HARMONI NUSA LAUT
Narasi Untuk Indonesia Damai
KOMPAK (Komunitas Peacemaker Kupang)
menggagas lahirnya E-Book tentang kerukunan atau
kedamaian dari Negeri Nusa Laut NTT ini dari
pemikiran betapa pentingnya menghadirkan narasi-narasi
damai/positif dan kearifan lokal yang kaya dan beragam dari
berbagai daerah di NTT untuk melawan isu radikalisme,
hoax dan diskriminasi, yang disebarkan melalui berbagai media,
social, bukan karena adanya ketidakdamaian di bumi NTT.
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Begitulah. Gagasan ini, diusahakan untuk menjadi nyata, undangan diskusi disebar kepada
berbagai pihak untuk menemukan arah dan kekayaan keberagaman yang telah diberikan untuk
Nusa Laut.
Sungguh menarik, kami mendapati para penulis yang bersedia dan kami anggap berkompeten
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman nyata yang dialami sebagai individu maupun dalam
praktek bersama lembaga/organisasi
yang diikutinya terutama terkait membangun
perdamaian, mengelola keberagaman yang unik dari NTT. Pengetahuan dan pengalaman
penulis sangat penting bagi public dan secara khusus bagi Orang muda lintas agama yang sangat
membutuhkan referensi untuk mereka melakukan kampanye media social, menjadi bagian
memperkuat kerukunan dan mampu mengajak orang lain menerima keberagaman. Karena itu,
terima kasih kepada:
R.D. Gerardus Duka, Pr (Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang)
Dr. I Gusti Made Ngurah Budiana, S.Si., M.Si (Sekretaris Parisadha Hindu Dharma Indonesia NTT)
Indra Effendy, SE,CHRM (Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia NTT)
Drs. H. Muhamad S. Wongso (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT]
Pdt. Jeky Frangky Latupeirissa, M. Th. (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kupang)
Lusia Carningsi Bunga, S.Pd (Ketua Komunitas Orang Muda Lintas Agama Kupang)
Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H (Akademisi Universitas Katholik Widya Mandira Kupang)
Dr. Rudi Rohi, SH, M.Si (Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang)
Yang telah berkolaborasi dan dalam semangat kebebasan telah membagikan refleksi,
pengetahuan, pengalaman, kesan, cerita, yang membuat betapa kaya dan luasnya berbagai
aspek dan perspektif tentang keberagaman itu dihormati dengan agama dan kearifan local khas
NTT.
Para penulis memaparkan pemikiran tentang realitas kerukunan NTT didalam E-Book ini.
Mereka mengungkapkan bahwa di Nusa Laut semua agama mengajarkan kedamaian dan
kerukunan, dan bagaimana menata hidup beragama dalam kemajemukan agama di NTT dan
Indonesia. Kerukunan hidup umat beragama itu adalah pedoman dan acuan untuk membina,
memelihara, dan meningkatkan kerukunan hidup di antara umat beragama tanpa mengurangi
iman dan akidah masing-masing.

Tetapi para penulis juga menampilkan ada potensi konflik agama bahkan ada fakta intoleransi
di NTT. Karena walaupun setiap agama mengajarkan kerukunan dan perdamaian, tetapi
perjumpaan agama-agama menjadi potensi konflik. Potensi konflik selalu bisa diredam karena
tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan amarah pada agama lain, dan ada kearifan
lokal (local wisdom) yang menggerakkan orang-orang NTT untuk mendukung ajaran setiap
agama tentang hidup rukun meski beda agama. Jika ada konflik antar umat maka konflik itu
dapat segera diselesaikan karena nilai-nilai kearifan lokal yang kuat menyatu dalam kehidupan
orang-orang Nusa Laut. Mengajak kita tetap bijaksana menggali dan mengangkat nilai-nilai
karifan lokal untuk membangun kerukunan antar umat agama atau untuk memecahkan
persoalan konflik antar umat agama.
Dr. phil. NORBERTUS JEGALUS, MA, menanggapi tulisan para penulis, mengatakan dengan

pluralisme modern, maka di bumi NTT tidak ada lagi kategori mayoritas dan minoritas, tidak
ada klasifikasi komunitas agama minoritas dan mayoritas, juga tidak ada perasaan kami asli dan
kamu pendatang. Etika pluralisme modern menekankan perlakuan sama kepada setiap kaum
agama berapapun jumlahnya dan dari mana pun datangnya serta sejak kapanpun tibanya di
bumi NTT. Semuanya diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi.
Para Penulis mengajak kita untuk melihat harmoni agama agama dengan dukungan kearifan
lokal,orang orang NTT dari agama apapun, terjamin ada dan hidup di Nusa Laut. Siapa saja yang
tinggal di NTT, baik pemeluk agama yang sudah lama (asli) maupun umat agama yang baru
(pendatang), baik komunitas agama mayoritas atau pun minoritas, mendapat hak yang sama
untuk hidup dan menjalankan agamanya di Nusa Laut.
Menjadilah. E-book Harmoni Nusa Laut; Narasi untuk Indonesia Damai.
Nusa laut sebenarnya menggambarkan tanah dan air flobamora yang terdiri dari pulau-pulau
dan laut. Nusa laut menghadirkan identitas dan karakter yang beragam yang membuka ruang
perbedaan yang tajam. Bahkan karena itu juga, potensi konflik menjadi keniscayaan yang tidak
terhindarkan. Akan tetapi pada saat yang sama Nusa Laut juga memberikan semangat
keterhubungan yang kuat di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Nusa tak mungkin tanpa
laut. Begitu juga tak ada laut tanpa nusa. Karena itu tak ada perbedaan dan potensi konflik
tanpa kearifan dan kebajikan lokal yang menyertainya. Nusa laut menyimpan segudang kearifan
dan kebajikan lokal yang berakar pada tanah dan air flobamora untut menjaga nusa laut tetap
damai dalam harmoni kebersamaan. Semoga berguna untuk Indonesia Damai.
Kearifan dan kebajikan lokal terkandung didalamnya.
Akhir kata, selamat menikmati buku ini. Mungkin belum sempurna, temukan dan nikmatilah
semangat dari masing-masing tulisan dan penulisnya. Semangat yang terpadu dengan cinta
kasihmenghasilkan Narasi Harmoni Nusa Laut, dipersembahkan untuk Flobamora, Untuk NTT

dan Indonesia Damai.

Zarniel Woleka
Editor

R. D. Gerardus Duka, Pr; saat ini adalah Vikaris Jenderal Gereja Katolik
Roma untuk Keuskupan Agung Kupang (KAK). Sebelumnya Sekretaris
Keuskupan Agung Kupang dan Pastor di Katedral Kupang; S1 di STFK
Ledalero- Maumere, Flores-NTT; S2 pada Universitas Kepausan
Lateran, Instituto Teologia Morale di San Alfonso, Roma- Italia. Saat
ini juga Pengajar aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (STIPAS) KAK
dan Ketua Imam Projo Keuskupan Agung Kupang.
POLITISASI AGAMA:
Tantangan Kesejahteraan Sosial
R.D. Gerardus Duka, Pr
Pendahuluan
Riwayat hidup Indonesia sebagai sebuah entitas nation state, secara historis dapat dikatakan
terlalu panjang. Indonesia masih berada dalam taraf awal, masih berada dalam proses ‘in the
making” (Th.Sumartana dalam Elga Sarapung, 2005:97). Relasi-relasi antar agama dan antar
etnis di dalamnya masih belum sepenuhnya berakhir. Dalam realitas, masih di cari relasi-relasi
yang benar-benar mencerminkan gagasan-gagasan dasar bagaimana dirumuskan oleh
Faundingfathers/mothers (pendiri bangsa) republik ini. Pengalaman dari kumpulan suku dan
berbagai kelompok agama menjadi sebuah kesatuan republik masih perlu diuji dalam sejarah.
Tanda-tanda yang membenarkan dugaan ini adalah munculnya konflik, kesenjangan ekonomi,
pendidikan,sosial budaya bahkan kecurigaan antar umat beragama dan antar suku masih
menjadi unsur-unsur kekuatan pemicu munculnya konflik. Relasi antar negara-agama belum
menjadi kekuatan menghadirkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan politik. Agama dan
negara masih hadir dalam klaim-klaim kebenaran dan otoritas kebenaran yang saling
menguasai. Faktanya, agama gampang dipakai untuk kepentingan negara, kelompok sosial,
kekuatan politik yang bersifat memecah antar masyarakat.
Agama dengan segala dimensi kerohanian, “ruang suci” tempat orang bersandar dan
menemukan kedamaian
sepertinya dijadikan sebagai ‘ alat permainan’ manusia untuk
mengalihkan hakekatnya dari sumber inspirasi kepada sumber aspirasi. Artinya, agama dalam
relasi dengan negara(politik) bukan lagi menjadi alat control, pedoman hidup berbegara tetapi
menjadi ‘alat kampanye, provokasi( aspirasi) yang bersifat memecah- belah. Pertanyaannya
adalah, sejauh mana relasi agama- negara dan bagaimana membangun sinergitas keduanya
guna menghadirkan kedamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat (common good). Guna
menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita melihat hekekat kedua realitas itu.

Agama dan Negara (Iman- Politik): Entitas
Beda dan Sama
Agama dimengerti sebagai ‘realitas
transenden’ yang memiliki ruang suci
tempat perjumpaan manusia dan ‘Yang
Transenden”. Melalui dan dalam agama,
umat beriman mengenal siapa yang
berwewenang
atas
hidupnya
dan
bagaimana ia harus membangun relasi
untuk satu harapan yang dijanjikan yakni,
keselamatan kekal. Itu berarti, agama
memiliki peran sebagai ruang guna
menghadirkan sumber pengetahuan akan
‘Yang Ilahi” sekaligus sebagai norma yang
membantu setiap umat beriman menjalani
hidup di dunia. Karena agama selalu
menghadirkan kedamaian, kesejukan maka
pada tempat ini,agama hadir sebagai
sumber harmoni.
Politik, dalam arti leksikal adalah seni
menata atau mengatur polis (negara).
Politik pertama-tama berhubungan dengan
seluruh kebijakan dan tindakan dalam
urusan pemerintahan. Tujuan politik oleh
karenanya berkaitan dengan tempat,
masyarakat dan kekuasaan yang bertujuan
kesejahteraan
masyarakat
(sosial)
seluruhnya. Pada umumnya, politik
mencakup aneka macam kegiatan dalam
suatu sistem masyarakat yang terorganisasi
(terutama negara) yang menyangkut
pengambilan keputusan (decision making)
baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu
sendiri maupun mengenai cara-cara
mencapai tujuan itu. (Bdk. Heuken,
2002:25).
Melalui pengertian di atas, kita dapat
tegaskan bahwa agama dan negara (iman
dan politik) adalah dua entitas yang
berbeda sekaligus sama, karena keduanya

berhubungan dengan manusia: keadilan,
kedamaian, keselamatan, kesejahteraan
umum. Maka relasi agama negara (imanpolitik) pada hakekatnya saling melengkapi
dengan tetap menjaga otonomi masingmasing. Pada titik ini, penulis tidak punya
intensi menguraikan pengertian relasi-relasi
leksikal tetapi mengajak kita melihat relasirelasi sosial dengan aneka persoalan,
khususnya
persoalan
kemanusiaan
termasuk kekuasaan yang sekian sering
memasukan
isu-isu
agama
demi
kepentingan kekuasaan itu, yang sering
menimbulkan pertikaian, pertentangan
antara masyarakat dan umat beragama. dkl.
Agama-negara
(iman-politik),
tidak
bergantung satu sama lain dan masingmasing merupakan lembaga otonom dalam
mewujudkan cita-citanya, tetapi keduanya –
walaupun berdasarkan alasan yang
berbeda- melayani panggilan sosial manusia
yang sama yakni menghadirkan keadilan
sosial (common good)
Tujuan Hidup Berbangsa: Membangun
Keadilan Sosial
Berbagai masalah yang timbul di bidang
ekonomi, agama, hukum, pendidikan,
lingkungan hidup alami dan manusiawi
dilihat sebagai akibat dari ‘keburaman
dunia
politik bangsa’ politik hanya
dipahami sebagai sarana untuk mencapai
dan mempertahankan kekuasaan, atau
ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan
memenangkan kepentingan kelompok.
Kepentingan ekonomi menjadi tujuan
utama serta simbol- simbol agama menjadi
praktek purifikasi politik. Perilaku kaum
politisi tidak menghadirkan lagi tujuan
politik sesungguhnya. Keadilan sosial
sebagai tujuan dari politik digunakan
merebut kekuatan kekuasan. Dan kerap
simbol agama (isu agama) dijadikan alat
main politik yang mengganggu harmoni

masyarakat beragama. Pelaku politik yang
seharusnya menghadirkan ruang kehidupan
yang adil dan damai teralihkan demi
mempertentangkan dengan tujuan politik
berkeadilan. Tujuan menghalalkan cara
mengakibatkan kerancuan dalam tindakan
dan etika politik. Karena ketika etika politik
diabaikan maka intimidasi menjadi pilihan
nilai, walau tidak dapat dibenarkan dalam
konteks etika politik.
Kenyataan ini tentu menjauhkan hidup
politik berbangsa yakni keadilan sosial,
ekonomi berkeadilan. Artinya, kebijakan
dan kegiatan politik (negara) harus
menunjang kesejahteraan bersama seluruh
rakyat. Maka, yang bertentangan dengan
keadilan sosial, kesejahteraan umum
secara etik adalah jahat.
Konteks: Negara dan Agama di Indonesia
Di antara warga negara tidak boleh terjadi
diskriminasi atas dasar keyakinan agama
dan kepercayaan, ras, suku, keturunan,
jenis kelamin dan pilihan politik dan
ideologi (LG. 75). Oleh karena itu, semua
warga negara berhak secara sama untuk
ikut mengambilbagian dalam proses
perencanaan dan putusan politik. Hak-hak
istimewa (dasar) jika tidak diberikan
kepadanya dengan bebas adalah bentuk
perampokan atas hak rakyat (lih. UUD 1945,
psl 1.ay.2). Ideologi apa pun bukan
landasan yang dapat melegitimasikan hak
istimewa dari rakyat. Karena negara bukan
tujuan ‘an sich’ , tetapi sarana demi
mencapai kesejahteraan rakyat. Maka
masyarakat bersifat primer, dan negara
bersifat sekunder. Maka, kegiatan politik
harus menghormati dan tidak boleh
mencampuri,
apalagi
memperbudak
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
bersifat primer seperti keluarga, budaya
dan agama. Karena ketika pemerintah,

partai politik (politikus) menguasai bidang
kemasyarakatan primer, maka mereka
menciptakan ketidakadilan sosial. Ketika
negara menjadi lemah oleh pikiran- pikiran
monolitik maka akan terjadi kerancuan
hidup berbangsa, beragama bahkan dapat
terjadi intoleransi antara para warga yang
berbeda dalam banyak hal.
Politisasi agama sangat merugikan bukan
saja prinsip-prinsip hidup bernegara seperti:
solidaritas, subsidiaritas, pluralisme tetapi
lebih dari itu, adalah merusakan
kemanusiaan. Setiap agama hadir di dunia
untuk
memperjuangkan
kemanusiaan
termasuk memberi norma pada peradaban
politik tetapi ketika agama dijadikan sebagai
alat politik maka yang terjadi adalah
rusaknya relasi-relasi, dan kebersamaan
hidup bersama.

Membangun Hidup Rukun-Damai:
Melawan Politisasi agama.
Toleransi Narasi Melawan Politisasi Agama
Kita perlu menyadari bahwa ketika orang tak
bisa membedakan otonomi agama dan
otonomi negara mara akan rusaklah hidup
bersama. Kita sudah memiiki pengalaman
sejarah bagaimana negara mengintervensi
agama atau sebaliknya. Sejarah sudah
membuktikan ketika agama dan negara
saling mengintervensi maka hilanglah
stabilitas hidup masyarakat umum,
rusaknya stabilitas ekonomi, politik, budaya,

sosial. Pengalaman- pengalaman ini pernah
semua agama besar yang memiliki sejarah.
Sekurang-kurangnya sejarah kekristenan
yang
mengalami
perpecahan
yang
merugikan agama (agama – negara=prinsip
Cesare-papisme) yang berakhir merusaknya
semangat kesatuan dan rusaknya relasi
otonomi negara dan otonomi agama.
Indonesia
adalah
negara
kesatuan
berkedaulatan yang di bangun di atas dasar
keragaman termasuk keragaman agama.
Semangat perjuangan para pendiri bangsa
sebagaimana yang hadir dalam sejarah
adalah kesatuan. Pilihan kesatuan dalam
keragaman bukan sebuah konsep lama
tetapi lahir oleh galian karifan lokal dengan
kesadaran bahwa keragaman harus
dikelola dengan satu filosofis (Bhineka
Tunggal Ika). Karena ketika keragaman
tidak di bangun di atas filosifis ini maka
resiko sebagai negara besar dengan
banyaknya pulau dan keragaman lainnya
gampang terjadi konflik dan kekerasan
antar manusia, khusus antar umat berbeda
iman.
Kita sesungguhnya memiliki kekuatan
dasyat dalam hidup bersama yang
beragama, yakni Pancasila. Pancasila
sebagai refleksi kearifan lokal dari Bung
Karno merupakan kekuatan dinamis.
Artinya, dasar filsafat yang tetap relevan
dalam mengikat keragaman yang ada. Dkl.
Pencasila merupakan refleksi filosofis bung
Karno merupakan pijak moral dan
kekuatan pengikat keberagaman. Selain
sebagai penyatu keragaman Pancasila
adalah norma, pedoman bagi setiap warga
bangsa dalam melanjutkan tujuan dan citacita bangsa Indonesia, yakni keadilan dan
kesejahteraan sosial.
Fakta, kekuatan pengikat ini sedang
diancam gelompang pasang maha dasyat,

yakni radikalisme dan fundamenalisme yang
tidak menginkan keragaman menghiasi
Indonesia. Sebagai kekuatan pemersatu,
Pancisila bagaikan “perahu” yang sedang
dihantam badai yang menghendaki
“perahu” ini tenggelam. Tetapi, karena
Pancasila lahir dari daya ikat kearifan lokal
yang telah ada sebelum berdirinya bangsa
ini, maka gelombang dan badai pasang
belum dan bahkan tidak mampu
menenggelamkannya. Walau demikian, kita
butuh ‘batu-batu’ dasar sebagai penopang
rumah bersama dengan landasan Pancasila.
Batu-batu dasar itu selain ikatan keragaman
yang telah ada tetapi juga kekuatan
komunikasi dan dialog demi menumbuhkan
kebersamaan yang saling mengormati demi
merawat dan menjaga rumah bersama.
Agama-agama merupakan kearifan lokal
yang perlu menjadi kekuatan menjaga
Pancasila di dalam rumah bersama
Indonesia. Agama perlu tetap menjadi
kekuatan control terhadap perilaku dan
gerakan-gerakan yang menghendaki rumah
bersama ini tenggelam. Agama tidak boleh
menjadi ‘alat penghancur kebersamaan,
walau faktanya kerap masih ada kekuatan
seperti ini, yang menjadikan agama sebagai
alat
penghancur/senjata
pemusnah
kesatuan dalam keragaman. Simbol-simbol
agama yang hakekatnya merupakan tanda
suci dalam membangun relasi umat dan
Tuhan, di ‘take over’ kepada senajata
pemusnah bagi manusia yang berlainan
dalam suku, etinis, budaya dan agama.
Bahkan agama menjadi intoleran melebihi
negara ketika tidak menghadirkan damai
dan keadilan sosial. Dalam kondisi ini, kita
membutuhkan reformasi/ aggiornamento.
Semangat baru ‘mengkini-kan’ kehendak
baik (good will) memajukan cita-cita bangsa,
keadilan
dan
kesejahteraan
sosial.
Semangat baru yakni menegaskan kembali

identitas kita di tengah modernitas,
khususnya modernitas politik demi menjaga
keseimbangan hidup bersama agar keadilan
tumbuh dan damai boleh hadir secara
efektif dan kreatif di dalam rumah bersama
Indonesia.
Panggilan Kembali Bersatu dalam
Rumah Bersama, Indonesia.
Dalam mewujudkan hidup rukun dan
damai, adil dan saling menghormati antar
manusia, yang berbeda dalam banyak hal,
maka diperlukan komitmen menjaga
Pancasila sebagai landasan politik dalam
rumah
bersama,
Indonesia.
Perlu
membangun kesadaran inklusif bahwa
Indonesia dibangun oleh kekuatankekuatan setempat (Local genius) yang
direfleksikan dalam inti dasar kearifan
dalam Pancasila. Bahwa agama- agama
tetap menyadari kekhasan dan otonomi
teologisnya masing-masing. Hal ini
merupakan hakekat berdirinya agamaagama. Olehnya, kehadiran nilai-nilai
kearifan lokal ( moral kolektif) yang
menyatukan keragaman dalam cermin
Pancasila perlu dijaga oleh semua warga
rumah bersama Indonesia. Agama-agama
dalam semangat kesatuan perlu menjadi
ruang memperagakan hidup damai, adil
dan menghormati antar seluruh umat
beragama demi memajukan kesejahteraan
atau keadilan sosial. Maka politisasi agama
demi menghacurkan keragaman dalam
kesatuan perlu dihindari dan di lawan.
Beberapa
pikiran
menjaga
rumah
bersama sebagai panggilan moral harus
menjadi komitmen bersama seluruh warga
masyarakat bangsa. Beberapa point yang
dapat ditumbuhkan dalam menjaga dan
melawan perpecahan akibat politisasi
agama sbb:

a. Setiap pribadi dan semua warga
masyarakat Indonesia dari segala
agama, suku, bahasa dan tingkat sosial,
perlu menyadari bahwa negara ini
adalah milik bersama dan tempat
mengekpresikan hidup setiap warga,
termasuk kebebasan beragama sebagai
salah satu dimensi hak asasinya.
b. Agama harus dihayati bukan sebagai
hal
pribadi
semata.
Keyakinan
keagamaan tentang yang baik dan
buruk
dalam
hidup
bersama
bermasyarakat mengandung nilai-nilai
luhur yang pada dasarnya sesuai
dengan kemanusiaan yang beradab:
keadilan sosial.
c. Dialog terbuka dan saling menghormati
pendapat yang berbeda, seperti
perbedaan agama dan politik dapat
membuka ruang dan sikap saling
mengerti dan menerima. Tetapi jika
perbedaan tak didialogkan dan
pendapat dibatasi maka akan muncul
kesalahpahaman
yang
dapat
mengakibatkan sikap putus asa dan
masah bodoh yang lama kelamaan
dapat
meledak
dan
merugikan
kebersamaan hidup.
d. Keputusan politik yang diambil harus
semata-mata
berdasarkan
alasan
rasional yang dapat diterima semua
warga, baik beragama maupun tidak
beragama. jika argument seperti ini
tidak terjadi (ada) maka keputusan
itutidak boleh diundangkan atau
dijadikan peraturan negara. (Heuken,
2005: 7, 29)
hal-hal ini merupakan prinsip yang perlu
diperjuangkan bersama ketika rumah
bersama ini terasa tidak aman untuk
menumbuhkan keadilan sosial. Toleransi,
semangat menghargai perbedaan, sikap
inklusif yang dapat mendorong kembalinya

persatuan dan saling menghargai setiap
warga dalam rumah bersama Indonesia.
Panggilan rumah bersama adalah panggilan
kemanusiaan, dimana iman dan politik,
agama dan negara dengan otonominya
masing-masing dapat menjadi kekuatan
dan kearifan yang mempersatukan dan
mengikat aneka perbedaan yang ada.
Penutup
Agama merupakan ruang suci, komunikasi
manusia dengan Tuhan. Negara dan agama
merupakan dua entitas yang berbeda
sekaligus sama. Tujuan kehadiran agama
dan
negara
adalah
membangun
kesejahteraan sosial bagi manusia dengan
caranya masing-masing, agar setiap
manusia boleh hidup sebagai warga
beriman dan bermasyarakat yang baik.

Hidup bernegara dan beragama tidak luput
dari kesulitan dan tantangannya. Misalnya
konflik antar setiap umat dan warga yang
berbeda, entah pandangan politik, sosial
termasuk agama. Maka perlu dialog yang
terbuka demi menjaga keseimbangan
negara sebagai rumah bersama. Rumah
bersama, Indonesia ini akan menjadi lebih
baik dan dapat menjadi tempat perjumpaan
antar warganya yang harmoni jika tumbuh
sikap saling menghormat antar setiap
pendudukan, umat yang berbeda, memiliki
etika
politik
untuk
menghadirkan
kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan
tidak menjadikan agama alat politik
(politisasi agama). Karena politisasi agama
merusakan kebersamaan, dan tidak
menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh
warga/umat dalam hidup bersama dalam
NKRI.
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WAJAH NTT, WAJAH INDONESIA DAMAI
Dr. I Gusti Made Ngurah Budiana, S.Si., M.Si
Dengan keanekaragaman suku, bahasa dan agama yang ada di Nusa Tenggara Timur,
sebenarnya potensi terjadinya gesekan dan konflik sangat besar. Berbagai perbedaan akidah
dan praktek dalam beragama adalah salah satu contoh rawannya kondisi hidup di NTT, belum
lagi di dalam satu agama yang sama terdiri dari berbagai suku yang memiliki karakteristik unik
masing-masing.
Tapi segala kekhawatiran saya terhapus begitu menetap di NTT, berkeliling di beberapa
daerah dan pulau yang tersebar menghiasi laut Timor dan sekitarnya, berkenalan dengan begitu
banyak sahabat yang semua bisa menerima perbedaan sebagai karunia dan berkat.
Religiusitas masyarakat khususnya pemeluk agama mayoritas di NTT yakni Kristen dan Katholik
tak sampai sekalipun merendahkan keyakinan pemeluk agama lainnya. Tak pernah terdengar
khotbah di gereja ataupun dalam peristiwa dan acara keagamaan yang mengandung hasutan
atau penilaian merendahkan agama lain.
Sebagai umat Hindu dan juga sebagai pendatang dari Bali kami diterima layaknya
saudara yang pulang ke kampung halaman. Banyak kegiatan baik keagamaan maupun
kemasyarakatan selalu dibantu oleh saudara kami dari berbagai suku dan agama lain di NTT.
Dalam satu acara penggalian dana untuk renovasi Pura, tempat sembahyang Umat Hindu,
dengan antusias tokoh agama lain ikut membantu dalam donasi bahkan secara aktif ikut
menyebarkan undangan, ikut menjadi pengisi acara dan penyambut tamu.
Semua dilakukan dengan tulus, tidak pernah ada pertanyaan apakah sumbangan mereka
sudah dipakai dengan benar atau tidak, tapi tentu tanggung jawab moral kami untuk
menunjukkan bahwa semua sudah sangat bermanfaat dan tujuan penggalian dana sudah
tercapai.
Demikian juga para pejabat sangat mendukung bukan hanya memberi support materi dan
anggaran, juga berbagai kemudahan agar kami bisa melaksanakan pembangunan,
melaksanakan perayaan agama dan lain lain.
Tradisi arak-arakan ogoh ogoh misalnya, yang dilaksanakan sehari sebelum perayaan
Nyepi, jika di Bali hanya melibatkan umat Hindu saja, kalau di NTT menjadi parade budaya antar

etnis dan agama, bukan hanya ogoh-ogoh yang bernuansa Hindu tapi juga barong Say, Reog
Ponorogo dan kesenian serta busana daerah NTT.
Demikian juga dalam Pawai Paskah, kami umat Hindu juga Umat Islam selalu dilibatkan.Pada
saat perayaan Idul Fitri, Pemuda Muslim, Hindu dan Buddha ikut serta menjaga lapangan dan
masjid. Pada saat Natal, Para Pemuda Islam, Buddha dan Hindu menjaga Gereja dan seterusnya.
Itu biasa.
Bukan hanya dalam acara agama atau kegembiraan tapi juga dalam acara kedukaan,
keterlibatan saudara kami dari agama lain juga sangat aktif. Bukan hanya pengamanan tapi juga
dalam persiapan di rumah duka, sampai pengantaran ke pemakanan.
Karena kami bersaudara. Katong Basodara.
Dalam kehidupan sehari-hari kami tak pernah mengalami hambatan atau kesenjangan,
apalagi gangguan dari tetangga kanan kiri yang berbeda.
Pengamalan Pancasila sesungguhnya benar-benar bisa kita rasakan dan alami secara nyata.
Memang benar sekali-sekali ada berita konflik antar kelompok masyarakat, atau kelompok
pemuda tertentu, lebih banyak karena kesalahpahaman, biasanya tidak akan meluas tapi bisa
diselesaikan baik secara hukum, secara adat dan kekeluargaan.
Sehubungan dengan maraknya media sosial yang kadang menyiarkan konten penuh
provokasi, kami di NTT tidak banyak terpengaruh. Tokoh tokoh intoleran lebih sering ditolak
kehadirannya. Mungkin ada beberapa yang berhasil mengadakan acara, tapi tidak memberi
pengaruh besar.
Anak-anak muda sering mengadakan kegiatan bersama, berlatih menari tarian dan musik NTT,
mengadakan pertunjukan dan menikmati suasana kebersamaan penuh perdamaian.
Jika ingin melihat wajah Indonesia damai, datanglah ke NTT, nikmati wajah damai NTT
yang penuh senyum berlatar keindahan alam yang masih sangat natural, wajah wajah
sederhana di sepanjang lintas Timor, wajah penuh kasih dan persaudaraan, wajah yang tetap
bersyukur kepada Tuhan dalam segala keterbatasan .
Banyak seniman musik dan tari serta puisi asal NTT yang punya prestasi tingkat Nasional,
banyak lagu-lagu berbahasa khas NTT yang digemari para penari untuk menari bersama.
Begitulah gambaran NTT di mata saya, penuh dinamika damai dan bersahaja.

