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Prakata dan Ucapan Terima Kasih
Indonesia kita baru saja melampaui ulang tahun ke-20 atau dua
dekade usia Reformasi, yang antara lain dicirikan oleh berakhirnya
rezim Orde Baru pada 1998. Seperti kita tahu, Reformasi kala itu kita
maknai sebagai dipulihkannya kembali hak-hak sosial dan politik
seluruh warganegara, salah satu ciri utama sistem politik demokrasi.
Dalam demokrasi, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara
warganegara tidak dikebiri atau dipasung, tetapi dikelola sedemikian
rupa sehingga semuanya bisa disalurkan dengan cara-cara damai.
Agar berjalan dengan baik, demokrasi mensyaratkan peningkatan
kapasitas negara dan masyarakat di dalam pengelolaan konflik ini,
yang tumbuh akibat perbedaan pandangan dan kepentingan di atas.
Alhamdulilah, dalam usia yang masih tergolong muda, kinerja
demokrasi di Indonesia tergolong makin baik. Konflik-konflik
kekerasan komunal berskala besar, seperti yang terjadi di Poso
atau Ambon di masa-masa awal Reformasi, sudah berhasil diatasi,
meskipun sisa-sisanya masih terasa. Sementara itu, meskipun
ancamannya tetap harus diwaspadai, kekerasan teroris makin
bisa dinetralisasi, berkat meningkatnya kemampuan Polri dan
kewaspadaan warga negara pada umumnya. Dari segi ini, Indonesia
kini menjadi kebanggaan dunia sebagai negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia (sesudah Amerika Serikat dan India) dan demokrasi
dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita wajib bersyukur
atas capaian ini, mengingat begitu luasnya negeri kita dan begitu
besar dan beragamnya penduduk yang mendiami negeri ini dari segi
agama, suku dan bahasa.
v

Di tengah-tengah keberhasilan tersebut, salah satu tantangan
yang masih terus menghantui demokrasi kita adalah berbagai
konflik berlatar belakang agama yang disertai aksi-aksi kekerasan.
Hal ini berlangsung di antara berbagai kelompok atau sekte dalam
satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), di antara
berbagai kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal
atau antar-agama), atau di antara pemeluk agama tertentu dengan
penganut aliran kepercayaan atau agama leluhur tertentu. Meskipun
aksi-aksi kekerasan teroris kadang masih terjadi dan pada umumnya
berlangsung sporadis, hal itu mengkhawatirkan karena mulai
melibatkan perempuan dan keluarga, bahkan anak-anak.
Di antara pihak-pihak yang mengemban tugas untuk turut
mengawasi dan mengatasi benih-benih konflik kekerasan adalah
para penyuluh agama. Peran penyuluh agama strategis karena
selama ini mereka bekerja di tingkat paling bawah di tengah
masyarakat di seluruh Indonesia.
Panduan ini disusun dalam rangka penguatan kapasitas para
penyuluh agama di atas. Selain mengandung materi-materi terkait
wawasan tentang hubungan antara agama dan kebangsaan, modul
ini juga membahas soal upaya-upaya binadamai dan tantangan
ekstremisme kekerasan, yang juga menjadi perhatian pemerintah
sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 7 tahun 2021
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
Tahun 2020-2024 (RAN PE). Selain itu, modul ini juga menyajikan
wawasan untuk mengenali berbagai narasi di media sosial yang
mengandung hoaks, hasutan kebencian dan pelintiran kebencian,
serta keterampilan untuk menyusun dan menyebarkan kontranarasi
dan narasi alternatif.
Meskipun pertama kali disiapkan untuk para penyuluh
agama, panduan ini sengaja disusun untuk juga dapat dibaca oleh
masyarakat yang lebih luas. Dengan begitu kami berharap bisa
memberi inspirasi bagi pengembangan kerukunan dan binadamai di
Indonesia.
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Modul ini disusun oleh Tim PUSAD Paramadina. Dalam
prosesnya, penyusunan modul ini juga diperkaya pihak-pihak pihak
lain, seperti Center for Religious and Cross- cultural Studies (CRCS)
dan
Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), keduanya
pada Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Pusat Mediasi Nasional
(PMN di Jakarta), dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mengucapkan
banyak terima kasih atas sumbangsih mereka. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada the United Nations Development
Programme (UNDP) melalui proyek Guyub atas dukungannya kepada
penyusunan buku panduan ini dan kegiatan lokakarya secara umum.
Jakarta, 27 April 2021
Ihsan Ali-Fauzi
PUSAD Paramadina
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Pendahuluan
Latar Belakang
Meskipun hubungan di antara berbagai kelompok agama di Indonesia
secara umum berlangsung baik, gesekan masih sering terjadi dan
tidak jarang melibatkan kekerasan. Sengketa seputar penyiaran
agama dan pendirian rumah ibadat, atau serangan terhadap aliran
keagamaan dan kepercayaan tertentu, adalah beberapa contoh
yang sering muncul dan mengakibatkan kekerasan. Terlepas
dari keyakinan masing-masing kelompok yang berbeda, bahkan
mungkin bertentangan, dalam masyarakat yang beradab, gesekangesekan semacam itu penting diatasi dengan baik, dengan cara-cara
yang beradab.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan di atas, pemerintah
secara umum dan khususnya aparat keamanan sebagai
penanggungjawab utama masih sangat tergantung pada masyarakat.
Polisi, misalnya, masih sering bergantung pada itikad baik dan
kerja sama para elit lokal dalam pelaksanaan dasar tugas mereka,
terutama di daerah-daerah yang sarat dengan konflik komunal.
Karena itu, perlu ada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan
kapasitas lembaga pemerintah dan aktor masyarakat sipil. Dalam
membantu penguatan kapasitas Polri dalam mengelola konflik, kami
telah menuangkan hasil penelitian Pemolisian Konflik Keagamaan
di Indonesia (2014) ke dalam modul pelatihan dan melatihkannya
kepada anggota Polri di berbagai daerah (Panggabean, 2016).
Sementara itu, dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat sipil,
kami juga telah mendorong “Pelembagaan Mediasi Antar-Agama”
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bersama para pegiat lintas-agama dan pemberdayaan masyarakat
(lihat Ali-Fauzi, 2017).
Di antara aktor-aktor tersebut, kami selama ini memberi
perhatian khusus pada lembaga-lembaga lintas-agama dan
keyakinan, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Dengan segala keterbatasannya, lembaga ini memiliki kelebihan
dibandingkan organisasi agama lain karena terdiri dari para
pemimpin berbagai agama dan tersebar di hampir semua daerah
di Indonesia. Kami, misalnya, sudah terlibat dalam Sekolah Agama
dan Binadamai (SABDA) yang diselenggarakan secara rutin oleh
FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) DKI Jakarta sejak 2015.
Pada 2016 dan 2018, kami menyelenggarakan lokakarya “Asesmen
Kebutuhan Strategis” dengan pengurus FKUB dari 12 daerah. Kami
juga telah menyusun buku panduan Menggapai Kerukunan Umat
Beragama (2018a) sebagai pegangan FKUB. Sejak 2018, kami juga
telah mengembangkan pangkalan data FKUB, bekerjasama dengan
Kementerian Agama. Beberapa temuan penting dari pangkalan data
tersebut, termasuk usulan perbaikan kebijakan terkait FKUB dan
kerukunan, telah diterbitkan pada 2019 dan 2020. Semua aktivitas
tersebut dilakukan bukan hanya untuk FKUB, tetapi juga bersamasama dengan FKUB.
Selain itu, kami juga ikut memperkuat kapasitas para penyuluh
agama, khususnya penyuluh agama Islam (PAI), yang juga bisa
berperan penting dalam mengatasi tantangan-tantangan di atas.
Mereka kini berjumlah sekitar 50.000 orang, tetapi hanya sekitar 10%
di antara mereka yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka
bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan komposisi seorang
penyuluh agama PNS dan delapan Non-PNS di setiap kecamatan.
Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam (Bimas Islam) Nomor 298 Tahun 2017, PAI Non-PNS dibagi ke
delapan spesialisasi, di antaranya mengelola masalah kerukunan,
radikalisme dan ekstremisme kekerasan.
Pada September-Desember 2018, kami menyelenggarakan
lokakarya di sembilan ibukota provinsi di Indonesia dengan
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peserta 540 orang penyuluh agama (masing-masing kota 60 orang).
Sebelum acara berlangsung, kami mengadakan training of trainers
(TOT) terhadap sepuluh penyuluh agama PNS, seorang utusan dari
masing-masing kota ditambah seorang dari Jakarta. Dalam rangka
itu kami juga menyiapkan buku panduan Agama dan Binadamai
untuk Penyuluh Agama (2018b), yang belakangan dicetak ulang
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama untuk dibagikan kepada
ribuan penyuluh agama di enam belas provinsi di Indonesia.
Selama lokakarya, kami melakukan observasi, wawancara,
diskusi, dan survei kecil terhadap para peserta (lihat laporan
ringkasnya dalam Tim PUSAD Paramadina, 2019). Berdasarkan itu
semua, kami menemukan beberapa hal penting:
1.

Sistem spesialisasi Penyuluh Agama Islam (PAI) Non-PNS belum
berjalan optimal. Para penyuluh masih dibagi berdasarkan
wilayah di tingkat desa atau kelurahan, bukan spesialisasi.

2.

Para penyuluh agama dituntut lebih jauh merespons berbagai
permasalahan di masyarakat, termasuk isu-isu seperti
intoleransi dan kekerasan ekstremis. Sayangnya, tuntutan itu
tidak diimbangi peningkatan pengetahuan dan keterampilan
yang memadai.

3.

Pemahaman penyuluh agama mengenai toleransi dan kerukunan
tidak seragam. Sebagian di antara mereka berpandangan
bahwa negara harus mengistimewakan kelompok mayoritas
(mayoritarianisme), yang kurang mendukung cita-cita
kerukunan.

4.

Para penyuluh agama memperoleh insentif, sarana, dan
prasarana yang tidak sepadan dengan tantangan yang dihadapi
di lapangan.

Lokakarya dan Modul ini
Didorong antara lain oleh latar belakang di atas, pada tahun 2021
ini kami kembali akan mengadakan lokakarya bersama para
penyuluh agama, kali ini lokasinya di kota dan kabupaten Malang
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dan kota dan kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam proyek
Guyub yang didukung oleh the United Nations Development
Programme (UNDP). Tema lokakarya yang kami pilih kali ini adalah
“Binadamai dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan”, sejalan
dengan semakin kuatnya dorongan agar para penyuluh dan
pemuka lintas agama lebih peka terhadap masalah ini. Modul ini
menggunakan pendekatan keamanan manusia (Human Security
Approach). Pendekatan ini telah diterima berbagai pihak sebagai
konsep pemersatu yang menunjukkan inisiatif yang efektif dan
berpusat pada masyarakat untuk mencegah ekstremisme kekerasan
melalui praktik terbaik, sebagaimana visi Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) untuk pencegahan ekstremisme kekerasan (PVE). Melalui
pendekatan tersebut, modul ini mengetengahkan aneka strategi
dalam mengatasi ancaman dan mempertimbangkan beragam
aktor yang terlibat, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Selain
itu, modul ini juga mengintegrasikan perspektif gender dengan
mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan tantangan yang
dihadapi kelompok masyarakat rentan (perempuan, anak-anak,
lansia, penyandang disabilitas, dan lainnya).
Para penyuluh agama yang akan menjadi peserta lokakarya
akan dipilih berdasarkan masukan dari kantor Kementerian Agama
setempat dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah itu yang
selama ini menjadi mitra-mitra kerja kami. Pemilihan peserta akan
memperhatikan keterwakilan berbagai kelompok agama, usia dan
profesi, dengan tidak kurang dari 30% di antaranya perempuan.
Seperti dalam lokakarya sejenis lain dengan peserta inti berbeda,
dalam lokakarya ini kami juga akan menyertakan beberapa peserta
lain seperti pemuka lintas agama yang tergabung dalam organisasi
FKUB serta pegiat lembaga non-pemerintah. Kami juga akan
melibatkan beberapa fasilitator setempat, yang tentunya akan lebih
mengerti detail-detail masalah yang muncul di wilayah itu.
Modul ini disusun dalam rangka menyukseskan rencana
lokakarya di atas. Modul ini bertujuan memberi panduan bagi
fasilitator dalam memfasilitasi lokakarya mengenai tema di atas.
Modul ini juga disertai materi-materi yang ditujukan sebagai pegangan
4
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bagi peserta lokakarya, sehingga modul ini akan dibagikan kepada
mereka sebelum lokakarya berlangsung. Proses lokakarya sendiri
dirancang sedemikian rupa agar dapat merefleksikan aspek-aspek
pendekatan keamanan manusia dalam memfasilitasi partisipasi dan
kolaborasi antar peserta (multi-stakeholder approach), fasilitator
dan narasumber yang menjadi landasan bagi upaya-upaya lanjutan
dalam membangun modal sosial, mengatasi prasangka, dan
menciptakan kerangka kerja bagi penyelesaian konflik secara damai
dan konstruktif di tingkat lokal.

