kemungkinan munculnya 
kontradiksi dengan dua pilar pertama, 
juga adanya penerimaan terhadap realitas 
kekuatan spiritual khas Jawa, seperti 
Ratu Kidul, Sunan Lawu (roh Gunung 
Lawu, yang pada dasarnya adalah dewa 
angin), dan banyak lagi kepercayaan 
terhadap makhluk adikodrati yang lebih 
rendah dari kekuatan-kekuatan spiritual 
itu (Ricklefs 2013; 36). Artinya, Ricklefs 
melihat bahwa masyarakat Muslim Jawa 
sesungguhnya tidak bisa dilepaskan 
dari kebudayaan Jawanya, sekalipun 
praktik ini mendapatkan tentangan dari 
kelompok-kelompok pembaharu, seperti 
Muhammadiyah. 

Di dalam persoalan perjumpaannya 
dengan kebudayaan Jawa, pengikut 
Muhammadiyah pun sesungguhnya 
terpecah pada beberapa kelompok. 
Penelitian Abdul Munir Mulkhan 
terhadap petani Muhammadiyah di 
Wuluhan, Jember, Jawa Timur, misalnya 
telah menunjukkan adanya empat 
kelompok Muhammadiyah di pedesaan 
(Mulkhan 2000). Pertama, mereka yang 
sebagian besar adalah kaum abangan 
yang banyak terlibat aktif di PNI dan 
kemudian tertarik dengan praktek 
keberagamaan dan kehidupan sosial 
Muhammadiyah, tetapi tradisi sosial 
budaya masyarakat abangannya juga 
tidak hilang. Kelompok ini disebut 
Marmud atau Marhaenis Muhammadiyah. 
Marmud adalah salah satu kelompok 
Islam dalam Muhammadiyah yang 
mengintegrasikan atau menginternalisasi 
hukum atau doktrin syariah ke dalam 
tradisi sinkretik. Kedua, ada juga 
yang disebut Muhammadiyah Ikhlas, 
yakni representasi Islam murni yang 
fundamentalis. Mereka menganggap 
tarjih adalah produk paling ideal memuat 
hukum-hukum Islam dan bekerja adalah 
kewajiban agama (amaliah). Ketiga, 
kelompok Muhammadiyah Kiai Dahlan, 
yaitu orang-orang yang juga menjalankan 
keberagamaan sesuai tuntutan tarjih 
dan cukup toleran terhadap TBC. 
Mereka sebagian besar adalah pegawai 
pemerintah dan termasuk pendukung 
partai Golkar. Kehidupan mereka relatif 
lebih mapan dibandingkan dengan 
kelompok Muhammadiyah Ikhlas. 
Keempat, kelompok Muhammadiyah 
Neotradisionalis atau Munu (Muhammadiyah 
NU) yang mayoritas petani. Kelompok ini 
secara umum masih memelihara praktik 
TBC dalam kehidupan sehari-hari. Bagi 
kelompok ini, Tuhan lebih kompromis, 
pendengar dan penerima do’a. Mereka 
menganggap ‘orang saleh’ dalam 
lembaga keagamaan seperti pesantren, 
majelis taklim, dan ritual doa tampak 
lebih magis, yaitu penyambung kepada 
Tuhan. Kelompok ini masih sering 
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melakukan slametan dan tahlilan. Sebutan 
dari masing-masing kelompok itu 
merupakan kategorisasi dari yang puritan 
skriptualis, substansial, neotradisionalis, 
dan neosinkretis. Sayangnya, fenomena 
penelitian Abdul Munir Mulkhan ini 
dinafikan begitu saja oleh Ricklefs ketika 
membahas tentang Muhammadiyah di 
pedesaan dan perkotaan Jawa.

Padahal dalam banyak kasus, 
Ricklefs seringkali mengaitkan praktik 
keagamaan Islam dengan kebudayaan 
Jawa. Bahkan untuk memperkuat 
keyakinannya bahwa masyarakat 
Muslim Jawa tidak bisa dipisahkan dari 
kebudayaan Jawa, ia mengutip secara 
lengkap dan apa adanya pidato Ki Hajar 
Dewantara pada bulan Mei 1941. 

.... Begitulah kebudayaan Islam itu 
tidak murni, akan tetapi bercampur 
dengan kebudayaan Arab, India, 
Persia, Sumatra, Jawa, demikianlah 
seterusnya; dan jangan pula 
dilupakan, bahwa pengaruh dari 
masyarakat itu amat kuat, begitu 
juga dengan keadaan zamannya, 
sehingga sifat ke-Islaman di 
suatu negeri pada zaman dulu 
sungguhlah berbeda dengan 
sifatnya pada zaman sekarang.

.............

Ini berarti: 

Bahwa kebudayaan Islam itu 
senantiasa bersifat “Kebudayaan 
Rakyat”, bukan “Kebudayaan 
Kraton” sebagai kebudayaan 
Jawa hingga kini misalnya; zaman 
sekarang “Kebudayaan Kraton” 
di tanah Jawa itu mulai akan 
berkembang menjadi “Kebudayaan 
Rakyat”. 

Bahwa kebudayaan Islam itu pada 
umumnya selalu mengenai kehidupan 
keagamaan, hidup kemasyarakatan 
dan hidup kenegaraan; jadi tentang 
kesenian misalnya, kurang atau tidak 
diperhatikan......

Karena datangnya agama Islam di 
negara kita itu langsung melalui Persia 
dan India, maka Islam di tanah Jawa itu 
dengan sendiri bersifat percampuran dari 
macam-macam pengaruh keagamaan 
dan kemasyarakatan dari daerah-daerah 
tersebut...(Dewantara 1994 dalam Ricklefs 
2013; 101). 

Pidato ini digunakan oleh Ricklefs 
untuk menguatkan kesimpulannya 
bahwa bagaimana pun modernnya orang 
Muslim Jawa, ia sesungguhnya tidak 
bisa dilepaskan dari pembaurannya 
dengan kebudayaan Jawa. Kenyataan ini 
dapat diilustrasikan dengan gamblang 
pada kasus perkembangan Islam 
dan kebudayaan Jawa di Yogyakarta. 
Yogyakarta adalah wilayah pusat dari 
organisasi dakwah Muhammadiyah 
yang dianggap sebagai kelompok 
Pembaharuan Islam, tetapi di sana juga 
merupakan pusat kebudayaan Jawa yang 
masih mempertahankan praktik-praktik 
kehidupan sintetik mistik jika dilihat 
dari perspektif gerakan pemurnian 
Islam, sebagaimana juga dilihat oleh 
Peacock (1978). Pandangan hidup (world 
view) masyarakat Muslim Yogyakarta 
masih sangat kental dengan keyakinan 
tentang Nyi Roro Kidul, azimat-azimat 
yang melekat pada pusaka-pusaka 
Kraton seperti keris, tombak, hewan 
yang dianggap sakral, dan termasuk 
kepercayaan kepada sultannya sendiri 
yang merupakan perwujudan khalifah 
Tuhan di bumi. Demikian juga konsepsi 
Manunggaling Kawulo Gusti pun tidak 
bisa dilepaskan dalam kehidupan 
masyarakat Yogyakarta (Simuh 1996). 
Selain pandangan hidup, beberapa 
praktik ritual Islam yang membaurkan 
dengan kebudayaan Jawa juga masih 
tetap lestari dijalankan masyarakatnya. 
Sekatenan sebagai bagian dari perayaan 
Maulid Nabi; larungan sebagai bagian 
penting ritual talak bala; dan ritual 
prosesi pengurusan jenazah pun masih 
kuat mengandung unsur-unsur Jawa. 
Sementara bentuk kebudayaan Jawa 



193MengislaMkan jawa: sejarah islaMisasi di jawa dan Penentangnya dari 1930 saMPai sekarang

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14       No. 1

lain, khususnya dalam persoalan 
kesenian, juga masih memadukan 
antara unsur kebudayaan Jawa dengan 
Islam. Walaupun kesenian tradisional 
Jawa seperti tayuban dan ludruk yang 
mengandung unsur seksualitas telah 
banyak ditinggalkan, tetapi bentuknya 
diakomodasi ke dalam kesenian populer 
modern. 

