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Ini semua bermula dari Gus Dur. Pertemuan sejumlah individu 
dari beragam latar yang merefleksikan kembali apa yang telah 
dilakukan oleh Gus Dur bagi bangsa ini dan yang saat ini kita 

merasa kehilangan. Ada banyak guyonan, celotehan, tulisan, dan 
tindakan Gus Dur yang terlintas dan terbahas. Satu pesan yang se-
cara bersama-sama dirasakan adalah Gus Dur membuat kita semua 
sebagai bangsa punya martabat.

Martabat yang diinisiasi oleh Gus Dur adalah martabat yang 
membuat kita menerima keberagaman sebagai keniscayaan, keber-
anian untuk mengakui apa yang salah di masa lalu dan melaku-
kan pemulihan pada mereka yang terluka, kebanggaan pada apa 
yang dimiliki dan mengembangkannya bagi kemaslahatan bersa-
ma, kemerdekaan dari belenggu prasangka dan ketidakpercayaan. 
Martabat bangsa adalah martabat yang membuat kita menolak se-
gala tindak diskriminasi, marjinalisasi, dan korupsi dalam berbagai 
ujudnya. Martabat bangsa membantu kita dalam hidup pribadi, so-
sial, dan profesional bertindak yang etis, adab, dan terhormat. 

Adalah sebuah realita bahwa kehidupan berbangsa yang berm-
artabat saat ini mendapat tantangan besar dari berkembangnya 
populisme, politik identitas, dan ekstremisme. Melakukan disinfor-
masi melalui hoaks dan semburan kebohongan agar pada satu sisi 

KATA
PENGANTAR
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memicu sentimen primordial dan di sisi lain mengintimidasi siapa 
saja yang dianggap lawan merupakan praktik oleh sebagian orang. 
Menghadapi situasi itu kita semua dipanggil untuk mewujudkan 
martabat bangsa. Siapa diri kita akan ditentukan oleh apa yang kita 
lakukan dalam situasi yang menantang ini.

Buku kecil ini adalah catatan dari para sahabat yang merasakan 
keprihatinan yang sama sekaligus diinspirasi oleh guru bangsa 
kita, Gus Dur. Lilin-lilin kecil yang terekam dalam lembar-lembar 
berikut adalah percik-percik cahaya yang diharapkan akan terus 
berkembang menjadi terang bagi bangsa dan sesama.

 RIZA PRIMAHENDRA
 Ketua Perkumpulan Amerta
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Kami yang bertanda tangan menyatakan:
1. Menghormati keberagaman suku, budaya, agama dan             

kepercayaan sebagai anugerah TUHAN YANG MAHA ESA. 
2. Melawan segala bentuk diskriminasi yang merenggut hak 

asasi manusia.
3. Melawan segala bentuk kekerasan, manipulasi dan korupsi      

karena mencederai harkat martabat bangsa.
4. Kami berkomitmen akan membangun persaudaraan sejati       

dengan berbagai warga bangsa dengan beragam latar belakang 
untuk memastikan terpenuhinya hak-hak asasi mereka yang 
marjinal dan menjadi korban melalui upaya-upaya kolabora-
tif, yang mengedepankan kesukarelawanan, kejujuran, dan 
kesetaraan.

PIAGAM MARTABAT BANGSA
 Jakarta, 30 Desember 2021

POSNU - KOMUNITAS NOSTRA AETATE PASKALIS - LKPMBI - KABARDAMAI.ID - ICRP - PERKUMPULAN AMERTA
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Atas nama martabat seseorang dapat melakukan tindak ke-
kerasan atau kemanusiaan, atas nama martabat suku atau bangsa 
dapat terlibat dalam konflik atau kerja sama. Begitu banyak peristi-
wa, tragedi, dan pencapaian yang disebabkan dan diatasnamakan 
martabat. Jika berbagai hal yang seringkali bertentangan terjadi 
karena martabat, maka menjadi penting kita memahami apa itu 
martabat. Kata martabat atau ”dignity” berasal dari kata Latin 
“dignitas” yang berarti ”harga  tinggi,  nilai  tinggi,  kemegahan  
dankemuliaan”.  Dalam format kata  kerja adalah “dignitare”  yang  
memiliki pengertian  ”menganggap  layak”  atau “menganggap  
layak  menjadi”.  Dalam bentuk adjektif  adalah “dignus”,  yang  
berarti  ”patut, layak, pantas, dan selaras”. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia merumuskan martabat sebagai “tingkat harkat kemanu-
siaan”, “harga diri”.

Dalam tradisi agama samawi, kata martabat memiliki dimensi 
teologis karena manusia adalah “Imago Dei”, citra Allah, sehing-
ga memiliki martabat yang bersumber dari Allah sendiri. Sebagai 
konsekuensinya setiap individu didalam dirinya adalah mulia dan 
bernilai. Pemahaman ini semakin berkembang dalam filsafat moral, 
khususnya yang dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724 – 1804). 
Sumbangan utama Kant melalui filsafat moral adalah pembedaan 
antara martabat dan harga. Filsafat moral Kant melihat manusia 
sebagai entitas yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri (ends 
in it self), manusia bukan sarana (means) untuk sesuatu yang lain. 
Sebagai entitas yang bertujuan pada dirinya sendiri, berarti manu-
sia tidak bisa dinilai atau digantikan oleh yang lain. Manusia tidak 
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memiliki harga karena entitas yang memiliki harga berarti bisa 
dipertukarkan, bisa dibeli, dan bisa dijadikan sarana untuk sesuatu 
yang lain. Martabat manusia dengan demikian menegaskan bahwa 
manusia melampaui segala sesuatu yang punya harga, manusia ti-
dak dapat dipertukarkan, diperdagangkan, dan digantikan. Marta-
bat manusia melekat dan berlaku setara bagi setiap individu ser-
ta tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh genealogi, pencapaian, 
maupun hal-hal lainnya.

Secara sosiologis, martabat merujuk pada peran sosial khusus 
dari seseorang di masyarakat. Ketika manusia masih hidup dalam 
kawanan-kawanan kecil, pemimpin kawanan punya tugas untuk 
memastikan kebutuhan hidup dan keberlanjutan kawanan. Ketika 
seorang pemimpin tidak menjalankan tugasnya, maka yang ber-
sangkutan dianggap tidak memiliki martabat dan kehilangan le-
gitimasi untuk memimpin. Dalam perkembangan, khususnya pada 
masyarakat feodal, peran pemimpin tidak lagi didasarkan kesepa-
katan namun menjadi “hak” dan keniscayaan bagi para keluarga 
raja dan keturunannya. Sebagai konsekuensinya martabat yang 
pada awalnya dikaitkan dengan pelaksanaan peran sosial tidak lagi 
bermakna seperti itu. Martabat sebagaimana juga peran pemimpin 
menjadi hak eksklusif kaum darah biru. Secara banal, pemahaman 
itu direpresentasikan oleh kalimat yang konon dikatakan oleh Raja 
Louis XIV pada tanggal 13 April 1655 di hadapan anggota parlemen 
di Paris,  L’État, c’est moi yang berarti “negara adalah saya”. Melece-
hkan martabat raja berarti melecehkan martabat negara.

Perang Dunia (PD) II menyibak tragedi kemanusiaan yang mem-
bangkitkan kesadaran baru mengenai martabat manusia. Holokaus 
berasal dari bahasa Yunani λόκαυστος holókaustos, terdiri dari dua 
kata dasar yaitu “hólos” berarti “seluruh” dan “kaustós” bermakna 
“terbakar”. Lebih dari enam juta orang Yahudi menjadi korban, 
ditambah jutaan lainnya dari orang Polandia, Rusia, kaum difabel, 
dan musuh-musuh politik rezim NAZI. Horor PD II meretas jalan 
kesadaran etis tentang martabat manusia, khususnya yang didasar-
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kan pada filsafat moral Kant. Dalam terang kesadaran etis tersebut 
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) disusun 
dan menjadi landasan global tentang martabat manusia. Dalam 
perkembangannya, DUHAM tidak hanya mencakup hak-hak sipil 
dan politik, namun juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). 
Hak-hak ekosob berkembang atas dasar hak asasi yang juga men-
cakup biosfer atau ruang hidup dan identitas budaya. Perkemban-
gan kesadaran ini turut menjadi dasar berkembangnya pemahaman 
martabat manusia untuk juga mencakup martabat kolektif terma-
suk ruang hidup dan identitas kultural yang dimiliki komunitas.   

MARTABAT MANUSIA DI INDONESIA

Dalam Bahasa Indonesia, kata martabat senantiasa dikaitkan 
dengan kata harkat, sehingga sering disebut “harkat martabat”. 
Pengertian harkat dan martabat dalam Kamus Besar Bahasa Indo-
nesia (KBBI) berbagi pemahaman yang sama. KBBI mendefinisikan 
harkat sebagai: 1. derajat (kemuliaan dsb); taraf; mutu; nilai; har-
ga. 2. Harga diri. tenaga; kekuatan; gerak(an).  Sedangkan martabat 
didefinisikan sebagai tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Se-
cara umum pengertian harkat martabat manusia dapat dirumuskan 
sebagai taraf manusia yang berharga atau bernilai dan mengand-
ung didalamnya tenaga atau kekuatan untuk bergerak mewujud-
kan kemanusiaan.  Harkat martabat manusia dalam konteks In-
donesia bukan pengertian yang pasif melainkan aktif. Aktif untuk 
mewujudkan hal-hal yang bermutu, bernilai, dan berharga sebagai 
fitrah manusia.

Dalam filosofi Jawa martabat manusia dikenal sebagai ”drajating 
manungsa”. Manusia memiliki panggilan hidup untuk mewujud-
kan kesempurnaan (nggayuh kasampurnan) yaitu menjadi satu den-
gan Sang Ilahi (manunggaling kawulo Gusti). Menjadi satu dengan 
Sang Ilahi berarti manusia mewujudkan berbagai keilahian atau ke-
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baikan di dunia secara altruis yaitu pemberian diri dan hidup yang 
bersahaja. Manusia yang menimbulkan kejahatan, ketidakadilan, 
dan penderitaan adalah manusia yang melanggar fitrahnya. Ma-
nusia yang egois dengan menumpuk kekayaan, kemegahan, dan 
pengakuan adalah manusia yang menjauhi kesempurnaan, menjadi 
kehilangan martabatnya. 

TIGA UJUD KONSEP MARTABAT

1. Martabat sebagai hak dan tanggung jawab asasi. 
Artikel 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan: 

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan 
hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan 
hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Dalam 
rumusan ini terdapat tiga tema penting, yaitu bahwa martabat 
merupakan bagian tak terpisahkan dari individu, manusia memi-
liki akal dan hati nurani, serta pergaulan antar manusia didasar-
kan pada rasa persaudaraan. Pernyataan semua manusia memiliki 
martabat yang sama mengakhiri feodalisme yang mengandaikan 
adanya hak-hak khusus yang dimiliki kelompok masyarakat ter-
tentu. Akal dan hati nurani menuntut bahwa manusia tidak cukup 
mengenali adanya martabat namun mempergunakan akal dan hati 
nuraninya untuk mengupayakan penghormatan martabat manu-
sia pada berbagai situasi  dan tragedi kemanusiaan. Penghormatan 
martabat manusia menuntut upaya untuk melakukan berbagai up-
aya memulihkan pelecehan martabat manusia yang terjadi. Menya-
takan menghormati martabat manusia namun membiarkan terjad-
inya pelanggaran martabat dan hak asasi merupakan pernyataan 
yang tidak berakal dan mengabaikan hati nurani. Penggunaan 
akal dan hati nurani untuk memulihkan martabat manusia dengan 
mengubah kondisi tidak adil, diskriminatif, dan eksploitatif adalah 
esensi tanggung jawab asasi. Pengakuan bahwa manusia memiliki 
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martabat dan hak sekaligus memiliki tanggung jawab asasi sebagai 
penggunaan akal dan hati nurani menjadi dasar pergaulan antar 
manusia yang didasari kekeluargaan.

2. Martabat sebagai etika sosial.
Ujud kedua dari martabat adalah etika sosial yang merupakan 

sistem aturan dan standar dari sebuah konteks sosial yang mengikat 
individu dan kelompok-kelompok sosial didalamnya. Etika sosial 
mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, 
diharapkan dan tidak dari struktur dan fungsi sosial di masyarakat. 
Melalui etika sosial bagaimana tindakan dan interaksi orang tua 
dan anak, guru dan murid, lelaki dan perempuan mendapatkan ru-
ang dan konteks sosial. Dalam pemahaman ini maka etika profesi 
yang sering dirumuskan sebagai kode etik juga menjadi salah satu 
bentuk etika sosial. Tindakan apa yang dianggap profesional dan 
tidak profesional dari profesi tertentu dirumuskan. 

Tindakan yang tidak sesuai dengan etika sosial seperti kasus-ka-
sus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual 
yang dialami oleh banyak santriwati oleh guru agama, korupsi oleh 
aparat desa, dan semacamnya menjadi pelanggaran martabat dari 
korban dan pelaku menjadi pribadi yang tidak bermartabat. Tin-
dakan bermartabat dengan demikian adalah tindakan yang sesuai 
dengan etika sosial.

3. Martabat dalam Martabat Bangsa.
Ujud ketiga martabat adalah martabat bangsa yang memiliki be-

berapa dimensi, yaitu dimensi identitas, dimensi karakter kolektif, 
dan dimensi etika global. Martabat bangsa sebagai identitas ser-
ingkali dikaitkan dengan penghormatan terhadap simbol-simbol 
dari bangsa tersebut. Pengabaian atau pelecehan terhadap identi-
tas bangsa akan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermartabat 
dan dapat memicu reaksi dari warga bangsa yang merasa diabaikan 
atau dilecehkan. Bagi negara yang multi budaya seperti Indonesia 
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isu ini menjadi komplek. Identitas bangsa tidak hanya dikaitkan 
dengan simbol negara seperti bendera merah putih atau Garuda 
Pancasila namun juga ekspresi budaya lokal juga menjadi identi-
tas bangsa sehingga pelecehan ekspresi budaya lokal dapat menjadi 
tindakan yang dianggap tidak menghormati martabat bangsa.

Dimensi kedua adalah martabat bangsa sebagai karakter kolek-
tif. Dalam dimensi ini martabat bangsa merupakan rujukan pada 
seperangkat karakter yang diasumsikan sebagai karakter yang 
merepresentasikan bangsa tersebut. Pada bangsa yang heterogen 
maka penghormatan terhadap perbedaan dan kerja sama lintas 
kelompok merupakan karakter kolektif yang diharapkan. Dalam 
konteks lain kerja keras, kejujuran, dan inovasi dapat menjadi 
karakter kolektif dari bangsa yang berorientasi pada kemajuan. Se-
mentara bangsa dengan elemen feodal masih kuat maka penghor-
matan dan kepatuhan mutlak pada kelompok elit dapat menjadi 
karakter kolektif.

Dalam dimensi ketiga, martabat bangsa dikaitkan dengan etika 
dan komitmen global seperti komitmen bangsa terhadap hak asasi 
manusia, demokrasi, dan komitmen pada pembangunan berkelan-
jutan dan perubahan iklim. Bangsa yang memiliki komitmen kuat 
dan berupaya mewujudkan adalah bangsa yang dianggap berm-
artabat, predikat sebaliknya akan dilekatkan pada bangsa yang ti-
dak konsisten atau mengabaikan etika dan komitmen global.

PROSES PERKEMBANGAN MARTABAT BANGSA

Terdapat empat proses perkembangan martabat bangsa, yaitu 
penokohan, penyalinan, penemuan, dan pembelajaran. Penokohan 
adalah proses perkembangan martabat bangsa yang berkembang 
seiring dengan hegemoni tokoh tertentu. Ucapan dan tindakan to-
koh tersebut dianggap merepresentasikan bangsa. Apa yang diala-
mi tokoh tersebut juga dianggap dialami bangsa. Kisah hidup tokoh 
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tersebut akan dianggap kisah hidup bangsa. Karena masa hidup 
bangsa melampaui masa hidup tokoh, maka penokohan sebagai 
proses perkembangan martabat bangsa hanya memiliki satu jalan 
ke depan yaitu mencari tokoh lain untuk menggantikan.

Proses kedua adalah penyalinan yaitu suatu bangsa mengem-
bangkan martabatnya melalui penyalinan dari bangsa atau enti-
tas nasional lain, pada umumnya dari masa lalu. Dalam proses ini 
maka dorongan terbesar adalah glorifikasi  dan mereplikasi berb-
agai aspek dari entitas yang disalin. Sikap kritis pada sejarah atau-
pun entitas yang disalin akan dianggap tindakan yang melecehkan 
martabat bangsa. 

Proses ketiga yaitu penemuan adalah proses yang membutuh-
kan waktu dan usaha kolektif.  Proses ini terbentuk melalui usaha 
berbagai orang yang seringkali berada pada periode yang cukup 
panjang melalui tahap pengenalan berbagai identitas dan nilai-
nilai, penentuan hal-hal yang menjadi elemen kunci dari martabat 
bangsa, perumusan elemen kunci menjadi simbol dan nilai-nilai 
martabat bangsa, pelembagaan dan komunikasi kepada berbagai 
elemen bangsa. 

Proses keempat adalah martabat bangsa melalui pembelaja-
ran. Proses keempat ini bukanlah proses yang sama sekali terpisah 
dari ketiga proses sebelumnya. Pembelajaran merupakan indikasi 
martabat bangsa sebagai entitas yang dinamis dan tidak statis, hid-
up dan tidak mati. Proses pembelajaran membuat martabat bangsa 
senantiasa aktual dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman.  
Tantangan Martabat Bangsa

Meski martabat bangsa diasumsikan sebagai hasil kesepakatan 
nasional, namun diakui terdapat berbagai tantangan yang dihadapi 
dalam mewujudkan dan mengembangkannya, tantangan-tantan-
gan utama yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:
1.  Relativisme nilai. Dalam masyarakat modern yang diwarnai 

dengan pragmatisme, pengertian baik dan buruk, benar dan 
salah dapat menjadi relatif. Sebagai contoh: a) bagi mereka yang 
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bekerja dalam dunia politik, “baik” adalah apapun yang mem-
berikan suara dan meningkatkan citra politik, sebaliknya “bu-
ruk” adalah yang berdampak pada peluang terpilihnya kembali 
mereka, b) pada pelaku bisnis, “baik” dapat berarti adalah yang 
menguntungkan meski menyebabkan dampak negatif pada 
lingkungan & sosial, “negatif” bisa berarti yang mengurangi 
laba, c) dalam dunia digital sosial, “baik” kadang diartikan men-
jadi trending dan eksis dengan cara apapun.

2.  Paska kebenaran. Fenomena paska kebenaran adalah era dima-
na upaya untuk menjadikan kebenaran sebagai rujukan menjadi 
pudar. Sebaliknya orang cenderung mencari informasi yang se-
suai dengan perasaan, prasangka, dan kepentingan diri. Segala 
hal yang tidak sesuai dengan perasaan, prasangka, dan kepent-
ingan diri dianggap salah, jelek, jahat. Fenomena ini semakin 
menjadi arus utama dengan semakin jamaknya misinformasi 
dan disinformasi serta algoritma yang memperkuat echo-chamber 
effect.

3.  Semakin sering dipakainya semburan kebohongan (firehose of 
falsehood) yang berupaya membuat masyarakat dicekam ketaku-
tan, merasa tidak pasti, marah, dan meragukan apa yang dika-
takan atau dilakukan oleh yang lain. Dalam rumusan lain sem-
buran kebohongan ditujukan untuk FUAD (fear, uncertain, anger, 
doubt).

4.  Berkembangnya ekstremisme melalui monopoli dan hegemoni 
kebenaran, tafsir, dan perspektif. Ekstremisme adalah sebab ter-
jadinya aksi teror di Indonesia dan dikembangkan melalui kelu-
arga, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan peer group sejak 
usia dini. Sulit disangkal bahwa ekstremisme memiliki aspirasi 
politik. 