Struktur Materi Lokakarya
Modul ini terdiri dari dua bagian yang sengaja dipisah untuk lokakarya
tingkat dasar (Bagian I) dan tingkat lanjutan (Bagian II). Tetapi pada
keduanya terkandung muatan materi yang berisi wawasan dan
keterampilan, yang kadang-kadang saling tumpang-tindih.
Bagian I modul ini disusun untuk lokakarya tingkat dasar dan
terdiri dari 6 bab. Materi-materinya terdiri dari wawasan historis
mengenai agama dan kebangsaan di Indonesia dan peta kontemporer
tantangan kehidupan keagamaan kita. Dari aspek keterampilan
(yang juga mengandung aspek wawasan tertentu), bab-bab pada
bagian ini memberi tekanan kepada sisi-sisi tertentu media sosial
yang perannya makin penting belakangan ini: kaitan antara hoaks
dan narasi dengan hasutan kebencian serta bagaimana membangun
dan menyebarkan kontranarasi atau narasi alternatif.
Bab 1 berbicara tentang agama dan kebangsaan di Indonesia.
Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar peserta memahami apa
perbedaan dan hubungan antara negara dan bangsa, hubungan
agama dan negara, dan bagaimana nasionalisme Indonesia
terbentuk. Selain itu, peserta diharapkan memahami apa saja
sumbangsih agama-agama yang ada dalam pembentukan
nasionalisme itu di negeri yang sangat beragam dari segi ras,
identitas, gender, dan bahasa.
Bab 2 berisi wawasan mengenai peta tantangan dalam
kehidupan keagamaan setelah Indonesia melampaui 20 tahun
5
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usia Reformasi. Perhatian khusus diberikan untuk menunjukkan
tantangan yang muncul dari perdebatan di ranah hukum, konflikkonflik antar-agama dan intra-agama, serta aksi-aksi terorisme dan
peran pelaku maupun aktor, serta dampaknya bagi komunitas baik
laki-laki maupun perempuan. Bab ini juga membahas politisasi
agama dan simbol-simbol keagamaan yang makin menonjol dalam
kehidupan sehari-hari. Akhirnya, bab ini memberi gambaran tentang
bagaimana merespons berbagai tantangan tersebut.
Bab 3 khusus mendalami fenomena hoaks, hasutan kebencian
dan pelintiran kebencian yang sering menjadi awal tumbuhnya
sikap-sikap radikal dan ekstremis, terutama akibat tersedianya
teknologi informasi baru seperti telepon “pintar” yang makin
mengokohkan peran media sosial. Sesudah memaparkan jenis-jenis
hoaks dan hasutan kebencian, bab ini menjelaskan bahaya hasutan
kebencian dan pelintiran kebencian terhadap demokrasi dan hak
asasi manusia, termasuk penyebaran ekstremisme kekerasan. Bab
ini ditutup dengan paparan mengenai ketentuan hukum di Indonesia
terkait hasutan kebencian dan pengenalan mengenai aspek-aspek
paling berbahaya dari hasutan kebencian, agar kita tidak membatasi
kebebasan berekspresi karena kekhawatiran berlebihan terhadap
hasutan kebencian.
Melanjutkan paparan sebelumnya, bab 4 khusus menyoroti
narasi, kontranarasi, dan narasi alternatif. Hal ini bermula dari
asumsi yang makin kuat terbukti bahwa hoaks dan hasutan
kebencian adalah bagian dari narasi kebencian yang lebih besar.
Di sini, narasi politik memiliki dimensi-dimensi tersendiri karena
tujuannya untuk mempengaruhi nilai dan prinsip orang-orang
yang disasar. Bab ini diakhiri dengan panggilan tentang perlunya
melawan narasi kebencian melalui kontranarasi dan narasi
alternatif yang menjunjung tinggi keadilan, seperti perlindungan
terhadap kelompok minoritas, kesetaraan gender, serta pemenuhan
hak kelompok rentan lainnya. Modul ini mengharapkan peserta
mampu mendorong perubahan struktural dan transformasional di
masyarakat.
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Bab 5 khusus menjelaskan teknik-teknik menyusun kontranarasi
dan narasi alternatif, mulai dari mendefinisikan tujuan dan target
kontranarasi hingga pembuatan rencana aksi. Bab ini juga dilengkapi
dengan penjelasan tentang teknik memeriksa fakta dan pengenalan
berbagai macam alat (tools) yang bisa digunakan untuk memerangi
informasi palsu. yang menyudutkan kelompok rentan seperti
perempuan, minoritas agama dan penghayat kepercayaan, difabel,
dan lain-lain.
Melanjutkan paparan dalam dua bab sebelumnya, bab 6 khusus
membahas strategi menyebarkan konten, khususnya lewat media
sosial, dengan langkah-langkah berikut: merencanakan momentum
yang tepat untuk meluncurkan gerakan; mengajak media untuk
terlibat; merangkul orang-orang yang berpengaruh; dan melibatkan
banyak pihak seperti perempuan, minoritas agama dan penghayat
kepercayaan, difabel, dan lain-lain.
Bagian II modul ini dipersiapkan untuk lokakarya tingkat
lanjutan. Wawasan yang diperkenalkan di sini adalah wawasan
mengenai agama dan binadamai serta wawasan mengenai analisis
dan transformasi konflik. Sementara itu, keterampilan yang hendak
ditonjolkan di sini adalah keterampilan mengenai mengelola konflik
dan mengelola dialog.
Bab 7 berisi wawasan tentang tema agama, nirkekerasan, dan
binadamai. Tiga butir pembelajaran utama hendak dicapai lewat
paparan bab ini, yaitu: bahwa agama mengandung nilai dan landasan
yang kuat untuk dikembangkannya aksi-aksi nirkekerasan dan
binadamai; bahwa nirkekerasan dan binadamai tidak sama dengan
ketundukan dan kepasifan, tetapi justru adalah aksi dan sarana yang
kuat untuk mendorong perubahan; dan bahwa aksi-aksi nirkekerasan
dan binadamai dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibanding
aksi-aksi kekerasan dan terorisme. Bab ini juga dilengkapi dengan
ilustrasi tokoh nirkekerasan seperti Merry Kolimon, Abdul Ghaffar
Khan, serta gerakan seperti Gerakan Sarvodaya dan Chipko.
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Bab 8 menyajikan paparan tentang analisis konflik dan
transformasi konflik. Bab ini bertujuan: memperkenalkan gagasan
“segitiga konflik” dan hubungan antara konflik dan kekerasan;
mengidentifikasi fase-fase konflik yang tengah berlangsung dan
melibatkan siapa saja; mengenali posisi, kepentingan, dan kebutuhan
setiap aktor di balik konflik, termasuk peran laki-laki dan perempuan,
aktor yang memiliki otoritas dan tidak, serta relasi kuasa di antara
aktor; dan menyajikan pilihan-pilihan tindakan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan di tengah konflik (di tingkat daerah, nasional,
atau, bila perlu, tingkat internasional) dengan tujuan pengambilan
keputusan dan tindakan pencegahan.
Bab 9 berisi wawasan mengenai dialog dan kemajemukan
agama. Tiga butir pembelajaran yang diharapkan dari peserta
dengan mengikuti sesi ini adalah: memahami apa itu dialog, jenisjenis dialog, dan apa yang bukan termasuk dialog, termasuk debat;
mengenali beberapa sikap yang perlu ada dalam dialog baik sebagai
peserta maupun fasilitator; dan menyadari pentingnya dialog
dalam konteks binadamai dan pencegahan ekstremisme kekerasan,
termasuk di Indonesia. Bab ini juga memaparkan prinsip-prinsip
dalam dialog seperti kesetaraan dan saling menghormati antar
peserta dialog.
Bab 10 memandu peserta melakukan simulasi dialog dengan
bermain peran. Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok.
Ada di antara mereka yang menjadi fasilitator dan ada yang menjadi
peserta dialog. Peserta akan mempraktikkan bagaimana mengelola
forum dialog dan mempraktikkan hal-hal yang harus ada dan tidak
boleh ada dalam proses dialog.
Terakhir, Bagian III modul ini berisi materi-materi yang terutama
diperuntukkan bagi fasilitator dalam mempersiapkan sesi-sesi
penunjang dalam lokakarya. Ada empat modul di sini, yang terdiri
dari: (1) Sesi pembukaan (untuk menyepakati tujuan dan tata tertib);
(2) Sesi pemutaran dan diskusi film “The Imam & The Pastor” (untuk
memperkuat wawasan dan keterampilan tentang transformasi
konflik dan dialog lintas-agama); (3) Sesi pemutaran dan diskusi film
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“Keragaman di Tengah Corona” (untuk memperkuat wawasan dan
keterampilan tentang kerja sama lintas-agama dalam membangun
solidaritas di bawah tekanan seperti Pandemi Covid-19; dan (4) Sesi
penutupan dan evaluasi (untuk meminta masukan bagi fasilitator
dan penyelenggara).

Penutup
Dengan tersedianya buku panduan ini, lokakarya yang nantinya
berlangsung kami harapkan dapat menjadi sarana bertukar pikiran
antara penyuluh agama dengan narasumber dalam memelihara
binadamai dan merespons intoleransi dan potensi ekstremisme
kekerasan di masyarakat dengan cara-cara nirkekerasan. Bahan
bacaan ini sangat mungkin diperkaya oleh pengalaman peserta
yang sehari-hari bergumul dengan isu kerukunan dan ekstremisme
di masyarakat. Di sisi lain, peserta diharapkan akan memperoleh
perspektif baru dalam memahami dan mengartikulasikan persoalan
di masyarakat secara jelas sehingga mampu merumuskan cara
merespons persoalan secara strategis dan dengan cara nirkekerasan
yang berdampak positif terhadap kehidupan yang berkeadilan
khususnya bagi kelompok yang termarjinalkan.
Akhirnya, kami mengharapkan pengetahuan dan keterampilan
yang dihasilkan lokakarya akan ditularkan ke komunitas di mana para
penyuluh agama bertugas. Dengan demikian, literasi agama tentang
binadamai dalam rangka mencegah ekstremisme kekerasan menjadi
agenda bersama seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Bahan
bacaan ini dapat digunakan seluruhnya, misalnya dalam lokakarya
atau workshop yang berlangsung selama empat sampai lima hari.
Selain itu, modul ini juga dapat digunakan sebagian-sebagian,
misalnya dalam pelatihan atau workshop yang difokuskan pada
aspek tertentu penanganan konflik berbasis agama.***
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BAGIAN I:
MEMAHAMI DAN MENCEGAH
EKSTREMISME KEKERASAN:
WAWASAN DAN KETERAMPILAN

Bab 1:
Agama dan Kebangsaan di Indonesia
Garis besar bab ini:
•

Perbedaan antara negara dan bangsa, tetapi juga kaitan
keduanya.

•

Berbagai jenis hubungan antara agama dan negara yang saling
mengisi satu sama lain.

•

Nasionalisme sebagai modal pertahanan diri bangsa dari
kemungkinan pecahnya konflik dengan kekerasan dalam
rangka pembangunan-bangsa.

•

Dukungan agama-agama terhadap nasionalisme di Indonesia.

Setiap orang memiliki beragam identitas. Misalnya, mantan Presiden
Abdurrahman Wahid adalah seorang laki-laki Muslim, berasal dari
suku Jawa, kelahiran Jombang, dan bekerja sebagai pemimpin
pesantren, sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia
yang keempat.
Dalam pergaulan internasional sekarang, setiap orang akan
dikenali menurut paspor negara apa yang dibawanya. Paspor itu
juga menunjukkan negara asal dan kebangsaannya. Itulah yang
membedakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dari, misalnya,
mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush atau mantan
Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew.
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Tetapi apa itu yang disebut negara? Apa perbedaannya dari
dan hubungannya dengan bangsa? Apakah identitas kebangsaan
seseorang harus bertentangan dengan identitas keagamaannya?
Bagaimana hubungan agama-agama terhadap negara dan bangsa
di Indonesia?

Negara dan Bangsa
Bangsa (nation) mengacu kepada kesamaan perasaan sekelompok
orang yang memiliki identitas kebangsaan yang sama. Identitas
kebangsaan bersama itu bisa dibangun atau diperoleh berdasarkan
kesamaan bahasa, sejarah, budaya, atau sekadar karena fakta
bahwa sekelompok orang itu menempati wilayah yang sama.
Hal ini berbeda dari negara (state), yang mengacu kepada batasbatas wilayah di mana sebuah bangsa berada. Dengan kata lain,
negara adalah sebuah unit politik dan administratif yang independen,
dengan batas-batas yang relatif jelas, yang berhasil mendapatkan
pengakuan akan loyalitas dari penduduk yang kemudian menjadi
warganegaranya.
Dalam beberapa kasus seperti Jepang dan Swedia, ada
korespondensi antara keanggotaan dalam sebuah bangsa dan
keanggotaan dalam sebuah negara. Kasus-kasus seperti ini disebut
sebagai “negara-bangsa” (nation-state), di mana bangsa identik
dengan negara.
Dewasa ini, kita cenderung melihat fenomena di atas sebagai
sesuatu yang lumrah. Tetapi sebenarnya ada beberapa variasi yang
penting dicatat:
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•

Sebagian negara di dunia didiami bangsa atau suku-bangsa
yang beragam (misalnya Kanada atau bekas Uni Soviet).
Bangsa-bangsa itu sebenarnya bersifat multi-bangsa, atau
multinational. Indonesia juga demikian.

