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Syukur pada Allah!
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S.J. (Romo Banar) selaku Direktur Pasca Sarjana sekaligus Dosen Pembimbing I, Dr. Y.
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II sekaligus Dosen Penguji II. Matur sembah nuwun!
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dan Mbak Dhita yang baik hati membantu kelancaran proses pembimbingan dan
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Kesempatan belajar ini disemai oleh lembaga gereja di mana saya melayani, oleh
karenanya saya berterimakasih sekaligus merasa berhutang budi kepada Bapelklas L-LII
GKJ Gunungkidul, maupun Bidang Pengembangan Kepemimpinan Bapelsin XXVII
GKJ. Demikian juga teman-teman pendeta di lingkup Klasis Gunungkidul, Mas Wuri
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Yogyakarta, 25 Juni 2020

Stefanus Iwan Listiyantoro
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ABSTRAK
Kerukunan beragama telah menjadi bagian dari sejarah dan menjadi persoalan yang
silih-berganti hadir di Indonesia yang memiliki keragaman identitas agama. Di satu sisi
agama menjadi sumber hal-hal baik dan damai, namun di sisi yang lain status sosiologis
konkritnya menunjukkan kemungkinan adanya konflik. Oleh karena itu, upaya
mewujudkan kerukunan beragama dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah,
lembaga keagamaan, maupun kelompok masyarakat, termasuk kampus. Dalam
kenyataannya kasus-kasus yang mengoyak kerukunan beragama masih terus terjadi.
Dalam pengamatan, penelitian terkait dengan kasus kerukunan kerukunan beragama
telah diteliti dilakukan dengan aneka pendekatan, khususnya sosial, ekonomi-politik,
maupun hak asasi manusia. Penelitian ini mengambil satu kasus yang terjadi di
Indonesia dan dilihat dari perspektif ideologi dalam kajian budaya. Kasus yang terjadi
adalah kasus penolakan pendirian kantor klasis GKJ Gunungkidul, Yogyakarta, yang
terjadi pada 2016 dan sampai penelitian ini dilakukan masih berlangsung kontestasinya.
Penelitian ini berusaha membongkar praktik ideologi dalam kasus tersebut melalui data
dari dokumen-dokumen yang menggambarkan posisi para pihak yang berkontestasi.
Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori ideologi Althusser. Tiga kunci
konsep ini adalah Aparatus Represi Negara (Repressive State Apparatus/RSA) dan
Aparatus Ideologi Negara (Ideological State Apparatus/ISA),

ISA sebagai situs

perebutan dan perjuangan kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda dengan
negara, dan ideologi menginterpelasi individu sebagai subjek.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kasus tersebut menunjukkan adanya ruang
kontestasi terbuka dan beresiko antara ideologi kerukunan yang menghargai perbedaan
maupun sebaliknya, sekaligus pemapanan ideologi kerukunan beragama oleh negara
dalam makna tanpa konflik atau ketertiban.
Kata kunci: kerukunan beragama, ideologi, represif, persuasif, kontestasi, interpelasi
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ABSTRACT

Religious harmony has become a part of history and has become a problem which is
continually present in Indonesia, which has a diversity of religious identities. On the one
hand religion is a source of good and peaceful things, but on the other hand its concrete
sociological status indicates the possibility of conflict. Therefore, efforts to realize
religious harmony are carried out by various parties, both government, religious
institutions, and community groups, including the campus. In reality, cases which have
ravaged religious harmony continue to occur.
In his observations, research related to the case of religious harmony has been
investigated with various approaches, particularly social, political economy, and human
rights. This study takes one case that occurred in Indonesia and viewed from an
ideological perspective in cultural studies. The case that occurred was a case of rejection
of the establishment of the GKJ Gunungkidul, Yogyakarta base office, which occurred
in 2016 and until this research was conducted the contestation was still ongoing.
This research attempts to dismantle the ideological practices in the case through data
from documents that describe the position of the parties to the contestation. The theory
used to analyze is Althusser's ideological theory. The three key concepts are the
Repressive State Apparatus (RSA) and the Ideological State Apparatus (ISA), ISA as a
site of struggle and struggle for groups that have ideologies that are different from the
state, and ideologies interpret individuals as subjects.
The conclusions obtained from the case study show that there is an open and risky
contestation space between harmony ideologies that value differences and vice versa, as
well as the establishment of religious harmony ideology by the state in a meaning
without conflict or order.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Tema penelitian
Penelitian ini bertema: Membongkar Praktik Ideologi Kerukunan Beragama;
Kasus Penolakan Pendirian Kantor Klasis Gereja Kristen Jawa di Gunungkidul

B. Latar belakang penelitian
“Aja ngobok2 wilayahku timbangane keno siku!”
―Kami Warga Muslim Grogol Menolak dengan Tegas dan Damai
Rencana Pendirian Kantor Klasis GKJ‖
―Jangan Tanamkan Noda Hitam‖
―Apa gunanya toleransi kalau selalu dizolimi‖
―Harga Mati Ora Nego‖
Demikian beberapa ungkapan penolakan Warga Muslim Grogol atas rencana
pendirian kantor klasis yang ditunjukkan dalam orasinya pada 16 September
2016 di lokasi Dusun Grogol I, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul.1 Dilihat dari ekspresi spanduk tersebut, terlihat
bagaimana sebagian masyarakat Grogol merespon rencana kegiatan dari
kelompok yang berbeda identitas agamanya, dengan melakukan penolakan.
Isinya menyiratkan bahwa ―yang lain‖ sebagai ―noda hitam‖, dan ada ungkapan
alasan mengapa mengabaikan toleransi karena merasa ―dizolimi‖, juga
munculnya keengganan berdialog menyelesaikan suatu permasalahan dengan
kelompok yang ditolaknya dengan ungkapan “ora nego” (Bahasa Jawa, artinya
―tidak dimungkinkan tawar-menawar atau negoisasi‖).

1

Dokumentasi Video Demo Penolakan Rencana Pembangunan Kantor Klasis GKJ Gunungkidul
1
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Sebagai warga masyarakat dan pendeta Gereja Kristen Jawa di Gunungkidul,
saya tertarik untuk mendalaminya lebih lanjut. Dalam hal ini, saya mengkajinya
sebagai masalah yang terkait dengan praktik ideologi dalam sudut pandang
Kajian Budaya.

Kasus ini dialami oleh Klasis Gunungkidul, yaitu kesatuan administratif GerejaGereja Kristen Jawa (GKJ) yang berjumlah tiga belas. Mekanisme ikatan
kebersamaan tersebut diwujudkan melalui persidangan dan kunjungan gerejawi
(visitasi).2 Ikatan kebersamaan yang diwujudkan melalui persidangan dinamakan
―Sidang Klasis‖ dengan pelaksana keputusan persidangan tersebut disebut
―Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas).‖

Sesuai hasil persidangan Klasis Gunungkidul, salah satu program yang akan
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) pada 2016 adalah
pendirian kantor klasis. Program ini ditindaklanjuti oleh Panitia Pendirian
Kantor Klasis yang dibentuk Bapelklas dengan membeli sebidang tanah seluas
1232 m2 atas nama Kelik Dwi Nugroho di Dusun Grogol V, Desa Bejiharjo,
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, sekaligus mengurus ijin
pendirian bangunan.

Dalam proses awal, Broto Yudono sebagai panitia, ditanya oleh warga pemilik
tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut, ―Apakah akan dibangun tempat
ibadah?‖ Broto Yudono menyampaikan bahwa tanah tersebut bukan untuk
bangunan gereja namun akan dibangun kantor, kemudian mendapatkan sinyal

2

Badan Pelaksana Sinode XXVIII GKJ. 2005.Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, Salatiga:
Sinode GKJ
2
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dukungan melalui pernyataan lisan warga, ―dipersilakan asal tidak untuk tempat
ibadah‖ (PTUN, 2017: 78). Panitia lalu meneruskan proses perijinan pendirian
kantor klasis tersebut dengan harapan memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB). Namun harapan tersebut tidak segera terwujud karena Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak kunjung turun
meskipun syarat-syarat sudah dinyatakan lengkap. Hal tersebut muncul karena
adanya penolakan dari kelompok masyarakat tertentu. Alasan mereka ora kula
nuwun atau tidak meminta izin masyarakat lebih dahulu sehingga menimbulkan
keresahan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menindaklanjuti dengan
menerbitkan surat penolakan atas pengajuan IMB Kantor Klasis pada 17 Januari
2017 melalui Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penamanan Modal Dan
Pelayanan

Terpadu

(DPMPT)

Kabupaten

Gunungkidul

Nomor:

045.2/057/I/2017, Hal: Jawaban Permohonan IMB, dengan alasan ―adanya
keberatan dari pihak lain.‖

Di sisi yang lain, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gunungkidul
(FKUB) menyatakan tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kasus ini. Hal ini
mendasarkan pada ketugasaannya bahwa pendirian kantor tidak memerlukan
rekomendasi dari FKUB sehingga persoalan ini tidak terkait dengan peraturan
pendirian tempat ibadah (PBM 2006).

Setelah melalui upaya-upaya dialog dengan pemerintah Kabupaten Gunungkidul
dianggap kurang berjalan dengan baik, akhirnya Bapelklas GKJ Gunungkidul
menempuh upaya hukum. Bapelklas mengajukan gugatan melawan Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten

3
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Gunungkidul ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta pada 13
April 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta pada 13 April 2017 di bawah Register Perkara
Nomor: 14/G/ 2017/PTUN.YK kemudian gugatan ini diperbaiki pada 23 Mei
2017.

Setelah melalui proses persidangan, PTUN melalui keputusannya mengabulkan
gugatan dari Bapelklas GKJ Gunungkidul yaitu pencabutan surat penolakan dan
penerbitan IMB. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian merespon
dengan mengajukan banding sampai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
(PTTUN) Surabaya namun Bapelklas tetap memenangkan gugatan dan hal
tersebut dinyatakan final.3 Pada 23 Februari 2019, Gereja-Gereja Kristen Jawa di
Gunungkidul melalui Sidang Klasis LI GKJ Gunungkidul memutuskan untuk
tetap meneruskan upaya pendirian kantor klasis di tempat yang sama (tidak
berpindah) dengan mengupayakan penyelesaian persoalan IMB.4

Kasus di atas menjadi gambaran yang berbeda dari citra ideal Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), termasuk Kabupaten Gunungkidul, yang selama ini
dipromosaikan memiliki kehidupan beragama yang harmonis (rukun) dan sudah
diakui secara legal formal sebagai Daerah Istimewa.5 Dengan slogan
―Yogyakarta Berhati Nyaman‖ dan label The City of Tolerance, Yogyakarta

3

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 2017. Salinan Putusan: Perkara Nomor:
205/B/2017/PTTUN.SBY
4
Pimpinan Sidang LI Klasis. 2019. Akta Sidang Klasis LI Artikel 14 tentang Program Kerja
Bapelklas LI GKJ Gunungkidul, Yogyakarta. Pada Sabtu, 29 Februari 2020 dilaksanakan
persidangan klasis LII GKJ Gunungkidul dengan keputusan senada dengan sebelumnya yaitu
tetap meneruskan upaya pendirian kantor klasis di lokasi yang sama (tidak berpindah).
5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
4
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dibayangkan menjadi tempat yang ―beriklim nyaman‖ bagi hidup dan
berkembangnya beragam identitas, termasuk identitas agama/kepercayaan.
Namun demikian, iklim nyaman dalam kehidupan beragama itu ternyata tidak
terwujud sepenuhnya. Hal ini dipaparkan oleh hasil penelitian beberapa lembaga
seperti di antaranya Wahid Institute (WI). Dalam laporannya WI menyebutkan
bahwa pada 2014 ada tindakan intoleransi dan diskriminasi baik melibatkan
aktor negara maupun non negara, dengan 21 peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini
menempatkan DIY di rangking kedua daerah tidak toleran setelah Jawa Barat
(Wahid Institute, 2014). Pada 2016, tindakan intoleran menurun dengan delapan
peristiwa, meski masih menduduki 10 besar (Wahid Institute, 2016). Setara
Institute dalam temuannya menunjukkan bahwa sampai pada pertengahan 2018,
DIY menduduki peringkat ke-empat dengan sembilan peristiwa pelanggaran
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Setara, 2018).

Hingga 2019 pun, di Yogyakarta terjadi peristiwa-peristiwa yang dianggap
tindakan intoleran. Peristiwa-peristiwa kekerasan secara fisik maupun simbolik
di Yogyakarta telah menjadi pemberitaan di media massa dan pembicaraan
publik, antara lain: Pemotongan nisan salib di pemakaman Jambon Purbayan RT
53/RW 13, Kota Gede, Yogyakarta,6 Penolakan seorang pendatang untuk tinggal
di Pedukuhan Karet, RT 8 Desa Pleret, Pleret, Bantul sebab beragama Kristen.
Pemeluk agama tersebut tidak masuk kriteria kesepakatan warga Dusun seperti
yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015,7
Pencabutan serta pembakaran nisan salib di Pemakaman Bethesda, Mrican,
6

https://regional.kompas.com/read/2018/12/21/08565691/klarifikasi-lengkap-pemotongannisan-salib-di-makam-kotagede-yogyakarta diakses pada 12 April 2019
7
https://regional.kompas.com/read/2019/04/03/17294401/slamet-melawan-diskriminasi-agamaberharap-tak-ada-lagi-aturan-serupa?page=alldiakses pada 12 April 2019
5
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Kabupaten Sleman yang diduga dilakukan tuna wisma,8 Pembatalan perizinan
gereja Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul setelah mendapatkan laporan penolakan warga Gunung
Bulu, Desa Argorejo, Sedayu, dan lain-lain.9 Sedangkan pada 2020, media juga
memuat pemberitaan beberapa kasus yang mengindikasikan persoalan
kerukunan beragama misalnya kasus penolakan peringatan wafatnya Ki Ageng
Mangir di Mangir, Bantul10 dan penolakan acara pengajian dalam rangka Harlah
ke-94 Nahdlaul Ulama di Masjid Gede, Kauman, kota Yogyakarta.11 Beberapa
hasil penelitian dari peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan
kerukunan beragama yang terjadi di Yogyakarta, baik antar agama maupun
seagama dan juga kepercayaan. Cakupannya meliputi perkara: 1) tempat tinggal,
2) penggunaan fasilitas umum berupa tanah makam, 3) kesempatan beribadat, 4)
pendirian tempat ibadat. Dalam kaitannya dengan yang ada di Dusun Grogol,
kasusnya bertambah, yakni 4) penolakan tempat pembangunan kantor
administratif gerejawi.

Kerukunan beragama menjadi istilah yang menyiratkan sisi kontradiktif. Status
substansi agama sebagai sumber hal-hal baik di satu sisi, dengan status
sosiologis konkritnya yang menunjukkan kemungkinan adanya konflik di sisi
yang lain. Oleh karena itu, dari aras lokal sampai nasional, kerukunan beragama
terus diupayakan oleh beberapa pihak: pemerintah, warga masyarakat lokal,
8

https://news.detik.com/kolom/d-4502667/mengintip-rahasia-di-balik-aksi-aksiintoleran?.diakses pada 12 April 2019
9
https://nasional.tempo.co/read/1229982/bupati-bantul-cabut-izin-pendirian-gerejapantekosta/full&view=ok diakses pada 1 November 2019
10
https://nasional.tempo.co/read/1272094/acara-ki-ageng-mangir-di-bantul-dibubarkan-setaraintoleransi, diakses 5 Maret 2020
11
https://nasional.tempo.co/read/1315497/di-balik-penolakan-harlah-nu-di-masjid-gedhekauman, diakses 5 Maret 2020
6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maupun organisasi keagamaan. Pemerintah mengupayakan terjadinya kerukunan
beragama antara lain dengan memuat cukup banyak kebijakan-kebijakan formal,
misalnya UU no. 1/PNPS/1965, PBM no. 8 dan 9 Tahun 2006, Peraturan
Gubernur (Pergub), Instruksi Gubernur,12 Peraturan Daerah (Perda), dan lainlain. Sedangkan warga masyarakat mengupayakannya melalui konsensus yang
dimuat dalam aturan-aturan tak tertulis maupun tertulis di aras masyarakat lokal,
misalnya tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pedukuhan, dan Desa atau
Kelurahan. Masyarakat menjaga kerukunan juga melalui penghayatan nilai-nilai
warisan leluhur yang berlaku atau local wisdom, misalnya di daerah
Gunungkidul dikenal dengan istilah ―nguwongke‖, ―ngumumi‖, ―tepa selira‖
untuk mewujudkan kebersamaan yang harmonis, termasuk kerukunan beragama.
Begitu

pula

organisasi-organisasi

keagamaan,

tak

ketinggalan

mengupayakannya dengan menunjukkan dalil, seruan, penggembalaan, fatwa,
dan lain-lain, demi mewujudkan kerukunan beragama.

Berangkat dari kecurigaan adanya narasi kerukunan beragama yang dianggap
benar dan dipaksakan dari satu pihak ke pihak yang lain dalam kasus penolakan
pendirian kantor klasis GKJ Gunungkidul, penelitian ini berusaha memahami
lebih dalam praktik ideologi kerukunan beragama di tingkat lokal. Penelitian ini
mendalami ideologi kerukunan beragama, yang di tangan negara dari masa ke
masa digunakan untuk tujuan tertentu, dalam ekspresi konkretnya yaitu
perebutan narasi kerukunan beragama oleh tiga pihak antara Badan Pelaksana

12

Misalnya: Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2019 Tentang
Pencegahan Potensi Konflik Sosial
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Klasis (Bapelklas) GKJ, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan kelompok
penolak.

C. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam sub bab pendahuluan di
atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana negara memaknai konsep kerukunan beragama?
2. Bagaimana konsep tersebut menjadi ideologi untuk mengelola kerukunan
antar umat beragama di Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep kerukunan beragama dimaknai dan dipertentangkan
maknanya oleh Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) GKJ, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul, dan kelompok penolak dalam kasus penolakan
pendirian kantor Klasis GKJ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Menginvestigasi pemakaian konsep kerukunan beragama oleh negara
b. Menginvestigasi proses konsep kerukunan beragama menjadi ideologi
yang digunakan negara untuk mengelola kerukunan antar umat beragama
di Indonesia
c. Menganalisis bagaimana kontestasi makna kerukunan beragama oleh tiga
pihak yaitu Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) GKJ, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul, dan kelompok penolak dalam kasus penolakan
pendirian kantor Klasis GKJ Gunungkidul

8
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2. Manfaat penelitian
a. Memperluas lingkup kajian ideologi kerukunan beragama dengan
gambaran bekerjanya ideologi tersebut dalam contoh praktik di tingkat
lokal.
b. Memahami dengan lebih mendalam mengenai narasi kerukunan yang
dimaknai di tingkat lokal sehingga bisa dijadikan acuan yang lebih
mendalam untuk para pembuat kebijakan, khususnya pemerintah dan
lembaga-lembaga keagamaan. Melalui penelitian ini diharapkan ada
dampak baik pada relasi kehidupan sosial masyarakat.

E. Kajian pustaka dan kerangka teori
1. Kajian pustaka
Kajian tentang kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan
berbagai pendekatan yaitu hak asasi manusia, sosiologi, maupun ekonomipolitik. Penelitian yang memakai pendekatan hak asasi manusia banyak
dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di
bidang hak asasi manusia, khususnya di Indonesia. Lembaga tersebut antara
lain Human Right Resource Centre, Human Rights Watch (HRW), Setara
Institite, dan Wahid Institute. Hasil penelitiannya berupa laporan tahunan
yang mendasarkan pada pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan
menguraikan kasus-kasus intoleransi yang merupakan tindak pelanggaran
hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

9
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Dalam

perspektif

HAM

tersebut,

pelanggaran

kebebasan

beragama/berkeyakinan itu merupakan:

tindakan penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak
dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/berkeyakinan, yang
dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif (by
commission) maupun tindakan pembiaran (by comission). (Setara,
2010: 11-12)

Sedangkan intoleransi adalah turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya,
sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain
(Setara, 2010: 12). Pada bagian pengantar buku Supremasi Intoleransi yang
berisi

laporan

Setara

Institute

terkait

kondisi

kebebasan

beragama/berkeyakinan, Halili (2016) menjelaskan bahwa intoleransi
menjadi lebih supreme dari supremasi hukum dan supremasi konstitusi.
Kerumunan massa telah menjadi sumber legitimasi kebenaran. Ia mengutip
Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk
Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, bahwa
intoleransi berdasarkan agama merupakan bentuk pelanggaran kebebasan
beragama. Dalam perumusannya, intoleransi dan diskriminasi

tersebut

diartikan:

setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (favoritism)
yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau
akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau
pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan
fundamental atas suatu dasar yang sama (Halili, 2016: iv).

Dalam penelitian pada konteks negara-negara ASEAN, laporan Human
Right Resource Centre (2015: 139-190) menunjukkan peristiwa-peristiwa
intoleransi tersebut di Indonesia pada 2015. Hal itu terkait persekusi
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kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia yang menyasar kepada empat
target persekusi yaitu: kelompok Ahmadiah, Syi‘ah, para penganut agama
―yang tidak diakui‖, dan komunitas Kristen. Dalam laporan tersebut,
beberapa tindak persekusi dan pola permasalahan kepada komunitas Kristen
tergambarkan mengarah ke pola permasalahan yang berpusat pada peraturan
tentang rumah ibadah.

Human Rights Watch (HRW) dalam laporannya pada 2013, menggambarkan
hasil dokumentasi penganiayaan dan intimidasi komunitas minoritas
(Ahmadiyah, dan lain-lain) oleh pelbagai kelompok islamis militan yang
melibatkan, secara aktif maupun pasif, pejabat pemerintah dan aparat
keamanan (HRW, 2013). Analisisnya juga terkait beberapa aturan dan
lembaga negara yang fasilitasi diskriminasi dan pelanggaran terhadap
minoritas agama di Indonesia misalnya pejabat yang tak menghormati
putusan pengadilan soal kebebasan beragama, membuat pernyataan atau
tindakan yang mempromosikan diskriminasi dan memaklumkan kekerasan.

Setara Institute yang merupakan organisasi menaruh pemajuan hak asasi
manusia di Indonesia (Setara, 2010: v). Lembaga ini juga melakukan
pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia dan
menyampaikan laporan penelitian secara reguler sejak 2007. Bahkan pada
laporannya pada 2015, secara khusus juga memuat analisis pemenuhan
komitmen janji politik Jokowi terkait dengan pemajuan hak kebebasan
beragama/berkeyakinan yang tertuang dalam Nawa Cita (Setara, 2015).
Hasilnya diungkap dalam kalimat ―Politik harapan minim kenyataan‖.
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Selain laporan-laporan pemantauan kasus intoleransi yang terjadi di
Indonesia, Setara Institute pernah menyampaikan laporannya mengenai
Indeks Kota Toleran di Indonesia. Lembaga ini secara langsung
mengungkapkan tujuan penelitiannya yaitu, ―memeriksa tindakan positif
pemerintah kota dalam mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam
kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa, maupun membangun
budaya toleransi di masyarakat‖ (Setara, 2018: 2). Secara khusus untuk
konteks DIY, Setara Institute dalam penelitian pada 2018 merangking
Pemerintah Kota Yogyakarta pada peringkat 41 Indeks Kota Toleran dari 94
kota di Indonesia yang diteliti. Penelitian tersebut lebih dalam menunjukkan
peran aktor negara (state actor) dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta
(bukan kabupaten) melalui data Rencana Pendirian Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota, Peraturan Daerah/Kebijakan Kota Lainnya,
Peristiwa yang Menggambarkan Terjadinya Intoleransi, dan Tindakan Nyata
Pemerintah Kota.

Berikutnya, penelitian di Kabupaten Gunungkidul oleh Sekretariat Nasional
Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (Agnes dkk., 2016) terkait laporan
hasil pendokumentasian kasus penutupan tempat ibadah, penolakan perayaan
hari besar agama tertentu di ruang publik, dan lain-lain. Secara detail tulisan
tersebut menyajikan data dokumentatif kasus-kasus yang dianggap intoleran
sekaligus analisisnya yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian
tersebut lebih mengedepankan dokumentasi dari perspektif ―korban‖ dan
analisis berbasis hak Kebebasan Beragama/Berkepercayaan (KBB) dengan
bercermin dari regulasi-regulasi terkait dengan hal tersebut. Di dalamnya
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juga melihat bagaimana peran penting negara, dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul, secara khusus membaca narasi hak beribadah
berdasar Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006. Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul merespon dan mengupayakan penanganan secara
positif terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengeluarkan Surat Penetapan
Rumah Ibadah sebagai bentuk penyelesaian dari kasus-kasus penutupan
tempat ibadah di Gunungkidul.13 Penetapan Rumah Ibadah tersebut meliputi
34 Gereja Katolik (termasuk Kapel), 105 Gereja Kristen (termasuk
Cabang/Pepanthan), 15 Pura, 8 Vihara.

Kajian-kajian yang dipaparkan dalam laporan tersebut telah melihat lebih
dalam aktor yang terlibat, baik negara, kelompok intoleran maupun
kelompok

yang dipersekusi

(korban).

Pendekatan

yang digunakan

mengedepankan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang
menempatkan

negara

sebagai

pemangku

kewajiban

pemenuhannya,

menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill)
hak asasi manusia. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan paradigma
hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang melihat kesepadanan
antara regulasi-regulasi yang berbasis HAM dengan kebijakan, tindakan, dan
peristiwa-peristiwa yang dianggap intoleran sehingga kurang memperhatikan
motivasi dan ideologi di balik tindakannya.

Selain penelitian yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia, ada juga
penelitian yang terkait intoleransi dengan menggunakan pendekatan
13

Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No. 164/KPTS/2015 Tentang Penetapan Rumah
Ibadah di Kabupaten Gunungkidul
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ekonomi-politik. Penelitian tersebut dilakukan oleh CRCS UGM (Iqbal dan
Salim, 2016) tentang kasus-kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
khususnya tindak main hakim sendiri, yang dilakukan oleh sekelompok
massa dengan identitas agama tertentu terhadap identitas agama yang
lainnya. Penelitiannya dilakukan pada 2017 dengan menunjukkan data
vigilantisme yang menyasar pada kelompok ―minoritas‖ di Yogyakarta
antara 2010-2016. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa
alasan tindakan main hakim yang dilakukan kelompok vigilantis yaitu
motivasi untuk mencegah kemaksiatan, penanganan kaum sesat, bahaya
kristenisasi, isu LGBT, dan isu komunisme. Secara khusus, diungkapkan
bahwa

kelompok

vigilantis

ini

menyasar

kelompok

minoritas

di

Gunungkidul terkait isu kristenisasi:
Meningkatnya intensitas serangan terhadap umat Kristen ini bisa jadi tidak
lepas dari menguatnya isu kristenisasi yang tidak hanya terasa di
Yogyakarta tetapi juga di tingkat nasional. Di Yogyakarta sendiri isu ini
sebenarnya tidak baru, tetapi belakangan memang kesadaran tentang isu ini
semakin menguat. Tokoh AM-FUI misalnya menyatakan bahwa isu ini
menjadi perhatian khusus mereka dan karena itu ia menyatakan saat ini
sedang membuat film dokumen tentang kristenisasi di Gunungkidul (Ahnaf
dan Salim, 2017:6)

Kajian ini menjawab pola dan motivasi tindakan main hakim dalam kasuskasus vigilantisme yang dilakukan terhadap kelompok minoritas di
Yogyakarta tersebut dari pertanyaan pokok, ―Apakah tindakan tersebut
merupakan populisme (Islam) atau tindakan intoleransi?‖ Dari penelitian
tersebut, yang terlihat lebih jauh adalah adanya istilah ―populisme
pragmatis‖ yaitu aktivisme yang menjadikan retorika konservatif yang
agresif sebagai akses mendapatkan penguasaan sumber daya ekonomi.
Penelitian tersebut melihat lebih dalam dari sisi aktor yaitu kelompok
14
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vigilantis yang adalah kelompok non negara. Aspek yang dilihat lebih jauh
adalah perubahan sosial DIY, khususnya terkait ekonomi politik melalui isu
agama. Tindakan-tindakan intoleransi muncul dan berkembang, khususnya
di Yogyakarta pada 2010-2016 dilakukan oleh Forum Umat Islam (FUI) dan
Front Jihad Islam (FJI). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa FUI dan FJI
adalah dua ormas yang banyak mengambil inisiatif dan menggerakkan aksiaksi vigilantisme di Yogyakarta.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan sasaran
Warga Gereja Kristen Jawa terkait dengan kerukunan beragama pernah
dilakukan oleh Myengkyo Seo dalam buku State Management of Religion in
Indonesia (Seo, 2013). Ia memeriksa hubungan gereja arus utama di
Indonesia, khususnya GKJ, berhadapan komunitas Muslim dan negara. Seo
menyimpulkan dalam jurnal Defining „religious‟ in Indonesia: toward
neither an Islamic nor a secular state bahwa negara telah mengatur secara
luas terkait dengan agama dan sering merugikan orang Kristen melalui
empat peraturan yaitu:

the Presidential Decree in 1965 on the state-recognised religions,
Joint Ministerial Decree on Houses of Worship in 1969 and 2006,
National Marriage Law in 1974 and the Ministerial Decrees on
Overseas Aid to Religious Institutions and the Guidelines for
Propagation of Religion in 1978. (Seo, 2012: 1045).

the
the
the
the

Dalam penelitiannya di lingkup GKJ tersebut, Seo secara khusus
menggambarkan pandangan sosiologi yang menempatkan kondisi toleransi
dan cara beradaptasi terkait UU no 1 Tahun 1974 dalam praktik sehari-hari
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utamanya dalam kasus nikah beda agama dalam konteks sosial-politik di
Indonesia.