Indra Effendy, SE, CHRM.
Ketua
PD
MAGABUDHI
(Majelis Agama Buddha
Theravada Indonésia) Prov.
NTT, yang pertama kali
dibentuk pada tahun 2014.
Pada tahun 2015 bersama
beberapa umat Buddha beraudience dengan Walikota
Kupang
untuk
memperkenalkan
Magabudhi, bahwa ada
umat Buddha di Kota
Kupang dan belum memiliki
rumah ibadah. Walikota
Kupang
(Yonas
Salean)
kemudian menghibahkan
sebidang tanah di kelurahan
Sikumana
untuk
dibangunnya Vihara agar
umat Buddha di kota
Kupang dapat beribadah
secara layak sebagaimana
umat beragama lainnya.
Pada tahun 2017 perwakilan Agama Buddha menjadi anggota FKUB Prov. NTT dan waktu itu
ditunjuk menjadi bendahara FKUB Prov. NTT hingga kini. Pada akhir tahun 2021 terpilih menjadi
Ketua PD PERMABUDHI (Persatuan Umat Buddha Indonesia) Prov. NTT. Permabudhi ini
dibentuk oleh 9 Majelis Agama Buddha yang didalamnya termasuk Magabudhi.
TOLERANSI DALAM BUDDHISME
Indra Effendy, SE,CHRM
Masalah kehidupan beragama di masyarakat
Indonesia merupakan masalah yang sangat
peka diantara berbagai masalah sosial
budaya lainnya. Terjadinya suatu masalah
sosial akan semakin rumit apabila sudah
bersinggungan dengan SARA (suku, agama
dan ras), utamanya lagi jika menyinggung
salah satu agama tertentu.
Menyadari hal tersebut, maka setiap agama
memegang peranan yang sangat penting
dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa
serta
kedamaian
hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Untuk membentuk kerukunan hidup
beragama di Indonesia, para pendiri bangsa
amat
tanggap
dengan
memasukkan
peraturan tentang kebebasan melaksanakan,
memeluk agama dan melaksanakan ibadah
sesuai agamanya masing-masing yang
tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang
Dasar 1945. Melalui UUD tersebut,

pemerintah
bermaksud
memberikan
pedoman sekaligus melindungi kebebasan
memeluk
agama
dan
melaksanakan
ibadahnya, tanpa ada gangguan dari pemeluk
agama lainnya.
Kerukunan hidup beragama adalah kondisi
bagi semua golongan agama bisa hidup
bersama-sama
secara
damai
tanpa
mengurangi hak dan kebebasan masingmasing untuk menganut dan melaksanakan
kewajiban agamanya. Kerukunan yang
dimaksud bukan berarti penganut agama
yang satu tidak merasa perlu atau menahan
diri
untuk
melibatkan
persoalan
keberagamaan dengan pihak lain, karena
kebersamaan menghendaki tenggang rasa,
yang benar-benar dimungkinkan jika saling
memahami. Kerukunan akan bisa dicapai
apabila setiap golongan agama memiliki
prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju
dalam perbedaan berarti mau menerima dan

menghormati orang lain dengan seluruh
aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola
hidupnya, menerima dan menghormati orang
lain dengan kebebasan untuk menganut
keyakinan agamanya sendiri. Memelihara
kerukunan hidup umat beragama tidaklah
berarti mempertahankan status quo sehingga
menghambat
kemajuan
masing-masing
agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam
konteks perkembangan masyarakat yang
dinamis, menghadapi beraneka tantangan
dan persoalan.
Agama dalam realitas sosial masyarakat
Indonesia yang multikultural memiliki wajah
paradoks. Pada satu waktu, agama
memproklamirkan perdamaian, jalan menuju
keselamatan, persatuan dan persaudaraan,
namun pada waktu yang lain agama juga
menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang
dianggap garang dan menyebar konflik
(Muhammad, 1997). Paradoks wajah agama
ini,, menurut A. N. Wilson (dalam Kahmad,
2000:165), diakibatkan oleh dilema agama itu
sendiri sebagai motivator tindakan sosial
yang menuntut sikap fanatik umatnya
terhadap kebenaran agamanya. Hal ini
menjadikan
kecenderungan
untuk
membenarkan agamanya sendiri untuk tidak
toleran pada agama orang lain, bahkan
merasa berhak menghakimi orang yang tidak
sepaham dengan dirinya. Klaim-klaim
kebenaran (truth claims) inilah yang
kemudian banyak menimbulkan konflik antar
umat beragama.
Pemerintah telah berusaha untuk mencegah
dan mengatasi potensi konflik antar umat
beragama. Pada era Orde Baru, pemerintah
memperkenalkan konsep Trilogi Kerukunan
Umat Beragama yang meliputi kerukunan
intern umat seagama, kerukunan antar umat
yang berbeda agama dan kerukunan umat
beragama dengan pemerintah (Depag RI,
1989). Meski sempat dianggap “ampuh”

untuk meredam konflik-konflik antar umat
beragama, konsep yang diintrodusir oleh
pemerintah Orde Baru itu pun kembali
dipertanyakan,
menyusul
maraknya
kekerasan berdimensi agama yang terjadi
setelahnya. Ada dugaan bahwa keberhasilan
penerapan
konsep
kerukunan
umat
beragama yang dijalankan pemerintah orde
baru karena sejalan dengan kebijakan politik
yang lebih banyak menekankan pendekatan
keamanan (security approach) untuk
menjaga stabilitas nasional (Kahmad, 2000:
175).
Pada era Reformasi dan demokratisasi
dewasa ini, model hubungan kerukunan
antarumat beragama sebagai solusi atas
konflik-konflik laten ini harus dicari
berdasarkan masukan-masukan dari bawah
yang bersifat buttom up, tidak lagi top down.
Pilihan ini perlu dilakukan agar kerukunan
antar umat beragama tidak lagi berjalan
semu. Pencarian model perlu dilakukan
dengan melihat komunitas-komunitas kecil
lintas agama yang di dalamnya hubungan
antar umat beragama yang berbeda di antara
mereka bisa berjalan dengan baik dan efektif.
Komunitas-komunitas
tersebut
mampu
memelihara kerukunan dalam keragaman
agama oleh karena kearifan lokal yang dianut
oleh anggota komunitasnya.
Kearifan lokal dapat ditemui pada nyanyiannyanyian,
pepatah-pepatah,
petuah,
semboyan, dan kitab-kitab kuno yang
melekat dalam perilaku kehidupan seharihari. Biasanya, kearifan lokal tercermin dalam
kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang
telah berlangsung lama dan dalam
perkembangannya berubah wujud menjadi
tradisi-tradisi,
meskipun
prosesnya
membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Haba (2007) menegaskan kearifan lokal
setidak-tidaknya memiliki fungsi, yakni

sebagai pendorong atas terbangunnya
kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai
sebuah mekanisme bersama menepis
berbagai kemungkinan yang meredusir,
bahkan merusak solidaritas komunal, yang
dipercaya berasal dan tumbuh di atas
kesadaran bersama, dari sebuah komunitas
terintegrasi.
Model kerukunan yang berbasis pada budaya
lokal ini di antaranya dapat ditemukan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di
Pulau Timor yang merupakan masyarakat
multi agama, di mana masyarakatnya ada
yang memeluk agama Kristen, Katolik, Islam,
Buddha, dan Hindu. Namun demikian,
masyarakat Nusa Tenggara Timur tetap
mampu
memelihara
kerukunan
dan
keharmonisan beragama, baik intern maupun
antarumat beragama. Hal ini karena
masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki
adat tradisi, seperti tradisi suku Timor yaitu
Oko’mama yang mampu menyatukan mereka
dan menguatkan solidaritas di antara mereka
sendiri melampaui ikatan-ikatan keagamaan.
Pengertian kerukunan umat beragama adalah
terciptanya suatu hubungan yang harmonis
dan dinamis serta rukun dan damai di antara
sesama umat beragama di Indonesia, yakni
hubungan harmonis antarumat 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). Prinsip kerukunan umat
beragama ini dalam konteks keindonesiaan
dipakai sebagai kerangka untuk menjaga
stabilitas pembangunan nasional. Toleransi
kerukunan hidup antarumat beragama ini
disebut dengan “Trilogi Kerukunan Umat
Beragama” yaitu kerukunan intern dan

antarumat beragama serta kerukunan antara
umat beragama dengan pemerintah.
Kerukunan hidup beragama menunjukkan
pola hubungan antar berbagai kelompok
umat beragama yang rukun, saling
menghormati, saling menghargai dan damai,
tidak bertengkar dan semua persoalan dapat
diselesaikan sebaik-baiknya dan tidak
mengganggu
kerukunan
hubungan
antarumat beragama pada suatu daerah
tertentu (Ali [ed.], 2009: 6). Variabel
kerukunan beragama meliputi sikap hormat
menghormati, bekerjasama, pemenuhan
kebutuhan, saling percaya, tolong menolong,
toleransi dan penyelesaian konflik.
Kerukunan beragama menunjukkan kondisi
positif dari interaksi antar pemeluk agama.
Interaksi
antar
umat
beragama
mencerminkan
bagaimana
agama
difungsionalkan dalam konteks sosial. Dalam
proses sosial ini, maka kondisi damai dan
konflik menjadi bagaikan dua sisi mata uang
dalam
kehidupan
manusia.
Manusia
berhubungan dengan pihak lain dapat
berelasi secara asosiatif, tetapi dapat juga
dissosiatif. Interaksi yang assosiatif adalah
hubungan sosial dalam masyarakat terwujud
dari adanya kehendak rasional antar elemen
masyarakat, dalam pengertian segala hal
yang disepakati bersama dan tidak
bertentangan dengan norma dan nilai sosial
yang berlaku. Proses ini mengarah pada
semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak
yang berhubungan. Proses ini meliputi
bentuk kerja sama dan akomodasi. Di sisi lain,
interaksi dissosiatif merupakan bentuk
hubungan sosial yang mengarah pada
perpecahan atau merenggangnya hubungan
sosial antar pihak yang saling berhubungan.
Proses ini dapat berbentuk persaingan,
kontravensi,
maupun
pertentangan
(Soekanto, 2003: 71).

Pada situasi masyarakat yang plural atau
multi kultur, potensi dissosiatif menjadi lebih
kuat. Namun, masyarakat juga memiliki
kepentingan untuk menjaga ikatan sosial
mereka dalam berbagai perbedaan tersebut.
Pengalaman panjang masyarakat dalam
mengelola perbedaan agar dapat tetap
menjaga kebersamaan mewujud dalam
bentuk berbagai tradisi-tradisi lokal yang
menguatkan kohesi sosial di antara mereka.
Pada masyarakat yang masih memelihara
bebagai tradisi komunal dan tradisi yang
melibatkan
masyarakat
lingkungannya,
cenderung akan lebih kuat kohesi sosialnya.
Tradisi-tradisi
yang
dipelihara
oleh
masyarakat tersebut memiliki kearifan lokal
yang menjadi pedoman bagi kehidupan
masyarakat pemiliknya.
Kearifan lokal dipahami sebagai usaha
manusia dengan menggunakan akal budinya
(kognisi) untuk bertindak dan bersikap
terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang
terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di
atas, disusun secara etimologi, di mana
wisdom dipahami sebagai kemampuan
seseorang
dalam
menggunakan
akal
pikirannya dalam bertindak atau bersikap
sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu,
objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai
sebuah istilah, wisdom sering diartikan
sebagai ‘kearifan/ kebijaksanaan’ (Ridwan,
2007: 27-38).
Kearifan lokal, menurut E. Tiezzi, N.
Marchettini, & M. Rossini (dalam Ridwan,
2007: 27-38), merupakan pengetahuan yang
eksplisit yang muncul dari periode panjang
yang berevolusi bersama-sama masyarakat
dan lingkungannya dalam sistem lokal yang
sudah dialami bersama sama. Secara
substansial, kearifan lokal itu adalah nilainilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.
Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan
menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-

hari masyarakat setempat. Oleh karena itu,
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 masyarakatnya.
Kaitannya
dengan
kerukunan
sosial,
termasuk kerukunan beragama, berbagai
tradisi sebagai bentuk kearifan lokal memiliki
fungsi penting. Kearifan lokal menjadi
pendorong atas terbangunnya kebersamaan,
apresiasi,
sekaligus
sebagai
sebuah
mekanisme bersama menepis berbagai
kemungkinan yang meredusir, bahkan
merusak solidaritas komunal (Haba, 2007).
Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam
Kajian Buddha-Dharma.
Dalam Buddha Dhamma, kata Agama lebih
dikenal dengan sebutan Sasana atau
Dhamma, yang secara harafiah berarti
kebenaran atau kesunyataan. Agama Buddha
sering disebut Buddha Dhamma atau Buddha
Sasana
yang
artinya
ajaran
yang
menghantarkan
orang
yang
melaksanakannya agar hidup bahagia di
dunia, setelah kematian dapat terlahir di
alam surga dan hingga pada akhirnya
mencapai tujuan tertinggi yaitu tercapainya
Nibbana. Buddha Dhamma sebagai pedoman
untuk membebaskan diri dari penderitaan,
sehingga mencapai kebahagiaan dalam
kehidupan sekarang maupun yang akan
datang.
Untuk membina dan memupuk sikap hidup
rukun, sang Buddha menganjurkan,”terdapat
enam Dharma yang bertujuan agar kita saling
mengingat,
saling
mencintai,
saling

menghormati, saling menolong, saling
menghindari percekcokan, yang akan
menunjang kerukunan persatuan dan
kesatuan. Keenam Dharma itu adalah:
1. Memancarkan cinta kasih (metta) dalam
perbuatan
kita
sehari-hari,
maka
kedamaian, keharmonisan dan kerukunan
dan persatuan akan terwujud.
2. Menggunakan cinta kasih dalam setiap
ucapan berbicara dengan etikat baik, tak
menyebarkan isu, gosip dan fitnahan.
3. Selalu mengarahkan pikiran pada
kebajikan,
sama
sekali
tidak
menginginkan orang lain celaka.
4. Menerima buah karma yang baik,
kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan
membagikan kebahagiaan tersebut pada
orang lain dan rasa kepedulian sosial.
5. Melaksanakan moral (sila), etika dengan
sungguh-sungguh
dalam
pergaulan
bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu
yang melukai perasaan orang lain.
6. Mempunyai pandangan yang sama, yang
bersifat
membebaskan
diri
dari
penderitaan dan membawanya berbuat
sesuai dengan pandangan tersebut, hidup
harmonis, tidak bertengkar karena
perbedaab
pandangan
(Angguttara
Nikaya III, 288-289).
Menciptakan kerukunan dalam Buddhisme.
Upaya-upaya
yang
dilakukan
untuk
menciptakan kerukunan tentunya harus
didukung oleh semua lapisan masyarakat.
Ajaran untuk menghadapi konflik dan
perselisihan diajarkan oleh Buddha melalui
khotbah-khotbahNya
maupun
melalui
teladan sikapnya.
Dalam Kosambiya Sutta, Majjhima Nikaya: 48,
Buddha menjelaskan enam sifat yang patut
diingat, yang menciptakan kasih sayang dan
rasa hormat agar tidak ada perselisihan, dan

untuk menciptakan keharmonisan serta
kerukunan yaitu dengan:
a. Mempertahankan perbuatan dengan
cinta kasih melalui jasmani.
b. Mempertahankan perbuatan dengan
cinta kasih melalui ucapan.
c. Mempertahankan perbuatan dengan
cinta kasih melaui pikiran.
d. Menggunakan barang-barang dengan
cara berbagi sesuai dengan Dhamma.
e. Menjalani kehidupan dengan kesusilaan.
f. Menjalani kehidupan dengan pandangan
benar.
Kita
harus
senantiasa
menjaga
keharmonisan/kerukunan
antar
umat
beragama agar tercipta kehidupan yang
tentram dan nyaman. Untuk menjaga
keharmonisan tersebut bisa dilakukan
dengan cara:
a. Menghilangkan perasaan curiga atau
permusuhan terhadap pemeluk agama
lain yaitu dengan cara mengubah rasa
curiga dan benci menjadi rasa penasaran
yang positif dan mau menghargai
keyakinan orang lain.
b. Jangan menyalahkan agama seseorang
apabila dia melakukan kesalahan tetapi
salahkan orangnya. Misalnya dalam hal
terorisme.
c. Biarkan
umat
lain
melaksanakan
ibadahnya jangan mengolok-olok mereka
karena ini bagian dari sikap saling
menghormati.
d. Hindari diskriminasi terhadap agama lain
karena semua orang berhak mendapat
fasilitas yang sama seperti pendidikan,
lapangan pekerjaan dan sebagainya.
Dengan memperhatikan cara menjaga
kerukunan hidup antar umat beragama
tersebut hendaknya kita sesama manusia
haruslah saling tolong menolong dan kita
harus bisa menerima bahwa perbedaan
agama dengan orang lain adalah sebuah
realitas dalam masyarakat yang multi kultural

agar kehidupan antar umat beragama bisa
terwujud.
Sudah selayaknya setiap orang melindungi
keyakinannya, tapi itu tidak berarti kita
menjadi kolot dan fanatik dengan
memelihara pikiran bahwa keyakinan kitalah
yang paling benar dan yang lainnya salah.

Mengenai ini Sang Buddha memberi nasehat
kepada seorang pemuda yang bernama
Kapathika,” Bagi seorang bijaksana yang
harus melindungi kebenaran tidaklah layak
untuk sampai kepada kesimpulan.’ Ini saja
yang benar dan yang lainnya salah.’

Ketika diminta oleh Brahmana muda itu untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang hal
melindungi keyakinan, Sang Buddha bersabda,”Seseorang mempunyai kepercayaan; kalau ia
berkata, ini adalah kepercayaanku. Sampai disini ia melindungi Keyakinannya. Tetapi hal ini
tidaklah berarti ia dapat mengambil kesimpulan,’ ini saja yang benar dan yang lainnya salah’.
Orang boleh saja memilih kepercayaannya dan ia boleh berkata ‘aku percaya ini. Sampai disini
ia menghormati kebenaran. Tetapi tidaklah seharusnya ia berkata bahwa apa yang ia percayai
itu adalah satu-satunya Kebenaran dan yang lainnya salah”. Sang Buddha
melanjutkan,”Melekat kepada satu pandangan saja dan memandang rendah pandangan orang
lain adalah tidak baik dan orang bijaksana menamakan ini satu belenggu.”
Agama
Buddha
sangat
menghargai
kebebasan setiap manusia untuk memilih dan
menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan
agama tidak perlu dipaksakan, yang penting
cara seseorang menjalankan keyakinannya
untuk kebaikan bersama dan untuk
mengatasi penderitaannya. Kepada Nigrodha,
Buddha
menjelaskan
bahwa
Ia
menyampaikan ajaran tidak bertujuan
mendapatkan pengikut, atau membuat
seseorang
meninggalkan
gurunya,
melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya,
menyalahkan keyakinan atau doktrin yang
telah dianut. Ia hanya menunjukkan cara
membersihkan noda, meninggalkan hal-hal
buruk,
yang
menimbulkan
akibat
menyedihkan di kemudian hari (Digha Nikaya
III:56-57).
Toleransi dan rasa hormat merupakan dua
kata yang amat penting, yang harus diingat
dalam suatu masyarakat yang multi religius.
Seseorang
tidak
boleh
hanya
mengkhotbahkan sikap tenggang rasa, tetapi
harus berusaha, pada setiap kesempatan

yang
memungkinkan
untuk
selalu
melaksanakan
semangat
keramahan,
toleransi, sebab semangat itu akan amat
membantu menciptakan suasana yang
mengarah pada kehidupan damai dan serasi.
Kita mungkin tidak dapat memahami atau
menghargai nilai-nilai intrinsik dari upacara
atau kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh
kelompok agama tertentu. Demikian pula
orang lain, mungkin tidak bisa memahami
atau menghargai upacara atau kebiasaan kita
sendiri. Jika kita tak menghendaki orang lain
menertawakan perbuatan kita, janganlah kita
menertawakan orang lain. Kita harus
berusaha mencari arti atau memahami
kebiasaan-kebiasaan yang asing bagi kita
karena hal ini akan membantu menimbulkan
pengertian yang lebih baik, sehingga kita
dapat meningkatkan semangat toleransi di
antara para penganut agama yang
bermacam-macam.
Telah disebutkan bahwa rasa hormat
menimbulkan rasa hormat pula. Jika kita
mengharap
pemeluk
agama
lain
menghormati ibadah agama kita, maka pada
gilirannya kita juga tidak boleh ragu-ragu

untuk menunjukkan rasa hormat kepada
mereka pada saat mereka melakukan ibadah
mereka. Sikap ini pasti akan mendukung
hubungan yang lancar dan ramah dalam
suatu masyarakat yang menganut berbagai
agama masyarakat multi religius.
Tanpa melaksanakan semangat toleransi dan
saling menghormati, maka racun diskriminasi,
ejekan, dan kebencian yang berbahaya itu
akan
menyembur
menghancurkan
kedamaian dan ketentraman masyarakat dan
negara kita. Suatu kenyataan bahwa di
negara-negara tertentu yang tidak terdapat
semangat toleransi dan saling hormat antar
Contoh Kerukunan Dalam Perjalanan
Sejarah Agama Buddha.
Agama Buddha adalah agama yang penuh
dengan toleransi, kedewasaan kehidupan
beragama tidaklah ditandai dengan sikap
fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata,
tetapi kedewasaan hidup beragama justru
ditandai dengan kemampuan kita untuk
menghargaian orang lain walau memiliki
tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam
sejarah perkembangan agama Buddha,
agama Buddha dikembangkan dengan
semangat cinta kasih, bukan dengan
kekuasaan apalagi dengan kekerasan. Sang
Buddha menjaga arus perpindahan agama
dengan sangat hati-hati. Jenderal Siha,
semula adalah penganut dan penunjang
agama Jaina, mengajukan permohonan untuk
diterima sebagai upasaka. Namun Buddha
Gotama
menganjurkan
agar
ia
mempertimbangkan keputusan tersebut,
mengingat pengaruh dan kedudukan jenderal
itu sendiri. Sikap ini membuat Siha menjadi
semakin kagum kepada Buddha. Orang lain
justru sangat menginginkan dan akan
mengumumkan ke seluruh negeri kalau
seorang jenderal seperti dia menjadi
pengikutnya (Vinaya-pitaka I:236-237).

agama, maka pembunuhan, pembakaran dan
penghancuran milik yang berharga telah
terjadi. Tindakan tidak berguna seperti itu,
yang menyebabkan hilangnya nyawa yang
sangat berharga dan harta benda yang tak
dapat di tebus, seharusnya membuka mata
semua orang yang mendambakan kehidupan
damai dan serasi. Semua umat yang
beragama harus bersatu dalam persahabatan
dan hubungan baik serta dengan kehendak
baik antara satu sama lain guna mencapai
harapan semua orang yang cinta damai
dalam membangun masyarakat yang serasi,
aman dan tentram.
Upali, seorang hartawan terkemuka yang
diutus oleh gurunya Nighanta Nataputra
seorang penganut agama Hindu Zaina untuk
berdialog dengan Sang Buddha mengenai
hukum karma. Dan diakhir dialog Upali
timbul keyakinan dengan ajaran Buddha dan
memohon
agar
Buddha
berkenan
menerimanya sebagai muridnya. Sang
Buddha bukannya lansung menerima beliau,
tapi malah menganjurkan Upali untuk
mempertimbangkannya
dengan
sabda
sebagai berikut,” Upali, kau adalah murid
yang bijaksana dari seorang guru besar yang
sangat terpandang di dalam masyarakat.
Mengenai keinginanmu untuk menjadi
penganutku, menjadi siswaku, pikirlah
masak-masak
jangan
terburu
nafsu”
(Majjhima-nikaya I:378-380).
Sang Buddha menolak permintaan Jendral
Siha dan Upali sampai tiga kali, dan sampai
ketiga kalinya, akhirnya Buddha baru
bersedia menerima mereka dengan syarat
agar ia tetap menghormati bekas agamanya
dan tetap menyokong mantan gurunya.
Pada masa raja Asoka yaitu Maha raja Asoka
Wardhana pada abab III SM di Negeri India,
seorang raja Buddhis yang menjalankan
pemerintahan dengan sistem Buddha

Dharma, mengutamakan semangat cinta
kasih, toleransi dan kerukunan hidup umat
beragama. Raja Asoka telah mencanangkan
dekritnya tentang toleransi dan kerukunan
hidup umat beragama, yang dekritnya itu
terkenal dengan nama dekrit Asoka, yang
tertatah dalam prasasti batu Kalinga XXII.
Dekrit Asoka tersebut telah dipahatkan di
atas prasasti batu cadas yang berbunyi”
Prasasti Raja Asoka” dengan isi sebagai
berikut:
“ Bila kita menghormati Agama kita sendiri,
janganlah
lalu
mencemoohkan
dan
menghina agama lain.
Seharusnya kita menghargai pula agamaagama lainnya.
Dengan demikian agama kita akan
berkembang,
Di samping kita juga memberikan bantuan
bagi agama agama-agama lainnya.
Bila berbuat sebaliknya, berarti kita telah
menggali liang kUbur bagi agama kita sendiri,
Di samping kita membuat celaka bagi agama
lainnya.
Siapa yang menghormati agamanya tetapi
menghina agama-agama lainnya
Dengan pikiran bahwa dengan berbuat
demikian
Ia merasa telah melakukan hal-hal yang baik
bagi agamanya sendiri,
Maka sebaliknya hal ini akan memberikan
pukulan kepada agamanya dengan serius.
Maka karena itu toleransi, kerukunan dan
kerjasama sangat diharapkan sekali
Dengan Jalan suka juga mendengarkan
ajaran-ajaran agama lainnya,
Di samping ajaran agamanya sendiri.”
Di Nusantara sendiri toleransi dan kerukunan
dapat kita lihat pada negara kesatuan
Nusantara pertama yaitu pada zaman
kedatuan Sriwijaya pada abab VII, dengan
agama
Buddha
sebagai
pandangan
kerohanian rakyatnya dan pada negara

kesatuan nusantara kedua yaitu zaman
keprabuan Majapahit, dua agama yaitu
agama Hindu Siwa dan Buddha menjadi
pandangan hidup rakyatnya. Seorang
pujangga besar Buddhis Mpu Tantular telah
meletakan landasan persatuan dan kesatuan
rakyat majapahit dengan syair yang
termaktub dalam kitab Sotasoma yang
intinya berbunyi: ”Siwa Buddha Bhinneka
Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa,”
yang artinya kira kira,’Siwa Buddha walau
beda tetap satu, sebab tidaklah mungkin
kebenaran itu mendua.’ Kalimat sakti
tersebut sekarang telah dijadikan motto atau
semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang
negara Garuda Pancasila.
Tentang pentingnya Musyawarah, hidup
Damai dan Rukun, dikisahkan dalam Maha
Parinibanna Sutta Sang Buddha bertanya
kepada muridnya apakah kaum Vajji suka
bermusyawarah
mencapai
mufakat?
“Demikianlah yang telah kami dengar Bhante,
bahwa kaum VAJJI bermusyawarah dan selalu
mencapai
mufakat
dan
mengakhiri
permusyawaratan mereka dengan damai dan
suasana yang rukun”. Kalau bergitu kata Sang
Buddha, kaum Vajji akan bertahan dan tidak
akan runtuh. Dan Sang Buddha juga
bersabda,” Samana Gautama selalu, Jauhkan
fitnah, Sepanjang hidup...selalu berupaya
untuk
mempersatukan
mereka
yang
berlawanan,
Selalu
mengembangkan
persahabatan
diantara
semua
golongan...demi persatuan (Brahmajala,
Culasila), “Berbahagialah Sangha yang
bersatu” Dhammapada, 194).
“Penakluk terbesar adalah orang yang dapat
menaklukkan dirinya sendiri” (Dhammapada,
102), “Apabila seseorang berbuat “bajik”
hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu
dengan suka cita dengan perbuatan itu”
(Dhammapada, 18),“Pergilah para bikkhu,
demi kesejahteraan dan kebahagiaan orang

banyak berdasarkan pada kasih sayang
kepada dunia” Vinaya Pitaka, Mahavagga 1.II).
Praktek Kearifan Lokal di Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur.
Kerukunan beragama terwujud dalam
praktik-praktik keseharian di masyarakat
membaur antara umat agama satu dengan
agama lainnya. Hal ini menandakan tidak ada
persoalan dalam perbedaan agama, dan rasa
kebersamaan sebagai warga masyarakat
sangat kuat mendukung terwujudnya
kerukunan ini.
Indikator kerukunan lainnya yang penting
adalah sikap toleransi beragama. Hubungan
sesama maupun antarumat beragama
berjalan dengan baik karena adanya sikap
toleransi dalam bermasyarakat. Walaupun
ada berbagai agama hubungan sosial berjalan
dengan baik didasari nilai-nilai budaya lokal.
Masyarakat memilki kebebasan untuk
menjalankan ibadah sesuai dengan agama
masing-masing.
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, memang
pelayanan dari Pemerintah kepada umat
Buddha bisa di bilang terlambat, tidak seperti
agama lain yang sudah sejak lama ada bidang
di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengurus
dan memberikan pelayanan kepada masingmasing agama, seperti: Katolik, Kristen, Islam
dan Hindu. Pemerintah baru mengakomodir
pelayanan tersebut pada sekitar tahun 2013.
Dan setelah itu barulah pada tahun 2014
terbentuk MAGABUDHI (Majelis Agama
Buddha Theravada Indonesia) Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang merupakan wadah bagi
umat untuk berkumpul dan mendapatkan
pemahaman agama Buddha secara lebih baik.
MAGABUDHI
ini
terbentuk
sebagai
penghubung antara Pemerintah dan uamt
agar apa yang menjadi program dan
perhatian dari Pemerintah dapat disalurkan
kepada umat Buddha. Dan apa yang menjadi