Sebagai penutup, martabat bangsa secara konsep adalah produk 
sejarah yang memiliki daya ikat bagi bangsa dan sekaligus ponda-
si bagi bangsa untuk berkembang ke masa depan. Tanpa martabat 
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sebuah bangsa tidak memiliki identitas, karakter, dan nyawa yang 
membuatnya hidup dan bergerak. Tanpa martabat berbagai elemen 
bangsa akan terjebak dalam perang semua melawan semua. Untuk 
itu upaya membangun martabat bangsa merupakan proyek strate-
gis yang diupayakan bersama oleh berbagai elemen bangsa. 
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Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sesungguhnya se-
cara de facto terdiri dari bangsa-bangsa yang keberadannya sudah 
ada sebelum terbentuk Republik Indonesia. Bangsa-bangsa yang 
mendiami kawasan negara Indonesia ini dahulu dikenal sebagai 
kawasan Nusantara. Setiap bangsa yang hidup dan tumbuh dika-
wasan Nusantara ini memiliki adat, kebudayaan dan tradisi setem-
pat yang sejak masa prasejarah hingga kini masih bisa dilihat dari 
bukti-bukti peradaban dan kejayaannya di masa silam. Kesemua 
adat, tradisi dan budaya bangsa-bangsa di kawasan Nusantara ini 
merupakan induk-induk atau ibu kandung dari kebudayaan besar 
bangsa Nusatara yang kemudian dikenal budaya bangsa Indonesia. 
Dengan demikian, ketika orang bertanya seperti apa dan dimana 
saja budaya bangsa Indonesia itu? Maka jawabnya adalah berane-
karagam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir 
Talaud sampai pulau Rote.

Berbicara suatu peradaban kebudayaan bangsa, tidak lepas kai-
tannya dengan peran kaum perempuan yang secara nyata menjadi 
pendidik dan pelestari budaya yang penting secara turun-temurun 
mengajarkan generasi entitas budayanya sejak dini, bahkan sejak 
masih dalam kandungan. Perspektif ini berkembang di setiap ke-
budayaan bangsa Indonesia yang beragam, sehingga karena peran 
perempuan yang penting ini, maka hampir semua budaya-budaya 

MARTABAT PEREMPUAN, 
MASYARAKAT ADAT

DAN KELOMPOK MINORITAS 
SEBAGAI MARTABAT BANGSA

02 / Juwita Jatikusumah Putri
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daerah yang berada di kawasan Nusantara ini mendudukan posisi 
perempuan pada kemartabatan yang terhormat. Bahkan menjad-
ikan penyebutan tanah kelahiran dan tempat berpijak semua rakyat 
bangsa ini menamainya dengan sebutan Ibu Pertiwi.

Kalau kita melihat beragam tradisi pernikahan di berbagai bu-
daya daerah, Nampak bahwa martabat kaum perempuan sejak da-
hulu kala begitu dihormati oleh warga masyarakatnya. Meskipun 
pada umumnya juga ruang kegiatan kaum perempuan masa lalu 
sebatas dan lebih dominan pada ruang domestik. Namun jika kita 
perhatikan dengan seksama bahwa dari ruang domestik inilah ter-
cipta nilai-nilai etika dan peradaban yang luhur bahkan sakral yang 
diteruskan setiap generasi masyarakatnya. Hal ini bisa kita lihat 
sebagai contoh dalam masyarakat Sunda bahwa ruang dapur se-
bagai wilayah “kekuasaan kaum perempuan” menyimpan banyak 
nilai sakral dan filosofi. Nilai filosofi dimaksud baik pada beragam 
peralatan dapurnya, tungku, goah (gudang tempat penyimpanan 
beras) dan sebagainya yang kesemuanya memiliki perlakuan etika 
dan kesakralan tersendiri. Bagi masyarakat Sunda Wiwitan meya-
kini bahwa goah adalah ruang sakral tempat simbolisasi menyim-
pan padi atau Nyi Pwah aci Sangyang Asri (selain leuit atau lumbung 
padi). Dari hal ini saja, kita bisa melihat bahwa ruang dapur adalah 
martabatnya kaum perempuan yang tidak bisa diremehkan begitu 
saja. Karena segala macam aktivitas di dapur berkaitan dengan pe-
menuhan penunjang kehidupan akan kebutuhan sajian hidangan 
makanan yang harus diolah dan disajikan dengan penuh kekhu-
suan dan etika yang sesuai nilai adat dan tradisi yang sarat den-
gan nilai-nilai sakral. Dengan demikian maka tidak bisa dipisahkan 
secara budaya adat daerah di Nusantara tentang simbol martabat 
perempuan diawali dari dapur dan bermuara pada sajian makanan 
yang bisa disajikan bagi keluarga, upacara adat dan hidangan para 
tamu. Sehingga ada anekdot bahwa perempuan Nusantara tidak 
lengkap nilai keperempuanannya jika tidak pandai memasak.

Pemaknaan martabat perempuan dikaitkan dengan konteks ma-
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sakan dan kepiawaian dalam memasak ini jangan diartikan secara 
sempit bahwa “perempuan itu hanya bertugas di dapur”. Sebalikn-
ya martabat perempuan yang dianggap “bernilai” di masyarakat 
bahkan ketika menginjak masa dewasa pra nikah maka biasanya 
kemampuan memasak ini (dahulu) dianggap sebagai nilai presti-
sius seorang perempuan adat. Karena memasak adalah bentuk ke-
giatan menyempurnakan bahan bahan makanan yang akan disan-
tap dan dinikmati tidak sekedar bertujuan mengenyangkan tetapi 
juga sebagai bentuk kegiatan sakral untuk mengolah segala yang 
akan kita olah dari alam sehingga dapat menjadi kekuatan dalam 
penyempurnaannya menyatu dalam raga dan jiwa yang menikmat-
inya. Hal yang sangat wajar bahkan berkorelasi kuat sebagai simbol 
kebanggaan sekaligus kemartabatan kaum perempuan nusantara. 
Kepiawaian memasak pada perempuan adat Nusantara adalah juga 
nilai lebih karena memang pada masanya Nusantara ini merupa-
kan pusat rempah-rempah dunia. Kemampuan mengolah berbagai 
sumberdaya alam termasuk rempah-rempah dalam kehidupan se-
hari-hari justru merupakan nilai kebanggaan tersendiri bagi para 
kaum perempuan Nusantara di mata dunia.

Namun demikian martabat kaum perempuan adat Nusantara ti-
dak hanya sebatas bisa dikaji dari aspek dunia dapur dan makanan 
(budaya kuliner) saja. Masih banyak lagi kalau kita mengupas 
tatanan budaya adat Nusantara ini dalam kaitan dengan simbol, 
adat dan tradisi yang menunjukkan betapa kaum perempuan bang-
sa Indonesia ini begitu dihormati dan bermartabat.

Seiring dengan dinamika kebangsaan dalam kaitan dengan 
datangnya bangsa-bangsa asing ke bumi nusantara, Ibu Pertiwi 
Indonesia, maka lama-lama martabat para kaum perempuan adat 
Nusantara mulai bergeser atau berubah. Perubahan dimaksud ada-
lah perubahan yang memposisikan martabat nilai luhur kaum per-
empuan adat lebih rendah atau dianggap subordinat dari martabat 
budaya perempuan modern yang dianggap telah memiliki nilai 
“peradaban dunia global”. Tak sedikit juga akhirnya kaum perem-
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puan adat menjadi terpuruk dan bahkan tidak dihargai keberadan-
nya dalam wacana dinamika kehidupan bangsa ini karena mereka 
dianggap terbelakang, kuno, primitif,bahkan tidak sesuai dengan 
perkembangan jaman dan keagamaan yang datang dari luar yang 
dianggap lebih bermoral dengan segenap budaya keagamaan yang 
melekat didalamnya. Faktanya dari pendapat hal di atas bahwa 
kebudayaan daerah yang didalamnya terdapat hukum adat yang 
dahulu begitu menjunjung tinggi martabat kaum perempuan nu-
santara, kemudian dianggap sesat, kuno, kafir, ortodok dan sejum-
lah konsepsi merendahkan lainnya sehingga bahkan tidak diakui 
nilai religiusitas dan spiritual di dalamnya. Oleh karenanya, kaum 
perempuan adat pun tidak bisa melangsungkan pengakuan legali-
tas negara atas tradisi pernikahan adat karena dianggap tidak sah, 
karena tidak sesuai dengan pernikahan kaum agama pendatang 
atau agama mayoritas. Itu kemudian menjadikan kaum perempuan 
adat terhambat akses kehidupannya karena terhambat hak-hak sip-
ilnya.

Dalam hal ini, negara telah kecolongan, atau kurang waspada, 
dan terlalu lama lalai bahwa pemuliaan budaya adat dan perlind-
ungan tradisi dan hukum adat daerah merupakan juga penghar-
gaan dan penghormatan pada kaum perempuan bangsa ini. Pembi-
aran hal ini yang masih terus terjadi hingga kini, maka secara etika 
kebangsaan, pemerintahan dan kenegaraan bisa dianggap melaku-
kan tindakan diskriminatif karena terjebak dan masih terlalu silau 
dengan ukuran kemajuan peradaban teknologi dan budaya materi-
al modern. Bahkan apalagi semakin tercerabut dari akar kesadaran 
kebangsaannya manakala perspektif keagamaan yang sejak dulu 
mendeskriditkan kaum adat berkelindan dengan perspektif moder-
nitas. Dengan demikian nilai-nilai modernitas dan keagamaan yang 
hanya dari sudut pandang sendiri, sebagai tantangan yang harus 
dihadapi para perempuan kaum adat Nusantara agar mereka pun 
bisa disejajarkan dengan martabat para kaum perempuan modern 
atau yang tumbuh dengan perspektif keagamaan pendatang. Hal 
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ini meskipun tidak secara keseluruhan berdampak mendegrada-
sai martabat kaum permpuan adat, namun kaum perempuan adat 
tetap harus tegak berdiri dan mengukuhi nilai-nilai luhur adatnya.

Kondisi ini kemudian menjadikan kaum perempuan adat se-
bagai kaum minoritas di satu sisi, namun selalu dijadikan ikon da-
lam berbagai ajang festival budaya kedaerahan. Bahkan sangat di-
sayangkan ketika martabat budaya perempuan adat hanya sebatas 
manipulatif dalam ajang pertunjukan kecantikan dengan sebutan 
pasanggiri mojang jajaka, perlombaan abang none, dan sebagainya 
yang kemudian bermuara pada ajang lomba kecantikan putri Indo-
nesia. Segala unsur dan ornamen asesoris budaya kecantikan kaum 
perempuan adat dilekatkan, dipertontonkan, dilombakan dan bah-
kan diagung-agungkan, namun ironis keberadaan hak-hak sipil 
kaum perempuan adatnya sebagai kaum minoritas kepercayaan ag-
ama leluhur masih didiskriminasi. Tanpa bermaksud menghalangi 
tujuan positif dari berbagai ajang lomba kecantikan yang menonjol-
kan budaya busana dan ragam rias kecantikan budaya Nusantara, 
namun apalah artinya nilai kecantikan kaum perempuan Indone-
sia sebatas domina ke ukuran badaniah, sementara disatu pihak 
martabat “ibu kandung” budaya bangsa yang masih dikukuhi para 
peremuan kaum adat Nusantara masih meratapi keberadaannya 
berharap hidup merdeka dan sejajar dalam pelayanan hukum dan 
keadilan sosial politik dan ekonomi di negerinya sendiri.

NILAI DAN PERSPEKTIF MARTABAT KEMANUSIAAN PER-
EMPUAN ADAT SUNDA DALAM MENJAGA MARTABAT 
BANGSA

Ajaran Sunda Wiwitan dan tradisi masyarakat Sunda pada 
dasarnya mengajarkan nilai nilai kemanusiaan secara umum tanpa 
memandang gender. Bahkan posisi perempuan dalam budaya Sun-
da Buhun penting dan terhormat. Kaum perempuan dianggap se-
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bagai pelindung dan pembimbing anak anak. Oleh karena itu kaum 
perempuan tidak hanya sekedar sebagai ibu tetapi juga sebagai 
Indung yang tidak hanya mengandung dan melahirkan, melainkan 
juga pelindung. Masyarakat Sunda Buhun, sebagaimana tergambar 
dalam beberapa pantun dan kidung, berlindung pada sosok Indung 
yang bernama Sunan Ambu.

Sunan memiliki arti Susuhunan yang artinya yang disembah, 
yang dihormati dan dimuliakan, sedangkan Ambu berarti ibu. 
Jadi sosok perempuan dalam budaya Sunda Buhun adalah sosok 
kedewataan, ibu ilahiah atau Ambu Luhung. Di Kahyangan, Su-
nan Ambu memiliki posisi yang penting yaitu sebagai penguasa 
para Hyang dan roh-roh leluhur, Sunan Ambu berkuasa atas Para 
Pwah aci. Sunan Ambu adalah sosok yang di semesta dianggap se-
bagai Dewi kehidupan, pemelihara, dan penyelenggara keberadaan 
dan sebagai Dewi cinta kasih dan ibu kedewataan yang disembah 
memiliki sifat agung dan penuh kuasa.

Sosok perempuan lainya dalam ajaran Sunda Buhun adalah 
Pwah aci Sanghyang Sri, yaitu sebagai dewi yang berada di buana 
panca tengah, tempat manusia berada untuk menjaga, memelihara, 
dan memenuhi kebutuhan hidup manusia dan seisi alam. Dalam 
kosmologi masyarakat Sunda, Pwah aci Sanghyang Sri dipercaya 
sebagai yang pertama mengajarkan ajaran cintakasih pada ma-
nusia. Pwah aci adalah bumi pertiwi, tanah air pemberi tumbuh 
kembangnya kehidupan. Inilah yang kami sebut Ambu Bumi. Se-
dangkan sosok Manusia perempuan yang tak kalah memiliki tugas 
mulia untuk mengandung benih kehidupan generasi manusia ada-
lah Ambu Kandung yang bertugas pula sebagai pelindung, penja-
ga, pembimbing tumbuh kembangnya anak manusia agar menjadi 
generasi unggul secara mental, moral dan spiritual.

Keterikatan antara Sunan Ambu Sebagai yang melahirkan ke-
hidupan semesta, alam dan seisinya, dengan berbagai bangsa, ba-
hasa adat dan budaya, Serta Ambu Bumi yang di sebut sebagai 
Ibu Pertiwi dimana setiap manusia hidup dalam wilayah bangsa, 
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dan memiliki bahasa, adat, budaya masing- masing serta ambu ka-
dung yang melahirkan setiap anak generasi bangsa bangsa adalah 
sebuah keniscayaan dan bukan sekedar simbol perumpamaan.. 
Kehidupan ini ada karena sebuah kelahiran dari rahim kemulian 
Ambu Luhung, Ambu Bumi dan Ambu Kandung.

Perempuan dalam ajaran Sunda tidak di gambarkan sebagai 
objek yang lemah tetapi memiliki peran penting dan terhormat se-
bagai pelindung kehidupan dan penjaga kemartabatan. Perempuan 
sebagai tiang negara yang sering kita dengar bukan hanya sebuah 
slogan. Tetapi memang pada prinsipnya kekuatan perempuan yang 
berkarakter, berkepribadian luhur akan membawa pada kekuatan 
martabat sebuah bangsa. Karena bagaimanapun prilaku, ucapan, 
dan pendidikan perempuan akan sangat menentukan bagaimana 
kualitas lingkungan kehidupan dan kualitas kemanusiaan dari gen-
erasi yang akan datang. 

Oleh sebab itu pemahaman kebangsaan bagi perempuan perem-
puan bangsa sangat penting untuk memahami sejatinya tugas Per-
empuan bagi kehidupan penghidupan dan keberlangsungan hidup 
itu sendiri dan kehidupan bangsa yang bermartbat sesuai dengan 
kesejatiannya.

TANAH AMPARAN DAN TANAH ADEGAN SEBAGAI PRIN-
SIP KESATUAN TANAH PERJUANGAN MARTABAT BANG-
SA

Dalam ajaran Sunda, setiap kita harus mengimani akan pentin-
gnya menjaga tanah amparan dan tanah adegan. Apa yang di se-
but sebagai tanah adegan adalah jati diri kita sebagai manusia dan 
sebagai bangsa. Sementara apa yang dimaksud dengan tanah am-
paran adalah pertiwi atau tanah air, atau wilayah hidup kita sebagai 
manusia bangsa yang harus kita rawat dan jaga sebagai titipan Sang 
Maha Cipta Maha Penentu segala pasti dan Kepastian. Karena men-
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jadi suatu bangsa adalah sebuah tugas untuk kita menjaga dan mer-
awat hukum keaslian kita dari Sang Maha Pencipta. 

Para perempuan adat khususnya perempuan adat Sunda Wiwi-
tan diwajibkan memahami tugas keilahian, kesemestaan dan kema-
nusian. Bagaimana Perempuan harus melaksanakan tugas penting 
dalam mendidik anak-anak yang dilahirkan untuk dapat memak-
nai arti hidup, tugas hidup, dan segala kewajiban yang merupakan 
pengabdian bagi sang maha pencipta. Dengan cara mengenal diri, 
mengetahui apa yang harus di lakukan dan kemana tujuan kita 
setelah kehidupan itu sendiri. 

Iman terhadap tanah adegan dan iman terhadap tanah amparan 
adalah manifestasi kita dalam menjalankan nilai kemanusiaan dan 
kebangsaan. Meskipun untuk dapat menjalankan semua itu pada 
situasi jaman sekarang dimana ajaran adat kian disingkirkan dan 
dimusnahkan sebagai ajaran dan tuntunan hukum kehidupan teta-
pi perempuan adat tetap harus menjadi tonggak yang kuat demi 
bertahannya martabat kemanusiaan dan kebangsaan.

Pengikisan dan pemusnahan tanah adegan dan tanah amparan 
disadari ataupun tidak disadari telah lama dan bahkan hingga saat 
ini nyata adanya. Bagaimana generasi bangsa dari jaman ke jaman 
setelah berlangsungnya penjajahan fisik, kultural dan spiritual 
pada bangsa kita perlahan lahan terkikislah nilai kesejatian kema-
nusiaan dan nilai kesejatian sebuah bangsa. Lalu perlahan lahan 
pula melupakan kesejatian tanah amparan ( Bumi Pertiwi ini) baik 
disadari ataupun tidak disadari telah banyak kita gadaikan ruang 
hidup bangsa kita untuk banyak kepentingan kebutuhan sehingga 
kita melupakan keutuhan teritorial kita sebagai bangsa. 

Hilangnya nilai nilai kemanusiaan dan kesadaran kebangsaan 
menjadi tantangan tersendiri terutama bagi masyarakat adat yang 
kini dianggap minoritas. Seperti yang sudah di sampaikan di atas 
bahwa hak-hak masyarakat adat yang tidak menjadi prioritas neg-
ara untuk dilindungi juga mengancam ruang hidup masyarakat 
adat , dimana begitu banyak tanah-tanah adat yang di rampas demi 
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kepentingan ekonomi, politik yang menafikan keseimbangan eko-
sistem alam dan kelestarian kehidupan manusia dan bangsa. Begitu 
pula kriminalisasi para tokoh adat yang dengan kesetiaannya pada 
alam, kehidupan dan negara harus tersingkirkan dan terhukum 
karena kepentingan politik ekonomi yang berbalut kepentingan 
pembangunan negara. 

Maka dari itu kembali kepada kembali kepada konteks yang in-
gin di sampaikan bahwa martabat perempuan yang berdasar pada 
nilai nilai pemahaman keilahian, kesemestaan dan kemanusiaan 
akan sangat menentukan dan menjadi kekuatan yang kokoh untuk 
menjunjung tinggi martabat kebangsaan kita. Karena dari rahim ra-
him perempuan yang beradat dan bermartabatlah akan lahir gener-
asi generasi yang paham dan memaknai kewajiban hidup sebagai 
manusia dan kewajiban melestarikan nilai martabat sebuah bangsa.
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PEWARISAN NILAI, PENGALAMAN DAN IDENTITAS BANG-
SA 

Masyarakat adat merupakan perwujudan nilai, laku dan pen-
galaman yang terkristalisasi menjadi identitas bangsa. Identitas 
bangsa dalam hal ini bisa diartikan sebagai simbol yang mengand-
ung nilai luhur serta keteladanan seperti nilai gotong royong, sikap 
saling asah, asih dan asuh, serta pribadi yang memiliki unggah 
ungguh dalam laku hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut mer-
upakan nilai pegangan laku hidup dalam masyarakat adat, serta 
sebagai tolak ukur jati diri dan identitas bangsa dan penting untuk 
dijaga dan dilestarikan untuk generasi penerus bangsa. 