Dari penelitian-penelitian tersebut bisa dikatakan bahwa penelitian yang
dilakukan ini mengambil sisi yang agak berbeda dari penelitian yang pernah
dilakukan yaitu pendekatan HAM maupun sosiologi, dan ekonomi-politik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian budaya yaitu melihat praktik
ideologi dari konsep kerukunan beragama oleh pihak negara maupun pihakpihak non-negara di tingkat lokal dalam sebuah kasus. Oleh karenanya, bisa
dikatakan penelitian ini berbeda dari sisi pendekatannya. Tesis Frans
Pangrante mengambil pendekatan ideologi ini, namun dengan objek material
yang berbeda yaitu tradisi pengorbanan kerbau pada ritual pemakaman di
Toraja (Pangrante, 2015).
2. Kerangka Teori Ideologi

a. Istilah Ideologi
Dari asal katanya, istilah ―ideologi‖ dapat dipecah menjadi kata idea dan
logos. Pengertian tentang ide ini dapat dirunut asalnya ke konsep idea
dan ―dunia idea‖ yang merupakan kebenaran sejati menurut Plato, filsuf
besar Yunani abad ke-3 SM. Berbeda dengan Plato yang idealis,
muridnya Aristoteles menggunakan ―dunia idea‖ dengan arti materialis
yaitu ―representasi mental (dalam benak) dari sesuatu yang ada pada
kenyataan.‖ (Takwin, 2003:10). Kata ―Ideologi‖ dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (2007:417) diartikan sebagai ―kumpulan konsep
bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan
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arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup‖. Dalam pengertian ini, bisa
disebut bahwa ideologi secara umum berkonotasi netral, yaitu sebagai
landasan dasar kehidupan yang dimiliki manusia atau sekelompok
manusia.

Agak berbeda dengan pandangan umum yang terasa netral tersebut,
dalam perspektif Kajian Budaya (Cutural Studies) Chris Barker
(2011:410) mendefinisikan ideologi sebagai:

Usaha untuk memapankan makna dan pandangan-dunia untuk
mendukung pihak yang kuat. Peta makna yang kendati mereka
mengklaim dirinya sebagai kebenaran universal, namun secara
historis merupakan pemahaman yang khas yang mengaburkan dan
memertahankan kekuasaan kelompok sosial (misalnya kelas, gender,
ras)

Perspektif Kajian Budaya ini

menawarkan paradigma untuk melihat

masyarakat sehari-hari yang penuh kreatifitas dan potensi kritis sambil
memperlihatkan bahwa kehidupan ini juga dibelenggu oleh ideologiideologi problematik dan struktur-struktur masyarakat yang timpang.
Paradigma ini melihat masyarakat secara kritis, termasuk membongkar
praktik ideologi yang berlaku keseharian yang tampak netral. Seperti
catatan awal mengenai pemikiran Althusser, Ferretter menggambarkan
kondisi tersebut:

Ideologi hadir sebagai kenyataan masyarakat yang tampak alamiah
(common sense) yaitu sebagai entitas yang kelihatannya terberi
(taken for granted) di dalam diskursus-diskursus, citra-citra, dan ideide yang melingkupi manusia dan menaturalisasi struktur manusia.
(Ferretter, 2006:77)
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Ideologi yang melingkupi manusia tersebut memang tampak alamiah dan
netral namun dalam pandangan Kajian Budaya terlihat problematik dan
penuh relasi kuasa.

Kerangka teori bagi analisis penelitian ini menggunakan teori ideologi
dari pemikiran Louis Althusser, seorang filsuf Marxis dari Perancis
(1918-1990). Dalam bagian pengantar terjemahan buku Althusser
Tentang

Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural

Studies (Althusser, 2008), Allthuser disebut sebagai pelopor kajian
ideologi mikro, ideologi yang menyebar pada seluruh praktik kehidupan
pada tindakan kecil dan besar. Althusser menemukan konsep Aparatus
Represi Negara (Repressive State Apparatus/RSA) dan Aparatus
Ideologi Negara (Ideological State Apparatus /ISA), ISA sebagai situs
perebutan

dan

perjuangan

ideologi-ideologi,

dan

Ideologi

menginterpelasi individu sebagai subjek. Tiga hal inilah yang akan
dipakai untuk membaca praktik ideologi yang berlaku pada aktor-aktor
yang berperan dalam kasus penolakan pendirian kantor klasis GKJ
Gunungkidul.

b. Ideologi Althusser

Dalam pembicaraan tentang ideologi, Althusser mengkritik sekaligus
mengembangkan pemikiran Karl Marx. Menurut Marx, ideologi
merupakan ―sistem ide-ide dan gambaran-gambaran yang mendominasi
pikiran seseorang atau sebuah kelompok sosial‖ (Althusser, 2007:186).
Dalam konteks industri abad ke-19, karena ketiadaan kepemilikan alat-
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alat produksi, kelas buruh tergantung pada kemauan kelas pemilik alatalat produksi sehingga relasi ekonomi (bangunan bawah) mempengaruhi
relasi sosialnya (bangunan atas) dan relasi sosial tersebut mempengaruhi
kesadaran. Ideologi baginya merupakan:
sebuah kumpulan (bricolage) imajiner, sebuah mimpi murni, kosong
dan sia-sia, yang dibentuk oleh ‗sisa-sisa hari itu‘ dari satu-satunya
kenyataan yang penuh dan positif, yaitu sejarah konkret dari individuindividu material yang konkret, yang secara material memproduksi
keberadaan mereka. (Althusser, 2007:188)

Dalam konteks masyarakat kapitalis tersebut, kesadaran palsu itu
menutupi kesadaran buruh akan realitasnya yang teralienasi dan
tereksploitasi.

Ideologi itu bekerja dalam relasi sosial dalam konteks keluarga,
komunitas, pendidikan, negara, dan di mata orang kebanyakan ideologi
seakan sebagai satu-satunya kenyataan bahkan diulang-ulang terus dalam
memertahankan relasi itu. Untuk menggambarkan hal tersebut,
dikemukakan contoh misalnya pandangan moral masyarakat atau nilai
budaya tentang ―nilai kerukunan‖. Nilai kerukunan yang tampaknya
alamiah ini sebenarnya menguntungkan majikan karena atas nama nilai
itu kemudian buruh ―dijinakkan‖ dari mogok kerja sehingga produksi
berjalan terus dan keuntungan tetap mengalir ke majikan. Juga sikap sepi
ing pamrih, misalnya, ini dilihat sebagai ideologi yang secara efektif
mematikan ambisi orang kecil untuk menuntut hak dan membebaskan
dari ketertindasannya (Suseno, 2016:129).

Althusser tetap memegang prinsip Marxis yaitu kritik terhadap
kapitalisme dan premis dasar pertentangan kelas, namun ia berpandangan
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bahwa ideologi bukan sekedar representasi dari esensi ekonomi seperti
yang dinyatakan Marx (Takwin, 2003). Bagi Althusser, ideologi tidak
lagi dipandang sebagai kesadaran palsu (false consciousness), tetapi
lebih jauh dan dalam lagi merupakan bentuk-bentuk ketidaksadaran yang
tertanam

dalam

individu

(profoundly

unconscious).

mengemukakan pemikirannya bahwa ideologi

Althusser

tidak sepenuhnya

direduksi oleh determinasi ekonomi.

Ideologi mempunyai logikanya sendiri. Dia menerangkan hal tersebut
melalui dua tesisnya tentang ideologi yaitu: pertama, ―Ideologi
merepresentasikan

hubungan

imajiner

individu

dengan

kondisi

keberadaan riil mereka‖ dan kedua, ―Ideologi memiliki keberadaan
material.‖ (Althusser, 2015:43-51). Ia menolak anggapan ideologi yang
disebutnya sekedar bentuk kebohongan-kebohongan yang dilakukan para
Despot dan Pendeta dalam persekutuan tidak suci (unholy alliance) pada
abad ke-18 maupun sekedar bentuk alienasi dari relasi produksi dalam
masyarakat industri pada abad ke-19. Relasi individu dengan konteks
sosial bersifat imajiner karena individu merefleksikan posisinya di dalam
konteks sosial melalui ideologi. Dengan kata lain, ideologi menjadi
cermin identitas sosial individu. Ideologi menjadi cermin manusia
membayangkan posisi sosialnya dengan menerima dan mengikuti tatanan
ideologis yang disediakan dalam struktur masyarakat.

Dalam argumennya tentang beroperasinya ideologi, ia mengambil
konsep psikoanalisa Lacan tentang Fase Cermin (Mirror Stage) dalam
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pembentukan subjek, bahwa dunia seorang manusia sejak semula adalah
dunia terbingkai struktur yang tertanam dalam dirinya (Althusser, 2015:
4). Fase Cermin merupakan fase pengenalan diri ketika seorang bayi,
yang sebelumnya belum bertemu dengan bahasa (dalam masa the Real
atau pre Oedipal-nya Freud), kemudian memasuki fase pengenalan diri
melalui cerminan dari the other yaitu persepsinya atas segala yang
memantulkan citra dirinya.

Ia mengenal dirinya namun diri yang

dianggap diri sejati itu sebenarnya sudah ―tercemar‖ oleh yang lain,
khususnya aturan masyarakat yang membentuk subjek, maka identitas
dirinya selalu terbelah (teralienasi). ―Atas dasar inilah Lacan berbicara
tentang ‗yang-Lain Besar‘ (le Grand Autre) atau aturan masyarakat
secara umum yang membentuk subjek dan mengarahkan hasratnya.‖
(Althusser, 2015: 5). Individu menerima ideologi sebagai dorongan akan
identitasnya, oleh karenanya ideologi bukan hanya bentuk kesadaran
palsu yang berasal dari dorongan eksternal namun berangkat dari dalam
diri subjek tersebut.

Seseorang menginternalisasi ideologi di dalam

dirinya dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, hal ini bisa
dikatakan bahwa seseorang tidak sadar di dalam keputusannya karena
sudah terstruktur sebelumnya, ia sudah dikuasai ideologi.

Ideologi tidak hanya ada dalam pikiran, ia selalu memiliki keberadaan
material yaitu ada dalam aparatus dan praktik-praktiknya. Dalam
gambarannya tentang seorang Kristen, ia mengatakan, ―Apabila ia
mempercayai Tuhan, ia pergi ke Gereja untuk mengikuti Misa, berlutut,
berdoa, mengakui dosa-dosa, menjalani penebusan dosa (hal ini dulu
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bersifat material dalam arti yang harfiah) dan tentu saja bertobat, dan
seterusnya.‖ Apabila ia tidak melakukannya, ia ―jahat‖. Althusser
menegaskan bahwa sebuah ideologi senantiasa eksis dalam suatu aparat
sehingga negara kemudian memakai ideologi bagi pemapanan formasi
sosial melalui aparatus-aparatusnya.

1) Aparatus Represi Negara (Repressive State Apparatus/RSA) dan
Aparatus Ideologi Negara (Ideological State Apparatus /ISA)
Althusser menerjemahkan gagasan Marx bahwa ―sebuah formasi
sosial yang tidak memproduksi kondisi-kondisi produksi tidak akan
bertahan selama setahun‖ (Althusser, 2015:9). Untuk hal tersebut,
diperlukan

usaha

khususnya

mereproduksi

kekuatan-kekuatan

produktif dan hubungan produksi yang ada, yaitu upah pekerja,
ketrampilan teknis pekerja, dan bangunan mental agar bersedia
terlibat dalam proses produksi. Reproduksi tenaga kerja memerlukan
tidak hanya reproduksi ketrampilan-ketrampilannya, tetapi juga pada
saat yang bersamaan, mereproduksi ketundukannya terhadap aturanaturan dari tatanan yang ada, yaitu reproduksi ketundukan terhadap
ideologi yang berkuasa bagi para pekerja, dan reproduksi
kemampuan untuk menggunakan ideologi yang berkuasa secara
benar bagi agen-agen eksploitasi dan represi. Yang menjamin atau
mengamankan terjadinya reproduksi tersebut adalah negara yang
menyatakan diri dalam aparat negara represif yang berusaha
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mengamankan hubungan-hubungan produksi yang ada, formasi
sosial yang ada.

Althusser mengembangkan pemikiran Marx ini dengan membedakan
dua jenis ideologi yang dikaitkan dengan aparatus negara yaitu
pertama, Repressive State Apparatus (RSA) atau Aparatus Represif
Negara yang terdiri atas pemerintahan, birokrasi, militer, polisi,
penjara, pengadilan dan sebagainya. Aparatus ini bekerja atau
menjalankan fungsinya utamanya dengan cara represi mengamankan
kondisi politik dari reproduksi relasi-relasi produksi, paling tidak
pada akhirnya menggunakan kekerasan (karena ada represi, sebagai
misal represi administratif, yang mengambil bentuk-bentuk nonfisik). Aparatus ini satu atau terpadu dan sepenuhnya termasuk ke
dalam wilayah publik.

Di sini dicontohkan, Pemerintah Daerah

Kabupaten Gunungkidul, melalui Dinas Penamanan Modal Dan
Pelayanan Terpadu, yang mengeluarkan surat penolakan penerbitan
Ijin Mendirikan Bangunan meskipun kelengkapan persyaratan
pemohon dinyatakan lengkap, hal ini bisa dikatakan sebagai represi
administratif yang dilakukan oleh negara.

Kedua, Ideological State Apparatus (ISA) atau Aparatus Ideologis
Negara yang bekerja utamanya dengan cara persuasif melalui
ideologi. Aparatus ini terdiri atas: ISA agama (sistem gereja yang
berbeda-beda), ISA pendidikan (sistem sekolah negeri dan swasta
yang berbeda), ISA keluarga, ISA hukum, ISA politik (sistem politik,
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termasuk partai-partai yang berbeda), ISA serikat-buruh, ISA
komunikasi (pers, radio, dan televisi, dan seterusnya). Aparatus ini
plural atau beragam dan, meski terlihat terpencar-pencar, sebagian
besar merupakan wilayah privat. Di sini diajukan gambaran sebagai
contoh, misalnya ISA Budaya, dalam kehidupan masyarakat di
Gunungkidul ada ungkapan ―tepa selira‖ yang dihidupi oleh
masyarakat. Ungkapan ini bisa berarti ungkapan untuk melegitimasi
kebijakan penolakan yang diambil supaya kondisi tetap dalam status
quo yaitu tetap rukun dalam arti pihak yang sedikit atau lemah
posisinya agar mengalah dan tidak menuntut hak supaya kondisi
tetap damai.

RSA dan ISA mempunyai dua perbedaan yang sangat penting terkait
dengan pendekatan dan wilayah yaitu RSA berfungsi dengan ―jalur
keras‖ dan di wilayah publik sedangkan ISA berfungsi dengan ―jalur
lembut‖ dan sebagian besar di wilayah privat. Meski demikian,
dalam proses pelaksanaannya tidak ada aparatus negara yang sematamata bersifat represif atau bersifat ideologis sepenuhnya (Althusser,
2015:26-27). Althusser mengemukakan contoh dalam kehidupan
keseharian, gereja sebagai ISA yang juga menggunakan metode
penghukuman (represi) untuk para penggembala maupun jemaatnya
yang bersalah. Jika hal ini dihubungkan dengan gereja, GKJ
mengenalnya dengan istilah pamerdi (penggembalaan khusus)
sebagai ―metode penghukuman‖ kepada warga gereja yang
melakukan kesalahan tertentu, misalnya berzinah. Polisi sebagai RSA
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yang berfungsi primer secara represif namun juga ada fungsi
sekunder yang bersifat persuasif. Misalnya Polisi mengajak secara
lembut kepada kelompok yang posisinya lemah supaya sepakat untuk
mengalah kepada kelompok penolak yang lebih kuat supaya terjadi
kondisi aman. Semua cara tersebut, baik dengan represif maupun
persuasif, bertujuan mengamankan formasi sosial yang ada atau
melanggengkan keutuhan negara dengan menjaga ketundukan
warganya.

2) ISA sebagai situs perebutan dan perjuangan ideologi-ideologi
ISA mempunyai kondisi beragam, berbeda dengan RSA yang
seragam (aparat negara yang sentral). Namun dalam kondisi yang
beragam tersebut, ISA berfungsi padu dalam kerangka ideologi
dominan kelas berkuasa. Althusser menyatakan gambarannya:

Sementara kesatuan Aparatus (Represi) Negara dipastikan oleh
organisasinya yang padu dan tersentralisir di bawah
kepemimpinan dari representasi kelas yang berkuasa, yang
melakukan politik perjuangan kelas dari kelas yang berkuasa,
kesatuan Aparatus Ideologi Negara yang berbeda, dipastikan,
biasanya dalam bentuk-bentuk yang kontradiktif, oleh ideologi
yang berkuasa, yakni ideologi kelas yang berkuasa (2015:30).

Althusser memberikan contoh sejarah ISA agama yang mendominasi
dan mengabdi kelas yang berkuasa pada abad pertengahan masa PraKapitalis. Saat itu, gereja memegang peran dominan dalam fungsi
religius, pendidikan, komunikasi dan budaya kelas penguasa
(Althusser, 2015). Sedangkan abad ke-19 pada masa revolusi
industri, yang semula hegemoni borjuis atas fungsi-fungsi dipenuhi
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gereja, pemegang peran dominan itu berubah menjadi sekolah atau
ISA Pendidikan. Dalam catatannya, Althusser menyampaikan tentang
pentingnya hegemoni atas peran ini, contohnya saat Lenin
mempertahankan kediktatoran proletariat. Ia mengatakan, ―Tidak ada
kelas yang bisa memegang kekuasaan negara untuk waktu yang lama
tanpa pada saat yang bersamaan menerapkan hegemoninya atas dan
dalam Aparatus Ideologi Negara‖ (Althusser, 2015:27).

Dalam buku Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis,
Cultural Studies pada bagian pengantar, Takwin mengambaran
kesimpulannya tentang kontestasi ideologi, ―Ideologi merupakan
reaksi terhadap satu dominasi. Setiap penindasan akan menghasilkan
suatu usaha dari pihak tertindas untuk melepaskan diri‖ (Althusser,
2008: xxv).

Hal ini senada dengan pernyataan Althusser bahwa

―Aparatus Ideologi Negara tidak hanya merupakan sesuatu yang
dipertaruhkan, tetapi juga tempat perjuangan kelas, dan seringkali
perjuangan kelas dalam bentuk yang sangat keras‖ (Althusser,
2015:27). Konsep Ideologi Althusser terkait adanya pluralitas dalam
ideologi ini akan digunakan untuk melihat bagaimana praktik
ideologi kerukunan agama diperebutkan oleh tiga pihak yang menjadi
pelaku dalam sebuah contoh kasus, yang salah satu pihaknya adalah
negara.

3) Ideologi menginterpelasi individu sebagai subjek
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Bagian singkat ini menguraikan cara beroperasinya ideologi pada
individu-individu yang diistilahkan dengan mekanisme ―interpelasi‖
(interpellation). Kata ini aslinya berasal dari kata ―interpeller”
(Perancis). Menurut Ferretter (2006:88), dari definisinya kata itu
berarti ―memanggil kepada‖ atau ―berteriak kepada‖, seperti
memanggil orang lain di jalan, namun juga berarti ―menanyai
seseorang‖, seperti seorang polisi yang menginterogasi pelaku.
Ideologi memanggil dengan asumsi-asumsi tertentu atau asumsi
ideologis

tertentu

kepada

seseorang/individu.

Althusser

menggambarkan cara beroperasinya ideologi melalui subjektifikasi
individu tersebut:
ideologi ‗bertindak‘ atau ‗berfungsi‘ dengan suatu cara di mana
ia ‗merekrut‘ subjek dari individu-individu (ia merekrut mereka
semua), atau ‗mentransformasikan‘ individu-individu menjadi
subjek (ia mentransformasikan mereka semua) (2015:54).

Dari proses itu, praktik yang nampaknya terjadi di luar ideologi atau
di jalan sesungguhnya terjadi di dalam ideologi bahkan Althusser
menegaskan bahwa ―manusia pada dasarnya adalah binatang
ideologis‖ (2015:51).

Interpelasi memastikan pengenalan antara subjek-subjek dengan
Subjek (S huruf besar, berarti ―subjek lain yang absolute‖) dan
subjek-subjek akan mendapatkan jaminan (keselamatan) dari hasil
pengenalan

dan

ketundukannya

terhadap

Subjek.

Althusser

menggambarkannya melalui kisah panggilan Musa oleh Tuhan dalam
Alkitab. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ia mengenal diri yang
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memanggil sekaligus ia tunduk menjadi subjeknya Subjek (Tuhan),
juga para umatnya. Selanjutnya gambaran struktur-cermin ideologi
yang menggandakan ini secara bersamaan memastikan:
1. Interpelasi ‗individu‘ sebagai subjek;
2. Penundukkan mereka menjadi subjeknya Subjek;
3. Saling mengenal antara subjek dan Subjek, pengenalan subjek
akan masing-masing, dan terakhir, pengenalan subjek akan
dirinya sendiri;
4. Sang absolut menjamin bahwa segalanya memang seperti itu,
dan dengan syarat bahwa para subjek mengenali siapa
mereka dan berperilaku sesuai dengannya, semuanya akan
baik-baik saja: Amin – ‗Jadilah.‘ (Althusser, 2015: 60-61)

Dengan kata lain, ideologi memaksa orang secara tidak sadar untuk
mengakui dan menyerahkan dirinya, mengikuti tatanan sosial
masyarakat atau apa yang dikehendaki masyarakat, sehingga
seseorang

mendapatkan

posisi

di

tengah

masyarakat

dan

mendapatkan ―keselamatan‖ atau pengakuan akan eksistensinya.
Meski demikian, dalam bagian pengantar Buku Filsafat sebagai
Senjata Revolusi (Althusser, 2007:xxi), Jameson menggambarkan
bahwa Tatanan Simbolik yang berisi sistem peran-peran dan
pemikiran-pemikiran sosial serta menjadi pilihan-pilihan yang
tersedia dalam momen sosial dan historis kita, hal itu juga bisa
ditolak atau kita bisa berusaha membangun pilihan-pilihan yang
belum disediakan oleh masyarakat.

Konsep Ideologi Althusser ini digunakan untuk melihat bagaimana
praktik ideologi kerukunan agama dan bagaimana konsep itu
dikontestasikan oleh tiga pihak. Studi ini memeriksa bagaimana
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negara menggunakan Aparatus Represi Negara (Repressive State
Apparatus/RSA) dan Aparatus Ideologi Negara (Ideological State
Apparatus /ISA) dalam kasus penolakan pendirian kantor klasis
gereja GKJ di Gunungkidul. Tentu saja teori ini terbatas dalam
membaca praktik ideologi dalam kasus tersebut karena teori lebih
memandang negara sebagai aktor utamanya.

F. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang hendak dikumpulkan
dan dianalisis adalah makna yang diberikan oleh individu-individu terhadap isuisu yang menjadi fokus penelitian dan konteks sosial makna tersebut (Afrizal,
2015: 30). Informasi mengenai realitas sosial dari pengalaman langsung aktoraktor dan narasi beberapa pihak mengenai kasus ini dikumpulkan. Hasilnya
adalah data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam
perspektif Kajian Budaya, Saukko (2013) menggambarkan objek material ini
merupakan pengalaman langsung (lived experience) dengan ukuran validitas
dialogis yaitu: a) sesuai dengan perspektif orang yang diteliti (prinsip
truthfulness), b) kritis terhadap bahasa dan pikiran yang dipakai oleh peneliti
sendiri (prinsip self-reflexivity), c) peka terhadap banyaknya suara atau cerita
(prinsip polyvocality). Terkait dengan prinsip self-reflexivity, hal ini disadari
mengingat posisi peneliti sebagai pelayan di gereja GKJ anggota Klasis
Gunungkidul sehingga dimungkinkan bias kepentingan. Hal tersebut ditambah
titik berangkat pengalaman peneliti sebagai kelompok ―minoritas‖ atau yang
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dimarginalkan. Oleh karenanya, data dokumen yang berasal dari berbagai
sumber akan disampaikan sebanyak mungkin untuk mengurangi bias tersebut.

Strategi penelitian ini semula dengan mendalami pengalaman hidup spesifik
pada kasus penolakan rencana pendirian kantor Klasis Gereja-Gereja Kristen
Jawa Gunungkidul. Penelitian lapangan dengan mendalami narasi kerukunan
tiga pihak yaitu praktik ideologi kerukunan agama Bapelklas GKJ, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul, dan kelompok penolak.

Namun penelitian ini dalam prosesnya menemui beberapa kendala, yaitu sampai
proses pengambilan data penelitian dilakukan ―konflik‖ masih terus berlangsung
bahkan meningkat dinamikanya. Hal ini tergambar dari pengajuan permohonan
eksekusi putusan TUN oleh Bapelklas melalui kuasa hukumnya (LBH)14 pada
28 Januari 2020 dan direspon demo penolakan pada 4 Februari 202015 juga
audensi terkait kantor Klasis GKJ16 pada 7 Februari 2020. Oleh karenanya
penelitian yang semula memakai sumber data primer wawancara pun berubah
menjadi kajian dokumen (sekunder). Hal ini juga disebabkan pandemi Covid-19
yang berlangsung pada 2 Maret 2020 sehingga ada penetapan status tanggap
darurat di DIY17, diperpanjang sampai 30 Juni 202018, termasuk perkembangan
di Gunungkidul dengan status zona merah di lokasi desa Bejiharjo.19

14

Surat Lembaga Bantuan Hukum Nomor 20/SK/LBH/I/2020 hal Audiensi dan Permohonan Kedua
Eksekusi Putusan TUN
15
https://strategi.co.id/warga-di-gunungkidul-gelar-doa-bersama-dan-pasang-spanduk-tolak-pendiriankantor-klasis/
16
Surat Forum Warga Muslim Grogol Nomor 2/FWM/2020 hal Permohonan Audiensi Terkait Kantor
Klasis. Surat ini ditujukan kepada Bupati Gunungkidul berisi permohonan audiensi terkait penolakan
warga Muslim Grogol 1 tentang rencana pembangunan kantor klasis dan putusan PTUN Yogyakarta.
17
Hamengkubuwono X sebagai gubernur telah menetapkan status tanggap darurat bencana Covid-19
melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020. Surat tersebut
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Terkait tahap awal pengumpulan data dokumen, hal tersebut sudah dilakukan
pada proses pembuatan proposal penelitian pada 29 Agustus 2019. Selanjutnya
pengumpulan dokumen terus dilakukan terdiri atas buku-buku laporan tahunan
KBB, Undang-undang, Perda, surat-surat (surat permohonan IMB, surat
penolakan), notulensi-notulensi pertemuan (rapat internal panitia, pemkab,
kelompok penolak), keputusan persidangan klasis, Keputusan PTUN, PTTUN,
video aksi demo, dan lain-lain. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui
telaah atas dokumen-dokumen tersebut.