keluh kesah dari umat dapat disampaikan
melalaui MAGABUDHI kepada Pemerintah.
Kehadiran dan diterimanya umat Buddha di
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di
Kota Kupang tidak lepas dari peran serta
Komunitas Orang Muda Lintas Agama,
KOMPAK, yang dengan aktifnya berusaha
mencari dan merangkul umat Buddha yang
ada agar dapat bersama-sama bergandengan
tangan untuk mewujudkan Toleransi,
Kerukunan dan Kebersamaan yang sudah
tercipta dengan baik selama ini. Harus diakui
bahwa meskipun mayoritas dari masyarakat
di Kota Kupang ini beragama Kristen tapi
mereka melalui KOMPAK ini berusaha
merangkul umat Buddha yang bisa dibilang
minoritas dari segi jumlah untuk sama-sama
bekerja dan mengekspresikan diri dalam
mewujudkan kebersamaan.
Wujud nyata dari kearifan lokal di kota
Kupang adalah dengan dipinjamkannya Aula
lantai 3 Gedung Forum Kerukunan Umat
Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi
umat Buddha dapat beribadah (Puja Bhakti)
setiap minggu nya. Selama ini belum ada satu
pun Vihara yang ada di Kota Kupang atau
secara Provinsi NTT, agar umat Buddha dapat
melakukan ibadah sesuai agama nya. Selama
ini umat buddha hanya dapat berdoa dan
beribadah di rumah mereka masing-masing.
Setelah umat Buddha semakin dikenal
masyarakat, pada tahun 2015, MAGABUDHI
Provinsi NTT bertemu Walikota Kupang untuk
memperkenalkan diri dan menginformasikan
bahwa di kota Kupang ini belum ada Rumah
Ibadah bagi umat Buddha. Di sinilah
Pemerintah hadir dalam mengayomi
masyarakatnya
dengan
menghibahkan
sebidang tanah di kelurahan Sikumana,
kecamatan Maulafa, untuk dapat dibangun
Rumah Ibadah yang layak bagi umat Buddha
yang disebut Vihara Pubbaratana.
Jika
berpedoman
pada
Peraturan
BersamaMenteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri (PBM) No 9 dan 8 tahun 2006, maka
Vihara ini tidak dapat terwujud di kota
Kupang karena secara jumlah penganut tidak
sampaisesuai syarat dalam PBM tersebut.
Tetapi dengan adanya komunikasi dan
perjumpaan yang baik dengan para
pemimpin agama dari pihak Keuskupan
Agaung Kupang, Majelis Sinode GMIT, MUI
NTT dan PHDI NTT maka semuanya dapat
berjalan dengan baik. Dengan adanya
perjumpaan perjumpaan itu maka dari tak
kenal menjadi saling mengenal dan dari tak
sayang menjadi saling menyayangi sebagai
saudara sesama umat beragama.
Salah satu contoh nyata kerukunan yang
kami umat Buddha alami adalah pada bulan
Juni tahun 2017, sewaktu acara Peletakan
Batu
Pertama
Pembangunan
Vihara
Pubbaratana. Yang mana pada hari H setelah
semua persiapan apa adanya dalam waktu
singkat ternyata detik detik mendekati
dimulainya acara itu ada satu yang
terlupakan yaitu Pengeras Suara. Mungkin
terlihat simpel tapi alat itu sangat dibutuhkan
pada acara resmi yang dihadiri oleh Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran
Forkompimda NTT, para tokoh agama, tokoh
masyarakat dan masyarakat sekitar. Karena
waktu sudah tidak memungkinkan untuk
membawa pengeras suara tersebut dari
tempat lain yang jauh jaraknya maka kami
berinisiatif untuk meminjam alat tersebut
pada tetangga kami yaitu Gereja GMIT Bukit
Zaitun yang posisinya berhadapan dengan
lokasi akan dibangunnya Vihara Pubbaratana.
Niat itu kami sampaikan ke Ibu Pendeta di
Gereja Bukit Zaitun dan dengan senang hati
beliau meminjamkan alat pengeras suara
demi melancarkan acara tersebut. Di situlah
contoh betapa kearifan lokal itu sudah
menjadi keseharian masyarakat di semua
sendi-sendi kehidupan orang NTT.
Manusia berhubungan dengan pihak lain
dapat berelasi secara asosiatif, tetapi dapat

juga dissosiatif. Interaksi yang assosiatif
adalah hubungan sosial dalam masyarakat
terwujud dari adanya kehendak rasional
antarelemen masyarakat, dalam pengertian
segala hal yang disepakati bersama dan tidak
bertentangan dengan norma dan nilai sosial
yang berlaku. Proses ini mengarah pada
semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak
yang berhubungan. Proses ini meliputi
bentuk kerjasama, dan akomodasi. Di sisi lain,
interaksi dissosiatif merupakan bentuk
hubungan sosial yang mengarah pada
perpecahan atau merenggangnya hubungan
sosial antarpihak yang saling berhubungan.
Proses ini dapat berbentuk persaingan,
kontravensi,
maupun
pertentangan
(Soekanto 2003. 71). Proses-proses interaksi
sosial dalam masyarakat di Nusa Tenggara
Timur
menunjukkan
model
interaksi
assosiatif tersebut.
PENUTUP
Keharmonisan umat beragama adalah suatu
bentuk sosialisasi damai yang tercipta berkat
adanya toleransi agama. Toleransi agama
adalah sikap saling menghargai tanpa
melakukan diskriminasi dalam hal apapun,
terutama dalam hal agama.
Kerukunan umat beragama yaitu hubungan
sesama umat beragama yang dilandasi
dengan toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, saling menghargai dan kerja
sama dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Kerukunan akan bisa tercapai
apabila setiap kelompok agama bisa
memahami dan memiliki prinsip “setuju
dalam perbedaan.”
Kerukunan antar umat beragama seharusnya
bisa dibina dengan baik agar tidak terjadi
suatu konflik antara agama yang satu dengan
agama yang lainnya. Kerukunan dan
keharmonisan antar umat beragama di
Indonesia sangat penting, karena di
Indonesia terdiri dari berbagai macam agama,

serta dari agama tersebut tentunya terdapat
perbedaan dari cara sembahyang, dari
upacara peringatan hari besar masing-masing
agama, dan juga keyakinan yang sudah
menjadi tradisi dan budaya dari suatu agama.
Oleh karena itu seharusnya sikap saling
toleransi,
saling
menghargai,
saling
membantu dan tolong-menolong harus
diciptakan dalam masyarakat di Indonesia
agar kerukunan dan keharmonisan antar
umat beragama dapat terjalin dengan baik.
Interaksi sosial antar sesama umat beragama
seperti saling membantu dan saling
berkunjung
itu
menumbuhkan
rasa
persaudaraan, rasa kebersamaan dan rasa
persatuan, yang merupakan wujud dari
Kearifan Lokal kita. Tak ada yang tak mungkin

kalau kita terus melakukan perjumpaanperjumpaan untuk menghilangkan sekat dan
saling curiga karena ketidaktahuan dan
ketidakmengertian adat istiadat, tradisi, tata
cara dan kebiasaan satu sama lain.
Untuk itulah kerukunan hidup antar umat
beragama harus kita jaga agar tidak terjadi
konflik-konflik antar umat beragama.
Terutama di masyarakat Nusa Tenggara
Timur yang multikultural dalam hal agama,
kita harus bisa hidup dalam kedamaian,
saling tolong menolong, dan tidak saling
bermusuhan agar agama bisa menjadi
pemersatu bangsa Indonesia dan negara
Indonesia menjadi negara yang kaya akan
perbedaan tetapi tetap menjadi satu “

Bhinneka Tunggal Ika.”
Semoga Semua Makhluk Berbahagia. Sadhu… Sadhu… Sadhu.
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DINAMIKA KEHIDUPAN UMAT MUSLIM DI NTT
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Pengantar
Tulisan ini kami mulai dengan sebuah hadits
Nabi
Muhammad
SAW
“Khairunnasi
anfaúhum linnasi; sebaik-baik manusia
adalah yang paling bermanfaat bagi manusia
lainnya”, tentu perspektifnya seputar relasi
humanism yang dalam istilah etika
kelingkungan disebut antroposentrisme.
Islam mengenal relasi hubungan antar
manusia [hablum-minannas] dan hubungan
vertikalnya dengan Allah [hablumminallah]
tapi bukan berarti tidak mengatur relasi
hubungan dengan alam dan makhluk ciptaan
Allah lainnya, manusia diposisikan sebagai
khalifa fil ardl [pemimpin di muka bumi]
karena berbagai kelebihan yang dibekali Allah
dalam proses penciptaannya.
Antroposentrisme dalam dimensi keislaman
berkaitan dengan konsep hakikat manusia
sebagai makhluk istimewa (super being),
manusia sebagai makhluk yang diberi akal
(rasional), manusia dibekali nafsu, manusia
makhluk yang paling kuasa atas alam
(sukhriya') dan konsep [khalifah fi al-ard].
Kerjasama antar akal dan nafsu melahirkan
pilihan-pilihan ámaliah yang diorientasikan
untuk terus tumbuh dan berkembang dalam

landasan keimanan sehingga paripurnanya
manusia [insan kamil] terukur dari kualitas
keimanan. Dan untuk mengukur kualitas
keimanan manusia, Allah telah menyediakan
ladang amal yang dapat dijadikan wahana
berbuat baik dengan konsekuensi pahala,
sebaliknya jika amalan tidak kontributif untuk
nilai kebajikan sesuai ajaran Qur’ani maka
disitulah konsekuensi ‘dosa’. Apakah manusia
memilih jalan kebajikan untuk terus
meningkatkan kualitas keimanannya, ataukah
sebaliknya memilih menyimpang dari ajaranajaran quráni?.
Setiap objek dan wahana ciptaan Allah itu
punya fungsi dan peran, bagi manusia yang
berakal dan berbudilah yang mampu
memproduksi nilai dibalik semua ciptaan
Allah menjadi amal kebajikan. Berbagai
variasi bentuk, jenis dan model dari ciptaan
Allah memang secara qodrati memiliki nilai
pembeda agar proses alamiah untuk tumbuh
dan berkembang selaras dengan konsep
keimanan yang senantiasa naik [yankis] dan
turun
[yanzid].
Teori
kausalitas
mengharuskan adanya perbedaan dalam
setiap elemen dan turunannya untuk
melahirkan jenis dan bentuk elemen baru.
Artinya, kehidupan ini hanya bisa tumbuh

dan berkembang jika ada perbedaan
sehingga perbedaan adalah rahmat, itu
sebuah konsekuensi yang terberikan Allah.
Tugas manusia menjajaki garis batas
perbedaan untuk dirintis menjadi kekuatan
yang mampu terpadu harmoni membentuk
satu kesatuan dalam keberagaman.
Kiranya deretan pengantar tulisan ini sedikit
filosofis namun saya coba memadukan hadits
pembuka diatas dengan kalimat bijak, bahwa;
"Sebaik-baik
manusia
adalah
yang
memanusiakan manusia lainnya dan
menghormati
perbedaan
didalamnya.
Meskipun perbedaan keyakinan tentang
Tuhan, karena perbedaan adalah fitrah
kehidupan dunia". Bahwa perbedaan itu
fitrah, sesuatu yang sifatnya terberikan.
Tugas manusia yang berakal dan berbudi
akan memadukannya dalam ke-esa-an
normatif agar perbedaan bukan dijadikan
produk kontradiktif yang menghambat
pertumbuhan melainkan potensi untuk
mengembangkan hakikat ciptaan manusia.
Teori kuantum menegaskan relatifitas
perbedaan sangat ditentukan oleh kondisi
aspek keruangan karena setiap objek yang
terisi ruang memiliki kesempatan berinteraksi
dengan ruang sehingga dapat mempengaruhi
keadaan ruang maupun sebaliknya, kondisi
keruangan dapat mempengaruhi eksistensi
keberadaan objek tertentu. Data statistic
mencatat keluasan ruang wilayah geografis
NTT mencapai 47.932 Km2 yang 32%
diantaranya adalah daratan dengan berbagai
variasi komponen pengisinya, termasuk umat
manusia didalamnya. Dalam dimensi relasi
antar manusia, karakteristik manusia yang
bermukim di hamparan kepulauan ini
memiliki nilai kekhasan lokalistik namun
seiring proses pertumbuhan demografis dan
perkembangan ilmu pengetahuan yang
mengharuskan adanya interalasi humanis
maka titik pembeda mulai melebur dalam

satu kesatuan karakter yaitu karakteristik
masyarakat lahan kering kepulauan.
Menilik sejarahnya, sebelum peradaban
agama memasuki wilayah yang kini dikenal
secara administratif dengan nama Nusa
Tenggara Timur [NTT], diduga NTT sudah
memiliki entitas yang beragam antar pulau.
Sebagian literatur bahkan menulis bahwa
justru jauh sebelum penjajahan kolonialis
Eropa memasuki wilayah NTT, sudah ada
peradaban dari luar yang masuk membaur
dengan komunitas lokal. Barulah pada
pertengahan abad 15-an para penjajah dari
negara-negara di daratan Eropa [Portugis dan
Belanda] dalam proses penjelajahannya
memasuki wilayah NTT, tentunya dengan 3
[tiga] misi utama; gold [kekayaan], glory
[kejayaan] dan gospel [agama]. Pertanyaanya,
siapakah komunitas pembawa peradaban lain
dari luar wilayah [kini NTT] sebelum hadirnya
penjajah? Tentunya butuh kajian historical
khusus untuk pembuktiannya.
Tak pelak, kehadiran para penjajah telah
merubah ranah sosial-budaya nusantara
termasuk NTT yang tadinya primitif menjadi
teredukasi oleh perkembangan peradaban
luar meskipun keringat dan darah
ditumpahkan untuk mengikrarkan statement
kemerdekaan. Sisi ini kita patut mensyukuri
semua proses panjang sejarah itu, hingga kini
meninggalkan bekas perbedaan yang sangat
dinamis. Dengan demikian, keberagaman
entitas di wilayah Provinsi NTT bukan hanya
terkoptasi oleh perbedaan keyakinan dan
aliran kepercayaan tapi jauh lebih dari itu,
kondisi geografis yang mengharuskan
perbedaan itu menjadi sesuatu yang
terberikan. Agama dan aliran kepercayaan
hanyalah salah satu instumen yang kini lebih
kental dijadikan aras pembeda karena
berbagai alasan.

Menurut Rooslan [2014], agama tidak hanya
tentang bagaimana kehidupan sebelum
kehidupan dunia, tapi dimulai dari sebelum
manusia dihidupkan, selama berkehidupan
dan kehidupan pasca kematian. Dan semua
itu tentang keyakinan, tentang keimanan
sehingga bukan persoalan yang mudah untuk
dipersatukan dalam satu kesatuan keyakinan.
Pastinya, apapun agama dan aliran
kepercayaannya cenderung mengajarkan
nilai-nilai kebaikan, baik kelompok agama
langit maupun kelompok agama bumi. A.A.
Masdoosi [1995] dalam bukunya Living
Religions of the World membagi kelompok
agama dalam 2 [dua] jenis yaitu agama langit
[turun dari langit berdasarkan wahyu Tuhan
dengan perantara rasul/nabi kepada umat
manusia] dan agama bumi [berkembang
berdasarkan budaya, daerah, pemikiran
seseorang yang diterima secara global, bukan
berdasarkan wahyu dan tidak memiliki rasul].
Karena perspektif keberagamaan melingkupi
semua perjalanan kehidupan manusia dan
berkopetensi dengan aspek keyakinan
seseorang/ sekelompok orang maka akan
lebih ‘seksi’ jika dijadikan variabel pembeda
antar kelompok manusia di dunia, meskipun
ada manusia yang tidak menginstitusikan
hidupnya
dalam
aliran
keagamaan/kepercayaan tertentu pada
sebuah nilai keyakinan.
Entitas Pembeda
Akhir pengantar diatas telah membuka
cakrawala berpikir kita bahwa agama
bukanlah satu-satunya yang terdahulu
membuat nilai pembeda itu ada diantar
sesama manusia yang menghuni wilayah NTT
sejak lama. Justru kondisi geografislah yang
menjadi
sumber
pembeda,
antara
sekelompok yang mendiami satu pulau
dengan pulau lainnya, antara satu kelompok
yang mendiami satu kawasan dengan
kawasan lainnya. Diantara bentangan ruang

yang terpisah dengan beragam kondisi
geografisnya, bermukim sekelompok orang
yang memiliki kekhasan nilai tentang
keyakinannya, tentang sistem sosial-budaya,
tentang relatifitas sosial dan tentang interaksi
dengan lingkungannya. Kemudian dalam
perkembangannya, interaksi antar kelompok
itu dibangun atas kesadaran saling
membutuhkan maka instrument bahasa yang
memperantarai noktah relasi, terjadilah
proses inkulturasi dan akulturasi nilai hingga
melahirkan nilai baru yang terbangun atas
konsensus sosial lokalistik.
Sedemikian lama, tumbuh dan berkembang
kelompok-kelompok
sosial
diberbagai
belahan daratan hingga datangnya kelompok
peradaban baru dari luar wilayah, baik yang
bertujuan untuk berniaga, menjangkau batas
kekuasaan, penjajahan, misionaris hingga
yang
hanya
sebatas
berusaha
mempertahankan hidup dalam rantauan.
Karena agama menjanjikan sesuatu yang
lebih dan secara doctrinal mampu dibuktikan
dampak dan konsekuensinya, mampu
diterima secara rasional hingga tereduksi
dalam narasi kewahyuan maka tingkat
penerimaannya
jauh
lebih
cepat
mempengaruhi sistem sosial dan meleburkan
irisan pembeda lain sebelumnya.
Pada titik ini, agama bukan menjadi candu
yang meracuni relasi sosial yang telah
terbangun perlahan sebelumnya dalam
lingkup ruang yang terbatas tapi karena
agama meretas semua komponen maka
tingkat penerimaannya jauh lebih ekspansif
dibanding kearifan lokal yang cenderung
terbatas ruang lingkupnya. Agama sejatinya
adalah sebuah kepercayaan yang berisikan
nilai-nilai kebenaran [dari sudut pandang
masing-masing
penganutnya]
sebagai
pedoman dalam menjalankan tugas-tugas
kemanusiaan dimuka bumi yang hidup
dengan manusia lainnya, pedoman yang

berisikan bentuk aturan dalam perjalanan
hidup dan kehidupan [Bona, 2016].
Agama selalu dikaitkan dengan kepatuhan
manusia dengan Tuhannya, menjalankan
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Agama telah mendoktrinasi pola kehidupan
manusia, memastkan batasan sanksi dan
konsekuensi, bahkan adanya kehidupan
pasca kematian [fase penghakiman] hingga
adanya konsep tentang surga dan neraka.
Yasraf A. Pilliang [2013] dalam bukunya
‘Bayang-Bayang Tuhan; Agama dan Imajinasi’,
agama merupakan sebuah tegangan antara
kepatuhan dan aturan, antara hasrat dan
pembatasan, antara doktrin dan kreatifitas,
antara ajaran dan imajinasi. Seakan-akan
tidak ada celah bagi daya kritis, interpretasi
dan kreatifitas dalam beragama. Sementara
visi/imajinasi
kerasulan
[prophetic
imagination] yang merupakan ajaran
keagamaan menargetkan perwujudan masa
depan umat manusia yang harmoni
berlandaskan pada wahyu Tuhan.
Realitas kekinian agama bahkan membatasi
manusia dalam kehidupan, menjadi sumber
konflik yang didasari perbedaan pandangan
dalam berkeyakinan. Agama dijadikan
identitas
diri
yang
berujung
pada
pembusukan citra agama padahal manusia
diciptakan dalam bentuk bangunan sosial
yang berbeda-beda dengan beragam pola
agar bisa selaras dalam ikhtiar mendapatkan
keridhaan Tuhan yang mutlak atas segala
perspektf kebenaran. Entitas yang berbeda
dalam perspektif berkeyakinan justru
dijadikan alasan untuk berkesimpangan,
sementara para pemeluk agama itu tahu dan
yakin bahwa Tuhan punya sifat kemahaan
yang menjanjikan nilai kebenaran menurut
perspektif masing-masing.
Konflik itu terjadi karena ruang berkeyakinan
dipaksakan untuk diyakini pada ruang lain

yang tidak sekeyakinan, ruang public
terdominasi oleh entitas ethic kelompok
tertentu dan mengenyampingkan kebenaran
kelompok lain. Ruang public itu semisal
negara yang menyediakan ruang pembeda
antar entitas, negara justru harus menjadi
mediator nilai pembeda dan menyajikan
rangkupan keberagaman menjadi satu nilai
kebaikan yang sama. Dalam hal ini, Indonesia
mengakui dan berkonsensus untuk Pancasila
sebagai nilai bersama antar sekelimut entitas
berbeda. Baik karena perbedaan suku,
perbedaan bahasa, perbedaan strata sosial,
perbedaan agama dan beragam jenis
pembeda lainnya; Pancasila menjadi penyatu
yang
mempertegas
garis
perbedaan
[keberagaman/kebhinekaan] menjadi satu
garis lurus sebagaimana dipertegas dalam
kelima sila Pancasila.
NTT dengan 1.192 pulau, 42 diantaranya
telah dihuni [Perkim.id, 2021], lebih dari 100
bahasa daerah, lebih dari 300 suku dan lebih
dari 5 agama, tentunya punya entitas
beragam. Namun seiring perkembangannya,
seluruh elemen pembeda itu melebur dalam
nilai yang sama tentang NTT karena
dipersatukan Pancasila. Tanah air NTT
menyatukan itu menjadi satu tanah air NTTIndonesia, Bahasa Indonesia menyatukan
keberagaman itu dalam satu bahasa yaitu
bahasa Indonesia, dan keberagaman
kelompok suku dan agama itu menyatu
dalam satu rasa kebangsaan yaitu Bangsa
Indonesia. Lantas apa yang harus diajukan
sebagai alasan pembeda? Adanya pembeda
karena keegoan manusia untuk berbeda,
ingin lebih baik dan lebih berkuasa diantara
kelompok lain, lebih Pancasila dari yang lain.
Justru ini yang memicu jurang pembeda itu
semakin
berjarak
sehingga
cukuplah
perbedaan itu ada pada ruang privat dan
yang ada di ruang public adalah kebersamaan
dalam ideology Pancasila.

Islam Rahmatilil’alamin
‘Islam adalah Rahmat bagi Seluruh Alam’,
secara kontekstual berarti Islam telah
mengatur tata hubungan menyangkut aspek
teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam
perspektif teologis, Islam tegas merumuskan
nilai yang harus diyakini pemeluknya, tetapi
tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa
non-muslim memeluk agama Islam (Laa
Ikrooha Fiddiin; tidak ada paksaan dalam
beragama). Demikian halnya dalam tataran
ritual yang memang sudah ditentukan
operasionalnya dalam Al-Qur’an dan AsSunah, menjadi keharusan [wajib] mentaati,
menjalani sesuai panduan teknis yang
disunnahkan.
Sementara dalam konteks kehidupan sosial,
Islam melingkupi ketentuan-ketentuan dasar
atau pilar-pilarnya, teknis operasionalnya
secara detail dan komprehensif tergantung
pada kesepakatan dan pemahaman masingmasing komunitas, yang tentu memiliki
keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas
nilai dan sejarah yang dimilikinya. Entitas
Islam sebagai rahmat lil’alamin mengakui
eksistensi
pluralitas
karena
Islam
memandang pluralitas sebagai sunnatullah
yaitu fungsi pengujian Allah pada manusia,
fakta sosial, dan rekayasa sosial (social
engineering) kemajuan umat manusia.
Pluralitas sebagai sunnatullah telah banyak
diabadikan dalam al-Qur’an, di antaranya
firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 22
yang maknanya: “Dan di antara tanda-tanda
kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan
bumi dan berlain-lainan bahasamu dan
warna kulitmu. Sungguh pada yang demikan
itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi
orang-orang yang mengetahui”. Juga firman
Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang
maknanya: “Hai manusia, sungguh kami
menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan

perempuan
dan
menjadikan
kalian
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya
kalian saling mengenal. Sungguh orang yang
paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah
orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Kedua ayat dimaksud menempatkan
kemajemukan
sosial
sebagai
syarat
diterminan (conditio sine qua non) dalam
penciptaan makhluk. Dalam al-Qur’an banyak
ayat yang menyerukan perdamaian dan
kasih-sayang, seperti surat Al-Hujurat ayat 10
yang memerintahkan kita untuk saling
menjaga dan mempererat tali persaudaraan.
Allah SWT berfirman, maknanya: “Sungguh
orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab
itu damaikanlah (perbaikilah hubungan)
antara kedua saudaramu itu dan takutlah
terhadap Allah, supaya kamu mendapat
rahmat”.
KH. Hasyim Muzadi berpendapat bahwa
mewujudkan perdamaian, semua orang
harus merasa bersaudara hingga diajukan
tiga macam persaudaraan (ukhuwwah).
Pertama, Ukhuwwah Islamiyah artinya
persaudaraan yang tumbuh dan berkembang
atas dasar keagamaan (Islam), baik dalam
skala
lokal,
nasional
maupun
internasional. Kedua, Ukhuwwah wathaniyah
artinya persaudaraan yang tumbuh dan
berkembang atas dasar kebangsaan. Ketiga,
Ukhuwwah basyariyah, artinya persaudaraan
yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kemanusiaan.
Ketiga macam ukhuwwah ini harus
diwujudkan secara berimbang menurut
porsinya masing-masing dan tidak boleh
dipertentangkan satu sama lainnya sebab
hanya melalui tiga dimensi ukhuwah inilah
rahmatan Lil ‘alamin akan terealisasi.
Ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwwah
wathaniyah merupakan landasan bagi

terwujudnya ukhuwwah insaniyah. Baik
sebagai umat Islam maupun bangsa
Indonesia yang bermukim di bumi Allah NTT,
semua harus memperhatikan secara serius,
seksama, dan penuh kejernihan terhadap
ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwwah
wathaniyyah.
Tak
ada
alas
am
mempertentangkan
kedua
macam
ukhuwwah ini karena dalam hidup
bertetangga dengan orang lain, bukan famili,
bahkan non-muslim atau non-Indonesia, kita
diwajibkan berukhuwwah dan memuliakan
mereka dalam arti hubungan sosial yang baik.
‘Lakum dinukum waliyaddin; bagimu
agamamu dan bagi ku agamaku’, itulah
alasan prinsipil dalam Q.S. Al Kafirun, 6 yang
menjadi kalimat kunci dalam mengunci
argumentasi atas pemaksaan beragama
karena keyakinan adalah hidayah Allah.
Eksistensi Islam [dan Umat Muslim] di NTT

Kita sudah disuguhi berbagai perspektif
tentang keberagaman, kebhinekaan dan
simpul pengikatnya sebagai sebuah rahmat
hingga konsep dasar tentang Islam
Rahamatilil’alamn.
Lantas
bagaimana
eksistensi Islam di NTT?. Widyatmika
[Sejarawan dan Peneliti UNDANA] mengkaji
tentang awal mula Islam hadir di wilayah NTT
yang dapat ditelusuri melalui persebaran
populasi umat Islam pada beberapa

perkampungan muslim di berbagai wilayah
NTT. Pintu masuk Islam cukup beragam;
Kerajaan Lohayong adalah salah satu bukti
sejarah para saudagar dari Sumatera hadir
dalam misi perniagaannya dan terdampar di
Pulau Solor kala awal abad 15 kemudian
beberapa tahun kemudian menyusulkan
kapal para penjajah. Sebagian wilayah lainnya
di Kabupaten Flores Timur, Lembata dan
umumnya Alor justru dari Ambon/Maluku.
Sementara di Pulau Flores bagian utara,
tengah dan barat serta sebagian kecil di
Pulau Simba justru dari Sulawesi [kerajaan
Gowa] dan Bima Sumbawa. Sedangkan kaum
muslim di daratan Timor justru hadir
kemudian pasca perseparan penjajah di
daratan Timor, Sabu dan Rote. Selain
kelompok asal dimaksud, terdapat pula kaum
Habaib [keturunan Arab-Timur Tengah] juga
menyebar tidak merata pada spot wilayah
tertentu dan melebur bersama komunitas
muslim yang telah ada untuk melakukan syiar
agama Islam [Widyatmika, 2011].
Untuk sementara dugaan siapakan kelompok
peradaban luar yang terdahulu masuk
wilayah NTT sebelum hadirnya para penjajah,
yaitu para saudagar dari Sumatera di Pulau
Solor. Kita kesampingkan saja urusan sejarah
yang kiranya masih dapat diperdebatkan,
namun cerita sejarah dimaksud akan menjadi
narasi pembuktian bahwa komunitas muslim
di NTT bukanlah komunitas baru yang
dianggap pendatang. Point pentingnya
adalah, bagaimana eksistensi komunitas
muslim di wilayah NTT kini dan kedepannya
di wilayah Provinsi NTT.
Data statistik [BPS NTT, 2021] merekam
persentase penganut agama Islam di NTT
mencapai 8,80% setelah penganut Kristen
Protestan [39,59%] dan Kristen Katholik
[51,42%]. Sementara Dirjen Dukcapil
Kemendagri [databoks.katadata.co.id, 2021]
mengklaim persentase berbeda yaitu

sebanyak 2,94juta jiwa penduduk NTT
beragama
Katholik
[53,61%],
36,8%
beragama Kristen Protestan, 9,44% beragama
Islam dan sisanya Hindu, Budha dan aliran
kepercayaan lainnya. Data berbeda juga
terisilis oleh Kanwil Kemenag Provinsi NTT
melalui website resminya, pada tahun 2020
terdapat 8,09% penduduk NTT adalah
pemeluk agama Islam, sebanyak 52,45%
beragama Katholik, sebanyak 39,26%
beragama Protestan dan sisanya beragama
Hindu, Budha dan aliran kepercayaan lainnya.
Membaca data yang disajikan Kanwil
Kemenag NTT [2021], persentase tertinggi
terdapat di Kabupaten Lembata mencapai
25,80%, kemudian Kabupaten Ende [22,53%],
Kabupaten Alor [22,33%] dan Kabupaten
Manggarai Barat [21,16%], Kabupaten Flores
Timur [19,97%], dan Kabupaten Sikka
[12,13%]. Sementara 5 kabupaten lainnya
terkategori rendah tapi menjadi persentase
tertinggi kedua di antara 5 kelompok agama
lainnya di kabupaten masing-masing, yaitu;
Kabupaten Nagekeo [9,45%], Kabupaten
Ngada [6,92%], Kabupaten Manggarai Timur
[6,84%], Kabupaten Rote Ndao 6,80%%] dan
Kabupaten Manggarai [4,05%].
Persebaran
berdasarkan
karakteristik
geografisnya cukup merata di Pulau Flores
dan
Lembata,
dimana;
persentase
populasinya berada pada urutan kedua
setelah persentase pemeluk agama Katholik.
Sementara dan di Kabupaten Alor dan
Kabupaten Rote Ndao, persentase pemeluk
agama Islam tertinggi kedua setelah pemeluk
Agama Protestan. Sedangkan kabupaten
lainnya di daratan Timor dan daratan Sumba,
persentase pemeluk Agama Islam menempati
urutan ketiga setelah pemeluk agana Katholik
dan Protestan. Pemeluk Agama Katholik
mendominasi pada 9 kabupaten di Pulau
Flores dan Lembata, juga 3 Kabupaten di
daratan Timor [Belu, Malaka, TTU], dan 1

kabupaten di Sumba [Sumba Barat Daya].
Sementara pemeluk Agama Kristen Protestan
mendominasi di 6 kabupaten lainnya di
daratan Timor dan Sumba, yaitu [Kota
Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah
dan Sumba Barat]. Hal menariknya selain
pola persebaran dimaksud, relativitas
persentase pada 4 kabupaten di Pulau Sumba
cenderung terdistribusi selaras, meskipun
didominasi pemeluk agama tertentu namun
pembanding kelompok agama selanjutnya
relative berimbang.
Memperhatikan konfigurasi persebaran
pemeluk agama yang tersaji dalam data maka
hipotesisnya mengarah pada pola sebaran
wilayah jajahan antara Belanda dan Portugis.
Dimana, hampir seluruh kabupaten yang
mayoritas
[persentase]
tertinggi
penduduknya adalah pemeluk agama
Katholik adalah wilayah bekas jajahan
Portugis, sementara sebagian besar wilayah
yang didominasi pemeluk agama Kristen
Protestan adalah wilayah jajahan Belanda.
Sintesa demikian tentunya tidak mutlak
benar adanya tapi untuk sementara hal itu
dapat dijadikan alasan, namun seiring
pertumbuhan dan pesebaran penduduk
selisih persentase itu dapat mengalami
pergeseran antar ketiga kelompok agama
berpenganut mayoritas. Sementara kondisi
sedikit berbeda dengan keempat kabupaten
di Sumba, pembanding relatifnya cenderung
berimbang karena meskipun didominasi
agama tertentu tapi pada urutan kedua dan
ketiga relative berimbang, kecuali Kabupaten
Sumba Barat Daya yang nyaris berimbang
berimbang setelah didominasi oleh pemeluk
agama Katholik. Hal ini justru bukan
disebabkan oleh pola persebaran bekas
wilayah jajahan namun dipengaruhi oleh
proses inkulturasi keberagamaan dengan
entitas keyakinan lokal yaitu Merapu.