Identitas dan jati diri bangsa merupakan nilai yang membedakan 
bangsa kita dengan negara lain. Kita sepatutnya berbangga dengan 
keragaman budaya dan adat istiadat yang kita miliki. Keragaman 
bahasa serta adat istiadat menjadikan Indonesia sebagai negara 
multikultural yang harmonis. Jati diri, identitas dan harmonisasi 
yang kita miliki merupakan martabat bangsa yang sangat disegani 
di mata dunia. 

MASYARAKAT ADAT 
SEBAGAI MARTABAT 

BANGSA
03 / Rodhotun Jannah
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PANCASILA SEBAGAI PEMERSATU KEHIDUPAN BERBANG-
SA 

Pancasila sebagai ideologi mampu mempersatukan beragam 
budaya dan adat istiadat yang dimiliki bangsa Indonesia. Kerag-
aman budaya dan adat istiadat bangsa merupakan martabat yang 
dimiliki suatu bangsa sehingga keberadaan dan jati dirinya dapat 
diakui dan dihargai oleh bangsa lain. Tidak semua negara memiliki 
budaya yang beragam seperti Indonesia, sehingga sudah sepatutn-
ya kita sebagai masyarakat Indonesia wajib bangga dan percaya diri 
terhadap keragaman budaya yang dimiliki. 

Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan 
Keadilan merupakan payung yang bisa menaungi masyarakat In-
donesia hidup berdampingan dengan harmonis dan selaras menja-
di satu hal yang perlu disyukuri. Hal ini tentunya merupakan per-
an dari banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk 
menjaga dan terus berupaya mempertahankan martabat bangsa 
dengan melalui masyarakat adat. 

 Pemerintah, menjamin hak-hak masyarakat adat agar dilindun-
gi dan dihormati, dengan menuangkannya dalam Undang-undang 
Pasal 18B ayat (2) yaitu “Negara mengakui dan menghormati ke-
satuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisio-
nalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang.” Serta Pasal 281 ayat (3) yang ber-
bunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 

Masyarakat adat memaksimalkan perean dengan senantiasa 
konsisten menjaga, mempertahankan dan mengembangakan keari-
fan lokal yang dimiliki, sementara masyarakat luas berperan dalam 
upaya  menjaga keharmonisan dan mewariskan rasa empati satu 
sama lain untuk hidup rukun  berdampingan. 
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TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ADAT DI 
ERA TEKNOLOGI

Sebagai Bangsa yang besar dengan budayanya tentunya tidak 
mudah bagi Indonesia untuk menjaga nilai-nilai adat dan memper-
tahankan jati diri, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang 
membuka segala aspek kehidupan dari ekonomi hingga pariwisata. 
Kemudahan akses teknologi dan meratanya informasi dari berb-
agai sumber bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai adat dan budaya 
yang kita miliki. Begitu pula terbukanya pariwisata berbasis bu-
daya, kunjungan turis lokal maupun manca negara tentunya akan 
memiliki dampak terhadap keaslian budaya.  

Teknologi berdampak pada adanya pemerataan informsi dari 
segala sumber yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. 
Gempuran teknologi dengan dalih menawarkan peluang kemajuan 
terhadap masyarakat saat ini berdampak pada  tumbuhnya krisis 
budaya terhadap generasi muda. Pergeseran nilai-nilai budaya tan-
pa kita sadari terjadi sedemikian pesatnya. Sikap individualisme 
dan kuatnya egosentris dalam generasi saat ini merupakan tanda 
terkikis dan hilangnya kepribadian dan jati diri bangsa. Hal ini ter-
jadi karena tidak ada filter atau benteng terhadap nilai budya yang 
datang dari luar. 

Ditengah Kehidupan yang berjalan dengan cepat seolah tanpa 
jeda, terlebih dengan adanya media sosial yang membuat mas-
yarakat dapat berinteraksi selama 24 jam membuat masyarakat in-
gin selalu menunjukan ekstistensinya dengan melakukan ekplorasi 
atau perjalanan. Dampaknya kebutuhan untuk mengunjungi tem-
pat tempat wisata atau wisata budaya semakin meningkat. Selain 
berdapak positif bagi peningkatan ekonomi, hal ini juga menjadi 
tantangan bagi masyarakat adat setempat karena adanya interaksi 
dengan masyarakat luas. Pengunjung yang datang tentunya memili-
ki budaya yang berbeda bai cara berpakaian, berinteraksi atau sikap 
dan tingkah lakunya. Melihat perbedaan dari kebiasaan berbicara, 
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berpakaian dan bersikap turis yang berkunjung, tentunya menjadi 
satu hal yang terlihat baru bagi masyarakat adat setempat, seiring 
berjalannya waktu akan masyarakat adat setempat  akan meniru 
cara mereka berbicara, berpakaian atau bersikap. Inilah yang kita 
kenal dengan asimilasi budaya. 

UPAYA MENJAGA MARTABAT BANGSA

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya untuk 
mempertahankan martabat Bangsa. Masyarakat perlu mewa-
riskan dan mengembangkan nilai adat pada generasi penerus agar 
eksistensi adat dan budaya terus bisa kita pertahankan. Pada era 
Teknologi modern dengan salah satu fokus pemerataan informasi 
yang saat ini terjadi semestinya masyarakat adat mampu berkontri-
busi aktif terhadap proses edukasi nilai terhadap generasi penerus. 

Kemajuan teknologi semestinya menjadikan masyarakat untuk 
mencapai tahap medalam dalam memahami martabatnya. Peruba-
han jaman dan kemajuan teknologi semestinya tidak menggeser dan 
merubah nilai-nilai budaya, namun sebaliknya semestinya memicu 
masyarakat adat untuk terus berupaya bersama-sama dengan mas-
yarakat secara luas mengambil peran untuk aktif meneggunakan 
teknologi sebagai media untuk memperkenalkan dan menyebarlu-
askan adat istiadat dan nilai luhur yang dimiliki masyarakat adat. 

Masyarakat adat sebagai salah satu aspek penjaga martabat 
bangsa tentunya perlu untuk terus menjaga dan meningkatkan rasa 
percaya diri masyarakat adat akan eksistensinya di tengah interven-
si dunia modern yang menawarkan nilai-nilai modernitas. Hal ini 
sangat penting untuk membentengi masyarakat adat dari gerusan 
intervensi nilai bermotif ekonomi dan modernitas. 

Selaras dengan upaya di atas, pada tingkat relasi sosial dalam 
masyarakat, perlu adanya ruang-ruang dialog antar komunitas 
yang toleran dan terbuka. Dalam ruang dialog  antar komunitas 
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akan tumbuh rasa empati, serta saling memahami keberagaman 
nilai dan budaya sehingga outputnya adalah adanya upaya un-
tuk berkontribusi menjadi bagian dari penyebar nilai keteladanan 
terhadap generasi penerus. Masyarakat dunia menilai Bangsa kita 
melalui sikap dan laku hidup oleh masyarat adat kita secara kes-
eluruhan. Oleh karena itu keberlangsungan  masyarakat adat san-
gat penting untuk menjaga martabat Bangsa. 
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Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan 
dalam prinsip kemanusiaan universal. 

- GUS DUR -
 

Sekitar pertengahan 2021, saya mendapat pesan whatsapp dari 
seorang kawan Muslim dari daerah. Dewi Praswida1  namanya. Dia 
baru saja tiba di Jakarta. Dia menceritakan kesulitannya. Saat itu, 
dia merasa dilema. Di satu sisi, sesudah 1 bulan sejak menerima 
vaksin covid dosis pertama sinovac maka dia harus menerima dosis 
kedua di klinik yang sama di kampungnya. Di sisi lain, ia harus 
menjalani kontrak masa percobaan selama 6 bulan sehingga kantor 
tidak mengizinkannya untuk pulang kampung. Artinya, demi keta-
atan pada aturan kantor maka dia harus menerima vaksin kedua di 
Jakarta. Dia minta dibantu supaya bisa memeroleh vaksin kedua 
tanpa ribet. 

1 Dewi Kartika Maharani Praswida adalah gadis Muslim yang taat. Dia seorang pegiat 
dialog antaragama yang senantiasa mengampanyekan pentingnya toleransi antarumat be-
ragama. Dia menjadi muslimah pertama asal Indonesia yang fotonya viral karena bersalaman 
dengan Paus Fransiskus di St. Peter Square, Roma, Italy tahun 2019. Kala itu Dewi baru saja 
menyelesaikan studinya di bidang Dialog Lintas Agama di Roma. Penulis berkenalan dengan 
Dewi karena ia berpartisipasi menyanyikan lagu Laudato Si (Terpujiah Engkau) berkolaborasi 
dengan Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fransiskan Miskin (JPIC OFM)-Indo-
nesia. Lagu Terpujilah Engkau bisa diakses di https://www.youtube.com/watch?v=zHuTQ_
r9ZL4.

MEMANGNYA MASIH 
ADA TOLERANSI 

ANTARA PEMELUK
AGAMA DI INDONESIA?

04 / Romo Sulaiman Otor Ofm
Komunitas Nostra Aetate Gereja St. Paskalis
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Faktanya, ribet sungguh. Pertama, situasi saat itu terkait proses 
vaksinasi tidak mudah. Penerimaan vaksin dosis kedua dilakukan 
secara bertahap dan kuotanya terbatas. Meskipun penerimaan vak-
sin dosis kedua bisa diterima di lokasi yang berbeda tetapi hanya 
kepada warga ber-KTP DKI Jakarta atau berdomisili di DKI Jakarta 
dengan surat resmi minimal dari RT setempat. Kedua, teman saya 
menerima dosis vaksin pertama jenis sinovac. Lantas, vaksin kedua 
juga semestinya berjenis sama. Sementara itu, puskes atau fasyank-
es di Jakarta lebih banyak menawarkan jenis vaksin moderna dan 
Pfizer. Ketiga, sertifikat vaksinasi dosis pertama-entah kesalahann-
ya di mana-tidak muncul di laporan Peduli Lindungi. Oleh karena 
itu, teman saya mengandalkan kartu hasil coretan tangan tenaga 
puskes di daerahnya. Padahal, penerima vaksin harus mendaftar di 
aplikasi yang mensyaratkan adanya sertifikat vaksinasi dosis per-
tama.  

Saya menghubungi seorang umat yang saya ketahui menjadi 
volunter di salah satu sentra vaksinasi. Setelah menceritakan per-
masalahan kawan saya, beliau berkomentar, “Romo, kita harus 
memprioritaskan masyarakat di wilayah kita (Jakarta Pusat) khu-
susnya mereka yang lansia. Dia kan Muslim. Alasan saya menjadi 
volunter terutama untuk menolong umat kita yang (beragama) mi-
noritas agar bisa mendapatkan layanan vaksinasi yang maksimal.” 
Saya tertegun mendengarnya. Pengalaman kecil ini menyentil nu-
rani saya untuk bersoal, “Memangnya saat ini masih ada toleransi 
antara pemeluk agama (di Indonesia)?”

***

MENYINGKAP MAKNA TOLERANSI

Semasa kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, saya pernah 
membaca buku yang bagus terkait toleransi dalam masyarakat ber-
judul “Indonesia Zamrud Toleransi”. Terkait toleransi, tim penulis 
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buku itu berpendapat, “Ada ujaran ‘membunuh satu orang sama 
saja dengan membunuh seluruh kemanusiaan’… kekuatan ujaran 
ini ada dalam kemampuannya merangkum seluruh pengalaman 
manusia untuk menghormati kehidupan (yang kini dan kelak) ser-
ta membangun hormat itu bersama manusia lain. Pengalaman ke-
bersamaan dengan manusia lain inilah yang menghubungkan kita 
dengan ‘toleransi’, yaitu praktik menghormati orang lain sambil 
mencari titik temu.”2  Perlu disadari bahwa ada persamaan dan ada 
pula perbedaan yang menjadi kekhasan setiap agama. Titik temu 
dicapai dengan dialog yang mensyaratkan adanya kesepahaman 
bahwa setiap agama memilki kebenaran masing-masing yang ha-
rus dihargai. 

Menurut pengertian etimologis, kata “toleransi” berasal dari 
kata Bahasa Latin “toleratio” atau “tolerare”. Artinya izin atau men-
gizinkan. Sejak 313 M di masa pemerintahan Romawi, Kaisar Kon-
stantinus Agung menerbitkan Edik Milano atau ‘Maklumat toleransi 
di Milan’. Isinya menjamin kebebasan beragama kepada para pen-
duduk yang berada di bahwa kekaisaran Romawi. Surat keputu-
san ini sangat menguntungkan umat Kristiani. Sebab, pada masa 
sebelumnya mereka seringkali dijadikan kambing hitam konspirasi 
politik negara, lantas mereka sering ditangkap, dianiaya, dan dib-
unuh secara keji. Dengan adanya Maklumat toleransi, maka umat 
Kristiani saat itu dapat hidup berdampingan dengan para pemeluk 
agama Pagan-Romawi. Dalam perjalanan waktu, toleration dalam 
Bahasa Inggris dipahami secara umum sebagai izin yang diberikan 
oleh otoritas umum yang berbasis hukum kemasyarakatan. Mema-
suki abad ke-17, “toleransi” mengalami pergeseran kembali mak-
nanya pada nuansa hubungan antaragama karena ada undang-un-
dang/kesepakatan toleransi. Kesepakatan itu menjadi jaminan bagi 
pemeluk agama Kristen Protestan warga Inggris.  Pasalnya, saat itu 
kerap terjadi pelarangan dan pembatasan memilih keyakinan aki-
bat perseteruan antara umat Katolik dan Protestan. Kesepakatan itu 

2 Henry Thomas Simarmata, dkk. Indonesia Zamrud Toleransi, (Jakarta: Fried-
rich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Islam dan 
Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia), 2017), vi.



32

sangat membantu hak-hak warga Protestan tetap terjamin.3

Kini, makna kata dan praktik toleransi berkembang sesuai kon-
teks zamannya. Menurut Michael Walzer, sekurang-kurangnya ada 
3 gradasi makna dan praktik toleransi. Pada model pertama, toler-
ansi terjadi sebagai praktik yang sekadar menjadi penerimaan pasif 
terhadap perbedaan demi lahirnya perdamaian. Contohnya, perang 
antara umat Katolik dan Protestan di Inggris yang ‘selesai’ kare-
na pihak-pihak yang berselisih merasa jenuh dan berdamai untuk 
menerima keberadaan masing-masing. Model kedua, toleransi ter-
jadi sebagai sikap apatis yang lunak pada perbedaan. Pada tingkat 
ini keberadaan orang lain sudah diakui tetapi kehadirannya tidak 
bermakna karena dianggap tidak penting. Contohnya, kita mempu-
nyai kawan yang berbeda agamanya. Kita mengakui keberadaan-
nya sebagai kawan. Namun, kita terkesan tidak peduli pada per-
bedaan itu. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kita “tutup mata” 
atasnya karena tidak mau tahu dengan perbedaan tersebut. Bagi 
Walzer, kondisi kedua model ini belum bisa dikategorikan sebagai 
toleransi yang ideal:

“Baru pada tingkat ketiga, kita melihat adanya penga-
kuan (recognition) terhadap yang berbeda. Pada tahap 
ini, kita mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar 
yang tidak bisa dilangkahi meski kita tidak menyetu-
jui isi pandangan pihak lain itu. Toleransi pada tingkat 
ini tentu saja sudah beranjak lebih jauh di mana perbe-
daan tidak harus disikapi secara negatif. Secara prak-
tis, jika suatu masyarakat mampu mencapai level ini, 
sebenarnya mereka sudah mencapai tingkat hubungan 
toleransi yang baik atau cukup dalam membangun ke-
hidupan bersama dalam damai (peaceful coexixtence). 
Mereka saling mengakui adanya perbedaan itu meski-
pun mereka tidak saling sepakat.” 4 
3 Henry Thomas Simarmata, dkk. Zamrud Toleransi Indonesia, 10
4 Lih. Michael Walzer, On Toleration, (London: Yale University Press: 1997) dalam 

Henry Thomas Simarmata, dkk. Zamrud Toleransi Indonesia, 11-12.
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Identitas Manusia Indonesia dan Toleransi yang Berakar dalam Ke-
arifan Lokal 

Berbicara tentang manusia Indonesia tanpa menyelami akar 
identitas bangsa ini pada kearifan lokalnya adalah suatu ‘isapan jem-
pol’ (wishfull thinking) belaka. Lihat saja, nilai-nilai Pancasila sebagai 
Dasar Negara bangsa kita tidak jatuh begitu saja dari langit. Dalam 
pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekar-
no menyebut bahwa Pancasila adalah Philosphische Grondslag. “…
Philosphische Grondslag itulah fundamen [fondasi], filsafat, pikiran 
yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya un-
tuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan 
abadi…” 5

Asumsi pengertian yang ditawarkan Armada Riyanto atas kali-
mat Soekarno ini bahwa “fondasi, filsafat, pikiran yang sedalam-da-
lamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya” pasti tidak hanya 
terbatas pada isi pidato tanggal 1 Juni 1945. Melampaui itu, Pancas-
ila memiliki keluasan seluas alam pikiran filsafat bangsa Indonesia; 
dan mempunyai kedalaman pengertian sedalam jiwa dan hasrat 
yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia sendiri. Apalagi 
Soekarno pernah berkata, dirinya adalah penggali Pancasila, bukan 
“pencipta” Pancasila:

“Jika Pancasila memiliki keluasan dan kedalaman sep-
erti alam pikiran dan jiwa dari bangsa Indonesia, maka 
pengandaiannya nilai-nilai Pancasila pastilah senan-
tiasa hidup dan dihayati oleh bangsa ini. Nilai- nilai itu 
memiliki karakter kearifan sekaligus sebagai “tradisi” 
(warisan luhur) dan nilai hic et nunc (di sini saat ini). 
Kearifan bangsa Indonesia sebagai “tradisi” dan hic et 
5 Lih. Muhammad Yamin (penyusun), Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 

1945, Vol. I, hlm. 61 dalam Armada Riyanto, introduksi Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir 
Filsafat ‘Keindonesiaan’, hlm. 13 dalam Riyanto, Armada, dkk (editor), Kearifan Lokal-Pancas-
ila Butir-Butir Filsafat ‘Keindonesiaan’, (Yogyakarta: Kanisius, 2015).



34

nunc, dengan demikian, adalah “roh” dari Pancasila 
itu sendiri. Atau, kearifan bangsa inilah fondasi ses-
ungguhnya dari Pancasila (yang hidup dan dihidupi 
oleh masyarakat Indonesia).” 6

Kearifan lokal adalah kekhasan filsafat adikodrati maupun ko-
drati yang dihidupi masyarakat setempat sebagai warisan kebijak-
sanaan yang sudah menjadi karakter umum masyarakat tersebut. 
Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai hik-
mat pengetahuan setempat (indigenious or local wisdom) atau kecer-
dasan setempat (local genius) yang menjadi dasar kebudayaan mas-
yarakat tersebut. 7 

Lebih lanjut, kearifan lokal bangsa Indonesia berhubungan erat 
dengan relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama dalam keber-
samaannya, relasi dengan alam/dunia, termasuk juga perkemban-
gan konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan, konsep alam cipta-
an/dunia serta aneka upaya untuk terkait pengertian penghayatan 
kebersatuan; kebersamaan dalam hikmat kebijaksanaan ditata; 
serta gambaran mengenai keadilan dan perlindungan sosial diwu-
jud-nyatakan sedemikian rupa demi tercapainya kerukunan dan 
perdamaian dalam hidup bersama.8

Nilai-nilai luhur kearifan lokal ini menonjolkan aspek relasi 
manusia Indonesia sebagai makhluk sosial yang senantiasa mer-
indukan dan merawat kebersatuan, kebersamaan agar bisa hidup 
berdampingan dengan Tuhan dan sesama serta alam ciptaan. Oleh 
karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pada hakikatn-
ya manusia Indonesia adalah manusia toleransi karena nilai-nilai 
toleransi mengakar kuat dan melekat erat pada identitas kearifan 

6  Lih. Armada Riyanto, introduksi Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat ‘Kein-
donesiaan’, hlm. 14.

7  Jero Wacik, Pengantar Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi, ix dalam Nasrud-
din, dkk. (penyusun), Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi, (Jakarta: Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisa-
ta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2011).

8  Armada Riyanto, introduksi “Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat ‘Keindo-
nesiaan’ ”, hlm. 14.
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lokal yang menjadi filsafat keindonesiaan9. Nilai-nilai kearifan lo-
kal itu semakin diperkuat oleh nilai-nilai religius sebagaimana yang 
diimani oleh para Bapak Pendiri (Founding Fathers). Sejarah terben-
tuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diinspirasikan 
oleh semangat toleransi di antara para Bapa Pendiri bangsa. 