•

Sebaliknya, ada bangsa yang lebih besar dari negara aktualnya,
seperti bangsa Jerman atau China. Demikianlah, misalnya, kita
dapat menemukan bahwa orang-orang China ada di mana-
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mana, dari New York di Amerika Serikat, Melbourne di Australia,
atau Tangerang di Indonesia.
•

Selain itu, ada bangsa yang sama, yang terbelah ke dalam
dua atau lebih negara, karena alasan-alasan politik tertentu.
Misalnya adalah bangsa Korea dewasa ini, yang terpecah ke
dalam Korea Selatan dan Korea Utara.

•

Beberapa kelompok manusia yang mengklaim diri sebagai
bangsa pada kenyataannya tidak memiliki negara sama sekali.
Mereka disebut “bangsa tanpa negara” (stateless nations).
Contohnya bangsa Kurdi dan Rohingnya hingga sekarang.

Dalam kasus-kasus yang terakhir disebutkan, bangsa dan
negara tidak berjalan seiring. Hal itu bisa menimbulkan konflikkonflik politik yang berdarah-darah, tetapi bisa juga menjadi sumber
keragaman yang saling memperkaya.

Negara dan Agama
Negara-negara juga bisa dibedakan dari ciri khas agama yang dianut
para penduduknya dan dalam peran agama di dunia politik. Ada
beragam pola besar di sini, di antaranya:
•

Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas
nasional sebagian besar penduduknya. Di negara-negara ini,
agama tertentu biasanya menjadi agama resmi negara (misalnya
Islam di Pakistan atau Kristen di negara-negara Skandinavia).

•

Negara-negara di mana agama tertentu menjadi basis identitas
kebangsaan dan disebut negara agama. Di negara-negara ini,
para pemimpin agama terlibat langsung sebagai pemimpin
politik, seperti kita saksikan di Iran sesudah Revolusi Islam
(1979).

•

Pada tingkat dan bentuk yang berbeda, hampir semua negara
di dunia menerapkan prinsip sekularisme. Secara ringkas,
sekularisme adalah prinsip pemisahan antara agama dan politik,
di mana dinding sengaja dibangun di antara keduanya, agar
urusan negara dipisahkan dari urusan agama dan sebaliknya.
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Maksudnya adalah agar agama apa pun tidak diistimewakan
atau dianaktirikan oleh pemerintahan yang menjalankan
negara. Sekularisme adalah prinsip bernegara yang bersikap
netral dalam urusan-urusan agama.
Tergantung kepada pengalaman sejarahnya masing-masing,
negara-negara sekular tertentu bisa dibagi ke dalam dua kelompok
besar: (1) negara-negara sekular yang bersahabat dengan agama; dan
(2) negara-negara sekular yang kurang atau tidak bersahabat dengan
agama. Contoh yang pertama adalah Amerika Serikat, yang bahkan
mata uangnya ditandai motto “In God We Trust”. Sementara itu,
contoh negara sekular kedua adalah Perancis, di mana penampakan
identitas keagamaan apa pun di ruang publik tidak diizinkan.

Nasionalisme dan Pembangunan-Bangsa
Di negara-negara yang baru merdeka, rasa nasionalisme rakyat
masih harus terus ditumbuhkan. Bahkan, salah satu tantangan
paling berat negara-negara baru adalah upaya “pembangunan
bangsa” (nation building), yaitu proses dengan apa semua penduduk
di wilayah tertentu mengidentifikasikan diri dengan simbol-simbol
dan institusi-institusi negara dan merasa senasib sepenanggungan
terlepas dari apa pun latar belakang etnis dan agama mereka.
Pembangunan bangsa bukanlah pekerjaan mudah. Jika rasa
nasionalisme tidak dimiliki bersama oleh rakyat di suatu negara,
kita bisa membayangkan kemungkinan merebaknya konflik-konflik
kekerasan yang disulut oleh identitas etnis atau agama di negara
itu. Perang-perang saudara antara para nasionalis Nigeria dan kaum
separatis Biafra pada 1960-an adalah contoh yang terkenal mengenai
bagaimana loyalitas kebangsaan bertabrakan dengan loyalitas etnis.
Hal ini pulalah yang menghambat perkembangan negara-negara
seperti Lebanon, yang babakan sejarahnya banyak diwarnai oleh
terjadinya perang-perang saudara.

Nasionalisme dan Islam di Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara paling majemuk di dunia dilihat
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dari segi asal-usul etnis dan agama para pemeluknya. Indonesia juga
sebuah bangsa yang memperoleh kemerdekaannya belum lama.
Bagaimana agama-agama berhubungan dengan nasionalisme
Indonesia? Hubungan itu umumnya integratif, saling mendukung,
meskipun kadang muncul ketegangan. Ini tampak dari dukungan
umat Islam, Kristen dan Katolik terhadap nasionalisme Indonesia.
Di era kolonialisme Belanda, kaum Muslim umumnya menopang
nasionalisme Indonesia. Hal ini bahkan diakui oleh para sarjana
asing yang mengkaji Indonesia. George Kahin, peneliti terkenal dari
Universitas Cornell, misalnya, menyatakan bahwa Islam “bukan
saja merupakan mata rantai yang mengikat persatuan, melainkan
juga menjadi simbol kesamaan nasib di dalam menentang penjajah
asing” (dikutip dalam Effendy, 1998: 65).
Pada awal periode pergerakan, salah satu perwujudan
politik Islam adalah Sarekat Islam (SI). Organisasi yang didirikan
H. Samanhoedi (1868-1956) di Solo pada 1911 ini belakangan
berkembang pesat sebagai organisasi politik nasional pertama di
Hindia Belanda, khususnya di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto
(1882-1934). Seperti dikatakan Ruth McVey, sejarawan pengkaji
Indonesia lainnya, “SI adalah pusat kebangkitan nasional Indonesia”
(dikutip dalam Effendy, 1998: 66).
Namun demikian, menjelang dan pada awal era kemerdekaan,
ketegangan sempat muncul antara Islam dan nasionalisme. Ini
tercermin dalam perdebatan mengenai dasar negara pada 1930an. Sementara “kelompok Islam” mendesak agar negara merdeka
nantinya didasarkan atas Islam, “kelompok kebangsaan” menolak
pandangan ini, karena hal itu akan memecah persatuan Indonesia.
Perdebatan ini berlanjut pada masa pendudukan Jepang di
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Diputuskan bahwa landasan sementara bagi Republik
Indonesia adalah Pancasila, dengan sila pertama berbunyi
“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Juga disepakati bahwa perdebatan
akan dibuka kembali ketika kemerdekaan telah dicapai.
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Perdebatan ini muncul kembali dalam sidang-sidang Majelis
Konstituante hasil Pemilu 1955. Para wakil kelompok Islam
berpendapat bahwa negara harus didasarkan atas Islam dan bukan
Pancasila. Namun demikian, kelompok nasionalis dan non-Muslim
tidak menyetujui usulan tersebut. Perdebatan ini pun menemui
jalan buntu.
Penting dicatat bahwa dalam berbagai perdebatan di atas,
Presiden Sukarno (1901-1970) dan Wakil Presiden Muhammad Hatta
(1902-1980), yang juga Muslim, termasuk dalam kelompok nasionalis
yang menolak usulan Islam sebagai dasar negara. Keduanya juga
berusaha untuk meyakinkan para pemimpin partai Islam bahwa
Pancasila itu sendiri adalah sesuatu yang Islami.
Ketegangan antara nasionalisme dan Islam di Indonesia baru
mencair pada 1970-an, terutama berkat sumbangan pemikiran
Nurcholish Madjid (1939-2005), intelektual yang secara formal
mendapat pendidikan Islam dan diakui otoritasnya. Dia menyatakan
bahwa sekularisasi politik, dalam arti pemisahan antara urusan
negara dan urusan agama, adalah sesuatu yang Islami. Dia menyebut
Pancasila sebagai kesepakatan bersama (kalimah sawa’) semua
anak negeri di Indonesia, terlepas dari agama mereka apa.
Pandangan di atas didukung Abdurrahman Wahid (19402009), mantan Ketua PBNU dan Presiden Republik Indonesia
keempat. Dia menyatakan, untuk membangun negara modern dan
demi kepentingan umum, agama tertentu tidak boleh dianggap
berkedudukan lebih tinggi dibanding agama-agama lain. Di bawah
kepemimpinannya, NU merupakan organisasi Islam pertama yang
menerima Pancasila sebagai ideologi final dan satu-satunya asas
bagi Republik Indonesia.
Kyai Ahmad Siddiq (1926-1991), seorang ulama NU kharismatis,
memperkuat pemikiran di atas dari jurusan lain. Dia menyatakan
bahwa selain ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim),
Islam juga mengajarkan ukhuwwah wathaniyah (persauaraan
sesama tanah air) dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan
sesama manusia). Ketiga jenis persaudaraan ini harus berhubungan
16
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secara harmonis dan seimbang. Menurutnya, hanya melalui tiga
jenis persaudaraan inilah cita-cita Islam sebagai rahmatan li al`alamin (rahmat bagi seluruh alam) dapat diwujudkan. Atas
dasar pertimbangan ini, kaum Muslim di Indonesia berkewajiban
menerima Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang terdiri dari
kelompok-kelompok agama yang berbeda.

Dukungan Agama-agama lain
Sementara itu, berdirinya Indonesia sebagai negara-bangsa juga
hasil perjuangan umat-umat beragama lain, termasuk umat Kristen.
Menurut mereka, keyakinan teologis Kristen mempersaksikan bahwa
Allah menentang penjajahan dan eksploitasi. Salah satu contoh
tokoh nasionalis Kristen yang turut mendukung dan memperkokoh
nasionalisme Indonesia adalah Dr. Johannes Leimena (19051977). Selain ikut dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928,
dia merupakan satu-satunya tokoh politik yang pernah menjabat
sebagai menteri sepanjang 21 tahun berturut-turut di dalam 18
kabinet yang berbeda. Karenanya, terkenal ungkapan: “Pemimpin
kabinet pemerintahan boleh berganti, tetapi Leimena selalu menjadi
anggota kabinetnya.”
Dalam konteks pembangunan rasa keindonesiaan, beberapa
tokoh nasionalis Kristen juga ikut memainkan peran penting. Satu
tokoh yang harus disebutkan di sini adalah Tahi Bonar Simatupang
atau T.B. Simatupang (1920-1990), seorang jenderal purnawirawan
yang pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf
Angkatan Perang Republik Indonesia (KASAP) setelah Panglima
Besar Jenderal Soedirman wafat pada 1950. Sebagai tokoh
ekumenis Indonesia, dia dikenal antara lain berkat tetra kata –
yakni konstruktif, kreatif, realistis, dan kritis – yang mencerminkan
pendekatan di dalam keterlibatan umat Kristen di Indonesia. Melalui
tetra kata itu, dia mengajak gereja- gereja di Indonesia untuk melihat
dan mengusahakan umat Kristen di tengah-tengah kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam terang Injil Kerajaan Allah.
Sementara itu, salah satu tokoh yang mendukung peran
umat katolik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah
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Uskup Agung Semarang, Mgr. Soegijapranata, SJ (1896-1963). Dia
memindahkan pusat Gereja Katolik dari Semarang ke Yogyakarta
sehingga memudahkan komunikasinya dengan pimpinan Republik
Indonesia yang saat itu juga beribukota di Yogyakarta. Selanjutnya,
beliau menghimbau anak-anak muda Katolik untuk pergi berjuang
mempertahankan negaranya dan berkata: “Baru boleh pulang kalau
kau mati.” Dukungannya juga terlihat dalam upayanya menjembatani
pemerintah Indonesia dengan Gereja Katolik di Vatikan. Upayanya ini
membuahkan hasil bahwa Vatikan menjadi salah satu negara Eropa
yang pertama mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.
Salah satu motto yang diperkenalkan Mgr. Soegijapranata dan
masih diingat oleh umat Katolik hari ini adalah: “100% Katolik, 100%
Indonesia.” Motto ini pertama kali muncul ketika dia membuka
Kongres Katolik di Semarang. Dia menyatakan: “Jika kita merasa
sebagai orang Kristen yang baik, kita semestinya juga menjadi
seorang patriot yang baik. Karenanya, kita merasa bahwa kita 100%
patriotik sebab kita juga merasa 100% Katolik. Malahan, menurut
perintah keempat dari Sepuluh Perintah Allah, sebagaimana tertulis
dalam Katekismus, kita harus mengasihi Gereja Katolik, dan dengan
demikian juga mengasihi negara, dengan segenap hati.”***
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Bab 2:
Dari Radikalisme
ke Ekstremisme Kekerasan:
Tantangan Kebangsaan Kita
Garis besar bab ini:
•

Peta tantangan dalam kehidupan keagamaan setelah 20 tahun
Reformasi.