Pemilihan dokumen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan
pihak-pihak terkait kasus tersebut sehingga bisa menggambarkan posisi tiga
pihak yaitu:

1. Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) GKJ Gunungkidul
a. Pengurus Harian Bapelklas GKJ Gunungkidul
Mereka ini adalah orang-orang yang diberi mandat oleh gereja-gereja
GKJ dalam persidangan klasis untuk melaksanakan hasil persidangan
tersebut, dalam hal ini program pendirian kantor klasis.

b. Panitia Pendirian Kantor Klasis Gunungkidul
Panitia berperan penting dalam kasus ini, yaitu sebagai pelaku lapangan
dalam rencana pendirian kantor klasis. Mereka ini adalah orang-orang
yang diberi mandat oleh Badan Pelaksana Klasis untuk melaksanakan
menyebutkan bahwa mulai 20 Maret 2020 sampai 29 Mei 2020 DIY ditetapkan dalam status tanggap
darurat bencana.
18
Keputusan Gubernur nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat
Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta
19
https://jogja.suara.com/read/2020/06/01/193230/warga-di-gunungkidul-kecolongan-lakukan-hal-inisetelah-positif-covid-19
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hasil persidangan klasis dalam hal ini program pendirian kantor klasis
secara lebih detail.

c. Personalia Tim Advokasi Kantor Klasis
Personalia ini mendampingi proses advokasi yang dilakukan oleh
Bapelklas dalam kasus tersebut, khususnya advokasi litigasi dalam
gugatan ke PTUN.

2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT)
Kabupaten Gunungkidul
b. Kapolsek Karangmojo
c. Kepala Desa Bejiharjo

3. Kelompok Penolak
a. Koordinator Kelompok Masyarakat Muslim Grogol
b. Warga Dusun Grogol I

Selanjutnya, semua data yang terkumpul diklasifikasikan untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Peneliti menentukan data penting, menginterpretasikan,
mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan
antar kelompok-kelompok.

32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA DARI MASA
PEMERINTAHAN KOLONIAL HINGGA PASKA REFORMASI

A. Pengantar

Bab ini menguraikan historiografi kerukunan beragama dengan menggunakan sudut
pandang teori Ideologi Althusser, khususnya konsep Aparatus Represi Negara
(Repressive State Apparatus/RSA) dan Aparatus Ideologi Negara (Ideological State
Apparatus /ISA). Di sini diperlihatkan bagaimana ideologi kerukunan beragama
telah dipakai oleh negara secara berbeda-beda dalam setiap masa. Sejarah negara
dalam mengelola kerukunan beragama di Indonesia digambarkan secara singkat
sejak masa kolonial sampai paska reformasi. Selanjutnya, dipelihatkan benang
merah bagaimana rezim kerukunan beragama sebagai sebuah ideologi yang
digunakan oleh penguasa pada masanya.

B. Rezim dan kerukunan beragama

Di awal tulisan ini, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian mengenai rezim dan
kerukunan agama. Di sini diambil definisi dari Bayo dan Samadhi bahwa ―rezim‖
merupakan ―pola dasar (prinsip, nilai, norma, dan prosedur) yang terejawantahkan
dalam sebuah organisasi, praktik, dan proses pembuatan kebijakan‖ (2018:16).
Dalam tulisannya itu dijelaskan bahwa rezim bukan sekedar merujuk pada aktor
pemegang kekuasaan semata, melainkan juga seperangkat institusi atau aturan
main yang disepakati bersama. Rezim lokal lebih menunjuk pada tata kelola sumber
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daya dalam suatu tatanan politik yang melibatkan berbagai aktor dan institusi.
Lebih lanjut, dikemukakan bahwa pemahaman tentang konsep rezim lokal yaitu
―… dimensi rezim meliputi aktor dan institusi baik aktor formal maupun informal,
juga institusi formal dan informal.‖ Institusi formal merupakan seperangkat
pengaturan yang dibentuk dan disusun dalam struktur pemerintahan formal,
sedangkan institusi informal merupakan aturan sosial bersama, yang biasanya tak
tertulis, yang disusun, dikomunikasikan, dan diterapkan di luar saluran-saluran
formal, namun dapat memengaruhi keputusan-keputusan politik di tingkat daerah.

Aktor dalam rezim lokal tersebut meliputi aktor formal dan non formal. Aktor
formal didefinisikan sebagai aktor yang memegang kuasa formal, ia bisa
merupakan kepala daerah, legislatif, maupun partai politik (politisi). Sedangkan
aktor informal adalah aktor yang memegang kekuasaan informal. Sumber
kekuasaan aktor informal ini berdasarkan ketentuan sosial kultural dan normanorma yang berlaku di daerah tersebut atau berdasar modal sosial, modal budaya
maupun ekonomi yang dimiliki. Para aktor (baik formal dan informal) yang terlibat
dalam rezim memiliki basis kelembagaan yang cukup kuat, modal sosial dan
ekonomi yang cukup besar karena menguasai akses terhadap sumberdaya.

Pada bagian ini, aktor yang dimaksud adalah institusi formal negara yang
mempunyai kekuasaan untuk mengatur terkait tentang kehidupan beragama di
Indonesia. Hal ini dilakukan melalui aparatus-aparatus dan praktik aparatus tersebut
dengan kebijakan-kebijakan formal yang mempengaruhi kehidupan beragama,
khususnya relasi antar agama di Indonesia.
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Selanjutnya pokok tulisan ini menggambarkan tentang kerukunan agama. Istilah
―agama‖

sendiri

sebenarnya

mengandung

persoalan

khususnya

dalam

pendefinisiannya. Pendefinisiannya di Indonesia didominasi oleh paradigma agama
dunia yang dikonstruksi pada abad ke-19 di Eropa sehingga tidak memperhitungkan
komunitas yang dianggap di luar pendefinisian agama tersebut, misalnya agamaagama lokal atau leluhur (Maarif, 2016). Namun bagian ini tidak akan melihat lebih
dalam definisi agama meski hal pendefinisian tersebut berdampak, khususnya bagi
yang sering disebut penghayat kepercayaan. Dengan kesadaran tersebut, dalam
pembahasan Kerukunan Beragama akan diambil pengertian agama sesuai definisi
versi negara terkait istilah kerukunan beragama.
Istilah ―Kerukunan Agama‖ sendiri adalah sesuatu yang bersifat paradoksal. Agama
yang dipandang sebagai sumber penerang dan jalan kebenaran, kasih sayang dan
kebaikan manusia namun di dalam kenyataannya menunjukkan kemungkinan
adanya konflik, pertentangan, perbedaan bahkan kekerasan. Hasani menunjukkan
dimensi paradoksal ini berkaitan dengan sisi ganda dalam sistem nilai agamaagama, yakni bahwa, ―di satu sisi semua agama mengajarkan kebaikan, keadilan
dan perdamaian yang total dan universal, sementara pada saat yang sama, di sisi
yang lain, mereka masing-masing mengklaim sebagai yang lebih baik dibandingkan
dengan yang lain‖ (Hasani, 2011:9).

Inilah yang kemudian menghasilkan

ketidaksesuaian antara substansi agama (agama dalam bentuk ajarannya) dengan
formal agama (agama dalam ekspresi sosial dan institusionalnya).
Konsep ―kerukunan beragama‖ meski tidak begitu jelas namun sangat penting
untuk dipahami, seperti ditulis Sila, ―Pemerintah mengunakan slogan kerukunan
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untuk mengatur kemajemukan di Indonesia sepanjang kekuasaan rezim Orde
Baru...‖ (Sila, 2017:121). Ia menjelaskan tentang awal mula konsep kerukunan
digunakan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengelola masyarakat Indonesia
yang majemuk namun konsep ini juga digunakan untuk pemapanan kekuasaan
tertentu. Dalam tulisan tersebut, selanjutnya, ia mengutip A. Mukti Ali yang
mendefinisikan kerukunan beragama sebagai:

Suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama
tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban
agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam
keadaan rukun dan damai. (Sila, 2017:123)

Senada dengan hal di atas, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang merupakan dasar pendirian FKUB,
sejalan dengan Ali, mendefinisikan kerukunan beragama sebagai:

Hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian,
saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran
agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bab I
pasal 1 ayat 1).

Pemikiran dan upaya mengatasi pergesekan dalam beragam ekspresi forma
keagamaan yang dilakukan oleh aktor dan institusi baik aktor formal maupun
informal, juga institusi formal dan informal inilah yang dalam pengalaman dan
sejarah pemikiran di Indonesia telah diajukan berbagai jalan dan alternatif untuk
mengelolanya.

C. Konsep kerukunan beragama pada masa kolonial

Sebelum menjadi sebuah negara, sejarah pengelolaan kehidupan beragama di
Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini
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penting untuk dilihat karena kolonialiasasi yang mengutamakan nilai ekonomi
tersebut juga terkait kehidupan beragama melalui pengawasan, pendisiplinan, dan
pencatatan terhadap aktivitas agama. Catatan tentang kekuasaan kolonial dalam
mengelola masalah keagamaan secara ringkas tergambarkan dalam buku Candy‟s
Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Ahmad, 2013). Gambaran
konsep kerukunan beragama masa kolonial, khususnya kolonial Belanda, terkait
dengan kebijakan politik-ekonomi cultuurstelsel pasca Perang Jawa pada abad ke19.

Sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda jelas yaitu menjaga keamanan dan
ketertiban (rust en orde). Hal ini dilakukan karena kolonial Belanda mengutamakan
semangat kapital. Meski demikian, ada catatan dari Suminta dalam Politik Islam
Hindia Belanda (Suminto, 1985: 26-29) tentang kebijakan Belanda yang netral. Hal
itu jelas tercantum dalam Undang-undang Dasar Belanda ayat 119 tahun 1855
yang menyatakan bahwa ―pemerintah bersikap netral terhadap agama.‖ Dalam
keterangan selanjutnya dikemukakan syarat bahwa netral selama aktivitas agama
tersebut tidak mengganggu keamanan. Jadi kebijakan kolonial bergerak antara
―netral‖ dan ―ketertiban keamanan.‖ Secara berurutan, Ahmad menjelaskan garis
besar Pemerintah Kolonial Belanda dalam pengelolaan masalah agama yaitu:
(1) Pemerintah menjalin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama
menurut keyakinannya masing-masing dan ibadah yang diselenggarakan di
rumah-rumah sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Ibadah yang
diselenggarakan di luar rumah harus mendapatkan izin.
(2) Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi dan
gereja, walaupun ada keharusan izin bagi guru agama, pendeta dan petugas
misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
(3) Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani semua urusan
agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada raja, bupati, dan
kepala bumiputra lainnya.
(4) Pelajaran agama tidak diberikan diberikan ada sekolah-sekolah negeri atau
sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah otonom, tetapi dalam
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penjabarannya diatur dalam ordonantie 1905, yang kemudian diubah dengan
Guru Ordonantie yang mengharuskan guru guru agama meminta izin atau
memberitahu dalam memberikan pelajaran agama (Ahmad, 2013: 21-22).

.
Secara khusus, dalam pandangan buku ini, diungkapkan bahwa Belanda
menggunakan ―politik penjinakan‖ kepada umat Islam dan hal itu dilakukan atas
nasehat tokoh sarjana dan penasehat politik Belanda bernama Christian Snouck
Hurgronje (Ahmad, 2013). Snouck menganggap bahwa untuk menguasai
masyarakat, pemerintah kolonial tidak perlu terus menerus dengan kekuatan senjata
namun menggunakan pendekatan keyakinan (agama). Hal ini dipraktikkan dengan
memetakan gerakan-gerakan perlawanan yang paling berbahaya dan mengancam
kekuasaan kolonial yaitu umat Islam yang fanatik. Dari hasil pemetaan potensi
perlawanan tersebut, ia menggunakan gaya politik ―belah bamboo” yaitu ―siasat
pemisahan (pemecahan) aktivitas umat Islam dari urusan ibadah, muamalat, dan
politik‖ (Ahmad, 2013: 25). Bisa dikatakan bahwa karena kecurigaaan aktivitas
umat Islam dan kekhawatiran dalam hal politik, pemerintah Kolonial Hindia
Belanda melakukan pengawasan, dan pengontrolan yang ketat terhadap potensi
ancaman tersebut.
Penting dicatat, pada masa ini juga lah embiro Departemen Agama, yang kini
sangat ekstensif mengatur agama, mulai berdiri. Lembaga itu adalah Kantoor
voor Inlandsche zaken (Kantor Urusan Pribumi). Melalui lembaga inilah
kebijakan politik Belanda dengan canggih dan sistematis ditelurkan (Haris,
2017: 160).

Terkait akivitas penyebaran agama, Ahmad mencatat bahwa hubungan antar agama
dalam kekuasaan kolonial cenderung diatur dalam ketidakadilan karena pemihakan
kolonial terkait misi Kristen (Ahmad, 2013). Meski demikian, dalam catatan
sejarah Gereja Kristen Jawa, misalnya, dimuat contoh ―kenetralan‖ pihak kolonial.
Ekspresi tersebut dalam tindakan tegas yang dilakukan pemerintah kolonial kepada
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gerakan sosial keagamaan Kristen yang bisa menyebabkan bangkitnya perlawanan
rakyat yaitu penolakan Kyai Sadrach (seorang Rasul Kristen Jawa) atas vaksinasi
cacar di kawasan Karesidenan Purworejo pada abad ke-19 (Soekotjo, 2009:27). Hal
ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa kegiatan keagamaan yang
mengganggu keamanan akan ditumpas oleh penjajah, meski agamanya sama.

Begitu pula terkait dengan kebijakan pasca politik tanam paksa yaitu Politik Etis,
politik balas budi dari kolonial ini juga mengentalkan kecurigaan terkait misi
dengan adanya pembukaan sekolah dan layanan kesehatan oleh para misionaris dan
zendeling.

Pemerintah kolonial banyak memberikan subsidi pada sekolah, rumah sakit,
klinik, dan kegiatan sosial yang dilakukan para misionaris dan zendeling karena
menganggap sejalan dengan politik etis yang berusaha ―memberadabkan‖
pribumi (Ahmad, 2013: 33)

Di sisi yang lain, dalam catatan sejarah gereja Kristianitas di Indonesia, hal
pengaturan misi Katolik dan Kristen juga diawasi dengan tegas. Subanar (2005)
dalam buku Menuju Gereja Mandiri: Sejarah Keuskupan Agung Semarang di
Bawah Dua Uskup (1940-1981) menguraikan bahwa pada masa kolonial ada
kebijakan pengaturan misi yang dibatasi oleh pemerintah demi stabilitas dan
keamanan. Kebijakan tersebut disebut dengan istilah ―dubbele zending‖ yaitu
―suatu larangan untuk menjalankan misi Katolik di tempat yang ada zending
Protestannya‖ (Subanar, 2005: 23-24). Hal ini dilakukan demi keamanan dan
stabilitas.

Masa selanjutnya, pemerintah militer Jepang dianggap menaruh perhatian yang
besar terhadap Islam Indonesia, serta memberikan peran sosial dan politik yang
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penting kepada para pemimpin Islam. Hal ini karena Jepang menyadari pentingnya
Islam sebagai unsur kekuatan di Indonesia. Dukungan Islam sangat diinginkan oleh
Jepang untuk kepentingan perang Asia‐Rayanya. Kendati berbeda dalam kerangka
dan orientasinya, namun kebijakan Belanda dan Jepang terhadap agama ini
sama‐sama menempatkan agama untuk kepentingan kekuasaan. (Haris, 2017: 161)

Pada zaman penjajahan Jepang ini, seperti terekam dalam catatan sejarah
perjuangan Mgr. Soegijapranata terkait misi Katolik, umat Katolik pun harus
mengalami kondisi yang sangat pahit secara fisik maupun non-fisik (Subanar, 2003:
140). Banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan disita tentara jepang, pemenjaraan
para misionaris (para imam dan anggota kelompok religius), ancaman hukuman
mati, juga tuduhan kepada gereja Katolik sebagai anti-nasional dan agama Katolik
sebagai agama kolonial.

Jika campur tangan terhadap aktivitas umat Islam, Kristen, dan Katolik sangat
kental dilakukan pemerintah kolonial, campur tangan terhadap pemeluk agama
Hindhu berbeda. Suminto (1985) mencatat bahwa pemerintah kolonial tidak banyak
campur tangan, hanya saja ada pelarangan yang jelas terhadap kebiasaan seorang
janda membakar diri ketika suaminya meninggal. Bahkan secara khusus,
pemerintah kolonial membantu masyarakat Hindu di Bali dan Lombok untuk pesta
panen. Sedangkan terhadap terhadap kebiasaan lokal yang disebut ―masyarakat
animis‖, pemerintah kolonial melarang kebiasaan-kebiasaan tertentu mereka
misalnya menjadikan manusia sebagai korban pemujaan, perang balas dendam,
potong kepala dan sebagainya. Hal ini dianggap sebagai suruhan yang tidak sengaja
untuk masuk agama Kristen atau Islam (Suminto,1985:27).
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Dari gambaran di atas tersebut, bisa dikatakan bahwa pada masa kolonial ideologi
kerukunan beragama digambarkan sebagai konsep yang dipakai oleh aparatus
negara kolonial secara represif untuk pemapanan dominasi dan ketertiban
keamanan demi tetap berlangsungnya penjajahan atau demi kapital.

D. Konsep kerukunan beragama pada masa Orde Lama

Konsep kerukunan beragama pada masa Orde Lama tersebut dibaca dengan
kerangka utama semangat upaya pendirian negara-bangsa. Upaya tersebut
menjadikan adanya dinamika pengatasan dari tiap sistem nilai, khususnya dari
multi agama yang berbeda-beda. Mengutip dari pidato Sukarno dalam Sidang
BPUPKI, 1 Juni 1945, ia menyampaikan prosedur semacam itulah yang secara
ketat dan gigih diperkenalkan oleh Sukarno:

Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsawaan yang di sini,maupun
Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa
bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan
suatu negara ‗semua buat semua‘. Bukan buat satu orang, bukan buat satu
golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tapi semua
buat semua (Hasani, 2011: 11).

Pada masa ini, strategi pengatasan agama (juga etnis) oleh negara juga dapat terus
mengalami tantangan sehingga harmoni atau kerukunan menjadi sulit untuk
dijangkau. Meski demikian, Sukarno-Hatta berpandangan bahwa sistem identifikasi
negara yang netral dan mengatasi semua agama adalah modal awal atau prinsip dan
mekanisme utama yang memungkinkan harmoni ditegakan dan kerukunan dicapai.
Dinamika semangat ―politik identitas‖ mewarnai proses pembentukan dasar negara.
Naik-turun proses tersebut digambarkan Yudi Latif dalam buku Mata Air
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Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan (2014). Ia menggambarkan dinamika itu
berujung pada rasa solidaritas kewargaan:

seiring dengan kesadaran akan adanya ancaman bersama dari luar dan
keterbukaan peluang bagi para pemimpin Islam untuk menduduki peran penting
dalam kekuasaan, obsesi pada politik identitas pun menurun, digantikan oleh
solidaritas kewargaan serta kejernihan visi untuk bisa berbagi konsepsi politik
bersama. (Latif, 2014:40).

Dinamika pertarungan ideologis memuncak pada saat penentuan dasar negara yang
melibatkan, khususnya, golongan Islam dengan kalangan Kristen yang didukung
kekuatan nasionalis, sekuler, sosialis, Partai Komunis Indonesia, dan lain-lain
(Ahmad, 2013; 41). Dalam catatan sejarah tersebut, dinamika perdebatan sengit
tentang dasar negara terjadi pada sidang Konstituante (1957-1959). Kelompok
Islam yang menolak ideologi Pancasila secara umum berupaya mengetengahkan
kelemahan-kelemahan Pancasila sembari menunjukkan bahwa Islam lebih jelas dan
komprehensif sebagai dasar Negara. Salah satu tokoh yang menolak gagasan
Pancasila sebagai falsafah yang utuh dan komprehensif ialah Alisjahbana, tetapi ia
kemudian menerima Pancasila sebagai wujud ―kompromi politik‖ (Fachrudin,
2018: 5). Pada akhirnya ada pencoretan sembilan kata dalam Piagam Jakarta dan
menghasilkan dasar negara Pancasila di awal negara Indonesia terbentuk. Jadi,
meskipun ―mayoritas‖ penduduk Muslim, Indonesia tidak menjadi negara Islam
seperti Arab atau negara sekuler seperti Turki. Ideologi Pancasila dikonstruksi
mengatasi ideologi-ideologi partikular dalam konteks pembentukan negara bangsa.

Sukarno-Hatta berpandangan bahwa sistem identifikasi negara yang netral dan
mengatasi semua agama adalah modal awal atau prinsip dan mekanisme utama
yang memungkinkan harmoni ditegakan dan kerukunan dicapai (Hasani,
2011:12-13).
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Pada masa Orde Lama ini, ideologi kerukunan beragama digambarkan sebagai
pertarungan penentu ideologi dominan negara. Pertarungan yang pada akhirnya
―dimenangkan‖ kubu Kristen dan nasionalis meski tidak ―mematikan‖ pertarungan
tersebut dalam berbagai ekspresi melalui kebijakan-kebijakan selanjutnya,
khususnya undang-undang maupun peraturan yang dibuat. Untuk menggambarkan
hal tersebut, tergambar misalnya perdebatan yang terjadi dalam Sidang V MPRS
1968 terkait dengan pembahasan rumusan Pembukaan dari Rancangan GBHN yang
masih mencantumkan ―… dilandasi Pancasila serta serta dijiwai oleh Piagam
Jakarta.‖ (Ahmad, 2013:42). Dinamika tersebut sebelumnya juga sudah tercatat
dalam sejarah pembentukan Departemen Agama yang dianggap menjadi
kompensasi bagi kelompok Islam. Hal ini terungkap seperti kutipan Seo dari B.F.
Intan dalam buku Public religion‟ and the Pancasila-based state of Indonesia: an
ethical and sociological analysis (2006) bahwa:
In order to soothe the Islamists‟ anxiety, Sukarno made a concession by
instituting the Ministry of Religious Affairs in January 1946. Since it was a
form of political compensation for the Islamists, the ministry was intended to
focus solely on Islam” (Seo, 2012: 1051 )

Terkait kebijakan pengaturan agama, pada awal 1960-an, kalangan konservatif
Muslim menekan pemerintahan Sukarno mengambil tindakan terhadap ajaran
mistisisme, termasuk kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan, yang dianggap
―menodai‖ Islam. Dalam bentuk operasionalnya, dikemukakan contoh kejadian
pada Juni 1964:
pemerintah Kuningan mengumumkan pernikahan antara penganut Sunda
Wiwitan tidaklah sah lalu hal itu mendorong 5.000 penganut Sunda Wiwitan
pindah ke Katholik. (Human Rights Watch, 2013: 11).

Pada 27 Januari 1965, Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden yang melarang
setiap orang melecehkan agama atau terlibat penodaan agama ditetapkan
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sebagai―pelanggaran‖ dan ―penghinaan‖ agama. Penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama‖ ditandangani Presiden Sukarno pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3.

Dari gambaran di atas, bisa dikatakan bahwa konsep kerukunan beragama pada
masa ini dikonstruksi dan dimapankan melalui RSA yang berfungsi untuk
memobilisasi dan menyatukan kekuatan unsur bangsa. Hal ini nampak dari upaya
pemerintahan Soekarno untuk menguatkan negara bangsa yang baru terbentuk,
meskipun terlihat reaksi kelompok Islam terus memperlihatkan dominasi melalui
tekanan terhadap pemerintahannya.

E. Konsep kerukunan beragama pada masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, seluruh ideologi disatukan di bawah satu kata ―Pancasila.‖
Pancasila dikuatkan oleh pemerintahan Soeharto sebagai ideologi otoritarian.
Begitu pula dengan konsep kerukunan beragama, pada masa ini menjadi alat ampuh
untuk menyukseskan pembangunan Orde Baru.

Untuk mendukung ideologi developmentalisme (pembangunanisme), semua
kekuatan dikendalikan, termasuk kekuatan agama. Untuk melancarkan
pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan stabilitas
politik dan sosial. (Haris, 2017:169)

Sutanto (2011), seorang peneliti dan Direktur Eksekutif MADIA (Masyarakat
Dialog Antar Agama), Jakarta, saat mengkritisi Rancangan Undang-Undang
Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) mengungkapkan sejarah posisi negara
yang dominan dalam urusan agama maupun antar agama. Rezim Orde Baru
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mengelola persoalan agama dengan kerukunan yang diciptakan menurut definisi
negara, hal ini disebut dengan istilah ―politik perukunan‖ (Sutanto, 2011: 117).
Menurutnya, dalam masa pemerintahan Suharto ini, negara melakukan beberapa
hal:
Pertama, melakukan pendefinisian agama yang benar dan sehat, dengan
memberi wewenang sangat besar—lewat UU No. 1/PNPS/1965—pada
Departemen Agama dan aparatusnya yang dianggap mampu menyelidiki dan
ikut menentukan ―pokok-pokok ajaran agama‖. Kedua, melakukan politik
penyingkiran (exclusionary politics) penduduk yang menghayati aliran
kepercayaan sebagai ―belum beragama‖, dan meletakkan kriteria kebenaran
agama pada kelompok agama-agama Ibrahimi. Ketiga, mengawasi aktivitas
misioner agama-agama Ibrahimi, dan sekaligus memelihara ―benih
kecurigaan‖, khususnya aktivitas ―penyebaran agama‖ dalam relasi antara Islam
dengan Kristen. Akhirnya, keempat, membentuk segregasi sosial di antara umat
beragama yang, jika perlu, harus diawasi secara ketat—bahkan lewat ancaman
hukuman yang absurd (Sutanto, 2017:117).

Begitu pula konsep pembatasan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
(SARA). SARA merupakan cara mengelola kerukunan dengan kontrol ketat yang
prinsipnya bahwa suku, agama, ras dan ―golongan‖—sumber keragaman yang
paling menonjol—adalah hal-hal sensitif yang harus diperlakukan dengan hati-hati,
tidak boleh disentuh sehingga menimbulkan kemarahan kelompok tertentu, dan
karenanya seluruh wacana mengenainya dibatasi (Fauzi dkk., 2011: 8). Perbedaanperbedaan dibungkam dan ditekan supaya menjadi seragam. Haris (2017)
menggambarkannya dengan gambaran keluarga yaitu kesatuan keluarga besar
bangsa Indonesia.
Dengan mendasarkan diri pada konsep negara integralistik, negara Orde Baru
dibayangkan sebagai suatu keluarga besar dan para warganya harus hidup rukun
dan damai dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Kesatuan dalam
persamaan yang diseragamkan jauh lebih diutamakan dari pada perbedaan
beraneka‐ragam yang membuka celah perpecahan. Berbagai perbedaan aspirasi
dan kepentingan kelompok sosial, kesukuan dan keagamaan ditekan habis ke
bawah permukaan demi kesatuan dalam keluarga besar bangsa Indonesia
(Haris, 2017:170)
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Sutanto (2011) juga merunut sejarah strategi Orde Baru yang menggunakan
―kondisi darurat sisa-sisa G-30S/PKI‖ yang dipakainya sebagai landasan
kerukunan. Hal ini memberi gambaran terkait kerukunan beragama di Indonesia
bahwa peristiwa politik perubahan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru dan
dampaknya, khususnya dalam hal konversi agama merupakan poin penting
kebijakan-kebijakan negara selanjutnya. Dengan kata lain, dampak pasca Tragedi
‘65 menentukan kebijakan negara dalam relasi antar agama yang diwarnai
kecurigaan. Hal ini seiring banyaknya korban tragedi tersebut yang masuk agama
Kristen dan hal ini sering dianggap sebagai ―Kristenisasi.‖

Catatan sejarah Gereja Kristen Jawa (GKJ) memang menunjukkan bahwa gereja
mendapatkan ―keuntungan‖ karena dampak Tragedi ‘65, ketika para korban masuk
menjadi anggotanya (Soekotjo, 2010: 466). Menurut statistik GKJ pada 1964,
semula anggotanya 59.451 jiwa kemudian ada kenaikan hampir dua kali lipat
setelah Tragedi ‘65, pada 1969 tercatat berjumlah 90.176 jiwa. Hal ini berimplikasi
pada beberapa persoalan baru terkait penambahan tenaga pelayanan, juga relasi
antar agama terkait ―persoalan tanah pemakaman, pernikahan beda agama,
intimidasi pihak agama lain, dan lain sebagainya.‖ (Sukoco, 2010:319). Dalam
catatan sejarah GKJ di Yogyakarta, gelombang ―baptisan masal‖ pada 1967 tercatat
sejumlah 2.130 orang dan berakibat pada pemekaran wilayah pelayanan yaitu
Klasis Yoyakarta bertambah satu gereja dan bersiap membiak menjadi tiga Klasis
menjadi Klasis Yogyakarta Barat, Yogyakarta Timur dan klasis Gunungkidul
(Sukoco, 2010:326).
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Di sisi lain, dalam versi GKJ diuraikan bahwa kepindahan masal ke agama Kristen
tersebut bukan semata-mata karena ajakan untuk menjadi Kristen namun didorong
oleh perhatian gereja kepada para korban. Perhatian tersebut melalui kegiatan yang
sejalan dengan program pemerintah yaitu adanya Pilot Proyek Pembinaan Agama
(P3A) seperti dalam catatan sejarah:
Diawali di Klasis Yogyakarta pasca 1965 lahir kelompok orang-orang Kristen
yang dengan mengibarkan nama Diakonia Umum bergerak dalam pelayanan
diakonia, terutama kepada ‘korban-korban politik‘. Mereka mencoba menolong
para keluarga korban politik ini baik segi material maupun spiritual. Langkah
belas kasihan ini juga menjadi pengundang bagi masyarakat umum untuk
masuk gereja. (Soekotjo, 2010: 466)

Secara khusus, Sairin dan Pattiasina menggambarkan dari perspektif Kristen
tentang kondisi persoalan umat Kristen terkait dampak konversi agama di atas
dengan munculnya aturan perkawinan yang kontroversial yaitu Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Sairin dan Pattiasina, 1996). Munculnya UU
Perkawinan tersebut bernuansa menjadi penghambat konversi agama yang manjur
karena memuat ketidakjelasan soal nikah beda agama, yang kemudian menjadi
sumber masalah bagi pasangan berbeda agama jika mempertahankan keyakinannya,
khususnya di kalangan GKJ.