Muhammadiyah di Yogyakarta 
memang berhasil mengembangkan 
lembaga pendidikan dan kesehatan, 
namun masih kurang berhasil dalam 
melakukan pemurnian ajaran Islam 
sebagaimana visi dari gerakan 
pembaharuan. Perlu dipahami 
bahwa pendirian dan pengembangan 
pendidikaan merupakan salah satu 
faktor paling penting dalam penyadaran 
generasi baru tentang peminimalan 
sintetik mistik, sehingga gerakan 
pemurnian ajaran Islam dapat dilakukan 
secara pelan, sedikit demi sedikit dan 
berkesinambungan. Muhammadiyah 
dalam arti pemurnian Islam rupanya 
lebih memilih menggunakan strategi 
penyadaran melalui dunia pendidikan. 
Kasus ini berbeda dengan gerakan 
pembaharuan Islam di Sumatera 
Barat pada awal abad XIX, ataupun 
dengan gerakan-gerakan revitalis dan 
revivalis yang menyodorkan konsep 
pemurnian keagamaan dengan cara yang 
mengatasnamakan jihad sebagaimana 
ditunjukkan pada periode pasca reformasi 
(Ricklefs 2013: 510-527).

Islamisasi di Jawa, selain 
dipengaruhi atau berhadapan dengan 
kebudayaan Jawa yang kemudian 
melahirkan tipe ideologi keagamaan 
menurut Geertz (1960) atau varian-
varian internal keagamaannya 
(Humaedi 2008), juga berhadapan 
dengan adanya misi kristenisasi. Misi ini 
dalam perkembangannya dibawa oleh 
dua jaringan, yaitu jaringan kolonial 
dan kristenisasi yang dilakukan oleh 
kelompok pribumi. Kristenisasi di masa 

penjajahan pertama pada awalnya tertuju 
pada proses penggembalaan bagi orang 
Barat yang telah beragama Kristen. 
Proses ini kemudian berkembang kepada 
kelompok-kelompok bangsawan kraton, 
Cina, dan para pengusaha pribumi. 
Ricklefs secara jeli melihat statistik hasil 
kristenisasi pada masa awal penjajahan 
yang tidak beranjak pada angka 10.000 
orang. Namun, jumlah umat Kristen 
meningkat tajam pada dua periode waktu. 

Pertama, tahun 1880-an, yaitu ketika 
kristenisasi dilakukan atau melibatkan 
para pengabar Kristen pribumi, baik atas 
persetujuan para zendingconsulaat ataupun 
atas inisiatif sendiri. Pada masa ini, 
terkenallah tokoh-tokoh pengabar Kristen 
pribumi, seperti Kiai Tunggul Wulung 
di wilayah Jawa Timur dan pesisir utara 
Jawa Tengah dan Kiai Sadrach di wilayah 
Karangyoso Bagelen dan pedalaman 
Jawa Tengah. Bahkan di masa itu, Kiai 
Sadrach dengan berbagai mitos yang 
melekat pada dirinya sangat terkenal dan 
disamakan sebagai Ratu Adil (Kartodirjo 
1973). Popularitasnya semakin meningkat 
ketika ia mengikrarkan diri sebagai 
pemimpin dari kelompok “wong Kristen 
kang mardika” dan membuktikan dirinya 
untuk tidak sejalan dengan kemauan 
pemerintah kolonial dan para pengabar 
zending Barat, sebagaimana pada kasus 
penolakan terhadap vaksinasi dan 
sebagainya (Gulliot 1985, Humaedi 2008, 
Sinode 1932). Seperti halnya islamisasi di 
Jawa, maka kristenisasi yang dilakukan 
para pengabar pribumi pun menghadapi 
pilihan untuk “membaurkan” ajaran 
Kristen dengan kebudayaan Jawa ataupun 
“menjaga jarak” dengan kebudayaan 
Jawa (Sindhunata 1998, Humaedi 2010). 

Kedua, periode tahun 1965-1966, 
dianggap sebagai “tahun keemasan” 
peningkatan jumlah orang Kristen di 
Indonesia, khususnya wilayah Jawa. 
Situasi politik yang penuh kekerasan, 
antara kelompok santri dengan kelompok 
abangan yang berafiliasi ke PKI, dan 
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diakhiri dengan tragedi pembersihan PKI 
di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah 
telah membuahkan kecenderungan 
abangan dan simpatisan PKI yang selamat 
untuk memilih Kristen sebagai agama 
barunya. Hal ini pun pernah dilihat oleh 
Robert Cribbs dalam berbagai penelitian 
di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Cribb 
1990a, 1990b). Pilihan ke agama Kristen 
ini dianggap Ricklefs sebagai pilihan 
yang masuk akal, karena bagaimana pun 
mereka akan lebih memilih kelompok 
yang dianggap tidak terlibat kekerasan 
terhadap kelompoknya. Di Madiun 
dan Surakarta sebagai wilayah-wilayah 
basis PKI dan abangan, sebagaimana 
yang dicontohkan oleh Ricklefs, jumlah 
orang Kristen meningkat 200 persen 
dari jumlah sebelumnya di tahun 
1960-an. Kristenisasi pada periode ini 
disebut oleh M. Alie Humaedi pada 
penelitiannya di wilayah Kasimpar 
Pekalongan atas dan Karangkobar 
Banjarnegara di tahun 2004-2007 sebagai 
“kristenisasi penyelamatan diri”. Saat 
itu, gereja kerasulan yang sebenarnya 
masih memiliki masalah dengan gereja 
hasil kristenisasi zending, benar-benar 
membuka diri terhadap orang-orang 
PKI, dan kemudian melindunginya dari 
kejaran kelompok santri dari Pekalongan. 
Pada tahun-tahun berikutnya, kelompok 
Kristen “pencari selamat” ini akan ikut 
menumbuhkan varian-varian internal 
Kristen di pedesaan Jawa. Humaedi 
(2010) kemudian mencatat adanya 
pengklasifikasian kelompok Kristen, yaitu 
Kristen taat, Kristen naluri, dan Kristen 
KTP, sebagaimana pula yang terjadi pada 
kelompok Islam di dua pedesaan itu. Pada 
tahun 2004-2007, ditemukan fakta bahwa 
kebanyakan simpatisan atau anggota PKI 
yang memeluk Kristen di tahun 1965/66 
itu kemudian hanya menjadi Kristen KTP 
atau paling bantar menjadi Kristen naluri 
yang masih kental dalam mempraktikkan 
tradisi Jawa yang dianggap oleh gereja 
sebagai perbuatan bidat. Di masa-masa 
berikutnya, polemik dan kontestasi di 
dalamnya juga mirip seperti apa yang 

terjadi pada varian-varian internal 
keagamaan Islam. 