Sebagai contoh dalam konteks Gereja Katolik di Indonesia. Mgr. 
Ignatius Kardinal Soeharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta 
merefleksikan jati diri, baik sebagai umat Katolik sekaligus warga 
negara Indonesia sebagai pribadi-pribadi yang peduli dan cinta 
Tanah Air. Salah satu peristiwa yang paling menentukan terkait 
Dasar Negara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah 
revisi sila pertama Pancasila. 

“Semua-sampai tanggal 17 Agustus pada pagi hari 
tahun 1945-sila pertama Pancasila memuat tujuh kata 
yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Tetapi anggota 
Panitia 9 yang non-Muslim, keberatan terhadap tujuh 
kata itu. Alasannya, hadirnya tujuh kata itu adalah ben-
tuk diskriminasi terhadap warga negara non-Muslim.  
Tidak lama waktu yang diperlukan oleh Hatta untuk 
memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok 
minoritas tersebut. Ia memutuskan untuk membahas 
masalah tersebut pada sidang Panitia Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia (PPKI) keesokan harinya pada 
9  Filsafat Keindonesiaan adalah sebuah “nama” untuk kearifan-kearifan lokal yang 

terbentang sangat luas di dalam hidup dan sejarah seluruh masyarakat di wilayah Indone-
sia. Mengapa filsafat Keindonesiaan dan bukan filsafat Indonesia? Nama “filsafat Indonesia” 
mengandaikan sistematisasi, memiliki kerangka rasionalitas, dan berada dalam “klaim-klaim” 
karakter khas yang cenderung “sudah jadi” (Seperti filsafat Yunani, India, dan China). Se-
mentara “filsafat keindonesiaan” lebih dimaksudkan dalam rangka menuju ke sana, ke pen-
emuan sistemasi, penggalian rasionalitas, dan pendefinisian karakter-karakter filosofisnya 
untuk kemudian diaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi, apa yang disebut “filsafat 
keindonesiaan” ialah apa yang ditemukan dalam butir-butir kebijaksanaan lokal dari Sabang 
sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam hal ini, proses penggalian Keari-
fan filosofis “Keindonesiaan”, tidak ada atau tidak berlaku “supremasi” atau “pengunggulan” 
kearifan wilayah tertentu atau yang berasal dari tradisi kosmologis-religius tertentu. Artin-
ya, konsep imanensi dan transendensi “Mori(n) agu Ngaran, Jari agu Dedek” sebagai Wujud 
Tertinggi bagi orang Manggarai dari pulau Flores (NTT) yang meskipun jumlah penduduknya 
lebih sedikit dari jumlah penduduk di kepulauan lain, tetap menjadi komponen (ingredients) 
“Keindonesiaan”seperti aneka kearifan lokal dari wilayah lainnya di NKRI ini. Bdk. Armada 
Riyanto, introduksi “Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat ‘Keindonesiaan’ ”, hlm. 32. 
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18 Agustus 1945. Sebelum sidang dimulai, Hatta men-
gadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota 
PPKI lainnya, yaitu Ki Bagus Hadikoesoemoe, Kyai 
Abdul Wahid Hasyim (ayah Gus Dur), Mr. Kasman 
Singodimejo, dan Mr. Teuku Hasan. Pertemuan itu 
menyepakati untuk mengganti kalimat “Ketuhanan 
dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya” dengan kalimat “Ketuhanan 
Yang Maha Esa” … .10   

Kisah lain yang tidak banyak diingat. Agak mundur dari saat-
saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada peranan 
Pemuda Katolik Batavia dalam rangka Sumpah Pemuda 28 Okto-
ber 1928. Pada waktu itu, kaum muda yang aktif dalam gerakan 
kepemudaan mengadakan Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemu-
da II (27-28 Oktober 19128), diadakan tiga kali sidang. “… Sidang 
yang pertama (Sabtu malam, 27 Oktober) dilaksanakan di Gedung 
Pemuda Katolik (Katholieke Jongelingen Bond) di Waterlooplein (se-
karang, jalan Lapangan Benteng). Sidang kedua (Minggu pagi, 28 
Oktober) dilakukan di Gedung Bioskop “Oost Java Noord (sekarang 
Jl. Medan Merdeka Utara), dan sidang ketiga (Minggu malam, 28 
Oktober) di Gedung Klub Indonesia (Indonesische Clubgebouw) di 
Jalan Kramat Raya 106…”11  Hasil sidang Kongres II inilah yang 
menjadi isi Sumpah Pemuda dalam Kesatuan Nusa, Bangsa, dan 
Bahasa.

Demikian pula, kiprah perjuangan tokoh penting lainnya yang 
tidak dapat tidak disebut secara istimewa tanpa mengurangi rasa 
hormat pada yang lain, yaitu Abdurrahman Wahid alias Gud Dur 
(1940-2009).12 Benarlah bunyi pepatah klasik buah jatuh tidak per-

10  Mgr. Ignatius Kardinal Soeharyo, “Umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta (KAJ): 
Peduli dan Cinta Tanah Air”, hlm. 25-26 dalam Tim Perumus ArDas KAJ, Gagasan Dasar ARDAS 
KAJ 2022-2026, (Jakarta: Dewan Karya Pastoral KAJ, 2001).

11 Mgr. Ignatius Kardinal Soeharyo, “Umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta (KAJ): 
Peduli dan Cinta Tanah Air”, hlm. 27-28.

12   Saya memilih menjelaskan kiprah seorang Gus Dur bukan pertama-tama karena 
saya adalah salah satu yang didapuk sebagai salah satu narasumber yang mewakili Komuni-
tas Nostra Aetate Gezreja St. Paskalis pada Haul Gus Dur Moderasi Beragama Menuju Indo-
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nah jauh dari pohonnya. Sebagaimana ayahnya Kyai Abdul Wahid 
Hasyim, Gus Dur adalah tokoh kebangsaan yang dikenal sebagai 
figur pribadi yang sangat mencintai bangsa dan Tanah Air dalam 
kedinaan, kesahajaan, sederhana tanpa muluk-muluk. Gus Dur me-
nempatkan toleransi dalam taraf cara hidup, baik dalam pikiran, 
kehendak, dan perilaku hidup yang baik dan mau menerima perbe-
daan dalam kemajemukan masyarakat. Selain sebagai Presiden Re-
publik Indonesia ke-4, aneka julukan banyak disematkan padanya. 
Antara lain, guru bangsa, pecinta kebhinekaan, bangsa dan kesatu-
an tanah air, pejuang dan pembela hak-hak minoritas, tokoh perda-
maian dunia, dan sebagainya.

“Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang san-
gat gigih dalam memperjuangkan toleransi beragama 
dalam masyarakat majemuk. Bagi Wahid, toleransi 
bukan persoalan epistemologi sehingga membutuh-
kan definisi, tetapi aksiologi dari konsep-konsep yang 
bersifat normative dalam Islam. Ia hadir bersamaan 
dengan topik pembahasan pluralisme. Jika pluralisme 
membicarakan soal bagaimana realitas kemajemukan 
agama dapat diterima, maka toleransi adalah lebih 
menekankan bagaimana berperilaku dalam kema-
jemukan tersebut. Toleransi menurut Abdurrahman 
Wahid sesungguhnya bukanlah gagasan yang berdiri 
sendiri, tetapi menyatu dengan dimensi sosial dalam 
frame besar kehidupan berbangsa. Secara teoritik, tol-
eransi dalam pemikiran Abdurrahman Wahid ini juga 
bukan pemikiran yang terpisah dengan dimensi keag-
amaan (ulumuddin), tetapi merupakan proses dialogis 
antara keilmuan Islam (ulumuddin) dengan keilmuan 

nesia Bermartabat (Rabu, 29 Desember 2021). Namun, terutama, atas dasar fakta sejarah 
toleransi di Indonesia. Bahwasanya, kita tidak dapat menaruh peran Gus Dur di pinggiran. 
Gus Dur adalah putera pada zamannya yang turut hadir dalam transformasi situasi Indonesia 
sejak awal masa kemerdekaan, Orde Lama berganti Orde Baru hinggga memasuki Reformasi. 
Kiprahnya sebagai “pendekar” pembela hak-hak kaum minoritas mewarnai wajah optimis 
perjalanan bangsa ini sebagai negara “paling” toleran di mata dunia.
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humaniora yang menghasilkan sikap dan tindakan tol-
eran sebagai aksiologinya”. 13

Gus Dur menjadi pelantang suara sekaligus penggerak aksi 
yang menggaungkan pentingnya penghargaan terhadap martabat 
hak-hak asasi manusia yang diperjuangkan kelompok-kelompok 
masyarakat kecil Indonesia dalam kemajemukan yang ada sebagai 
penanda dari kemanusiaan universal di seluruh pelosok negeri. 
Kendatipun dianggap kontroversial karena sering melontarkan 
pandangan yang progresif melampaui zamannya (kontemporer), 
saya tidak sungkan menyebutnya sebagai seorang pahlawan rev-
olusioner pembela toleransi antaragama masa kini. Dengan demiki-
an, dapat disimpulkan bahwa bibit-bibit toleransi antara pemeluk 
agama sudah melekat sejak awal mula dalam kearifan lokal dan ter-
us berproses dalam perjalanan historis bangsa Indonesia. 

MENIMBANG ADANYA TOLERANSI ANTARA PEMELUK 
AGAMA DI INDONESIA SAAT INI

Di tengah luasnya samudera kemajemukan masyarakat, sudah 
sejauh manakah “bahtera toleransi lintas agama” itu berlayar un-
tuk menyapa masyarakat di wilayah periferi kepulauan Indonesia 
yang terjauh, terluar, dan terpinggirkan? De facto, Indonesia ada-
lah negara kepulauan yang penduduknya sangat beranekaragam. 
Enam agama besar diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu, Budha, dan Konghucu. Kemudian pada 2018 lalu, pemer-
intah mengabulkan gugatan para penghayat kepercayaan yang in-
gin diakui eksistensinya dan dijamin hak-haknya dalam menuaikan 
ibadah sesuai keyakinannya. Inilah khazanah keanekaragaman 
bangsa Indonesia  yang kaya dan penuh warna. Namun, kemolekan 
kemajemukan itu kadangkala dirusak oleh aksi intoleran yang jus-

13  Suwardiyamsyah, “Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Toleransi Beragama” 
dalam Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 7, No. 1, Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 
155-156.
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tru dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ag-
ama. Nyatanya, ada saja peristiwa konflik intoleran antara pemeluk 
agama yang menghantui kita belakangan ini. Di kancah interna-
sional, tantangan dunia adalah sekularisme yang menyingkirkan 
agama dari ruang publik melawan fundamentalisme agama yang 
menyuburkan praktik-praktik intoleran. Dalam konteks nasional, 
tantangan bangsa Indonesia berasal dari kaum agamawan yang fa-
natik dan ekstrimis sehingga merasa dirinya adalah tuan atas “ke-
benaran”, lantas merasa berhak mengafirkan dan menindas orang 
lain. 

Komisi Kebebasan Beragama Internasional di Amerika Serikat 
merilis peringkat Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam 
10 negara dengan kasus penistaan agama terbanyak di dunia. Lapo-
ran itu diterbitkan pada awal Desember 2020 dengan mengambil 
sampel 732 kasus dari 41 negara sepanjang 2014-2018. Peringkat 
Indonesia berada di atas Bangladesh, Saudi Arabia, Turki, dan Bah-
rain. Sementara itu, data yang dilansir Komisi untuk Orang Hilang 
dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan masih 
tingginya angka kekerasan atas nama agama di masa Presiden Joko 
Widodo jilid I (2014-2019). Koordinator KontraS, Yati Andriyani, 
pihaknya merinci mayoritas pelaku kekerasan dilakukan oleh sesa-
ma masyarakat sipil (163 kasus). Kemudian Pemerintah (177 kasus), 
Ormas (148 kasus), dan Polisi (92 kasus).  Umumnya, aneka konflik 
intoleran, seperti penistaan agama yang disertai dengan kekerasan 
atas nama agama dilakukan oleh kaum agamawan. Dengan berlind-
ung di balik ormas tertentu, misalnya, sekelompok orang berdalih 
membela agamanya. Lantas, mereka secara leluasa merasa berhak 
menghakimi orang lain sebagai kafir, mengintimidasi, mengeroyok, 
dan melakukan perusakan semena-mena. Kehadiran golongan ini 
tentu saja meresahkan dan merugikan banyak pihak, khususnya 
penganut agama yang dimusuhi.14 Aneka peristiwa yang kemudian 
menjadi viral di media sosial bahkan menyulut aksi intoleran yang 

14  Bdk. Fransiskus Sulaiman. Otor, “Membangun Kembali Dialog Keagamaan: Telaah 
Deskriptif-singkat atas Ensiklik Fratelli Tutti Menurut Paus Fransiskus” dalam Jurnal Dekon-
struksi, 3, 2021 (01), hlm. 41.
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lebih besar dan berdampak luas dalam hidup bermasyarakat. Da-
lam konteks inilah penguatan moderasi 15 beragama kiranya menja-
di solusi  yang baik untuk menjadi titik temu yang dapat meredam 
aneka kasus intoleran tersebut.

Dalam sub-topik pertama tulisan ini, kita sudah berkenalan 
dengan pemikiran Michael Walzer. Bagi dia, sekurang-kurangnya 
ada 3 gradasi makna dan praktik toleransi yang berkembang secara 
umum. Namun, kita masih bisa mempostulatkannya sampai pada 
level lebih tinggi yang merupakan bentuk penguatan moderasi be-
ragama. Strategi paling jitu melaksanakan penguatan moderasi be-
ragama dalam konteks keindonesiaan adalah dengan membuka ru-
ang yang seluas-luasnya pada dialog kemanusiaan-lintas iman. “…
Di level ketiga, kita memang sudah mengakui adanya perbedaan 
bahkan pada hal yang sangat prinsip, tetapi setiap pihak masih be-
lum membangun sikap saling terbuka dan belum ada upaya saling 
mengerti (mutual understanding). Pada level yang lebih tinggi ini, 
kita tidak hanya mengakui adanya perbedaan tetapi juga bersikap 
terbuka seraya mendukung, merawat dan merayakan perbedaan 
itu...” 16  

Dalam konteks agama-agama, dialog adalah komunikasi timbal 
balik yang bersifat progresif pada tingkat relasi, gagasan, aksi atau 
tindakan, dan pengalaman mengenai suatu pokok dan keheningan 
mendengarkan sapaan Allah dalam diri manusia.  Dalam prak-
tik moderasi beragama di Indonesia, kita semua dipanggil untuk 
“menjadi penggerak dalam kepedulian merawat persaudaraan 
dan cinta Tanah Air.” Lantas, unsur superior-mayoritas kiranya 
ditinggalkan. Di atas kertas, Islam secara nasional adalah agama 

15   Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke-sedang-an (ti-
dak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat 
kelebihan dan kekurangan). Dalam konteks beragama, sikap moderat adalah pilihan untuk 
memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah antara pilihan ekstrem yang 
ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi 
batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi be-
ragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu men-
gambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. 
Lih. Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama RI. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019. 
hlm. 17-18.

16   Henry Thomas Simarmata, dkk. Zamrud Toleransi Indonesia, 12
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mayoritas. Namun, Kristen, Katolik dan Hindu menjadi agama 
mayoritas untuk wilayah negara tertentu. Keduanya adalah unsur 
lokal yang khas dalam konteks Indonesia yang selama ini menjadi 
hasil kesepakatan pengikat persatuan bangsa. Kesepakatan itu me-
mastikan bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan segala 
perbedaan yang ada tidak semestinya menjadi faktor penghambat 
toleransi. Namun, harus dirayakan sebagai kekayaan yang mewar-
nai kehidupan berbangsa dan bernegara.17  Kita bisa berbeda dalam 
keyakinan. Namun, sejarah telah menyatukan segala perbedaan di 
antara kita. Inilah yang menjadi ikatan bagi kebersamaan kita.

Kendatipun demikian, usaha untuk melakukan penguatan mod-
erasi beragama tidak akan mudah. Mgr. Adrianus Sunarko dalam 
pidato pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Filsafat Ketuhanan 
di Auditorium STF Driyarkara menyatakan bahwa:

“(Saat ini) Indonesia sudah ‘post-sekular’ secara nor-
matif. Diskusi post-sekular tentang tempat agama 
dalam ruang publik sudah diantisipasi dalam per-
debatan yang melahirkan Pancasila. Dengan menge-
sampingkan posisi epistemik berhadapan dengan 
otonomi ilmu pengetahuan, dua tuntutan yang lain 
untuk agama agar inklusif dan menghargai martabat 
manusia sebenarnya juga dimaksudkan Soekarno keti-
ka berbicara tentang ketuhanan yang berkebudayaan, 
tanpa egoisme agama-agama. Tuntutan serupa se-
benarnya terkandung dalam Pancasila yang memuat 
Sila Ketuhanan, tetapi tidak berdiri sendiri melainkan 
sekaligus juga diikuti dengan prinsip kemanusiaan 
yang adil dan beradab, demokrasi dan keadilan sosial. 
Di situ sebenarnya terkandung pekerjaan rumah bagi 
agama-agama untuk memberikan pendasaran teologis 
sesuai sumber wahyu dan imannya masing-masing.” 18

17 Fransiskus Sulaiman Otor, “Membangun Kembali Dialog Keagamaan: Telaah 
Deskriptif-singkat atas Ensiklik Fratelli Tutti Menurut Paus Fransiskus”, hlm. 42.

18  Adrianus Sunarko, Agama di Zaman Post-Sekular: Tersingkir atau Mendominasi 
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Gereja Katolik sendiri melakukan transformasi fundamental 
dengan membarui cara pandangnya terhadap agama dan peng-
hayat kepercayaan lain melalui Konsili Vatikan II. Nostra Aetate 
adalah dekret Konsili Vatikan II yang mengatur tentang relasi den-
gan agama-agama dan kepercayaan non-Kristiani. Pada hakikatn-
ya, Gereja Katolik menghargai agama dan aliran kepercayaan lain. 
Oleh sebab itu, Gereja ingin juga berfokus pada tekad membangun 
dialog dan relasi atas dasar cinta kasih Allah kepada manusia:

“Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar 
dan suci di dalam agama-agama ini (non-Kristiani). 
Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan 
cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta aja-
ran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda 
dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi 
tidak jarang memantulkan sinar Kebenaran, yang men-
erangi semua orang. Namun Gereja tiada hentinya me-
wartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni “jalan, 
kebenaran dan hidup” (Yoh 14:6); dalam Dia manusia 
menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dalam Dia 
pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan di-
ri-Nya (2Kor 5:18-19). Maka Gereja mendorong para 
puteranya, supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, 
melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut 
agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang 
iman serta perihidup kristiani, mengakui, memelihara 
dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan mor-
al serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada 
mereka (NA art. 2).” 19

Demikianlah, para pemeluk agamanya harusnya merasa malu 
ketika mendiskriminasi pemeluk agama atau penghayat keper-

Politik, (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2019), 11.
19  Dokumen Konsili Vatikan II, penerj. R. Hardawiryana, (Jakarta: OBOR, 2013).
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cayaan lainnya. Bagaimanapun juga, kita harus menghormati ke-
benaran sumber wahyu dan iman masing-masing. Inilah yang 
menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita para pemeluk agama dan peng-
hayat kepercayaan sebagai upaya untuk menakhlikkan (to create/
to build) dialog keagamaan masih perlu diwujudkan sebagai salah 
satu cara merajut perdamaian dan merawat toleransi di bumi Indo-
nesia raya tercinta ini.

Akhirnya, sebagai suatu timbangan, tentu tidak adil bila hanya 
menyoroti dari sisi kasus-kasus intoleran saja. Nyatanya, ada begitu 
banyak kisah perjuangan tokoh kebangsaan yang sudah berupaya 
dan mampu menyalakan spirit toleransi lintas agama. Kemudian, 
menjadi viral di mana-mana. Begitu pula, perjuangan “tokoh tak 
dikenal” yang turut menjadi penggerak aksi toleran antaragama 
tetapi kisahnya luput dari perhatian banyak orang. Terutama, kare-
na jauh dari gegap gempita sorotan media sosial. 20 Menariknya, 
kisah-kisah perjuangan semangat toleran justru yang terjadi sela-
ma ini erat kaitannya dengan solusi moderasi beragama yang di-
gemakan pemerintah saat ini. Lantas, saya ingin menutup tulisan 
sederhana ini dengan melanjutkan kisah pengalaman di awal tu-
lisan ini.