Bagian ini bukan sekedar menyajikan data
perbandingan populasi para penganut agama
di wilayah Provinsi NTT tapi hanya sekedar
diketahui pola sebar, pemerataan distribusi
dan kecenderungan pertumbuhan populasi.
Hal ini penting karena persoalan mayoritasminotitas masih menjadi diksi yang
memenjarakan cara berpikir masyarakat dan
para tokoh dalam kepentingan politik dan
distribusi kebijakan pembangunan. Seolah
yang mayoritas berhak lebih dari yang
minoritas, distribusi kebijakan berdasarkan
kalkulasi kuantitatif, bukan berdasarkan
pertimbangan normatif atas kebutuhan dasar
para penganut agama tertentu. Sisi inilah
yang dikenal dengan ‘keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia’, bahwa keadilan
bukan membagi kekuasaan dan produknya
secara proporsional berdasarkan jumlah
kelompok entitas dan bukan atas dasar
kepentingan sepihak tapi berdasarkan kredit
kebutuhan
setiap
manusia
yang
membutuhkan intervensi kebijakan dari
kekuasaan/negara.
Persebaran
persentase
diatas
juga
berdampak pada distribusi kekuasaan di
semua lini urusan, baik eksekutif maupun
legislative diberbagai tingkatan daerah
administratif. Sementara sektor ekonomi
yang dikelola swasta justru cukup bervariatif,
justru bukan berdasarkan kelompok agama
tertentu namun cenderung pada kelompok
etnis dan asal daerah/kesukuan. Pada
kelompok ekonomi menengah ke atas
cenderung
dikuasai
oleh
komunitas
keturunan Tionghoa yang justru hadir di NTT
pada pertengahan abad ke-15, disusul
kelompok pendatang lainnya seperti BugisMakassar, Jawa dan Padang.
Sementara pada klaster kecil dan menengah
juga terisi oleh komunitas etnis dari BugisMakassar, Jawa dan Padang. Semua
komunitas diatas telah membaur bersama

warga/penduduk lokal pada periode waktu
yang cukup lama [lebih dari 30 tahun] dan
telah mengalami akulturasi dengan budaya
lokal meskipun masih ada pergumulan
berdasarkan kelompok etnis dalam kelompok
paguyuban. Dari kelompok paguyupan itulah
banyak tersebar populasi penduduk pemeluk
agama Islam tapi bukan berarti Islam adalah
kelompok agama ‘pendatang’ karena
sebelum hadirnya para kelompok etnis diatas,
jauh sebelumnya para peniaga dari daerah
Sumatera, Sulawesi dan Jawa juga sudah
mendakwakan Islam diberbagai belahan
wilayah NTT. Sintesis yang dapat menjadi
sebuah premis adalah umat Islam banyak
terlibat dalam aktifitas dan jaringan
perekonomian di NTT.
Karakteristik persebaran umat Islam lainnya
di wilayah NTT cenderung terlihat di wilayah
pesisir, hanya sebagian kecil di daerah
pedalaman Flores bagian barat dan
Kabupaten TTS yang didominasi oleh umat
Islam.
Pada
titik
lokasi
dimaksud
[perkampungan muslim di pedalaman/
pegunungan], persebarannya cenderung
dipengaruhi kepala suku yang secara historis
memiliki pengalaman spiritual memeluk
agama Islam lalu mempengaruhi kelompok
sukunya untuk memeluk agama Islam.
Sementara persebaran yang relatif kecil
dipedalaman akan terlihat di daerah
pedalaman yang relatif ramai dan menjadi
sentral ekonomi lokal karena diduga lebih
terbuka menerima pada pedagang dari etnis
Jawa, Padang dan Sulawesi yang secara
kebetulan memeluk agama Islam. Sintesisnya,
persebaran umat Islam cenderung di wilayah
pesisir namun juga sebagian kecil ada di
pedalaman yang tersebar melalui para tokoh
adat/kepala suku di tingkat lokal.
Berbeda dengan perkampungan [mayoritas]
muslim di pesisir, hal demikian sangat banyak
tersebar di seluruh pulau di NTT. Hampir

seluruh perkampungan nelayan di Provinsi
NTT mayoritas penduduknya beragama Islam,
jika tidak-pun diduga ada umat Islam yang
bermukim di wilayah pesisir yang sebagian
besar penduduknya bermata pencaharian
sebagai nelayan. Beberapa pemukiman di
wilayah pesisir pulau besar memang
didominasi oleh pemeluk agama non-muslim
tapi cenderung berprofesi sebagai petani dan
peternak, dan hanya sedikit yang memilih
laut sebagai ladang mata pencaharian utama.
Sintesis yang dapat menjadi sebuah premis
adalah umat Islam sangat familiar dengan
aktifitas melaut [sebagai nelayan], atau
bahkan boleh dijustifikasi bahwa budaya
melaut cenderung dipengaruhi oleh budaya
kehidupan umat Islam.
Populasi penduduk beragama Islam juga
cukup pesat bertambah di kawasan
perkotaan dan titik lokasi yang terkategori
urban, hanya sedikit yang memilih di
kawasan rural kecuali kategori penduduk
lokal di pedalaman sebagaimana dijelaskan
sebelumnya. Terpantau hampir pada setiap
ibukota kecamatan di Provinsi NTT terdapat
beberapa penduduk beragama muslim,
termasuk pada lokasi titik persinggahan di
perlintasan jalur transportasi [jalan] antar
kabupaten, serta pada desa-desa pedalaman
yang memiliki pasar mingguan. Pada titik
lokasi semacam itu dikategorikan kawasan
urban dan new-urban sehingga kita boleh
berhipotesa bahwa kehadiran umat Islam di
berbagai kawasan mendapatkan penerimaan
yang positif oleh penduduk lokal karena
memberikan kontribusi positif untuk
kemajuan.
Beberapa
daerah/wilayah
dimaksud [urban atau new-urban] cenderung
homogeni dari berbagai budaya, suku, agama,
profesi dan kelas sosial-ekonomi sehingga
akan cenderung moderat. Kekinian, pada
kawasan rural pung paradigmanya terhadap
perbedaan akibat kemajuan peradaban

sudah relatif konservatif karena pengaruh
media. Sintesanya, kehadiran umat Islam
dapat diterima masyarakat lokal yang nonmuslim
karena
kontribusinya
positif
membangun daerah.
Pada wilayah perkotaan yang cenderung
maju seperti Kota Kupang dan ibukotaibukota kabupaten lainnya, penduduk yang
beragama Islam relatif banyak. Baik yang
menetap maupun penduduk sirkuler karena
urusan pekerjaan yang mengharuskannya
bermukim di kota terkait dalam periode
waktu tertentu. Kebanyakan penduduk
sirkuler memiliki identitas penduduk tapi
bukan dari daerah setempat, sementara
sistem pendataan penduduk cenderung
berdasarkan bukti domisili yang tertera
dalam kartu identitas kependudukan. Kondisi
demikian akan terpantau melalui tingkat
mobilitas penduduk dalam kota, pantauan
aktifitas peribadatan umat Islam di masjid,
mushollah dan lapangan saat hari raya Ied.
Meskipun tidak pernah dilakukan pendataan
khusus di berbagai aktifitas dimaksud namun
kuat dugaan, sebagian kecil dari umat Islam
di
perkotaan
cenderung
terkategori
penduduk sirkuler. Belum lagi terhitung para
pedagang yang datang dan pergi tanpa
mengurus kelengkapan identitas penduduk
lokal maka tidak terdata sebagai masyarakat
setempat sebagaimana tersaji dalam data
statistik.
Eksistensi umat Islam di NTT tidak bisa
dianggap sepeleh, terutama dibidang urusan
ekonomi. Publik NTT kadang tidak menyadari
bahwa jika diidentifikasi dari kelompok etnis,
pengendali ekonomi dan bisnis di NTT
cenderung
didominasi
oleh
pebisnis
keturunan Tionghoa [yang sudah beranakcucu di NTT], dan yang bisa mengimbanginya
adalah kelompok etnis keturunan Arab pada
decade 1960-1980an. Selanjutnya para
saudagar Bugis-Makassar beserta para

pedagang kiosan cenderung menguasai
wilayah
perkotaan
dan
pedalaman,
khususnya di daratan Timor. Kongritnya Kota
Kupang, keberadaan kios Bugis jangan
diremehkan
keberadaannya
bahwa
merekalah yang menyambungkan distribusi
barang sembako dan kebutuhan pokok
harian itu dari distributor dan penjual
gelondongan kepada konsumen. Bayangkan
jika suatu ketika semua kios Bugis di Kota
Kupang mogok dan menutup kiosnya, kuat
dugaan masyarakat Kota Kupang akan
mengalami kendala dalam mendapatkan
berbagai kebutuhan hariannya. Demikian
juga komunitas Padang dan Jawa yang
menjajaki bisnis rumah makan Padang dan
maupun Jawa, tersebar di seluruh pelosok
NTT. Merekalah yang menyediakan sajian
siap makan yang halal, murah, terjangkau
dan lezat bagi konsumennya.
Hampir setiap urusan terisi oleh umat Islam,
mungkin sedikit terlihat di ruang birokrasi
dan eksekutif tapi khusus urusan birokrasi di
tingkat vertical masih cukup berimbang
karena banyak etnis pendatang yang mengisi
ruang itu. Artinya, eksistensi umat Islam juga
punya kontribusi dalam membangun NTT,
sejak dahulu hingga kini namun karena politik
kekuasaan yang tetap menampakkan warna
sentiment agama sehingga kadang panggung
itu tidak dibiarkan bebas untuk berkompetisi.
Itu realitas sebagaimana yang terjadi di
daerah lainnya di Indonesia, bukan hanya di
NTT.
Praktek Toleransi
Toleransi? Di ruang public kita
mengklaim kita lebih toleran tapi di
terbatas, masih banyak keluhan
membisik rasa ketidak-adilan atas
perbedaan keyakinan. Saya kira kita
memperluas paradigma tentang
toleransi itu yang bukan sekedar

boleh
ruang
yang
dasar
perlu
kata
sikap

menghargai dan menghormati perbedaan
antar umat beragama tapi lebih dari itu,
perbedaan disetiap segmen kehidupan.
Hanya karena topik beragama yang sangat
sentimental jika dipertemukan sebagaimana
dijelaskan sebelumnya maka akan lebih seksi
dijadikan komoditas untuk ikhtiar persatuan.
Perbedaan suku, ras, budaya dan etnis masih
bisa terelaborasikan dalam berbagai urusan
duniawi tapi urusan agama lingkupannya
sebelum hidup, semasa kehidupan dan
setelah kehidupan dunia yang semuanya
punya prinsip berbeda sehingga topik
toleransi akan lebih kental didiskusikan
dalam urusan beragama.
Kuat dugaan saya atas topik yang disodorkan
disini atas pertimbangan agama, terlebih
realitas saya selaku salah satu pimpinan
Ormas Islam terbesar di NTT. Meskipun
pilihannya atas dasar pribadi namun
realitasnya amanah selaku Ketua Umum MUI
yang menjadi wadah berkumpulnya ulama,
zuámah dan cendikia muslim NTT, ada pada
pundah saya sehingga aras berpikirnya
terkait toleransi dalam bahasan ini pula lebih
fokus pada toleransi beragama. Demikianlah
bentukan paradigma public skala nasional
maupun global, toleransi cenderung kuat
tentang keterkaitan relasi antar pemeluk
agama. Hal ini dipengaruhi oleh cara berpikir
Friedrich Heiler [1982], berbeda dengan 2
pakar komunikasi massa dunia lainnya seperti
Tillman [1993] dan Max Isaac Dimont [1995]
yang membuka ruang toleransi tidak semata
dalam
hal
urusan
perbedaan
keyakinan/beragama. Tillman cenderung
menyoroti toleransi sebagai sikap saling
menghargai dan mengerti yang ditujukan
untuk perwujudan kedamaian, sementara
Mazz Isaac Dilmont cenderung pada
pengakuan tindakan pihak lain atas nilai yang
diyakini baik dan benar. Ketiganya tidak
menyoalkan bobot dan skala kuantitatif dari

jumlah kelompok mayor-minor melainkan
atas hak-hak yang berbeda prinsipil dan
berbeda sehinga toleransi itu cenderung
pada cara menerima perbedaan nilai prinsipil
dari pihak/kelompok lain dan tidak
memaksakan kehendak untuk diterima
pemenuhan hak-hak dasar.
Apa praktek ideal dalam toleransi beragama
yang sering kita contohkan dan menjadi
narasi ke ruang publik? Ya, biasalah; saling
mengucapkan selamat dan berkunjung kala
tiba hari raya masing-masing agama, takbiran
bersama dibalas dengan partisipas dalam
pawai Paskah, saling menjaga dan merawat
rumah ibadah, saling menjaga harmonisasi
kala tiba momentum hari raya dan berbagai
jenis kegiatan simbolik dan monumental
lainnya yang terkait dengan beragama.
Sedikit contoh saling menolong saat
membangun rumah ibadah dan juga urusan
kawin-mawin
yang
telah
mengalami
persilangan. Kadang pula saling mengormati
tampak dalam berbagai ritual peribadatan
bersama, semacam acara perkawinan dan
upacara kematian yang cenderung sifatnya
menerima atas realitas keberagaman. Kadang
pula dalam ritual budaya yang telah
tercampur tradisi agama tertentu, kita yang
berbeda keyakinan harus legowo dengan
dominasi ritual agama tertentu dalam
rangkaian acara. Segitulah kiranya berbagai
contoh toleransi yang dipraktekkan.
Secara praktis, pengalaman menjalani proses
toleransi pernah terjadi di decade akhir tahun
1998-an pasca terjadi kerusuhan di Kota
Kupang [30 Nopember – 1 Desember 1998].
Kerusuhan bernuansa agama itu telah
menimbulkan dampak fisik, sosial-ekonomi
dan trauma psikologis bagi para korban bagi
komunitas muslim di Kota Kupang dan
sekitarnya. Relasi antar umat beragama yang
terjalin harmonis sebelumnya terkoyak
seketika pasca sekelompok massa yang tidak

terkendali melakukan pengrusakan rumah
ibadah, kios dan pertokoan milik komunitas
muslim. Kronologisnya terjadi setelah aksi
Gemakristi dalam rangka ibadat renungan
memperingati kerusukan di Ketapang
sepekan sebelumnya, diluar kendali massa
yang tidak teridentifikasi asalnya secara
brutal menyerang beberapa fasilitas ibadat,
toko dan kios serta fasilitas publik milik
komunitas muslim. Kejadian berlangsung
cukup tegang karena paginya suasana Kota
Kupang cukup lenggang namun berubah
menjadi rusuh di beberapa titik kala pukul
10.00 Wita, hingga sorean. Umat Islam
setempat yang terjebak dalam suasana kisruh
hanya bisa diam, bersembunyi dan bertahan
dari serangan tanpa memberikan perlawanan
keluar karena kesiapan minim sehingga tidak
terjadi pertumpahan darah.
Malamnya dilakukan koordinasi, investigasi,
konsolidasi
dan
rekonsoliasi
untuk
mempersempit ruang gerak perusuh dan
membendung perlawanan balik. Komunitas
muslim menyadari bahwa kejadian dimaksud
hanyalah luapan emosi tak terkendali atas
kejadian kerusuhan Ketapang yang dipicu
oleh berbagai hasutan anarkisme. Islam
mengajarkan keselamatan dan kedamaian
jadi tak layak kemudian merespons suasana
ini dengan perlawanan balik yang hanya akan
merusak tatanan kehidupan sosial antar
sesama saudara dan kerabat. Para tokoh dan
pemegang simpul sosial coba menahan
amarah
perlawanan
hingga
suasana
terkendali seketika, bukan karena jumlahnya
yang minim tapi karena kesadaran akan
kehidupan yang damai dan harmoni
kedepannya akan saling membutuhkan
dalam kepentingan sosial kemasyarakatan.
Pengalaman pribadi yang lebih fundamental
adalah tatkala menjabat sebagai Pj Bupati di
Kabupaten Flores Timur yang terkenal
dengan tradisi Samana Santa [Pekan Suci].

Tradisi ini adalah ritual perayaan Pekan Suci
Paskah yang berlangsung selama tujuh hari
berturut-turut oleh umat Katholik di
Larantuka [Ibukota Flores Timur], yang
sejarahnya terpengaruh oleh Portugis hingga
Larantuka disebut Nagi [Kota Reinha; kota
yang diberkati Maria]. Kala itu saya
dipercayakan sebagai Ketua Pengurus
Wilayah Muhammadiyah Provinsi NTT, tapi
karena tugas kedinasan mendapatkan saya
harus menfasilitasi jalannya roda pemerintah
dan mewujudkan kehidupan sosial, budaya
dan keagamaan yang damai dan harmoni di
kabupaten yang ada didalamnya ada satusatunya kerajaan Katholik di Indonesia.
Keberadaan latar belakang saya inilah
menjadi hal positif yang ditonjolkan dalam
keberlangsungan ritual Samana Santa, semua
kebijakan dicurahkan secara maksimal untuk
kesuksesan Samana Santa. Bahkan sejak
itulah saya mampu memediasi pelibatan
komunitas muslim untuk terlibat aktif dalam
rangkaian acara tanpa harus masuk pada
wilayah ritual peribadatan, dan membuktikan
bahwa perbedaan keyakinan yang prinsipil
justru harus jauh lebih bijaksana dan komit
sukseskan
dibandingkan
para
Bupati
sebelumnya
yang
secara
kebetulan
sekeyakinan. Pada dasarnya kehidupan sosial
kemasyarakatan antar Islam-Katholik di
Kabupaten Flores Timur telah terlebur dalam
suasana
kekerabatan
namun
bukti
kepedulian antar sesama terlihat lebih tegas
kala secara sukarela umat muslim terlibat
dalam kepanitiaan dan berpartisipasi dalam
kegiatan Samana Santa, dan demikian
sebaliknya. Sebagai seorang muslim yang taat,
dari kampung Lamahala yang terkenal
dengan mayoritas Muslim tentunya akan
lebih bernilai jika mampu sukses meleburkan
perbedaan itu dalam suasana kekerabatan
dan kekeluargaan.

Ada satu hal yang selama ini terkesan toleran
tapi dibilik yang terbatas, kita tidak merasa
ada rasa toleran antar sesama. Kasuistik
memang, hal demikian juga terjadi di daerah
lain yang struktur sosialnya didominasi
[mayoritas] populasi masyarakat beragama
Islam, kelompok minortas merasakan adanya
ketidak-adilan namun tidak memiliki daya
lebih untuk menuntut hak-hak azasinya
dalam beragama. Semacam pemberian izin
untuk mendirikan tempat ibadah yang sudah
tegas ditetapkan standar regulasinya, akan
dipersulit jika yang memohon izin itu adalah
kelompok minoritas. Pada level kekuasaan
yang mengendalikan regulasi bolehlah atas
intervensi politik dapat diberikan izin namun
dalam konteks sosial, masyarakat sekitar
tidaklah mudah merelakan komunitas kecil
membangun rumah ibadahnya meskipun
secara
normatif
sudah
memenuhi
persyaratan. Klaim ke luar, masalah ini sering
dibanding-bandingkan dengan daerah lain
tatkala
ada
permohonan
pendirian
masjid/mushollah seperti kasus terakhir di
Kabupaten TTS. Tapi terkadang komunitas
kecil ini juga memaksakan entitasnya ingin
ditunjukan berlebihan dengan argumentasi
perintah agama, dakwah dan syiar agama.
Bahkan terpantau di Kabupaten Lembata
yang konon sangat dekat dengan budaya
pesisir kaum muslim, atas inisiatif mendirikan
mushollah di kompleks perkantoran pun
tidak diizinkan oleh warga sekitar yang tidak
punya hubungan hierarki dengan instansi
terkait. Kasus demi kasus di daerah lainnya
juga terjadi di Sumba, Rote dan daratan
Timor tapi itu lumrah, kadang umat Islam
yang sedikit jumlahnya dengan alasan
menjalankan
perintah
agama
‘memaksa’membangun
masjid
atau
mushollah tapi prospek pemberdayaannya
belum dioptimalkan dengan baik. Pada sisi
tertentu juga ada argument rasional tapi jika

syarat hukumnya memenuhi maka tidak
boleh
public
[masyarakat]
sekitar
memberikan penolakan. Kondisi ini biasanya
terjadi pada awal-awal pendirian tapi seiring
berkembang, bakal akan terasa harmonis
karena entitas itu mampu menjaga hak-hak
berkeadilan di ruang kepentingan kelompok
lainnya. Prinsipnya, tingkat penerimaan akan
semakin tinggi jika kehadiran simbol dari
entitas berbeda disampaikan dengan cara
yang baik, mengikuti prosedur formal,
memberikan kontribusi positif untuk
kelompok sosial sekitarnya dan mampu
menunjukan perubahan pola hubungan yang
produktif antar sesama di dalam membangun
daerah.
Kasus lainnya juga sering dikeluhkan,
khususnya di Kota Kupang yang menjadi
wilayah administratif Provinsi NTT dengan
tingkat heterogenitas yang relatif lebih
beragam dari berbagai skema perbedaan.
Masalah pemanfaatan ruang public untuk
penjualan menu makanan ‘khusus’yang
secara ideologis dan mendasar dalam ajaran
agama tertentu diharamkan. Ada semacam
skema tersembunyi untuk mensabotase
persaingan bisnis antar pengusaha yang
berbeda
keyakinan
dengan
alasan
menyediakan keberagaman menu sementara
urusannya sangat fundamental. Belum lagi
perbincangan
diruang
maya
yang
terpengaruhi oleh berbagai issue an-toleran
dari luar NTT, banyak cibiran status maupun
bincangan warung kopi yang membandingbandingkan lalu mendiskreditkan warga
minoritas. Itulah realitas yang secara jujur
terjadi dilapangan namun kita menganggap
baik-baik saja di ruang public, sementara di
ruang privat masih terasa ketidak-adilan
dalam perlakuan itu terjadi.
Tapi kita boleh sedikit berbangga dengan
semua yang terjadi, seiring prosesnya tingkat
penerimaan mulai terbuka dan direlakan atas

dasar keberagaman. Terlebih kehadiran
entitas dan simbol baru itu direduksi menjadi
sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk
urusan produktif. Contohnya, setelah
pendirian rumah ibadah semacam masjid lalu
pengeras
suaranya
dibiarkan
tetap
didengarkan ke ruang public saat azan
dikumandangkan. Kasus ini [kumandang azan
dari toa masjid] sempat menghebohkan
public kala pertengahan tahun 2021 atas
kontroversi pernyataan Menteri Agama.
Perlahan mulai redup dipertentangkan
setelah suara azan itu direduksi dalam
konteks yang produktif untuk urusan duniawi,
suara azan dijadikan pengingat jadwal
melaksanaan urusan duniawi lainnya oleh
kalangan non-muslim. Demikian sebaliknya
gaung lonceng gereja yang disekitarnya
terdapat populasi umati Islam, itu sudah
dianggap sebagai sebuah hal positif dalam
urusan amaliah duniawi.
Umumnya berbagai pertentangan itu terjadi
karena himpitan kepentingan politik terbatas
yang dijadikan komoditi untuk mencari celah
masuk mendapatkan dukungan ideologis dari
kelompok
politik
identitas.
Adapun
perbedaan yang dipertentangkan disebabkan
karena hal yang tidak biasa dipraktekkan,
tradisi rangkain ritual peribadatan beserta
berbagai simbolnya masih belum dikenal
public. Bagi pemeluknya, bagian itu adalah
hal sakral dan prinsipil namun bagi kelompok
berbeda, atas ketidak-tahuan dianggap biasa.
Sisi inilah yang menjadi segmen pembeda
dan kadang terjadi benturan prinsip.
Artinya, jika tidak dikenalkan maka akan
menjadi hal yang mengganggu kenyamanan
beragama sehingga apapun hal harus
dijelaskan secara proporsional dan rasional
dalam perdebatan publik dengan tidak
memaksakan hal prinsip masing-masing
untuk diterima kelompok lain yang berbeda.
Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa

keberadaannya di wilayah Provinsi NTT
tergolong minim dalam hal jumlah populasi
tapi terkait persebaran ajaran ke-Islaman
bukanlah hal baru di NTT karena sejarah
membuktikannya meskipun tidak tersebar
merata di seluruh wilayah. Atas kesadaran
demikian maka dibutuhkan kesadaran
universal dari kalangan umat Islam untuk
tidak
menuntut
berlebihan
dalam
mendapatkan perlakuan dan layanan spiritual
dan ‘ubudiah sebagaimana tradisi Islam yang
kental terjadi di wilayah lain seperti Aceh dan
Mataram dan lainnya. Tidak memaksakan
kelompoknya untuk mendapatkan hak lebih
dalam menjalankan aktifitas peribadatannya,
terlebih di kawasan yang bukan menjadi basis
perkampungan muslim karena kultur sosial
yang terbangun bukanlah tradisi Islami.
Kesadaran ini adalah bukti toleransi untuk
tidak memaksakan kehendak dasarnya agar
terpenuhi dan menerima perbedaan yang
ada antar kelompok lain disekitarnya [Dimont,
1995].
Terkait jenis toleransi lainnya yang
dikemukakan oleh Tillman [1993], umat Islam
yang punya nilai dan tradisi keberagamaan
tersendiri juga menyadari sepenuhnya bahwa
realitas adanya berbagai kelompok sosial,
kecenderungan
entitas
budaya,
kecenderungan
pilihan
politik
yang
tersegmen
oleh
dorongan
akidah,
pertimbangan
rasionalitas
yang
mengharuskan adanya perbedaan pandangan
dan produk pemikiran. Inilah perwujudan
berbagai jenis toleransi; toleransi pemikiran,
toleransi rasial, toleransi beragama, toleransi
sosial, toleransi budaya dan toleransi
berpolitik.
Sebagai kelompok sosial yang berafiliasi
dengan agama Islam di NTT, para umat Islam
tidak pernah menyoalkan proses perizinan
pendirian rumah ibadah [gereja] dalam
komunitas masyarakat [selain perkampungan

muslim], meskipun criteria tidak memenuhi
jumlah
minimal
pemeluknya
serta
persyaratan lainnya. Sebaliknya, umat Islam
pun tidak menuntut lebih jika tidak diizinkan
mendirikan rumah ibadah untuk menjalankan
ritual keagamaan [sholat 5 waktu] yang
menjadi kewajiban dalam sehari jika tidak
memenuhi persyaratan minimal. Realitasnya,
masih ditemukan kasus dibeberapa daerah
yang komunitas masyarakatnya menolak
pendirian masjid/mushollah meskipun syarat
dan criteria minimum sudah terpenuhi.
Naifnya lagi, fasilitas public milik negara
seperti kampus negeri justru tidak disediakan
masjid sebagai sarana peribadatan para
civitas akademika namun itupun tidak
disoalkan karena alasan ‘toleransi’ maka
umat Islam yang berada dalam lingkupan
kampus dimaksud harus mengalah.
Merujuk berbagai pengalaman dan realitas
lapangan atas praktek toleransi yang
diimplementasikan antar kelompok sosial,
suku, budaya dan agama maka point penting
yang dapat dijadikan catatan adalah;
1. Bahwa toleransi tidak hanya sebatas sifat
saling menghormati dan menghargai atas
perbedaan keyakinan [agama] namun
juga mencakupi perbedaan dari aspek
pemikiran, rasial, sosial, budaya, ekonomi
dan aliran politik.
2. Bahwa
toleransi
tidak
sekedar
mendistribusikan
rasa
keadilan
berdasarkan jumlah dan skala kuantitatif
namun atas dasar hak dasar bagi
kelompok
aliran
tertentu
sesuai
ketentuan aturan perundang-undangan.
3. Bahwa sikap toleransi tidak sebatas
menghormati dan menghargai hak orang
lain namun juga membatasi diri dan
kelompok untuk tidak memaksakan
kehendak pribadi/kelompok kepada
komunitas lain yang berbeda.