Buku “Mengislamkan Jawa” karya 
Ricklefs ini, di satu sisi benar-benar buku 
yang komprehensif dan kaya dalam 
menelusur perkembangan Islam di pulau 
Jawa, baik dalam perkembangannya 
sendiri, ataupun ketika diperhadapkan 
dengan aspek-aspek di luar dirinya, 
seperti situasi sosial politik, aliran 
kebatinan, kebudayaan Jawa, ataupun 
kristenisasi. Namun, di sisi lain, Ricklefs 
sepertinya menghindari terlalu dalam 
atau detail kajian pada varian-varian 
internal keagamaan, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Abdul Munir Mulkhan, 
M. Alie Humaedi, dan Marx Woodward. 
Bahkan, buku Marx R. Woodward dengan 
“Islam Jawa: Kesalehan Normative 
versus Kebatinan (1999)” tidak dirujuk 
atau dikutip oleh Ricklefs sekalipun 
hanya untuk menjelaskan soal kebatinan 
yang berkembang di wilayah kekuasaan 
Yogyakarta dan Solo. Padahal buku 
Woodward ini merupakan penelitian 
yang cukup menarik dari suatu proses 
pertemuan antara ajaran Islam yang 
perennial dengan kebudayaan Jawa yang 
seringkali mengandung banyak praktik 
sinkretik. 

Woodward dengan gamblang 
menjelaskan perbedaan antara kelompok 
yang mempraktikkan tradisi lama 
dengan kelompok yang mengedepankan 
kemurnian agama Islam. Dapat 
dikatakan bahwa buku Woodward ini 
sebenarnya merupakan antitesis dari 
buku “The Religion of Java” karya Clifford 
Geertz, walaupun ia sendiri mengakui 
bahwa buku karya Geertz itu telah 
banyak membantunya dalam memahami 
karakter Islam Jawa. Jika Geertz 
melahirkan paradigma kajian Islam lokal 
yang bercorak sinkretik, di mana hal ini 
sepertinya ditindaklanjuti oleh Ricklefs, 
maka lain halnya dengan Woodward, ia 
memunculkan paradigma Islam yang 
bercorak akulturatif, di mana pada aspek-
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aspek tertentu ia pun menjadi pijakan dari 
Ricklefs saat menganalisis perjumpaan 
Islam dengan kebudayaan Jawa. 

Karya Geertz di satu sisi terlalu 
dipengaruhi oleh madzhab Islam modernis 
yang beraliran syari’ah modernis. Islam 
kemudian hanya diidentikkan sebagai 
madzhab modern, sedangkan tradisi 
lokal yang ada di masyarakat Islam Jawa 
dianggapnya sebagai sesuatu yang asli 
atau berlatar belakang dari Hindu-Budha. 
Hal yang kurang didalami oleh Geertz 
inilah, kemudian dilihat oleh Ricklef 
pada persoalan perkembangan Islam 
dan kontestasi varian-varian internal di 
dalam keagamaan Islam saat menafsirkan 
tentang kebudayaan Jawanya; dan 
Woodward kemudian menambahkannya 
dengan memusatkan dirinya pada 
pengaruh Islam terhadap kelompok-
kelompok kebatinan. Pengkhususan diri 
pada masalah ini muncul dari pertanyaan 
Marshal G. S. Hodgson dalam bukunya 
“The Venture of Islam” (dalam Jackson 
1990) dan problema yang ditemukan dari 
penelitian Clifford Geertz di atas. 

Hodgson pernah mempertanyakan 
mengapa Islam dapat dengan begitu 
cepat merambah ke seluruh aspek 
kehidupan orang Jawa? Woodward 
telah mencoba menjawab pertanyaan 
itu dengan cara mengurai hubungan 
antara kesalehan normatif dalam Islam 
dengan kepercayaan kraton Yogyakarta 
(kebatinan). Sayangnya, Ricklefs tidak 
pernah mencoba menganalisis atau 

menindaklanjuti, baik menguatkan atau 
melemahkan, dasar-dasar asumsi dan 
analisis yang dilakukan oleh Woodward 
itu. Padahal di saat bersamaan Ricklef 
pernah berupaya menggali sisi kebatinan, 
suasana elitis dan keagamaan di dalam 
Kraton Yogyakarta dan Solo. Temuan 
Ricklefs pada kasus kebatinan itu tidak 
sebegitu kuat dari apa yang ditemukan 
Woodward ataupun ahli mistisisme Jawa 
sekalipun, yaitu Prof. Simuh dari Institut 
Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (1998). 

Penutup

Buku Ricklefs yang ketiga ini 
benar-benar menjadi perangkum 
kajian perkembangan Islam dalam 
lintasan sejarahnya, baik dari awal 
masuk, bertemu dengan kebudayaan 
Jawa, sampai perjumpaan antara Islam 
Indonesia dengan gerakan-gerakan Islam 
transnasional yang masuk dan merebak 
pasca reformasi. Pertanyaan lanjutannya, 
akankah Islam Indonesia khususnya 
Jawa, masih seperti apa yang diasumsikan 
oleh Ricklefs ketika mendasarkan salah 
satu pilar identitas keagamaan Islam di 
Indonesia, yaitu “menjadi orang Jawa 
berarti menjadi Muslim” atau makna 
lainnya adalah seorang Muslim di Jawa 
berarti juga menjadi orang yang tetap 
berpegang teguh pada kebudayaan 
Jawanya, sebagaimana pidato Ki Hadjar 
Dewantara tentang pertemuan antara 
Islam dengan kebudayaan Jawa. 
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Penelitian ini berupaya untuk mengkaji praktik-
praktik intoleransi agama, yakni fenomena 
menghindari kontak antarkelompok sosial di 
Ambo, dengan menggunakan teori konflik etnik, 
religiusitas, dan ikatan budaya. Teori konflik 
etnik menjelaskan bahwa identifikasi etnis 
dan agama berhubungan dengan exclusionism 
agama karena adanya ancaman yang 
dipersepsikan. Nilai-nilai intrinsik agama dan 
ikatan kebudayaan cenderung meningkatkan 
kerukunan beragama, mengurangi identifikasi 
keagamaan dan batas-batas sosial antara 
kelompok agama yang berbeda. Teori konflik 
etnik menyebutkan bahwa semakin meningkat 
kompetisi antarkelompok etnik pada tingkatkan  
individu maupun kontekstual, dan semakin 
meningkat persepsi ancaman, tingkat identifikasi 
terhadap kelompok akan meningkat. Hal ini 
akan mendorong munculnya sikap nasionalis 
dan reaksi ekslusivisme. Religiusitas dalam 
penelitian ini merujuk pada konsep pandangan 
pluralistik agama dan interpretasi kitab suci 
secara hermeneutik. Individu yang memiliki 
identifikasi keagamaan yang tinggu cenderung 
mendukung intoleransi agama karena nilai-nilai 
ekstrinsik keyakinan agama dapat menciptakan 
prasangka terhadap kelompok lain. Ikatan 
kebudayaan dalam penelitian ini meliputi 
aliansi tradisional antara negeri-negeri yang 
memiliki afiliasi agama yang berbeda. Ikatan 
kebudayaan ini, yang merupakan bagian dari 
hukum adat dan mengandung kearifan lokal, 
berfungsi untuk mencegah ketegangan agama 
antarnegeri.  Sebagai implikasi teoritis dari 
penelitian ini adalah bahwa menyelesaikan 
intoleransi beragama harus menggunakan 
pendekatan interdisipliner yang terdiri dari 
dimensi kognitif, agama, dan kebudayaan.