Hal penting lainnya pada sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru yang terkait
dengan pengelolaan kerukunan beragama adalah adanya konsep Trilogi Kerukunan
Umat Beragama. Konsep pengelolaan relasi beragama ini menjadi senjata handal
dalam mengatasi persoalan ketidakrukunan dalam masyarakat dan hal tersebut
diwujudkan dalam tiga aspek yaitu: ―1) kerukunan intern umat beragama, 2)
kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan 3) kerukunan antara
(pemuka) umat beragama dengan pemerintah‖ (Sila, 2017: 124). Secara khusus,
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Sila mencatat kebijakan-kebijakan lanjutan yang dilakukan pada masa Orde Baru
demi mewujudkan Trilogi Kerukunan tersebut yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965, tanggal 25 Januari 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama beserta penjelasannya,
yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969, 2)
Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB) Nomor
01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan
dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Ibadat
Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, 3) Keputusan Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri (SKB) Nomor 1 Tahun 1979, tanggal 2 Januari 1979 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada
Lembaga Keagamaan di Indonesia, 4) Instruksi Menteri Agama Nomor 4
Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran
Kepercayaan, 5) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tanggal 27
September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap
Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan Ajaran Islam
(Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Kepala Badan Litbang Agama, Inspektur
Jenderal, Kepala Kantor Departemen Agama (Kemenag) Provinsi, Kejaksaan
Agung, Departemen Dalam Negeri (Kemendagri), BAKIN dan aparatur
Pemerintah Daerah serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan 6) Surat Edaran
Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar
Keagamaan. (Sila, 2017: 125)

Sedangkan hasil penelitian Seo dengan objek penelitian pernikahan beda agama
oleh warga gereja GKJ, dalam jurnal Falling In Love And Changing Gods: Interreligious marriage and religious conversion in Java, Indonesia, disimpulkan
peraturan yang sangat penting menggambarkan pola pikir pemerintahan Soeharto.
Pola pengaturan negara terhadap agama dinilainya lebih menekankan aspek
administratif, bukan spiritualitas (Seo, 2013). Dalam jurnal yang berbeda, Defining
„religious‟ in Indonesia: toward neither an Islamic nor a secular state, Seo
memasukkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai salah satu
peraturan yang menekankan aspek administratif tersebut, seperti dinyatakannya:
Four regulations in particular… best exemplify the governmental mindset
toward religion, namely the Presidential Decree in 1965 on the staterecognised religions, the Joint Ministerial Decree on Houses of Worship in
1969 and 2006, the National Marriage Law in 1974 and the Ministerial
Decrees on the Overseas Aid to Religious Institutions and the Guidelines for the
Propagation of Religion in 1978. In brief, these regulations stipulate that an
Indonesian citizen is not allowed to not have a religion to marry somebody who
has a different religion, to build a place of worship without consent from not
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only the state but also the local religious majority and to proselytise other
citizens (Seo, 2012:1045)

Hal pengutamaan administratif pengaturan kerukunan beragama juga tampak dalam
Surat Keputusan Menteri Agama No. 70 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan
No. 77 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia
Tahun 1978. Terbitnya kedua SK ini mengejutkan khususnya bagi kalangan Gereja
Katolik maupun Kristen karena misi dan relasi dengan pihak luar negeri yang
dilakukan. Apalagi, kedua SK tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang
Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada
Lembaga Keagamaan di Indonesia. Dampak dari keputusan itu dirasakan oleh
Gereja, khususnya Katolik. Laporan yang diterima para Uskup terkait kebijakan
tersebut menyatakan kondisi kesulitan mendirikan rumah ibadat, kesulitan berganti
agama, dan perpanjangan KIM (izin menetap) para misionaris luar negeri yang
berkarya di Indonesia (Widiastono, et.al., 1995:233).

Di sisi yang lain, ada hal monumental pemapanan ideologi Pancasila pada masa
Orde Baru. Hal ini terjadi saat penentuan asas tunggal Pancasila yang secara
implisit menyingkirkan ideologi lain di luarnya. Pada Sidang Umum MPR 1983
dihasilkan Tap MPR RI NO. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara yang menetapkan Pancasila merupakan satu-satunya asas bagi seluruh
organisasi sosial politik (Widiastono, et.al., 1995). Penetapan tersebut mengundang
pergulatan di kalangan Majelis-majelis Agama yang tergabung dalam Wadah
Musyawarah Antar Umat Beragama (MUI, DGI, MAWI, PHDP dan WALUBI)
terkait sejauh mana Pancasila mempunyai kewenangan mengatur seluruh kehidupan
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masyarakat Indonesia, termasuk kehidupan beragama, serta definisi organisasi
sosial politik.

Kalangan Gereja Katolik, melalui MAWI, pada Januari 1984

menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, salah satu pertimbangannya adalah
―… merupakan satu-satunya ideologi pemersatu yang menjamin ‗the will to be
united‘ dari bangsa Indonesia yang majemuk itu‖ (Widiastono, et.al., 1995: 185).
Begitu pula di kalangan Gereja Kristen, melalui PGI, pada Desember 1986
memutuskan rumusan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu dirembug dalam pertemuan
Konsultasi Perumusan Format dan Redaksional Pelaksanaan Undang-Undang No. 8
Tahun 1985 (tentang Organisasi Kemasyarakatan) bagi Gereja-Gereja dan
Organisasi Masyarakat Kristen di Grahawisata Pemuda,

Jaya Ancol (Ukur,

2015:280-283).

Dalam catatan sejarah terkait Pancasila sebagai asas tunggal, dengan terbitnya UU
Parpol dan Ormas sebagai kebijakan turunannya, ormas-ormas Islam pun
menghadapi pilihan sulit antara berkompromi dengan mengubah asas organisasi
atau dibubarkan.
Pada akhirnya, PPP dan sebagian besar ormas Islam memprioritaskan
kelangsungan hidup partai/organisasi. Ormas Islam yang menolak ialah Pelajar
Islam Indonesia (PII) yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah pada 1987
(Fachrudin, 2018:7-8).

Dalam dinamika selanjutnya, buku Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam
Transnasional di Indonesia menunjukkan bagaimana relasi fluktuatif antara agama
(c.q. Islam) dengan nasionalisme (c.q. Pancasila). Catatan penting dalam buku ini
menunjukkan adanya kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam seperti
tampak beberapa ormas dan parpol yang bermunculan menjelang berakhirnya
kekuasaan Orde Baru (Wahid, ed., 2009:18). Pada babak akhir kekuasaan Orde
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Baru, kondisi tekanan terhadap Islam politik (para aktivis Islamis) berubah dan
kondisi inilah yang akhirnya dianggap mempunyai andil besar dalam memicu
pertentangan SARA.
Dampak politik identitas yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru
yang digunakan sebagai alat politik untuk dapat menahan pergerakan kaum
Islam politik sebenarnya hanya seperti sebuah keran yang ditutup sementara
untuk menghentikan gerakan mereka yang dapat mengganggu setiap program
dari pemerintahan tersebut. Oleh karena itu ketika pemerintahan Orde Baru
yang sudah semakin lemah dan hampir kehilangan kekuatannya karena tidak
lagi didukung oleh kalangan militer, maka dalam situasi tersebutlah keran yang
ditutup itu dibuka kembali sehingga pergerakan Islam politik di awal era
Reformasi dan di akhir masa Orde Baru seperti mendapat angin segar bagi
pergerakan mereka yang sempat terhenti itu (Renhoard, 2019: 128)

Setelah puluhan tahun kaum Islam politik (para aktivis Islamis) ditekan kemudian
pendulum bergerak ke arah yang berlawanan pada awal 1990-an, dan pemerintah
Orde Baru mulai menganakemaskan kekuatan Islam tertentu, maka kekecewaan
yang menyelimuti kalangan lainnya juga tak terhindarkan dan menimbulkan
kerusuhan berbau SARA. Meskipun demikian, dalam pandangan Persekutuan
Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Fridolin Ukur (Ukur, 2000) menyampaikan
bahwa kerusuhan dengan sasaran kelompok Kristen dan warga keturunan Cina
lebih karena faktor pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan dalam tinjauan
umum gambaran situasi Indonesia dan kiprah PGI; tinjauan umum dari waktu ke
waktu pada periode yang disebut Dasawarsa Sembilanpuluhan:
Pada dasawarsa ini semakin terlihat bahwa hasil pembangunan yang digembargemborkan selama ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang… tidak
heran bila dalam dasawarsa ini… volume dan frekuensi dan keresahan semakin
besar dan gencar, dan sangat sering menjadikan gereja (bersamaan dengan WNI
keturunan Cina) sebagai sasarannya. (Ukur, 2000:124-125)

Pada masa Orde Baru seperti gambaran di atas, Aparatus Represi Negara terlihat
bekerja dengan mengutamakan pendekatan administratif dalam mengelola
kerukunan beragama. Bisa dikatakan bahwa Aparatus Represi Negara (Repressive
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State Apparatus/RSA) menggunakan praktik yang bersifat represif-simbolik
(administratif). Namun secara umum, RSA digunakan untuk membatasi ekspresi
keagamaan demi kepentingan pembangunan dan hal ini berfungsi melanggengkan
kekuasaan Orde Baru. Sedangkan Aparatus Ideologi Negara (Ideological State
Apparatus/ISA) bekerja dalam praktik-praktik penanaman nilai-nilai Pancasila
yang dilakukan di berbagai segi kehidupan bernegara.

F. Konsep kerukunan beragama pada masa Paska Reformasi
Reformasi menandai runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada tahun 1998.
Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat mulai mendapatkan tempat di
tengah masyarakat, termasuk para pengusung ideologi non-Pancasila yang selama
ini direpresi. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch
menggambarkan hal tersebut dalam kaitan dengan relasi antar agama, khususnya
kecenderungan ekspresinya dengan menekan kelompok-kelompok minoritas:
Jatuhnya Presiden Suharto pada Mei 1998 melepaskan kekangan aktivitas
politik lintas spektrum politik. Para aktivis Islamis, yang kian berani berkat
kebebasan baru demokrasi Indonesia, mengorganisir diri dari semula kecil
namun bertumbuh, dan sewaktu-waktu berpotensi jadi kekuatan politik.
Beberapa partai politik, termasuk partai-partai arus utama terbesar, melobi
presiden terpilih untuk mendorong dan menerapkan pelbagai kebijakan yang
membatasi kebebasan agama minoritas. (Human Rights Watch, 2013: 13)

Pada masa ini bisa dikatakan terjadi perebutan kembali ideologi negara

yaitu

ideologi Pancasila dengan pengusung ideologi non-Pancasila disuarakan oleh
kelompok yang selama masa Orde Baru dibungkam. Di satu sisi, kebijakan yang
terkait kerukunan beragama yang mengarah pada pengakuan dan penghormatan
kebebasan beragama ditandai dengan kebijakan Gus Dur pada awal‐awal reformasi.
Abdurrahman Wahid (1999‐2001) mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun
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1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina melalui Keputusan
Presiden nomor 6 Tahun 2000 tertanggal 17 Januari 2000. Dengan kebijakan
tersebut, kebudayaan Cina berkembang pesat, termasuk kegiatan‐kegiatan
keagamaannya. Bahkan, Gus Dur juga akan mengesahkan dokumen deklarasi PBB
yang berisi instrumen hak asasi manusia yang mengatur negara dalam menjalankan
kewajiban memenuhi hak asasi warga negara berdasarkan agama atau
kepercayaannya:

Pada masa pemerintahan Gus Dur juga, sewaktu K.H. Tolkhah Hasan menjabat
sebagai Menteri Agama, pernah muncul usulan agar pemerintah (dalam hal ini
Departemen Agama) meratifikasi Deklarasi PBB tentang Penghapusan
Berbagai Bentuk Intoleransi atau Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasar
Agama atau Kepercayaan (disahkan 25 November 1981). (Haris, 2017:171)

Namun di sisi yang lain, ekspresi kebebasan juga diungkapkan kelompok-kelompok
Islamis yang mempromosikan gagasan pendirian Negara Islam:
Pasca-Suharto, kalangan Islamis, sebagaimana kelompok lain, memakai ruang
demokrasi yang luas untuk menyebarkan dan mempromosikan gagasannya.
Kelompok Islamis populis dan bahkan militan berkembang dengan mantap
dalam menggalang kekuatan. Mereka termasuk Front Pembela Islam (FPI),
dibentuk Agustus 1998, tiga bulan setelah Suharto lengser, dengan dukungan
dari aparat keamanan yang saat itu bertujuan menantang kelompok mahasiwa
yang memainkan peran kunci mendesak Suharto mundur. (Human Rights
Watch, 2013: 14)

Hal tersebut memunculkan kontestasi yang berlangsung dalam wujud kebijakankebijakan negara, peraturan daerah, maupun juga pengentalan identitas yang
berlangsung di masyarakat bahkan konflik berbau agama. Reonard mencatat
dinamika tersebut:
Selain konflik-konflik yang sangat merugikan, muncul juga ketegangan
berikutnya dengan lahirnya beberapa isu yang sangat krusial yang berkaitan
dengan proses islamisasi oleh kalangan Islam politik yang memanfaatkan era
Reformasi yang demokratis ini, dengan usaha dan cara yang
untuk
mewujudkan keinginan mereka, di antaranya:
- munculnya kembali keinginan untuk memperjuangkan kembalinya ―tujuh
kata‖ ke dalam Piagam Jakarta.
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- undang-undang Syariat Islam di berbagai daerah. (Renhoard, 2019: 126)

Dalam perkembangan selanjutnya, terbitlah berbagai kebijakan negara sebagai
bentuk kehadiran negara yang mengintervensi kehidupan keagamaan. Hal tersebut
oleh Haris (2017) disebut sebagai perwujudan paradigma masa kolonial dengan
mengefektifkan pengawasan dan kontrol yang ketat, seperti dalam “rust en order”
masa Kolonial Hindia Belanda.
Berbagai kebijakan politik kerukunan antaragama yang dipraktekkan oleh
berbagai rezim itu selalu diklaim sebagai wujud tanggung jawab pemerintah
dalam melindungi rakyatnya dari ancaman konflik antaragama watak serba
curiga pemerintah Orde Baru dan pemerintah yang berkuasa saat ini yang
mengintervensi kehidupan keagamaan dengan alasan bahwa negara diperlukan
turun tangan untuk melindungan masyarakat karena potensi konflik masih terus
ada (Haris, 2017:178)

Dalam hal penanganan kerukunan beragama, Sila (2017) mencatat empat peraturan
tambahan yang diberlakukan pada masa penuh perebutan itu yaitu:
Setelah lengsernya rezim Orde Baru, atau pada era reformasi, beberapa
peraturan tambahan dikeluarkan seperti; 1) Peraturan Bersama Menteri (PBM)
Nomor 9 & 8 Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri. PBM yang sebenarnya nama lain dari SKB (minus
Kejaksaan agung) ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan
Pendirian Rumah Ibadat. 2) SKB Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 terkait peringatan pemerintah terhadap
penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat. 3) Surat Edaran
Sekjen Kemenag Nomor SJ/B.V/BA.01.2/2164/2007 tentang kewaspadaan
terhadap aliran sempalan dan SJ/B.V/HK.0071.08/2014 tentang Pedoman
Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia, dan UU
Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang terkait faham
keagamaan yang memicu konflik sosial. Bahkan di dalam Pasal 165 KUHP
sendiri telah ada pasal-pasal yang mencegah kekerasan dan hasutan kebencian
(hate speech) berdasarkan agama atau latarbelakang lainnya. Dan 4) SKB
Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93
Tentang Kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada 26 Februari 2016
(Sila, 2017: 125)

Khususnya terkait PBM 2006 dalam hal pembentukan FKUB, Haris (2017) lebih
lanjut menilai bahwa hal ini mirip dengan watak serba curiga pemerintah Orde Baru
yang mengintervensi kehidupan keagamaan. Semua itu dilakukan dengan alasan
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bahwa negara perlu turun tangan untuk melindungi masyarakat karena potensi
konflik masih terus ada. Hal tersebut nyata khususnya melalui dibentuknya FKUB
di era reformasi yang berusaha mengawasi dan merukunkan pemeluk agama sampai
pada level sosial yang paling bawah.
Pendekatan birokratisasi semacam ini sampai saat ini masih mewarnai
kebijakan kerukunan antaragama di Indonesia. Pembentukan FKUB yang
dikomandani oleh negara sampai ke tingkat kabupaten dengan jangkauan
sampai ke desa/kelurahan jelas menunjukkan hal ini (Haris, 2017:181)

Begitu pula tercermin dalam Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat
Beragama (RUU KUB) yang menuai pro-kontra dalam pembahasannya. Draf
tersebut memuat pengaturan yang menekankan administratif, misalnya Bab
Registrasi Agama dan pada Bab Rumah Ibadat yang memuat ―formula 90-60‖
syarat mendirikan rumah ibadat seperti termuat dalam PBM yang selama ini
menjadi pangkal diskriminasi dan konflik agama/keyakinan di Indonesia.

Pandangan Sunardi melalui perspektif Kajian Budaya juga senada dengan para
aktivis pembela HAM, ia mencurigai adanya dominasi dan intervensi negara, saat
mengkritisi isi RUU KUB yang mengundang pro dan kontra (Sunardi, 2014). Ia
menilai langkah untuk menerbitkan undang-undang tersebut adalah absurd, salah
satunya karena mereduksi konflik-konflik ke dalam masalah keagamaan dan
menggunakan model paradigma ―pembinaan‖ yang menekankan otoritas negara. Ia
mengingatkan bahaya jika mengikuti paradigma tersebut yaitu ―elite dan umat
menjadi obyek binaan‖, dan ―kehidupan umat beragama didaruratkan secara
permanen‖, sehingga pada akhirnya yang dicapai hanyalah ―kerukunan semu‖
(Sunardi, 2014: 18).
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Terkait dengan hal ini, Human Rights Watch mencatat respon dari pegiat HAM.
Rumadi Ahmad dari Wahid Institute yang mengatakan bahwa fokus pada formulasi
―kerukunan umat beragama‖ tersebut justru mengancam minoritas agama. ―Akan
jauh lebih baik kalau pemerintah mengajukan rancangan undang-undang kebebasan
beragama‖ (Pernyataannya pada konferensi pers Wahid Institute di Jakarta, 29
Desember 2011). Nathan Setiabudi, ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
pada 2000-2005, menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini akan
menyediakan dalih bagi aparat penegak hukum untuk mendesak minoritas agama
menghentikan praktik keagamaan yang mungkin mengganggu kalangan mayoritas
(wawancara Human Rights Watch dengan Nathan Setiabudi di Jakarta, 22 Juni
2012) (Human Rights Watch, 2013: 39).

Di sisi yang lain, pemerintah mengungkapkan faktor-faktor dalam hal
ketidakrukunan yang terjadi di Indonesia dengan faktor yang sama dengan masa
Orde Baru. Hal ini diungkapkan melalui upaya pemetaan kerukunan hidup
beragama oleh Departemen Agama (Kementrian Agama) yang telah mendaftar
tujuh kegiatan keagamaan yang dipandang rawan konflik antara lain:1. Pendirian
rumah ibadah, 2. Penyiaran Agama, 3. Bantuan luar negeri, 4. Perkawinan berbeda
agama, 5. Perayaan hari besar keagamaan, 6. Penodaan agama, 7. Kegiatan aliran
sempalan (Ali, 2009: xvi-xvii).

Poin-poin di atas menggambarkan bahwa pada masa reformasi konsep kerukunan
beragama yang selama Orde Baru mapan dengan ideologi Pancasila dengan
penekanan ketertiban demi pembangunan, kini diperebutkan kembali. Kebebasan
berekspresi dari kelompok-kelompok keagamaan yang sebelumnya terbungkam
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diwujudkan melalui ungkapan dan promosi gagasan-gagasannya, ideologi nonPancasila. Setelah aneka konflik yang berbau agama, negara kembali melanjutkan
watak serba curiga pemerintah Orde Baru dengan mengintervensi kehidupan
keagamaan. Konsep kerukunan beragama kembali mapan dalam hal kuatnya poin
memelihara situasi tanpa konflik atau menciptakan situasi keamanan dan ketertiban
melalui kuatnya intervensi oleh aparatus negara.

G. Kesimpulan
Pada bab ini diperlihatkan perbedaan bagaimana konsep kerukunan beragama dilihat
dari perspektif ideologi Althusser. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda
ideologi kerukunan beragama digambarkan sebagai konsep yang dipakai aparatus
negara kolonial, khususnya secara represif yang bertujuan untuk pemapanan
dominasi dan ketertiban keamanan demi tetap berlangsungnya penjajahan atau demi
kapital yang menguntungkan pemerintah. Pada masa Orde Lama, konsep kerukunan
beragama yang dimapankan melalui RSA maupun ISA berfungsi untuk memobilisasi
dan menyatukan kekuatan unsur bangsa atau lebih untuk menguatkan negara bangsa
yang baru terbentuk. Sedangkan pada Masa Orde Baru dipakai untuk alat kontrol
(menjaga stabilitas) kekuasaan khususnya menyukseskan pembangunan. Masa Paska
Reformasi, meski pada awalnya terlihat kebebasan dan pengakuan hak kebebasan
beragama bagi kelompok keagamaan minoritas namun selanjutnya negara kembali
melanjutkan watak serba curiga dengan mengintervensi kehidupan keagamaan
dengan memelihara situasi tanpa konflik melalui pengawasan oleh aparatus negara.
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BAB III
INTOLERANSI DAN KASUS PENOLAKAN PENDIRIAN KANTOR
KLASIS GEREJA KRISTEN JAWA GUNUNGKIDUL
A. Pengantar

Membaca gambaran Bab II, terlihat konteks dinamika kerukunan beragama dengan
benang merah sejarah dari sudut pandang ideologi Althuser. Pada bab tersebut telah
diperlihatkan bagaimana setiap rezim menggunakan konsep kerukunan beragama
secara berbeda-beda. Selanjutnya pada Bab III, frame yang digunakan adalah
situasi aktual dalam satu dasa warsa terakhir. Ideologi kerukunan yang
digambarkan pada Bab II telah digunakan dengan tekanan dan kepentingan yang
berbeda-beda, selanjutnya pada bagian ini digambarkan sebuah contoh praktik
ideologi kerukunan beragama tersebut di Gunungkidul. Contoh-contoh yang
digambarkan pada bab ini lebih menyoroti intoleransi yang terjadi kepada
kelompok Kristen dari kelompok Islam yang dominan.

Dua hal pokok yang digambarkan yaitu dari sudut pandang kepatuhan yang
dipaksakan oleh Aparatus Represi Negara (Repressive State Apparatus/RSA)
maupun praktik dari Aparatus Ideologi Negara (Ideological State Apparatus /ISA).
Selanjutnya disampaikan deskripsi kasus Penolakan Pendirian Kantor Klasis Gereja
Kristen Jawa Gunungkidul sebagai konteks melalui gambaran peristiwa yang
terjadi sebelumnya.
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B. Gereja-Gereja Kristen Jawa di Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten
Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta
(Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak ± 39 km. Wilayah
Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa.20
Letak geografinya: 110O 21' sampai 110O 50' Bujur Timur, 7O 46' sampai 8O 09'
Lintang Selatan. Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Barat: Kabupaten
Bantul dan Sleman (Propinsi DIY); Utara: Kabupaten Klaten dan Sukoharjo
(Propinsi Jawa Tengah); Timur: Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah);
Selatan: Samudera Hindia.

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583
RW, dan 6844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain: Kecamatan
Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo,
Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar,
Ngawen, dan Semin. Dari 144 desa, 141 desa masuk klasifikasi Swadaya dan 3
desa termasuk desa Swasembada. Sedangkan jumlah penduduk Gunungkidul
menurut agama/kepercayaan pada Semester I Tahun 2019 di seluruh kabupaten

20

http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/profil-kabupaten-gunungkidul diakses pada 1
November 2019
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yaitu: Islam 740.768, Kristen 13.067, Katholik 12.934, Hindu 1.040, Budha 403,
Konghuchu 4, Aliran Kepercayaan 307.21

Gambaran konsep atau gagasan kerukunan dalam masyarakat, khususnya
masyarakat Jawa di Gunungkidul cukup sederhana dipahami. Hidup rukun dalam
kehidupan orang Jawa identik dengan kondisi hidup bersama yang bebas dari
segala macam pertentangan, permusuhan dan sebaliknya mengandaikan terciptanya
suatu keadaan hidup yang saling menerima, menghormati dan menjalani
keberadaannya sesuai dengan alam (Tridarmanto. 2012). Berangkat dari
kepercayaan bahwa segala realitas yang ada di bumi ini merupakan manifestasi
berbeda dari satu realitas, maka kecenderungan di dalam hidup orang Jawa sangat
terbuka dan mau menerima keberbagai-macaman yang ada di sekitar dirinya.
Bahkan, ada ungkapan yang menggambarkan dalam hal beragama, “sedaya agami
punika sami kemawon― (semua agama itu sama saja).

Prinsip hidup rukun mengandung sikap untuk saling membantu demi terwujudnya
suatu kehidupan bersama yang harmonis, dengan demikian setiap orang terlibat di
dalam tanggung jawab mewujudkan cita-cita hamemayu hayuning bawana. Hal
tersebut tercermin dalam kata, misalnya ―tepa selira‖, ―ngumumi kancane‖, “Rukun
agawe santosa, crah agawe bubrah”, dan lain-lainnya. Hidup rukun bagi orang
Jawa mungkin tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami dan kemudian
terdefinisikan jelas namun sudah terungkap nyata dalam kehidupan keseharian.
Begitu pula dengan ―kerukunan beragama‖, sudah menjadi bagian dari paket
kerukunan yang dihidupi. Meski demikian, Djoko Suryo (2007) menggambarkan
21

https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=12&jenisdata=pend
uduk&berdasarkan=agama&prop=34&kab=03&kec=00 diakses pada 1 November 2019
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bahwa dalam konteks perubahan struktur masyarakat Jawa, perubahan kondisi
tersebut terjadi seiring dengan perubahan struktural yang terus berlangsung
utamanya perubahan dari ikatan vertikal dan hierarkis (tradisional) menuju
perubahan struktural sesuai dengan sistem masyarakat Indonesia yang demokratis
(warga negara yang setara).

Di dalam konteks Gunungkidul ini, 13 Gereja Kristen Jawa tumbuh dan
berkembang sejak awal 1931. Gereja-gereja yang berhimpun dalam ikatan
kebersamaan yang bernama ―Klasis‖ Gunungkidul tersebut yaitu: GKJ Wonosari,
GKJ Wiladeg, GKJ Paliyan, GKJ Logandeng, GKJ Watusigar, GKJ Panggang,
GKJ Susukan, GKJ Pugeran, GKJ Sabda Adi Semanu, GKJ Semanu Baru, GKJ
Kemadang, GKJ Baran, dan GKJ Bejiharjo. Dapat dikatakan di sini bahwa wilayah
karya pelayanan gereja se-Klasis meliputi 18 kecamatan di kabupaten Gunungkidul.