4. Bahwa perbedaan itu sebuah rahmat
yang terberikan dari Tuhan namun ikhtiar
manusialah yang terus membangun
kesamaan nilai untuk mendapatkan satu
frekuensi persatuan.
5. Bahwa urusan privasi beragama yang
cenderung bertentangan dengan ajaran
kebaikan yang dijargonkan agama lainnya
tidak selayaknya dijadikan [dipaksakan
menjadi] pedoman umum [aturan baku
dan normatif] dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan yang Pancasila-is.
6. Bahwa sikap untuk merelakan hadirnya
identitas agama tertentu di ruang public
tidak seharusnya langsung dijadikan
pertentangan selagi tidak mengganggu
kenyamanan
kehidupan
sosial
kemasyarakatan, kecuali hal prinsipil dan
fundamental terkait urusan aqidah dan
ubudiyah [tradisi dan tata cara
peribadatan].
7. Bahwa sikap in-toleran itu sering terjadi
oleh kalangan mayor terhadap kalangan
minor karena keterbatasan pemahaman
tentang nilai dari entitas lain diluar
kelompoknya, jika diketahui maknanya
dan mampu menjaga kesepahaman
fundament maka cenderung tidak terjadi
pergesekan kepentingan atas hak-hak
fundamental.
8. Bahwa umat Islam di NTT telah
memberikan
ruang
lebih
kepada
komunitas masyarakat diberbagai wilayah
untuk secara suka-cita dan suka-rela
mengekspresikan nilai dan norma-nya di
ruang
public.
Khususnya
urusan
keagamaan, umat Islam berada pada
prinsip bahwa; “bagimu agamamu dan
bagiku agamaku” sehingga tak ada
paksaan dalam beragama kecuali atas
hidayah yang dicurahkan.
Ancaman Bersama di Masa Depan

Kita sudah mengerucut pada diskusi tentang
toleransi beragama, adanya sikap saling
menghormati dan menghargai antar umat
beragama dalam menjalankan perintah
agamanya masing-masing sesuai keimanan
dan keyakinannya. Kerelaan untuk menerima
perbedaan hal yang prinsipil dalam
berkeyakinan, perbedaan dalam cara
menjalankan perintah agamanya dan batasan
normatif setiap agama harus dipandang
sebagai hal mutlak bagi kelompok agama
yang menganutinya, sebaliknya tidak
dijadikan variabel pembanding untuk
mengklaim kebenaran sepihak kelompok
agama lainnya. Hal inilah yang semestinya
dikonstruksikan menjadi kekuatan dalam
memperkokoh komitmen toleransi beragama,
bukan jargon politik yang sebatas simbolik
tanpa makna kebebasan.
Hari-hari menjelang perhelatan politik,
bahkan dalam merespons keberpihakan
pilihan politik dan klaim kekuasaan di
Indonesia sering menjadi momentum paling
dramatisir jika disimak dalam lintas
pemberitaan. Naluri dan nurani manusia
Indonesia terus dipacu dengan emosi negatif
yang tendensius karena perlakuan aparatur
negara menghegemoni kekuasaan untuk
mengebiri hak kebebasan beragama, baik
sengaja dan tampak dipermukaan atau
sekedar
membiarkan
narasi
hoax
terpampang jelas di media massa [medsos].
Ini bukan soal siapa yang menyelenggarakan
negara, bukan soal kebenaran konstitusional,
bukan soal keberpihakan kekuasaan belaka
tapi lebih dari itu, ini memang saatnya para
pemuka dan penganut agama harus
menyiapkan diri dan kelompoknya untuk
menghadapi fase disruption.
Kemajuan peradaban akibat perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi adalah
sebuah konsekuensi dari adanya kompetisi

antar elemen yang berbeda. Artinya, karena
adanya perbedaan maka persaingan itu
menjadi lebih kompetitif dan melahirkan
temuan baru dan terbaharukan sehingga
bagian inilah yang menjadi karya, karsa dan
cipta [budaya] kemanusiaan modern. Tak ada
yang salah dengan kemajuan informasi dan
teknologi, bergulirnya revolusi industri 4.0
dan selanjutnya, justru dianjurkan oleh tiap
agama. Tak ada pertentangan agama
[khususnya Islam] atas kemajuan ini namun
menjadi pelik tatkala agama dianggap candu
yang membatasi kebebasan berpikir dan
berkarya. Hal demikian karena para ilmuan
serta penganut produk modern belum
memiliki kecukupan pemahaman tentang
ilmu agama lalu mengklaim puncak
pencapaiannya adalah final sementara ilmu
Allah itu lebih luas dari bentangan laut dan
langit.
Lantar
keinginan
manusia
untuk
mendominasi dan menjangkau kekuasaan
puncak dibawah kendali produk teknologi
mempolakan tradisi hidup yang hedonis dan
materialis, mensekutukan ke-Esa-an Allah
atas produk temuan ilmuwan. Hal inilah yang
menjadi boomerang atas kenikmatan aqliyah
yang diberikan Allah, manusia semakin ingkat
atas nikmat Allah dan hilang rasa syukurnya.
Kehidupan penuh iri, dengki dan dendam
akibat kompetisi yang tidak berkesudahan.
Tentang ajaran agama, kini didunia luar
sudah menjadi hal yang tidak lagi penting
karena arus globalisasi menggeserkan nilai
dan doktrin keagamaan menjadi pudar
karena alasan telah terjadi inkulturasi. Jika
tidak menerima maka dianggap mangkir dan
candu bagi hadirnya perubahan. Hal yang
patut dirisaukan bersama [antar setiap
pemeluk agama] adalah ancaman perubahan
zaman [globalisasi] yang meretas semua nilai
dan
norma-norma
keagamaan.
Jika
kemampuan ilmu dan pengetahuan umat

beragama tidak lekas dikuatkan [dibentengi]
dengan keimanan maka bersiaplah badai
distrupsi akan melindas semua standar
normatif.
Semua akses informasi dapat diperoleh
secara bebas tanpa batasan ruang dan waktu,
bagi setiap kalangan tanpa memandang
status sosial dan agama. Saat peralihan
generasi masih dalam proses reduksi dari
generasi X-Y-Z ke lapisan generasi α dan β,
metode
penyampaian
ajaran-ajaran
keagamaan semakin eksklusif terhadap
perubahan diluar. Ruang-ruang kelas dan
bilik-bilik kamar di rumah dan rumah ibadah
sudah tersusupi dengan berbagai godaan dari
dunia maya, lantas negara sebagai regulator
dan pengendali kekuasaan pun justru
membiarkan penyimpangan itu terjadi hingga
konflik ideology, perasaan, pemikiran hingga
fisik pun tak pelak terjadi antar para
penganut perubahan. Hal inilah yang menjadi
ancaman serius bagi segenap umat beragama,
dan untuk mengembalikannya hanya ada
satu pilihan yaitu kembali mendekatkan diri
dengan ajaran-ajaran ideologis keagamaan.
Untuk mengakomodir berbagai perbedaan
pemahaman ajaran keagamaan dan jenis
perbendaan lainnya maka Indonesia punya
pilihan ideal yaitu Pancasila.
Kenapa Pancasila? Serangkaian teks Pancasila
lahir dari nilai luhur bangsa Indonesia,
menjadi narasi falsafati dari gambaran
tentang Indonesia yang dahulu, kini dan
kedepannya. Mengakomodir kepentingan
fundamental para penganut agama dalam
sila pertamanya, mengatur nilai relasi antar
kemanusiaan, menyatukan dalam kekuatan
berbangsa, dan menyerahkan pertentangan
atas perbedaan itu melalui musyawaran
dalam rangka perwujudan rasa keadilan
sosial bagi seluruh rakyatnya. Perbedaan
antar semua elemen terakomodir dalam nilai
Pancasila sehingga apapun nilai pembeda itu

harus ditemu-padukan nilai kesamaannya
untuk satu kesatuan Indonesia.
Akhirnya saya ingin mengutip kalimat bijak Ali
Bin Abi Thalib, “Mungkin doa kita yang harus
diperbaiki, bukan meminta damai bahagia
setiap waktu. Tetapi meminta hati lapang
untuk menerima segala sesuatu. Dan itu
adalah bagaimana cara bersyukur dan ikhlas”.

Bersyukurlah atas semua nikmat yang
terberikan meskipun tak sesuai ekspektasi
dan harapan ideal dari tuntutan ideologis,
dan ikhlaskanlah atas semua ketidak-adilan
dan ketimpangan. Yakinkalh bahwa keadilan
dan kebenaran itu akan menemukan jalannya
sendiri jika manusia tidak mampu
membuktikannya,
Allah
yang
akan
menunjukan Kuasa-Nya. Barokallah.
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Hidup yang rukun dalam masyarakat,
juga antara umat beragama merupakan citacita semua orang dan setiap komunitas.
Kerukunan menjadi penting sebab ia menjadi
fondasi dari kehidupan yang damai dalam
rangka memberikan sumbangan konstruktif
dalam upaya membangun masyarakat yang
adil dan sejahtera. Agama kemudian
dipandang mempunyai peranan penting
dalam meletakkan dasar etis, moral dan
spiritual guna mencapai tujuan tersebut.
Tujuan yang suci ini seringkali ternoda
oleh begitu banyak huru-hara dan tindak
kekerasan, penyebaran hoaks dan ajaranajaran yang mencari kesalahan serta
menjatuhkan akidah atau dogma agama yang
satu dengan lain. Kita temukan pada mediamedia sosial terjadi perang doktrin dan
aqidah. Perang ajaran dalam mencari
pembenaran terhadap agama masing-masing.
Tidak jarang orang saling menjatuhkan ajaran
agama yang lain dan membenarkan ajaran
agamanya sendiri. Dan untuk itu tidak
tanggung-tanggung
berita-berita
hoaks
dimunculkan hanya untuk menyalahkan,
bahkan mematikan ajaran agama yang dianut
oleh umat beragama lain.

Namun sesungguhnya kalau kita mau
jujur, apa yang kita alami sekarang ini, sedikit
banyak sebenarnya adalah warisan masa lalu,
dimana pengembangan terhadap isu-isu
agama seperti 'kristenisasi', 'islamisasi',
'pencemaran hosti', 'pelecehan nabi', dan
sebagainya itu adalah isu-isu yang ekslusif,
introvert, menarik garis batas yang tajam
antara 'kita' dan 'mereka', memancing emosi
dan membuat kita negative, peka berlebihan
terhadap kelompok lain. Itulah agaknya yang
kita alami. Dengan perkataan lain, sekarang
ini kita hanya menuai saja apa yang kita
tanam selama ini.
Bahkan juga kalau kita mencermati
masa pemerintahan Orde Baru, atas nama
stabilitas,
pemerintah
seringkali
membungkam semua potensi perbedaan.
Yang dikembangkan adalah politik kerukunan
yang mengabaikan realitas keberbedaan. Dan
karenanya kitapun hidup dalam kepurapuraan atau keengganan untuk berterus
terang. Dan dimasa reformasi ini, yang terjadi
adalah atas nama kebebasan bersuara dan
bertindak, orang bebas mengesksplorasi hal-

hal yang kemudian dapakai sebagai “bisnis
online” yang menguntungkan.
Oleh karena itu bila kita memang
benar-benar
secara
prinsipal
dan
fundamental tidak menghendaki apa yang
terjadi, jangan sampai memecah belah hidup
keagamaan kita sebagai sesama saudara
sebangsa dan se-tanah air, maka kita
memerlukan proses edukasi kembali. Reedukasi mengenai penghayatan agama yang
benar dan sikap yang benar terhadap mereka
yang berbeda agama. Tidak cukup hanya
mengutuk atau menyesalkan setelah
peristiwa
terjadi,
sementara
akar
persoalannya tidak tersentuh, dan benih
penyebabnya terus disebarkan. Namun harus
dicatat, bahwa proses re-edukasi ini pasti
jauh lebih sulit dan lebih memakan waktu
yang lama ketimbang sebelumnya. Mengapa?
Karena menebarkan kebencian jauh lebih
mudah daripada kebaikan. Dibutuhkan
kesungguhan, ketulusan, dan kegigihan yang
luar biasa.
Berbeda Bukan Dosa
Di Indonesia harapan untuk hidup
rukun diartikulasikan dalam semboyan
nasional bhineka tunggal ika. Di kota Kupang,
cita-cita mewujudkan kehidupan bersama
yang rukun antara kepelbagaian komponen
masyarakatnya
dicanangkan
dalam
semboyan, “Kupang Kota Kasih“, sebuah
rumah besar bagi kehidupan persaudaraan
suku, agama, ras dan antar golongan.
Masyarakatnya multietnik, yakni terdiri dari
beragam suku seperti Timor, Rote, Sabu,
Flores, Alor, Lembata, Tionghoa, dan suku
pendatang dari Ambon, serta beberapa suku
bangsa lainnya seperti Bugis, Jawa, dan Bali.
Kupang dapat juga disebut sebagai Indonesia
Mini.

Dari latar belakang ini kerukunan dan
dialog mengandaikan bahwa perbedaan dan
kepelbagaian ini harus diterima sebagai
sebuah kekayaan, bahkan berkat. Bahwa
berbeda itu bukan dosa. Dan untuk itu
diperlukan semacam system, atau bingkai di
mana kebhinekaan itu ditata secara apik
untuk ditata menjadi sebuah bangunan yang
rapih tersusun dan diikat menjadi satu.
Ini keyakinan dasar Gereja. Membangun
kerukunan atau dialog dalam masyarakat
bermula dari cara kita berpikir dan bertindak.
Ia kemudian diterjemahkan dalam pola
pembinaan kerukunan. Yang berpusat pada
pembentukan etika, mental, dan spiritualitas
manusia. Sentra-sentra yang dijadikan
sebagai lokus pembinaan adalah keluarga
dan gereja. Keluarga dijadikan basis karena
keyakinan bahwa family is the bridge
between the individual and his culture. Ini
berlaku untuk di semua budaya dan
masyarakat. Keluarga sebagai kelompok
sosial terkecil mempunyai tugas menyiapkan
anggotanya untuk dapat berhubungan secara
sosial dengan dunia di luarnya. Pengalaman
semasa anak-anak, mendapat bentuknya
yang
fundamental,
melalui
struktur
kelembagaan keluarga.
Ada beberapa nilai yang mengatur
keabsahan dan makna pembinaan kerukunan
dalam lembaga keluarga yang berfungsi
sebagai petunjuk normatif dalam hubungan
keluarga sehari-hari. Nilai-nilai itu adalah:
pertama
nilai
tata-krama
(etiquette)
penghormatan
terhadap
orang
lain.
Penghormatan itu berbeda-beda, tergantung
siapa yang superior dan siapa yang inferior
dalam hubungan ini: terhadap saudara
kandung, perlakukan dalam hal berbicara
tentu saja berbeda dengan terhadap orang
tua, terhadap teman dan sesama yang diluar
keluarga. Kedua, nilai demokrasi atau dialog

yang terbuka dan jujur antara setiap
anggotanya (orang tua, anak dan penghuni
yang lain). Nilai ketiga adalah kerukunan.
Artinya mementingkan harmoni dengan
mengurangi sikap penonjolan individu yang
dapat menimbulkan konflik sosial dan pribadi.
Nilai ini didasarkan oleh pandangan
mempertahankan keseimbangan emosi,
kedudukan emosi, menahan diri dan sanggup
menyimpan
emosi
sehingga
tidak
menjengkelkan orang lain. Sama halnya
dengan keluarga, gereja sebagai lembaga
keagamaan juga dilihat sebagai penyalur
nilai-nilai yang berfungsi sebagai spiritual
formation bagi pengembangan kehidupan
yang
menghargai
kepelbagaian
dan
perbedaan.
Kerukunan Hidup Umat Beragama Sebagai
Sebuah Kebutuhan
Sejarah di Indoensia mencatat bahwa
kerusuhan bernuansa agama pernah terjadi,
bahkan sering terjadi di Indonesia. Sejak
tahun 1997, berbagai kerusuhan merebak di
Indonesia. Gedung-gedung gereja dirusak.
Bahkan kemudian di tahun 1998 di Kota
Kupang. Banyak orang kemudian sadar
bahwa Indonesia yang dikenal sebagai
bangsa yang rukun dan cinta damai sedang
diperhadapkan pada suatu situasi goncangan
yang hebat. Di saat itu orang beranggapan
bahwa kerusuhan yang terjadi itu bukanlah
persoalan agama. Pemerintah menegaskan
bahwa persoalan yang terjadi adalah
persoalan kesenjangan hidup antara yang
kaya dan yang miskin. Bahwa faktor ekonomi
menjadi penyebab orang bertindak rusuh dan
anarkis. Tentu saja kita percaya pada
penjelasan resmi pemerintah itu. Namun
tidak dapat disangkal bahwa dalam setiap
kerusuhan itu terdapat juga nuansa-nuansa
keagamaan di dalamnya. Sebab kalau tidak,
mengapa justru rumah-rumah ibadah
golongan agama tertentu yang menjadi

sasaran kemurkaan, dan mengapa orang baru
merasa aman apabila di depan rumahnya
atau kendaraannya ditempelkan stiker
kepemilikan yang mengacu pada agama
tertentu? Akibatnya terdapat pembedaan
yang tajam diantara masyarakat yang secara
sadar
membangun
dikotomi-dikomoti
berpikir yang bebas dan liar. Kehidupan
beragama kita kemudian menjadi sangat
eksklusif dan cenderung curiga. Setiap
kegiatan keagamaan Kristen selalu dipandang
sebagai upaya kristenisasi. Bahkan tidak
jarang dibubarkan oleh masyarakat, jika itu
terjadi pada lingkungan dimana mereka
adalah kelompok minoritas. Relasi-relasi
kemanusian kemudian dikerdilkan karena
label agama yang disandang. Bahkan relasirelasi antar manusia yang seharusnya bersifat
manusiawi itu secara spontan dibatasi oleh
berbagai aturan yang kemudian dibuat untuk
mengikat dan terkesan mengamankan
keagamaan yang ada. Padahal relasi
hubungan manusia itu terjadi karena kondisi
atau kenyataan situasi kultural dibanding
sebuah akta legal semata. Contohnya pada
hari raya kegamaan tidak serta merta orang
secara spontan bisa mengucapkan selamat
atau berkunjung ke sesama saudara yang
kebetulan berbeda agama dan keyakinan. Hal
ini menunjukkan betapa rumitnya relasirelasi kultural yang terjadi diantara kita,
sebab telah berubah menjadi semacam
transaksi legalitas. Kondisi seperti ini terjadi
karena sebagai umat beragama, kita bukan
saja tidak memahami ajaran agama orang
lain, namun juga karena kelemahan kita
dalam memahami ajaran agama sendiri.
Padahal dalam hidup sehari-hari
masyarakat kita sudah memiliki “ dialog
hidup” yang secara tradisional sudah
berlangsung dalam hubungan sosial-budaya,
dan ini seringkali luput dalam pandangan kita.
Bahkan seringkali jika diamati, demi untuk

tujuan-tujuan politik relasi tradisonal
masyarakat cenderung dilemahkan atau
bahkan dimatikan oleh oknum-oknum
tertentu. Kenyataan seperti ini sesungguhnya
harus ditinggalkan. Sebab, di depan kita
terbentang tantangan-tantangan bersama,
yaitu tantangan terhadap kemanusiaan
dalam berbagai bentuk seperti: relativisme,
materialisme dan hedonisme. Tampaknya
sangat pantas kalau tantangan-tantangan itu,
termasuk ketidakadilan, kemiskinan, stunting,
gizi buruk, pendidikan dan sebagainya,
dihadapi secara bersama-sama oleh rakyat
Kota Kupang yang berbeda-beda agama
tersebut.
Rumah Besar Persaudaraan
Dalam teologi Kristen, umat manusia
dilihat sebagai keluarga Allah yang harus
hidup sebagai saudara yang rukun (Band.
Mazmur 133). Rukun (bahasa Arab) berarti
"tiang". Sama seperti dalam bahasa Indonesia,
tiang adalah penopang sebuah bangunan
rumah yang dihuni sekelompok orang yang
diikat oleh kekeluargaan. Mereka semuanya
mengacu pada adanya sebuah bangunan
atau tatanan yang disebut umat atau ummah.
Ummah yang pada mulanya adalah kesatuan
iman dan religius yang bermaksud
memelihara serta menumbuhkembangkan
hidup keagamaan orang-orang percaya dari
segala bangsa dan bahasa, merupakan
cerminan seluruh umat manusia sebagai
keluarga besar Allah (familia Dei). Atas dasar
itu maka hubungan kasih sebagai keluarga
antara Allah dan manusia merupakan hal
yang sangat sentral dan hakiki. Kerukunan di
antara umat beragama dipahami pula
sebagai pencerminan dan perwujudan kasih
setia Allah dalam Yesus Kristus dalam
persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus.
Persekutuan itu terungkap melalui atau di
dalam gereja, atau yang juga disebut ecclesia,
yaitu mereka yang dipanggil keluar dan

diutus oleh Yesus Kristus untuk bersaksi
tentang nama-Nya sampai ke ujung bumi (Kis.
1:8).
Pengertian gereja sebagai ecclesia
harus dihubungkan dengan pengertian gereja
sebagai Tubuh Kristus (Rm. 12:4-8; 1 Kor.
12:12-31), yang berarti pula berada untuk
membagi hidup dalam saling kepedulian
dengan orang lain. Hal itu dilakukan bukan
dengan cara agresif dan konfrontatif, tetapi
komunikatif dan persuasif. Maka, hubungan
dialogis merupakan jalan terbaik untuk
melaksanakan kesaksian. Dialog berarti
percakapan di antara orang yang berkeluarga.
Di sini identitas kekristenan tidak boleh
dikaburkan, karena justru dengan kesadaran
diri bahwa seseorang itu Kristen, terdapat
kemampuan untuk mengasihi Allah dan
sesama atau tetangganya (Mat. 22:37-40).
Dengan demikian kehadiran orangorang kristen sebagai gereja adalah sebagai
pembawa kabar baik sebagaimana di tengahtengah dunia. Kabar baik sebagaimana yang
dibawa oleh Yesus Kristus adalah sebuah
realiats Kerajaan Allah. Tentu yang dimaksud
dengan “Kerajaan Allah” disini bukanlah
sebuah kerajaan yang akan dibangun oleh
orang Kristen, namun sebuah “Pemerintahan
Allah” yang menunjuk pada situasi yang
meliputi seluruh kehidupan manusia dimana
di dalamnya Allah memerintah sebagai Raja
dan Sang Pencipta atas seluruh cipataan-Nya.
Dengan demikian kehadiran orang Kristen di
tengah-tengah warga Kota Kupang adalah
sebagai pembawa cinta kasih bagi
terciptanya kerukunan sebagai sesama
saudara yang hidup dalam “Rumah Besar”
dengan derajat pluralitas masyarakat yang
cukup tinggi sehingga “Kabar Baik” yang
dibawakan itu tidak boleh menggangu
kerukunan diantara sesama saudara.

Dalam pada itu, pemerintah Indonesia
lewat
Kementerian
Agama
Republik
Indoensia kemudian mencangkan program
moderasi beragama sebagai upaya umat
beragama memahami ajaran agamanya
secara baik dan benar, menggali nilai-nilai
kebanaran yang ada di dalam agamanya
sehingga mampu melihat agama lain secara
positif. Sifat eksklusif dapat membawa pada
penyangkalan
persaudaraan.
Dengan
moderasi beragama masyarakat dibawa pada
hubungan-hubungan inklusivitas untuk bisa
menerima semua orang sebagai saudara yang
diciptakan Allah.
Namun juga perlu dicatat bahwa kita
hidup sebagi saudara tidak berarti kita harus
seragam. Perbedaan bukan aib dan tidak
merusak. Karena itu, perbedaan bukan saja
dibiarkan, tetapi juga harus diberi peran dan
makna positif. Dan karena itu, bagi gereja
Kristen, kerukunan dalam persaudaraan
adalah cerminan dari apa yang terdapat pada
Allah, yaitu Allah Tritunggal, yang keesaanNya begitu nyata, tetapi pada saat yang sama
"kepelbagaian-Nya" begitu nyata pula,
sehingga tidak mungkin terbaur atau
terleburkan. Dan karena itu teologi Kristen
juga menolak pengidentikan Allah dengan
agama, yang dengan sendirinya juga menolak
pemutlakan agama. Bagi kekristenan, Allah
selalu lebih besar dari apa yang dapat
ditangkap dan dipahami oleh agama apa pun.
Pemahaman ini membawa kepada sebuah
sikap hidup dimana kita tidak boleh menutup
pintu bagi sesama kita yang beragama lain.
Sehingga kerukunan sejati sebagai saudara
hanya bisa timbul dari penghayatan akan
kesamaan hakiki (bukan persamaan!) antarmanusia. Hal ini harus lahir dari ekspresi iman
dalam ketaatan kepada Tuhan.

Dan dalam semangat persaudaraan
yang rukun itu, umat beragama bebas dalam
menjalankan misinya sebagai pengemban
amanat Tuhan dalam memberitakan Kabar
Baik dari Tuhan. Ini berarti bahwa misi tidak
boleh sedikit pun mengancam kerukunan.
Dengan demikian, ada keseimbangan antara
kerukunan yang dinamis dan kebebasan yang
bertanggung jawab.
Jadi, kerukunan tidak dihasilkan oleh karena
diatur secara eksternal, tetapi tumbuh secara
autentik dari dalam melalui penghayatan
iman orang yang bersangkutan, dan melalui
dinamika perjumpaan serta hidup bersama
antar-umat beragama yang berbeda.
Penutup
Ungkapan pemazmur dalam Mazmur
133:1 berbunyi, “ Sungguh, alangkah baiknya
dan indahnya, apabila saudara-saudara diam
bersama dengan rukun” perlu sekali untuk
tidak hanya dihayati namun harus bisa
dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya.
Membicarakan kerukunan adalah hal yang
perlu, tetapi secara praktis, hidup yang rukun
itu haruslah sungguh-sungguh diilakukan
mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu
keluarga, selanjutnya meluas ke tetangga dan
masyarakat.
Untuk bisa hidup sebagai sebuah
keluarga besar dalam rumah besar
persaudaraan di Kota Kupang sebagai kota
kasih, kita harus hidup terbuka dan jujur
serta bertindak dewasa. Sebuah keluarga
hanya bisa bertahan jika pengertian tercipta
ditengah-tengah keluarga itu. Kondisi
kerukunan akan tercipta dengan baik jika
upaya untuk menciptakan saling pengertian
terjadi diantara para pempin umat beragama,
sampai kepada pemeluk yang adalah umat
beragama itu sendiri. Sebab semua agama
tidak pernah menghendaki adanya konflik
diantara para penganutnya yang berbeda.

Yang dikehendaki adalah hidup rukun dan
damai. Dan karena itu, jika terjadi konflik dan
perpecahan maka penyebabnya bukan
terletak pada hakikat dan ajaran agama itu
sendiri, tetapi pada pemeluk agama yang
menyimpang dari perintah agamanya demi
mencapai tujuan-tujuan tidak luhur yang
bertentangan dengan keluhuran agama itu
sendiri.