Kata kunci: teori konflik, religiusitas, ikatan 
kebudayaan, dan intoleransi.

This study tries to investigate religious 
intolerance, namely intergroup contact 
avoidance in Ambon by using i.e. ethnic 
conflict theory, religiosity, and cultural bond. 
Ethnic group conflict theory suggests that 
ethnic and religious identification are more 
likely related to religious exclusionism due 
to perceived group threat. Intrinsic religious 
values and cultural bonds owned by certain 
communities tend to increase religious 
harmony, to reduce religious identification 
and to social boundaries between different 
religious groups. Ethnic group conflict 
theory mentions that the stronger the actual 
competition between ethnic groups at an 
individual as well as a contextual level, and/
or the stronger the perceived ethnic threat, 
the more the mechanisms of social (contra-) 
identification will be reinforced, inducing 
stronger nationalist attitudes and exclusionist 
reactions. Religiosity in this study refers to 
concept of pluralistic views of religion and 
hermeneutic interpretation. Individuals who 
possess strong religious identification tend 
to support  for religious intolerance due 
to extrinsic values of religious convictions 
may contribute to creating intergroup 
bias. Cultural bond in this study includes 
traditional alliances between villages, that 
have different religious affiliation. Such 
cultural bond, that part of customary laws 
and contains local wisdom, functions to 
prevent religious tensions between villages. 
As theoretical implication of this study is that 
resolving religious intolerance should use 
interdisciplinary approaches that consists of 
cognitive, religious, and cultural dimension. 

Keywords: conflict theory, religiousity, 
cultural bond,  and intolerance.
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Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Email : ruslan_idrus@yahoo.co.id
Naskah diterima redaksi tanggal 14 Januari 2015, diseleksi 7 April 2015 dan direvisi 15 April 2015

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak 
dapat menghindari interaksi sosial yang 
disebabkan oleh adanya kontak dan 
komunikasi. Desa Margorejo memiliki 
komunitas agama yang notabene adalah 
agama missi yaitu Islam, Kristen dan 
Buddha. Akan tetapi interaksi sosial disana 
tampil secara baik.  Hasil penelitian yang 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini 
menunjukkan bahwa interaksi sosial agama 
missi  di desa Margorejo adalah berbentuk 
asosiatif, yaitu bentuk interaksi yang 
mengarah pada kerjasama dalam berbagai 
bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan 
dan toleransi antar umat beragama yang 
mereka lakukan secara sadar. Selain itu 
terdapatnya media khusus yang digunakan 
sebagai pengikat interaksi sosial, berupa 
“Tri Budaya”yakni sebuah kesenian 
semacam ludruk atau kesenian khas lainnya 
yang berasal dari daerah Jawa, tetapi alat-
alat yang dipergunakan dimainkan oleh 
berbagai umat beragama yang ada di 
sana. Adapun faktor yang mempengaruhi 
terjadinya interaksi sosial agama missi di 
Desa Margorejo adalah faktor kesatuan 
wilayah, faktor imitasi dan simpati, 
kesamaan etnis dan bahasa, serta dukungan 
dari para tokoh agama dan aparat desa.

Kata Kunci: Agama Missi, Interaksi Sosial, 
Kerukunan

Human are social beings that cannot 
avoid the social interaction because they 
establish some communication. Some 
missionary religions are found in Margorejo 
(Islam, Christianity, and Buddhism). Even 
though the religions are different but the 
social interaction is very good. The result 
of this qualitative research shows that the 
social interaction among religious groups 
is associative model that emphasizes on 
social cooperation and religious tolerance. 
Besides it is found a particular media 
called “ Tri Budaya” used to build social 
interaction. Tri Budaya is the art like ludruk 
(typical Javanese art) that is played by many 
religious communities in Margorejo. Some 
factors that influence social interaction 
of missionary religions in Margorejo are 
district condition, imitation and sympathy, 
ethnic and language equality, and support 
from religions figures and rural district’s 
leaders.

Keywords: Missionary Religion, Social 
Interaction, Religious Harmony
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Di Indonesia kontestasi ruang publik 
semakin nyata antar umat beragama. Di 
antaranya terjadi kontestasi di Kota Jayapura 
antara penganut agama orang asli Papua 
yang mengklaim penganut Kristen, dikenal 
dengan sebutan orang gunung versus orang 
yang beragama Islam, dikenal sebagai 
orang pantai dan daratan, dianggap sebagai 
bukan orang asli Papua. di Kota Jayapura. 
Kontestasi yang terjadi dengan hebat di 
ruang-ruang publik seperti lapangan, 
gunung, jalan dan berbagai kegiatan 
keagamaan yang mengerahkan massa 
seperti Kebaktian Kebangkitan Rohani di 
kalangan Kristen, serta tabligh akbar di 
kalangan umat Islam di mana keduanya 
mendatangkan para pembicara atau 
narasumber dari luar Papua sebagai daya 
tarik. Kontestasi tersebut telah berlangsung 
sejak tahun 1998 sampai sekarang, 
bahkan adakalanya muncul demonstrasi 
secara besar-besaran, dan pelarangan 
penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta 
pendirian sekolah Islam. Pada masyarakat 
Jayapura terdapat banyak masalah dalam 
kehidupan beragama, baik internal maupun 
eksternal. Untuk mendapatkan data seperti 
itu dilakukan pengamatan lapangan dengan 
observasi langsung, wawancara mendalam 
dengan berbagai informan kunci, kajian 
kepustakaan dan dokumen-dokumen 
tertulis yang relevan. Data diolah dengan 
mempergunakan pendekatan intrepretatif 
sebagaimana dilakukan Clifford Geertz 
dalam tradisi sosiologi-antropologi atau 
pun ilmu-ilmu sosial pada umumnya. 