•

Menunjukkan tantangan yang muncul dari perdebatan di ranah
hukum; konflik antar-agama, intra-agama, dan terorisme;
politisasi agama; simbol keagamaan yang makin menonjol
dalam kehidupan sehari-hari.

•

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aksi
ekstremisme kekerasan

•

Gambaran umum bagaimana merespons tantangan-tantangan
tersebut.

Belakangan ini beragam istilah digunakan untuk menggambarkan
kekhawatiran akan adanya tantangan-tantangan besar dalam
kehidupan keagamaan kita, misalnya “intoleransi”, “radikalisme”,
“konservatisme”, “ekstremisme kekerasan”, dan sebagainya. Tidak
selalu mudah memastikan makna dan ketepatan penggunaan
istilah-istilah tersebut; apalagi karena penggunaan istilah-istilah
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itu tidak selalu dapat dipisahkan dari kepentingan politik, sehingga
penggunaannya juga bagian dari aksi politisasinya.
Terlepas dari itu, penggunaan istilah-istilah itu menyuarakan
kekhawatiran, dan sekaligus mengasumsikan suatu cita-cita tentang
masyarakat, tentang kehidupan kebangsaan dan keagamaan
yang baik. Cita-cita itu bisa digambarkan dengan beberapa kata
kunci seperti Pancasila, bineka tunggal ika, toleransi, kerukunan,
perdamaian, atau kesetaraan. Namun kita tahu juga bahwa
sementara ada kesepakatan mengenai pentingnya konsep yang
digambarkan oleh kata-kata tersebut, nyatanya keragaman tafsir di
sini pun tidak dapat dielakkan.
Pentingnya agama dalam kehidupan publik Indonesia adalah
kenyataan yang sudah diakui banyak sarjana pengkaji Indonesia.
Sejak awal sejarah Indonesia merdeka, melewati periode-periode
politik yang berbeda, perdebatan mengenai agama dalam politik
tidak pernah terputus. Perdebatan yang didominasi isu mengenai
peran Islam dalam politik dan hukum Indonesia itu masih terus
berlangsung hingga kini, dua dekade setelah proses demokratisasi
berjalan.
Hari-hari ini kita dihadapkan dengan beberapa ungkapan baru
yang menyuarakan aspirasi serupa tentang peran agama, khususnya
Islam, yang lebih besar, dalam konteks negara demokrasi. Aspirasi
mengenai makin sentralnya Islam dalam berbagai sektor kehidupan
di Indonesia diungkapkan dalam berbagai wacana dan gerakan
sosial-politik.
Untuk itu, yang ingin dilakukan dalam bab ini adalah memberikan
gambaran yang agak luas di mana kita dapat menempatkan
dengan lebih cermat persoalan-persoalan yang menjadi tantangan
Indonesia hari-hari ini. Peta persoalan itu nantinya diharapkan dapat
menuntun kita ke arah pencarian jalan keluarnya.

Perdebatan di Ranah Konstitusi dan Hukum
Pada hari-hari sekitar Proklamasi Kemerdekaan, perdebatan
mengenai Syariat Islam yang muncul dalam Piagam Jakarta menjadi
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sentral dan memolarisasi para pendiri negara-bangsa Indonesia.
Setelah Pemilu pertama pada tahun 1955, perdebatan ini muncul
kembali, dan berakhir ketika Presiden Soekarno menetapkan Dekrit
pada 1959, yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Pernyataan
Presiden dalam Dekrit itu, “bahwa Piagam Djakarta tertanggal
22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah
merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut”
berarti tetap membuka ruang penafsiran. Ketika ada peluang baru
dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 pada sekitar tahun
2000, isu ini kembali muncul di parlemen meskipun akhirnya
keinginan memasukkan kembali “Syariat Islam” dalam pernyataan
mengenai dasar negara ditolak sebagian besar partai politik.
Ditolaknya “Syariat Islam” oleh mayoritas partai politik tidak
menutup peluang masuknya aspirasi itu dalam pasal-pasal lain
UUD 1945 yang diamandemen, misalnya dalam pasal mengenai
pendidikan Indonesia dan dalam klausul tentang “nilai-nilai agama”
yang dapat membatasi HAM. Beberapa UU yang dibuat setelah itu
pun menunjukkan pengungkapan aspirasi itu, misalnya dalam UU
Sistem Pendidikan Nasional dan UU Anti-pornografi. (Menarik untuk
dilihat bahwa sementara kedua UU tersebut memicu kontroversi,
pemberian basis legal dalam UU untuk produk halal dan bank
syariah relatif tidak memunculkan kontroversi serius. Mengapa?).
Bersamaan dengan desentralisasi, muncul apa yang disebut sebagai
“perda-perda bernuansa Syariah” (atau disebut dengan nama
lain, seperti perda “tata-nilai yang religius”) sebagai bagian dari
demokrasi di tingkat lokal, termasuk pergulatan politik elektoral.
Belakangan ini, perdebatan yang cukup mendasar masih muncul
sesekali di Mahkamah Konstitusi, ketika menguji UU tertentu.
Selama 15 tahun usia Mahkamah Konstitusi, ada tidak kurang dari
sepuluh pengujian UU terkait dengan agama. Meskipun masih perlu
pengkajian lebih jauh, dapat dikatakan bahwa sementara MK tidak
seprogresif yang diharapkan aktivis hak asasi manusia (misalnya,
untuk membatalkan UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama), lembaga tertinggi penafsir konstitusi ini juga
kerap menolak permintaan akomodasi agama yang lebih luas
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(misalnya untuk mengakui hukum Islam tidak terbatas pada hukum
keluarga tapi juga hukum pidana, atau mengkriminalisasi hubungan
seksual di luar perkawinan secara umum). Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana pernah diutarakan para hakimnya, ingin menjaga apa
yang disebut sebagai “jalan tengah” dalam hal peran agama dalam
kehidupan kenegaraan: Mengakui peran agama, tetapi tidak masuk
terlalu jauh sehingga negara menjadi penegak hukum agama.
Upaya memengaruhi kebijakan publik secara konstitusional,
baik dalam pembentukan UU di tingkat nasional, perda, maupun
perdebatan di Mahkamah Konstitusi, adalah upaya-upaya yang masih
dapat diterima dalam arena kontestasi negara demokratis. Tentu
ada perdebatan di sini mengenai sejauh mana prosedur demokratis
dapat digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang secara substansial
dianggap anti-demokrasi (misalnya jika berujung pada diskriminasi
kelompok tertentu). Namun ini dapat dibedakan dari upaya lain
yang cakupannya lebih kecil, seperti upaya penegakan khalifah oleh
Hizbut Tahrir Indonesia, yang jelas-jelas tak menyepakati demokrasi.
Ada juga upaya- upaya lain yang lebih ambivalen sifatnya, seperti
yang muncul dalam gagasan yang diusung organisasi seperti Front
Pembela Islam dengan jargon “NKRI Bersyariah”.
Yang ingin disimpulkan di sini adalah bahwa aspirasi keagamaan
dapat saja diperjuangkan untuk memengaruhi kebijakan publik,
namun ada banyak ragamnya. Sebagian dapat dianggap absah
(legitimate), sebagian tampak lebih subversif, dan sebagiannya
lagi berada di wilayah abu-abu. Dengan kata lain, tak dapat
digeneralisasi, dan masing-masing cara memperjuangkan aspirasi
itu mesti direspons secara berbeda— tak semuanya dapat sertamerta ditolak.

Konflik Antar-agama dan Konflik Intra-agama
Ada beberapa cara melihat situasi hubungan antar dan intrakomunitas
agama di Indonesia pasca Reformasi 1998. Dua indikator yang kerap
dipakai adalah tren konflik-berbasis identitas pasca 1998, dan tren
pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Dalam
kedua hal ini, ada banyak gambaran buruk dalam berita media
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massa, namun juga tak sedikit gambaran baik.
Menyangkut tren konflik, setelah ledakan konflik pada tahuntahun awal setelah 1998, ada penurunan frekuensi konflik yang
cukup tajam yang menunjukkan bahwa dampak dari masa transisi
perubahan rezim itu telah dapat diatasi. Di antara 1998 dan 2003 ada
ledakan konflik kekerasan, dan yang paling banyak menimbulkan
korban adalah konflik antaragama dan antaretnis, sebagaimana
terjadi di Maluku Utara, Poso (Sulawesi Tengah), dan Sampit
(Kalimantan Tengah). Namun, konflik-konflik komunal besar tidak
muncul lagi setelah 2004. Grafik kenaikan dan penurunan konflik ini
amat mengesankan (seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.1), yang
menunjukkan betapa besar perubahan yang terjadi pada tahuntahun itu (lihat lebih jauh Barron, Jaffrey dan Varshney 2014).

Gambar 2.1: Penunuran jumlah kematian akibat konflik kekerasan,
1999-2009

Jenis konflik setelah itu didominasi oleh konflik-konflik yang
skalanya lebih kecil, namun tersebar di lebih banyak tempat, dan
terjadi dengan frekuensi yang lebih sering. Konflik-konflik tersebut
sifatnya antaragama dan intraagama. Untuk yang pertama,
jenis kasus yang amat sering muncul adalah konflik di sekitar
pembangunan rumah ibadat; sedangkan untuk yang kedua adalah
konflik sektarian, yang biasanya menyasar kelompok-kelompok
intraagama yang lebih kecil dan tidak menjadi bagian dari arus
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utama. Dalam konteks Muslim, ini misalnya menyangkut serangan
terhadap komunitas Ahmadiyah, Syiah, atau Gafatar.
Jika peristiwa-peristiwa seperti ini dapat disebut sebagai
ungkapan tindakan intoleransi, maka menarik untuk melihat bahwa
dalam rentang beberapa tahun terakhir pada dekade pertama
Reformasi (2000-2010), tingkat intoleransi sempat menurun sebelum
meningkat kembali pada tahun-tahun “panas” yang ditandai oleh
Pilkada Jakarta pada 2016-2017 dan dua Pilpres pada 2014 dan
2019 seperti akan disinggung lebih jauh di bawah (tetapi lihat juga
misalnya Mietzner dan Muhtadi 2018).
Jenis kekerasan lain adalah terorisme atas nama Islam yang
ledakan-ledakan besarnya terjadi antara 2002 dan 2005. Dalam
hal penanganan terorisme, Indonesia dikenal cukup berhasil,
meskipun sesekali masih muncul letupan-letupannya secara
sporadis, khususnya mengikuti kebangkitan ISIS di Suriah dan Irak,
yang kini sudah melemah lagi. Bahwa di Jakarta pada tahun 2016
dan di Surabaya pada tahun 2018 ini terjadi aksi-aksi terorisme,
ini menunjukkan bahwa masalah ini belum selesai, meskipun
tampaknya kekuatan kelompok-kelompok teroris telah menurun
cukup drastis. Bahkan dalam beberapa kasus seperti bom Surabaya
tahun 2018, bom Makassar tahun 2021, dan aksi teror di markas besar
polisi di DKI Jakarta tahun 2021 melibatkan peran aktif perempuan
sebagai pelaku tindakan ekstremisme kekerasan.
Dalam beberapa contoh di atas, tindakan intoleransi (yang
membatasi ruang gerak komunitas-komunitas keagamaan tertentu)
atau radikalisme (yang membawa aspirasi lebih menyeluruh,
sebagian bahkan dengan cara kekerasan) perlu direspons bukan
semata-mata dengan bahasa agama. Jika persoalannya sudah
menyangkut keamanan publik, terlepas dari apakah ada unsur
keagamaan atau tidak, maka penanganannya terutama berada pada
ranah kepolisian. Yang dipersoalkan di sini bukanlah pandangan
(keagamaan) yang dianggap berbeda, dan karenanya harus diubah,
tapi bagaimana dalam konteks demokratis, semua pandangan
keagamaan mendapat ruang yang setara, tanpa satu kelompok
mendiskriminasi atau memarjinalkan kelompok lain.
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Agama dalam Politik, atau Politisasi Agama?
Tantangan yang lebih besar dan tampak lebih menonjol dalam
beberapa tahun terakhir ini adalah pelibatan agama dalam politik
praktis, khususnya di sekitar masa-masa pemilihan kepala daerah
maupun pemilihan presiden. Politisasi agama untuk keperluan
politik praktis jangka pendek itu sebenarnya sudah lama terjadi.
Kita misalnya jelas menyaksikan peran politik lokal dalam konflik
keagamaan, baik antar-agama maupun intra-agama, di Kupang,
Bekasi dan Sampang (lihat, misalnya Ahnaf et al., 2015).
Namun, sejak Pilpres tahun 2014, dan tampak lebih kuat lagi
pada Pilkada DKI pada tahun 2016-2017, yang diikuti dalam Pilkada
beberapa daerah pada tahun 2018, tren tersebut tampak menguat.
Penelitian Mietzner dan Muhtadi yang dirujuk di atas menunjukkan
fenomena menarik di sini, dari pengamatannya pada periode
sebelum dan sesudah Pilkada DKI pada tahun 2016- 2017. Tanpa
membahas penelitian ini secara lebih terinci, secara ringkas dan
garis besarnya, dapat dikatakan bahwa mobilisasi menjelang pilkada
terjadi bukan dalam konteks menguatnya intoleransi, tapi justru
sebaliknya. Mobilisasi itu terjadi dalam konteks tren intoleransi yang
justru menurun (dalam rentang sejak beberapa tahun sebelumnya);
dan setelah pilkada, ada satu aspek spesifik yang meningkat, yaitu
pandangan tentang keharusan memilih pemimpin Muslim di tempattempat dimana Muslim adalah mayoritas. Dengan kata lain, proses
di sekitar Pilkada telah mentransformasi masyarakat.
Pilkada ataupun Pilpres adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi
dalam waktu yang relatif singkat, namun membawa dampak yang
cukup serius. Untuk itu, momen-momen politik seperti ini, khususnya
yang terdekat ialah Pilpres 2019, perlu diantisipasi. Menamai momenmomen seperti itu sebagai, misalnya, “meningkatnya intoleransi”
atau “gagalnya pluralisme” tidak sepenuhnya tepat, sebagaimana
ditunjukkan di atas,
Tetapi lebih dari itu ini dapat mengalihkan pandangan kita
dari tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan, yang
mungkin sifatnya amat praktis, tidak selalu terkait dengan upaya
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mengubah pandangan yang dianggap intoleran itu. Misalnya, dalam
pilkada di Kalimantan Barat pada tahun 2018, yang menunjukkan
adanya ketegangan etnis dan keagamaan yang menguat, beberapa
pengamat menunjukkan bahwa salah satu hal yang menyelamatkan
Pilkada itu adalah tindakan- tindakan praktis misalnya melawan
berita bohong yang disebarkan melalui media sosial dengan tujuan
provokasi dan mobilisasi. Tindakan koalisi masyarakat sipil dalam
hal ini cukup praktis, namun efektif (lihat Rafsadie, Kartika dan
Mulyartono, 2020).