***

Terus terang, saya merasa sedih mendengarkan pengakuan 
umat saya itu. Saya bisa memahami berbagai alasan teknis-adminis-
tratif yang membuat kawan saya tidak bisa menerima vaksin covid 
dosis kedua. Namun, tidak dengan alasan karena beda agama. Saya 
sedang berpikir untuk menyampaikan permohonan maaf karena 
tidak mampu memenuhi harapannya. Karena terlalu kepikiran, 
saya tidak menyadari beliau dari tadi mengajak saya ngobrol. “Ro-
mo,”panggilnya. “Atas dasar kemanusiaan, saya akan bantu kawan 
Romo.”

Puji Tuhan,” legah rasanya. Beliau mau mengawal seluruh pros-
20  Kisah-kisah inspiratif mengenai pengalaman nyata para tokoh yang memperjuan-

gankan toleransi lintas agama dapat dibaca dalam Simarmata, Henry Thomas, dkk. Indonesia 
Zamrud Toleransi.
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es vaksinasi dosis kedua kawan saya tanpa ribet sebagaimana yang 
ia bayangkan sebelumnya. sempat berkeberatan meskipun mema-
haminya. Akhirnya, kawan saya bisa menerima dosis vaksin kedua 
tanpa halangan berarti. Di saat-saat seperti ini, mungkin bagi orang 
tertentu perbedaan hanya menjadi batu sandungan. Hanya mere-
ka yang terbuka pada dialog dan mampu berdiskresi sajalah yang 
mampu mengatasi perbedaan yang ada demi mencapai nilai yang 
lebih mulia (higher value). Seperti yang dikatakan Gus Dur, “Perbe-
daan itu fitrah. Dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan 
universal.” 
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05 / Tindra Matutino Kinasih1 

Abstrak

Seringkali dalam kehidupan orang dengan gampangnya menyalahkan baik 
orang lain, keadaan atau apapun objek yang mudah disalahkan. Iri dengki, 
curiga adalah sifat-sifat yang saat ini sering terlihat dalam fenomena sosial. 
Tahun 2022 sebagai tahun moderasi dianggap sebagai cita-cita utopis bagi 
sebagian orang, dan sebagian orang lainnya optimis mencapainya. Per-
masalahannya adalah apa yang menyebebkan kita pesimis atapun optimis 
mencapainya? Dalam studi ini saya menggunakan studi reflektif melihat 
dasar dari kehidupan manusia Indonesia dengan merefleksikan Perjump-
aan Hinduisme dalam Penghayatan Kebatinan dalam Budaya Jawa. Orang 
yang telah dapat menemukan inti sejati dalam dirinya maka orang itu akan 
mendapatkan keselamatan. Ketika orang sudah menemukan dirinya, maka 
orang akan menerima orang lain. Dengan bisa menerima orang lain ba-
rulah awal harapan toleransi bisa diwujudkan. Sejarah kehidupan Orang 
Jawa ini menjadi saksi bagaimana gerakan moderasi sebagai perwujudan 
Martabat kebangsaan menjadi dasar yang sudah dihidupi sejak zaman da-
hulu. Gerakan moderasi bukanlah sesuatu yang jauh dan atau berada jauh 
di luar Indonesia. Dari narasi dan tulisan ini bisa dilihat bahwa moderasi 

1  Penulis adalah seorang Dosen, Peneliti dan Profesional Trainer. Saat ini menjabat 
sebagai Direktur Kajian Budaya dan Moderasi Beragama LKPMB (Lembaga Kajian Pendidikan 
dan Moderasi Beragama) Indonesia dan Juga Sebagai Sekretaris Perkumpulan AMERTA. Per-
nah menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma Yogya-
karta. Menyelesaikan S1 di STF Drijarkara Jakarta. Melanjutkan S2 di Perguruan Tinggi Negeri 
UPN Veteran Jakarta Jurusan MM SDM. Saat ini sedang menyelesaikan S3 di Universitas Na-
sional Jakarta Jurusan Ekonomi Politik.

MODERASI BERAGAMA 
SEBAGAI KEKHASAN 

HIDUP BANGSA
Studi Reflektif  Perjumpaan Hinduisme dalam Penghayatan 

Kebatinan dalam Budaya Jawa
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menjadi wujud martabat dan nafas kehidupan berbangsa. Keterbukaan ter-
hadap unsur-unsur dari luar tanpa menghilangkan keaslian menjadi wu-
jud martabat Kehidupan. Cita-cita menjaga harmoni adalah falsafat dasar 
orang jawa dalam menjalani kehidupan.
Kata Kunci : Hinduisme, Kebatinan, Jawa, Samsara, Moksa, Harmoni, 
Moderasi 

PENDAHULUAN “Sebuah Tesis”

Di zaman kekinian orang seringkali menyalahkan keadaan yang 
dianggapnya tidak berpihak dengan dirinya. Apapun yang sebe-
narnya baik kerapkali diangggap tidak baik. Sebagai satu contoh 
jika ditanya apakah kita puas dengan pemimpin kita?sebagian dari 
kita pasti menjawab kurang puas. Memang di era kekinian mencari 
sosok pemimpin yang ideal memang susah karena keidealan itu ti-
daklah dibarengi dengan kenyataan yang ada. Seringkali kita susah 
untuk berdamai dengan kenyataan.

Satu contoh di atas adalah secuil realita ketidakpuasan kita ter-
hadap kenyataan yang ada. Bukan berarti “berdamai dengan ken-
yataan” adalah sikap menyerah, pasrah dan tidak mau berusaha. 
Tetapi maksud penulis dengan “berdamai dengan kenyataan” kita 
akan diajak untuk lebih bersyukur dan menghargai setiap cipta dan 
karya dari seseorang, baik itu karya yang besar ataupun yang kecil.

Seringkali orang tidak menjadi dirinya sendiri, memainkan per-
an yang sebenarnya bukan perannya. Secara tidak sadar kita akan 
merasa tidak tenang ketika ada orang disekitar kita yang “lebih” 
dari kita. Fenomena yang menurut penulis kental dalam kehidupan 
sekarang adalah fenomena gaya dan daya. Kadang orang mengejar 
“gaya” (baik gaya hidup, gaya bergaul, gaya berbicara dll) tanpa 
melihat “daya” yang kita miliki. Inilah yang kerap kali menyebab-
kan orang terjebak dalam “keunikan” kehidupan ini.

Iri hati, stress, prasangka buruk, curiga, korupsi adalah sebagian 
sikap negatif yang timbul karena kurangnya keseimbangan antara 
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“gaya dan daya”. Ada beberapa kasus bunuh diri, pemerkosaan, 
pencurian, perampokan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Banyak 
juga orang menjadi sangat sensintif mudah marah, penuh curiga 
dan prasangka buruk terhadap orang lain.Pertanyaan lebih lebih 
lanjut adalah mengapa hal-hal ini menjadi sangat biasa terjadi? Apa 
yang menyebabkannya? Jika hal mendasar dalam hidup sebagai 
pribadi saja belum bisa teratasi dengan baik, lantas bagaimana kita 
bisa hidup bermasyarakat yang penuh perbedaan ini?

Tahun 2022 ini adalah tahun Toleransi, namun kini yang masih 
banyak terlihat kita seringkali dibenturkan isu-isu mengenai toler-
ansi.  Munculnya kasus-kasus intoleran, Polarisasi Agama dalam 
identitas Politik, Eksklusifitas di masyarakat Contoh: menjamurnya 
perumahan, kos, hanya untuk agama tertentu) hingga Takviri: mu-
dahnya mengkafirkan kelompok lain sehingga seolah-olah boleh 
melakukan tindakan kekerasan fisik, selain kekerasan psikologis, 
dan kekerasan verbal adalah beberapa potret nyata wajah keberag-
aman di Indonesia.

Narasi-narasi yang terbangun dalam kehidupan nyata di Indone-
sia yang dituangkan penulis dalam paragraf -paragraf sebelumnya 
memiliki benang merah permasalahan menghidupi keberagaman 
di Indonesia,yaitu kurang menyadarinya orang-orang Indonesia 
saat ini mengenai sejarah dibangunnya Indonesia. Kurang men-
yadarinya siapa kita dan bagaimana posisi kita sebagai manusia 
Indonesia, dan bagaiamana kita harus bersikap sebagai manusia 
Indonesia adalah sesuatu yang sangat perlu lagi digali lebih dalam.

Banyak para ahli beranggapan ada degaradasi moralitas, adap-
ula yang berpendapat bahwa pola pendidikan atau kurikulum pen-
didikan yang perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkem-
bangan zaman. Bagi penulis ada hal yang paling penting yang 
seringkali dilupakan orang, padahal ini yang menjadi kekhasan dan 
paling fundamental bagi manusia, yaitu dimensi spiritual. 

Bagi penulis orang yang berkharisma dan dapat dijadikan panu-
tan adalah orang yang memiliki kharisma spiritual atau suci. Orang 
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suci akan tampak cerdas walaupun mungkin dia tidak pintar, na-
mun karena kesuciannya itulah dia tampak pintar. Sebaliknya orang 
pintar belum tentu terlihat berkharisma. Hal inilah yang menjadi 
kurang di era kakinian. Orang mulai meninggalkan yang menjadi 
kekhasan manusia timur selain akan budi, yaitu dimensi spiritual. 
Namun kerap kali kita disajikan hal-hal yang mungkin terlihat suci 
namun ternyata itu semua hanyalah “adegan” belaka. Hal inilah 
yang kadang membuat kita takut melakukan hal-hal yang suci dan 
benar. Takut di cap munafik, berpura-pura dll. Kita seringkali lupa 
bahwa kesucian atau bertindak benar itu muncul dari ketulusan 
jadi janganlah kita takut untuk berbuat baik dan benar.

Maka dari itu penulis merasa tertarik ingin mengkaji salah satu 
kekhasan dimensi spiritual yang ada dalam budaya Indonesia, yai-
tu Mistik dalam Kebatinan Jawa. Salah satu penyebab sikap-curiga, 
hilangnya sikap santun, tata krama dan iri hati disebabkan karena 
sudah lunturnya budaya bangsa dalam masyarakat. Budaya adalah 
sebuah alur sikap yang di budi (pikir) dan doyo=roso (dirasakan). 
Salah satu peninggalan berharga bagi spiritual Jawa menurut penu-
lis adalah Seni menanggapi segala hal dengan roso. Bagi Penulis, 
roso inilah yang menjadi salah satu hal mendasar dalam unsur mis-
tik dalam Jawa. Tulisan ini mengajak pembaca untuk masuk da-
lam petualangan Intelektual Alam Pikir Jawa dan juga Petualangan 
Spiritual dalam budaya Jawa.

Banyak pandangan menyebutkan bahwa agama orang Jawa 
adalah Kejawen. Jawa dan kejawen seolah adalah dua wajah ke-
ping mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainn-
ya. Kejawen bisa jadi merupakan suatu sampul atau kulit luar dari 
beberapa ajaran yang berkembang di Tanah Jawa, semasa zaman 
Hinduisme, Budhisme, Islam bahkan mungkin juga hingga zaman 
kekinian. Dalam perkembangannya, penyebaran Islam, Kekristenan 
dan agama-agama apapun yang ada di tanah Jawa juga dibungkus 
oleh ajaran-ajaran terdahulu, bahkan terkadang melibatkan aspek 
kejawen sebagai jalur perantara yang baik bagi penyebarannya. 
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Secara menyeluruh budaya Jawa tidak bisa lepas dengan Hin-
duisme karena lamanya periode Hindu di pulau Jawa. Maka dari 
itu buku ini akan membahwa secara mendetail tentang konsep 
Hinduisme yang nantinya menjadi penghubung dan pisau analisis 
tentang kebatinan dan kebudayaan Jawa. Dasar inilah yang sangat 
perlu kita  kenal saat ini untuk terus memperjuangkan Moderasi 
beragama di Indonesia.

ASPEK KUNCI HINDUISME DAN PENGARUHNYA DALAM 
BUDAYA JAWA2 

Hindu sebagai sebuah istilah bukanlah berasal dari orang-orang 
lokal india sendiri. Hindu sendiri berasal dari bahasa Persia yang 
menunjuk “India”3. Orang-orang Hindu menyebut agama mereka 
“dharma abadi” (sanatana dharma)4 . Dharma digunakan dalam dua 
pengertian yang berbeda. Pertama Dharma adalah apa yang tertulis 
dari teks-teks suci, khususnya dalam teks-teks yang berkenaan den-
gan adat Hindu. Kedua dalam pemakaian yang lebih luas, dharma 
menunjukan pengandaian-pengandaian religius dimana hukum itu 
bertumpu5.  

N. J. Krom dalam bukunya yang berjudul De Hindoe – Javaan-
sche Tijd memberikan  gambaran tentang  kecenderungan Hindu-
isme yang dianggap mempunyai  pengaruh yang dominan di Alam 
Melayu. Kecenderungan tersebut turut menjelaskan bahawa Islam 
menurut pandangan mereka juga tidak dapat menyaingi kepentin-
gan Hinduisme di Alam Melayu. 

Manusia senyatanya ingin mendapatkan keselamatan yang aba-
di, begitupula dalam ajaran Hindu pasti juga menawarkan suatu 
jalan keselamatan. Keselamatan dari lingkaran samsara dan pen-
deritaan dunia menjadi penawaran akan suatu keselamatan dalam 
Hinduisme. Dunia samsara artinya suatu keadaan yang digambar-

2  Dikembangkan dari buku yang penulis tulis yang berjudi “Mistik Ketimuran-Per-
jumpaan HInduisme Dengan Pengahayat Kebatinan Dalam Budaya Jawa” Penerbit Depublish, 
Yogyakarta 2018.

3  Robert C. Zaehner,  1966, Hinduism, Oxford : Oxford University, hlm. I.
4  Robert C. Zaehner,  1966, Hinduism, Oxford : Oxford University, hlm. 2.
5  Bdk  Robert C Zaehner,  1966, Hinduism, Oxford : Oxford University, hlm. 2.



52

kan dengan adanya ruang dan waktu, sebab dan akibat. Jadi jelas-
lah bahwa dalam alam pikiran Hindutujuan setiap orang adalah 
lepas dari lingkaran waktu dan perbuatan. Karya keselamatan ini 
dalam konsep Hindu disebut moksha atau mukti.

Dalam Hinduisme klasik ada sebuah istilah lagi yang maknanya 
berpengaruh bagi perkembangan Hinduisme, yaitu brahman. Brah-
man dapat berarti sebagai sebuah ilmu atau ucapan yang suci, suatu 
nayanyian atau mantera sebagai pernyataan yang kongkrit dari hik-
mat rohani6  istilah brahman dalam Hinduisme klasik melukiskan 
baik keadaan kodrati jiwa yang telah mendaptkan moksha maupun 
sumber dari mana seluruh keberadaan ini bersumber. Brahman ini 
pula-lah yang menghubungkan antara dunia samsara dan mokhsa. 
Jadi dari alur penjelasan di atas dapat dilihat bahwa brahman, dhar-
ma, mokhsa, samsara, karma adalah konsep-konsep kunci dalam 
pemikiran Hinduisme klasik7.

Dalam Hinduisme ketika seseorang membicarakan tentang 
Samsara, Karma, Dharma dan Moksha ada sebuah pengandaian 
yang mendasar yaitu keabadian Jiwa. Jiwa manusia dalam ajaran 
Hindu bersifat kekal itulah paham yang mana menjadi dasar da-
lam konsep samsara. Samsara adalah sebuah dunia yang yang di-
gambarkan oleh orang Hindu sebagai keadaan yang selalu beru-
bah-ubah. Segala yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara 
belaka. Kekekalan hanya ada ada dalam jiwa. Peristiwa-peristiwa 
yang ada di dunia ini terus berlangsung dan berganti tanpa henti. 

Kematian badan adalah wajar dalam manusia. Tubuh manusia 
hanyalah media jiwa untuk mencapai pembebasan dari lingkaran 
samsara ini. Oleh karena itu ketika seseorang meninggal maka jiwa 
itu akan mengarah kemana itu tergantung dari perbuatan yang 
dilakukan selama ia hidup. Selama jiwa belum mendapatkan pem-
bebasan atau keselamatan maka jiwa itu akan dilahirkan kembali ke 
dunia dengan tubuh atau wujud yang lain.

Pengambaraan akan perih dan menjengahkannya keterulangan 
6 DR. Harun Hadiwijono, 1971,  Agama Hindu Dan Budha, Jakarta : Percetakan BPK 

, hlm. 25.
7  Robert C. Zaehner,  1966, Hinduism, Oxford : Oxford University, hlm. 6.
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hidup dalam lingkaran samsara ini dilukiskan dalam Maitri Upani-
shad (1.3-4);

“In this body, which is afflicted with desire, anger, covetous-
ness, delusions, fear, despondency, hunger thirst, senility, 
death, disease, sorrow, and the like, what is the good enjoy-
ment of desires?...In this sort of cycle of existence (samsara) 
what is the good of enjoyment of desires, when after a man 
has fed on them there is seen repeatedly his return here to 
earth? Be pleased to deliver me. In this cycle of existence I 
am like a frog in a waterless well.”8

 Maitri Upanishad 1.3-4 

Dalam sajak ini terlihat betapa manusia sangat ingin terbebas 
dari lingkaran samsara ini. Segala kenikmanatan dunia, kepedihan, 
sakit, senang, sedih dan segala yang ada di dunia ini adalah keter-
ulangan yang menjemukan. Keberadaan dalam lingkaran samsara 
ini tak hanya dialami oleh manusia saja. Dewa-dewa dan bahkan 
kuasa-kuasa alam tak kan luput dari arus samsara.

Penganut Hindu percaya bahwa jiwa yang belum mendapat-
kan keselamatan atau terbebaskan akan menjalani hidup di dun-
ia ini lagi dengan wujud yang baru. Perubahan wujud yang baik 
atau yang buruk itu tergantung dari perbuatan-perbuatan yang 
dilakuakan dikehidupan yang lampau. Apa yang dilakukan dike-
hidupan sebelumnya akan mendapatkan akibatnya dikehidupan 
yang mendatang. Itulah yang dinamakan hidup dalam lingkaran 
samsara. 

Kelahiran atau reinkarnasi yang terus menerus inilah yang me-
munculkan hasrat terbebas dari “kurungan” ini. Oleh karena itulah 
rantai sebab-akibat itu harus diputus.  Konsep karma melahirkan 
konsep samsara yakni perputaran kelahiran. Dalam Samsara nasib 
manusia berada dalam perputaran kelahiran, ia dilahirkan, ia hidup, 
ia mati, dan kemudian ia dilahirkan kembali. Itulah yang namanya 

8  Data diunduh dari http://shawcss.tripod.com/Hinduism_online/Beliefs/Beliefs_
print.html, tanggal 12 agustus 2011, pukul 13.20.
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derita Samsara yang tiada akhirnya, hanya orang yang telah men-
capai atman yang mulia dapat lepas dari samsara itu. Lingkaran 
samsara inilah pula yang secara sadar dan tak sadar mempengha-
ruhi konsep dan cara hidup orang Jawa.

KARAKTERISKTIK KEBUDAYAAN JAWA9 

Kebudayaan Jawa secara prinsip itu selalu terbuka dengan 
datangnya pengaruh kebuadayaan asing. Dalam membincang ten-
tang kebudayaan Jawa, maka akan dibagi dalam tiga tahap perkem-
bangan yang berbeda. Masa pra Hindu-Buddha, Masa Hindu-Bud-
dha dan Masa Islam adalah masa-masa yang dapat memberikan 
karakteristik kebudayaan Jawa. Masa pra Hindu-Buddha ditandai 
dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan inilah yang menja-
di kepercayaan asli kebudayaan Jawa. Pada zaman ini warna got-
ong-royong dalam masayarakat juga sudah terlihat sebagaisebuah 
solidaritas asli hidup orang Jawa.

Dalam masa Hindu-Budha ada sebuah pandangan baru ten-
tang Tuhan. Tuhan digambarkan sebagai Realitas Tertinggi sebagai 
Yang Mutlak, yang tak dapat ditembus dengan akal budi kita. Sebab 
Yang Mutlak pada hakekatnya adalah halus, tak berwujud dan esa. 
Alam semesta dengan segala isinya ini mengalir dari Yang Mutlak 
ini. Manusia itu secara badani dan rohani adalah suatu penjelmaan 
dari Yang Mutlak ini. Yang Mutlak itu meliputi seluruh bagian ma-
nusia. Oleh karena itu tak ada perbedaan antara Yang Mutlak den-
gan Manusia. Manusia yang merasa mempunyai “jiwa perorangan” 
dan tidak menyadari bahwa yang ada itu sebenarnya hanya Yang 
Mutlak, dia terikat oleh kelahiran kembali. 