Kata kunci: Kebebasan Beragama, 
Kontestasi Publik, Kota Jayapura

In Indonesia religious contestation emerges 
in interreligious groups. It occurs in Jayapura. 
Some people claim that indigenous 
people of Papua that are christians called 
mountain people but Muslims that live in 
beach or on land are not native people of 
Papua. The contestation happens in public 
spaces such as public field, mountain, 
street, and religious practices by exerting 
a mass of people to have Christian revival 
worship and conduct Tablighi Akbar for 
muslims. Both muslims and christians 
invite the speakers from outside Papua to 
attract others. Contestation occurs since 
1998 until now. It can be seen from large 
demonstration and a ban of religious 
practices and the establishment of Islamic 
schools. Many problems that come from 
internal and external of adherent are found 
in Papua. The data collection consists of 
direct observation, interviews, literature 
reviews, and relevant document. The 
data employs interpretative approach 
conducted by Clifford Geertz in sociology 
and anthropology or the other social 
science in general. 

Keywords: Religious Freedom, 
Contestation, Jayapura
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Penelitian ini mengambil sasaran dua 
kelompok keagamaan ‘rukun kematian’ 
(rukem) di Kota Bandar Lampung, yaitu 
Rukem Lingkungan III Kelurahan Surabaya 
dan Rukem Blok L Kelurahan Bukit Kemiling 
Permai. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk: 1). Mengidentifikasi rukem sebagai 
kearifan lokal dan modal sosial bagi kerukunan 
umat beragama; 2). Mengungkap program-
program kegiatannya terkait pemeliharaan 
kerukunan; 3). Mengungkap faktor-faktor 
penghambat/pendukung pemeliharaan 
kerukunan. Hasilnya menunjukkan: Pertama, 
pembentukan rukem lebih didasarkan pada 
fardlu kifayah umat Islam untuk mengurus 
jenazah, meringankan beban warga yang 
tertimpa musibah sakit maupun musibah 
kematian. Kedua, rukem merupakan kearifan 
lokal, modal sosial yang mengikat (bonding) 
sesama Muslim dan yang menjembatani 
(bridging) antar  umat beragama. Ketiga, 
kerukunan di Kota Bandar Lampung yang 
cukup kondusif merupakan salah satu faktor 
pendukung dalam upaya pemeliharaan 
kerukunan beragama, di samping adanya 
tradisi saling kunjung antar umat beragama 
baik dalam suka maupun duka. Sedangkan 
faktor-faktor penghambatnya, antara lain, 
karena rukem tidak didesain sebagai wadah/
media kerukunan dan kurangnya kesadaran 
sebagian warga terhadap kemanfaatan rukem.
Selain karena masih kurangnya perhatian 
pemerintah setempat (Pemkot dan Kemenag) 
terhadap rukem. Jika pemerintah setempat 
concern terhadap rukem dan rukem ini dapat 
direvitalisasi atau direkacipta (institutional 
development), rukem akan semakin 
optimal perannya dalam upaya memelihara 
kerukunan intern umat Islam dan antar umat 
beragama.

Kata kunci: Bandar Lampung, Rukun 
Kematian, Kearifan Lokal, dan Modal Sosial. 

This study investigates two funeral 
organizations (rukem) in Bandar Lampung. 
Those are Rukem Village III Surabaya 
and Rukem Block L Village Bukit Permai 
Kemiling. The purposes of this study are: 
1). Identifying funeral organization as local 
culture and social capital to interreligious 
harmony; 2). Uncovering the activities of 
funeral organization in order to maintain the 
harmonious life; 3). Revealing the factors 
that can support and hinder the harmony. 
The results show: firstly, the establishment 
of funeral organization is based on fardlu 
kifayah in dealing with the body and 
eases the burden on residents who are 
suffering and grieving. Secondly, funeral 
organization is local culture and social 
fund bonding all muslims and bridging 
interreligious group. Thirdly, Bandar 
Lampung city has conducive condition that 
supports to mantain the religious harmony. 
Moreover, it is found a visiting tradition 
among the religious groups both in joyful 
and sorrowful condition. The inhibiting 
factors are lack of citizen awareness 
to the benefit of funeral organization 
and local government (Pemkot) and 
central government (ministry of religious 
affairs) have less attention to the funeral 
organization. It can be revitalized in order 
to maximize its role in maintaining the 
internal islamic harmony and interreligious 
group  if the local government concern to 
the funeral organization. 

Keywords: Bandar Lampung, Rukun 
Kematian, Local Culture and Social Capital
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Penggunaan identitas etnik sebagai “modus 
kami” (we-object) adalah salah satu faktor 
kerawanan konflik yang terjadi di Lampung, 
terutama pada konflik Balinuraga Lampung 
Selatan, Oktober 2012. Makalah ini 
berupaya mengkaji strategi pembentukan 
identitas masyarakat Balinuraga sebagai 
Bali Hindu yang ramah dan terbuka. 
Media utama yang dibentuk pasca konflik 
adalah pasraman. Pembentukan identitas 
melalui pasraman dilakukan dengan cara 
internalisasi nilai-nilai kultural keagamaan 
tentang harmoni sosial yang dalam konteks 
ajaran Hindu berupa konsep Tri Hita 
Karana. Studi ini memperlihatkan bahwa 
pasraman berperan sebagai lembaga sosial 
keagamaan dalam pembentukan identitas 
berdasar konsep Tri Hita Karana berupa 
harmonisasi hubungan antara Tuhan, 
manusia, dan alam. Strategi yang dilakukan 
melalui kirtanam, seloka, dan pembacaan 
kitab suci, sarana upakara, seka gong 
yang berlangsung secara intensif. Upaya 
ini mampu menjembatani kesenjangan 
kehidupan keagamaan yang semula 
hanya menekankan aspek ritual, menjadi  
keseimbangan antara aspek ritual tersebut 
dengan ajaran moral dan etik ke-Hindu-an. 

Kata kunci: Identitas, Tri Hita Karana, 
Pasraman, Hindu, Balinuraga.

The use of ethnic identity as “our mode” 
is one of the potential factors of conflict in 
Lampung, especially in Balinuraga, South 
Lampung in October 2012. This paper 
attempts to examine the identity formation 
strategies of Balinuraga community in 
order to be a friendly, opend-minded, 
Balinese Hindu. The main media used for 
such formation is pasraman established in 
post-conflict period. The identity formation 
in pasraman is undertaken through 
internalization of religious and cultural 
values in the context of the Hindu concept 
of Tri Hita Karana. This study shows that 
pasraman functions as a social institution 
in the formation of religious identity based 
on the Tri Hita Karana concept through 
harmonizing the relationship among God, 
humans, and nature. The strategy is carried 
out through seloka, kirtanam, and reading 
of the scriptures, ritual stuff, intensive seka 
gong. These strategies can bridge the gap 
of religious life that originally emphasizes 
merely on ritual aspects and balance 
such  ritual to the moral  or ethical Hindu 
teachings.

Keywords: Identity, Tri Hita Karana, 
Pasraman, Hindu, Balinuraga.
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Studi tentang keberadaan kaum Santri dan 
Abangan di Jawa telah banyak dilakukan 
para sarjana. Buku dan jurnal yang 
mengupas hal ini juga berserakan di banyak 
tempat. Akan tetapi, kebanyakan buku dan 
jurnal itu mengupas peristiwa masa lalu 
ketika Islam dan konteks lokalnya menjadi 
perdebatan tajam. Paper ini bertujuan untuk 
menyuguhkan relasi kaum Santri dan kaum 
Abangan belakangan ini yang ternyata 
dapat berjalan berdampingan. Penelitian 
kualitatif ini dengan mengutamakan 
pengumpulan datanya melalui teknik, 
observasi, studi dokumen dan wawancara 
terhadap jamaah Masjid Laweyan Surakarta 
ini memperlihatkan bahwa relasi antara 
Abangan dan Santri masih relatif cair. 
Kondisi inilah yang turut menghalangi 
berkembangnya paham Islam radikal di 
masjid kuno ini.