Gereja merupakan sebuah sistem organisasi keagamaan secara umum. Secara
sinodal, GKJ merumuskan pengertian gereja dalam Pokok-Pokok Ajaran Gereja
(PPAGKJ) pada Bab Empat tentang Gereja dan Tata Kehidupan Gereja, gereja
adalah ―kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus Kristus, yang
sekaligus merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah dan jawab manusia
terhadap penyelamatan Allah‖ (Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa, 2015:
36). Frase ―Gereja adalah kehidupan bersama religius yang berpusat pada Yesus
Kristus‖ dapat dijelaskan bahwa sebagai kehidupan bersama itu berarti bahwa
gereja secara kasat mata merupakan sebuah organisasi atau perhimpunan, yang
dalam bahasa gereja sering disebut dengan istilah ‖persekutuan‖. Dengan demikian
gereja dapat dianggap sama dengan organisasi atau perhimpunan yang lain.
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Jelasnya, gereja termasuk dalam kategori organisasi keagamaan. Hal itu dapat
dimengerti atas dasar penalaran bahwa setiap organisasi pada dasarnya merupakan
sebuah sistem kehidupan.

Sebagai sebuah sistem kehidupan organisasi keagamaan memiliki ciri khas yang
berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Ciri khas organisasi keagamaan
tersebut adalah bahwa ia memiliki empat tatanan dasar, yaitu: tatanan ajaran,
tatanan ibadat, tatanan hukum, dan tatanan keumatan/persekutuan (Pokok-Pokok
Ajaran Gereja Kristen Jawa, 2015). Yang membedakan gereja dari organisasi yang
lain adalah ‖core values‖ yang mendasari pemahaman iman gereja sehingga ia
memiliki iman yang khas. Kekhasan iman gereja tersebut jelasnya adalah Yesus
Kristus yang dijadikan sebagai pusat kehidupan gereja dan yang diyakini sebagai
Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan kesaksian Alkitab. Oleh karena kekhasan
iman gereja inilah, gereja mendapatkan tempatnya yang khas pula sebagai sebuah
organisasi keagamaan yang berbeda dari dan membedakan diri dengan organisasi
keagamaan lainnya.

GKJ mengajarkan pokok-pokok relasinya dengan agama atau kepercayaan lain.
Konsep kerukunan beragama dalam pokok-pokok ajaran gereja GKJ dinyatakan
secara eksplisit pada Bagian VII tentang Pandangan dan Sikap Terhadap Agamaagama yaitu:

Sikap orang percaya terhadap agama-agama lain adalah mengakui dan
menghormati hak hidup agama lain, termasuk di dalamnya hak untuk dianut,
diamalkan dan disiarkan, tanpa perlu jatuh ke dalam kesalahan menyamakan
semua agama. Bila perlu, orang percaya membela hak-hak agama lain yang
diperlakukan tidak adil. (Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa, 2015: 74).
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Pemahaman GKJ tentang dasar sikap orang percaya terhadap penganut-penganut
agama lain ada dua, yaitu: sifat manusia sebagai makhluk sosial yang menyebabkan
manusia senantiasa hidup bersama dan kebebasan setiap orang untuk menentukan
agama yang hendak dianutnya. Bertolak dari dua hal tersebut maka GKJ membuka
diri untuk melakukan dialog dan kerjasama dengan penganut lain. Hal ini dilakukan
dengan tetap menjaga spirit misinya, seperti diakui secara eksplisit:

Tetapi tanpa sedikitpun mengurangi hormat kepada agama lain beserta hakhaknya, orang percaya tetap memberitakan penyelamatan Allah kepada sesama
manusia untuk memberikan kesempatan kepada sesama itu mendengar dan
menjawab penyelamatan Allah. Pemberitaan penyelamatan Allah adalah demi
keselamatan manusia, bukan untuk meniadakan agama lain dan berjalan di atas
prinsip kebebasan, bukan paksaan. (Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa,
2015:74).

Dari gambaran tersebut, bisa dikatakan bahwa Gereja-gereja Kristen Jawa,
termasuk 13 GKJ di Gunungkidul, mempunyai konsep kerukunan yang mengakui
dan menghargai agama atau kepercayaan yang berbeda dan terbuka bekerja sama
bahkan siap membela hak-hak agama lain tanpa mengurangi spirit dalam
memberitakan keyakinannya kepada yang lain (misi atau dakwah).

Idealnya, kehidupan masyarakat dan relasi antar umat beragama di Gunungkidul
dimana gereja menjadi bagian dari masyarakat tersebut, terjalin dengan baik dan
rukun, akan tetapi dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Dalam
kenyataannya ada catatan-catatan peristiwa intoleransi yang terjadi di Gunungkidul.
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C. Peristiwa intoleransi di Gunungkidul

Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (Rusjiyati. Dkk., 2016) dalam sebuah studi
hasil hasil pendokumentasiannya mencatat lima peristiwa dinamika kerukunan
beragama yang terjadi antara tahun 2011 hingga 2015 di Gunungkidul yaitu:
Penghentian kegiatan ibadah dan ―pengusiran‖ Pendeta di Gereja Pantekosta di
Indonesia (GPdI) Semanu pada 2011; Penghentian aktifitas dan pembangunan Gua
Maria Wahyu Ibuku Giriwening di Sengon Kerep, Sampang, Gedangsari tahun
2012; Penghentian kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI)
Playen pada 2014; penolakan kegiatan Paskah Adiyuswa (lansia) Sinode GerejaGereja Kristen Jawa pada 2014, dan penghentian penggunaan tempat ibadah di
Gereja Kemah Injili Indonesia (GKII) di Widoro, Balong, Rongkop pada 2014.
Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) menambah data dari ANBTI
tersebut dengan satu kasus yang juga terjadi di Gunungkidul yaitu kekerasan dan
intimidasi kepada Aminudin Aziz (Ketua Forum Lintas Iman Gunungkidul) pada
Mei

2014

(https://satunama.org/830/pernyataan-sikap-makaryo-untuk-muspida-

yogyakarta/).

Secara ringkas enam peristiwa intoleransi tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. Pengusiran Pendeta Agustinus dan penutupan Gereja Pantekosta di
Indonesia (GPdI) Tunggul Semanu.

Insiden ini terjadi pada 2011, dimulai dengan peristiwa pengusiran Pendeta
Agustinus, gembala dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Tunggul
Semanu. Peristiwa ini berawal dari kehadiran siswa-siswa dari The School of
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ACTS Indonesia sebuah lembaga pelatihan Alkitab yang melakukan praktik
lapangan interdenominasi di wilayah Gunungkidul pada 20 Agustus hingga 2
September 2011. Kehadiran siswa tersebut erat dengan isu kristenisasi yang
berujung pada intimidasi Pendeta Agustinus. Semula beberapa kegiatan yang
melibatkan anak-anak dusun dilakukan di Balai Dusun Tunggul Barat, namun
kemudian kegiatan tersebut dipusatkan di gereja karena ada penolakan dari
masyarakat sekitar yang mengatasnamakan Masyarakat Muslim Tunggul
(MMT). Pendeta Agustinus terpaksa membuat surat pernyataan pindah tempat
atau meninggalkan rumah tinggal dan gereja untuk pergi mengikuti saran dari
beberapa pihak, termasuk perangkat desa, pemerintah kabupaten dan Forum
Kerukunan Umat Beragama. Celakanya kejadian tersebut menjadi kendala
hingga hampir tiga tahun bagi pelayanan gerejanya. Bahkan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) gereja yang telah sah ia dapatkan dipersoalkan bahkan
dipermasalahkan untuk dicabut. Proses untuk mengembalikan hak konstitusi
Pendeta Agustinus memakan waktu hingga tiga tahun.

2. Penolakan terhadap pendirian Gua Maria Wahyu Ibu-ku, Giriwening,
Gedangsari, Gunungkidul.

Kelompok yang menolak keberadaan Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening
mengatasnamakan Masyarakat Desa Sampang yang tergabung dalam ―Forum
Masyarakat Desa Sampang‖ menolak keberadaan Gua Maria Giriwening dengan
mengemukakan berbagai alasan. Pertama, berdasarkan SKB 2 Menteri Bab IV
tentang pendirian tempat ibadah pasal 13 ayat 1 berbunyi: ―Pendirian tempat
ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan
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komposisi jumlah penduduk…‖ Menurut pihak penolak, pembangunan Gua
Maria Wahyu Ibu-Ku Giri Wening dipandang tidak perlu karena Pedukuhan
Sengonkerep telah ada tempat ibadat (kapel/gereja) yang cukup besar sehingga
tempat ibadat yang ada sudah lebih dari cukup untuk menampung penduduk
Kristiani yang ada di Sengonkerep dan sekitarnya. Kedua, jika yang dibangun
adalah tempat ziarah, sebenarnya juga tidak ada sejarah sebelumnya yang dapat
diziarahi. Ketiga, dicurigai bahwa adanya bangunan yang ada di Sengonkerep
membuat salah satu keluarga Islam yang murtad menjadi Katolik. Walaupun
menurut pengakuannya adalah kehendak sendiri, namun disinyalir inilah
dampak dari berdirinya gereja ―berkedok wisata ziarah‖ Gua Maria Wahyu IbuKu Giriwening. Keempat, Masyarakat sekitar sama sekali tidak tahu bahwa
tempat tersebut (Goa Maria Wahyu Ibu-Ku Giri Wening) adalah tempat ibadah.
Sepengetahuan masyarakat itu hanya tempat wisata umum saja. Pada saat warga
Islam diminta tanda tangan untuk perizinan bangunan tersebut tidak ada
kejelasan bahwa yang dibangun adalah tempat ibadah sehingga warga dengan
mudah memberikan tanda tangan persetujuan. Kelima, keganjilan terlihat ketika
pembangunan Gua Maria Ibu-Ku Giri Wening izinnya baru diurus pada tahun
2012. Padahal proses pembangunannya telah dimulai pada tahun-tahun
sebelumnya.

Menanggapi reaksi dari kelompok masyarakat yang melakukan penolakan,
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memasang papan larangan untuk
melanjutkan proses pendirian Gua Maria Wahyu Ibuku, Giriwening pada tanggal
26 Januari 2012. Kemudian terjadi demo di lokasi pendirian Gua Maria, Hari
Minggu 6 Mei 2012, berbagai elemen masyarakat dari berbagai laskar dan ormas
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Islam datang ke Sengonkerep setelah sebelumnya melaksanakan tablig akbar di
masjid Masjid At-Taqwa Bedoyo. Mereka menanyakan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) Gua Maria Wahyu Ibu-ku Giriwening.

3. Penutupan Gereja Kristen Kemah Injili Indonesia (GKII) Dusun Balong,
Desa Widoro, Kecamatan Girisubo.

GKII Widoro didatangi sekelompok orang menyatakan diri ormas Front Jihad
Islam (FJI). Terjadi protes dan penyerangan serta pembentangan spanduk yang
diartikan menyegel gereja dari kelompok Front Jihad Islam (FJI) pada 30 Maret
2014 dan 6 April 2014. Kedatangan FJI ke GKII Widoro dipimpin Dulrahman
untuk keperluan konfirmasi kabar adanya pembabtisan delapan orang yang
diperoleh dari warga Dusun Ngelo 1. Sujarno menjelaskan hari itu tidak ada
kegiatan pembabtisan GKII Widoro. FJI menanyakan legalitas perizinan rumah
ibadah GKII Widoro yang tidak dapat ditunjukkan Sujarno. Ia menjelaskan
bahwa persoalan izin menjadi kewenangan sinode. Tetapi, FJI mendesak
Sujarno untuk menunjukkan izin. Tidak mendapatkan jawaban, FJI mengancam
datang lagi minggu berikutnya. Sempat ada intimidasi dan ancaman FJI kepada
Sujarno seperti kata-kata salah satu anggota FJI “Darah itu haram pak, tetapi
kalau darah bapak halal!‖. Bahkan, salah satu anggota FJI lain nyaris memukul
Sujarno yang dianggap berbelit-belit. Perbuatan beberapa anggota FJI bisa
dicegah Kapolsek Girisubo. Kemudian peristiwa tersebut ditindaklanjuti dengan
pelarangan penggunaan gereja sebagai tempat ibadah oleh pemerintah desa.
Hingga satu tahun lebih jemaat belum berani menggunakan tempat ibadah.
Pemerintah desa juga turut berperan untuk melakukan pelarangan penggunaan
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gereja dengan meminta menumpuk kursi yang berada di dalam gereja. Pihak
Polsek Girisubo juga turut melarang penggunaan gereja sebagai tempat ibadah,
mereka khawatir FJI datang lagi.

4. Penolakan Perayaan Paskah Adiyuswa se-Sinode Gereja-Gereja Kristen
Jawa (GKJ) di Gunungkidul.

Panitia merencanakan pelaksanaan kegiatan ini pada Sabtu, 31 Mei 2014. Waktu
ini dipilih panitia karena berdekatan dengan Hari Lansia Nasional setiap 29 Mei
serta mempertimbangkan beberapa hal yaitu setelah pelaksanaan Pemilihan
Umum Legislatif (Pileg) pada April, Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul pada 27
Mei, dan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Kemudian
muncul demo dan penolakan dari kelompok yang mengatasnamakan Front Jihad
Islam (FJI) yang mengganggap penyelenggaraan Paskah merupakan satu upaya
Kristenisasi karena diadakan di luar gereja dan mengundang umat lain
https://kbr.id/nusantara/052014/fkub_mediasi_gereja__pemda_gunungkidul_dan
_front_jihad_islam/57531.html). Pada 20 Mei 2014, Pemkab Gunungkidul
menfasilitasi pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
membahas Rencana Pelaksanaan Perayaan Paskah Adiyuswa Sinode GKJ yang
dihadiri oleh Wakil Bupati, Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan,
Ketua Pengadilan, Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesra setda, Ketua FKUB,
Kepala Kantor Kesbangpol, dan Kabag. adm. Pem. Umum Setda Gk. Dalam
pertemuan tersebut, ada ungkapan dari Kapolres Gunungkidul, karena alasan
keamanan, menyarankan kegiatan tidak dilakukan ruang publik tetapi di gerejagereja. Saran tersebut persis seperti tuntutan dari ormas FJI.
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Atas saran tersebut, panitia kemudian mencari alternatif gereja yang
kapasitasnya besar yaitu meminjam Gereja Santo Petrus dan Paulus Kelor
sebagai tempat kegiatan. Pada 22 Mei 2014 Dewan Paroki Kelor memberikan
ijin tempat kegiatan tersurat no 021/DP.K/V/V/2014 dan membicarakan
teknisnya pada Kamis, 22 Mei 2014 jam 16.00 WIB di Aula Paroki Kelor. Pada
23 Mei 2014 Panitia bersama Dewan Paroki, Kepala Desa Kelor, Muspika
Karangmojo diundang Pemkab untuk membahas perkembangan terakhir. Dalam
pertemuan ini disampaikan ungkapan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh
masyarakat dan umat karena ancaman dan adanya orang-orang yang
mencurigakan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Kelor, Camat, dan
juga Romo Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelor. Pada akhirnya, Panitia
membatalkan tempat tersebut dan memutuskan pelaksanaan Paskah Adiyuswa
GKJ disebar di delapan gereja GKJ yaitu: GKJ Wonosari, GKJ Wiladeg induk,
GKJ Wiladeg pepanthan Candi, GKJ Logandeng, GKJ Paliyan pepanthan
Kalongan, GKJ Susukan, GKJ Pugeran, dan GKJ Bejiharjo.

Gambar 1: Poster penolakan Paskah Adiyuswa GKJ (sumber: Dok. Pdt. Yusak)
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5. Kekerasan dan intimidasi kepada Aminudin Aziz (Forum Lintas Iman
Gunungkidul)

Koordinator Forum Lintas Iman (FLI) Gunungkidul diserang oleh anggota salah
satu ormas Islam di depan kantor DPRD Gunungkidul pada Jumat (2/5/2014).
Mobil Aminudin Aziz dirusak dan ia juga sempat mendapatkan perlakuan kasar
dari para anggota ormas Islam. Peristiwa tersebut bermula ketika ia melintas di
depan kantor DPRD Gunungkidul sementara ormas Islam sedang menempel
spanduk dan poster yang berisi penolakan rencana kegiatan paskah adiyuswa di
Puslatpur Rindam IV Diponegoro Paliyan yang diadakan oleh Klasis Gereja
Kristen Jawa (GKJ).

Saat itu, tiba-tiba salah seorang anggota ormas yang bernama Abdurahman
mendatanginya dan menanyakan bahwa dia anggota FLI atau bukan. Aminudin
Aziz pun menjawab bahwa dirinya merupakan anggota FLI dan sontak anggota
ormas Islam berusaha memukulnya. ―Saya berhasil menghindar, tapi mobil saya
(VW Kodok) bagian kap depan diinjak-injak hingga rusak,‖ katanya kepada
wartawan

(http://gunungkidulpost.com/anggota-fli-diserang-ormas-islam/).

Sedangkan versi FJI, digambarkan bahwa ―sengaja Aminudin yang sudah jalan
karena lampu hijau, justru berbalik arah menuju tempat pemasangan spanduk
dan mengacungkan jempol sambil tersenyum mengejek.‖ (frontjihadislam.or.id).
Ia dapat menyelamatkan diri dari serangan para ormas Islam tersebut dan
mendatangi Polres Gunungkidul untuk melapor kejadian tersebut.
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6. Penutupan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Playen.

Selasa 10 Juni 2014 jam 10.00 GPdI Playen dan sekitarnya dijaga aparat Polsek
dan Koramil karena ada kabar akan didatangi ormas Islam. Pada Kamis 12 Juni
2014, Camat Playen mengeluarkan surat nomor 452/197 perihal Pemberhentian
Fasilitas Rumah untuk Tempat Ibadah ditujukan kepada Rohaniwan Kristen
Protestan Pdp. Pradah Kalbudi. Kamis 12 Juni 2014 jam 17.30 Dukuh Jatisari
Desa Playen Kecamatan Playen mendatangi Pdp. Pradah Kalbudi di rumah dan
mendesak agar membuat surat pernyataan bersedia menghentikan ibadah dengan
alasan jika sewaktu-waktu ormas Islam datang, Dukuh sudah bisa menunjukkan
surat pernyataan. Karena desakan tersebut, Pdp. Pradah Kalbudi membuat surat
pernyataan bersedia menghentikan ibadah sampai Senin 16 Juni 2014.

Minggu 15 Juni 2014 jam 17.30 GPdI Playen tidak menyelenggarakan ibadah di
Gedung Gereja tetapi di rumah Karlen Sihotang, di Desa Ngunut, Playen,
Gunungkidul. Pada Senin 16 Juni 2014 jam 13.00 diadakan pertemuan di Ruang
Rapat V Pemda Gunungkidul dipimpin oleh Wakil Bupati Gunungkidul dihadiri
oleh Kapolres Gunungkidul, perwakilan Kodim Gunungkidul, Kepala Kejaksaan
Negeri Wonosari, FKUB Gunungkidul, Muspika Playen, Kepala Desa Playen,
Kepala Desa Ngawu, dan Kelompok Masyarakat Muslim Playen yang tidak
setuju adanya GPdI Playen. Kelompok Masyarakat Muslim Playen secara lisan
menuntut supaya IMB GPdI Playen dicabut dan menolak keberadaan GPdI
Playen karena umatnya tidak memenuhi syarat jumlah sebagaimana diatur dalam
PBM 2006 dan karena berada di tengah-tengah mayoritas umat Muslim. Asisten
I Pemda Gunungkidul menyampaikan agar untuk sementara kegiatan ibadah
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GPdI Playen tidak dilaksanakan di Gedung Gereja karena situasi yang belum
kondusif.

D. Benang merah yang terlihat

Dari gambaran enam kasus intoleransi yang terjadi di Gunungkidul tersebut terlihat
benang merah yang bisa diungkapkan. Dilihat dari waktu peristiwanya antara tahun
2011-2015 merupakan masa pasca reformasi. Masa tersebut disebut sebagai masa
kebebasan ekspresi kelompok Islam. Hal tersebut tergambar dari aktor yang
diungkapkan dalam setiap kasus. Dalam beberapa kasus tersebut, terlihat negara
mengamini apa yang menjadi kehendak kelompok tersebut demi kerukunan
sebagaimana dipahami oleh penguasa yaitu keadaan tanpa konflik atau ketertiban.
Dalam setiap kasus, ada benang merah pendekatan keamanan yang kuat
mewujudkan situasi tanpa konflik. Hal ini terbaca sebagai warisan ideologi
kerukunan yang sudah digambarkan dalam masa kolonial sampai Paska Reformasi
seperti terurai pada Bab II.

E. Kronologi penolakan pendirian kantor Klasis GKJ Gunungkidul
Bagian ini mendeskripsikan kasus Penolakan Pendirian Kantor Klasis dengan
memakai beberapa sumber dokumentasi. Sumber-sumber itu berasal dari: Dokumen
kronologi kasus versi Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas), dokumen Putusan
Nomor: 14/G/2017/PTUN.YK., dokumentasi video demo penolakan, notulensi
pertemuan yang dilakukan baik internal gereja, maupun dengan pemerintah maupun
masyarakat, dan media on-line yang menyampaikan berita kasus ini.
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1. Latar belakang

Pada bagian awal dokumen terkait kronologi Penolakan Pendirian Kantor Klasis,
menurut versi Bapelklas disampaikan tentang latarbelakang pendirian kantor
tersebut dengan mengenalkan profil Klasis Gunungkidul melalui gambarannya:

Klasis Gereja-gereja Kristen Jawa Gunungkidul adalah wadah berhimpun dan
berkaryanya gereja-gereja Kristen Jawa yang tumbuh dan berkembang di
kabupaten Gunungkidul. Klasis Gunungkidul beranggotaan 13 (tiga belas)
Gereja Kristen Jawa yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Gunungkidul.
Klasis Gunungkidul mulai berdiri sejak tanggal 17 November 1969. Karya
pelayanan Klasis Gunungkidul terbagi dalam 7 (tujuh) bidang, yaitu: Bidang
Visitasi, Bidang Pembinaan Warga Gereja, Bidang Ibadah, Bidang Sosial
Politik dan Hukum, Bidang Informasi dan Multimedia, Bidang Kesaksian dan
Pelayanan, dan Bidang Kajian dan Pengembangan (Surat Tanggapan Bapelklas,
2017).

Selanjutnya, digambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan rencana
pendirian kantor tersebut secara internal dan menunjukkan motif di balik
rencana tersebut bahwa Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Gunungkidul:
…mengadakan persidangan klasis minimal sekali dalam setahun. …Klasis
Gunungkidul melaksanakan karya pelayanan bagi masyarakat di kabupaten
Gunungkidul, melalui bidang Kesaksian dan Pelayanan… Berkenaan dengan
karya-karya pelayanan Klasis Gunungkidul tersebut, maka Klasis Gereja-gereja
Kristen Jawa Gunungkidul bermaksud membangun Kantor Klasis. (Surat
Tanggapan Bapelklas, 2017).

Berlatar belakang hal tersebut, Klasis Gereja-gereja Kristen Jawa Gunungkidul
kemudian menindaklanjuti dengan membeli sebidang tanah 1232 m2 atas nama
Kelik Dwi Nugroho yang terletak di Padukuhan Grogol I, Desa Bejiharjo,
Kecamatan Karangmojo.
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2. Langkah-langkah tindak lanjut rencana pembangunan kantor Klasis

Selanjutnya Panitia Pembangunan Kantor Klasis mengajukan permohonan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Bupati Gunungkidul melalui Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lengkap dengan persyaratan
sebagaimana ditentukan, dan telah dinyatakan lengkap. Sebagai langkah awal
pembangunan dan sekaligus sebagai langkah sosialisasi panitia bermaksud
mengadakan peletakan batu bertama yang direncanakan pada 8 September 2016,
dengan mengundang tokoh masyarakat di Desa Bejiharjo (Kepala Desa
Bejiharjo, Kepala Padukuhan Grogol I, Ketua RT 01 RW 01 Grogol I, termasuk
tokoh masyarakat di Padukuhan Grogol I).

3. Protes, intimidasi, dan penolakan

Malam sebelum acara peletakan batu pertama berlangsung, sekelompok warga
masyarakat Padukuhan Grogol I menemui panitia untuk menyatakan penolakan
atas rencana pembangunan kantor klasis tersebut. Penolakan tersebut didasarkan
adanya kesepakatan warga masyarakat Padukuhan Grogol I bahwa di wilayah
Padukuhan Grogol I tidak boleh ada bangunan apa pun yang dibangun oleh umat
beragama lain kecuali Islam. Hal tersebut dinyatakan melalui surat pernyataan
warga Masyarakat Muslim Grogol I Bejiharjo Karangmojo tertanggal 7
September 2016, disusul surat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama Grogol I
tertanggal 20 September 2016. Karena adanya penolakan yang dilakukan warga
tersebut, rencana peletakan batu pertama itu batal dilaksanakan. Selanjutnya,
atas prakarsa Pemerintah Kecamatan Karangmojo panitia dipertemukan dengan
warga masyarakat Grogol I, namun dalam pertemuan tersebut belum
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membuahkan hasil apa-apa. Ungkapan penolakan atas rencana pendirian kantor
klasis itu, selanjutnya ditunjukkan lagi oleh Warga Muslim Grogol dengan orasi
penolakan pada 16 September 2016 di lokasi Dusun Grogol V, Desa Bejiharjo,
Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Tanggal 12 Januari 2017, panitia dengan didampingi Badan Pelaksana Klasis
Gunungkidul diundang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Surat
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 005/0078
tertanggal 10 Januari 2017. Dalam pertemuan tersebut panitia dan Bapelklas
Gunungkidul menyampaikan empat hal terkait rencana pembangunan Kantor
Klasis yaitu:

a. Dalam rangka mewujudkan suasana kondusif di masyarakat Grogol 1
Bejiharjo Karangmojo, maka mulai 8 September 2016 pembangunan Kantor
Klasis Gunungkidul yang berlokasi di Grogol 1 Bejiharjo Karangmojo,
dihentikan.
b. Mendukung terwujudnya kewibawaan pemerintah kabupaten Gunungkidul,
dalam mengambil kebijakan sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu,
pemerintah Gunungkidul diharapkan menerbitkan IMB karena persyaratan
penerbitan IMB sudah lengkap.
c. Mendorong pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang
toleran, dengan meningkatkan intensitas pembinaan tentang kesadaran hidup
berbangsa dan bernegara.
d. Mendorong pemerintah menjamin hak konstitusional setiap warga Negara.
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4. Respon negara (pemerintah daerah)

Pada 17 Januari 2017, panitia menerima surat dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu dengan nomor Surat: 045.2/057/I/2017 hal Jawaban
Permohonan IMB. Surat tersebut menyatakan bahwa mengacu Perda Kabupaten
Gunungkidul No 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Pasal 23 huruf e
adanya keberatan dari pihak lain yang mempunyai alasan yang jelas dan obyektif
serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan IMB
belum bisa diterbitkan. Sehubungan dengan terbitnya surat dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersebut, Bapelklas menyampaikan
surat tanggapan dengan surat Bapelklas No.160/Bapelklas-GK/I/2017 yang
berisikan permintaan penjelasan tentang dikeluarkannya surat tersebut. Jawaban
dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diungkapkan melalui Surat Sekretariat
Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 450/0774 tertanggal 24
April 2017 perihal Penjelasan IMB Kantor Klasis. Dalam penjelasan IMB
Kantor Klasis, disebutkan adanya keberatan pihak lain (dalam hal ini warga
masyarakat muslim Grogol I Bejiharjo Karangmojo) yang merupakan warga
lingkungan sekitar calon lokasi pembangunan Kantor Klasis didasarkan pada:
a. Munculnya keresahan dan kegelisahan masyarakat
b. Tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat
c. Adanya kekhawatiran terjadi konflik horisontal di masyarakat

5. Upaya hukum

Bapelklas mengajukan gugatan melawan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul ke Pengadilan Tata Usaha Negara
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(PTUN) Yogyakarta pada tanggal 13 April 2017, yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 13
April 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 14/G/ 2017/PTUN.YK dan
gugatan telah diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2017. Setelah melalui proses
persidangan akhirnya PTUN mengabulkan gugatan dari Bapelklas GKJ
Gunungkidul yaitu pencabutan surat penolakan dan penerbitan IMB. Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul mengajukan banding sampai Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PTTUN) Surabaya namun Bapelklas tetap memenangkan
gugatan dan dinyatakan final.