Kehidupan Sehari-hari
Di luar beberapa tren di atas yang telah sering dikaji, ada juga
kajian-kajian yang lebih luas yang melihat perubahan orientasi
keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kajian secara
cukup meyakinkan menunjukkan adanya kegairahan baru dalam
kehidupan beragama. Sebagiannya menunjukkan peningkatan
simbol-simbol keagamaan pribadi, seperti penggunaan pakaian
Muslim (Smith-Hefner, 2011). Atau pilihan-pilihan konsumsi
masyarakat urban (seperti produk halal, bank syariah, musik, atau
turisme keagamaan) yang juga meningkat pesat (lihat misalnya
Fealy dan White, 2008).
Peningkatan simbol keagamaan juga secara khusus berdampak
pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam tatanan budaya
patriarki. Kontroversi aturan jilbab bagi siswi non-Muslim di sekolah
negeri juga menjadi contoh bagaimana konservatisme beragama
dapat berdampak pada pelanggaran hak perempuan dalam memilih
busana serta hak untuk menjalankan agama dan berkeyakinan di
ruang publik.
Meningkatnya penggunaan simbol-simbol keagamaan itu
bukanlah fenomena khas Indonesia, juga bukan fenomena khas
Muslim. Ia lebih merupakan tren umum yang kerap dijelaskan sebagai
pengaruh globalisasi, yang melebur batas-batas dunia lama, tapi
juga sekaligus mendorong orang untuk menegaskan identitasnya
dalam situasi baru ini. Meskipun demikian, ada pula gejala yang
oleh Sandra Hamid disebut sebagai intoleransi yang telah menjadi
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norma/normal dalam kehidupan sehari- hari (Hamid, 2018).
Kegairahan beragama dalam kehidupan sehari-hari mungkin
saja merupakan fenomena yang berbeda, tapi bisa jadi berjalan
paralel bersama dengan fenomena-fenomena yang disebut di
atas. Yang jelas, ungkapan keberagamaan konservatif tidak dapat
disamakan dengan pandangan intoleran, tindakan intoleran,
apalagi radikalisme. Sampai tingkat tertentu, situasi baru ini
mungkin sekadar menandai dunia yang memang sudah berubah.
Bukan hanya di Indonesia, di banyak belahan dunia lain termasuk di
negara-negara maju dengan demokrasi yang telah stabil sekalipun,
tantangan untuk hidup bersama dengan komunitas-komunitas yang
memiliki gaya hidup berbeda juga kini lebih sulit. Banyak masyarakat
sedang beradaptasi dengan situasi baru ini.

Merespons “Api dalam Sekam”
Beragam fenomena, mulai dari sektor hukum, politik, hingga
kehidupan sehari-hari yang dibahas di atas menunjukkan betapa
agama masih merupakan kekuatan penting dalam ruang publik di
masa ini. Pentingnya agama dalam ruang publik berjalan bersama
dengan kenyataan bahwa di ruang publik yang satu, ada komunitas
agama yang beragam, sehingga tak mengherankan jika ada
ketegangan, bahkan konflik.
Penelitian PPIM (2018) mengenai anak muda Indonesia (siswa
SMA dan Perguruan Tinggi) memberikan peringatan akan adanya
“api dalam sekam”. Penelitian itu menunjukkan data-data mengenai
tingginya pandangan intoleransi di kalangan mereka. Benar,
dalam hal tindakan tingkatnya jauh lebih rendah, tapi mungkin itu
menunjukkan adanya potensi (sekam) yang sewaktu-waktu dapat
menjadi api yang membakar jaringan kebangsaan Indonesia.
Peringatan itu penting diindahkan agar kita tak menjadi
lengah, namun juga sebaiknya tak menjadi sumber kekhawatiran
yang berlebihan. Kekhawatiran berlebihan dapat mendorong
tindakan-tindakan restriktif atau opresif yang pada gilirannya
justru membahayakan demokrasi. Di samping potensi besar itu,
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nyatanya tak kecil pula upaya yang telah dilakukan pemerintah dan
masyarakat sipil untuk membangun masyarakat yang menghargai
kemajemukan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian lain
(Hasan, 2018).
Hal lain yang perlu diingat, dan sebagiannya ditunjukkan dalam
beberapa hal di atas, adalah bahwa perkembangan-perkembangan
baru dalam kehidupan beragama ini perlu direspons secara strategis.
Bagaimana pun, perbedaan pandangan keagamaan pasti selalu
ada. Selalu ada kelompok yang lebih konservatif atau liberal dari
kelompok lain. Ungkapan “moderat” tak hanya bermakna tunggal
dan dapat termanifestasi dalam beragam sikap. Dalam perjuangan
politik pun ada beragam jenis aspirasi keagamaan, dan demokrasi
menerima kemungkinan perjuangan untuk memengaruhi kebijakan
agar dapat mengakomodasi gaya atau cara hidup tertentu.
Perbedaan-perbedaan seperti itu adalah wajar, dan tak harus diubah
atau diseragamkan. Peluang mengekspresikan aspirasi-aspirasi itu
tetap harus dibuka dan sebaiknya tak menjadi sumber kecemasan.
Tersumbatnya saluran ekspresi untuk aspirasi tersebut justru dapat
menjadi malapetaka, sebagaimana ditunjukkan sejarah beberapa
negara otoriter.
Untuk itu, kesadaran akan komitmen bangsa untuk menghargai
kemajemukan penting untuk terus dihidupkan, dijustifikasi dengan
berbagai cara, dan dipromosikan. Tapi filsafat atau ideologi bangsa,
termasuk Pancasila, bukanlah jawaban bagi segalanya. Melawan
kecenderungan “anti-Pancasila”, intoleransi, atau ekstremisme tak
bisa hanya dengan mengupayakan perubahan pandangan.
Pendidikan untuk mentransformasi pandangan orang tentu
penting sebagai strategi jangka panjang. Namun yang tak kalah
penting adalah keterampilan praktis untuk mengelola keragaman
itu. Struktur politik untuk ekspresi aspirasi warga (termasuk aspirasi
keagamaan) perlu dijaga agar tak didominasi kelompok-kelompok
tertentu. Hukum penting ditegakkan untuk menjaga kesetaraan antar
warga, tanpa melihat latar belakang pandangan keagamaannya—
Muslim, Kristen atau Hindu; konservatif atau liberal, dan sebagainya.
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Ketika ada ketegangan antar komunitas, aparat negara perlu memiliki
keterampilan yang cukup untuk melakukan resolusi konflik.
Di ranah sosial, masyarakat sipil juga memiliki banyak peran
yang dapat dimainkan, mulai dari melawan berita bohong, sebagai
sumber hasutan kebencian, hingga melakukan mediasi di antara
kelompok-kelompok warga negara.***
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Bab 3:
Mencegah Ekstremisme Kekerasan:
Mengenali dan Menangani Hoaks dan
Hasutan Kebencian
Garis besar bab ini:
•

Perbedaan antara hasutan kebencian dan hasutan biasa.

•

Hoaks sebagai bagian dari hasutan kebencian, terutama dalam
konteks polarisasi politik.

•

Bahaya hasutan kebencian dan pelintiran kebencian bagi
demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk penyebaran
ekstremisme kekerasan.

•

Ketentuan hukum di Indonesia terkait hasutan kebencian.

•

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami
hasutan kebencian.

•

Misogini atau kebencian terhadap perempuan dan kaitannya
dengan ideologi kelompok ekstremis.

Apa itu Hasutan Kebencian
Meskipun orang pada umumnya sepakat mengenai ancaman
hasutan kebencian (hate speech), yang kadang disebut juga ujaran
kebencian dalam Bahasa Indonesia, tidak ada kesepakatan yang
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universal, tegas dan hitam putih mengenai pengertian hasutan
kebencian. Hal ini sebagian dikarenakan perbedaan pendapat
mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hasutan
kebencian. Jika sesuatu dianggap hasutan kebencian, maka hal itu
dapat ditindak. Jika bukan, maka ia diperbolehkan. Definisi yang
digunakan akan berimplikasi pada tindakan yang dapat dilakukan.
Beberapa kalangan enggan menindak hasutan kebencian
karena hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan
berekspresi. Karena itu, definisi hasutan kebencian yang mereka
gunakan biasanya lebih sempit, yaitu jika hasutan sudah memuat
ancaman nyata terhadap keamanan atau nyawa seseorang.
Panduan ini mengacu kepada definisi Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM, 2016), yang mengartikan hasutan kebencian
secara lebih luas, yang dirangkum dalam unsur-unsur berikut:
•

Segala bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak
langsung.

•

Didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama,
kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, dan identitas lainnya.

•

Ditujukan sebagai hasutan terhadap individu atau kelompok
agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan
konflik sosial.

•

Dilakukan melalui berbagai sarana.

Panduan ini juga membahas tindakan apa yang perlu dilakukan
jika sesuatu sudah memenuhi unsur-unsur di atas. Tetapi, tindakan
yang dimaksud tidak mesti berarti membatasi atau melarang
kebebasan berekspresi. Seperti yang akan disampaikan pada
bagian-bagian berikutnya, ada banyak tindakan lain yang dapat kita
lakukan terhadap hasutan kebencian.