Walapun dibutuhkan kerja keras,
namun kita terus berharap bahwa umat
beragama di Kota Kupang yang berbeda-beda
ini akan menemukan cara berjalan bersamasama sebagai saudara yang menapaki sejarah
kemanusiaan bersama. Kegagalan melakukan
hal ini, itu berarti kita gagal sebagai manusia
yang diciptakan Allah untuk hidup bersama
sebagai saudara di kota ini.
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KOMUNITAS ORANG MUDA LINTAS AGAMA
Kampanye Dan Aksi Merawat Keberagaman
Lusia Carningsi Bunga, S.Pd
Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan
dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun
terakhir ini terjadi sejumah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian
masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran.
Secara sosiologis hal ini merupakan hasil dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan
dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai
macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat.
Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi, damai dan kerjasama, tetapi bisa juga
terjadi prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan bahkan disintegrasi. Ini
terjadi jika yang ditonjolkan dalam interaksi itu adalah politik identitas secara eksklusif.
Politik identitas ini kini tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok minoritas
tetapi juga oleh sebagian kelompok mainstream atau mayoritas untuk mempertahankan
identitas mereka.
Tidak adanya kerukunan di antara kaum agama berarti kaum agama hidup dengan rasa
takut dalam menjalankan agamanya sehari-hari dan rasa takut itu mencekik kehidupannya
sebagai manusia (Jegalus, 2011: 122). Jadi, damai atau rukun adalah satu nilai sosial dasar
demi terciptanya kehidupan kaum agama yang manusiawi (Jegalus 2022:1) dan Kerukunan
dan kedamaian adalah kebutuhan sosial dasar manusia (Latupeirissa, 2022: 3-4).
Oleh karena itu sebenarnya negara Indonesia telah memiliki dasar-dasar hukum dan
jaminan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan agar tercapainya kedamaian melalui
Perundang-undangan Kerukunan dan Toleransi antar Umat Beragama:
1. Pancasila Dasar kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilihat dalam pedoman
penghayatan dan pengalaman pancasila sebagai tertuang dalam Tap MPR
No.II/MPR/1978 (MUI, 1988: 33). Selanjutnya dapat dilihat pula dalam butir-butir
pengalaman sila pertama Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang
bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,”
3. Undang-Undang Dasar 1945 Kerukunan dan Toleransi antar umat beragama terdapat
dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945.
4. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBNH) Kerukunan dan toleransi antar umat beragama
dalam GBNH disebutkan dalam Tap MPR No.II/MPR/1988, Bab IV huruf D, angka 1 ayat
b dan ayat f.
Visi dan Misi Komunitas Orang muda
Lintas Agama
Komunitas
Peacemaker
Kupang
(KOMPAK) hadir karena keresahan dan
kesadaran orang muda lintas berbagai
keragaman bahwa tinggal dikota yang
sama, tetapi tidak sering bertemu. Hanya
berkumpul pada saat ada isu-isu
menganggu toleransi, atau karena
momentum acara keagamaan yang juga
hanya diwakilkan oleh struktur pengurus
yang dindang. Tinggal di kota yang sama
namun tidak banyak kegiatan bersama
dilakukan, padahal ada banyak kreasi
berbasis budaya yang bisa dikembangkan
untuk kehidupan bersama. Selain itu
Orang muda terkurung di komunitas
(agama, etnis, atau kelompok homogen
lainnya), dan itu sering menyebabkan
curiga dan tak percaya satu dengan
lainnya dan membuat kita gampang
disusupi isu-isu yang mengganggu
toleransi.

Komunitas orang muda lintas agama
sadar bahwasanya kita berbeda, unik, tak
sama satu dengan yang lain. Satusatunya kesamaan adalah “sama-sama
manusia”. Namun karena satu kesamaan
itulah penting untuk terus mengajak
semua belajar saling menerima dan
mengelola
perbedaan.
Karena
perbedaan akan memperkaya, mewarnai
kehidupan, menjadi pengisi kekurangan
karena generasi kita terus lahir dan
muncul generasi baru.
Tanggal 17 April 2012, para pelaku damai
yang disemai sejak diaraknya Obor
Perdamaian (2011), bergabung dan
membentuk diri dalam “KomPaK”
(Komunitas
Peacemaker
Kupang).
lahirnya Kompak dengan semangat
kebersamaan,
mengusung
spirit
“Perbedaan Itu Indah”, dan sejalan
dengan “Bhinneka Tunggal Ika”.
Merawat Kerukunan
Toleransi
mengandung
pengertian
adanya sikap seseorang untuk menerima
perasaan, kebiasaan, pendapat atau
kepercayaan yang berbeda dengan yang
dimilikinya. Namun Susan Mendus dalam
bukunya, Toleration and the Limit of
Liberalism membagi toleransi menjadi
dua macam, yakni toleransi negatif
(negative interpretation of tolerance)
dan
toleransi
positif
(positive
interpretation of tolerance). Yang
pertama menyatakan bahwa toleransi itu

hanya mensyaratkan cukup dengan
membiarkan dan tidak menyakiti
orang/kelompok lain. Yang kedua
menyatakan bahwa toleransi itu
membutuhkan lebih dari sekedar cukup
membiarkan, tetapi juga meliputi
bantuan
dan
kerjasama
dengan
kelompok lain atau adanya interaksi
sosial. Konsep toleransi positif inilah
yang dikembangkan dalam hubungan
sosial di negara ini dengan istilah
kerukunan (harmony).
Jadi, kerukunan beragama adalah
keadaan hubungan antarumat beragama
yang
dilandasi
toleransi,
saling
pengertian dan saling menghormati
dalam pengamalan ajaran agama serta
kerjasama
dalam
kehidupan
bermasyarakat.
Hal
inilah
yang
dikembangkan KOMPAK selama ini
melalui orang muda. KOMPAK bekerja
tak sekedar ‘reaksi’ terhadap momentum
Kritis yang mengancam keberagaman
tetapi
konsisten
mengadvokasy
kebijakan dan siaga membangun,
mengedukasi generasi baru yang
mencintai DAMAI.
Pendidikan Damai, Toleransi Dan Pluralisme:
Bidang ini merupakan upaya membangun
persepsi, kesadaran dan komitmen bersama
memahami perbedaan. Gerakan cipta
sistematis kader Bina Damai, persiapkan
generasi baru yang pro keragaman. Semua
agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga
agama idealnya berfungsi sebagai faktor
integratif.
Dan dalam kenyataannya, hubungan
antarpemeluk agama di Indonesia selama ini
sangat harmonis. Hanya saja, di era reformasi,
yang notabene mendukung kebebasan ini,
muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik

dalam bentuk pikiran, ideologi politik, faham
keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak
asasi. Dalam iklim seperti ini mucul pula
ekspresi kelompok yang berfaham radikal
atau intoleran, yang walaupun jumlahnya
sangat sedikit tetapi dalam kasus-kasus
tertentu
mengatasnamakan
kelompok
mayoriras.
Dalam Kurikulum pendidikan Damai KOMPAK
menekankan bagi generasi muda, terkait:
- Kita & Keberagaman: dalam kehidupan
ini kita sadari kondisi dalam masyarakat
yakni keberagaman agama, suku, ras,
kepercayaan, budaya, pilihan politik,
kasta, jabatan, orientasi seks, ekonomi,
kesehatan dan lain sebagainya. Masingmasing memiliki cir khas dan karakternya
bahkan dapat menjadi positif dan negatif.
Dipandang positif sebagai keindahan dan
kekayaan bangsa untuk maju, dan
dipandang negatif sebagai hal tidak
harmonis dan terus menerus menjadi
sumber konflik.
-

Konflik & Kekerasan: Dengan beragam
kondisi di masyarakat tersebut dapat
dengan mudah menjadi konflik. Ditambah
stigmasisasi. Begitu banyak jenis konflik
yang hadir jika kita memandang
keberagaman sebagai hal negatif.
Misalnya antara peranan-peranan dalam
keluarga atau profesi (konflik peran),
antara kelompok-kelompok sosial (antar
keluarga, antar gank), antar kelompok
terorganisir dan tidak terorganisir, antar
satuan nasional (kampanye, perang
saudara), antar atau tidak antar agama,
antar politik, antar individu dengan
kelompok dan lainnya. Sedangkan jalan
yang selalu di ambil ketika seseorang
sedang berkonflik adalah kekerasan. Bagi
KOMPAK Kekerasan membuat orang sulit

menemukan Keunikannya, bakatnya &
Kehilangan suaranya.
-

-

Sex & Gender: orang muda perlu
mengetahui dan memahami relasi antara
laki-laki dan perempuan baik di domestik
(rumah tangga) maupun ruang publik,
agar turut mengurangi bahkan mencegah
lingkaran kekerasan. Relasi Sex dan
gender menjadi bagian yang turut
menyumbang tinggi nya angka kekerasan.
Bagi KOMPAK, orang muda penting
memperluas wawasan ini agar bisa
menjadi generasi yang memberikan
perubahan
dan
memutus
rantai
kekerasan tersebut.
Mengelola Konflik: nilai utama pada
bagian ini yakni Karena konflik terjadi
dalam PIKIRAN dan HUBUNGAN antara
manusia maka dalam PIKIRAN dan
HUBUNGAN manusialah penyelesaiannya
harus dimulai. Orang muda harus mulai
membedah pikiran dan sikap dengan
sesamanya dalam upaya mengurangi
konflik. Selain itu dengan mengelola
konflik
dapat
meningkatkan
Pembelajaran (learning), Pertumbuhan
(growth), Perubahan (change) dan
Membangun
hubungan-hubungan
(relationships) yang lebih baik.
Kita hidup dengan apa yang kita terima
tapi kita membuat kehidupan dengan
apa yang kita berikan - JOHN C.
MAXWELL

-

Management Komunikasi: orang muda
perlu memperdalam komunikasi sebagai
kekuatan mempersatukan, mengayomi,
bukan
memperkeruh
keadaan,
memprovokasi dan melahirkan kekerasan.
Strategi Komunikasi yang digunakan

tentunya berbeda kepada siapa orang
muda hendak sampaikan dan untuk
kepentingan apa. Dalam kerja-kerja
merawat kerukunan tentunya komunikasi
untuk mempengaruhi banyak orang dan
juga
memperoleh
dukungan
dari
stakeholder tertentu. Bagi internal orang
muda management komunikasi dapat
dilakukan dengan memahami proses
mengelola amarah melalui metode
kelopak bunga.
-

Active Non Violence (ANV) : Aktif Tanpa
Kekerasan adalah energi tanpa batas
untuk menerima sesama yang berbeda.
ANV
merupakan
cara
untuk
mengingatkan akan pentingnya nilai cinta
kasih yang ada dalam diri. Sebagaimana
seseorang belajar menggunakan caracara kekerasan di dalam hidupnya maka
seseorang
perlu
dilatih
untuk
menemukan
cara-cara
kasih
dan
perdamaian
untuk
melawan
dan
mengakhiri praktek kekerasan.

-

Bijak Bermedia sosial: Orang muda
mengerti dampak positif dan negatif
media
social,
mengetahui
ciri
berita/cerita
hoaks,
berkomitmen
mewujudkan interaksi yang sehat di dunia
maya, terutama dalam penggunaan
media social dan mau menghasilkan
narasi Keberagaman / keindonesiaan
untuk kampanye di media sosial.

-

Hak Asasi Manusia dan Kepemimpinan
Orang Muda: perluasan wawasan orang
muda dalam mencegah konflik dan
mengurangi kekerasan, pengetahuan
tentang HAM penting. HAM memiliki
prinsip yang Tidak terpisahkan dengan
harkat-martabat umat manusia dan
memiliki konsekuensi semua orang
memiliki status hak yang sama dan

sederajat, dan tidak bisa digolonggolongkan berdasarkan tingkatan hirarkis.
Pengabaian pada satu hak akan
berdampak pada pengabaian hak-hak
lainnya, karena HAM Bersifat mutlak dan
tidak bisa ditawar-tawar bagi setiap
individu untuk memperoleh penghidupan
yang layak. Tentunya dengan segala
pengetahuan orang muda dapat menjadi
pemimpin dan aktif menyuarakan
keresahan dengan cara-cara dialog damai.
Mengembangkan Jaringan Damai;
Nilai-nilai dalam pendidikan perdamaian
dapat teraplikasikan dan disosialisasi dengan
mengembangkan jaringan. Strategi KOMPAk
agar VISI dan ajakan damai dapat makin
banyak dipahami, disadari dan mau
melakukan kerja-kerja damai dimana dan
kapanpun, yakni:
a. AnV Goto School & campuss
Gerakan ini dimaksudkan agar
Pemahaman dan kesadaran yang
sama tentang penyelesaian konflik
tanpa
kekerasan
di
kalangan
pelajar/mahasiswa, dimana baik di
sekolah maupun kampus tempat
orang muda dibentuk dan juga
berinteraksi dengan beragamnya
perbedaan, sehingga Keberagaman,
bina damai harus juga dimulai dari
sekolah dan kampus. Sekolah dan
Kampus Kampus di Kota Kupang
menjadi sasaran kampanye dan
gerakan cipta kader damai.
b. AnV to kelurahan & Desa
Seperti ANV goes to school, pada
bagian
ini
dimaksudkan
agar
meningkatnya
Pemahaman
dan
kesadaran yang sama tentang
penyelesaian konflik tanpa kekerasan
di kalangan orang muda dan

karangtaruna sebagai tempat tumbuh
kembang dan interaksi penuh dengan
beragamnya perbedaan. Kelurahan
dan desa memiliki ruang perjumpaan
yang tinggi dengan harapan orang
muda menjadi pelopor damai ketika
ada konflik maupun provokasi
berbasis SARA.
c. Organisasi Kepemudaan, Komunitas
dan Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Pemerintah setempat;
Mengembangkan jejaring bersama
Organisasi pemuda, Komunitas dan
Lembaga swadaya masyarakat dan
pemerintah dikembangkan untuk
perluasan
edukasi,
berbagi
pembelajaran, kampanye hingga
advokasi, melawan kekerasan dengan
tidak melakukan kekerasan, merawat
kerukunan
dan
menghormati
keberagaman.
Kampanye; Cinta damai menjadi gerakan
bersama, mendorong lahirnya perubahan
persepsi dan perilaku pada siapa saja. Kreatif
tanpa kekerasan
menyikapi problem
kebangsaan terkait kebebasan beragama dan
beribadah, penerimaan pada keberagaman
orientasi seksual, serta kesetaraan laki-laki
dan perempuan.
Kampanye Damai digerakkan melalui
berbagai
media,
terkait
berbagai
pengetahuan dan praktek yang mendukung
penghormatan dan penerimaan pada
keberagaman,
menjaga
perdamaian.
Instagram:
@KOMPAK
atau
@komunitas_peace_maker-kupang, Youtube:
Kompak – orang muda lintas agama dan
Lainnya: Dialog Radio dan Dialog di TVRI
dipakai sebagai alat kampanye damai.
Menggunakan pamflet, spanduk, sticker,
gantungan Kunci, Pin dan Pembatas

Buku/alkitab berisi pesan-pesan damai dan
praktek-praktek sederhana menerapkan aktif
tanpa kekerasan.
- Kunjungan rumah ibadah lintas agama
Roadshow Kunjungan rumah ibadah
dilakukan secara bergantian dari satu
rumah ibadah ke rumah ibadah lainnya.
Orang muda lintas agama diajak
berkeliling mengunjungi dan mempelajari
keberagaman dari Mesjid, Gereja
Katedral, Gereja Protestan dan Hindu.
Bagi KOMPAK ini penting karena memberi
wawasan bagi orang muda termasuk
meningkatkan
penghormatan
dan
pengenalan orang muda lintas agama
kepada tokoh agama di masing-masing
rumah ibadah. Ini mencegah kecurigaan,
ketidaktahuan yang dapat menyebabkan
konflik.
-

Aksi Bersih lintas rumah agama
Sebagai bentuk aksi dalam kebersamaan
lintas agama dan dimana sebagai umat
beragama kebersihan adalah bagian dari
Iman,maka sejak awal KOMPAK terbentuk
Bakti social pembersihan lintas rumah
ibadah menjadi kegiatan utama agar
terbangun kebersamaan dan kerjasama
dan harus terus di pupuk. Ini sebagai
wujud orang muda bisa menjadi
jembatan perdamaian dari perbedaan.

-

Silahturahmi dan Perayaan Hari besar
agama.
Sebagai Komunitas Orang Muda Lintas
Agama, Buka puasa, malam takbiran, Idul
Fitri, Paskah, Natal, Hari Raya Waisak,
Nyepi, dan hari keagamaan lainnya
menjadi wadah untuk mengkampanyekan
kerukunan dan perdamaian NTT. Orang
muda Melakukan kerjasama penjagaan
rumah ibadah pada hari raya tersebut
dan melakukan kunjungan silahturahmi
kepada tokoh-tokoh atau orang tua. Hal

ini dimaksudkan agar tetap terjaga
kebersamaan dan pesan penerimaan agar
setiap
lapisan
masyarakat
dapat
melakukan hal yang sama di wilayah
lingkungan masing-masing.
-

Festival Seni Budaya & event orang
muda lintas agama
Sebagai Kota dan Provinsi yang memiliki
banyak budaya tentunya ini menjadi
bagian orang muda untuk tetap mengenal
budaya,
mengkreasikannya
untuk
membangun pemahaman bahwa budaya
ini milik kita bersama. Identitas
keberagaman kita akan akan bertemu
dalam 1 ruang sukacita kebudayaan yang
unik dan beragam. Bagian ini sebagai
kampanye simbolik orang muda yang
menerima keberagaman dan bukan
memupuk ketidaksukaan pada perbedaan.

-

Jurnalis Rukun
Jurnalis
menjadi
pionir
untuk
menyampaikan semua kerja-kerja yang
sudah dilakukan dan juga untuk mengajak
lebih banyak orang, kelompok dalam
menjaga perdamaian dan penghormatan
atas keberagaman. Bahkan pionir untuk
menangkap
informasi
ditengah
masyarakat yang akurat dan menjadi
pembelajaran.
Kerjasama
bersama
jurnalis dikembangkan, agar jurnalis dan
media
cetak,online
menjadi
alat
kampanye damai, alat rukun, menolak
kekerasan, melindungi korban, kelompok
minoritas, tidak menyebarkan informasi
yang menyebabkan konflik.

Advokasi;praktek kebersamaan menjadi
pembelajaran bahwa kita bisa hidup dengan
berbagai perbedaan. Menjadi rekomendasi
dalam merumuskan dan mendorong
kebijakan dan program damai semua pihak.

-

KOMPAK memfasilitasi pertemuan dan
dialog para pihak untuk menyelesaikan
konflik penolakan pembangunan rumah
ibadah.
Setelah panjangnya proses penolakan,
penangguhan dan diskusi-diskusi yang
dilakukan pemerintah dan semua pihak,
dalam
permasalahan
penolakan
pembangunan Mesjid Nur Musafir
Batuplat, KOMPAK terlibat dalam upaya
menyelesaikan konflik.
1. Karena panggilan merawat kerukunan.
2. Mendalami dan Memetakan situasi
kasus.
3. Menentukan cara masuk atau
diterima oleh kedua kelompok yang
sedang
berkonflik.
KOMPAK
menempatkan diri sebagai jembatan
dalam upaya mencari jalan keluar bagi
kedua belah pihak.
4. Memetakan aktor– aktor damai dan
aktor-aktor penolakan untuk bisa
menentukan pendekatan dan dialog
damai.
5. Melakukan berbagai pendekatan baik
melalui
kegiatan
kebersamaan
maupun secara individu, untuk
menyamakan
pemahaman
akan
perbedaaan penyebab konflik dan
menemukan solusi.
6. Pendekatan melalui orang muda lintas
agama.
7. Mendiskusikan dan mencari dukungan
kepada segala pihak luar. Baik
komunitas, CSO, lembaga agama lain,
FKUB dan pemerintahan agar menjadi
perhatian untuk diselesaikan.
8. Terus melakukan pendampingan pada
pihak korban untuk memperjuangkan

hak termasuk memastikan syaratsyarat yang dibutuhkan terpenuhi
untuk pembangunan rumah ibadah.
Dalam upaya mendapat dukungan,
dilakukan
pendekatan
untuk
mendapatkan tanda tangan warga
dari rumah ke rumah. Pendekatan ini
sekaligus menghapus kecurigaan dan
berbagai kabar miring yang beredar
dalam masyarakat.
9. Pendampingan
pelengkapan
administrasi
berdasarkan
syarat
sesuai PBM hingga pembangunan
lanjutan Mesjid dilakukan dengan
medapat dukungan pemerintah.
Pembelajarannya dari persoalan ini yakni:
• Pentingnya
Pemetaan
aktor
(pendukung dan penolakan) dan
konteks wilayah
• Pendampingan
berlanjut
pada
(komunitas) korban
• Di internal korban ada perbedaan
pendekatan strategy  tetapi tetap
utamakan
kemauan
komunitas
korban
• KOMPAK
memiliki
Pengalaman
pendampingan dan strategy advokasi
yang terbatas tetapi berusaha untuk
tetap mendampingi (komunitas)
korban…
• Tak punya pilihan lain selain PBM,
pemerintah
tetap
mengarahkan
pemenuhan syarat dalam PBM.
• Kekuatan jaringan diperlukan
• Pentingnya Pendokumentasian dalam
segala situasi kejadian.

Belajar dariberbagai kasus penolakan pendirian rumah ibadah, dan keberadaan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, yang didalamnya
mengatur tentang syarat pendirian rumah ibadahyang dalambanyak kasus menempatkan
kelompok minoritas dalam kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah.
KOMPAK dalam kemitraan dengan FKUB Kota Kupang, mendorong adanya peraturan yang
memastikan semua orang dapat terfasilitasi dalam pendirian rumah ibadah di Kota Kupang.
Gagasan ini diterima dengan baik oleh pemerintah Kota Kupang dengan lahirnya Peraturan
Walikota No 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadah.
Akhirnya tidak hanya karena perbedaan agama, KOMPAK juga memastikan
keberpihakannya pada isu Gender, penghormatan pada perbedaan orientasi seksual,
disabilitas, pengurangan risiko bencana, Go green, selamatkan lingkungan untuk anak cucu.
Akhirnya.. Tuhan hadir" dalam diri setiap orang tanpa melihat kewarganegaraan, Agama, Suku,
jenis kelamin, ras, orientasi seksual, usia, kemampuan, ataupun status social…
Damai Kupang, Damai NTT, Damai Ind
onesia.

Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H; Akademisi Universitas Katolik
Widya Mandira; (Kopertis Wil.VIII). Penelitian terakhir 2022: Identifikasi
potensi Indikasi Geografis pada Sapu Lue Lawo masyarakat hukum adat
Bajawa; Buku: Hubungan Antara Agama Dan Kekuasaan Dalam
Pembangunan Wawasan Kebangsaan; Gender dan Religiusitas Dalam
Kehidupan Sosial Politik di NTT; Makalah: Pluralisme Hukum Dan
Kerukunan Hidup Umat Beragama; Peran FKUB Dari Perspektif PBM
Korelasi Dengan Pendirian Rumah Ibadat;

NILAI KERUKUNAN HIDUP
DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NTT
Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H
gmariatheresia@yahoo.com
PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini muncul kesadaran baru
yang memanggil pulang manusia untuk
melepaskan diri dari segala keteraturan
buatan Negara dengan propaganda sebagai
keteraturan modern, tertulis, tartata dalam
format baku, dan melalui tahapan formal
sebagai takar pengesah kepastian peraturan.
Secara literer dalam hukum tata Negara di
Indonesia, disebut dengan paraturan
perundang-undangan. Ternyata kerukunan
hidup manusia tidak tunggal terjaga oleh
peraturan buatan Negara. Ada hukum yang
tidak tertulis yakni hukum adat yang tetap
hidup dan dipatuhi masyarakat sehingga
disebut sebagai hukum yang hidup atau yang
disebut dengan the living law. Kepatuhan
terhadap hukum adat dalam beberapa kasus
menunjukan pratek kepatuhan semu
terhadap tertib oleh hukum buatan Negara
bahkan kepatuhan terhadap hukum agama.
Konsekwensi lebih lanjut adalah pada
metode pendekatannya. Memajukan Negara
tidak selalu identik dengan memajukan
masyarakat adat dan masyarakat beragama,
sebab bisa saja Negara merupakan sebuah

persoalan bagi masyarakat adat dan
masyarakat beragama. Penulisan ini ingin
berkolaborasi dengan tema karya Kompak
sebagai wadah yang menyatukan orang muda
lintas agama. Persoalan pertama yang harus
mereka patahkan adalah bukan tentang dari
mana mereka masing-masing datang, tapi
panggilan ke tujuan bersama yang akan
mereka capai. Persoalan kerukunan hidup
beragama
subagai
syarat
stabilitas
pembangunan nasional.
Karakter
bangsa
Indonesia
sesungguhnya adalah banyak perbedaan. 1
Ada 500 suku, 300 macam budaya, lebih dari
700 bahasa serta beragam agama dan aliran
kepercayaan. Perbedaan dipandang sebagai
berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa bagi
bangsa Indonesia bahkan bagi dunia. Nilai
kesamaan derajat sebagai manusia ciptaan
Tuhan yang diajarkan semua agama
mewajibkan untuk bekerja sama, dan
bertoleransi sehingga kerukunan hidup umat
beragama dapat terus dipelihara. “Bangsa ini
Pusat Kerukunan Umat Beragama, Sekretariat
Jenderal Kementerian Agama R.I, Kompendium
Regulasi Kerukunan Umat Beragama, Jakarta, 2015.
Halaman 4-5
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percaya bahwa agama merupakan salah satu
alat pemersatu yang efektif sehingga mampu
menciutkan perbedaan yang ada”.2
Kementerian agama memilih tiga
indikator kerukunan umat beragama, yakni
toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
Pertama, toleransi, yaitu sikap saling
menerima dan saling menghargai antara satu
kelompok agama terhadap agama lain. Kedua,
kesetaraan, maksudnya kemauan saling
melindungi serta memberikan hak dan
kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja
sama, yakni bersosialisasi serta saling
berempati dan bersimpati baik dalam
persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun
agama. Ketiga indikator tersebut sebagai
tolok ukur untuk mengetahui tingkat
kerukunan umat bergama suatu masyarakat.
Capaian pada tiga indikator tersebut juga
sejalan
dengan
rencana
strategis
Kementerian Agama.3
Puslitbang
Kementerian
Agama
melansir angka indeks kerukunan umat
beragama di Indonesia pada 2021 berada
pada skor tinggi dengan 72,39 dengan
Indikator toleransi 68,72, kerja sama 73,41,
dan kesetaraan 75,03. Survey disebar kepada
136000 responden dari 34 provinsi. Pada
tahun 2017 angka indek di angka 72,27, pada
2018 menurun 70,9, 2019 naik menjadi 73,83,
pada 2020 melemah di angka 67,46, dan
2021 meningkat 72,39.