F. Kesimpulan

Catatan peristiwa tindakan intoleransi yang terjadi di Gunungkidul pada bab ini
menjadi bagian dari konteks penolakan pendirian kantor klasis GKJ Gunungkidul.
Sejarah intoleransi di Gunungkidul tersebut bisa dibaca dari sudut pandang
kepatuhan yang dipaksakan oleh Aparatus Represi Negara (Repressive State
Apparatus/RSA). Dilihat benang merah peristiwa-peristiwa tersebut, setidaknya ada
empat catatan penting.

Pertama, aksi penutupan, penolakan, atau pengusiran dilakukan oleh sekelompok
masyarakat dengan identitas agama tertentu. Terlihat nama aktor yang
menggunakan identitas daerah namun juga agama yakni Masyarakat Muslim
Tunggul, Forum Masyarakat Desa Sampang, Kelompok Masyarakat Muslim
Playen, dan Front Jihad Islam. Aksi-aksi tersebut dilakukan secara langsung ke
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komunitas yang ditolak atau dengan cara tidak langsung melalui desakan terhadap
negara (dukuh, kepala desa, camat) untuk melakukan penolakan, pencabutan ijin,
atau pelarangan penggunaan tempat ibadah atau tempat ziarah keagamaan. Dari
gambaran tersebut, RSA terlihat menindaklanjuti hal yang sesuai desakan
kelompok penolak dengan melakukan tindakan represif baik melalui surat
pernyataan, ralat ijin, atau surat penghentian pembangunan.

Kedua, penolakan atau pelarangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat
dengan identitas agama tertentu tersebut berdasar kecurigaan adanya konversi
agama atau isu kristenisasi atau katolikisasi. Hal ini terbaca misalnya dalam kasus
GPdI Semanu yaitu kecurigaan kristenisasi yang dilakukan oleh mahasiswa praktik.
Dalam kasus GKII Balong yaitu tuduhan kristenisasi yang dilakukan pihak gereja
dengan melakukan pembaptisan atas beberapa orang warga masyarakat. Sedangkan
dalam kasus Goa Maria terungkap alasan adanya satu keluarga Islam yang murtad
menjadi Katolik. Dalam kasus GPdI Playen, hal tersebut diungkapkan secara tidak
langsung melalui alasan umatnya tidak memenuhi syarat jumlah sebagaimana
diatur dalam PBM 2006 dan karena berada di tengah-tengah mayoritas umat
Muslim. RSA menjadikan poin tersebut sebagai hal yang berpotensi memicu
konflik sehingga ada kecenderungan membenarkan tuduhan tersebut meskipun
belum diselidiki secara mendalam kebenarannya.

Ketiga, pola penolakan yang dilakukan oleh kelompok penolak adalah dengan
menanyakan kepemilikan Ijin formal (IMB) atau jika sudah ada ijin formalnya
negara didesak untuk mencabut ijin tersebut. Di sini terlihat bagaimana peran
negara yang menggunakan beberapa aparatusnya antara lain Polisi dan DPMPT
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dengan melakukan upaya yang menekankan jaminan keamanan dan stabilitas
politik dibanding dengan penegakan hukum.

Keempat, peristiwa-peristiwa intoleransi tersebut bisa dibaca sebagai kontestasi
ideologi. Hal ini terlihat misalnya melalui kegiatan takblig akbar yang dilakukan
untuk memobilisasi penolakan atau ungkapan “Darah itu haram pak, tetapi kalau
darah bapak halal‖ pada saat pertemuan dengan pihak yang ditolak dalam kasus
pertemuan FJI dengan Pdt. Sujarno dalam kasus GKII Balong. Dalam konteks
paska reformasi, praktik dari Aparatus Ideologi Negara (Ideological State
Apparatus /ISA) tergambar ―kalah‖ oleh ideologi tandingan dari kelompokkelompok keagamaan yang mengusung ideologi non-Pancasila yang selama Orde
Baru direpresi.
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BAB IV
ANALISIS IDEOLOGI TIGA PIHAK DALAM PENOLAKAN
PENDIRIAN KANTOR KLASIS GKJ
A.

Pengantar

Bab IV ini mengemukakan hasil analisis data dari praktik ideologi kerukunan
beragama di tingkat lokal. Analisis ideologi dibuat berdasar data yang
didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada dalam keputusan PTUN, media online, notulen rapat, dan video. Pembahasannya diurutkan dengan melihat posisi
tiga pihak dari pihak GKJ sebagai pihak yang mendirikan kantor klasis, penolak
yang menentang rencana tersebut, dan negara sebagai pihak pemberi perijinan
dan pihak yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait hal itu.

Posisi tiga pihak tersebut kemudian dibaca dari perspektif ideologi Althusser
yang sudah dibahas di Bab I. Teori Althusser terdiri atas tiga bagian utama yaitu
konsep Aparatus Represi Negara (Repressive State Apparatus/RSA) dan
Aparatus Ideologi Negara (Ideological State Apparatus/ISA), ISA sebagai situs
perebutan dan perjuangan ideologi-ideologi, dan ideologi menginterpelasi
individu sebagai subjek. Setelah analisis dilakukan, pada bagian akhir bab ini
dimuat kesimpulannya.
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B.

Posisi Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul
1. Pihak Klasis GKJ Gunungkidul mengajukan rencana pendirian kantor
klasis GKJ berdasarkan kebutuhannya
Klasis Gunungkidul berdiri sejak 17 November 1969 namun sampai 2020
belum memiliki kantor permanen. Di lihat dari segi waktu, cukup lama Klasis
menjadi wadah berhimpun dan berkaryanya 13 Gereja Kristen Jawa yang
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Karya pelayanan
tersebut ditujukan untuk internal dan eksternal seperti tergambar dalam surat
klasis kepada pemkab Gunungkidul:
Karya pelayanan Klasis Gunungkidul terbagi dalam 7 (tujuh) bidang,
yaitu: Bidang Visitasi, Bidang Pembinaan Warga Gereja, Bidang
Ibadah, Bidang Sosial Politik dan Hukum, Bidang Informasi dan
Multimedia, Bidang Kesaksian dan Pelayanan, dan Bidang Kajian dan
Pengembangan (Surat Tanggapan Bapelklas, 2017).

Permohonan IMB Kantor Klasis GKJ Gunungkidul bertujuan untuk
mewujudkan rencana pembangunan Kantor Klasis GKJ Gunungkidul yang
merupakan rekomendasi dari Sidang Klasis. Hal tersebut sudah disepakati
sejak tahun 2012 dan terus dipertahankan sampai persidangan 2020. Adapun
sidang-sidang yang menjadi dasar tersebut adalah:
a. Akta Sidang Klasis XLIV Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul 2012
yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2012 merekomendasikan
pengadaan kantor klasis GKJ Gunungkidul sebagaimana termuat pada
Artikel 19 Akta Sidang klasis XLIII.
b. Akta Sidang klasis XLV Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul 2013
yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2013 direkomendasikan
mengenai kantor klasis.
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c. Akta Sidang klasis XLVI Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul 2014
yang diselenggarakan pada 14 Februari 2014, menyangkut pembangunan
kantor klasis, 5 sebagaimana termuat dalam tabel tentang program kerja
bapelklas XLVI angka 1, bidang BPH, program kerja: pengadaan tanah
kantor klasis dengan indikatornya adalah pencapaian kepemilikan tanah.
d. Akta Sidang klasis XLVI Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul 2015
pembangunan kantor klasis GKJ Gunungkidul secara eksplisit dituangkan
dalam lampiran 9 sebagaimana dalam tabel program kerja klasis GKJ
Gunungkidul Tahun 2015 angka 1, Bidang BPH, Program Kerja:
Pembangunan Kantor Klasis. Indikator Pencapaian: dimilikinya kantor
klasis.
e. Akta Sidang klasis XLVIII Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul
2016 menyangkut pembangunan kantor klasis GKJ Gunungkidul masuk
dalam tabel program kerja GKJ Gunungkidul 2016–2019 pada huruf B,
bidang BPH/INFOKOM, tujuan: menjadikan kantor klasis pusat
pengorganisiran

gereja-gereja

se-klasis

GKJ

GK,

indikator

pencapaiannya: tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang cakap
untuk mendukung pelayanan klasis GKJ GK.
f. Akta Sidang klasis XLIX Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul 2017
menindaklanjuti rencana pembangunan Kantor Klasis Gunungkidul
sebagaimana Keputusan Akta Sidang Klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa
Gunungkidul XLV artikel 17 yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Bapelklas Tahun 2013 maka dibentuklah Panitia Pembangunan Kantor
Klasis yang berjumlah 5 (lima) orang salah satunya adalah Broto Yudono
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dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 44/BapelklasGK/V/2013 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Kantor Klasis
Gereja-Gereja Kristen Jawa Gunungkidul yang dibuat pada 8 Mei 2013.

Keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan oleh badan pelaksana yang
disebut Badan Pelaksana Klasis atau Bapelklas. Tugas dari Badan Pelaksana
klasis (Bapelklas) sesuai dengan buku Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja
Kristen Jawa 2015, pada bagian Tata Gereja GKJ, Bab V Ikatan Kebersamaan
GKJ, yang menjelaskan tentang Klasis dalam pasal 17, halaman 21, dalam
angka 5 yang menyebutkan bahwa:
―Badan Pelaksana dan Badan Pengawas Klasis bertugas melaksanakan
keputusan-keputusan persidangan klasis dan mengelola sumber daya
yang ada untuk mendukung pelayanan klasis dan berkedudukan hukum
di tempat dan alamat tertentu yang disepakati bersama dalam
persidangan klasis.‖

Dilihat dari data di atas, bisa dikatakan bahwa klasis merencanakan pendirian
kantor klasis berdasarkan kebutuhan untuk mengejawantahkan pelayanan
melalui

bidang-bidang

pelayanannya

di

tengah-tengah

masyarakat

Gunungkidul. Hal tersebut juga tercermin dari proses perencanaan dan
tindaklanjut

maupun

keputusan-keputusan

formal

gerejawi

yang

mendukungnya. Sedangkan konsep kerukunan beragama yang dijalankan
oleh Gereja-gereja Kristen Jawa, termasuk 13 GKJ di Gunungkidul, seperti
yang telah diuraikan dalam Bab III, bahwa GKJ mengakui dan menghargai
agama atau kepercayaan yang berbeda dan terbuka bekerja sama bahkan siap
membela hak-hak agama lain tanpa mengurangi spirit dalam memberitakan
keyakinannya kepada yang lain (misi atau dakwah).
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2. Pihak Klasis GKJ Gunungkidul mengajukan permohonan IMB
didasarkan pada prosedur hukum negara

Broto Yudono merupakan orang yang ditugaskan oleh Majelis Gereja GKJ
Wonosari untuk melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
atas pembangunan kantor Klasis GKJ Gunungkidul berdasarkan surat tugas
Nomor C.517.16.K tertanggal 14 Juli 2016. Surat tugas tersebut
ditandatangani oleh Drs. St. Mulyadi sebagai ketua Majelis GKJ Wonosari
dan Yuliarso SC.S.Pd sebagai sekretaris GKJ Wonosari. Surat tugas yang
diberikan oleh Majelis GKJ Wonosari kepada Broto Yudono tersebut
berdasarkan Nota Kesepakatan Pengurusan tanah milik Klasis Gereja-Gereja
Kristen Jawa Gunungkidul antara Pdt. Anugerah Kristian, S.Si (selaku
PIHAK PERTAMA, yang merupakan Ketua Bapelklas XLVI GKJ Klasis
Gunungkidul berdasarkan hasil sidang klasis tahunan pada 15 Februari 2014)
dan Drs. St. Mulyadi (selaku PIHAK KEDUA yang merupakan Ketua
Majelis Gereja GKJ Wonosari tahun 2014) yang telah ditandatangani oleh
kedua belah pihak pada tanggal 02 September 2014. Pdt. Anugerah Kristian,
S.Si sebagai ketua Bapelklas XLVI Klasis GKJ Gunungkidul yang bertindak
mewakili kepentingan Klasis GKJ Gunungkidul (yang terdiri dari 13 Gerejagereja GKJ di seluruh wilayah Gunungkidul) menunjuk pihak GKJ Wonosari
untuk melakukan tindakan untuk kepentingan Klasis GKJ Gunungkidul. Ini
merupakan kewenangan dari Bapelklas dan telah sesuai dengan tugas dan
wewenang dari Bapelklas seperti yang terdapat dalam Buku Tata Gereja dan
Tata laksana Gereja Kristen Jawa.
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Selanjutnya Bapelklas melakukan Nota Kesepakatan tertanggal 2 September
2014 yang disepakati oleh Pdt. Anugerah Kristian, S.Si (selaku ketua
Bapelklas XLVI Gunungkidul) dan Drs. St. Mulyadi (selaku ketua Majelis
Gereja GKJ Wonosari). Menindaklanjuti nota kesepakatan pada Pasal 2
tentang Atas Nama Proses Balik Nama Sertifikat, maka Drs. ST Mulyadi
selaku Ketua Majelis Gereja GKJ Wonosari memberikan kuasa kepada Broto
Yudono berdasarkan Surat Kuasa Nomor: D.623.14.K tertanggal 7 Oktober
2014, untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas sertifikat tanah milik
nomor: 01332 tanggal 03-04-2001 sebidang tanah seluas 1232 m2 atas nama
Kelik Dwi Nugroho yang terletak di Dukuh Grogol 1, Desa Bejiharjo,
Kecamatan Karangmojo agar beralih menjadi hak milik Gereja Kristen Jawa.
Dalam proses awal ini, Broto Yudono ditanya oleh warga pemilik tanah yang
berbatasan dengan tanah tersebut, ―apakah akan dibangun tempat ibadah?‖
dan ―disilakan asal tidak untuk tempat ibadah‖ (PTUN, 2017: 78).

Dalam rangka mengajukan permohonan IMB, Ketua Majelis Gereja GKJ
Wonosari memberikan tugas kepada Broto Yudono berdasarkan Surat Tugas,
Nomor: C.517.16,K tertanggal 14 Juli 2016 untuk mengurus IMB (Ijin
Mendirikan Bangunan) kantor klasis GKJ Gunungkidul yang berlokasi di
Grogol I, RT. 01 RW.01, Bejiharo, Karangmojo, Gunungkidul di atas tanah
yang tersebut dalam SHM: 01332/Bejiharjo tanggal 3 April 2001, Surat ukur
nomor: 09 tanggal 1 Oktober 2000. Selanjutnya Broto Yudono berdasarkan
―Surat Kuasa‖ dan ―Surat Tugas‖ yang diberikan oleh Majelis Gereja
Wonosari di atas, melengkapi syarat administrasi dalam rangka mengajukan
permohonan IMB, Broto Yudono telah melakukan beberapa hal diantaranya:
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Melengkapi permohonan surat pernyataan penggunaan tanah untuk bangunan
kepada pemilik tanah terdahulu yang menyatakan bahwa pemilik tanah tidak
keberatan tanah tersebut didirikan bangunan dan disetujui oleh Yanto selaku
Kepala Desa Bejiharjo pada tanggal 1 Juli 2016, hal itu dilakukan
berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: D.623.14.K tertanggal 7 Oktober 2014;
Melengkapi surat pernyataan yang menjamin bahwa tanah dan/atau bangunan
di lokasi tersebut tidak sedang dalam sengketa atau perkara yang dibuat pada
1 Juli 2016 dan disetujui oleh Yanto selaku Kepala Desa Bejiharjo dan
Supadma S.Sos selaku Camat Karangmojo; Melengkapi surat pernyataan
tidak keberatan tetangga, untuk hal itu Broto Yudono telah menerima
pernyataan tersebut dari tetangga yang berbatasan langsung dengan rencana
pembangunan kantor klasis GKJ Gunungkidul. Berikut nama-nama
tetangganya kanan-kiri dan depan-belakang a. Sisi sebelah barat: Jikem
Kariyowiyadi, b. Sisi sebelah timur: Sayeri Adisuwarno, c. Sisi sebelah utara:
jalan, d. Sisi sebelah selatan: Marjuki.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: C.517.16, K, Broto Yudono pada tanggal
25 Juli 2016 mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan nomor:
F.498.16.k bersamaan dengan mengajukan formulir permohonan keterangan
rencana kabupaten nomor: F.497.16.K yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul dan telah
dinyatakan lengkap.

Dilihat dari data di atas bisa dikatakan bahwa klasis merencanakan pendirian
kantor klasis melalui proses dan prosedur formal perundang-undangan yang
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berlaku di Indonesia yang di dalamnya sudah ada unsur pertimbangan relasi
dengan tetangga dan pemerintahan.

3. Pihak Klasis GKJ Gunungkidul meyakini telah mengambil langkahlangkah sesuai norma kemasyarakatan

Sekalipun persyaratan permohonan IMB dinyatakan lengkap, Bupati
Gunungkidul melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu belum juga menerbitkan IMB sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Sembari

menunggu

IMB

diterbitkan,

panitia

bermaksud

mengadakan peletakan batu pertama pada 08 September 2016 sebagai
langkah awal pembangunan dan sebagai bentuk sosialisasi atau pendekatan
kepada warga sekitar. Hal ini dilakukan dengan mengundang semua tokoh
masyarakat di Desa Bejiharjo. Menurut Rebito, ketua panitia, awalnya
rencana peletakan batu pertama akan dilakukan akhir Agustus 2016 sambil
menunggu ijin terbit, namun baru pada 5 September 2016 panitia
mendapatkan berita lisan bahwa berkas permohonan IMB sudah di meja
kepala dinas. Keyakinan ini didasari pada catatan dalam tanda terima yang
diberikan pada waktu penerimaan berkas yang dinyatakan lengkap bahwa
pengambilan IMB dapat dilakukan 12 (dua belas) hari kerja. Menurut
keyakinan panitia, pada 8 September 2016 pasti sudah terbit sehingga panitia
berani mengadakan peletakan batu pertama.

Rencana peletakan batu pertama dibahas pada 5 September 2016 oleh Rabito,
Yonatan Wasito, Broto Yudono, dan Pramuji. Dalam rapat tersebut dibahas
juga siapa yang diundang yaitu Kepala Desa Bejiharjo, Dukuh Grogol I,
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RT/RW dan masyarakat sekitar. Pada saat membagikan undangan, Rebito
menyampaikan bahwa akan ada peletakan batu pertama pembangunan
gedung kantor klasis; undangan hanya diterima dan tidak ada komentar dari
yang menerima. Namun malam hari sebelum acara peletakan batu pertama
berlangsung, sekelompok warga masyarakat Padukuhan Grogol I menemui
panitia untuk menyatakan penolakan atas rencana pembangunan kantor klasis
GKJ Gunungkidul dengan alasan adanya kesepakatan warga masyarakat
Padukuhan Grogol I bahwa di wilayah padukuhan tersebut tidak boleh ada
bangunan apapun yang dibangun oleh umat beragama lain selain Islam
sehingga rencana peletakan batu pertama dibatalkan.

Dilihat dari data di atas, bisa dikatakan bahwa klasis dalam proses pendirian
kantor klasis mengambil langkah-langkah, yang dalam keyakinannya, telah
memperhatikan unsur pertimbangan relasi dengan tetangga. Hal ini terlihat
dalam menempuh prosedur formal perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia dan dengan mengundang tetangga dan unsur pemerintah desa.
Meski demikian, dilihat dari pandangan kelompok penolak, hal ini belum
memenuhi konsep ideologi kerukunan beragama yang ada di tengah
masyarakat terkait anggapan adanya pelanggaran kesepakatan lokal bahwa
―tidak boleh ada bangunan apapun yang dibangun oleh umat beragama lain
selain Islam.‖
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4. Klasis pada awalnya merespon penolakan dengan pendekatan dialog,
khususnya yang diprakarsai oleh pemerintah

Atas dasar penolakan rencana pembangunan kantor klasis GKJ Gunungkidul
pada saat peletakan batu pertama di atas, Pemerintah Kecamatan Karangmojo
memprakarsai pertemuan antara Panitia Pembangunan Kantor Klasis dengan
kelompok warga penolak, namun tidak ada hasil apapun. Pada 12 Januari
2017, panitia pembangunan kantor Klasis GKJ Gunungkidul diundang oleh
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Surat Sekretariat Daerah
Pemerintah Daerah Gunungkidul Nomor: 005/0078 tertanggal 10 Januari
2017. Ada empat hal penting terkait keberlanjutan rencana pembangunan
Kantor Klasis yang disampaikan pihak klasis yaitu: a) Dalam rangka
mewujudkan

suasana

kondusif

di

masyarakat

Grogol

1

Bejiharjo

Karangmojo, maka mulai 8 September 2016 pembangunan Kantor Klasis
Gunungkidul dihentikan b) Panitia mendukung terwujudnya kewibawaan
pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengambil kebijakan sesuai
peraturan perundangan, dengan harapan terbitnya IMB karena segala
persyaratan penerbitan IMB sudah dinyatakan lengkap; c) Mendorong
pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran, dengan
meningkatkan intensitas pembinaan tentang kesadaran hidup berbangsa dan
bernegara; d) Mendorong pemerintah menjamin hak-hak konstitusional setiap
warga Negara.

Dialog yang diprakarsai pemerintah ini bisa disebut dialog formal. Jika dilihat
kedudukan dialog formal semacam ini dalam peta kerukunan beragama di
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Indonesia, hal itu menjadi hal yang utama. Misalnya dalam PBM no 8 dan 9
tahun 2006, menfasilitasi dialog menjadi bagian dari tugas pemerintah
khususnya level kabupaten, ―memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di
kabupaten/kota.‖ (PBM 2006). Begitu pula dialog telah diformalkan lewat
pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat
Kabupaten dengan tugas ―melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh
masyarakat.‖ (PBM 2006). Formalisme dialog ini membatasi komposisi
personalia ―kabupaten/kota paling banyak 17 orang.‖ Selanjutnya ―FKUB
dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang
sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah
oleh anggota‖ (PBM 2006).

Dalam sejarahnya, pembentukan FKUB Kabupaten Gunungkidul terbentuk
paling akhir di antara FKUB Kabupaten/Kota di Indonesia (Paramadina,
2020). Hal ini terjadi karena unsur Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha
mengupayakan agar bisa masuk dalam komposisi pimpinan karena unsur
Islam meminta 3 orang perwakilan Islam masuk pimpinan. Setelah proses
yang alot akhirnya komposisi dalam pimpinan FKUB yang semula 5 orang
berubah menjadi 7 orang sehingga semua unsur agama ada di struktur
pimpinan FKUB. GKJ di Gunungkidul memandang FKUB atau forum dialog
formal lainnya secara baik namun kritis. Hal ini tampak dalam keterlibatan
personalia FKUB unsur pemuka agama Kristen yang berasal dari GKJ
Kemadang atas diri Pdt. Christiana Riyadi yang merepresentasikan kalangan
Kristen Gunungkidul. Hal kekritisan dalam FKUB terlihat ketika wakil
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Kristen ini, bersama wakil Katolik, Hindhu, dan Budha, mengupayakan
proses perubahan komposisi pimpinan yang dilakukannya demi masuknya
semua unsur pemuka agama dalam struktur pimpinan FKUB.

Dilihat dari data di atas bisa dikatakan bahwa klasis merespon penolakan
tersebut dengan melakukan langkah-langkah dialog yaitu dialog formal yang
difasilitasi pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Di sisi yang lain belum
terlihat dalam data bahwa klasis melakukan dialog yang sifatnya non-formal.

5. Klasis merasa hak dan kepentingannya dilanggar oleh negara

Terbitnya Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan

Terpadu

Pemerintah

Kabupaten

Gunungkidul

Nomor:

045.2/057/l/2017, hal Jawaban Permohonan IMB, tanggal 17 Januari 2017
yang ditujukan kepada Broto Yudono, klasis merasa kepentingan dan haknya
telah dilanggar dan dirugikan.

Sidang klasis XLIX yang dilaksanakan pada 25 Februari 2017 memberikan
gambaran bagaimana ekspresi dukungan upaya memperjuangkan haknya
tersebut. Hal itu dituangkan dalam Materi Sidang Klasis XLIX, misalnya
materi

dari

Gereja

Kristen

Jawa

Pugeran

melalui

surat

Nomor

A1.22/GKJ.P/2017, perihal Materi Sidang Klasis, yang ditandatangani oleh
Pdt. Anugrah Kristian tertanggal 22 Januari 2017 sebagai berikut:
GKJ Pugeran menyatakan keprihatinan atas proses pembangunan
kantor klasis yang mengalami kendala penolakan dari kelompok
masyarakat yang intoleran. GKJ Pugeran mengapresiasi atas upaya
yang telah dilakukan oleh panitia pembangunan dan Bapelklas
sampai saat ini. GKJ Pugeran mendukung sepenuhnya langkahlangkah yang dilakukan oleh Bapelklas untuk mengupayakan proses
perjuangan mendapatkan IMB dan merealisasikan pembangunan
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kantor Klasis dan juga masuk dalam artikel 9 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Bapelklas XLVIII.

Alasan-alasan penolakan yang dianggap tidak objektif dan hanya memihak
salah satu pihak, kemudian klasis mengirimkan surat tanggapan atas
penjelasan IMB Kantor Klasis kepada Bupati Gunungkidul pada 22 Maret
2017 yang berisi permintaan penjelasan secara detail dan konkrit atas alasan
penolakan permohonan IMB Kantor Klasis.

Bupati Gunungkidul melalui sekretariat daerahnya mengirimkan surat balasan
pada 24 Februari 2017 dengan penjelasan: 1. Keberatan warga masyarakat
muslim Grogol 1 yang merupakan warga lingkungan sekitar calon lokasi
pembangunan Kantor Klasis didasarkan bahwa: a. Munculnya keresahan dan
kegelisahan masyarakat (penolakan). b. Tidak adanya sosialisasi terlebih
dahulu kepada masyarakat sekitar.c. Adanya kekhawatiran terjadi konflik
horizontal di masyarakat. Hal ini mendasarkan Pasal 6, UU Nomor 7 tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 2, Peraturan Pemerintah
Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 7 tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik dengan cara: a.
Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. Mengembangkan system
penyelesaian secara damai; c. Meredam potensi konflik; dan d. Membangun
sistem peringatan dini. Dalam melakukan pencegahan konflik, perlu
dilakukan upaya meminimalisasi sekaligus meredam potensi konflik dengan
melihat kondisi riil di lapangan dan telah ada penyampaian hasil kajian dan
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analisis aparat keamanan yang menyatakan situasi di lokasi rencana
pembangunan klasis kurang kondusif dan rawan terjadi konflik sosial karena
ada pernyataan sikap penolakan dari warga setempat pada tanggal 06 Januari
2017 dalam koordinasi antara jajaran pemerintah daerah dengan instansi
terkait. Penolakan IMB Kantor Klasis tersebut sebagai upaya penanganan
konflik sosial yang menjadi tugas urusan pemerintahan umum yang
dilaksanakan oleh Bupati dan didukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkompinda) berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014.

Klasis tidak menerima isi surat yang didasari alasan keberatan warga Grogol
1 yang pada prinsipnya karena ―adanya kesepakatan dalam kelompok warga
Grogol 1 untuk menolak setiap bangunan yang dibangun selain oleh orang
Islam di Desa Karangmojo‖. Hal ini membuktikan bahwa negara
mengabaikan kategori Kantor Klasis sebagai bangunan kantor yang berfungsi
sosial dan budaya sebagaimana tertulis dalam pengajuan IMB yang diajukan
oleh klasis melalui Broto Yudono. Pengabaian kategori Kantor Klasis sebagai
bangunan kantor yang berfungsi sosial dan budaya telah membuat pemerintah
secara sepihak mengartikan fungsi Kantor Klasis sebagai rumah ibadah dalam
menjawab permohonan IMB yang diajukan oleh Klasis melalui Broto
Yudono. Hal itu ditunjukkan dengan diakomodasinya keberatan warga
Grogol 1. Hal tersebut diduga karena negara menggunakan dasar sesuai
dengan Pasal 13 dan Pasal 14, PBM No 8 dan 9 Tahun 2006 yang berisi
pendirian rumah ibadah dan persyaratannya. Dengan logika tersebut maka
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negara menganggap klasis harus memenuhi persyaratan tersebut dengan tanda
tangan persetujuan dari 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung.