Kata kunci: Santri-Abangan, Majid Laweyan, 
Masjid Negara, Aktivitas Keagamaan, dan 
Toleransi

Many scholars carry out studies on the 
existence of Santri and Abangan in Java. 
Various books and journals discuss those 
studies but they just emphasize on debate 
between Islam and its local context. This 
paper aims to describe the relationship 
between Santri and Abangan that can build 
a tolerance in certain area in Java. This 
study employs qualitative approach and 
the data is collected through observation, 
document, and interview to some Muslims 
in Laweyan Mosque, Surakarta. The study 
shows that Abangan and Santri do not have 
restriction. This condition can hamper the 
development of Islamic radicalism in this 
ancient mosque.

Keywords: Santri-Abangan, Laweyan 
Mosque, Negara Mosque, Religious 
Activities, and Tolerance
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Komunitas Millah Abraham atau 
lebih dikenal Komar adalah salah satu 
kelompok keagamaan dalam Islam yang 
berkembang Kecamatan Haurgeulis 
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 
Kelompok ini dianggap mengingkari 
Nabi Muhammad SAW dan menyimpang 
karena mengkultuskan Ahmad Mushaddeq 
sebagai nabi dengan menyebutnya Al-
Masih Al-Maw’ud berdasarkan kitab yang 
diyakininya, “Ruhul Kudus”. Penyimpangan 
ini sudah cukup bagi MUI untuk menyatakan 
komunitas ini sebagai aliran sesat. Penelitian 
ini bertujuan untuk menelusuri siapa 
pembawa dan penyebar paham keagamaan 
Komar di Haurgeulies, dan bagaimana latar 
belakang riwayat hidupnya? Tujuan lainnya 
adalah mengetahui perkembangan paham 
keagamaan Komar dan pengaruhnya 
di masyarakat? Penelitian ini dilakukan 
di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten 
Indramayu dengan subyek penelitian para 
korban pengikut paham ini. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan teknik wawancara mendalam 
dengan berbagai informan, observasi dan 
studi dokumen. Komar akhirnya dapat 
dibongkar dan anggotanya diselamatkan 
melalui penangangan yang baik dari 
aparatur setempat

Kata kunci: Komunitas Millah Abraham, 
Komar, Kurzin Sanusi, Komar dan 
Haurgeulis

Millah Abraham community is also 
called Komar. It expands and develops in 
Haurgeulis, Indramayu, West Java. The 
community is considered to deny Prophet 
Muhammad because they believe Ahmad 
Mushaddeq and call him Al-Masih Al-
Maw’ud. Their scripture is “Ruhul Kudus”. 
Indonesian religious affairs council (MUI) 
says that this community has deviant 
and false ways. This study has purpose 
to discover who bring and spread out 
Komar doctrine in Haurgeulis and how 
his background is. The other aim is to 
investigate its development and influence 
in the society. This research is conducted in 
the Haurgeulis, Indramayu and the subjects 
are Komar followers who become the 
victims. The research employs qualitative 
approach and the data collection consists 
of interviews, observation, and document. 
The result shows that Komar is eventually 
dismantled and its followers are saved by 
the local apparatus.

Keywords: Millah Abraham Community, 
Kurzin Sanusi, Komar and Haurgeulis
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Di tengah stigma negatif yang melanda 
gerakan fundamentalisme Islam, ternyata 
gerakan ini masih dapat bertahan, bahkan 
meningkatkan pengaruhnya. Salah satu 
gerakan tersebut adalah HTI. Berbeda 
dengan gerakan Islam lainnya, HTI tidak 
memiliki tokoh yang diakui baik dalam 
tingkat regional maupun nasional. Namun 
demikian, meskipun tanpa nama besar 
dan ketokohan pimpinannya, HTI masih 
mampu bertahan dan meningkatkan 
pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan faktor yang menyebabkan 
HTI dapat bertahan dan meningkatkan 
pengaruhnya di tengah berbagai penolakan 
serta stigma negatif yang dialaminya. 
Teori pembingkaian digunakan untuk 
menganalisis data dan temuan lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian, gerakan HTI 
memiliki posisi yang berbeda dengan 
gerakan fundamentalisme Islam lainnya. 
Jika banyak gerakan fundamentalisme 
menjadikan ketokohan pimpinan sebagai 
faktor penggerak, HTI menjadikan ide dan 
pemikiran yang diTabanni sebagai faktor 
utama gerakan.

Kata kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, 
Fundamentalisme Islam, Tabanni, Framing, 
Halaqah

Nowadays, it is found a negative stigma 
facing Islamic fundamentalism. However 
Indonesian Hizbut Tahrir (HTI) still exists 
and has strong influence. This organization 
is different from the others. It does not have 
regional or national figures. This research 
applies quantitative approach and has 
purpose to discover the factors that increase 
its influences despite having negative 
stigma and rejection. Framing theory is 
conducted to analyze the data and result. 
The result shows that HTI is not same with 
the other organizations that have leaders to 
drive their followers. HTI emphasizes on 
the tabanni idea and thought to drive their 
followers. 

Keywords: Hizbut-Tahrir Indonesia, Islamic 
Fundamentalism, Tabanni, Framing 
Theory, Halaqah
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Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, guna mengetahui pemenuhan hak-
hak sipil dari penganut kepercayaan Bara 
Marapu sebagaimana diatur dalam UU 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, 
dilaksanakan pada bulan April-Agustus 
2013, dengan pendekatan kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa penganut 
kepercayaan Bara Marapu di Sumba Barat 
Daya dan hampir seluruh Sumba umumnya 
semakin berkurang yang antara lain 
disebabkan oleh kebijakan nasional yang 
mewajibkan setiap peserta didik untuk 
memilih salah satu agama resmi yang diakui 
pemerintah. Mayoritas dari para murid 
memilih agama Katolik atau Protestan 
yang sudah sangat lama berkembang di 
Sumba. Hasil penelitian juga menunjukan 
bahwa sama sekali tidak ada masalah 
dengan pelayanan atas hak-hak sipil yang 
diperoleh penganut Bara Marapu, seperti 
akta kelahiran, KTP, layanan kesehatan dan 
pendidikan. Namun demikian, mengingat 
ajaran Bara Marapu tidak tertulis, baik 
sekali apabila Pemerintah dapat membantu 
pendokumentasiannya sebagai Ajaran 
Kepercayaan Lokal).      