Dalam masyarakat Jawa masa Islam terbagi dalam dua peng-
golongan. golongan Santri dan golongan Abangan yang juga terb-
agi dalam dua golongan, golongan wong cilik dan golongan pri-

9  Dikembangkan dari buku yang penulis tulis yang berjudi “Mistik Ketimuran-Per-
jumpaan HInduisme Dengan Pengahayat Kebatinan Dalam Budaya Jawa” Penerbit Depublish, 
Yogyakarta 2018.
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yayi. Golongan Santri adalah golongan Islam-putihan. Golongan 
ini adalah golongan yang taat beragam Islam. Ciri golongan ini 
adalah ketaatannya untuk melakukan shalat lima waktu sehari dan 
berpuasa pada bulan Ramadhan. Keadaan ini terjadi karena para 
wali yang merupakan arsitek penyiaran Islam di Jawa, mengambil 
garis lunak terhadap unsur-unsur kepercayaan lama.

Golongan abangan adalah golongan Islam yang tidak sepenuhn-
ya melakukan ajaran Islam. Dalam golongan ini ada dua jenis golon-
gan yang dibedakan berdasarkan status ekonominya, golongan 
wong cilik dan priyayi. Golongan wong cilik adalah golongan yang 
meletakkan dasar kepercayaannya pada tradisi asli yaitu Animisme 
dan Dinamisme. Kalau golongan ini dahulu hanya dilengkapi un-
sur Hindu-Buddha dan Budaya Jawa, maka sekarang mendapat 
tambahan unsur baru, yaitu Islam. Golongan ini mempunyai acara 
inti berupa slametan atau sesaji.

Golongan Priyayi adalah golongan keluarga istana dan pejabat 
pemerintahan.  Senada dengan golongan wong cilik, kaum pri-
yayi juga didasarkan pada mistik Hindu-Buddha. perubahannya 
ialah, kalau dulu ia hanya dilengkapi oleh unsur-unsur Jawa dan 
Animisme-Dinamisme, sekarang mendapat tambahan unsur baru, 
yaitu Islam. Golongan ini mempunyai ciri memperluas kehidupan 
batin atau “roso”. Dalam hal-hal tertentu mereka sering melakukan 
semedi. Dari golongan inilah kemudian lahirlah tokoh-tokoh aliran 
kebatinan Jawa. 

Dalam setiap perkembangannya dapat dilihat bahwa karakter-
istik kebudayaan Jawa selalu terbuka terhadap kebudayaan-kebu-
dayaan dari luar namun tidak mengilangkan hal-hal yang men-
dasar dari nilai-nilai asli Jawa. Hal ini dapat dilihat dari dari contoh 
kongkret bahwa raja-raja dulu tidak eksklusif terhadap suatu ag-
ama. Semua unsur yang mendukung bagi perkembangan budaya 
diambil namun unsur-unsur asli tetap menjadi hal yang mendasar.
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PERJUMPAAN HINDUISME DENGAN PENGHAYATAN KE-
BATINAN DALAM BUDAYA JAWA
– Sebuah Wujud Reflektif Jalan Tengah Moderasi

Hindu menawarkan moksha sebagai jalan keselamatannya. 
Meminjam istilah Hindu tentang moksha, kebatinan pun tentunya 
juga menawarkan sebuah jalan keselamatan. Moksha dalam kebati-
nan juga identik dengan jalan pelepasan. Kebatinan juga mengha-
yati bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup saat ini berpengaruh 
pada hidup yang kemudian.

Konsep harmoni dalam alam pikir Jawa mengidentikan adanya 
kesatuan dari semua yang ada di alam semesta ini. Dalam pikiran 
Jawa ada istilah Sangkan Paraning Dumadi sebagai asal muasal dan 
tujuan segala sesuatu diidentikan dengan Yang Mutlak. Dalam kon-
teks Hindu Yang Mutlak dan yang merupakan awal dan asal ser-
ta ini disebut Brahman. Brahman adalah satu-satunya kasunyatan. 
Begitupula Yang Mutlak dalam kebatinan memiliki sifat “tan kena 
kinaya apa”. Artinya Yang Mutlak ini tak bisa dijelaskan dan pun 
tak bisa dibayangkan. Plato mengatakan bahwa Idea adalah ses-
uatu yang nyata dan yang materi hanya bayangan semu. Begitu-
pula dengan alam pikir Jawa segala materi yang ada di dunia ini 
itu hanya kenyataan semu saja, sedangkan yang menjadi kenyataan 
(kasunyatan) adalah Yang Mutlak. Sejalan dengan alam pikir Jawa, 
Hinduisme juga berpendapat serupa. Baginya pengalaman rohani 
adalah Brahman itu sendiri sedangkan yang materi adalah sesuatu 
yang tidak nyata.

Dalam konsep Hindusime kita mengenal tentang sintesis At-
man-Brahman. Sintesis ini adalah identifikasi jiwa individual (At-
man) dengan dasar semesta alam (Brahman).  Atman adalah Jatidiri 
manusia yang terdalam (Psiskis), sedangkan Brahman adalah Prin-
sip pertama alam semesta (Kosmis). Atman dan Brahman merupa-
kan dua aspek berbeda dari satu kenyataan yang sama. Atman mer-
upakan aspek subjektif dari seluruh kenyataan, sedangkan Brahman 
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adalah Aspek Objektif atau keluasan dirinya. Atman dan Brahman 
ini ternyata ada dalam alam pikir jawa. Pada manusia Jawa, unsur 
rohani menjadi hakekat yang terdalam dalam diri manusia, berarti 
juga sama dengan atman dalam Hinduisme. 

Kerohanian atau identifikasi jiwa manusia inilah yang senyatan-
ya ada pada manusia. Manusia menjadi bagian dari keseluruhan 
alam semesta. Maka berarti atman adalah juga identik dengan 
Brahman(jika dalam konsep Hinduisme) dan jiwa manusia adalah 
bagian dari Sangkan Paraning Dumadi (jika menilik pada alam pikir 
jawa). Sebagai manusia tentunya lahir dalam wujud badan. Badan 
inilah yang menjadi materi yang melahirkan keakuan dalam diri 
manusia. Jadi individualisme tumbuh dan melupakan hakekatnya 
sebagai bagian dari alam semesta, jika manusia mengabaikan apa 
yang dinamakan “roso’. 

Roso adalah pengalaman rohani dari jiwa manusia yang jika 
dikembangkan akan menemukan atman-nya. Dan jika atman-nya 
ditemukan berarti kesejatiaan manusia, hakekat manusai yang ter-
dalam, dan Brahman sebagai Sangkan Paraning Dumadi ditemukan 
dalam hidup. Sistem mencari dan kembali pada hakekat yang ter-
dalam inilah yang menjadi jalan pelepasan bagi para penghayat 
kebatinan. Jadi dapat dilihat bagi para penghayat kebatinan men-
cari atman dalam diri dan kembali bersatu dengan Sangkan para-
ning Dumadi adalah menjadi tujuan hidup yang menyelamatkan. 
Menyelaraskan Jagad cilik dengan Jagad gedhe guna mencapai 
harmoni kehidupan adalah jalan keselamatan bagi para penghayat 
kebatinan. 

MODERASI SEBAGAI NAFAS HIDUP- SINTESIS KEARIFAN 
LOKAL 

Inti hidup persembahan kurban dalam Hindu ternyata juga 
sangat berpengaruh dalam perkembangan mistik masyarakat Jawa 
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hingga kini. Hal ini bisa kita lihat dalam praktek kehidupan ber-
masyarakat dalam upacara “Nyadran”. Nyadran adalah upacara 
yang diadakan untuk menghormati roh leluhur. Dalam konteks 
Hindu upacara pengorbanan terhadap roh leluhur tidaklah jelas 
ada, namun karena inti asli keimanan Jawa adalah penghormatan 
kepada leluhur maka unsur inipun tidak hilang. Pemujaan arwah 
roh leluhur tidak dikenal di India, tempat asal agama Hindu. Pemu-
jaan arwah para leluhur adalah watak asli kehidupan keagamaan di 
Indonesia secara umum dan di Jawa secara khusus.

Konteks kebutuhan akan upacara kurban ini dicatat oleh Mpu 
Praranca dengan begitu jelas dalam Negarakertagama. Upacara 
Nyadran itu merupakan peninggalan upacara Srada yang dilaku-
kan oleh Prabu Hayam Wuruk. Upacara itu dilakukan oleh Prabu 
Hayam Wuruk untuk memperingati wafatnya Rajapatni10 . Dalam 
perkembangannya, pun setelah Islam masuk upacara ini tetap 
dilakukan dengan istilah Nyadran. Upacara ini biasanya dilaku-
kan di sebelah makam dalam bulan arwah atau Ruwah yakni bulan 
Sya’ban. Bulan Sya’ban adalah bulan sebelum masa puasa Ramad-
han.

Agama Hindu sudah sangat meresap pada tulang sumsum ke-
hidupan masyarakat Jawa. Inti ajaran Hindu adalah bagaimana 
seseorang itu dapat lepas dari ikatan samsara. Keterulangan hidup 
di dunia ingin dikalahkan dengan mendapatkan mokhsa atau pele-
pasan. Salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mewujudkan 
cita-cita tersebut adalah dengan memisahkan badan materi halus 
dan materi kasar. Jalan pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara 
Yoga. Yoga yang banyak dilakukan dan diterapkan di Jawa adalah 
Rajayoga yakni yoga yang didasarkan pada pernafasan: penarikan 
nafas, panahanan nafas dan penghembusan nafas11 .

Orang yang telah dapat menemukan inti sejati dalam dirinya 
maka orang itu akan mendapatkan keselamatan. Serupa dengan 

10  Prof. Dr. Slamet Muljana, 1968, Runtuhnja Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnja 
Negara-negara Islam di Nusantara, Djakarta :Bhratara, hlm. 237.

11  Prof. Dr. Slamet Muljana, 1968, Runtuhnja Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnja 
Negara-negara Islam di Nusantara, Djakarta :Bhratara, hlm. 239.
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pandangan Hindu tentang moksha sebagai jalan keselamatan, ke-
batinan Jawa pun juga menawarkan hal yang serupa. Keselamatan 
akan dicapai ketika seorang dapat menyeimbangkan harmoni da-
lam diri dengan alam semesta. Itulah jalan bagi warga kebatinan 
untuk dapat terbebas dalam samsara hidup. Segala hal yang semula 
tak beraturan menjadi jelas beraturan ketika sang aku ini memper-
oleh keselamatan. Keselamatan ini diperoleh dengan Manunggaling 
Kawula Gusti atau bersatunya manusia dengan Tuhan dan mengar-
ahkan pada kesatuan akan asal dan tujuan (sangkan paraning duma-
di). 

Sejarah kehidupan Orang Jawa ini menjadi saksi bagaimana ger-
akan moderasi sebagai perwujudan Martabat kebangsaan menjadi 
dasar yang sudah dihidupi sejak zaman dahulu. Gerakan moderasi 
bukanlah sesuatu yang jauh dan atau berada jauh di luar Indone-
sia. Dari narasi dan tulisan ini bisa dilihat bahwa moderasi menjadi 
wujud martabat dan nafas kehidupan berbangsa. Keterbukaan ter-
hadap unsur-unsur dari luar tanpa menghilangkan keaslian menja-
di wujud martabat Kehidupan. Cita-cita menjaga harmoni adalah 
falsafat dasar orang jawa dalam menjalani kehidupan. Ketika orang 
sudah menemukan dirinya, maka orang akan menerima orang lain. 
Dengan bisa menerima orang lain barulah awal harapan toleransi 
bisa diwujudkan.
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HAKIKAT PEREMPUAN

Hakikat perempuan yaitu diciptakannya perempuan oleh Sang 
Pencipta sebagai insan yang unik. Keunikan perempuan yang tak 
terbantahkan dari zaman ke zaman yaitu perempuan memiliki 
perasaan yang kuat dibandingkan laki-laki. Kemampuan multi-
tasking (serba bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu ber-
samaan) pada perempuan merupakan salah satu pengaruh dari 
kekuatan perasaan pada perempuan. Perempuan bisa memperkira-
kan perasaannya dibarengi dengan rasio saat melakukan beberapa 
aktivitas bersamaan. Kekuatan perasaan perempuan menjadikan 
perasaan empati yang besar ketika menghadapi situasi di sekitarn-
ya, sehingga seringkali perempuan dapat menjadi pendengar yang 
baik dan memberikan solusi atau keputusan berdasar pada pertim-
bangan rasa. 

Namun terkadang perempuan juga memiliki kemampuan bic-
ara lebih banyak daripada laki-laki, sehingga pada saat berkumpul 
bersama temannya, perempuan memiliki banyak topik yang dib-
incangkan dan dapat meriuhkan suasana. Perempuan juga mudah 
menangis sehingga mudah meluapkan kesedihannya, sehingga 
membuat orang lain bisa lebih memahaminya. Hal yang penting 

MARTABAT
PEREMPUAN 

SEBAGAI MARTABAT 
BANGSA

06 / Elina Dian Karmila
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dari perempuan adalah sifat perasanya yang dalam membuat per-
empuan lebih introspeksi diri dan berasumsi bahwa ada yang ku-
rang dalam dirinya. Karena itu, perempuan lebih cepat tanggap un-
tuk mengatasi kekurangannya. 

Seringkali keunikan perempuan tersebut dimaknai sebagai in-
ferioritas, tanpa melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa 
sentuhan perasaan dalam menjalankan aktivitas merupakan salah 
satu unsur yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena di negara kita 
masih erat dengan budaya patriarki yang menganggap bahwa 
kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Budaya patriarki menggiring perempuan dengan sebutan wani-
ta. Secara etimologis, wanita berasal dari bahasa Sansekerta ‘vanita’ 
yang artinya ‘yang diinginkan’. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
panggilan wanita bukan merujuk pada perbedaan jenis kelamin tapi 
sebagai objek yang diinginkan oleh laki-laki. Kata vanita kemudian 
diserap oleh bahasa Jawa Kuno menjadi wanita. Leluhur menjad-
ikan makna wanita sebagai akronim dari ‘wani ditata’ yang artinya 
berani ditata atau harus taat dan tunduk. Sehingga wanita bernilai 
lebih rendah daripada laki-laki.

Berbeda dengan kata perempuan yang secara etimologis berasal 
dari kata ‘empu’ yang artinya tuan, orang yang berkuasa, kepala, 
hulu, atau yang paling agung. Sehingga perempuan bernilai sejajar 
atau bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Panggilan perem-
puan menunjukkan adanya keberdayaan, penghargaan, dan peng-
hormatan dibandingkan jika dipanggil wanita. 

PEREMPUAN; REALITAS DAN IDEALITAS

Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum Is-
lam datang, khususnya di zaman jahiliyah, perempuan dipandang 
tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perem-
puan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak ber-
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hak memiliki harta. Karena itu, budaya merendahkan perempuan 
adalah budaya jahiliyah yang harus ditinggalkan. Budaya inilah 
yang sekarang kita kenal dengan budaya patriarki.1

Zaman dahulu sebagian besar kaum perempuan dipingit dan 
dibelenggu. Mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, berkarir, dan 
bekerja. Perempuan hanya sebagai penjaga sumur, dapur, dan ka-
sur yang hanya sebatas menjalani urusan domestik. Perempuan 
tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan 
mengambil keputusan.   

Mansour Fakih, mengidentifikasi kesenjangan perempuan da-
lam lima bentuk, pertama, kekerasan terhadap perempuan, perem-
puan cenderung dianggap lebih lemah dari segi fisik dan hal ini 
perempuan kerapkali berpotensi sebagai korban kekerasan. Ke-
kerasan ini bisa berwujud pada kekerasan fisik, seksual ataupun 
psikologis. Kedua, adanya marginalisasi atau pemetaan sikap ter-
hadap perempuan. Kita seringkali melihat hal tersebut terjadi da-
lam ranah domestik maupun publik yang telah meminggirkan hak 
kaum perempuan. Ketiga, terdapat subordinasi perempuan yang 
menganggap posisi perempuan menempati urutan kedua dalam 
struktur masyarakat. Keempat, adanya stereotip negatif terhadap 
keberadaan perempuan, citra perempuan yang cenderung sensitif, 
irasional, lemah dan tidak independen menyebabkan perempuan 
mengalami banyak diskriminasi sehingga menjadikan beban ganda 
untuk hidup bagi kebanyakan perempuan. Kelima, ketidakadilan 
gender tersebut pada prakteknya saling mempengaruhi, misal-
nya, antara marginalisasi dan subordinasi. Lantaran perempuan 
telah dilabel negatif karena sifat lemah dalam segi finansial atau 
ekonomi, laki-laki merasa mempunyai hak melakukan kekerasan 
fisik atau seksual terhadap kaum perempuan.2 

Perempuan memiliki peran penting dalam mewujudkan mas-
yarakat yang damai dan sejahtera. Perempuan sebagai ibu, member-

1  Mulia, Musdah. Kemuliaan Perempuan dalam Islam.(Jakarta:Elex Media Kom-
putindo, 2014)

2  Rosida, Anis. “Wacana Modernasi dalam Tantangan Peradaban, Peran Perempuan 
sebagai Tonggk Sejarah Arab Saudi,” PALITA: Journal of Social Religion, Vol.3, No.1 (2018).
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ikan pemahaman kepada anaknya mengenai hal baik buruk, benar 
salah, termasuk menanamkan sikap arif, bijak, toleran ketika berin-
teraksi dengan orang lain. Perempuan sebagai istri, mendampingi 
suaminya menjalankan aktivitasnya, memberikan masukan pada 
suaminya ketika mengalami keresahan dalam berbagai urusan, dll. 
Perempuan sebagai pekerja, memiliki karakter patuh, tekun, dan 
multitasking dalam pekerjaan. Perempuan dengan identitas lainnya 
selalu memiliki peranan yang terkadang tak dimiliki oleh laki-laki, 
hal ini biasanya berkenaan dengan karakter perempuan.

Peran penting perempuan tidak boleh diabaikan begitu saja, 
karena akan berdampak terhadap kemunduran segala aspek. Mis-
alnya, perempuan tidak diberikan kesempatan memperoleh pen-
didikan, maka saat mendidik anaknya hanya sebatas pengetahuan 
yang dimilikinya sehingga anakpun tumbuh dengan bekal pengeta-
huan yang terbatas, sikap yang terbentuk tidak jauh seperti didikan 
ibunya. 

Syekh Sofiudin bin Fadli Zain berpandangan bahwa ibu mem-
punyai peran penting dan tak tergantikan oleh orang lain sebagai 
pendidik bagi anaknya, antara lain bermunajat, menjaga perilaku, 
menahan hawa nafsu, menyusui, mengajarkan ketauhidan, menja-
di teman, menjadi tauladan.3 Untuk itu seorang ibu harus meny-
iapkan dirinya lahir dan batin, yaitu ketaatan beragama yang baik 
dan bekal pendidikan yang memadai. 

Pentingnya peran perempuan tidak dapat diabaikan begitu 
saja, ketiadaan campur tangan perempuan akan menimbulkan ke-
senjangan. Seperti kabar terkini mengenai pengesahan Rancangan 
Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), 
banyak peran anggota legislatif perempuan yang mengawal disah-
kannya RUU tersebut. Bukanlah hal receh untuk memperjuang-
kannya, ketika semakin maraknya pelecehan seksual di negara kita 
namun belum ada kebijakannya. Setelah 6 tahun diperjuangkan 
oleh suara lantang para aktivis perempuan dan HAM, akhirnya 

3  Syahid, Imam Muhammad. Peran Ibu sebagai Pendidik Anak dalam Keluarga 
Menurut Syekh Sofiudin Bin Fadli Zain. (Semarang: UIN Walisongo, 2015)
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disahkan juga RUU PKS. Dalam konteks tersebut, bagaimana jika 
tidak ada peran perempuan, mungkin saja tindakan biadab makin 
merajalela di negara kita sehingga makin banyak korban kekerasan 
seksual yang dapat merusak masa depan korban. Ini merupakan 
salah satu contoh kesenjangan yang terjadi jika perempuan tidak 
diberikan kesempatan untuk bergerak di ranah publik. 