Gambar 2. Rapat Panitia Pembangunan Kantor Klasis pada 16 Maret 2017 di kantor
klasis sementara (sumber: Dok. Pribadi)

6. Klasis melakukan pendekatan hukum sebagai upaya pemenuhan hak
dan edukasi

Yonatan Warsito dipilih sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian XLIX
(Bapelklas XLIX) yang ditunjuk oleh 13 GKJ Se-Gunungkidul dan dilantik
dalam Sidang Klasis XLIX yang diselenggarakan pada 25 Februari 2017
sebagaimana dalam Akta Sidang klasis XLIX Gereja-Gereja Kristen Jawa
Gunungkidul. Yonatan Wasito, selaku Ketua I Badan Pelaksana Klasis GKJ
Gunungkidul, berdasarkan Akta Sidang Klasis XLIX Gereja-Gereja Kristen
Jawa Gunungkidul mengajukan gugatan 13 April 2017. Gugatan ini diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
pada tanggal 13 April 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 14/G/
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2017/PTUN.YK kemudian diperbaiki pada 23 Mei 2017. Hal yang menjadi
obyek sengketa dalam perkara adalah:

surat nomor 045.2/057/I/2017 dengan hal jawaban permohonan IMB
yang ditujukan kepada saudara Broto Yudono yang ditandatangani dan
diterbitkan oleh Hidayat, SH, M.Si, selaku Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul tanggal 17 Januari 2017 (PTUN, 2017: 22).

Menurut Pdt. Christiono Riyadi, sebagai Koordinator Tim Advokasi Klasis,
selain untuk memperoleh kejelasan hal ini dilakukan juga untuk menghindari
konfrontasi dengan masyarakat sekaligus mengedukasi supaya tidak menuruti
kehendak sendiri dan melawan peraturan yang berlaku.
―Kami nggak menanggapi mereka, kami tidak ingin konfrontatif
dengan masyarakat,‖ papar Christiono. Klasis lebih memilih jalan
untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Tak hanya pada
masyarakat, Klasis juga sedang mendorong pemerintah agar
mengedukasi masyarakat. (Pusham-UIN, 2017)

Proses gugatan klasis didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Yogyakarta. Yogi Zul Fadhli, kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta
mengatakan, pemerintah tidak ada alasan untuk menolak pengajuan IMB
rumah ibadah maupun kantor untuk rumah ibadah. (Pusham-UIN, 2017).
Proses hukum tersebut berakhir dengan keputusan yang diambil oleh PTUN
Yogyakarta dan yang dikuatkan PTTUN yaitu:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan
batal Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penamanan Modal Dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/I/2017,
Hal: Jawaban Permohonan IMB tanggal 17 Januari 2017 yang
ditujukan kepada Broto Yudono. 3. Mewajibkan Tergugat untuk
mencabut Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penamanan Modal Dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045.2/057/I/2017,
Hal: Jawaban Permohonan IMB tanggal 17 Januari 2017 yang
ditujukan kepada Broto Yudono, 4. Mewajibkan Tergugat untuk
memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
sebagaimana diajukan oleh Penggugat melalui Broto Yudono sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik, 5. Menghukum Tergugat untuk
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membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.
274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). (PTUN,
2017:148-149).

Beberapa tanggapan atas hasil tersebut muncul, misalnya dari Endro Tri
Guntoro, seorang Aktivis Lintas Iman Gunungkidul, seperti termuat dalam
media on-line, "Putusan PTUN Yogyakarta hendaknya dipandang justru
menguntungkan Pemkab yang semula ragu dan tertekan kelompok tertentu,
sekarang harusnya tambah yakin" (https://gunungkidul.sorot.co/berita-94350pemkab-diminta-pertimbangkan-lang-rencana-menempuh-banding.html
diakses 18 April 2020) Diakui Endro, Pemkab Gunungkidul memang sedang
dalam ujian berat dengan seringnya menghadapi persoalan pembangunan
kerukunan umat beragama. Putusan PTUN tersebut dinilai kesempatan baik
Pemkab Gunungkidul semakin yakin untuk mengeluarkan izin yang benarbenar dilandaskan pada layanan publik secara profesional serta terbebas dari
campur tangan dari kelompok fanatisme. Ia menilai, persoalan gugatan
hukum PTUN bukan masalah sempit, menang atau kalah. Putusan
mengabulkan penggugat ini hendaknya justru menjadi keuntungan besar bagi
Bupati Hj.Badingah, S.Sos dan wakilnya tidak ragu-ragu lagi mengeluarkan
kebijakan penerbitan izin pembangunan gedung klasis yang rencananya akan
digunakan bukan sebagai tempat ibadah, melainkan kantor pelayanan
administrasi.
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Gambar 3. Pertemuan Klasis dengan LBH Jogja pada 16 Maret 2017 di kantor klasis
sementara (sumber: dok. Pribadi)

C.

Posisi masyarakat penolak
1. Penolak mengatasnamakan kelompok warga baik dengan identitas
masyarakat lokal maupun identitas keagamaan

Di bagian ini, posisi penolak rencana pendirian kantor Klasis disebut
―Masyarakat Penolak‖ karena terdiri atas kelompok orang (bukan tunggal).
Frasa atau kalimat yang tertulis dalam spanduk mengungkapkan secara
eksplisit penolakan yang dilakukan ―dengan tegas dan damai‖ dan
menganggap bahwa pihak Klasis disebut ―ngobok-obok wilayahku‖ bahkan
ditulis sebagai yang menanam ―noda hitam.‖ Hal ini bisa diartikan bahwa
kedatangan kantor klasis GKJ mencemari kehidupan warga yang damai dan
menodai daerah yang bersih ini. Kantor klasis mewakili kekuatan jahat
sementara warga setempat adalah kekuatan baik, ini terlihat sebagai usaha
memaksakan bineritas baik/buruk.
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Terungkap juga alasan mengapa kelompok penolak kemudian mengabaikan
toleransi atau penerimaan kelompok yang berbeda identitas keagamaannya
tersebut karena merasa ―dizolimi‖. Ada dugaan dalam sejarah perjumpaan
dengan kelompok

kekristenan, kelompok ini merasa dirugikan atau

diberlakukan tidak adil.

Dengan demikian bisa diartikan bahwa karena

pernah diberlakukan tidak adil, kelompok penolak mengungkapan
keengganan berdialog menyelesaikan suatu permasalahan dengan kelompok
yang ditolaknya,“ora nego” (Bahasa Jawa, artinya ―tidak dimungkinkan
tawar-menawar atau negoisasi‖). Hal tersebut dilakukan oleh pihak yang
mengaku mempunyai wilayah tersebut dengan ungkapan ―wilayahku” yang
mengusung identitas keagamaan tertentu “Kami Warga Muslim Grogol.‖
Hal ini bisa dibaca sebagai penegasan posisi yang berbeda bahkan kontra
dengan kelompok yang beridentitas berbeda, dalam hal ini Kristen.

Gambar 4. Demo penolakan 16 September 2016 di lokasi Dusun Grogol I (sumber:
dok. Video dari Klasis)
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2. Alasan penolakan didasari pada narasi mayoritas-minoritas, khususnya
terkait kesepakatan larangan bangunan non-Muslim

Posisi penolak juga bisa didapatkan dari berita media on-line yang
mengungkapkan beberapa alasan yang disampaikan, misalnya alasan dari
salah satu tokoh dalam aksi demo, Suwargito. Ia mengungkapkan beberapa
alasan mendasar atas penolakan tersebut yaitu masyarakat di Padukuhan
Grogol 1 sebanyak 99,9 persen adalah kaum muslim, selain itu panitia
pembangunan gedung Klasis sejak awal tidak mengadakan sosialisasi kepada
masyarakat terkait rencana tersebut (http://kabarhandayani.com/wargagrogol-unjuk-rasa-tolak-pembangunan-gedung-klasis-gkj/).

Hal ini juga bisa dicocokkan dengan kesaksian Rebito, ketua Panitia
Pembangunan, yang dilakukan di bawah sumpah dalam proses persidangan
PTUN yang didapatkan dari dokumen putusan PTUN terungkap alasan
penolakan karena adanya kesepakatan di aras dusun bahwa ada larangan
berdirinya bangunan rumah ibadah selain Muslim.

Bahwa yang berbicara pertama pada waktu itu adalah Wargito,
sepengetahuan saksi penduduk… rumah tinggalnya sekitar 300 meter
dari lokasi, Wargito bukan tetangga yang berbatasan langsung saksi
tanya mengapa tidak boleh dilanjutkan, lalu dijawab bahwa sudah
kesepakatan dusun bahwa sejak tahun 2013 sudah ada keputusan bahwa
rumah ibadah untuk kegiatan keagamaan selain untuk umat muslim
tidak diperbolehkan. (PTUN, 2017: 88)

Penyebutan prosentasi jumlah umat dalam ungkapan kelompok penolak di
atas menjadi data yang dipakai untuk menguatkan narasi mayoritasminoritas. Meski menamakan kelompok mayoritas, namun ungkapan tidak
sepakat atas penolakan tersebut datang dari seorang warga bernama
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Suparjono, warga Grogol 1. Hal tersebut diungkapkan dalam kesaksian
Rebito bahwa yang bersangkutan tidak sepakat melakukan demo penolakan
(PTUN, 2017:90). Warga ini semula mendukung proses pendirian kantor
klasis namun selanjutnya didesak oleh warga yang lain untuk menolaknya
bahkan didesak melaporkan Rebito atas kesaksiannya ke Polda Yogyakarta
dengan tuduhan mencemarkan nama baik (Surat Pemberitahuan dimulainya
penyidikan nomor: SPPD/234/XI/2017/Ditreskrimum dan Surat Panggilan
nomor: S.Pgl/1124/V/2018/Dit Reskrimum). Meski demikian, akhirnya
penyidikan atas diri Rebito tersebut dihentikan (SP3).

Jika ditarik pada catatan peristiwa intoleransi di Gunungkidul, hal ini muncul
dalam konflik rumah ibadah di beberapa kasus yang dicatat di Bab III,
misalnya Kasus penutupan GPdI Playen, Gunungkidul pada 16 Juni 2014.
Dalam kasus tersebut, Kelompok Muslim Playen secara lisan menuntut
supaya IMB GPdI Playen dicabut dan menolak keberadaan GPdI Playen
karena umatnya tidak memenuhi syarat jumlah sebagaimana diatur dalam
PBM 2006 dan karena berada di tengah-tengah mayoritas umat Muslim.

Gambar 5 Spanduk Penolakan di pasang di depan lokasi (sumber: Dok. Pribadi)
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Lebih jauh ditinjau dari perpektif PBM no 8 dan 9 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan

Tugas

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala

Daerah

Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat pada Bab IV Pendirian
Rumah Ibadat pasal 14 terkait syarat-syarat khusus pendirian tempat ibadat
juga mengandung asumsi mayoritas-minoritas. Tafsir umum yang berlaku
adalah mayoritas yang menentukan pihak minoritas harus memperoleh ijin
darinya.

Gambaran ini bisa dibaca juga dengan melihat lagi bagaimana narasi
mayoritas-minoritas dikemas secara administratif seperti yang ditanamkan di
Indonesia dalam sejarah politik perukunan pada masa Orde Baru yang
diterangkan di Bab II. Penggunaan narasi ini juga terlihat dalam kesepakatan
yang dibuat di aras dusun (lokal) bahwa ―rumah ibadah untuk kegiatan
keagamaan selain untuk umat muslim tidak diperbolehkan.‖ Di sini narasi
mayoritas-minoritas dipakai oleh warga masyarakat yang menunjukkan
keberhasilan pengaruh penanaman narasi ini.

3. Alasan penolakan didasarkan pada unggah-ungguh atau sopan-santun
dalam kehidupan Jawa

Kelompok penolak mengaitkan proses perijinan pembangunan, berdasar info
penulusuran yang dilakukan, pihaknya mengklaim bahwa tanda tangan
persetujuan warga sekitar lokasi calon bangunan hanya sebatas kesepakatan
penentuan batas-batas tanah saja. Koordinator kelompok penolak yang
bernama Suwargito pernah menyatakan melalui media bahwa ―Tanda tangan
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warga sekitar sebatas syarat pembuatan sertifikat tanah saja, lagi pula
mereka-mereka yang tanda tangan adalah warga kami yang sudah sepuh‖
(http://kabarhandayani.com/warga-grogol-unjuk-rasa-tolak-pembangunangedung-klasis-gkj/). Tokoh ini menilai bahwa langkah tindak lanjut rencana
pemanfaatan tanah yang jelas-jelas melibatkan umat GKJ se-Gunungkidul
dianggap tanpa ada pemberitahuan kepada dirinya selaku seksi keamanan
dusun, begitu juga kepada tokoh masyarakat yang lain. ―Bahkan selaku
dukuh tiba-tiba mendapat undangan peletakan batu pertama, hal ini jelas
tanpa

etika,‖

imbuh

Sunyoto

tokoh

warga

yang

lain.

(http://kabarhandayani.com/warga-grogol-unjuk-rasa-tolak-pembangunangedung-klasis-gkj/). Menurut Sunyoto, adanya musyawarah yang sempat
berlangsung pada

Rabu, 8 September 2016 di Kantor Kecamatan

Karangmojo dengan melibatkan perwakilan masyarakat bersama pengurus
Klasis GKJ Gunungkidul juga diklaim belum ada kejelasan respon. ―Setelah
pertemuan itu pihak kecamatan dan pemerintah desa meminta kepada
pengurus atau panitia pembangunan untuk memberikan pernyataan setelah
adanya penolakan warga, tetapi hingga hari ini belum juga ada keterangan‖
(http://kabarhandayani.com/warga-grogol-unjuk-rasa-tolak-pembangunangedung-klasis-gkj/). Ia menganggap tidak adanya kata ―permisi‖ dari
pengurus Klasis kepada masyarakat dengan adanya rencana pembangunan
itu,

merupakan

tindakan

meremehkan,

sehingga

kemudian

warga

tersinggung.

Hal ini juga disampaikan oleh Yanto, Kepala Desa Bejiharjo, terungkap
dalam kesaksiannya di persidangan bahwa dia didatangi oleh kepala dusun
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Grogol 1 dan beberapa warga yang mengungkapkan penolakan pendirian
kantor klasis bahwa Kepala Dusun Grogol I namanya Agung Waluyo
klarifikasi tentang tandatangan atas dasar

fungsi

pelayanan

yang

dilakukannya berdasarkan pihak yang berbatasan sudah tidak masalah dan
tandatangan, ia juga menandatangani.

Bahwa alasan penolakan warga ada beberapa salah satunya
karena ummat disana hanya 1 (satu) KK yang Nasrani, yang
lainnya warga terutama yang berbatasan merasa kecewa karena
katanya tandatangan itu bukan untuk ijin tetapi untuk sertifikat
(PTUN, 2017:110)
Berbeda hal yang disampaikan pihak klasis. Dalam kesaksian di persidangan,
Broto Yudono sebagai pemohon IMB tersebut menyatakan bahwa pada
waktu minta tandatangan datang langsung ke tetangga berbatasan, ada satu
tetangga yang buta huruf dan tidak bisa menulis tapi didampingi oleh
putrinya (PTUN, 2017: 82). Dia menyatakan bahwa sosialisasi bukan
merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan sebelum mengajukan
permohonan IMB karena kantor klasis tersebut bukan rumah ibadah tetapi
dicurigai sebagai tempat ibadah. Sosialisasi itu bisa dianggap sebagai unggah
ungguh dalam budaya Jawa apalagi Gunungkidul merupakan bagian dari
wilayah pusat kebudayaan Jawa.

Ditambahkan juga oleh Pdt. Yusak Sumardiko, seorang Ketua Bapelklas,
bahwa sambil menunggu IMB pihak Klasis sebenarnya melakukan upaya
sosialisasi pada acara peletakan dengan membuat undangan ke gereja,
tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir acara itu. Hal yang menjadi
pertimbangan internal gereja bahwa dalam perencanaan peletakan batu
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pertama juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada gereja-gereja
anggota Bapelklas tentang telah adanya lokasi yang dipilih dan sudah ada
pengajuan permohonan perijinan untuk pembangunan kantor klasis tersebut;
Peletakan batu pertama tersebut berasal dari inisiatif Bapelklas dan panitia
serta gereja-gereja sebagai sarana untuk menginformasikan kepada khalayak
atau masyarakat (PTUN, 2017: 95).
4. Alasan penolakan juga didasarkan pada tekanan ormas tertentu

Secara tersirat, Ormas tertentu juga menjadi faktor penolakan. Hal ini
diungkapkan oleh Kapolsek dalam kesaksiannya di persidangan PTUN
bahwa kelompok penolak akan menekan dengan mendatangkan ormas.
Ungkapan tersebut dinyatakan dengan istilah ―orang dari bawah‖: Bahwa
menurut saksi perlu diantisipasi, agar masalah ini tidak sampai meluas
karena dalam kerumunan itu ada ucapan akan didatangkan orang dari bawah.
(PTUN, 2017: 100)
Ungkapan ―orang dari bawah‖ ini menunjuk pada suatu daerah yaitu Klaten
atau Jogja karena sebutan ―atas‖ menunjuk pada sebutan popular bagi daerah
perbukitan Gunungkidul. Namun hal tersebut juga menunjuk pada ormas,
yang dalam Bab III digambarkan tentang catatan peristiwa intoleransi di
Gunungkidul, bernama Front Jihad Islam (FJI).

Meski demikian nama

ormas dan detail tekanan ormas tersebut tidak diungkapkan dengan terbuka.
Berbeda dari FJI yang berasal dari Jogja, ormas kali ini disebut ―Ormas
Islam dari Solo‖ seperti yang disebutkan lebih lanjut oleh Kapolsek
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Karangmojo namun dirahasiakan kepada Rebito karena sifatnya untuk
internal kepolisian:

Dengan adanya kejadian tersebut, apabila tidak dicegah dan
diselesaikan sesegera mungkin, sangat besar kemungkinan semakin
rumit permasalahannya. disebut kelompok Solo tersebut adalah
Ormas Islam dari Solo tetapi saksi tidak pernah memberikan info
tersebut ke Rebito, ini konsumsi internal kepolisian (PTUN, 2017:
102)

Dilihat secara lebih luas, kehadiran ormas sebagai aktor kekerasan nonnegara cukup banyak diulas dalam beberapa penelitian. Salah satunya dalam
penelitian Iqbal dan Salim (CRCS, 2016: 69-71) yang menunjukkan peran
ormas sebagai kelompok vigilantis di Jogja. Dalam analisisnya dipetakan
bahwa ormas ini melakukan vigilantis salah satunya untuk memobilisasi
kekuatan internal dengan narasi pembela agama. Perannya menggambarkan
perhatian terhadap pencegahan lima isu utama yaitu kemaksiatan,
penanganan kaum ―sesat‖, bahaya kristenisasi, isu LGBT, dan komunisme.
Secara tidak langsung hal penolakan yang didasarkan pada tekanan ormas
tertentu berarti rencana pendirian kantor klasis telah dianggap sebagai
sesuatu yang harus dicegah, kemungkinan besar dalam hal ini menunjuk
pada yang disebut bahaya kristenisasi.

D.

Posisi negara (pemerintah daerah)

Pada bagian ini akan digambarkan posisi negara dalam kasus ini, tercermin dari
aktor-aktor negara yaitu Kepala Desa Bejiharjo, Kepala Kepolisian Sektor
Karangmojo, Camat Karangmojo dan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.
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1. Lurah Bejiharjo memberikan dukungan klasis melalui tandatangan
persetujuan, di sisi lain mengamini tuntutan kelompok masyarakat

Dalam prosedur Permohonan IMB, Lurah telah menyetujui dengan
tandatangan yang dibubuhkan dalam formulir. Persetujuan Lurah ini diminta
oleh pemohon melalui ketua pembangunan (Rebito) yang kebetulan anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bejiharjo. Dalam kesaksian yang
disampaikan dalam persidangan, Lurah menggambarkan pertemuan dengan
ketua pembangunan Rebita yang datang memberitahukan bahwa akan ada
peletakan batu pertama pembangunan gedung klasis. Rebito datang ke
rumah Lurah (Yanto) sekitar jam 18.00 WIB, dalam rangka mengundang
acara peletakan batu pertama pendirian kantor klasis. Pada 19.00 WIB, ada
6-10 orang warga datang, mereka menyatakan kaget terkait akan
diaadakannya acara peletakan batu pertama pembangunan kantor klasis.
Warga lalu minta ijin Lurah untuk menemui Rebito malam itu juga, dia
menyampaikan cukup tiga orang saja. Jam 21.00 WIB malam Rebito datang
lagi menyampaikan bahwa masyarakat tidak setuju. Kemudian Rebito ke
lokasi, beberapa waktu setelah itu dari kepolisian datang menyampaikan
kalau besok ada pertemuan di Kecamatan, yang hadir Kapolsek, Klasis, dari
kecamatan, dari desa, tapi beliau tidak hadir diwakili oleh Aman. Aman
melaporkan bahwa nanti klasis akan memberikan keterangan satu minggu,
namun sampai sekarang belum ada (PTUN, 2017: 108)

Dalam keterangannya di media ketika dimintai keterangan terkait adanya
aksi penolakan warga, Lurah Bejiharjo, mengaku bahwa sudah berusaha
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memfasilitasi kedua belah pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan. ―Kami berupaya apa adanya, tahu sendiri itu keinginan
masyarakat, saya pun tahu ada aksi ini mendadak, saya kaget juga,‖ kata dia
sebelum hadir di lokasi aksi warga. (http://kabarhandayani.com/wargagrogol-unjuk-rasa-tolak-pembangunan-gedung-klasis-gkj/).

Ditanya

mengenai langkah solusi, ia tidak dapat secara rinci menyebutkan, hanya
saja ia berharap penuh agar perselisihan segera selesai apaun hasilnya.
―Pembangunan itu mau dilanjutkan apa tidak, pihak Gereja atau yang
bersangkutan belum menyampaikan kepada kami,‖ kata dia. ―Sudah kami
pertemukan kedua belah pihak, jawaban sementara, pihak Klasis akan
membahasnya dengan 13 gereja GKJ yang ada di Gunungkidul, dari hasil
pembahasan itu akan disampaikan kepada kami, tetapi memang hingga saat
ini belum ada, apakah lanjut atau tidak, mengenai aksi itu haknya warga,‖
urai

dia.

http://kabarhandayani.com/warga-grogol-unjuk-rasa-tolak-

pembangunan-gedung-klasis-gkj/

2. Kapolsek

Karangmojo

memadamkan

potensi

konflik

dan

mengutamakan keamanan

Saat kasus yang terjadi, Kapolsek Karangmojo Kompol Irianto mendapatkan
panggilan via HP yang menyebutkan ada keributan dan ia langsung
berangkat ke lokasi. Menurut keterangannya, di lokasi menemui banyak
warga lalu mereka dibawa ke Poskamling, di sampingnya ada Rebito dan
banyak warga Bejiharjo lainnya, ada yang bawa pentungan (PTUN, 2017).
Kemudian

ia

menanyakan

dan
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masalahnya, katanya mau mendirikan bangunan klasis. Pak Rebito mau
bicara namun ia menahan karena diperkirakan suasana pasti akan kacau. Ia
berbicara ke warga, karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan malam
ini di lapangan dan karena warga percaya kepadanya untuk menyelesaikan
masalah ini, maka untuk penyelesaian masalah ini akan disampaikan ke
Muspika tingkat kecamatan. Besoknya hadir di kecamatan, Camat, beberapa
orang dari klasis, Rebito, warga dan dukuh. Ada kata sepakat. Di kecamatan
ini ia baru tahu kalau klasis itu adalah kumpulan gereja-gereja dan ia melihat
Dukuh dan RT juga terkejut ketika tahu beberapa warga menerima undangan
peletakan batu pertama pembangunan namun tidak ada sosialisasi lebih
dahulu.

Menurut Kapolsek hal ini perlu diantisipasi agar masalah ini tidak sampai
meluas karena dalam kerumunan itu ada ucapan ―akan didatangkan orang
dari bawah.‖ (PTUN, 2017:100). Akhirnya, dalam pertemuan itu klasis
minta waktu satu minggu untuk berembug. Kapolsek juga menerima
informasi warga akan menyerbu kantor Dinas PU sehingga Kapolres
mengambil alih sebagai antisipasi kejadian yang tidak kondusif. Kecamatan
menunggu putusan klasis namun tidak ada jawaban meminta untuk
sementara waktu tidak diterbitkan dulu karena masih sama-sama panas
sehingga menunggu penyelesaian lebih lanjut. Ada kabar bahwa pada waktu
itu ada ormas dari luar sudah berkumpul dari Klaten dan Jogja, polisi minta
ke warga agar jangan sampai melebar persoalannya, mengingat kejadian
tersebut dekat dengan Natal dan Tahun Baru.
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Menurutnya, Polisi tidak mencampuri urusan adminsitrasi hanya soal potensi
konflik dan gangguan keamanan. ―Tugas dan tanggungjawab kepolisian
hanya memilah-milah potensi konflik, tidak berhak melakukan intervensi
dalam proses tersebut, yang penting bagaimana wilayah aman dan damai.‖
(PTUN, 2017:100). Kapolsek Karangmojo menilai soal ini potensi
konfliknya sangat tinggi dengan gambaran jika ormas tersebut mendengar
akan segera berkumpul dan datang. Hal inilah yang dicegah agar ormas itu
―tidak bergerak‖ dengan mencegah agar tidak dicampuri unsur lain dari luar.
Dengan adanya kejadian tersebut, apabila tidak dicegah dan diselesaikan
sesegera

mungkin,

sangat

besar

kemungkinan

semakin

rumit

permasalahannya. Kapolsek Karangmojo menyebut ormas yang akan datang
adalah kelompok Solo yaitu Ormas Islam dari Solo tetapi detail hal ini tidak
pernah diinfomasikan ke Rebito, hal ini menjadi konsumsi internal
kepolisian.

Kapolsek Karangmojo hadir pada pertemuan yang difasilitasi kecamatan
pada 8 September 2016 di Kecamatan Karangmojo. Kasi Kesejahteraan
Sosial bertindak selaku mediator, yang dibahas dalam pertemuan tersebut
adalah penyampaian kepada para pihak pada intinya adalah bagaimana
menjaga kondisi wilayah agar tetap aman dan tenang walaupun ada
permasalahan agar tidak terjadi konflik terbuka. Kapolsek menegaskan
bahwa tugas polisi memastikan potensi tersebut tidak menjadi konflik, kalau
terlanjur terjadi konflik, harus dipadamkan jangan menjadi besar apalagi
menjelang Natal. Menurutnya, hal ini menjadi ketentuan mengenai pemetaan
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konflik sosial adalah potensi kerawanan yang akan mengundang ribut antar
warga apalagi kalau berbau agama.
3. Camat Karangmojo memfasilitasi pertemuan awal dan tampak “netral”

Camat Karangmojo, Supadma, S.Sos. memberikan pernyataan tidak jauh
berbeda dengan Kepala Desa Bejiharjo. Dalam media yang memberitakan
kasus ini digambarkan bahwa atas nama Muspika pihaknya mengaku telah
memfasilitasi mediasi antara pihak pengurus Klasis dengan perwakilan
masyarakat pada Rabu, 8 September 2016 di Kecamatan Karangmojo.
Mediasi dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial yang bertindak selaku
mediator

(http://kabarhandayani.com/warga-grogol-unjuk-rasa-tolak-

pembangunan-gedung-klasis-gkj/)

Dalam video demo penolakan pada 16 September 2016 di lokasi Dusun
Grogol V, Camat hadir dan memberikan pengarahan yang isinya himbauan
supaya menjaga ―guyub-rukun‖ dan mengingatkan supaya tidak ada
pengrusakan dan kekerasan, ―sampun ngantos wonten anarki‖ (Dokumen
video, 2016). Beliau mengungkapkan terima kasih karena aksi yang
dilakukan oleh warga masyarakat berlangsung damai dan meminta supaya
mengendapkan permasalahan ini agar bisa diselesaikan dengan jernih,
―dipun gagas kanthi wening.‖
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4. Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

Gunungkidul menolak penerbitan IMB
Posisi pegawai dinas ini penuh dengan dinamika. Hal ini terbaca di awal
proses permohonan IMB, pegawai dinas ini memberikan pelayanan dengan
sangat baik. Hal ini tampak dalam proses normatif yang dilakukan oleh
Broto Yudono dan pada akhirnya dinas ―menyatakan lengkap‖ terkait
dengan persyaratan yang telah ditentukan. Namun ada jeda pelayanan
dilakukan, sekalipun permohonan telah diajukan pada 25 Juli 2016 dan
persyaratan IMB dinyatakan lengkap, Bupati Gunungkidul melalui Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu belum juga menerbitkan
IMB kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal
ini dinyatakan dalam kewajiban yang dilakukannya bahwa penerbitan IMB
tersebut semestinya ―dalam jangka waktu 7 hari kerja dan/atau 14 hari kerja
jika membutuhkan pengelolaan khusus‖ sebagaimana pada Pasal 10,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Gambar 6. Pemkab Gunungkidul memfasilitasi pertemuan (sumber: Dok. Klasis)
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Justru setelah ada penolakan dari kelompok masyarakat, Hidayat, SH, M.Si,
selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menanggapi atas permohonan
penjelasan dari pihak klasis yang menanyakan belum diterbitkannya IMB
sebagaimana tertuang dalam dalam Surat Jawaban Nomor 045.2/057/I/2017
tertanggal 17 Januari 2017 berbunyi ―…maka permohonan IMB Saudara
belum bisa kami terbitkan.‖ Hal ini merupakan jawaban permohonan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Klasis GKJ yang dianggap mengacu
Perda Kabupaten Gunungkidul No 11 tahun 2012 tentang Bangunan
Gedung, Pasal 23 huruf e, ―adanya keberatan dari pihak lain yang
mempunyai alasan yang jelas dan obyektif serta sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan maka permohonan IMB saudara belum bisa kami
terbitkan.‖ (PTUN, 2017:9). Hal ini sama sekali belum dianggap
mengeluarkan sebuah Keputusan.