Kata kunci: Marapu, Kepercayaan Asli, 
Orang Sumba, Hak Sipil, dan Ancaman 
Kepunahan Bara Marapu  

This research was conducted in Sumba 
Barat Daya Regency, East Nusa Tenggara 
Province. The aim is to discover the 
fulfillment of the civil right services of 
Bara Marapu belief as ruled in Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 regarding 
to Adminduk. The research is undertaken 
from April to August 2013 and employs 
qualitative approach. The result shows that 
the adherents of Bara Marapu have been 
decreasing because of national policy that 
obliges all students to choose one of the 
official religions determined in Indonesia. 
Mostly they choose Protestantism and 
Catholicism that are already developed 
in Sumba.  The result also shows that 
the adherents of Bara Marapu have civil 
rights such as having birth certificate, 
identity card, and health and educational 
services. Bara Marapu belief does not have 
a written documentation. It is suggested to 
the government to document it as a local 
belief. 

Keywords: Local Belief, Sumbanese, Civil 
Rights, and Threat to Bara Marapu Belief
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Tulisan ini merupakan hasil penelitian 
tentang Eksistensi Agama Tao dan Pelayanan 
Hak-hak Sipil di Kota Palembang”, dan 
merupakan penelitian studi kasus dengan 
pendekatan kualitatif.  Fokus penelitian ini 
adalah menggali eksistensi agama Tao yang 
meliputi sejarah, pokok-pokok keyakinan 
dan ajaran, kelompok pengikut serta 
persebarannya, memahami implementasi 
kebijakan negara dalam pemenuhan hak-
hak sipil dari pemeluk agama Tao,dan 
mengetahui relasi sosial pengikut agama 
Tao dengan masyarakat di sekitarnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
keberadaan Agama Tao di Kota Palembang 
masih tetap eksis dan semakin membaik 
karena mendapatkan kelonggaran-
kelonggaran dari pemerintah terutama 
dalam menjalankan ibadatnya, bahkan 
didukung oleh organisasi Paguyuban 
Umat Tao Indonesia (PUTI) dan Majelis 
Tridharma Indonesia (MTI) yang keduanya 
telah memperoleh pengakuan dari 
pemerintah; kebijakan Negara dalam hal 
pelayanan sebagai warga Negara, terkait 
KTP, Kartu Keluarga, Perkawinan dan 
Pendidikan, tidak ada masalah karena umat 
beragama Tao masih menginduk kepada 
Agama Buddha, maka hak-hak sipilnya 
dilayani sesuai Agama Buddha. Hal ini juga 
dikarenakan belum ada umat beragama 
Tao yang berani mengaku sebagai umat 
beragama Tao; dan hubungan umat 
beragama Tao dengan masyarakat sekitar, 
walaupun  berbeda agama tetap baik-baik 
saja dan tidak pernah ada masalah, apalagi 
terhadap pemerintah, juga baik-baik saja, 
semua aturannya dipatuhi walaupun agama 
mereka belum dilayani secara mandiri.  

Kata kunci: Eksistensi, Agama Tao, 
Pelayanan hak-hak sipil

The study investigates the existence of 
Taoism and civil right services. This study 
employs qualitative approach and case 
study as the research methodology. The 
focus of the study provides Tao religion 
description consisting of the history, Tao 
principles and  teachings, adherents and 
their spread, the government policy to fulfill 
Taoists’ civil rights, and social interaction 
between Taoists and other surrounding 
communities. The conclusion is Taoism 
still exists and gets the concessions from 
the goverment such as religious freedom to 
worship and recognition that can be seen 
from the establishment of Tao organization 
such as Paguyuban Umat Tao Indonesia 
(PUTI) and Majelis Tridharma Indonesia 
(MTI). Moreover, Taoists also obtain the 
civil rights such as services to get identity 
card, family register, marriage, and 
education. They get those services because 
they are under Buddhism scope. No one 
admits herself/himself as Taoist. The social 
interactions with other communities show 
good relationship. They have not had 
problem with others and goverment. They 
always comply the determined rules even 
though they have not had sufficient services. 

Keywords: Existence, Taoism, Civil Right 
Services
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pelayanan keagamaan, problematika, 
interaksi budaya masyarakat kawasan 
perbatasan dengan masyarakat negara 
Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan 
kehidupan umat beragama di perbatasan 
Kabupaten Belu, dan Malaka berjalan 
penuh toleransi, rukun, dan dalam keadaan 
kondusif. Ada beberapa wilayah yang 
dapat dijadikan contoh kerukunan hidup 
beragama, seperti halnya di Desa Kletek, 
dan Suai di mana komunitas Muslim, 
Katolik, dan Kristen berjalan penuh 
dengan kekeluargaan karena saling terkait 
kekerabatan. Secara keseluruhan, pelayanan 
agama yang dilakukan Kementerian Agama 
Kabupaten Belu belum cukup dirasakan 
oleh masyarakat. Masih terdapat beberapa 
kendala keterbatasan anggaran untuk 
penyelenggaraan program, terutama bagi 
agama Hindu, Buddha, dan Konghucu 
perlu adanya seksi khusus dalam struktur 
organisasi Kementerian Agama Kabupaten 
Belu.

Kata kunci: Pelayanan Keagamaan, 
Interaksi Budaya, Kawasan Perbatasan 

The research aims to discover the 
religious services, problems, and social 
cultural interaction between border 
area communities and Timor Leste 
communities. The result shows that the 
religious living in Belu border area and 
Malaka indicates tolerant, conducive, 
and harmonious condition. Some areas 
that show religious tolerance are Kletek 
and Suai. Their communities consisting of 
Islam, Chatolicism, and Protestantism are 
amicable because they have strong kinship. 
Overall, the communties have not got the 
sufficient services undertaken by Ministry 
of religious affairs in Belu regency. The 
limited budget to hold some program also 
occurs. Additionally, It is required to add 
some committee for Hinduism, Buddhism, 
and Confucianism in organization structure 
in Ministry of religious affairs in Belu 
regency.

Keywords: Religious Services, Cultural 
Interaction, Border Area
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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  
yang dilakukan di Komunitas Adat Kejawen 
di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang, 
Kabupaten Banyumas. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, 
pengamatan, dan dokumentasi, Kajian 
penelitian ini mendeskripsikan penyebaran 
ajaran adat kejawen oleh Kyai Bonokeling 
yang memiliki ragam ritual unggahan dan 
udunan yang bisa menjadi inspirasi dalam 
membangun atau menguatkan kerukunan 
umat beragama. Makna dari kegiatan 
unggahan atau sadran sebagai persiapan 
bagi para petani dalam menghadapi musim 
tanam padi, sedangkan kegiatan turunan 
sebagai tanda syukur dalam menghadapi 
musim panen padi. Makna lainnya yaitu 
kegiatan unggahan atau sadran dalam 
menghadapi bulan puasa Ramadhan, dan 
sebagai tanda selesainya adalah turunan.

Kata kunci: Kejawen, Bonokeling, 
Unggahan, Udunan.

This is a qualitative research that is 
conducted in Kejawen (indigenous tradition 
in Java) communities in Pekuncen village, 
Jatiwalwang district, Banyumas regency. 
Data is collected by using interviews, 
observation, and documentation. This 
research describes the spread of traditional 
Javanese by Kyai Bonokeling which has 
variety of rituals such as unggahan and 
udunan that can be an inspiration for 
building or strengthening faith in religious 
harmony. Unggahan or sadran activities 
describe a preparation conducted by 
farmers in facing rice planting season, 
while turunan activities represent a symbol 
of gratitude in having rice harvest season. 
Unggahan or sadran activities also have 
meaning to face the fasting month and 
turunan is as a sign of completion. 