PEREMPUAN DAN PERADABAN BANGSA

Saat ini, sangat nyata bahwa bangsa yang masih menempatkan 
perempuan sebagai makhluk domestik akan menjadi bangsa yang 
tertinggal dan terbelakang. Sebaliknya, jika perempuan diberikan 
akses untuk berkiprah dalam tiap aspek kehidupan maka akan 
memberikan nafas kehidupan dan menggerakan ruh kemajuan bagi 
perabadan bangsa.

Seringkali kita dengar ungkapan dari Arab, “Wanita adalah 
tiang negara, apabila wanita itu baik makan negara akan baik, dan 
apabila wanita itu rusak, maka negara akan rusak pula.” Bahwa 
makna tiang adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
tonggak panjang yang dipancangkan untuk suatu keperluan, un-
tuk menyokong atau menyangga, atau sesuatu yang menjadi pokok 
kekuatan dan penghidupan. Makna ‘wanita yang baik’ memiliki 
arti yang luas, yaitu baik dalam hubungannya dengan pencipta, in-
teraksi dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. 

Perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa membawa 
suasana kasih sayang dalam keluarganya, mengajarkan anaknya 
nilai-nilai terpuji dalam kehidupan, memiliki citra diri positif dan 
tujuan hidup yang terencana, pandai bergaul dengan orang lain dan 
memberikan pengaruh positif dalam lingkungannya. Dimanapun 
perempuan berada yaitu di lingkungan keluarga, tempat tinggal, 
kerja, maupun lingkungan interaksi sosial lainnya perlu membawa 
nilai-nilai positif. Inilah yang dimaksud bahwa ‘apabila wanita itu 
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baik, maka negara akan baik.’
Sangat nyata arti dari pembahasan ungkapan tersebut bahwa 

perempuan merupakan elemen penting dalam membangun perad-
aban suatu bangsa. Kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah 
dalam segala aspek kehidupan, ditunjang dengan akhlak yang baik 
memiliki hubungan kausalitas yang kuat dengan bangsa yang ma-
kin maju dan beradab.

MARTABAT PEREMPUAN SEBAGAI MARTABAT BANGSA

Imam Bukhari meriwayatkan tentang Abu Bakar, “Aku bersuara 
keras kepada istriku, lalu dia membantahku” Istrinya menjawab, 
“Mengapa engkau keberatan, padahal, demi Allah, istri-istri Nabi 
pun berdiskusi dan biasa menolak pendapat beliau, bahkan ada di 
antara mereka yang tidak mengajaknya berbicara sampai malam.”

Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hafshah (anak Sayyidina 
Umar dan istri Nabi Muhammad SAW), dan Hafshah membenar-
kannya. 

Berdasarkan kutipan hadits di atas, perempuan ditempatkan 
pada posisi setara dengan laki-laki. Untuk mewujudkan harkat dan 
martabat perempuan serta memelihara hak-hak, kodrat dan identi-
tasnya, perempuan tak hanya harus merasa dirinya setara dengan 
laki-laki, namun perempuan harus membuktikan kemampuannya. 

Pembuktian kemampuan perempuan di negara kita telah terukir 
jelas di berbagai aspek kehidupan. Telah banyak tokoh perempuan 
yang menjalankan tugasnya diranah politik, sebagai kepada daerah, 
anggota legislative, Menteri, dan jabatan strategis lainnya. Selain 
itu, perempuan karir makin membumi sebagai kebutuhan penting 
dari suatu instansi. Banyak yang menjadi guru di berbagai level 
pendidikan, dokter, polisi wanita, dan berbagai profesi. Bangsa kita 
telah membuka ruang yang luas pada perempuan untuk berkiprah 
di ranah public, seperti halnya tiap Lembaga negara yang membu-
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ka keterwakilan terhadap perempuan.
Di Indonesia saat ini, perempuan mulai berada di posisi yang 

semestinya. Sebagai contoh di lingkungan kita, telah banyak kad-
er-kader perempuan yang diberikan pelatihan tentang kesehatan 
(TBC, HIV, DM, imunisasi, jumantik, kaki gajah, KIA, dll). Kader 
perempuan menjalankan tugasnya di masyarakat lebih dari tiga je-
nis, dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dari rumah ke 
rumah penduduk, memberikan sosialisasi, mendengarkan keluh 
kesah warga, membantu memberikan akses kepada warga, mem-
bantu menyampaikan aspirasi warga kepada pejabat setempat, 
membantu menemukan solusi terhadap masalah yang muncul. Be-
rawal dari lingkup terkecil tersebut, para kader berkarya di mas-
yarakat hingga mengikuti forum musyawarah perencanaan desa, 
kecamatan, hingga di level tertinggi memberikan masukan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan pengalamannya di 
lingkungan, maka tak dapat dipungkiri bahwa dari perempuan 
inilah bangsa kita dapat membenah diri menjadi lebih baik. Perem-
puan dengan perasaan khasnya menyentuh masyarakat lebih be-
radab dan bermartabat. 

Martabat bangsa merupakan harga diri bangsa yang harus 
dipertahankan. Perempuan sebagai bagian dari diri, keluarga, 
masyarakat, dan bangsa sangat penting menjaga dan memperoleh 
martabatnya. Karena martabat perempuan merupakan martabat 
bangsa. Begitu pula sebaliknya, Negara lebih bermartabat dengan 
sentuhan perempuan. Sehingga inilah pentingnya memberikan ru-
ang aktualisasi bagi para perempuan untuk berkarya menuju bang-
sa Indonesia yang bermartabat. 
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Mendengar kata “ekumenis” atau “ekumenisme” mungkin bagi 
sebagian besar umat Muslim1  adalah hal yang asing. Mungkin se-
bab terminologi atau istilah ini begitu lekat dengan komunitas umat 
Kristiani sehingga terdengar asing bagi komunitas Muslim. Selain 
itu, di dialog lintas iman antara Islam dan Kristen amat jarang dise-
but karena notabene isu yang dibahasa adalah lintas isu, bukan 
intern agama Kristen. Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa In-
donesia (KBBI), di sana makin menegaskan istilah ekumenis masih 
diprivatisasi oleh Kristen, jika mencari kata “ekumenis”, di sana ter-
tera—bersifat mewakili seluruh dunia Kristen.

Dalam catatannya, E. Gerrit Singgih menerangkan “oikumene” 
dari bahasa Yunani oikos yang berarti “rumah” dan menein yang 
berarti “berdiam”. Dari sini memberi makna kesatuan dan persat-
uan orang beriman, termasuk cita-cita bahwa secara organisatoris 
Gereja-gereja yang berbeda-beda dapat bergabung menjadi satu2 .

Dalam perjalanan kelas Teologi Ekumenis ini, tokoh-tokoh eku-
menis ramai dibicarakan, dari luar dan dalam negeri. Dari Barat 
hingga Asia, khususnya ke Indonesia. masing-masing membawa 
konteks dan pergumulannya masing-masing serta keinginan kuat 
untuk bersatu kembali menjadi sebuah komunitas yang padu. Kem-
bali ke hakikat Gereja yang ekumenis, menjadi satu.

1 Muslim dengan menggunakan huruf M kapital untuk menunjuk komunitas Islam 
sebagai sebuah lembaga atau komunitas keagamaan.

2 E. Gerrit Singgih, “Bagaimana dengan Kaum Injili (Evangelikal)?” dalam Tempat 
dan Arah Gerakan Oikumenis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), h. 18
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“Supaya mereka semua menjadi satu”, demikian bunyi Injil Yo-
hanes 17:21, demikian doa Yesus bagi para muridnya yang meny-
iratkan keprihatinan besar akan persatuan murid-murid. Dalam 
formasi syahadat, dirumuskan bahwa pengakuan iman akan satu 
Gereja, namun dalam dinamika formatif sejarahnya—perpecahan 
di dalam Gereja tidak dapat dielakkan.

Islam, sebagai komunitas atau lembaga keagamaan juga men-
galami hal yang sama dengan Gereja berabad-abad lalu. Polanya ti-
dak jauh berbeda, bersatu tatkala sang messenger masih menemani 
komunitasnya, seperti Yesus masih hidup—komunitas masih solid, 
begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki ko-
munitas solid tatkala dia masih hidup. Lalu kedua komunitas yang 
dibangun Yesus dan Nabi Muhammad mengalami konflik internal 
yang berujung perpecahan dan menghasilkan banyak denominasi, 
aliran atau madzhab.

Lebih lanjut, tulisan ini mencoba mengetengahkan diskursus, 
apakah ekumenisme Islam itu? Apakah ada diskursus ekumenisme 
di dalamnya? Bagaimana gerakan ekumenisme Islam? Selain itu, 
ada kah tokoh Islam Indonesia yang mencoba meretas kebekuan 
diskursus ekumenisme ini?

SKISMA GEREJA

Pasca YESUS, suksesi otoritas kemudian dilanjutkan oleh para 
Rasul yang membuat komunitas beberapa wilayah. Suksesi terse-
but kemudian berangsur mendirikan berbagai komunitas yang akh-
irnya membuat beberapa pembelahan dalam tubuh Gereja hingga 
akhirnya beberapa kali menghelat konsili ekumenis hingga akhirn-
ya terjadi pembelahan kembali pada 1517 dengan reformasi dari 
kubu Gereja Barat (Katolik).

Pada abad ke-4, mulai jelas corak antara Gereja di bagian barat, 
yakni kekaisaran Romawi berbeda dengan corak antara Gereja di 
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bagian timur. Di kemudian hari, perbedaan-perbedaan tersebut 
mengakibatkan perpecahan antara bagian gereja am itu, yang ma-
sih berlangsung hingga saat ini. Bagian timur meliputi Gereja Orto-
doks Timur dan beberapa Gereja lain. Di bagian barat berkembang 
Gereja Katolik Roma dan selanjutnya juga Gereja-gereja Reformasi 
(Protestan)3. 

Berbicara tentang “Barat”, berarti yang suasananya dipengaruhi 
kekaisaran Romawi bagian barat. Misalnya, Gereja Katolik Roma 
dan Gereja-gereja Protestan lainnya. Sedangkan “Timur”, berarti 
dipengaruhi oleh pendapat-pendapat seperti yang dulu terdapat 
di kekaisaran Romawi bagian timur. Gereja-gereja yang bercorak 
“Timur” ialah Gereja Ortodoks Timur (contoh: Gereja Rusia), Gereja 
Nestorian, dan Gereja-gereja Monofisit4 . 

Konsili ekumenis beberapa kali dihelat untuk menyambung 
kembali komunitas yang terserak. Sebagaimana yang diterangkan 
Tom Jacobs, paling tidak ada dua pernyataan dari “Lumen Gen-
tium” (LG) dapat menjadi dasar pemikiran baru mengenai oiku-
mene: 1. “Gereja Kristus sungguh hadir dalam semua jemaat kaum 
beriman setempat yang sah” (LG 26); dan 2. “Gereja Kristus ada 
terdapat dalam Gereja Katolik, walaupun di luarnya juga ada ban-
yak unsur pengudusan dan kebenaran” (LG 8). Gereja Katolik tidak 
sama dengan Gereja Kristus. Gereja menampakkan diri dalam Ge-
reja Katolik, dan juga dengan cara yang lain—dalam Gereja-gereja 
Kristiani yang lain5 . 

Singkat cerita, meski terjadi beberapa kali konsili ekumenis, tit-
ik krusial terjadi ketika abad ke-15 terjadi upaya pembaruan atau 
reformasi dalam tubuh Gereja. Tujuan dari pergerakan pembaru-
an dari Gereja kemudian membangkitkan gelombang protes dari 
berbagai kalangan teolog, seperti John Wycliffe, Jan Hus dan Mar-
tin Luther. Protes Martin Luther merupakan puncak dan membawa     

3 Th. Van Den End, Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas, (Jakarta: BPK 
Gunung Mulia, 2007), h. 75.

4 Th. Van Den End, Harta Dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas, (Jakarta: BPK 
Gunung Mulia, 2007), h. 76.

5 Tom Jacobs S.J, “Katolik dan Protestan Sekarang Ini (I) dalam Tempat dan Arah 
Gerakan Oikumenis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), h. 5.
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skisma yang paling besar di dalam sejarah Gereja. Gerakan refor-
masi Martin Luther lalu kemudian diikuti oleh banyak reformer 
yang masih berlanjut hingga saat ini.

Pada tahun 1517, menjadi titik awal Reformasi Protestan6 . Refor-
masi ini merupakan usaha Martin Luther, kemudian Huldrych 
Zwingli (Swiss), Yohanes Calvin (Perancis) untuk memperbarui Ge-
reja. Tujuan awalnya adalah reformasi, yakni melakukan pembaru-
an. Namun, pada kenyataannya—usaha pembaruan tersebut justru 
membawa pada perpecahan Gereja ke dalam beberapa denominasi 
atau aliran yang dalam jangka waktu yang lama ini tampak saling 
bertentangan, bahkan dicitrakan bermusuhan satu sama lain.

Edison R.L. Tinambunan mencatat situasi sebelum reformasi 
yang terdiri dari watak feodalisme hingga kemerosotan moral yang 
terjadi di dalam tubuh Gereja pada waktu itu. Watak feodalisme 
waktu itu membelah tigas kelas: bangsawan, tuan tanah dan klerus 
(Gereja). Dari segi kekuasaan, Paus menjadi bagian dari aristokrat, 
seperti Paus Formosus (891-896).

Hal ini membuat tak jarang pemimpin Gereja terlibat dalam 
keputusan-keputusan politik dari para bangsawan ataupun pemer-
intahan untuk kepentingan tertentu yang bukan berkaitan dengan 
spiritualitas. Selain itu, hidup monastik juga tidak terkecualikan, 
karena banyak biara memiliki tanah yang luas dengan berbagai 
cara, yang lalu menjadikannya sebagai tuan tanah yang pada waktu 
itu disebut sebagai borjuis.

Lebih lanjut, yang tak kalah krusial adalah aspek kemerosotan 
moral yang menandai abad kegelapan Gereja di abad pertengahan. 
Mulai dari aspek Gereja sebagai institusi, termasuk Paus sebagai 
pemimpin tertinggi. Bahkan korupsi, nepotisme serta penyalahgu-
naan kekuasaan telah menyelimuti Vatikan yang adalah merupa-
kan pusat Kristiani.

Hal lainnya yang juga menjadi sorotan adalah ketika banyak 
6 Reformasi berasal dari bahasa Latin yang merupakan komposisi dua kata (re + 

formatio) yang bisa diartikan dengan pembentukan kembali/ulang, atau istilah lainnya ada-
lah “pembaruan”—yang bisa berarti kembali ke asal mula atau lebih modern yang sesuai 
perkembangan zaman.
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gembala Gereja memperjualbelikan kuasa pelayanan yang dimiliki 
di dalam berbagai aspek, guna mendapatkan materi, baik itu untuk 
kepentingan pribadi ataupun untuk alasan pembangunan gerejawi 
ang membutuhkan biaya yang besar. Akibatnya, terjadi persain-
gan di dalam pelayanan dan bahkan berusaha untuk mendapatkan 
tempat-tempat pelayanan yang menjanjikan. Kemudian diperparah 
dengan masalah immoral lainnya, khususnya yang berkaitan den-
gan seksualitas, yang praktis memberi gambaran buruk dan bahkan 
negatif kepada Gereja7.

  

SKISMA ISLAM

Pasca Nabi Muhammad SAW, suksesi kemudian dilanjutkan 
oleh para khulafa al-rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Us-
man dan Ali yang bergelar amir al-mukminin (pemimpin kaum beri-
man). Dari sini, sudah terlihat bagaimana formasi atau istilah “umat 
beriman” mulai digunakan dan dikenalkan. Belum terlihat bahwa 
gerakan yang dirintis Nabi Muhammad SAW adalah gerakan yang 
belakangan menjadi sangat formal, bahkan terkesan formalistik.

Skisma Islam terjadi sesaat setelah empat sahabat Nabi Muham-
mad mencoba menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai 
pemimpin komunitas atau gerakan yang baru ini. Tersebut sahabat 
yang paling terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib—yang belakangan 
dalam versi Syi’ah, bahwa sejatinya Ali tidak menerima fungsi para 
khalifah terdahulu sebagai Imam dalam pengertian Syi’ah yang 
memiliki kekuasaan dan fungsi memberikan penafsiran esoteris 
terhadap rahasia-rahasia batin Al-Qur’an dan Syari’at8. 

Berikutnya, setelah pembelahan Sunni alias Ahl Sunnah wal Ja-
ma’ah dan Syi’ah, praktis—komunitas Islam terbelah hingga hari ini 
dan nyaris tak terdamaikan, meski di beberapa kesempatan kedua 

7  Edison R.L Tinambunan, “Gerakan Reformasi Protestantisme Dalam Sejarah Ge-
reja Katolik” dalam Studia Philosophica et Theologica, vol. 17 No. 2, (Malang: STFT Widya 
Sasana, 2017), h. 102-106.

8 Allamah M.H. Thabathaba’i, Islam Syiah: Asal-usul dan Perkembangannya, terj. 
Djohan Effendi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 9.
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komunitas besar umat Islam mencoba melakukan penyatuan kem-
bali. Meski di satu sisi, jika ditarik narasi perbandingannya, Sun-
ni lebih mirip Protestan, dan Syi’ah lebih mirip Katolik yang sama 
memiliki otoritas Imamat alias Imam sebagai supremasi tertinggi. Di 
Syi’ah ada 12 Imam dan di Katolik ada Paus yang bertugas sebagai 
Imam dari seluruh komunitas Katolik di seluruh dunia.

EKUMENISME ISLAM: MUNGKIN KAH?

Kurang lebih satu abad lalu, sejarawan Prancis, Ernest Renan 
(1823-1892) menulis ikhtisar mengenai penemuannya tentang asal-
usul awal sejarah Islam yang berjudul “Mahomet and the Origins 
of Islamism” dalam bukunya Studies of Religious History (1893:187). 
Dari berbagai pandangan, akhirnya sampai pada sebuah tesis bah-
wa gerakan umat Islam muncul dari gerakan yang nyaris tanpa 
(keyakinan) keagamaan. Nabi Muhammad berkarya di tanah Arab 
benar-benar dengan sedikit atau bahkan nyaris tanpa keyakinan 
keagamaan.

Dalam salah satu artikelnya, Fred M. Donner mempersoalkan 
kesarjanaan tradisional yang menggambarkan Islam sejak awal 
sebagai identitas, yakni agama distingtif yang sejak awal diyakini 
pemeluknya seperti yang disaksikan saat ini9. Menurutnya, ada 
pergeseran dari “mukmin” menjadi “muslim”10.  Atau dengan kata 
lain, mukmin bukan identitas keagamaan.

Jika basis teologis ekumenisme dalam komunitas Kristiani meru-
juk pada Yoh 17:21 yang berbunyi, “supaya mereka semua menjadi 
satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di da-
lam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, 
bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku” (TB-LAI). 

Dalam Islam, basis persatuan itu bernuansa persaudaraan yang 
99 Fred M. Donner, “From Believers to Muslims: Confessional Self-Identity in the Ear- Fred M. Donner, “From Believers to Muslims: Confessional Self-Identity in the Ear-

ly Islamic Community” dalam ly Islamic Community” dalam Al-AbhathAl-Abhath, vol. 50-51, (Lebanon: American University of Beirut, , vol. 50-51, (Lebanon: American University of Beirut, 
2003), h. 9-11.2003), h. 9-11.

10  Fred M. Donner, “From Believers to Muslims, h. 15-17.
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termaktub dalam Al-Qur’an surat al-Hujurat [49]: 10.
 َنوُمَحْرُت ْمُكَّلَعَل َهَّللا اوُقَّتاَو ۚ ْمُكْيَوَخَأ َنْيَب اوُحِلْصَأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا اَمَّنِإ
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan ber-
takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (QS al-Huju-
rat [49]: 10). Pada ayat ini, ekumenisme bertitik pijak pada dimana 
orang-orang beriman itu memiliki prinsip persaudaraan dan pent-
ingnya untuk membangun perdamaian di antaranya.

Tipologi mukmin (نمؤم) sebagai komunitas orang beriman yang 
berangkat dari kalimat وُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓي yang berarti “hai orang-
orang beriman” adalah sebuah ungkapan ekumenis atau bisa 
dikatakan manifesto yang menjadi basis pertemuan banyak aliran 
atau madzhab dalam Islam yang nyaris masih sepi dialog intra di 
dalamnya. QS. Al-Hujurat [49]: 10 dapat menjadi jembatan dialog 
selanjutnya antar komunitas Muslim bagaimana pelik dan rumitn-
ya perbedaan cara aqidah/teologi hingga cara pengambilan hukum 
serta corak lainnya.