Hoaks, Hasutan Kebencian, dan Pelintiran Kebencian
Hasutan kebencian ditemukan bukan hanya dalam bentuk
provokasi terbuka, tetapi juga dengan menggunakan hoaks. Hoaks
bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara
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memutarbalikkan fakta atau mengaburkan informasi, sehingga
pesan yang benar tidak diterima.
Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform
media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan
lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks. Survei
DailySosial (2018) terhadap 2032 pengguna internet di Indonesia
menunjukkan bahwa 81.25% responden menerima hoaks melalui
Facebook, sekitar 56.55% melalui WhatsApp, sebanyak 29.48%
melalui Instagram, dan tak kurang dari 32,97% responden menerima
hoaks di Telegram. Masih ada platform media sosial lainnya yang
juga dibanjiri hoaks, misalnya Twitter, namun jumlahnya di bawah
30%. Banyaknya pendistribusian hoaks di Facebook, WhatsApp,
dan Instagram karena tiga aplikasi ini paling populer, paling banyak
digunakan di Indonesia.
Ada banyak jenis hoaks, dari masalah kesehatan, makanan,
politik, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), hingga
bencana alam. Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel)
pada Januari 2017 menunjukkan bahwa jenis hoaks di media
sosial yang diterima 1.116 respondennya didominasi isu politik
dan pemerintahan (91.80%) dan SARA (88.60%). Isu-isu lain seperti
kesehatan, makanan, dan bencana alam angkanya berada di bawah
50%. Kecenderungan penggunaan tema politik dan SARA sebagai
komoditas utama produsen hoaks juga terlihat dari data Masyarakat
Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Sepanjang Desember 2018, frekuensi
hoaks terkait isu politik menempati peringkat pertama (40.90%)
sedangkan frekuensi hoaks SARA menempati posisi kedua (17%).
Tidak jarang kedua isu di atas saling tumpang tindih: hoaks politik
mengandung isu SARA dan sebaliknya isu SARA dikaitkan dengan
isu politik. Hoaks politik bernuansa SARA perlu menjadi perhatian
serius bagi kita semua karena berisi hasutan dan kerap merekayasa
ketersinggungan, yang dikenal dengan pelintiran kebencian.
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Contoh Hoaks Politik yang menggunakan isu agama:
7 Desember 2018. “Foto Prabowo Berpakaian uskup di gereja“
https://turnbackhoax.id/2018/12/07/salah-foto-prabowoberpakaian-uskup-di-gereja/
Contoh Hoaks Politik yang menggunakan isu etnis:
30 Desember 2018. “Pendatang Cina Diberi Arahan oleh KPU Untuk
Memenangkan Petahana”
https://turnbackhoax.id/2018/12/30/salah-pendatang-cina-diberiarahan-oleh-kpu-untuk-memenangkan-petahana/
Contoh Hoaks terkait ekstremisme kekerasan:
12 April 2021. “Dari rekaman CCTV terlihat perempuan pelaku
penyerangan di Mabes Polri tidak membawa senjata apapun”
https://turnbackhoax.id/2021/04/12/salah-dari-rekaman-cctvterlihat-perempuan-pelaku-penyerangan-di-mabes-polri-tidakmembawa-senjata-apapun/
Sumber: Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo)
Pelintiran kebencian (hate spin) adalah usaha-usaha sengaja oleh
para pengobar kebencian untuk mengada-adakan atau merekayasa
kebencian (yang sebenarnya tidak ada). Konsep ini diperkenalkan
Cherian George, profesor kajian media dari Universitas Hong Kong.
Ia melihat kasus yang terjadi di tiga negara demokrasi terbesar di
dunia, yaitu Amerika Serikat, India, dan Indonesia, di mana pelintiran
kebencian pernah menjadi strategi politik (George, 2017).
Pelintiran kebencian melibatkan hasutan kebencian (offencegiving) dan keterhasutan (offence-taking). Hasutan kebencian sering
ditujukan kepada kelompok rentan, seperti minoritas agama dan
orientasi seksual. Ketika kelompok rentan “berulah”, para pengobar
kebencian menganggapnya sebagai penghinaan atau penistaan dan
menggerakkan kelompoknya untuk menyerang kelompok rentan.
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Ini yang dimaksud keterhasutan. Berbeda dari hasutan kebencian
yang bisa dibatasi jika sudah melibatkan kekerasan, keterhasutan
sifatnya sangat subyektif. Di sini, para pengobar kebencian justru
memanfaatkan ruang demokrasi untuk mempromosikan nilai-nilai
yang intoleran.
Selain ujaran kebencian terkait ras dan agama, ujaran kebencian
juga dapat berlandaskan isu gender. Misalnya misogini atau seksisme
ekstrem yang didefinisikan sebagai rasa takut dan kebencian
terhadap perempuan yang juga merupakan bagian penting dari
ideologi dan identitas kelompok ekstremis berbasis kekerasan
saat ini. Riset UN Women atau Entitas Perserikaan Bangsa-Bangsa
untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (2020)
di tiga negara (Bangladesh, Indonesia, dan Filipina) menemukan
adanya korelasi antara sikap misogini dengan kecenderungan untuk
mendukung ekstremisme kekerasan.

Mengapa Hasutan Kebencian Perlu Dilawan
Hasutan kebencian perlu atau wajib dilawan karena hal itu bisa
berbahaya berkat unsur-unsur berikut ini yang ada di dalam
kandungannya:
•

Merendahkan martabat manusia, hasutan itu bahkan sering kali
menyasar manusia yang sudah rentan dan terpinggirkan.

•

Menyuburkan prasangka dan diskriminasi, hasutan kebencian
bisa mengakibatkan pengucilan dan diskriminasi.

•

Dapat memicu kekerasan/kejahatan kebencian, kerugian
material dan korban kekerasan berbasis identitas sering kali
lebih besar daripada kekerasan lainnya.

•

Dapat memicu konflik, hasutan bisa meluas menjadi konflik
antar-kelompok dan paling buruk dapat menyebabkan
pemusnahan kelompok (genosida).

•

Bertentangan dengan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika, karena
hasutan kebencian menyalahi prinsip-prinsip persatuan dan
kemanusiaan yang adil dan beradab.
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Beberapa Ketentuan Hukum mengenai Hoaks dan Hasutan
Kebencian
Meskipun modul ini memberi penekanan bukan pada pendekatan
hukum, ada baiknya kita mengetahui ketentuan hukum yang terkait
dengan hoaks dan hasutan kebencian di Indonesia. Beberapa di
antara adalah:

36

•

Pasal 20 ayat (2) Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol)
yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 12/2005 menyatakan
bahwa “segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas
dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan
untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan
harus dilarang oleh hukum”.

•

Pasal 4B Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Ras dan Etnis yang sudah diratifikasi melalui
UU Nomor 4/2008 menyatakan bahwa semua propaganda yang
mengobarkan dan menggalakkan diskriminasi rasial adalah
ilegal.

•

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menyatakan: “Barang siapa di depan umum menyatakan
perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap
suatu atau lebih golongan rakyat Indonesia dihukum dengan
hukuman penjara…” dan “yang dimaksud dengan golongan
adalah tiap- tiap bagian dan rakyat Indonesia yang berbeda satu
dengan yang lainnya karena ras, negara asal, agama”.

•

Pasal 19 tahun 2016 tentang UU Informasi dan Transaksi
Elektronik menyatakan bahwa (1) “Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik”, dan (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antara
golongan” dapat dipidana.
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•

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Hukum Pidana menyatakan:
“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan
bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan
rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya
sepuluh tahun,” dan “Barang siapa menyiarkan suatu berita
atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan
keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat
menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah
bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Tidak semua hasutan kebencian harus diselesaikan lewat
tindakan pemidanaan atau ditanggapi dengan tindakan yang
sama. Semuanya tergantung konteksnya. Meskipun semua hasutan
kebencian pada dasarnya buruk, satu hasutan kebencian bisa
jadi lebih buruk dari hasutan lainnya, misalnya terang-terangan
melibatkan banyak orang, sehingga ancaman bahayanya pun lebih
besar.
Setiap tindakan terhadap hasutan kebencian harus
mempertimbangkan hal-hal ini. Tindakan yang paling tepat
terhadap hasutan kebencian adalah dengan tidak terlalu membatasi
kebebasan berekspresi, tetapi dapat menangkal bahaya yang
mungkin ditimbulkannya. Atas dasar itu, kita wajib mengenali
dengan baik potensi bahaya hasutan kebencian.

Mengidentifikasi Hasutan Kebencian
Pada “tahun-tahun politik” yang biasanya berlangsung “panas”
dan rentan menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, hoaks
yang beredar banyak mengandung penyerangan terhadap identitas
atau kelompok tertentu. Namun, bagaimana mengetahui sebuah
informasi adalah bentuk hasutan kebencian dan yang lainnya tidak?
Bagaimana pula mengetahui bahwa satu hasutan kebencian lebih
berbahaya dibanding lainnya? Bagan di bawah ini (lihat Gambar
3.1) dapat digunakan sebagai panduan awal untuk memastikan
sebuah informasi adalah hasutan kebencian atau bukan dan mana
di antaranya yang lebih berbahaya dibanding yang lain.
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Gambar 3.1: Bagan identifikasi hasutan kebencian

Pertama, muatan dan nada hasutan: Ada yang menggunakan
bahasa halus dan keterangan keliru mengenai suatu kelompok, tetapi
ada juga yang menggunakan bahasa yang lebih ekstrem dan terangterangan menyerukan orang lain untuk melakukan kekerasan.
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Kedua, maksud pelaku hasutan: Apakah untuk melukai atau
menghasut atau tidak. Hal ini penting karena hasutan kadang
disengaja, tetapi kadang juga tidak disengaja. Ungkapan di bawah
ini sama-sama buruk dan intoleran, tapi boleh jadi berbeda niatnya,
sehingga perlu ditanggapi secara berbeda pula.

Ketiga, sasaran atau sasaran potensial adalah kelompok rentan:
beberapa orang atau kelompok lebih rentan dari yang lain, entah itu
karena perlakuan masyarakat, media, atau keadaan kelompok itu
sendiri yang tak bisa mempertahankan diri atau membela diri.

Keempat, konteks: perhatikan budaya dan sejarah di sekitar
hasutan, termasuk media, khalayak yang disasar, prasangka yang
ada di masyarakat, serta “otoritas” pelaku hasutan, dan sebagainya.
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Kelima, dampak dan dampak potensial. Ini adalah pertimbangan
terpenting dalam menilai hasutan kebencian dan menentukan
tindakan terhadapnya.
•

Berpotensi memantik aksi kekerasan terhadap target yang
dilakukan oleh pihak ketiga, baik individu maupun kelompok.

•

Memicu respon emosional dari target, seperti perasaan terhina
dan stres.

•

Mempengaruhi sikap masyarakat dengan
kebencian atau memelintirkan kenyataan.

menyebarkan

Penutup
Ruang demokrasi kita dipertaruhkan dengan maraknya hasutan
kebencian, pelintiran kebencian, dan hoaks. Hasutan dan pelintiran
kebencian itu berdampak terhadap banyak sekali hal, mulai dari
urusan kepemiluan (manipulasi ketakutan sebagai strategi kampanye
politik), urusan sosial (marginalisasi kelompok rentan), hingga soal
ideologis (sensor terhadap buku dan karya seni yang berlawanan
dengan narasi dominan). Karena itu, upaya untuk menangkalnya
tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu kerja sama banyak pihak
untuk saling berjejaring dan bahu-membahu menangkal hasutan
kebencian demi menjaga persatuan dan kerukunan.
Tawaran langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat sipil
di bawah ini tentu masih jauh dari lengkap dan mungkin juga tidak
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selamanya cocok di semua tempat. Tetapi beberapa di antaranya
bisa menjadi pemantik untuk memikirkan ide-ide lain:
1.

Pantau dan kumpulkan hoaks dan hasutan kebencian. Kita juga
bisa membuat bantahannya jika memiliki informasi dan data
yang cukup. Jika hoaks tersebut berbahaya dan dapat memicu
perpecahan, informasikan pihak berwajib dan berbagai pihak
terkait.

2.

Bangun jaringan dan mobilisasi pihak-pihak yang terkait.
Ada banyak pihak yang memiliki posisi kunci namun belum
tahu harus berbuat apa. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu
rumah tangga, politisi, seniman, dan komunitas adalah pihakpihak kunci yang patut dilibatkan. Mereka dapat diberikan
pelatihan teknis, misalnya soal cara mengenali hoaks,
membuat kontranarasi, atau pelatihan yang lebih substantif
seperti batasan hasutan kebencian, prinsip hak asasi manusia,
kesetaraan, hingga kebangsaan. Beberapa bahannya dapat
ditemukan dalam panduan ini.

3.

Mendorong penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak
menyalahgunakan wewenang. Terkadang hasutan kebencian
yang bahayanya sudah di depan mata masih saja tidak ditindak
tegas oleh aparat penegak hukum. Tapi terkadang ujaran
yang tidak berbahaya justru malah dikenakan hukuman yang
berlebihan. Masyarakat sipil perlu mengawal aparat penegak
hukum agar memahami isu dan duduk perkara yang sebenarnya
dan menanganinya sesuai dengan ketentuan demokrasi.

4.

Memperkuat media independen yang mengusung keberagaman.
Salah satu masalah besar yang juga membuat hoaks marak
belakangan ini adalah ketidakpercayaan masyarakat akan
media arus utama, yang kini cenderung partisan. Masyarakat
sipil dapat mendorong media yang lebih independen, yang
tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memiliki
kredibilitas dalam menyampaikan informasi.

5.

Ingatkan masyarakat akan manfaat toleransi dan kohesi sosial,
juga mudarat pertikaian dan perpecahan. Dengan demikian,
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masyarakat tidak akan mudah terprovokasi dan dapat menilai
kelompok mana yang menggunakan strategi memecah belah
persatuan.
6.

Pelajari praktik baik yang terjadi di berbagai konteks.
Permasalahan dan tantangan yang berkaitan dengan hasutan
kebencian dan hoaks tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa
juga dapat di berbagai belahan dunia, bahkan di negara maju
seperti Amerika dan negara-negara di Eropa. Kita bisa belajar
dari cara-cara mereka menangani permasalahan tersebut dan
menyesuaikannya dengan konteks di Indonesia.