Keywords: Kejawen, Bonokeling, 
Unggahan, and Udunan.
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1. Artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris disertakan abstrak dalam 
bahasa Inggris dan Indonesia.

2. Konten artikel mengenai: a) Pemikiran, Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan; b) 
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Umat Beragama.
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penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.

7. Abstrak diketik dengan huruf miring (italic) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.

8. Kata kunci terdiri dari 5 kata, ditulis italic.

9. Pengutipan dalam artikel berbentuk body note.

a.   Setelah kutipan, dicantumkan penulisnya, tahun penulisan dan halaman buku 
dimaksud. Contoh: ….(kutipan)…(Madjid, Nurcholis, 1997: 98).

Pedoman Penulisan



214

ISSN  1412-663X

HARMONI       Januari - April 2015

b.  Buku yang dikutip ditulis secara lengkap pada bibliografi.

10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut pustaka yang dikutip:

a.     Buku dengan penulis satu orang. Contoh:

 Hockett, Charles F. A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan 
Company, 1963.

b.  Buku dengan dua atau tiga pengarang. Contoh:

 Oliver, Robert T., and Rupert L. Cortright. New Training for Effective Speech. 
New York: Henry Holt and Company, Inc., 1958.

c. Buku dengan banyak pengarang, hanya nama pengarang pertama yang 
dicantumkan dengan susunan terbalik. Contoh:

 Morris, Alton C., et.al. College English, the First Year. New York: Harcourt, Brace 
& World, Inc., 1964.

d. Buku yang terdiri dari dua jilid atau lebih. Contoh:

 Intensive Course in English, 5 Vols. Washington: English Language Service, Inc., 
1964.

e.  Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. Contoh:

 Ali, Lukman, ed. Bahasa dan Kasusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia 
Indonesia Baru. Jakarta: Gunung Agung, 1967.

f.  Sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi. Contoh:

 Jassin, H.B. ed. Gema Tanah Air, Prosa dan Puisi. 2 jld. Jakarta: Balai Pustaka, 1969.

g. Sebuah buku terjemahan. Contoh:

 Multatuli. Max Havelaar, atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terj. H.B. 
Jassin, Jakarta: Djambatan, 1972.

h. Artikel dalam sebuah himpunan. Judul artikel selalu ditulis dalam tanda 
kutip. Contoh:

 Riesman, David. “Caracter and Society,” Toward Liberal Education, eds. Louis G. 
Locke, William M. Gibson, and George Arms. New York: Holt, Rinehart and 
Winston, 1962.

i.  Artikel dalam ensiklopedi. Contoh:

 Wright, J.T. “Language Varieties: language and Dialect,” Encyclopaedia of 
Linguistics, Information and Control (Oxford: Pergamon Press Ltd., 1969), hal. 243-
251.

 “Rhetoric,” Encyclopaedia Britannica, 1970, XIX, 257-260.

j.  Artikel majalah. Contoh:

 Kridalaksana, Harimurti. “Perhitungan Leksikostastistik atas Delapan Bahasa 



215Pedoman Penulisan

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14       No. 1

Nusantara Barat serta Penentuan Pusat Penyebaran Bahasa-bahasa itu berdasarkan 
Teori Migrasi,” Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia, Oktober 1964, hal. 319-352.

 Samsuri, M.A. “Sistem Fonem Indonesia dan suatu Penyusunan Edjaan Baru,” 
Medan Ilmu Pengetahuan, 1:323-341 (Oktober, 1960).

k.  Artikel atau bahan dari harian. Contoh:

 Arman, S.A. “Sekali Lagi Teroris,” Kompas, 19 Januari 1973, hal. 5. Kompas, 19 
Januari 1973.

l.  Tesis dan Disertasi yang belum diterbitkan. Contoh:

 Parera, Jos. Dan. “Fonologi Bahasa Gorontalo.” Skripsi Sarjana Fakultas Sastra 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.

m.   Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding. Contoh:

 Mudzhar, M Atho. Perkembangan Islam Liberal di Indonesia, Prosiding Seminar 
Pertumbuhan Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, 
Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.

n.    Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa. Contoh:

 Azra, Azyumardi. 2009, Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari, Republika, 26 
Mei: 8.

o.  Bila pustaka yang dirujuk berupa website. Contoh:

 Madjid, Nucrcholis, 2008, Islam dan Peradaban. www.swaramuslim.org., diakses 
tanggal ....

p.    Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga. Contoh:

 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti 
dan Angka Kreditnya. LIPI, 2009. Jakarta.

q.   Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam 
kongres, simposium atau seminar yang belum diterbitkan. Contoh:

 Sugiyarto, Wakhid. Perkembangan Aliran Baha’i di Tulungagung. Seminar Kajian 
Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April. 2007.

r.     Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten. Contoh:

 Sukawati, T.R. 1995. Landasan Putar Bebas Hambatan. Paten Indonesia No 
ID/0000114.

s.    Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian. Contoh:

 Hakim, Bashori A. Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor. Laporan Penelitian. 
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta. 2009.

11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk 
file .jpg. Untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk 
foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.

12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wenang mengatur pelaksanaan penerbitan 
sesuai format HARMONI.







Ethnic Clonflict Theory, Religiousity, 

and Cultural Bond: Approaches Combined to

Resolve Religious Intolerance in Ambon

Cahyo Pamungkas

Dialektika Agama Missi: Studi Interaksi Sosial

Pemeluk Agama Islam, Katolik, dan Buddha

di Margorejo Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung

Idrus Ruslan

Tabanni sebagai Haluan Gerakan

Hizbut Tahrir Indonesia

Arif Gunawan Santoso

Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang 

Publik: Relasi Kristen dan Islam 

di Kota Jayapura

Zuly Qodir

Volum
e 14, Nom

or 1, Januari - April 2015

INTERAKSI SOSIAL DAN PELAYANAN
HAK-HAK SIPIL UMAT BERAGAMA

IN
TER

A
K

SI SO
SIA

L D
A

N
 PELAYA

N
A

N
 H

A
K-H

A
K

 SIPIL U
M

AT B
ER

A
G

A
M

A

Halaman
217

Rukun Kematian: Kearifan Lokal dan Modal 

Sosial bagi Kerukunan Umat Beragama 

di Kota Bandar Lampung

Haidlor Ali Ahmad

Pasraman sebagai Media Pembentuk Identitas

Pasca Konflik (Studi terhadap Internalisasi

Tri Hita Karana pada Masyarakat Balinuraga

Lampung Selatan

Wahyu Setiawan

Dinamika Santri-Abangan di Balik Eksistensi

Masjid Laweyan, Surakarta

Zaenal Abidin Eko Putro

Bara Merapu sebagai Kepercayaan Asli Orang

Sumba: Perspektif Pelayanan Hak Sipil

dan Ancaman Kepunahan

Servulus Bobo Riti

Nomor
1

Volume
14

Jakarta
Januari - April 2015

Akreditasi LIPI Nomor : 608/AU3/P2MI-LIPI/03/2015

Volume 14, Nomor 1, Januari - April 2015