Ekumenisme Islam kemudian lebih ditajamkan dalam buku yang 
berjudul Muhammad and The Believers, Fred M. Donner, seorang Guru 
Besar Universitas Chicago menerangkan aspek ekumenisme Islam 
lebih komprehensif dan detail. Dia menjelaskan tentang formasi 
serta kerangka pengikut yang dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. 
Menurutnya, pengikut Nabi Muhammad mengidentifikasikan diri 
sebagai mukmin, bukan Muslim (dengan huruf kapital “M”)—ti-
dak dalam konotasi institusi agama atau Islam sebagai lembaga ag-
ama11. Sedang di satu sisi, dalam Al-Qur’an, kata “Muslim” disebut 
sekitar 75 kali, sedangkan mukmin (mu’min) disebut 1000 kali.

Hal ini menegaskan bahwa perhatian Al-Qur’an guna memban-
gun komunitas umat beriman karena mereka mengimani ke-esa-an 
Tuhan. Dari sini terlihat bahwa monoteis merupakan kunci serta 
menjadi dasar atau fondasi bagi komunitas yang dirintas oleh Nabi 
Muhammad SAW. Dari prinsip monoteisme ini, hal ini menandas-

11  Dalam konteks Indonesia, yang beragama Islam dalam kolom agamanya di KTP-
nya.
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kan bahwa komunitas rintisan Nabi Muhammad SAW belum terpi-
sah dari komunitas Yahudi dan komunitas Kristen12. 

Bukti-bukti Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa gerakan umat 
beriman awal terpusat pada ide mengenai monoteisme yakni meng-
esa-kan Tuhan, percaya kepada Nabi dan kitab suci yang diwahy-
ukan, serta bertingkah laku yang baik (amal shaleh)13 . Atau dengan 
kata lain, komunitas ini terbentuk untuk orang-orang yang shaleh, 
apapun afiliasi keagamaannya.

Donner lebih lanjut berpendapat bahwa inklusivisme dan eku-
menisme adalah titik pijak komunitas umat beriman atau dalam ba-
hasa Al-Qur’an disebut mukminun (community of believers)14 . Don-
ner, sebagaimana dicatat Mun’im Sirry menggunakan dua dalil; 
Pertama, QS. Al-Baqarah [2]: 62 dan diulangi di QS. Al-Ma’idah 
[5]:69 yang berbunyi sama, “Mereka yang beriman, Yahudi, dan Sa-
bi’in, dan Kristen, siapa pun yang beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir dan melakukan amal shaleh, maka tidak ada ketakutan bagi 
mereka dan tidak juga kesedihan”. 

Membaca ayat ini, paling tidak memberi kesan bahwa kesela-
matan seseorang bukanlah dinilai dari mana atau di komunitas 
mana dia bergabung, tapi dinilai dari keimanannya kepada Tuhan, 
Hari Akhir dan amal shaleh. Dampaknya adalah sebagian Yahu-
di dan sebagian Kristen dapat dimasukkan kategori mukmin dan 
berada di bahwa payung besar yang sama: komunitas beriman15. 
Dalam Al-Qur’an, ada banyak yang memberi kesan inklusif, salah 
satunya ketika memberi sebutan ahl-kitab (orang yang menerima 
kitab) (lihat QS. Al-Fath [48]: 29)16 .

Kedua, Piagam Madinah/Dokumen Ummat (Mitsaq al-Madinah) 
yang kemudian menyatukan komunitas Yahudi, komunitas Kris-
ten dan komunitas yang dirintis oleh Nabi Muhammad—yang be-

12  Fred M. Donner, Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam, (London: 
Harvard University Press, 2010), h. 71.

13 Fred M. Donner, Muhammad and the Believers, h. 68-69.
14 Fred M. Donner, Muhammad and the Believers, h. 71-72.
15  Fred M. Donner, Muhammad and the Believers, h. 68-69. Baca juga Mun’im Sirry, 

Kontroversi Islam Awal, (Bandung, Mizan, 2015), h. 122.
16  Fred M. Donner, Muhammad and the Believers, h. 69.
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lakangan menyebut dirinya komunitas Islam menjadi satu komuni-
tas (ummatan wahidah)17.

MERETAS EKUMENISME ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH 
PENELUSURAN AWAL

Menelisik konteks lokal di Indonesia, menemukan tokoh eku-
menis akan susah-susah gampang—atau bahkan tidak mudah. Se-
lain mungkin belum kuatnya wacana ekumenisme dalam Islam di 
Indonesia. Ekumenisme masih berkutat pada komunitas Kristiani 
saja, bahkan hingga ada pekan doa ekumenis. Bagaimana dengan 
komunitas Islam di Indonesia? 

Hal ini sedikit sulit juga untuk dijawab sebab di Indonesia ter-
dapat banyak sekali komunitas Islam yang lahir dan tumbuh di In-
donesia di tengah gelombang gerakan trans-nasional Islam, seperti 
Ahmadiyah, HTI, Jama’ah Tabligh, dan lain-lain.

Meskipun Islam dicap sebagai negara penganut Muslim terbesar 
di dunia, satu sisi, masih terdapat komunitas Islam dengan aliran 
atau madzhab minor yang kerap kali mendapat ancaman, diskrim-
inasi, persekusi hingga kekerasan fisik. Hal ini yang membutuhkan 
solusi untuk melihat realitas keragaman agama di Indonesia, terma-
suk di dalamnya keragaman aliran atau denominasi, khsususnya 
Islam.

Menerka tokoh ekumenisme Islam Indonesia punya tantangan 
tersendiri, hingga menemukan sosok Gus Dur yang pernah turut 
menyuarakan serta melakukan pembelaan kepada komunitas Ah-
madiyah dan komunitas Syi’ah. Dengan berbagai rupa prinsip yang 
dia hidupi dan perjuangan, Gus Dur sebagai seorang yang penuh 
misteri nan kontroversial. Namun, mampu menjadi jembatan ban-
yak komunitas lintas agama, meski tak lupa menjadi jembatan bagi 
internal kaum Muslim di Indonesia.

17  Fred M. Donner, Muhammad and the Believers, h. 72-73
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GUS DUR: PELOPOR EKUMENISME ISLAM INDONESIA

Lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, dengan nama leng-
kap Abdurrahman ad-Dakhil yang kemudian hari berganti menjadi 
Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan sapaan Gus Dur. 
Kedua kakek Gus Dur, Kiai Bisri Syansuri dan Kiai Hasyim Asy’ari 
sangat dihormati di kalangan Nahdhatul Ulama (NU), baik karena 
peran mereka dalam mendirikan NU maupun karena posisi mereka 
sebagai ulama.

Berbeda dengan yang biasa terjadi pada kaum ulama tradision-
al, Kiai Hasyim Asy’ari, terlebih putranya, Kiai Wahid Hasyim yang 
menjadi Menteri Agama pada era pemerintahan Soekarno, juga di-
hormati oleh masyarakat menengah kota oleh karena kedekatannya 
dengan nasionalis yang memimpin perjuangan revolusioner mela-
wan penjajah Belanda setelah akhir Perang Dunia II.18 

Greg Barton melihat Gus Dur mendapat pengaruh dari beberapa 
lingkungannya; pertama, keluarganya sendiri, dimana dia dididik 
untuk bersikap terbuka dan selalu mempertanyakan sesuatu secara 
intelektual. Kedua, dia juga dibesarkan di dalam dunia sufistik Is-
lam tradisional Indonesia. Ketiga, dia dipengaruhi oleh orientasi 
budaya masyarakat Indonesia modern yang mengarah pada plural-
isme dan egalitarianisme. 19

Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pada 20 Oktober 
1999 dipilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Sehari 
sesudahnya Megawati Soekarnoputri dipilih sebagai Wakil Presi-
den. Gus Dur seorang humanis dalam arti yang sebenar-benarnya, 
dia akan selalu membela yang lemah, tertindas, minoritas, dan dia 
tidak akan tunduk terhadap prasangka-prasangka.

Sebelum dipimpin Gus Dur, citra NU yang menonjil adalah 
sebagai organisai Islam yang ekslusif dari pengaruh pemikiran 
kontemporer yang berkembang, konservatif dalam pemahaman 

18  Greg Barton, Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, 
terj. Lie Hua, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 26.

19  Greg Barton, Biografi Gus Dur, h.135. Lihat juga “Indonesia; Islam and Cultural 
Pluralism”, dalam John L. Esposito (peny.), Islam in Asia: Religion, Politics and Society, (New 
York: Oxford University Press, 1987).
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keagamaan, dan fundamentalis dalam memperjuangkan nilai-nilai 
kebenaran yang diyakininya. Hanya dalam tiga periode kepemi-
mpinannya, dia berhasil mengubah citra NU menjadi inklusif,   
modern, dan moderat.20 

Gus Dur konsisten dengan prinsip-prinsipnya. Menurut Greg 
Barton, prinsip-prinsip ini berakar pada pemahamannya terhadap 
Islam yang liberal, yaitu pemahamannya yang menekankan pada 
rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita un-
tuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama 
dalam kehidupan beragama.

Gus Dur juga dikenal sebagai pembela orang yang lemah, dan 
selama berpuluh-puluh tahun dia adalah orang yang terus terang, 
sering mempertaruhkan reputasi personal yang cukup besar, dalam 
membela kelompok yang orang lain enggan membelanya. Barton 
melihat bagaimana komitmen Gus Dur pada toleransi, keterbukaan, 
kasih sayang dan pembebasan dalam hubungan komunal maupun 
antar iman yang juga menjadi identitasnya dalam memandang ke-
hidupan, baik religius maupun politik.21 

GUS DUR, AHMADIYAH DAN SYI’AH: SEBUAH JEMBATAN 
EKUMENISME ISLAM INDONESIA 

Pada Ahmadiyah, Alamsyah Dja’far, murid sekaligus sahabat 
Gus Dur pernah menjelaskan, dalam perkara Ahmadiyah, pendi-
rian Gus Dur jelas dan tuntas. “Selama saya masih hidup, saya akan 
pertahankan gerakan Ahmadiyah. Ngerti nggak ngerti terserah!”, 
kata Gus Dur. Pernyataan ini dilontarkan ketika  kelompok pengi-
kut Mirza Ghulam ini diserang Front Pembela Islam (FPI) dan mun-
cul desakan agar Ahmadiyah dibubarkan. 

20  Ahmad Syafi’i Maarif dan Muhammad Najib, “Upaya Memahami Sosok Kontro-
versial Gus Dur” dalam Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid, ed. Ahmad 
Suaedy & Ulil Abshar Abdalla, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 4.

21  Greg Barton, “Abdurrahman Wahid dan Toleransi Keberagamaan” dalam Gila Gus 
Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid, ed. Ahmad Suaedy & Ulil Abshar Abdalla, (Yo-
gyakarta: LKiS, 2000), h. 85.
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Pada kesempatan lain, Gus Dur menawarkan kepada kelompok 
Ahmadiyah berlindung di Ciganjur, lingkungan kediamannya, jika 
pemerintah dianggap tak lagi bisa melindungi mereka.  Di hada-
pan ratusan anggota Anshor, sayap kepemudaan NU, Gus Dur juga 
sempat berpesan untuk melindung kelompok minoritas seperti Ah-
madiyah. Hingga ajal menjemput, Gus Dur tetap pada pendiriann-
ya. “Kalau ada yang bependapat Ahmadiyah salah, silahkan. Tapi 
UUD 1945 itu memberi kebebasaan menyatakan pendapat,” tegas 
Gus Dur.22  Sedangkan dalam kasus Syi’ah, Gus Dur pernah per-
nah berkata bahwa Syi’ah adalah NU plus Imamah”. Lebih lanjut, 
mengutip Agus Sunyoto (sejarawan Islam) yang menyatakan bah-
wa Gus Dur pernah menyatakan bahwa NU adalah Syi’ah kultural. 
Gus Dur melihat ini dari kacamata kultural bahwa tradisi-tradisi 
yang dijalankan orang NU sebagian mengindikasikan adanya pen-
garuh Syi’ah.23 

Aspek yang paling bisa dipahami dari Gus Dur adalah bahwa 
dia adalah penyeru pluralisme dan toleransi, pembela kelompok 
minoritas, khususnya Cina Indonesia, juga penganut Kristen dan 
kelompok-kelompok lain yang diuntungkan pada masa pemerin-
tahan Soeharto. Istilah lainnya, Gus Dur adalah muslim non-chau-
vinis.24 

Barton juga mencatat bahwa Gus Dur memiliki kecintaan terh-
adap budaya Islam tradisional dan kecintaan mendalam terhadap 
Islam. Sebagai sebagai seorang cucu pendiri komunitas Islam terbe-
sar di Indonesia, Barton melihat Gus Dur sebagai sosok yang sangat 
mendalam keyakinan keagamaannya dan mempunyai kecintaan 
terhadap agamanya. 

Sebagai seorang Kiai, Gus Dur dalam gagasan dan perjuangan-
nya memperlihatkan bahwa Islam adalah keyakinan yang menebar 
kasih sayang, yang secara mendasar toleran dan menghargai per-

22  http://ahmadiyah.org/kepahlawan-gus-dur-dan-pembubaran-ahmadiyah/, diak-
ses pada 16 Juni 2021.

23 https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/s13-berita/apa-makna-
pernyataan-gus-dur-nu-adalah-syiah-secara-kultural/, diakses pada 16 Juni 2021.

24  Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid” dalam Prisma Pemikiran Gus 
Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. xxiii.
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bedaan. Bagi Gus Dur, Islam adalah agama kasih sayang dan toler-
an sekaligus agama keadilan dan kejujuran. Artinya, Islam adalah 
keyakinan egaliter, keyakinan yang secara fundamental tidak men-
dukung perlakuan tidak adil karena alasan kelas, suku, ras, gender 
atau pengelompokan-pengelompokan lainnya dalam masyarakat.

Bagi Gus Dur, Islam adalah keimanan yang mengakui bahwa, 
dalam pandangan Tuhan, semua manusia setara. Bahkan status 
muslim dan non-muslim pun setara. Bagian mendasar dari keyak-
inan Gus Dur adalah bahwa nilai-nilao yang mendasari demokrasi 
dan liberalisme adalah nilai-nilai universal.25 

Murid sekaligus pengawal Gus Dur, K.H Maman Imanulhaq 
Faqieh memberi kesaksian tentang tiga fondasi bagi tegaknya ke-
bangsaan dan kemanusiaan yang selama ini diperjuangkan Gus 
Dur. Pertama, fondasi demokrasi dan keadilan sosial. Menurut Gus 
Dur, satu hal yang belum terwujud dari sistem demokrasi di Indo-
nesia adalah keadilan sosial. Dalam hal ini, Gus Dur selalu menegas-
kan agar demokrasi tidak hanya berhenti pada tataran prosedural. 
Demokrasi harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat, 
terutama mereka yang paling lemah, papa, miskin dan tertindas.

Salah satu kaidah yang kerap digunakan oleh Gus Dur yakni 
“tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bil mashlahah”, “kebija-
kan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpin hendaknya 
mengacu pada prinsip kemaslahatan”.

Kedua, pluralisme atau kebhinnekaan. Acuan utama yang di-
gunakan Gus Dur untuk merayakan kebhinnekaan yaitu menega-
kkan konstitusi yang menjamin kebebasan dan eksistensi setiap 
kelompok. Dimana kelompok minoritas tidak bisa dan tidak boleh 
didiskriminasi dan dikriminalisasi karena keyakinan dan paham 
yang dianutnya, karena konstitusi menjamin eksistensi mereka di 
republik ini. Menurut Gus Dur, umat Islam sebagai mayoritas di 
negeri ini harus mengedepankan budaya damai dan melindungi 
kelompok minoritas.

25  Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid” dalam Prisma Pemikiran Gus 
Dur, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. xxxi.
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Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman, “udkhulu fi silmi kaffah”, 
“masuklah ke dalam Islam secara total/paripurna” (QS. Al-Baqar-
ah: 208). Gus Dur berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Is-
lam dalam ayat tersebut adalah kedamaian dan perlindungan ter-
hadap semua orang. Pesan tersebut mengacu pada ayat lain dalam 
Al-Qur’an, “wa ma arsalnaka inna rahmatan lil ‘alamin”, “dan Kami 
tidak mengutus kamu (Muhammad SAW), kecuali sebagai penebar 
kasih dan persaudaraan bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya: 107).

Ketiga, perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. 
Dalam hal ini, demokrasi dan pluralisme amat membutuhkan nilai-
nilai kemanusiaan yang dapat menopang dan memperkuat prinsip 
tersebut. Islam menurut Gus Dur, adalah agama yang meletakkan 
nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasinya. Di dalam Al-Qur’an 
disebutkan, “ya ayyunnasu inna khalaqnakum min dzakarin wa 
untsa wa ja’alnakum syu’uban wa qabaila lita’arafu, inna akrama-
kum ‘indallahi atqakum”, “wahai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, serta menja-
dikan kalian berbangsa dan bersuku-suku, melainkan agar saling 
mengenal (membangun saling pengertian). Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa” 
(QS. Al-Hujurat: 13). Panggilan Tuhan dalam ayat tersebut adalah 
“wahai manusia”, menyimpan pesan kesetaraan—agar setiap orang 
mengedepankan dimensi kemanusiaan dalam segala urusan.26 

Dus, dalam bahasan lain, Eka Darmaputera pernah meng-
hubungkan isu kontroversial tentang PI (Pekabaran Injil/Pemberi-
taan Injil atau biasa disebut Evangelisasi) dan menjadikannya bahwa 
percakapan dengan Gus Dur yang pada saat itu Gus Dur menjawab 
dengan enteng dan dengan gayanya yang khas seolah tak ada per-
soalan rumit di dunia ini menjawab, “Gampang! Kalau you tidak mau 
dibatasi—dan saya juga tidak setuju pembatasan-pembatasan itu—maka 
you harus mampu membatasi diri sendiri. Dan ini sebaiknya dilakukan 
dengan terbuka, sehingga diketahui oleh khalayak luas”27 . Gus Dur pa-

26  K.H. Maman Imanulhaq Faqieh, Fatwa dan Canda Gus Dur, (Jakarta: Penerbit 
Buku Kompas, 2010), h. x-xiii.

27  Eka Darmaputera, “Tokoh Kontroversial, Isu Kontroversial”, dalam dalam Gila Gus 
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ham betul tentang prinsip, “jika engkau tidak ingin dibatasi, jangan 
membatasi, justru kita yang mengetahui batas kita masing-masing”.

KESIMPULAN

Ekumenisme yang terjadi dalam tubuh Islam dan ekumenisme 
yang terjadi dalam tubuh Kristiani tidak jauh berbeda tatkala harus 
terbelah-belah dalam banyak ragam denominasi pasca sang pem-
bawa pesan keilahian telah tiada, lalu terpanggil untuk melakukan 
penyatuan kembali meski tidak mudah untuk melakukannya.

Ekumenisme Islam, meski masih begitu asing di Indonesia, khu-
susnya di kalangan Muslim Indonesia menjadi topik yang harus 
terus digalakkan agar mencuat ke permukaan untuk selanjutnya 
menjadi diskursus lanjutan agar mendorong gerakan yang kon-
struktif ke depan. 

Di samping itu, prinsip inklusivisme dan ekumenis masih men-
jadi ciri utama selain monoteisme dalam retorika Al-Qur’an ketika 
menyebut komunitas umat beriman alias mukminin. Hal ini menja-
di modal untuk kembali menengok spirit Al-Qur’an yang universal 
dan ekumenis—khususnya ketika pencarian formasi agama atau 
periode awal Islam.

Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid, ed. Ahmad Suaedy & Ulil Abshar Abdalla, (Yog-
yakarta: LKiS, 2000), h. 33. Dalam artikelnya, Eka Darmaputera mengemukakan empat tipolo-
gi PI dalam masyarakat majemuk Indonesia. 1) Umat Kristen harus memperkaya pemahaman 
konseptualnya mengenai PI. 2) Umat Kristen harus sensitif terhadap perasaan dan integritas 
agamiah orang lain. 3) Umat Kristen harus bersedia menertibkan diri sendiri. 4) Umat Kristen 
harus menggariskan sendiri batas-batas PI yang baik dan benar itu.
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