Singkatnya, persatuan dan kerukunan bukan hanya tanggung
jawab negara, tetapi juga masyarakat. Kita mesti berperan aktif
agar tidak terhasut para pengobar kebencian yang mengambil
keuntungan dari industri ketakutan dan kekerasan. Seperti kata
Bung Hatta: “Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari
bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia
hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan
mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita
sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan
mencuri kekayaan Ibu Pertiwi.”***
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Bab 4:
Narasi, Kontranarasi, dan Narasi
Alternatif
Garis besar bab ini:
•

Hoaks dan hasutan kebencian sebagai bagian dari narasi
kebencian yang lebih besar.

•

Narasi politik memiliki dimensi-dimensi tersendiri karena
bertujuan mempengaruhi nilai dan prinsip orang.

•

Perlunya melawan narasi kebencian melalui kontranarasi dan
narasi alternatif.

Memahami Narasi
Hoaks dan hasutan kebencian adalah potongan-potongan informasi
yang mengandung narasi tertentu di baliknya. Kadang narasi itu dapat
kita pahami dengan mudah (eksplisit) dan kadang sulit (implisit).
Narasi ini dapat mempengaruhi cara pandang kita akan seseorang
atau suatu kelompok. Terutama jika kita sudah memiliki nilai atau
prinsip yang berbeda dengan kelompok tersebut. Misalnya, banyak
orang yang tidak suka kepada kelompok homoseksual meyakini
bahwa mereka adalah penyebab bencana alam meskipun tanpa ada
dukungan data dan fakta. Akibatnya, gerakan menolak homoseksual
dan hasutan kebencian terhadap kelompok tersebut semakin marak
karena mereka dianggap sebagai pembawa malapetaka. Hal ini
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adalah contoh bagaimana narasi dapat mempengaruhi pola pikir
kita dan menjadi acuan keputusan dan perilaku kita.
Setiap narasi, sesederhana apa pun, selalu memuat elemenelemen penting. Pertama adalah struktur cerita yang memperlihatkan
situasi awal, munculnya konflik atau masalah, dan penyelesaian
masalah. Kedua adalah karakter. Dalam narasi apa pun kita dapat
mengenali siapa yang menjadi karakter utama (protagonis) dan siapa
juga yang menjadi antagonis. Ketiga adalah konteks, yaitu keterangan
tempat, waktu, sejarah, dan kondisi sekitar. Keempat, hubungan di
antara karakter, baik positif maupun negatif. Keseluruhan elemen
tersebut akan membentuk makna dari narasi itu, yang menjadi
unsurnya yang kelima (lihat Gambar 4.1: Contoh narasi).
Perlu usaha bersama untuk melawan narasi kebencian apalagi
jika berkaitan dengan politik. Narasi politik mencakup segala hal yang
bertujuan mempengaruhi publik untuk mendukung pilihan politik,
ideologi, atau kebijakan tertentu. Narasi politik bisa berbentuk
kampanye, propaganda, misinformasi, maupun disinformasi.
Biasanya, narasi-narasi politik memiliki dimensi-dimensi
berikut:
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1.

Dimensi emosional: berusaha mempengaruhi orang dengan
memainkan emosinya. Ketakutan, harapan, dan amarah
sering kali menjadi emosi-emosi yang dipakai dalam narasi
ini. Misalnya: “Kami tidak terima agama kami dinistakan, kami
dizalimi!”

2.

Dimensi spasial: memberikan konteks ruang atau tempat
sehingga orang dapat memahami bahwa permasalahannya
sudah mendesak dan perlu perubahan untuk membuatnya
menjadi lebih baik. Misalnya: “Ribuan buruh Cina datang ke
negara ini untuk mengambil pekerjaan kita!”

3.

Dimensi temporal: memberi konteks yang lebih luas lagi,
menghubungkan asal mula konflik dengan kondisi masa kini
dan yang akan datang (apa yang terjadi jika karakter-karakter
tersebut melakukan hal tertentu). Misalnya: “Sejak dulu kaum
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kita selalu ditindas. Yang terjadi di masa penjajahan dulu, kita
rasakan juga saat ini. Kalau ini dibiarkan terus, mau jadi apa
anak-cucu kita nanti?”

Gambar 4.1: Contoh sebuah narasi

Kontranarasi dan Narasi Alternatif
Seringkali kita diam ketika melihat hasutan kebencian muncul dan
bertebaran. Ini bukanlah tindakan yang tepat karena melanggengkan
hasutan kebencian yang telah mengakar di masyarakat. Lalu apa
yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengembangkan kontranarasi atau
narasi alternatif.
Kontranarasi
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Kontranarasi adalah bantahan sigap dan langsung untuk
melawan hasutan kebencian. Kontranarasi bertujuan mengungkap
dan mendiskreditkan pesan berisi kebencian dan kekerasan.
Kontranarasi bisa dilakukan dengan humor, menyebarkan meme,
karikatur, atau kutipan damai. Sasaran utama kontranarasi adalah
merebut ruang publik yang sudah dipenuhi ekspresi kebencian,
menggantikannya dengan ekspresi cinta dan kedamaian. Dengan
begitu, masyarakat tidak lagi percaya dan mendengarkan penyebar
kebencian.

Gambar 4.2: Contoh meme kontranarasi kebencian dengan humor

Narasi Alternatif
Narasi alternatif bertujuan untuk melawan narasi kebencian
dalam jangka panjang. Fokusnya adalah penguatan ide-ide positif
dan mempersatukan, termasuk para penyebar kebencian. Dalam
narasi alternatif yang dicari adalah kesamaan di antara kelompok,
bukan perbedaan. Strategi ini tidak melawan hasutan kebencian
secara langsung, tetapi mempengaruhi wacana yang beredar di
publik dengan menawarkan cara-cara alternatif dalam melihat
permasalahan sosial.
Di tengah menguatnya politik identitas, sentimen keagamaan
menjadi hal yang sangat sensitif – bahkan, sedikit mengkritik
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saja bisa berakibat pidana. Perlu adanya perjumpaan di antara
kelompok-kelompok, penguatan identitas sebagai satu bangsa, dan
narasi-narasi toleran untuk melawan narasi-narasi yang membedabedakan antar-kelompok.
Salah satu contoh upaya di atas adalah pengadaan dialog
bagi penyintas dan mantan pelaku tindakan ekstremisme
kekerasan yang dilakukan Aliansi Indonesia Damai (AIDA). Dialog
ini dimaksudkan untuk membantu penyintas dan mantan pelaku
tindakan ekstremisme kekerasan untuk saling bertukar perspektif
guna memproses trauma dan memulai proses pemulihan psikologis.
Meski memakan waktu bertahun-tahun, upaya ini dapat berujung
pada munculnya narasi alternatif dalam memahami peristiwa
ekstremisme kekerasan yang dapat memfasilitasi pemulihan
hubungan antar individu maupun kohesi sosial.
Hal ini dialami langsung oleh dua perempuan penyintas peristiwa
ekstremisme kekerasan: Dwi Siti Romdhon sebagai penyintas
ledakan Bom Thamrin 2016 dan Ni Luh Erniati sebagai ketua Isana
Dewata, komunitas penyintas Bom Bali 2002 dan 2005. Ni Luh Erniati
bahkan telah menjalin hubungan persahabatan dengan Ali Fauzi
Manzi, mantan pelaku ekstremisme kekerasan, yang juga adik dari
trio pelaku Bom Bali 2002 (Ali Ghufron, Amrozi, Ali Imron).
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Gambar 4.3: Beberapa contoh narasi alternatif
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Narasi alternatif tidak memfokuskan diri pada satu kejadian
saja, melainkan mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan.
Narasi alternatif bisa dilakukan dengan meramaikan ruang publik,
daring maupun luring, dengan pesan-pesan yang mempersatukan,
membuat dialog antar agama, membuat film dan berbagai aktivitas
kebudayaan, kemah pemuda antar kelompok, dan sebagainya.
Bagan di bawah ini merangkum hubungan saling melengkapi antara
kontranarasi dan narasi alternatif:
Kontranarasi

Narasi Alternatif

Bagaimana?

Menghadapi langsung
orang yang menyiarkan
berita.

Bertujuan menciptakan
debat alternatif di
masyarakat.

Apa?

Melawan pikiran dan
menantang kepercayaan
pada otoritas tertentu,
khususnya penyebar
kebencian.

Menawarkan pandangan
yang berbeda dalam melihat
masalah.

Di mana dan
Kapan?

Skalanya kecil dan hanya Rencana berjangka panjang
memakan waktu yang
dan bercakupan luas.
singkat.

Contoh

Membongkar mitos
tentang suatu kelompok
tertentu di Indonesia
melalui informasi
kampanye publik.
Lukisan mural perayaan
keragaman atas sebuah
komentar rasis.
Pembuatan meme atau
karikatur yang menyasar
kecacatan logika
penyebar kebencian.

• Kampanye perbedaan
dan kesetaraan,
kampanye
mempromosikan hak
asasi manusia.
• Dialog di antara
kelompok-kelompok
agama dan kegiatan
kepemudaan.
• Dokumenter yang
menggambarkan
kehidupan para
pengungsi sebagai
manusia dan bukan
sebagai kriminal.
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Kontranarasi dan narasi alternatif tidak berjalan sendiri-sendiri
melainkan saling melengkapi. Selain respon reaktif kita juga perlu
proaktif membangun narasi alternatif agar terjadi perubahan yang
lebih berkelanjutan.***

50

Bab 5:
Teknik Menyusun Kontranarasi dan
Narasi Alternatif
Garis besar bab ini:
•

Menjelaskan teknik menyusun kontranarasi dan narasi
alternatif dari mendefinisikan tujuan dan target kontranarasi,
hingga pembuatan rencana aksi.

•

Menjelaskan teknik memeriksa fakta dan pengenalan berbagai
macam tools yang bisa digunakan untuk memerangi informasi
palsu.

Teknik Membuat Kontranarasi dan Narasi Alternatif
Langkah 1: analisis narasi negatif
Untuk menganalisis narasi negatif, pertama-tama, kita kembali ke
alat yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang narasi.
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Berikut ini tabel untuk menganalisis narasi negatif berdasarkan
unsur-unsur pada tool di atas.
Narasi

“Skema Kewaspadaan Umat: Aseng merebut
kepemimpinan negara”

Struktur

Eksklusif atau menyisihkan
“Indonesia adalah bangsa besar. Indonesia haruslah
dipimpin Muslim dan pribumi. Belakangan,
kepemimpinan hendak digantikan dari etnis bukan
pribumi dan agamanya bukan Islam. Presiden Jokowi
sengaja memilih Kiai Ma’ruf Amin sebagai wakil Presiden.
Dengan alasan sakit, Kiai Ma’ruf Amin diturunkan
dan digantikan Ahok (Basuki Tjahaya Purnama).
Kepemimpinan nasional akan segera direbut oleh bangsa
aseng dan non-Islam. Kita tidak bisa tinggal diam.
Bangsa kita akan semakin tersisih. Kita harus rebut.”

Karakter/
Tokoh

kita (umat Islam) vs mereka (pendukung pemimpinan
non-pribumi dan non-Islam)

Konteks

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan
demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 2017 dan
pemilihan presiden 2019 yang membelah pendukung
menjadi dua kubu: pendukung Jokowi dan pendukung
Prabowo. Narasi populisme menguat di berbagai
belahan dunia.

Hubungan

Ketidak-percayaan; kebencian; provokasi; memecah
belah

Makna/
pesan
narasi

Jangan biarkan Jokowi memenangkan pilpres
berpasangan dengan Kiai Ma’ruf Amin karena skemanya
adalah menaikkan Ahok dengan alasan kesehatan. Harus
kita lawan.

Langkah 2: menyusun narasi tandingan atau alternatif
Setelah narasi negatif telah teridentifikasi, saatnya menyusun narasi
tandingan. Untuk menyusun narasi tandingan, kita menyusun
kebalikan pada setiap komponen narasi.
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Berikut ini tabel contohnya.
Narasi

“Mendukung kepemimpinan secara kritis”

Struktur

Inklusif dan merangkul
“Indonesia adalah bangsa besar. Pemerintahan Indonesia
menggunakan sistem demokrasi. Wakil presiden bukan
bawahan presiden. Presiden tidak dapat mengganti
wakil presiden seenaknya. Untuk pergantian Wakil
Presiden pada situasi tertentu harus ada persetujuan dari
parlemen. Dukung kepemimpinan terpilih secara kritis
untuk kemajuan warga negara.”

Karakter/
Tokoh

kita bersama mereka

Konteks

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan
demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 2017 dan
pemilihan presiden 2019 yang membelah pendukung
menjadi dua kubu: pendukung Jokowi dan pendukung
Prabowo. Narasi populisme menguat di berbagai belahan
dunia. Bangsa Indonesia menghadapi pandemi covid-19,
virus yang mewabah secara internasional.

Hubungan

Kepercayaan; kebersamaan; bersikap kritis

Makna/
pesan
narasi

Dukung kepemimpinan nasional yang terpilih secara
kritis. Dukung semua kebijakan yang menguntungkan
warga. Ajukan protes secara nirkekerasan bila muncul
wacana kebijakan yang akan merugikan warga, khususnya
kelompok rentan.