Ibid; Halaman 6
Muhammad Adlin Sila & Fakhruddin INDEKS
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, Diterbitkan oleh:
Litbangdiklat Press Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI Jalan MH Thamrin No. 6
Jakarta 10340 Telp. 021 3920425 Dicetak oleh:
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.
Halaman viii
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Pada penulisan ini, membaca angka
rerata indek kerukunan umat beragama
secara nasional memang penting tetapi jauh
lebih menarik adalah membaca angka indek
kerukunan umat beragama di NTT. Pada
tahun 2015 angka indek KUB NTT berada
pada kategori 83,3 (sangat tinggi) dan
menjadi provinsi dengan angka indek
tertinggi, NTT adalah Nusa Terindah Toleransi.
Meskipun beberapa tahun berikutnya
menurun namun pada tahun 2019 NTT
kembali ke angka 81,1 dan terakhir pada
tahun 2021 berada pada angka 84,2 disusul
Bali 82,7 Papua 82,1 Papua Barat 81,4
Maluku 80,3. NTT bukan hanya sebagai Nusa
Terindah Toleransi tetapi Nusa Teladan
Toleransi. Teladan dalam cara hidup
bertetangga, berkerabat, berkomunitas,
neighborhood.
Hasil survey oleh kementerian agama
ini bertalian dengan hasil survey badan
Nasional
Penanggulangan
Teroris
di
Indonesia (BNPT) yang bertujuan untuk
menemukan bagaiman pelibatan masyarakat
dalam penanggulangan terorisme. Hasil yang
boleh dikatakan mengejutkan adalah bahwa
di NTT terdapat kekayaan kerifan lokal yang
memperkuat
identitas
komunitarian
kekerabatan yang membantu mereka untuk
secara dini mengenali perilaku asing, berbeda
dengan diri maupun kelompoknya termasuk
indikasi terorisme. Pratek baik hidup
bertetangga di antara masyarakat merupakan
kekuatan yang menyatukan. Nilai inilah yang
tetap menjadi penguat rasa satu pada
komunitas yang
lebih besar
yakni
berkempung, berdesa, dan selanjutnya dalam
hidup bernegara.
Pertanyaannya:
1. Bagaimana Peran Kearifan Lokal dalam
Memelihara Kerukunan Hidup Beragama
di NTT

2. Bagaimana merawat kearifan lokal di NTT
Peran Kearifan Lokal Dalam memelihara
Kerukunan Hidup Beragama?
Ada berbagai pengertian tentang kearifan
lokal, tetapi yang akan dibahas di sini adalah
makna kearifan lokal menurut orang NTT.
Romo Geradus Duka Pr merujuk pada
Koentjaraningrat yang menggunakan teori
identitas
bahwa
setiap
budaya
mengidentifikasikan dirinya dengan tempat
dan ruang tertentu sebagai asal dari nilai,
tidak sebagai perlawanan tetapi menunjuk
pada kekhasannya masing-masing. Identitas
orang NTT tidak sama dengan orang Jawa,
Kalimantan, Sumatera, Amerika, Afrika dll.
Masing-masing-masing memiliki keutamaan
yang bisa sama tetapi bisa sangat beda.
Melalui budaya (khas) orang bisa melihat nilai,
norma yang berfungsi mengatur hidup
bersama (moral universal), bersifat perintah
(hukum moral) karena ada tabggung jawab
subyek dan memiliki bobot nilainya ketika
dijalnakn seseorang dalam konteks publik
(sosia;). 4 Tanggung jawab berupa sikap yang
tidak memperjuangkan keberadaan masingmasing
untuk
ko-eksistensi
tetapi
berkolaborasi atas dasar semangat nilai
untuk pro-eksistensi.
Nilai pro eksistensi ada dalam
Pancasila yang merupakan kearifan lokal
nasional. Mari kita dalami sepintas tentang
nilai Pancasila dalam pratek baik di Pulau
Timor.
Pina Ope Nope, tokoh Forum
Pelestari Budaya Atoin Meto (F.PBAM) juga
sebagai
tokoh
dalam
Persekutuan

Masyarakat Hukum Adat dan Budaya
Amanuban menulis bahwa dalam kearifan
lokal terdapat kepekaan sosial. Dengan
merujuk
pada
pandangan
tentang
kebangkitan fundamentalisme dalam tradisi
Kristen, Yahudi dan Muslim oleh Francis
Fukuyama dalam karya tulis “Akhir Sejarah”
melukiskan
bahwa kebangkitan kembali
agama
membuktikan
adanya
ketidakbahagiaan yang luas terhadap
impersonalitas dan kekosongan spritualitas
dari masyarakat konsumerisme liberal.5
Selanjutnya Nope menulis bahwa para
pemikir dunia sekelas Samuel Huntington,
Anthony Giddens ataupun Francis Fukuyama
menemui jalan buntu dalam mengakhiri
kebuntuan upaya untuk menyatukan dasar
berbagai agama, bahka merupakan hal yang
mustahil.
Di Indonesia ditemukan adanya
Pancasila sebagai kearifan nasional yang
membantu bangsa Indonesia untuk ramah
beragama yang menggiring kesimpulan akhir
bahwa kemajemukan adalah karunia yang
indah dari Tuhan. Oleh karena itu segala
gesekan yang terjadi atas nama agama
berawal dari pemikiran sempit
.
Kearifan lokal pada Atoin meto juga
berkontribusi
dalam
memperkuat
karakteristik bangsa dalam Pancasila sebagai
kearifan nasional. Contohnya bisa dikaji
dalam Nanon Uab, pola Hidup orang Atoni
yakni ajaran untuk menyelaraskan atau yang
dikenal musyawarah, menyamakan persepsi
sebelum mengambil keputusan. Simbol
penyelarasan ini bisa terbaca pada tenunan
timor yang indah dari beragam warna. Dari
Pina Ope Nope. 2020. Menemukan Nilai Kerukunan
Dalam Kearifan Lokal; Kearifan Lokal Masyarakat
Atoin Meto yang berkontribusi terhadap Kerukunan
Umat Beragama di Indonesia , FKUB NTT, Tonggak
Media, Yogyakarta, halaman 181-182.
5

Geradus Duka.2020. Menemukan Nilai Kerukunan
Dalam Kearifan Lokal; Kerukunan Hidup Beragama
Berbasis Kearifan Lokal, FKUB NTT, Tonggak Media,
Yogyakarta, halaman 28-29.
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benang putih melalui proses penyelarasan
warna yang disebut non abas kemudian
dijalin jadi satu dalam tenunan.
Atoni meto percaya bahwa urusan
dengan Tuhan bersifat pribadi. Mereka
menyebut Nono (relasi pribadi dengan Tuhan)
wajib dihormati dan tidak boleh dipaksakan.
Begitu juga dalam urusan yang berkaitan
dengan Kae atau pantangan. Harus ada
kearifan jika kae dari kelompok yang berbeda
bertemu
dalam
suatu
kebutuhan
masayarakat, seperti dilukiskan dalam ritual
Kaus Nono dengan syair ‘kae nuni nono heu’
yang artinya melepaskan Nono lama dan
menerima Nono baru. Ritual ini mewakili nilai
toleransi aktif beragama dengan saling
menghormati kepercayaan dan larangan.
Kearifan lokal adalah instrument atau
peraturan yang membuat sekat perbedaan
atas dasar koeksistensi boleh dibongkar demi
kepentingan bersama yang pro eksistensi.
Bagaimana dengan nilai kerukunan pada
kearifan lokal orang Flores?
Pater Teleforus Jenti, O.Carm menulis
untuk Forum Kerukunan Umat Beragama NTT
dengan mendalami kearifan lokal di
Kabupaten Sikka. Di bawah judul Kearifan
Budaya Lokal : Pintu masuk Gereja
Membangun Persaudaraan Inklusif Beradab
Kasih (Niang Tanah Sikka Untuk Indonesia)
dapat terbaca bahwa
kearifan lokal
membuka pintu yang membuka dialog
perbedaan. Dari kearifan lokal dalam bentuk
tutur lisan ‘tota tanah moret dading’ yang
diterjemahkan sebagai tanah kekal tanpa
kematian menjadi spirit berbagi ruang.
Meskipun dikritik sebagai ‘sapu bersih’ yang
menghapus kearifan lokal orang Sikka namun
dalam gerakan pembaharuan acclesia semper
formanda gereja menghadirkan persepsi
positif dan bersikap terbuka terhadap

budaya.6 Dan memabdabg kearifan budaya
lokal sebagai preparation Evangelica.
Orang
Sikka
dan
Krowe
membahasakan Tuhan sebagai Ina Ni’ang
Tana wawa yang diterjemahkan sebagai ibu
bumi di bawah; dan Ama Lero Wulang Reta
diterjemahkan sebagai bapa matahari-bulan
di
langit
tertinggi.
Maknanya
menggambarkan kearifan lokal Sikka dan
Krowe yang membahasakan Tuhan dengan
Indah sebagai ibu bumi dan ayah mentari
bulan sang pemberi kehidupan. Hidup
manusia bertalian erat dengan kehadiran
yang maha tinggi dan roh leluhur. Tempat
para leluhur dilukiskan dalam tutur lisan
Niang Moret Dadin, Seu Lape pitu, kota lape
walu; artinya di tempat yang agung, mulia
dan sempurna di tempat dimana Yang Maha
Kuasa bersemayam. Gereja dan adat
berkomunikasi
dalam
semangat
persaudaraan kasih sehingga keduanya
menjadi satu basis perjuangan persaudaraan
beradab kasih.
Contoh tutur lisan yang berkaitan
dengan bersaudaraan beradab kasih seperti
dalam kearifan Uhe die, dang hadin, yang
merupakan ungkapan selamat datang para
tamu. Atau upacara bewar huler wair
upacara percikan air suci bagi tamu dengan
doa permohonan untuk keselamatan. Atau
pada tata karma spontan saling sapa plewo
pla’a. Atau juga dalam kegiatan bertani yang
disebut sebagai sako seng (membuka kebun
secara gotong royong. Ini menunjukan
semangat toleransi dan kesamaan derajad
dan kemauan untuk bekerja sama.
P.Teleforus Jenti, O.Carma.(2021), Menemukan Nilai
Kerukunan Dalam Kearifan Lokal; Kearifan Budaya
Lokal: Pintu Masuk Gereja Membangun Perasaudaraan
Inklusif Beradab kasih. FKUB NTT, Tonggak Media,
Yogyakarta, halaman 196-198.
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Selain pada orang Sikka, pada orang
Ngada pun terdapat kekayaan kearifan Lokal
dalam berbagai bentuk. Mereka mempunyai
dasar keyakinan akan kekuatan tertinggi
sebagaiman dituturkan dalam perumpamaan,
Dewa Zeta Nitu Zale untuk melukiskan
keberadaan kekuatan yang tertinggi yang
memaksa mereka untuk berperilaku sesuai
ajaran itu. Ajaran Dewa Zeta Nitu Zale
menggambarkan kehadiran Tuhan ditempat
tertinggi dan Leluhur di bawah bumi. Kedua
kekuatan ini menyertai kehidupan mereka
dan memaksa mereka untuk berelasi secara
harmonis terhadap Tuhan dan kepada leluhur.
Paksaan atau kewajiban itu dibebankan pada
ciptaan yang disebut kita ata, atau manusia.
Pada Manusialah diletakan kewajiban untuk
memelihara kehidupan alam semesta dengan
berperilaku baik.
Contoh kearifan lokal orang Ngada
misalnya : modhe ne’e soga woe; meku ne’e
doa delu. Selalu bersikap baik, lemah lembut
terhadap sesama. Atau pake ne’e ate; kuza
ne’e tuka. Maknanya bahwa katak dan udang
saja memiliki hati apalagi manusia. Ungkapan
ini sering dituturkan pada acara penyelesaian
konflik. Hidup itu harus berbelas kasih. Dua
contoh di atas cukup mewakili gamabaran
tentang kearifan lokal di komunitas orang
Flores.
Bagaimana dengan kearifan Lokal menurut
gugusan kepulauan Alor dan Sumba?
Pada tanggal 26 Februari tahun 2016
Kabupaten Alor dianugerahi Harmonya
Award oleh Pemerintah melalui Kementerian
Agama RI yakni menteri Agama Haji Lukman
Hakim Saifudin. Hal ini menunjukan kualitas
pratek baik kerukunan umat beragama.
aktif

Drs Muhamad Marhaban, saat masih
sebagai kepala Kantor Agama

Kabupaten Alor mendalami tentang kearifan
lokal umat beragama di Kabupaten Alor.
Dalam buku dengan judul kearifan lokal umat
beragama di Kabupaten Alor dilukiskan
beberapa pratek baik yang membawa Alor
menjadi Kabupaten terukun di Indonesia.
Dengan merujuk pada Haba, Marhaban
memaknai kearifan lokal sebagai kekayaan
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat, yang dikenal, dipercayai dan
diakui sebagai elemen-elemen penting yang
mempertebal kohesi sosial.7 Kearifan lokal
adalah acuan masyarakat yang meliputi
seluruh aspek kehidupan , berjenaan dengan
tata aturan yang menyangkut hubungan
antar sesame manusia. Kearifan lokal dalam
ruang interaksi masyarakat tidak terlepas dari
fungsi kearifan lokal sebagai pandangan
hidup, kepercayaan atau ideology yang
diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak,
pepatah atau adat istiadat. 8
Marhaban menulis beberapa bentuk
kearifan lokal seperti Sarrak Sogang yang
dimiliki masyarakat Helang Dohi dan Pandai
di Kecamatan Pantar. Sarrak Sogang adalah
suatu ajaran tentang pembauran antara
pendatang dengan penduduk asli yakni
tentang perjalanan penyebaran agama Islam
dari Ternate ke Alor. Implementasi ajaran
tersebut yang masih dipratekan sampai saat
ini adalah khitan atau sunat adat. Meskipun
kemudian orang Helang Dohi memilih agama
Islam, Katolik ataupun Protestan, sunat adat
ini masih dipatuhi. Sanksi pengabaian
terhadap
kewajiban
adat
ini
bisa
John Haba, Analisis SWOT Kearifan Lokal Dalam
Resolusi Konflik; Revitalisasi Kearifan Lokal Studi
Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso
(ed), Alpha Aminrrachman Jakarta ICIP, 2007.
Halaman 126.
8
Muhammad Marhaban, Kearifan Lokal Umat
Beragama di Kabupaten Alor Provinsi NTT dan Spirit
Kerukunan, Genesis, Jakarta Timur, 2021. Halaman 58.
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mendatangkan sakit kelamin seperti sifilis
sebagai kutukan sampai meninggal dunia.
Ajaran Sarrak Sogang mengandung
nilai religious, nilai persatuan dan
menyelesaikan konflik, serta menjadi
identitas orang Helang Dohi dan Pandai,
seperti penyelesaian konflik berbau SARA di
Kota Kupang pada tahun 1990-an. Orang Alor
yang beragama Protestan, Katolik dan Islam
bisa mengakhiri rasa saling curiga dankembali
ke rasa persaudaraan. Selain Sarrak Sogang,
pada orang Alor terdapat ajaran yang
menyatukan yakni Taramiti Tominuku yang
diantunkan dalam lagu dan tarian lego-lego
pada orang Abuy di Alor Selatan. Tarian
dengan membentuk lingkaran saling merapat
dan para tua adat membawa sambil
mengajarkan Syair “ tarabuku, taraloma
(berbeda pantai berbeda gunung) tara
kadang, tara kameng (berbeda tempat
tinggal), taramiti tominuku (tetapi tetap satu
N
O
.
1

2

hati), tata puna rumai tatang puna (tetap
bergandeng erat)” Ajaran ini mengandung
nilai gotong royong, musyawarah, duduk
bersama, belajar bergerak se arah seirama,
perjumpaan antara pribadi. Masih ada lagi
kearifan lokal dalam bela baja dan bela
sakang yakni janji dan sumpah untuk tidak
boleh bermusuhan.
Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme
dalam
survey
partisipasi
masyarakat dalam penanggulangan terorisme
menghimpun beberapa bentuk kearifan lokal
di NTT dan menemukan bahwa kearifan lokal
di NTT sangat kuat membentuk identitas
orang
NTT
sehingga
memudahkan
masyarakat untuk tidak terpapar perilaku
terorisme.
Menunjukan
identitas
komunitarian. Identitas komunitarian ini
beroperasi dalam moment daur hidup
manusia yang selalu berkaitan dengan
lingkungan alam.
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Ruang pentasnya selalu tematis berkaitan dengan moment inisiasi daur hidup, tahapan
pendewasaan kehidupan komunitas atau pun dalam keseharian sebagai nasihat yang
mengusung nilai-nilai kebaikan sebagai pedoman hidup bersama orang lain. Keluarga batih
maupun komunitas merupakan ruang operasinya kearifan lokal. Respek terhadap kearifan lokal
dalam bentuk atau wujud apapun akan mempengaruhi nafas hidup kekuatannya untuk life in.

Dari hasil identifikasi tentang keberadaan kearifan lokal di NTT dapat disimpulkan
bahwa kearifan lokal berfungsi untuk :
1. Mewakili rasa solidaritas komunitarianisme: bersehati, persatuan, keharmonisan,
perdamaian, transparansi, kejujuran, persaudaraan, kekeluargaan. Nilai Ketaatan/Nilai
Kepatuhan, nilai sejarah.
2. Memperkuat spirit perjumpaan face to face sebagai ruang operasinya rasa persaudaraan.
Jelas terlihat bahwa dalam ritual apapun yang berkaitan dengan inisiasi harus melibatkan
banyak orang dengan banyak peran.
3. Membuka setting respek budaya masyarakat baik terhadap identitas komunitarian juga
terhadap kehadiran identitas komunitarian lainnya. Hal ini mempermudah munculnya
aliansi masyarakat diaspora di seluruh Indonesia.
4. Memungkinkan terjadinya perjumpaan yang harmonis dengan hukum agama sebagaimana
nampak dalam beragama secara inkulturasi. Begitu juga dengan hukum Negara. Pemerintah
bisa dengan mudah menyandingkan daya romantika kesukuan menjadi solidaritas
kebangsaan.
5. Kearifan lokal dipahami sebagai sebuah asas sehingga dibutuhkan instrument penjabaranya
ke dalam norma dengan indikator-indikator yang terukur agar bisa diterapkan dalam kasus.
6. Kearifan lokal masih tetap live In dalam keseharian suku Amfotis, dan Dawan umumnya.
Spirit persaudaraan ini juga terbawa oleh aliansi tradisional yang juga mengalami
Transformasi Ketika terbawa Ke perantauan.
Karena fungsinya yang sangat strategis tersebut maka perlu dirawat dan dikawal
dinamika perkembangannya agar tetap mengusung nilai-nilai yang baik bagi manusia
penegmbannya.
Merawat Kearifan Lokal di NTT
Memperkuat respek budaya Masyarakat
terhadap Kearifan Lokal.
Pola
perawatan
terbaik
adalah
memperkuat respek komunitarian terhadap
nilai-nilai kearifan lokal. Hasil survey dan
beberapa penelitian menunjukan bahwa
hukum adat masih dipatuhi sebagai hukum
yang hidup (the living law). Kearifan lokal
memiliki karakter hukum dalam bentuk
pernyataan (uitspraak) yang berisi perintah
dan larangan. Sebahagian lain mengandung
ajaran yang sifatnya umum abstrak atau
bahkan memuat norma dasar. Kualitasnya
sebagai hukum yang hidup hukum adat juga
bisa disebut sebagai hukum yang kontekstual
yang terus mengikuti perkembangan
kebutuhan manusia akan keadilan.
W.A.M Luypen dan Luis Recasens
berpendapat bahwa hukum bukan hanya

sebagai apa yang dipahami kaum legalis,
tetapi terdapat bagian yang lain yang tetap
melekat pada kondisi sejarah yang khas, yang
menimbulkan norma norma khusus bagi tiap
masyarakat dan tiap situasi.10
Kearifan lokal dalam bentuk tutur lisan
adalah pernyataan yang memiliki karakter
hukum berupa keharusan dan larangan.
Biasanya
perumusan
kearifan
lokal
berkenaan dengan (1) relasi manusia dengan
sesama, (2) relasi manusia dengan alamsemesta, (3) relasi manusia dengan leluhur,
semua mereka yang telah mendahului
Dalam Maria Theresia Geme . 2012, Perlindungan
Hukum bagi Masyarakat Adat Watu Ata di Kabupaten
Ngada, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang-Jatim.
Halaman 61. Juga dalam Maria Theresia Geme dan
Cornelis Bria 2019, Sistem Hukum Orang Boti. LPPM
Unika Widya Mandira. Kupang. Halaman 7.
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generasi kini, (4) relasi manusia dengan Yang
Ilahi.
Negara dan gereja memegang kendali
relasi hubungan antara manusia, sehingga
keduanya memiliki kuasa untuk memberikan
daya hidup pada sebuah pernyataan dalam
kearifan
lokal,dengan
sikap
saling
mengkonfirmasi, doble legitimetie. Namun
pemerintah bahkan juga institusi agama
dalam catatan sejarah perkembangan hukum
adat adalah sebuah persoalan bagi eksistensi
hukum adat.
Oleh karena itu untuk mengembalikan roh
hukum adat maka pemerintah dan juga
institusi agama wajib memfasilitasi waktu
dan ruang pentas bertutur lisan sesuai
dengan adat yang berlaku, misalnya untuk
waktu dan ruang pentas tari lego-lego, jai,
dan Natoni. Selain itu, pemerintah wajib
memfasilitasi upaya integrasi kurikulum
muatan lokal ke dalam pendidikan formal
maupun
pendidikan
massa
untuk
mengangkat kembali kearifan lokal dengan
tampilan baru,
memberikan sentuhansentuhan pemahaman yang bersesuaian
fungsi yang responsif pada kebutuhan
masyarakat massa milenial;
Pemerintah membantu masyarakat untuk
melakukan transfer of knowledge tentang
kearifan lokal khususnya kepada generasi
milenial, dengan memanfaatkan media sosial
sebagai sarana sosialisasi yang terbukti
efektif memberikan pengaruh terhadap
pemahaman dan perilaku masyarakat.
Misalnya dari pola bertutur lisan dikreasi
dengan model-model baru melalui media
sosial yang lebih ekspresif dan menarik.
Tantang yang dihadapi dalam upaya
perawatan ini adalah :
a. Kemajuan teknologi digital dalam
komunikasi.
b. Ketersediaan modal baik berupa uang,
solidaritas kekerabatan,

c. Pengetahuan lokal dan respek budaya
untuk mementaskannya berulang-ulang
dalam keseharian tradisi.
d. Mobilisasi masyarakat pengemban ke luar
ruang seting tradisional.
Bagaiman kiat untuk keluar dari tantangan
ini maka masyarakat adat sangat bergantung
pada political will pemerintah dan tentu saja
lembaga
agama.
Dibutuhkan
sarana
alternative yang memberikan ruang aman
bagi kearifan lokal yang memaksa Negara
sendiri untuk patuh pada hukum.
Menormatifikasikan nilai kearifan lokal
kedalam bentuk peraturan formal.
Sebagaimana
dikatakan
bahwa
kearifan lokal adalah pernyataan (uitspraak)
yang berisi karakter hukum berupa kewajiban
dan larangan maka perlindungan hukum
dapat dilakukan dengan cara.
a. Menormatifkan asas dan norma yang
terkandung dalam kearifan lokal ke dalam
peraturan di tingkat Desa desa dengan
berpayung pada Undang-Undang Desa
dan
Undang-Undang
tentang
Pemerintahan Daerah.
b. Pemerintah terutama Pemerintah Desa
menjamin dan membebaskan bahkan
menyelenggarakan ruang pentas tutur
lisan dalam ritual adat bagi masyarakat
pengembannya.
c. Mengintegrasikan budaya tutur lisan
dalam pendidikan formal maupun
pendidikan massa.
Upaya ini sudah disediakan dalam
peraturan perundang-undangan seperti pada
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 20 Ayat
3 menentukan bahwa urusan Pemerintahan
konkuren menjadi kewenangan daerah
Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh
Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan
sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Kewenangan
konkuren
itu
termasuk
kewenangan untuk membuat produk hukum
oleh daerah dan Desa dalam bentuk
Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala
Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
Demikian juga dalam Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada
konsideran menimbang huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dirumuskan bahwa Desa memiliki hak asal
usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat
dan
berperan
mewujudkan
cita-cita
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada pasal 4 huruf c ditentukan
bahwa tujuan Undang-Undang Desa adalah
melestarikan dan memajukan adat, tradisi,
dan budaya masyarakat Desa. Pasal 26
tentang Kepala Desa huruf d menentukan
kewenangan kepala desa menetapkan
Peraturan Desa. Selanjutnya Pasal 55
mengatur fungsi Badan Permusyawaratan
Desa yakni membahas dan menyepakati
rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa. Hak dan kewajiban Pasal 67 ayat (1)
huruf a menentukan bahwa Desa berhak
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat
istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat
Desa.
Kewenangan Desa untuk mengatur
dan mengurus Desanya diatur lebih khusus
lagi dalam Bab VII tentang Peraturan Desa.
Pada pasal 69 angka (8) menentukan bahwa
dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan
hasil
evaluasi
dalam
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya. Pada angka (10) masyarakat Desa

berhak memberikan masukan terhadap
Rancangan
Peraturan
Desa.
Untuk
pelaksanaan Peraturan desa dilakukan
dengan Peraturan Kepala Desa.
Selain itu pada pasal 110 tentang
Desa Adat menentukan bahwa Peraturan
Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat
dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa
Adat sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sini ada beberapa contoh Peraturan Desa,
mekanisme hukum adat yang dibentuk
menjadi Peraturan Desa yang bisa menjadi
contoh dalam pelatihan legislative Drafting di
pemerintahan desa di NTT. (Peraturan Desa
Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pelestarian dan Penguatan Budaya dan Adat
Istiadat.
https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/
perdes/PERDES_ADAT_BUDAYA.pdf.
Rancangan Peraturan Desa Gempolan Nomor
11 Tahun 2020 tenntang Pelestarian dan
PenguatanBudaya Dan Adat Istiadat.
Simpulan
1. Kearifan lokal mempunyai fungsi yang
sangat strategis memperkuat identitas
komunitarian; sekaligus sebagai pintu
yang membuka isolasi atas dasar setting
geografis dan respek budaya pengemban.
Instrumen untuk mengekspresi toleransi
aktif komunitarian, kesamaan dan kerja
sama dengan demikian berfungsi sebagai
penyaring terhadap kehadiran komunitas
dengan tertib lain/asing bawaan dari luar
komunitas.
2. Kearifan Lokal mempunyai karakter
hukum yakni sebagai keteraturan yang
mengandung kewajiban, larangan dan
sanksi, oleh karena itu dapat diadopsi
sebagai substansi peraturan Desa.

3. Lembaga pemerintah, lembaga agama
dapat memperkuat jaringan kolaborasi
bersama
lembaga
adat
dalam
melestarikan keberadaan kearifan lokal.
Saran
1. Kepada Masyarakat NTT: respek budaya
terhadap keberadaan kearifan lokal perlu
tetap menjadi bagian dari pendidikan
dalam
keluarga
maupun
lingkungan/pendidikan massa. Untuk itu
diperlukan
ketekunan
untuk
menyelenggarakan pengulangan/repetisi
moment pentas budaya yang terjadwal
secara
tradisional
sebagai
ruang
pembelajaran bagi massa bagi generasi
pengembannya maupun bagi massa
lingkungan luar.
2. Bagi
Pemimpin
Lembaga
Agama:
Dibutuhkan keterbukaan dan penerimaan

yang tulus terhadap keberadaan kearifan
lokal baik dari struktur, substansi dan
respek budaya masyarakat sebagai mitra
dalam menciptakan kehidupan yang
rukun dan damai.
3. Bagi Pemerintah: sama seperti lembaga
agama, pemerintah terutama pemerintah
desa perlu mengakui, menerima dan
memfasilitasi kearifan lokal ke dalam
kurikulum penidikan formal maupun
pendidikan massa seperti pelatihan
legislative drafting.
4. Bagi pemerintah dapat memfasilitasi
Pemerintah Desa dalam mengakomodir
nilai-nilai kearifan lokal dalam peraturan
di Tingkat Desa yang memperkuat daya
berlaku hukum adat.
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Harmoni Di Negeri Flamboyan:
Suatu Narasi Dari Flobamora Untuk Indonesia Damai
Dr. Rudi Rohi, SH, M.Si
(rudirohi@gmail.com)
Guyur hujan baru saja reda. Jejaknya
yang bergerimis enggan untuk segera pergi.
Matahari mengintip malas dari balik mega
kelabu yang mulai tipis berganti biru sambil
sesekali menampakkan raut hangatnya
bersama bianglala di kaki langit. Ada aroma
petrichor11 yang terasa segar dinafas hadir
membersitkan damai sukma pengindera,
kendati raga berpijak pada tanah yang
basah.
Petrichor adalah aroma alami dari tanah kering yang
terkena hujan (Bear and Thomas, 1964).
11

Pun di atas tanah basah itu
menghampar cerah merah-oranye delonix
regia.12 Ia menghiasi seantero ruang kota
menyanding bebatuan karang dingin dan
pepohonan jarang yang tak kalah ceria
dengan
tebaran
dedaunan
muda
Delonix Regia merupakan nama latin untuk Bunga
Flamboyan. Ia memiliki beberapa varian warna
dimana di Nusa Tenggara Timur – bumi Flobamora –
paling banyak ditemukan jenis yang berwarna
merah-oranye. Bunga ini dalam diksi setempat
disebut Sepe.
12

menghijaunya. Semilir awal angin samudera
yang melewati celah-celah alam pesisir
melantunkan nyanyian jagat mengaksenkan
harmoni semesta di tiap mata dan telinga
pemilik jiwa.
Begitulah
suasana
penghujung
tahun di penjuru t a n a h a i r Flobamora –
Flores, Lembata, Alor, Sumba, Timor, Rote
dan Sabu. Bumi tempat terbentangnya
deretan nusa laut dengan selaksa bunga
Flamboyan merajut wajah negeri. Sejuk
suasana alam ini sesejuk kehidupan
sosialnya.
Ragam
identitas
hidup
berdampingan dalam bingkai damai
kekeluargaan dan gotong royong yang nyata.
Biarpun dinamika bukanlah ketiadaan dan
perbedaan tak pernah disamarkan, akan
tetapi tidak pula diletakkan sebagai energi
perusak dalam bersosial. Ia justru menjadi
ornamen kebersamaan yang ikut merajut
harmoni sosial sebagai pokok kearifan
berelasi. Itulah potret kehidupan sosial para
penghuni Negeri Flamboyan yang telah ada
sedari zaman leluhur.
Guratan aksara ini coba mengangkat
harmoni sosial di negeri yang menjurai di
Selatan Pasifik dan Utara Samudera Hindia
tersebut. Harmoni yang dipintal di atas
narasi-narasi afinitas13 sebagai penyelaras di
antara persandingan sederet egosentrisme14
dari identitas-identitas sosial dengan watak
membelahnya.
Ia persis sebagaimana diperlihatkan
oleh relasi sosial yang tak jarang bertaut ke
politik. Relasi itu akhir-akhir ini mendapat
terpaan badai disharmonisasi15 akibat
Suatu kecenderungan untuk membangun ikatan
kelompok.
14
Ego yang menempatkan diri sendisi sebagai pusat
dari segala hal.
15
Disharmonisasi mejadi lawan kata harmonisasi yang
artinya membuat tidak harmonis.
13

eksploitasi perbedaan identitas secara
berlebihan. Eksploitasi identitas beroperasi
hampir di setiap sudut republik hingga
mengarah pada konflik yang mengancam
persatuan, kesatuan dan keutuhan hidup
berbangsa dan bernegara. Sekalipun begitu,
harmoni di Negeri Flamboyan tidak
tergoyahkan.
Potensi konflik dan harmoni ini
bagaikan sepasang sisi uang logam yang tak
terpisahkan tetapi saling melengkapi
sebagai sebuah mata uang. Karenanya,
sekelumit kisah empirik – nyata – relasi
sosial dan harmoni tersebut menjadi
menarik untuk digoreskan disini sebagai
tanda masih adanya harapan dan masa
depan bersama dari negeri ini untuk
Indonesia.
Kendati
begitu,
sebagai
batasannya, ia tidak sepenuhnya mewakili
relasi-relasi konfliktual maupun harmoni di
ruang interaksi lain yang lebih bersifat
partikular atau khusus.
Tak Bebas Potensi Konflik
Kehidupan sosial di Negeri Flamboyan
harus diakui bukan tanpa dinamika. Ia tak
luput dari hantaman badai disharmonisasi
dimana identitas-identitas sosial yang
berelasi menampakan watak egosentrisnya
yang membelah. Karena itu pula relasi
sosialnya tidak bebas dari potensi konflik.
Majemuk dan hebatnya perbedaan identitas
sosial dengan egosentrisme masing-masing
dibalik relasi kehidupan sosial dan politik
diyakini sejumlah studi sebagai akar musabab
utamanya.
Liliwery (1994) misalnya menjelaskan
bekerjanya prasangka sosial di setiap
komunikasi antar etnis sangat kuat
pengaruhnya dalam meluaskan potensi

konflik komunal.16 Prasangka itu muncul dari
etnosentrisme17 yang melekat di semua
kelompok etnis yang hidup berdampingan.
Baginya, hal itu dapat dibaca secara jelas
melalui pola hunian kota yang kental
tersegmentasi atau terbelah ke dalam
kawasan tinggal berbasis mayoritas etnis.

penjuru kawasan namun tetap saja
terkonsolidasi dalam paguyuban yang sangat
bercorak etnosentrisme dengan watak
pembelahannya. Pola relasi etnisitas ini dapat
dilihat di berbagai sudut kehidupan sosial
daerah dengan zona Waktu Indonesia Tengah
(WITA) itu.

Satu yang paling tajam ditemukan di
Kota Kupang. Ibu kota provinsi yang telah
berusia lebih dari separuh abad tersebut
merentang di atasnya pemukiman dengan
setiap kawasan memiliki etnis dominan.
Etnis-etnis itu terutama berasal dari pulau
Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote, Sabu dan
pulau-pulau sekitarnya. Setiap etnis ini
memiliki semangat identitas etnosentrisme
yang tak bisa dibantah keberadaannya.