Begitu pula kondisi setelah keputusan hukum final yang telah dilakukan
Negara tidak melaksanakan keputusan PTUN yaitu mencabut surat Plt.
Kepala Dinas PMPT sesuai keputusan:

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
Nomor: 045.2/057/l/2017, hal Jawaban Permohonan IMB, tanggal 17
Januari 2017 yang ditujukan kepada saudara Broto Yudono; 3.
Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Pelaksana Tugas
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul Nomor: 045.2/057/l/2017, hal Jawaban Permohonan IMB,
tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada saudara Broto Yudono
(PTUN, 2017: 49-50)
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Kepala DPMPT Gunungkidul, Irawan Jatmiko mengatakan, meski putusan
PTUN telah memerintahkan Pemkab untuk memberikan IMB pembangunan
kantor Klasis namun hal tersebut tidak begitu saja bisa dilakukan. Sebab
masih terdapat beberapa syarat yang masih harus dipenuhi oleh pihak GKJ.
―PTUN kan putusannya Pemkab harus menerbitkan izin sesuai perundangundangan yang berlaku. Syaratnya apa, ya sesuai syarat untuk IMB.‖
(https://gunungkidul.sorot.co/berita-94350-pemkab-diminta-pertimbangkanulang-rencana-menempuh-banding.html)

E.

Analisis
Teori ideologi Althusser membongkar praktik ideologi kerukunan dalam posisi
tiga pihak di atas dengan hasil sebagai berikut:
1. RSA-ISA mereproduksi kerukunan yaitu keadaan tanpa konflik
Dalam kasus ini, ada nuansa pendekatan keamanan yang merupakan warisan
ideologi kerukunan dalam arti tertib tanpa konflik. Dari data yang diperoleh,
tampak bagaimana reproduksi kerukunan atau ―formasi sosial‖ (menurut
istilah di Bab I) tersebut berlangsung secara represif maupun persuasif. Hal
tersebut dilakukan melalui beberapa reproduksi yaitu:
a. Reproduksi ketundukan terhadap tatanan yang ada

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa RSA bekerja melalui praktik
pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten yang mereproduksi
ketundukan terhadap tatanan yang ada. Pada awal kasus, posisi DPMPT
bisa dikatakan melakukan praktik yang mendukung adanya pendirian
kantor klasis dengan menyatakan lengkap syarat-syarat yang telah
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diajukan sesuai formulir permohonan yang berlaku. Namun DPMPT
secara tidak langsung telah melakukan kekerasan simbolik dengan tidak
terbitnya IMB sesuai waktu yang ditentukan. DPMPT menggunakan
praktik ideologis dengan mengedepankan pertimbangan kerukunan
masyarakat tertentu saja dan mengeluarkan surat yang berisi penolakan
meski menurut keputusan PTUN hal tersebut harus dicabut. Birokrasi
negara telah memakai alasan administratif sebagai alat represi simbolik
untuk menghindari konflik dan mempertahankan ketertiban.

Kepala Desa sebagai RSA mereproduksi ketundukan dengan prosedur
persetujuan (tanda tangan) dalam proses perijinan yang dilakukan
panitian pembangunan kantor Klasis. Dalam kondisi konflik, ia
menggunakan pendekatan persuasif dengan fasilitasi pertemuan yang
diikuti oleh pihak klasis maupun penolak. Dalam pertemuan, Kepala
Desa terlihat mengamini suara masyarakat tanpa ada umpan balik
edukatif terkait hukum atau peraturan pengurusan IMB.

Pihak klasis mengungkapkan ketundukan tersebut dalam proses perijinan
melalui permintaan tanda tangan kepala desa maupun camat sebagai
pemenuhan

prosedur

perijinan.

Juga

ketika

terjadi

penolakan.

Ketundukan itu diungkapan melalui penundaan pembangunan sebelum
terbit IMB yang dalam pertemuan mediasi dinyatakan ―dalam rangka
mewujudkan suasana kondusif‖ termasuk dalam gugatan hukum yang
dilakukan.
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Pihak pemerintah kecamatan Karangmojo bersikap hampir sama dengan
pihak pemerintah Desa. Semula mendukung adanya pendirian kantor
klasis dengan menyetujui dan menandatangani formulir permohonan
yang sesuai prosedur formal. Dengan adanya penolakan, pihak
kecamatan juga menggunakan pendekatan persuasif yaitu memfasilitasi
pertemuan ―mediasi‖. Meski demikian, dalam pertemuan tersebut, pihak
kecamatan tidak memberikan keterangan tentang mekanisme perundangundangan yang berlaku tentang pendirian kantor klasis yang telah
disetujuinya. Bahkan pihak pemerintah kecamatan meminta pihak klasis
untuk membuat pernyataan membatalkan pembangunan kantor klasis, ini
wujud reproduksi ketundukan bersifat represif-simbolik.

b. Reproduksi kapasitas aparat memakai represi dan persuasi dalam situasi
konflik

Data yang diperoleh menunjukkan bagaimana penyebutan ormas tertentu
yang mendukung berlakunya ideologi kerukunan dengan reproduksi
tekanan persuasi ataupun represi. Dalam kasus yang diungkapkan pada
bab sebelumnya kelompok yang disebut FJI melakukan banyak tekanan
pada tahun 2014 dalam rangka melawan isu kristenisasi. Pada bagian ini
terbaca bahwa aktor non-negara ini ikut mereproduksi kemampuan
represif aparat negara.

Sisi sejarah kemunculan ormas agama dalam politik Indonesia bisa
menerangkan hal ini, misalnya Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang
oleh Setara (Hasani, 2010) disebut sebagai organisasi yang mengancam
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pilar-pilar dasar kehidupan berbangsa dan gemar menggunakan
kekerasan sebagai cara untuk mendesakkan kehendaknya. Di sisi yang
lain, organisasi ini rentan dimanfaatkan sekaligus mendapat dukungan
dari aparat negara atau menjadi proxy atau perpanjangan tangan
kemampuan represi negara.

Kepala Desa Bejiharjo bisa dikatakan melakukan praktik reproduksi
ideologi kerukunan beragama dalam pengakuan warga masyarakat yang
setara. Hal ini juga terlihat ketika Kepala Desa Bejiharjo menyampaikan
kepada kelompok penolak bahwa aksi penolakan juga merupakan hak
warga, dalam hal ini warga negara, khususnya sebagai warga masyarakat
di lingkup Desa Bejiharjo.

Kapolsek Karangmojo melakukan tindakan antisipasif, utamanya dalam
memadamkankan potensi konflik agama. Kata-kata yang banyak
diungkapkan oleh aparat keamanan berlimpah dengan gambaran
kerusuhan: ―ada keributan‖, ―ada yang bawa pentungan‖, ―suasana pasti
kacau‖, ―akan didatangkan orang dari bawah‖, ―tidak kondusif‖,
―melebar persoalannya‖, ―agar tidak terjadi konflik terbuka‖, dan ―harus
dipadamkan.‖

c. Reproduksi gagasan sehari-hari

Data yang diperoleh menunjukkan kelompok penolak mereproduksi
gagasan sehari-hari untuk memapankan ideologi kerukunan beragama
yang dihidupi namun juga menampilkan praktik kekerasan simbolik
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melalui tulisan-tulisannya. Hal ini terlihat dengan adanya ungkapan
―unggah-ungguh‖, ―kula nuwun‖ yang digunakan. Ungkapan-ungkapan
tersebut juga bisa dibaca sebagai alat legitimasi atas perebutan ideologi
kerukunan beragama karena idiom-idiom etiket Jawa tersebut dianggap
menjadi nilai ideologis yang lebih tinggi dari norma hukum negara. Hal
ini juga menggambarkan bahwa idiom-idiom etiket Jawa yang ada
dipakai untuk mempersuasi pihak klasis dan melegitimasi penolakan oleh
aparat pemerintah. Hal itu terlihat dari penggunaan kembali istilah
tersebut dalam pertemuan atau ungkapan di media.

d. Reproduksi praktik-praktik kekerasan dan persuasi oleh anggota
masyarakat

Data yang diperoleh menunjukkan adanya RSA mencoba untuk tidak
melakukan pencabutan surat sesuai keputusan PTUN maupun adanya
reproduksi praktik kekerasan simbolik paska keputusan PTUN oleh
masyarakat dengan demo dan ungkapan gagasan keseharian dalam
spanduk ―bagaimanapun juga kami warga Muslim Grogol…‖, ―kami
menolak pembangunan gedung klasis di tanah Grogol. Titik‖ dan lainlain.

Bagi aparat kepolisian, gangguan keamanan punya bobot lebih
dibandingkan penegakan hak atas beribadah, misalnya juga terjadi pada
kasus penutupan GKII Widoro pada Bab III. Pihak Polsek Girisubo juga
turut melarang penggunaan gereja sebagai tempat ibadah dengan alasan
khawatir FJI datang lagi. Dalam persoalan kantor klasis, administrasi
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negara kalah penting daripada keamanan meski administrasi negara
adalah salah satu bentuk kedaulatan negara yang seharusnya juga jadi
wilayah kerja kepolisian. Pola umumnya sama yaitu polisi merepresi dan
mengarahkan yang kecil atau kelihatan lemah untuk mengalah. Ini
menjadi gambaran praktik ideologi kerukunan bermakna ketertiban dan
keamanan mapan melalui reproduksi praktik persuasi dan represi melalui
tekanan massa.

2. ISA sebagai medan kontestasi ideologi kerukunan
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kontestasi dan perjuangan
kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda dengan negara itu terjadi di
kasus pendirian kantor klasis. ISA sebagai medan kontestasi terlihat mulai
bekerja dalam proses awal. Klasis mengekspresikan praktik ideologinya
melalui upaya mewujudkan kebutuhan sarana untuk menunjang karya
pelayanan di tengah masyarakat dan bersama masyarakat yang plural. Secara
implisit, hal ini menunjukkan bahwa ideologi kerukunan dimaknai sebagai
kondisi harmoni dalam perbedaan dan kesetaraan warga negara. Klasis
terbuka bekerja sama bahkan siap membela hak-hak agama lain namun hal
itu tanpa mengurangi spirit dalam memberitakan keyakinannya kepada yang
lain (misi atau dakwah).
Kelompok penolak terlihat sebagai pihak yang terancam keberadaannya,
utamanya kehadiran dari pihak yang berbeda identitas keagamaannya di
wilayahnya. Konsep kerukunan beragama juga diberlakukan didasarkan pada
narasi jumlah dan pengkotak-kotakkan relasi umat beragama, hal ini terlihat
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dari kesepakatan pelarangan bangunan non-Muslim yang dibuat namun tidak
mendasarkan pada norma yang ada di atasnya (negara). Hal ini menunjukkan
bahwa ideologi kerukunan yang dimaknai sebagai kondisi harmoni dalam
pemisahan antar kelompok yang berbeda identitas agamanya.

Terjadinya penolakan merupakan wujud kontestasi tersebut: nama identitas
keagamaan, kedatangan sekelompok warga masyarakat penolak, dan juga
respon pembatalan acara peletakan batu pertama oleh klasis. Hal ini
diungkapkan secara simbolik (pembatalan acara peletakan batu pertama),
fisik (kedatangan sekelompok orang untuk melarang), maupun terlihat secara
administratif atau kesepakatan (yang ada di lokal dusun). Posisi klasis dalam
ideologi kerukunan yang dihayatinya ―ditantang‖ oleh ideologi kerukunan
yang menganggap identitas keagamaan yang lain sebagai ―yang harus
dilarang‖.

Klasis cenderung menghindari konflik horisontal dengan masyarakat dan
mengupayakan tuntutan hak kepada negara. Hal ini berarti ideologi sebagai
medan kontestasi tengah berlangsung melalui praktik gugatan yang dilakukan
klasis terhadap pemerintah yang mengamini ideologi kerukunan beragama
yang dipraktikkan masyarakat penolak demi ketertiban dan kondisi tanpa
konflik. Posisi perebutan tersebut secara formal hukum ―dimenangkan‖ oleh
pihak klasis dengan dikabulkannya gugatan di PTUN. Klasis juga
mengekspresikan kontestasi ideologi kerukunan beragama yang berbasis hak
kesetaraan warga negara seperti dalam ungkapan ―mendorong pemerintah
menjamin hak-hak konstitusional warga negara.‖ Meski demikian dalam
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tataran praktik tindaklanjutnya, ideologi kerukunan yang tetap berlaku adalah
keadaan tanpa konflik.
3. Interpelasi subjek

a. Ideologi mengubah warga dan aparat menjadi subjek (punya tempat dan
peran pasti) di hadapan Subjek.

Data yang diperoleh menunjukkan bagaimana panitia pembangunan
kantor Klasis, dalam hal ini Broto Yudono sebagai subjek yang
menempatkan posisi dan perannya di bawah Subjek yaitu aparat negara
dengan proses awal perencanaan pendirian kantor klasis. Ia terpanggil
memosisikan diri pada tempat dan peran yang pasti di hadapan Subjek,
yaitu sebagai warga negara yang tunduk terhadap Negara. Selanjutnya,
ungkapan
mekanisme

ketertundukan
dan

tersebut

ketentuan

diwujudkan

dengan

perundang-undangan

mematuhi

negara

demi

mendapatkan ijin. Negara sebagai Subjek menunda penerbitan IMB
sehingga pada titik ini kemudian ada proses resistensi subjek atas posisi
dan tempatnya yang tunduk kepada negara. Ada proses pengamatan yang
berbeda dalam hal poin penafsiran antara ―kantor‖ dengan ―rumah
ibadat‖ yang terbaca oleh subjek lalu menganggap negara tidak objektif
karena

mengamini

reproduksi

masyarakat.

b. Ketercemaran diri dalam subjek
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Data yang diperoleh menunjukkan keterpecahan atau ketercemaran diri
dalam subjek dan bagaimana ini ikut membentuk subjek yang diterangkan
di bagian 3.a. Dalam interpelasi tersebut, bisa dikatakan ada panggilan yang
didengar untuk meraih pemenuhan posisi dan perannya melalui pengurusan
IMB, yang persyaratannya telah ditentukan oleh negara. Dengan kata lain,
pemohon menjadi subjek dan termohon menjadi Subjek. Klasis mengikuti
tatanan sebagai yang ditentukan Subjek sebagai objek hasratnya.

Perubahan sikap terbaca ketika ada penolakan, negara mengamini kelompok
penolak dengan mengabaikan kelengkapan syarat yang sudah dipenuhi oleh
subjek. Perubahan sikap itu terbaca dengan ideologi yang menginterpelasi
subjek bahwa kelompok penolak seakan menjadi Subjek yang menempatkan
posisi dan peran negara menjadi subjek. Hal ini bisa dibaca bahwa negara
menggunakan pertimbangan ketertiban dan menghindari konflik sehingga
mengubah posisi dan peran negara tersebut, dari Subjek menjadi subjek
karena tekanan Subjek.

F.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data dengan tiga bagian dari perspektif ideologi
Althusser

yaitu

Apparatus/RSA)

konsep
dan

Aparatus

Aparatus

Represi
Ideologi

Negara
Negara

(Repressive

State

(Ideological

State

Apparatus/ISA), ISA sebagai situs perebutan dan perjuangan kelompok yang
memiliki ideologi yang berbeda dengan negara, dan ideologi menginterpelasi
individu sebagai subjek, maka disimpulkan gambaran bagaimana ideologi
kerukunan membentuk pengalaman kasus penolakan pendirian kantor klasis.
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Klasis mengekspresikan praktik ideologinya melalui upaya mewujudkan
kebutuhan sarana untuk menunjang karya pelayanan di tengah masyarakat dan
bersama masyarakat yang plural. Meskipun dalam kenyataan sejarah,
masyarakat yang plural dibaca dalam narasi mayoritas-minoritas di mana
mayoritas diterima sebagai kekuatan dominan dan minoritas harus tahu diri.
Klasis sebagai subjek, menempatkan posisi dan perannya di bawah Subjek yaitu
negara dengan proses awal perencanaan pendirian kantor klasis. Klasis
memposisikan diri pada tempat dan peran yang pasti di hadapan Subjek, yaitu
sebagai warga negara yang tunduk terhadap Negara. Dalam interpelasi tersebut,
ada hasrat dalam ketidaksadarannya yang mendalam untuk meraih pemenuhan
posisi dan perannya tersebut yang secara ―otomatis‖ dipraktikkan melalui
pengurusan IMB yang persyaratannya telah ditentukan oleh negara.

Posisi klasis dinamis, berubah dari mengalami interpelasi yaitu tunduk pada
ideologi kerukunan hingga mengubah ketundukkan terhadap Subjek tersebut
dengan melawan kebijakan negara lewat jalur hukum. Semula Klasis dalam
ideologi kerukunan yang dihayatinya ―ditantang‖ oleh praktik ideologi
kerukunan yang menganggap identitas keagamaan yang lain sebagai ―yang harus
dilarang‖ dari kelompok penolak. Kontestasi ini dilakukan kelompok penolak
dengan gambaran narasi mayoritas-minoritas termasuk melalui dukungan ormas
yang diungkapkannya. Ideologi kerukunan beragama telah menginterpelasi
subjek kelompok penolak punya tempat dan peran pasti menjadi yang mayoritas.
Juga digunakan idiom-idiom etiket Jawa yang dipakai untuk melegitimasi
penolakan juga mempersuasi pihak klasis bahkan merepresinya.
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Di sisi yang lain, terjadi perubahan sikap pemerintah desa, kecamatan, dan
kabupaten yang semula memberikan persetujuan melalui tanda tangan dan
pernyataan persyaratan yang lengkap menjadi pihak ―netral‖, berubah haluan
tunduk pada tekanan penolak. Hal ini terbaca dengan ideologi yang
menginterpelasi subjek, kelompok penolak seakan menjadi Subjek yang
menempatkan posisi dan peran negara berubah menjadi subjek. RSA-ISA
bekerja melalui praktik pemerintah desa, kecamatan, dan Kabupaten yang
mereproduksi kerukunan dalam situasi ―konflik‖ melalui pendekatan fasilitasi
pertemuan yang diikuti oleh pihak klasis maupun penolak. Reproduksi
kerukunan dalam pemahaman pengutamaan ketertiban dan keadaan tanpa
konflik juga diikuti oleh pihak klasis melalui ungkapan ―dalam rangka
mewujudkan suasana kondusif‖ meskipun ekspresi kontestasi ideologi
kerukunan beragama yang berbasis hak kesetaraan warga negara juga
disampaikan seperti dalam ungkapan ―mendorong pemerintah menjamin hakhak konstitusional warga negara.‖

Posisi Kapolsek Karangmojo bisa dikatakan melakukan praktik ideologis RSA
dengan cara persuasi dengan mengedepankan kerukunan masyarakat dalam arti
kondisi tertib dan aman tanpa konflik. Hal ini terlihat dalam ungkapan dan
tindakan antisipasif, utamanya dalam memadamkankan potensi konflik agama.
Praktik ideologis dengan mengedepankan pertimbangan kerukunan semakin
meminggirkan hak warga negara dengan mengeluarkan surat yang berisi
penolakan meski menurut keputusan PTUN hal tersebut akhirnya harus dicabut.
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BAB V
KESIMPULAN
Bagian kesimpulan ini akan memfokuskan pada empat hal pokok. Pertama, menjawab
kembali rumusan masalah penelitian. Kedua, meletakkan kembali kasus ini dalam
konteks kerukunan yang lebih besar yaitu dalam sejarah kerukunan di Indonesia.
Ketiga, menarik pokok pelajaran penting dari penelitian ini. Selanjutnya, saran kepada
pihak terkait dari pelajaran penting hasil penelitian ini. Hal tersebut akan disampaikan
secara berurutan.

Pokok pertama yaitu jawaban dari rumusan masalah yang pertama dan kedua dari
penelitian ini (Bab I) tentang bagaimana negara memaknai konsep kerukunan beragama
lalu bagaimana konsep tersebut menjadi ideologi untuk mengelola kerukunan antar
umat beragama di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa konstruksi pemakaian konsep
kerukunan beragama berlaku secara berbeda-beda. Pada masa kolonial terlihat ideologi
kerukunan beragama digambarkan sebagai konsep yang dipakai aparatus negara
kolonial secara represif berfungsi untuk memapankan dominasi dan ketertiban
keamanan demi tetap berlangsungnya penjajahan atau demi kapital. Pada masa Orde
Lama, ideologi kerukunan beragama digambarkan sebagai pertarungan penentu ideologi
dominan negara. Pertarungan yang pada akhirnya ―dimenangkan‖ kubu Kristen dan
nasionalis tidak ―mematikan‖ pertarungan tersebut dalam berbagai ekspresi melalui
kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya undang-undang maupun peraturan yang
dibuat. Pada masa itu, ideologi Pancasila dikonstruksi mengatasi ideologi-ideologi
partikular dalam konteks pembentukan negara bangsa. Konsep kerukunan beragama
yang dimapankan melalui RSA maupun ISA berfungsi untuk memobilisasi dan
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menyatukan kekuatan unsur bangsa atau lebih untuk menguatkan negara bangsa yang
baru terbentuk. Berikutnya pada masa Orde Baru, Aparatus Represi Negara terlihat
bekerja dengan mengutamakan pendekatan administratif dalam mengelola kerukunan
beragama sehingga bisa dikatakan Aparatus Represi Negara (Repressive State
Apparatus/RSA) menggunakan praktik yang bersifat represif-simbolik (administratif).
Namun secara umum, RSA digunakan untuk membatasi ekspresi keagamaan demi
kepentingan pembangunan. Sekaligus hal ini berfungsi melanggengkan kekuasaan Orde
Baru. Sedangkan Aparatus Ideologi Negara (Ideological State Apparatus/ISA) bekerja
secara masif dalam praktik-praktik penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan di
berbagai segi kehidupan bernegara. Pada masa Pasca Reformasi, konsep kerukunan
beragama ini diperebutkan kembali, khususnya dengan kebebasan berekspresi dari
kelompok-kelompok keagamaan yang mengungkapkan dan mempromosikan gagasangagasannya. Meski demikian, konsep kerukunan beragama kembali mapan dengan
memelihara ―benih kecurigaan.‖

Selanjutnya, pokok jawaban rumusan masalah yang ketiga dari penelitian ini (Bab I)
adalah tentang bagaimana konsep kerukunan beragama dimaknai dan dipertentangkan
maknanya oleh Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) GKJ, Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul, dan kelompok penolak dalam kasus penolakan pendirian kantor Klasis
GKJ. Dalam kasus spesifik tersebut, terlihat kontestasi makna kerukunan beragama
dilakukan oleh ketiga pihak itu. Pihak Klasis menjalankan konsep kerukunan beragama
melalui kebutuhan akan karya klasis di tengah dan bagi masyarakat Gunungkidul yang
plural. Klasis merencanakan pendirian kantor melalui proses dan prosedur formal
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang di dalamnya sudah ada unsur
pertimbangan relasi dengan tetangga dan pemerintahan. Di pihak yang lain, konsep
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kerukunan beragama ditunjukkan oleh kelompok penolak dengan praktik ideologi yang
menyatakan bahwa yang lain adalah ancaman bagi keberadaannya, khususnya beda
identitas agama. Konsep kerukunan beragama berlangsung dengan pengkotak-kotakkan
umat beragama. Hal ini terlihat dari narasi mayoritas-minoritas dalam kesepakatan yang
tidak mendasarkan pada norma yang ada di atasnya (Negara). Konsep kerukunan dalam
kebudayaan jawa yang ideologis juga berlaku di sini. Bahkan dianggap menjadi nilai
ideologis yang lebih tinggi dari norma hukum. Sedangkan negara, melalui RSA dalam
hal ini kepolisian, mengedepankan kerukunan masyarakat dalam arti kondisi keamanan
tanpa konflik terlihat adanya ungkapan dan tindakan antisipasif, utamanya dalam isu
potensi konflik agama. Terkait dengan relasi agama dalam konsep kerukunan beragama,
pola umumnya sama yaitu polisi merepresi dan mengarahkan yang lemah untuk
mengalah yang berarti juga mengalahkan pentingnya administrasi negara. DPMPT
menggunakan praktik ideologis dengan mengedepankan pertimbangan kerukunan
masyarakat tertentu saja dan mengeluarkan surat yang berisi penolakan meski menurut
keputusan PTUN hal tersebut harus dicabut. Di sisi yang lain, terbaca adanya pertukaran
posisi yaitu kelompok penolak seakan menjadi Subjek yang menempatkan posisi dan
peran negara berganti posisi menjadi subjek. Gambaran ini berarti Klasis memaknai
kerukunan beragama dalam arti kondisi rukun dalam kesetaraan warga negara meraih
hak dan karyanya di tengah pluralitas agama, namun kelompok penolak memaknai
kerukunan sebagai kondisi tidak diganggu identitas agama lain, sedangkan negara
memaknai kerukunan sebagai kondisi tanpa konflik dan tertib sehingga sikapnya
cenderung menyesuaikan demi kepentingan rukun yang dimaknai itu.

Jika meletakkan kembali kasus ini dalam konteks kerukunan dalam sejarah kerukunan
di Indonesia, Aparatus Represi Negara terlihat bekerja dengan mengutamakan
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pendekatan administratif dalam mengelola kerukunan beragama. Dengan demikian bisa
dikatakan Aparatus Represi Negara (Repressive State Apparatus/RSA) menggunakan
praktik yang bersifat represif-simbolik (administratif). Hal tersebut juga terlihat
bagaimana kontestasi ideologis yang terus berlangsung dan posisi negara yang terus
mereproduksi kerukunan dalam makna tanpa konflik atau ketertiban sehingga negara
terlihat diinterpelasi oleh kelompok tertentu yang merubah posisinya dari Subjek
menjadi subjek.

Pelajaran penting dari penelitian ini, dari sudut pandang teori ideologi Althusser bahwa
ideologi bekerja lewat praktik keseharian dengan memapankan kerukunan beragama
dalam makna tanpa konflik atau ketertiban. Ideologi dominan yang berlaku ternyata
belum tentu ideologi negara. Ada ruang kontestasi terbuka dan beresiko dengan adanya
ideologi kelompok yang menginterpelasi Subjek oleh kelompok penekan/mayoritas.
Interpelasi memastikan pengenalan antara subjek-subjek dengan Subjek (S huruf besar,
berarti ―subjek lain yang absolute‖) dan subjek-subjek akan mendapatkan jaminan
(keselamatan) dari hasil pengenalan dan ketundukannya terhadap Subjek.

Terakhir, ada dua masukan kepada pihak terkait, khususnya pemerintah maupun
lembaga keagamaan. Pertama, perlunya penguatan posisi dan peran negara sebagai
Subjek mendasarkan pada dasar hukum negara meski banyak tekanan. Kedua, perlunya
penggunaan RSA maupun ISA yang mendukung kerukunan dalam penghargaan pada
aneka perbedaan identitas khususnya identitas agama.
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