Gairah egosentrisme sebagaimana di
atas juga ditemukan dalam relasi sosial
berbasis agama. Bahkan corak egosentris
identitas religi ini lebih banyak dieksploitasi
sebagai sentimen yang membelah ketimbang
sebaliknya.

Rentang pemukiman seperti yang
dikemukakan itu sebagian besarnya bahkan
membentuk kampung etnis. Beberapanya
terlihat jelas seperti Kampung Sabu, Rote,
Timor, Alor, Ende, Bajawa dan Solor. Atau
Kampung Air Mata yang tak lain dari
mayoritas Arab, dan Lahi Lai Bissi Kopan yang
didominasi etnis Cina. Semuanya bersanding
merangkai wajah kota yang tersegmentasi
bahkan terfragmentasi18 sebagai identitas
sosial dengan egosentrismenya masingmasing.
Segmentasi
etnis
juga
tidak
dikecualikan bagi mereka yang datang dari
luar provinsi itu. Semisal dari Jawa, Bali,
Mataram, Bima, Sumatera, Maluku atau
Sulawesi yang banyak tersebar di berbagai
Komunitas yang dibangun berdasarkan kesamaan
kepentingan identitas kelompok sosial.
17
Ego etnis yang menempatkan etnis atau sukunya
sebagai pusat dari segala hal dalam interaksi sosial.
18
Terbelah dalam perbedaan yang tegas dan tajam
yang mengarah pada perpecahan atau konflik antar
identitas sosial.
16

Hal itu terlihat benderang dari gelora
reproduksinya
di
dalam
birokrasi
pemerintahan maupun kompetisi politik
elektoral.19 Ia terutama bagi agama-agama
dengan penganut terbesar seperti Katholik,
Protestan dan Islam. Kendati pun tidak
ketinggalan hal yang sama untuk agama
lainnya.
Sayrani (2018) menemukan fenomena
itu terjadi dengan cukup masif di hampir
semua lini dalam birokrasi pemerintahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia hadir dalam
rupa kontestasi dan kapitalisasi identitas
agama dalam mengisi jabatan-jabatan
penting birokrasi.
Halnya Rohi (2019) menjumpai anasir
serupa sangat kuat pengaruhnya dalam
pilkada.
Konsolidasinya
merupakan
kewajaran yang mudah ditemukan dalam
hampir
semua
momentum
sirkulasi
kekuasaan. Utamanya di tingkat kabupaten
dan kota di provinsi Flamboyan itu.
Relasi sosial politik yang mereplikasi
pola komposisi hunian kota ini paling kentara
19

Pemiihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

dapat dilihat dalam sirkulasi kepemimpinan
daerah. Kecuali di tingkat provinsi, identitas
kepemimpinan daerah kabupaten/kota selalu
berbanding lurus dengan eksistensi etnis dan
agama mayoritas yang ada di daerah tersebut.
Pun pada gilirannya konfigurasi di dalam
birokrasi pemerintahan juga setali tiga uang.
Ia mengikuti pola yang sama.
Sejalan dengan itu, khusus untuk isu
agama, hantaman badai sentimennya tidak
kalah keras disebabkan oleh begitu banyak
peristiwa ketidakadilan yang datang dari luar
lingkungan kehidupan sosial provinsi yang
berbatasan langsung dengan Republic
Demokratic Timor Leste dan Australia itu.
Sejumlah peristiwa buruk dari luar daerah
dimaksud diperlihatkan misalnya pada
kehidupan dan interaksi sosial keseharian
seperti pelarangan, perusakan, pembakaran
dan pemboman rumah ibadah–gereja–
sampai
dengan
ancaman
bahkan
pembunuhan kaum minoritas di sejumlah
daerah di tanah air.20
Tidak itu saja, anasir eksternalitas21
serupa juga datang dari konsolidasi politik
elektoral dan birokrasi yang meskipun
bersifat periodikal tetapi memiliki daya rusak
yang luar biasa hebat. Daya rusak luar biasa
akibat ketidakadilan dan keburukan dibangun
di atas “kedunguan berjamaah yang
ditransformasi
menjadi
kedunguan
bernegara” dari mereka yang memanfaatkan

Lihat sederet fenomena faktual antara lain
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436;
https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020112819
5047-12-575718/setara-pembunuhan-4-warga-sigisulteng-ulah-mit-poso;
https://tirto.id/kuatnyasentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn;
https://tirto.id/jejak-kekerasan-fpi-tarik-ulur-izin-daripemerintah-emBE.
21
Suatu bagian dari lingkungan eksternal atau luar.

agama dan identitas lainnya untuk
kepentingan pragmatis kelompok dan pribadi.
Itu kenapa cukup lama negara sebagai
pemegang
otoritas
tertinggi
gagal
memberikan
keadilan
dan
jaminan
kemananan. Keadilan dan keamanan bagi
mereka yang dirampas hak setara dan
merdekanya
sebagai
manusia
dalam
beragama, sebagai bangsa dalam bersosial,
dan sebagai warga negara dalam bernegara
di republik ini.
Selain etnis dan agama, relasi sosial
rentan segregasi akibat egosentrisme pun
terbaca di dalam identifikasi geospasial.22
Pembelahan terjadi misalnya di antara Flores,
Timor-Rote-Sabu (Tirosa) dan Sumba, atau
Flores Bagian Timur dan Barat, atau juga
berbasis dikotomi daratan dan pesisir seperti
di Ende dan Alor.
Egosentrisme dengan primordialitas23
dan eksklusifitas24 berdasarkan geospasial ini
tak jarang bertaut dengan anasir agama dan
etnis. Pertautan itu memunculkan identitas
seperti Katholik Flores, Katholik Timor,
Protestan Timor, Protestan Sumba, Islam
Daratan, Islam Pesisir, Ende Daratan, Ende
Pesisir, Alor Gunung, Alor Pantai dan
seterusnya. Semua ini bukan sesuatu yang
sulit ditemukan dalam relasi kehidupan sosial
dan politik di jajaran pulau-pulau yang
terletak di Tenggara Timur dari Jakarta
sebagai pusat kekuasaan Republik Indonesia
itu.

20

Ruang sosial berdasarkan daerah tempat asal yang
dalam hal ini merujuk pada pulau-pulau di NTT dan
luarnya.
23
Ikatan kelompok yang dibangun atas dasar
kekerabatan, etnis, agama dan identitas-identitas
emosional lainnya.
24
Sangat tertutup, memisahkan diri dan sulit
menerima pihak luar atau lainnya.
22

Fenomena ini makin dikuatkan
dengan keberadaan struktur dan basis
produksi ekonomi yang tidak banyak ragam –
tidak cukup terdiversifikasi – selain
bergantung secara dominan pada negara
(van Klinken, 2007; Tidey, 2012). Pertautan
dengan birokrasi dalam perebutan jabatan
menyebabkan eksploitasi identitas sosial
berbasis etnis, agama dan geospasial kian
menampakan raut pembelahannya. Relasi
sosial dalam kehidupan di Negeri Flamboyan
pun tak terluputkan dari kerentanan dan
segregasi25 yang berpotensi melahirkan
konflik identitas secara luar biasa.
Semua potensi konflik ini menyebar
dengan cepat
seiring
perkembangan
teknologi infomrasi yang semaking maju
dewasa ini. Media sosial menjadi instrumen
yang terbuka untuk digunakan semua orang
dalam membangun narasi identitasnya.
Celakanya, narasi identitas yang terbangun
lebih banyak mengemukakan semangat
kebencian
yang
terus
memperlebar
perbedaan ketimbang spirit kedamaian
dalam kebersamaan. Kondisi ini semakin
menambah daya rusak di dalam potensi
konflik berbasis identitas sosial.
Sekalipun begitu, ada harmoni yang
mengejawantah di antara deretan potensi
prahara itu. Harmoni yang eksis di antara
bekerjanya egosentrisme identitas dengan
karakter
membelahnya
dalam
relasi
kehidupan sosial. Ia bahkan mampu menjadi
penawar sekaligus penyelaras yang menjaga
segregasi sosial tak sampai berujung
pertikaian antar identitas secara terbuka
melainkan tersusun sebagai orkestra dengan
kidung harmoni yang indah.

25

Pembelahan sosial

Realitas
itu
bukanlah
suatu
keniscayaan yang direkayasa melainkan
berakar pada peradaban leluhur dan
kekerabatan
yang
terpelihara
dalam
26
replikasinya hingga saat ini. Ia berjalan di
atas toleransi yang nyata dalam pikiran,
perasaan dan tindakan. Ada cinta dalam
perbedaan. Bukan sekadar formalitas di area
abu-abu layaknya politik himbauan yang
selalu dimainkan para pemimpin pragmatis.
Hal ini menjelaskan mengapa sentimen
egosentrisme
identitas
maupun
eksploitasinya di dalam ruang sosial dan
politik tidak bermuara pada prahara
kemanusiaan.
Ada Harmoni Membalut Egosentrisme
Gairah egosentrisme yang begitu kuat
dari narasi-narasi identitas etnis, agama dan
geospasial tidak berjalan sendiri. Justru atas
nama identitas-identitas sosial itu juga,
muncul narasi-narasi afinitas sebagai
penyandingnya. Narasi-narasi itu saling
bertaut
membalut
dan
mencegah
egosentisme dari identitas-identitas sosial
membesar dan meledak sebagai konflik
komunal.
Ia pun merangkai harmoni dimana
narasi-narasi afinitas menjadi anasir penting.
Anasir yang merajut harmoni di antara
egosentrisme yang menggelinding hebat
terutama dari luar kehidupan sosial di Negeri
Flamboyan.
Sarong (2013) mencatat sekiranya
peradaban lokal dari para leluhur yang kaya
akan harmoni menyebar luas di seantero
nusa laut ini. Ia bekerja melintasi batas ruang
dan waktu untuk saling mengikat tanpa
mengurangi kekuatan nilainya. Nilai yang
tetap selaras bersanding dan teguh bertahta
26

Meniru dan mengulangi praktek sosial sebelumnya.

di atas harmoni dan kearifan yang
memberikan
keseimbangan
relasional
sesama manusia maupun antara manusia dan
alam sekitarnya. Bahkan harmoni dalam
relasi dengan alam kematian yang menjadi
misteri tak terpecahkan sekalipun.
Ritual kelas di Manggarai, sewo benu
di Ngada, dan paonasi di TTS misalnya
merupakan
upacara
kurban
untuk
menciptakan keseimbangan relasi dan
interaksi kehidupan antara jiwa dalam
kehidupan nyata, jiwa dalam kehidupan
sesudah kematian dan lingkungan hidup
dengan kehidupan di luarnya. Semua itu
tertuju
pada
penciptaan
kedamaian
berkehidupan dimana seluruhnya tidak
sekadar bernilai materialistik semata tetapi
menjangkau
ketenteraman
dan
keseimbangan antara jiwa, raga, semesta,
dan ikatan-ikatan diantaranya.
Begitu pula dengan tradisi serupa di
walotopo di Ende, asmanulea di Sasita Mean
di Belu, lorodirma yang berdiri di antara
bongkahan batu di Hanono-Sanleo, Malaka,
atau tamkesi dengan tujuh symbolnya yang
terletak di Timor Tengah Utara (TTU). Atau
juga seperti tradisi halaika-boti di Timor
Tengah Selatan (TTS), merapu di seantero
Sumba, jingitiu di Sabu, dan lera wulan tanah
ekan di Flores (Graham, 1985). Semuanya
meletakan keseimbangan relasional di antara
sesama manusia, dan manusia dengan
semesta dalam perpaduan dimensi lintas
ruang dan waktu.
Harmoni dalam peradaban itu kian
nyata ketika ritual masing-masingnya
sekalipun dilakukan di tempat dan tradisi
berbeda tetapi sama-sama menggunakan
hewan sebagai kurban dan simbol. Seperti
kerbau, babi, kuda, ayam dan seterusnya. Ini
menjadi kenyataan penting bahwa setiap

budaya di Negeri Flamboyan mempunyai
keterikatan. Ikatan lintas geospasial dan
dimensional dalam harmoni mekanistik27
yang tak ternilai harganya. Ia bekerja secara
otomatis saling mengikat sebagai harmoni
sosial laksana kekuatan transendental28
melindungi dan mengayomi semesta alam
dimana manusia menjejakan hidupnya.
Narasi afinitas penting lainnya,
bahkan mungkin yang paling elementer,
adalah
intimasi
kekerabatan.29
Ia
direproduksi dari romantisme leluhur dan
dibawa sampai ke dalam relasi kehidupan
sosial kontemporer – saat ini. Kekerabatan
Lamaholot di timur pulau Flores misalnya
menyatukan ragam perbedaan etnis, agama
dan geospasial di sana. Mulai dari Alor,
Larantuka, Adonara, Lembata hingga Solor.
Atau
kekerabatan
Lio
yang
menyatukan sejumlah etnis dan agama di
Sikka, Ende dan Nagekeo yang berada di
bagian tengah. Atau juga kekerabatan
Manggarai, Makasar dan Bima di barat Flores
yang hidup berdampingan dalam mitos
persaudaraan leluhur.30
Seperti itu juga yang terjadi di belahan
negeri di gugusan pulau lainnya. Etnis Timor
yang tidak tunggal percaya bahwa nenek
Bekerja secara otomatis.
Kekuatan yang melampaui kemampuan manusia
dan alam semesta.
29
Hubungan kekeluargaan yang sangat intim.
30
Ada cukup banyak versi cerita tentang asal muasal
etnis-etnis ini. Setiapnya menempatkan diri sebagai
sentrum dari narasinya. Coretan tinta ini tidak ingin
mendiskusikan semua itu apalagi mengukur dan
memperbandingkan derajat kebenarannya masingmasing. Coretan ini hanya ingin menunjukan bahwa
ada motif kebersamaan dan saling keterikatan dalam
cerita setiap etnis yang berkembang di masyarakat
luas yang menjelaskan kuatnya relasi kekerabatan
antar etnis di provinsi bekas Sunda Kecil itu.
27
28

moyang mereka berasal dari ujung timur
pulau Timor yang kemudian menyebar hingga
ke barat. Malahan ia dimitoskan berasal dari
Tiongkok. Karena itu mereka meyakini
sebagai saling bersaudara walaupun terbelah
ke dalam begitu banyak sub etnis seperti
Attoni Metto, Bunak, Dawan, Tetun dan
seterusnya.31
Demikian pula dengan kisah cikal
bakal etnis Sabu yang dipercaya tidak
terpisahkan dari etnis Sumba, Rote, Belu di
Timor, dan Ende serta Bajawa di Flores.
Semua etnis yang disebutkan ini diyakini
memiliki hubungan persaudaraan sebagai
kakak beradik yang merupakan turunan dari
leluhur yang datang dari Gujarat. Bahkan
relasi dengan Jawa melalui prasasti tapak kaki
Gadjah Mada sang Maha Patih Majapahit
bukan cerita kosong belaka (Riwu Kaho dan
Riwu Kaho, 2005).
Meskipun terdapat banyak versi cerita,
namum seluruh versi itu dan cerita di atas,
selain membuktikan eksistensi etnosentrisme,
pada akhirnya ingin menjelaskan bahwa
relasi kekerabatan sebagai salah satu fondasi
harmoni di Negeri Flamboyan adalah
keniscayaan sejak lama yang masih terus
terpelihara
sampai
hari
ini.
Corak
kekeluargaan dalam payung kekerabatan
Salah satu versi berbeda menjelaskan bahwa etnis
Helong yang mendiami bagian barat pulau Timor
berasal dari Molucas. Menariknya ia memiliki
pertautan dengan Rote yang notabene mempunyai
hubungan dengan etnis-etnis yang ada di Belu di di
ujung Timur pulau tersebut dalam legenda Sabu Mau,
Rote Mau dan Belu Mau. Etnis-etnis ini dimitoskan
tidak boleh saling bertikai apalagi sampai
menumpahkan daerah karena hal itu akan
mendatangkan kutukan sampai ke anak cucu. Dengan
begitu, meskipun terdapat perbedaan versi cerita
tentang asal usul etnis, akan tetapi seluruhnya
memperlihatkan pertautan dan kekerabatan sedari
leluhur yang mewujud nyata sampai hari ini.
31

merupakan identitas paling tinggi yang
diterima semua identitas termasuk agamaagama formal sekalipun.
Ia memayungi berbagai identitas
sosial yang kendati identitas-indentitas itu
memiliki sifat terbelah akan tetapi karenanya
tak
pernah
menolak
untuk
hidup
berdampingan dalam semangat kebersamaan,
saling menolong dan gotong royong. Segala
dinamika apapun dalam relasi sosial
dengannya selalu mempunyai mekanisme
pencegahan dan penyelesaian – resolusi –
konflik yang menempatkan setiap identitas
secara setara dan saling menghargai atas
nama kekerabatan.
Eksistensi sistem kekerabatan dengan
kemajemukan identitas di atas sangat niscaya
salah satunya dengan menilik fenomena
perkawinan di Negeri Flamboyan yang cukup
terbuka bagi perbedaan identitas sosial.
Setelah melalui proses panjang sejak zaman
nenek moyang, ia terbentuk menjadi sistem
yang stabil dan direplikasi berulang sampai
hari ini.
Sistem
kekerabatan
berbasis
perkawinan lintas identitas sosial dengannya
menjadi anasir penting di samping narasi
keterikatan
peradaban
leluhur
dan
kekerabatan berbasis etnis dan geospasial.
Narasi-narasi ini
seluruhnya
menjadi
pembentuk harmoni yang mencegah
egosentrisme identitas sosial maupun lainnya
tidak berujung konflik komunal.
Hal paling memukau dari prosesi
perkawinan yang membentuk kekerabatan
adalah watak demokratisnya. Watak ini
menyediakan
inklusifitas32
yang
memungkinkan eksisnya cinta dalam wujud
Terbuka terhadap pihak luar dan menerima
perbedaan.
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kesetaraan di setiap perbedaan, dan ruang
negosiasi dan kesepakatan bagi identitasidentitas yang hendak menjalin hubungan
kekerabatan melaluinya.
Inklusifitas
dan
kesetaraan
diperlihatkan lewat terbukanya ruang
pertautan yang tidak saja menyatukan dua
anak manusia beda jenis kelamin, etnis,
agama, geospasial, warna kulit, bentuk
rambut, tingkat pendidikan, dan sebagainya
dalam bahtera rumah tangga. Akan tetapi
ikut menempatkan semua keluarga besar
dengan ragam latar belakangnya dalam satu
bangunan kekerabatan. Tak sulit menjumpai
semua ini dalam realitas kehidupan sosial di
Bumi Flobamora.
Sementara ruang negosiasi ditandai
dengan pelembagaan peminangan dimana
juru bicara (jubir) atas nama masing-masing
keluarga diberikan kesempatan untuk
berkenalan lebih jauh melalui proses
bernegosiasi dan bersepakat berdasarkan
nilai dan tradisi yang ada. Biasanya,
pembicaraan berkutat seputar hak dan
kewajiban kedua belah pihak terkait urusan
pemenuhan ketentuan istiadat, besaran dan
jenis mahar, waktu dan tempat perkawinan,
jumlah kerabat yang akan diundang, dan
kadar selebrasi atau pesta syukurannya.
Menariknya
lagi,
sekali
ruang
negosiasi itu dibuka dalam proses
membangun hubungan kekerabatan, dan
setelah perkawinan terjadi dan kekerabatan
terbentuk, ia tetap terbuka hingga ke masa
depan
sebagai
ruang
kebersamaan,
komunikasi dan resolusi konflik antar kerabat
yang dilandasi harmoni kekeluargaan. Pada
titik itu, segala perbedaan identitas dan
egosentrismenya dijinakan hingga menjadi
sekadar penanda kemajemukan. Harmoni

pun hadir di antara egosentrisme yang
mengalah atas nama kekerabatan.
Luar bisanya juga, ruang itu terus
membesar
seiring
perluasan
dan
pertambahan
hubungan
kawin-mawin.
Spektrum kekerabatan pun terus melebar
mengikutinya dimana kerekatan ikatannya
juga terus dipelihara salah satunya melalui
keterlibatan aktif dalam tradisi kumpul
keluarga. Tradisi yang menggerakan seluruh
jaringan kekerabatan, persabatan dan
pertetanggaan
untuk
bersama-sama
bergotong royong memikul beban maupun
hajatan bersama keluarga besar dalam
kebersamaan sebagai keluarga.
Hal itu menjadi penjelasan masif dan
kuatnya relasi kekerabatan melampaui relasirelasi yang lain. Karenanya bukan suatu
keanehan
bila
eratnya
hubungan
kekerabatan di Negeri Flamboyan membuat
perbedaan identitas etnis, agama dan
geospasial sampai dengan beroperasinya
politik identitas tidak membahana sebagai
prahara sosial.
Pun tak heran bila pembauran sosial
selalu terjadi mulai dari kehidupan seharihari, urusan istiadat, perkawinan atau
hajatan kerabat dan sahabat hingga ibadah
dan perayaan hari besar keagamaan.
Jangankan
hanya
sekadar
saling
mengucapkan selamat hari raya, menikmati
perayaannya secara bersama-sama justru jadi
tradisi lintas generasi.
Orkes Harmoni Anak Negeri
Selain datang dari peradaban leluhur
dan kekerabatan etnis, geospasial maupun
perkawinan yang menyediakan ruang
negosiasi dan kesepakatan sebagaimana
telah ditorehkan di atas, sesungguhnya masih
berlimpah narasi-narasi afinitas perangkai

orkes harmoni di Negeri Flamboyan yang
tidak semuanya bisa diangkat di sini.
Di antara masih banyak dan berlimpah
itu, salah satu yang perlu diikutsertakan
dalam diskusi ini adalah narasi harmoni di
dalam relasi-relasi konfliktual itu sendiri.
Relasi konfliktual dalam tatap muka dan
kontak fisik yang dijalankan sebagai bagian
penting dari mekanisme resolusi konflik.
Lay (2005) menjelaskan hal itu dapat
ditemukan
misalnya
dalam
upaya
penyelesaian konflik batas lahan dan wilayah
adat di Amarasi, Kabupaten Kupang. Konflik
batas diselesaikan dengan cara para
pemimpin dan pengikutnya duduk bersama
di area batas yang dipertikaikan lalu
dilakukan negosiasi dan kesepakatan. Para
pemimpin duduk bertemu muka tepat di area
konflik lalu berdialog. Sementara para
pengikut
masing-masing
menjurai
di
belakang para pemimpin mereka sembari
menyiapkan batu sebagai penanda hasil
negosiasi dan kesepakatan.
Setiap negosiasi yang berujung
kesepakatan ditandai dengan penyusunan
batu menjadi pagar sebagai tapal batasnya.
Tinggi dan panjangnya pagar batu sangat
bergantung pada berapa lama dan banyaknya
butir negosiasi hingga kesepakatan dihasilkan.
Dengan begitu, pagar batu yang kokoh berdiri
di sepanjang area itu menjadi semacam
monumen perdamaian sekaligus harmoni
yang dibangun di atas dasar kesepakatan
bersama dalam nuansa yang sangat
demokratis.
Realitas ini menunjukan bahwa konflik
memang bukanlah ketiadaan apalagi
kemustahilan. Akan tetapi ia juga tidak
dibiarkan untuk tidak terselesaikan apalagi
diselesaikan dengan cara-cara yang jauh dari
karakter harmoni kebersamaan. Ada

mekanisme dan corak demokratis yang
dilakukan para pihak yang berkonflik melalui
musyawarah untuk mufakat dimana setiap
pokok mufakat dipegang teguh untuk
dijalankan.
Mekanisme ini telah mendarah daging
dalam kehidupan bersama. Bahkan sekalipun
pokok mufakatnya adalah adu raga dalam
perang tanding dengan aturan main tertentu,
ia akan dijalankan dengan tertib secara
bersama-sama atas dasar kesepakatan.
Hal itu misalnya diperlihatkan dalam
legenda konflik dua kakak beradik yakni Paji
dan Demon yang direpresentasikan oleh
pertikaian etnis Lewonara dan Lewobunga di
Adonara, Flores Timur (Vater, 1984 [1932]).
Perang tanding dilakukan berdasarkan hasil
negosiasi dan kesepakatan tempat dan waktu
sebagai resolusi konflik yang tak lain dari
pertikaian fisik di ruang dan momentum yang
ditetapkan bersama. Di luar waktu dan
tempat yang disepakati bersama ini
keduanya tetap hidup berdampingan tanpa
prahara.
Kearifan dan harmoni serupa juga
dapat ditelusuri dalam sejumlah tradisi yang
saat ini lebih dikenal sebagai seni aktraktif.
Semisal atraksi etu berupa tinju tradisional
antara para moyetu (petinju) dengan
ditengahi seka (wasit) di Nagekeo, Flores.
Atraksi jagho ini biasanya dilakukan dalam
satu desa yang sama maupun antar desa
yang dilangsungkan di awal tahun hingga
penggalan tengahnya.
Misalnya juga seni ketangkasan caci di
Manggarai yang mirip dengan pasola di
Sumba. Tradisi adu ketangkasan keras
dengan mengandalkan alat seperti nggiling
(tameng-perisai) dan pui (semacam cemeti)
yang bahan dasarnya dibuat dari kulit kerbau

dengan di dalamnya diletakan pori segar
(semacam lidi).
Sama halnya dengan atraksi halon di
Belu yang dikenal sebagai tarian likurai.
Sesuai namanya liku berarti menguasai tanah
atau bumi sehingga tarian ini diperuntukan
bagi perayaan kemenangan perang. Lewat
gerak tubuh para wanita bangsawan, diiringi
alat musik ke’e (gendang) dan bersyair
pantun keberanian para lelaki, prosesi
penyambutan pahlawan perang hingga
persembahan
di
altar
penyembahan
dilakukan.
Sungguh dalam konflik sosial yang tak
bisa dihindari pun ada upaya menghaluskan
pertikaian yang berupa kontak fisik agar tidak
merusak tatanan kehidupan bersama secara
keseluruhan. Ia dilakukan di atas lantunan
nada-nada harmoni yang bergelayut di antara
sela-sela prahara. Dengan begitu konflik
terbuka beradu raga tidak menjadi ancaman
bagi seluruh tatanan sosial berbasis
kekerabatan,
kekeluargaan
dan
kegotongroyongan yang telah membumi di
negeri tersebut. Ia justru menjadi bagian dari
orkestra anak negeri yang senantiasa
memainkan lagu-lagu kebersamaan.
Harus diakui, lagu yang dialunkan
orkestra anak Negeri Flamboyan memang
tidak selalu mendayu pelan. Kadang ada
dinamika yang terlontar dalam nada-nada
cadas menyanding nada-nada lirih dan
lembut. Ada kalanya nada-nada lembut
mendayu melantun panjang sambil sesekali
disela nada-nada cadas tadi.
Sekalipun demikian, semua itu
menjadi kekayaan bahana sebagai melodi
indah nan elok merangkai orkes harmoni
anak negeri. Orkes dari komposisi nada dan
irama yang tidak monoton tetapi cukup
damai dan ritmis untuk memberikan warna

harmoni bagi kehidupan sosial agar tidak
datar dan membosankan apalagi berkonflik.
Penutup
Tidak sekedar toleransi yang mewujud
nyata tetapi juga pertautan perbedaan di
atas dasar kekeluargaan dan gotong royong
dalam kebersamaan dan harmoni tampak
senantiasa membalut kehidupan sosial di
Negeri Flamboyan. Ia bersandar pada
peradaban
leluhur
maupun
sistem
kekerabatan bahkan dalam konflik itu sendiri.
Seluruhnya selalu menyertakan kehidupan
bersama sebagai basis nilainya. Ini
merupakan corak dasar sekaligus bingkai dari
kehidupan sosial anak negeri tersebut.
Hal ini menjelaskan mengapa
mobilisasi sosial yang melibatkan jaringan
kerabat dan gotong royong tidak pernah
absen dari setiap ritual dan praksis relasi dan
kehidupan sosial. Sebaliknya, individualisme,
fanatisme, fundamentalisme dan radikalisme
identitas ataupun eksploitasi perbedaan
secara berlebihan bukanlah genetika sosial
dari leluhur dan anak negeri dengan sejuta
pantai eksotis itu.
Ia terlihat dari pertemuan dan
perjumpaan secara raga, tutur dan ucap kata,
rasa dan imaji segala perbedaan dari para
penghuni negeri. Pertemuan dan perjumpaan
yang terbuka bagi pertautan sosial sekalipun.
Karenanya hidup damai dan harmoni dalam
bingkai kekeluargaan yang tidak semu
melainkan dibalut kekerabatan nyata
merupakan pemandangan yang menjadi
kebiasaan sehari-hari dalam bersosial.
Itulah sekelumit harmoni relasi sosial
di negeri delonix regia yang sejuk berbalut
aroma petrichor. Berpadu dengannya melodi
semesta alam dari nyanyian jiwa yang

bersenandung melalui hembusan semilir
angin samudera. Menghembus di antara
celah-celah ranting dan dedaunan di
sepanjang jalan yang mulai ramai dengan
perlintasan kendaraan dan deretan jarang
beton bertingkat akibat modernisasi.
Pun karang cadas yang diperjarak
setapak belukar dan bukit di sekitarnya ikut
melantunkan nada-nada harmoni sebagai

bagian dari orkestra anak negeri. Orkestra
yang senantiasa memainkan gita cinta dan
kidung anak negeri tentang harmoni
kebersamaan di atas segala perbedaan.
Semoga harmoni di Negeri Flamboyan ini
dapat menjadi narasi dan inspirasi bagi
perbedaan
dan
kebersamaan
untuk
Indonesia damai. Pun menjadi cara yang
dapat direplikasi untuk meredam potensi
konflik ataupun resolusi konflik.
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