Narasi di atas dapat menjadi landasan bagi pembuatan konten
kampanye yang positif dan merangkul warga bersama apapun
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perbedaan suku, bahasa, gender, dan etnisitas. Konten tersebut
dapat berupa kampanye di media sosial, seperti audio-visual di
Youtube; audio di Spotify; visual di Instagram, Twitter, Facebook,
Whatsapp, dan lain sebagainya.

Memeriksa Fakta
Media sosial adalah media komunikasi yang terbuka, interaktif,
masif, dan cepat. Kecenderungan seseorang ketika mendapatkan
sebuah informasi adalah segera meng-copy-paste, mengunggah
ulang, dan menyebarkannya ke orang atau kelompok lainnya. Hal
ini tentu berbahaya jika informasi tersebut ternyata berisi hoaks dan
hasutan kebencian.
Karena itu, klarifikasi dan menemukan fakta sebuah informasi
menjadi salah satu kunci dari literasi publik agar tidak terlibat
menyebarkan kebohongan dan ikut menyebarkan hasutan
kebencian. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memeriksa
apakah informasi yang beredar itu benar atau salah.
Langkah 1: Cari sumber rujukan yang terpercaya
Peranan sumber rujukan sebuah berita menjadi penting ketika
melakukan pengecekan fakta atau ketika akan menyusun bantahan
atas hoaks yang beredar. Gunakanlah sumber-sumber dari media
yang dapat dipercaya, penjelasan dari sumber pertama, dari
pemegang otoritas, atau pihak-pihak yang berwenang lainnya. Di
Indonesia sendiri ada Dewan Pers yang merilis daftar lembagalembaga resmi yang telah mendaftarkan diri di Dewan Pers. Selain
itu, ada pula sertifikasi IFCN atau International Fact Checking
Network yang dikeluarkan oleh Poynter, sekolah jurnalis di Florida,
Amerika Serikat. Sudah ada lima media/platform Indonesia yang
mendapat sertifikasi ini, antara lain liputan6.com, Kompas.com,
Tirto.id, Tempo.co, dan Mafindo.
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Informasi lebih lanjut tentang IFCN:
https://www.poynter.org/tag/ international-fact-checking-network/
Informasi tentang media yang terdaftar di Dewan Pers:
https://www. poynter.org/tag/international-fact-checking-network/
Beberapa kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah sudah
bergerak menangkal hoaks. Mereka saling bekerjasama membuka
pengaduan masyarakat, saling tukar informasi, berdiskusi, dan
melakukan verifikasi hoaks yang beredar di masyarakat. Berikut
adalah beberapa media atau jaringan di Indonesia yang melakukan
pengecekan fakta:
•

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) memiliki banyak
sarana cek fakta, seperti turnbackhoax.id, Fanpage di Facebook:
Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Hoax Buster Tools,
Komunitas digital anti hoax, Indonesia hoaxes community,
Indonesian Hoax Busters, dan Sekoci Hoaxes.

•

Mafindo juga bekerjasama dengan Aliansi Media Siber Indonesia
yang menghasilkan cekfakta.com.

•

Rubrik cek fakta di media yang sudah tersertifikasi IFCN, seperti
Tempo.co, Tirto.id, Liputan6.com, Kompas.com.

•

Laman stophoax.id milik Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI

•

Berbagai komunitas anti hoaks daerah seperti Batam Anti
Hoaks(Bantax), Jabar saber hoaks, dll.

Langkah 2: Amankan bukti
Ada kemungkinan pelaku pertama penyebar hoaks telah menghapus
atau menonaktifkan akunnya ketika kita melakukan pengecekan
fakta. Kita perlu mengamankan bukti lewat screenshoot, mengunduh
seluruh isi jika berupa video, karena terkadang dalam materi video
hasutan kebencian terdapat pemenggalan, penyuntingan, atau
manipulasi. Keaslian bahan atau informasi menjadi tuntutan utama
55

Binadamai dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

yang harus dimiliki sebelum melakukan bantahan.
Langkah 3: Gunakan tools untuk memeriksa fakta
Di internet, beredar perangkat gratis dan mudah untuk memeriksa
fakta atau keaslian sebuah informasi, baik berupa foto, video, lokasi
dan lain- lain. Berikut beberapa perangkat pemeriksa fakta:
•

Pencarian lewat Google Search di laman google.com

•

Pencarian gambar dapat menggunakan Google image di laman
images.google.com dan TinEye di lama tineye.com

•

Pencarian lokasi dapat menggunakan Google maps di laman
google.com/maps, street view di laman google.com/streetview,
google earth di laman earth.google.com

Salah satu alat praktis untuk melakukan pengecekan fakta
adalah Hoax Buster Tools (HBT) buatan Mafindo yang dapat diunduh
di Google Play. Hoax Buster Tool adalah alat untuk mengecek dan
verifikasi informasi (artikel, foto, video) yang mengandung unsur
kebohongan. Aplikasi ini bisa Anda unduh di pranala : http://
tbh.id/888 atau dengan scan QR code Video tutorial penggunaan
aplikasi ini dapat diakses di pranala ini: https://www.youtube.com/
watch?v=wyyq2IaN6rA&t=12s
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Gambar 5.2: QR code untuk unduh aplikasi (kiri) Tampilan aplikasi Hoax
Buster Tools (kanan)

Langkah 4: Susun bantahan dan sebarkan
Susun bantahan dengan bukti dan argumen yang kuat setelah
mengamankan bukti dan cek fakta. Bukti dan argumen harus kuat
supaya tidak mudah dibantah atau dimentahkan. Sebarkan hasilnya
ke masyarakat luas baik melalui Facebook, Twitter, Instagram,
WhatsApp, maupun media sosial lainnya setelah melakukan
pemeriksaan fakta. Sertakan juga komentar atau kesimpulan atas
hoaks tersebut dengan narasi yang sederhana dan mudah dipahami.
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Gambar 5.3: Contoh Bantahan oleh Mafindo
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Bab 6:
Strategi Menyebarkan Konten
Kontranarasi dan Narasi Alternatif
Garis besar bab ini:
•

Melawan hasutan kebencian dengan kontranarasi dan
merancang rencana aksi.

•

Merencanakan momentum yang tepat untuk meluncurkan
gerakan.

•

Mengajak media untuk terlibat.

•

Merangkul orang-orang berpengaruh.

•

Libatkan banyak pihak.

Hasutan kebencian dalam bentuknya yang paling berbahaya
dapat memicu kekerasan fisik dan psikologis. Dalam beberapa
kasus, hasutan kebencian menjadi alat politik untuk menghimpun
dukungan mengerahkan massa. Kemarahan massa itu bisa dipicu
ujaran provokatif satu arah untuk menyasar pihak lain, tapi bisa
juga dipicu pelintiran terhadap ujaran pihak lain yang dianggap
provokatif. Strategi dua arah ini disebut Cherian George sebagai
pelintiran kebencian. Rekayasa kemarahan dan ketersinggungan
ini kerap digunakan politisi untuk mengeksploitasi politik identitas
dalam ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.
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Hasutan dan pelintiran semacam itu harus ditangkal
dengan upaya bersama di berbagai lini. Mulai dari upaya-upaya
penanggulangan jangka pendek hingga pendidikan publik yang
lebih berjangka panjang. Semuanya berjalan beriringan dan saling
memperkuat. Hasutan berbahaya yang sudah di depan mata tentu
tidak bisa ditanggapi dengan pendidikan toleransi, misalnya. Tapi
terus-terusan menangkis hasutan akan sangat melelahkan jika
tidak ditopang langkah jangka panjang seperti pendidikan dan
penggalangan dukungan.
Sekarang ini, para produsen, penyebar, dan pemelintir kebencian
mempunyai jaringan yang luas dan modus yang canggih. Contohnya
adalah Saracen dan Muslim Cyber Army (MCA), yang menurut
penyelidikan polisi, punya struktur organisasi, jaringan, kapasitas
teknologi informasi, sumber dana dan modus kerja yang cukup rapi.
Para pembuat ujaran tandingan yang mengusung keragaman dan
pembelaan terhadap kelompok rentan mestinya tidak boleh kalah
oleh mereka.
Langkah-langkah Menyebarkan Konten
Pada tahap ini, kita akan berhubungan langsung dengan narasi
kebencian dan mulai melawannya. Banyak aksi yang dapat
dilakukan, tergantung dengan strategi yang sudah disepakati
bersama. Di bawah ini empat langkah yang penting dilakukan (lihat
Gambar 6.1).
Langkah 1: Rencanakan Momen dan Waktu Peluncuran Kontranarasi
Tahap ini adalah awal untuk memperkenalkan kontranarasi ke publik.
Perlu dipastikan momen dan waktu yang tepat supaya semakin
banyak audiens dan media yang tertarik dengan kontranarasi
yang dibuat. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam langkah ini
adalah: tentukan tanggal peluncuran, cari momentum yang pas,
buat peluncuran yang menarik, buat supaya publik mengantisipasi
peluncuran ini, buat komitmen dari awal, gunakan bahasa yang
sesuai dengan audiens, dan ajak orang dengan berbagai latar
belakang supaya semakin menarik perhatian dan memperluas
cakupan kontranarasi.
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Gambar 6.1: Langkah-langkah menyebarkan konten

Langkah 2: Ajak Banyak Media untuk Terlibat
Pengikutsertaan media seharusnya sudah dilakukan sepanjang
proses pembuatan kontranarasi ini. Media adalah kendaraan yang
memungkinkan kita memiliki ruang lebih untuk menyampaikan
kontranarasi dan mendistribusikannya ke berbagai audiens. Dengan
demikian, jangkauan yang efisien dan lebih luas dapat terlaksana.
Tentunya ada pertimbangan- pertimbangan khusus dalam memilih
suatu media, disesuaikan dengan tujuan dan target dari kontranarasi
itu sendiri. Jangan meremehkan peran media-media kecil, seperti
koran dan radio komunitas, TV lokal, majalah mahasiswa, dsb.
Terkadang platform ini lebih efektif untuk mencapai target di level
komunitas.
Langkah 3: Ajak Orang-orang Berpengaruh
Orang-orang berpengaruh dapat menjangkau audiens yang lebih
luas dan memengaruhi para pengikutnya untuk terlibat. Mereka
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bisa datang dari beragam latar belakang, politisi, akademisi, atlet,
pemusik, dsb. Mereka memiliki jumlah pengikut yang banyak
sehingga memungkinkan untuk mendapat audiens banyak dalam
waktu singkat. Tentu perlu diperhatikan pula orang-orang yang
dapat merepresentasikan topik kontranarasi kita, misalnya mereka
yang memang memiliki perhatian khusus terhadap isu yang kita
bahas. Pastikan kita tidak memilih orang-orang yang justru pernah
mendukung narasi kebencian terhadap kelompok rentan seperti
perempuan, minoritas agama, difabel, dan lainnya..
Langkah 4: Ikutsertakan semua pihak yang terlibat
Ingat bahwa dibalik narasi kebencian yang disebar, ada unsur manusia
yang terlibat di dalamnya. Mengajak orang dari kedua kelompok
memang menjadi tantangan tersendiri, tetapi aksi ini perlu dilakukan
untuk menjangkau lebih banyak orang dan kelompok. Hal ini
penting karena isu-isu yang dapat dijadikan bahan narasi kebencian
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat
membuka dialog dari kedua pihak. Untuk itu, selain perlu pemilihan
yang sangat hati-hati, perhatikan pula tujuan dari kontranarasi ini.
Pastikan konten yang disebar tidak ambigu. Pertimbangkan apakah
orang lain dapat menyalahgunakan informasi yang Anda sebarkan
untuk memberikan gambaran yang salah dan membahayakan orang
lain. Ingat bahwa konten yang disebar, baik online maupun offline,
mudah disalahpahami dan menyebabkan adanya ketersinggungan
jika tidak dibahasakan dengan baik. Jangan menyebarkan hal apa
pun yang dapat mengganggu privasi dan keamanan orang lain.
Periksa kembali jika Anda kurang yakin.

Ujaran Kebencian di Ranah Daring (Online)
Penjelasan di atas sebenarnya berlaku umum yang bisa dilakukan
dalam setting offline maupun online. Anda bisa menggunakan
pengetahuan di atas untuk membantu pekerjaan Anda di ranah
offline, seperti ceramah, diskusi, dan silaturahmi. Tidak bisa
dimungkiri, hoaks dan ujaran kebencian paling banyak beredar di
ranah online, baik melalui media sosial seperti (Facebook, Twitter,
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Instagram, dsb) atau aplikasi pesan instant (seperti WhatsApp,
Telegram, dan Line). Perlu cara dan pendekatan yang khusus pula
untuk melakukan kampanye di ranah online.
Beberapa hal ini yang perlu dipahami terkait dunia online
dibandingkan offline adalah sebagai berikut:
•

Internet tidak memiliki lokasi yuridis tertentu sehingga
mempersulit proses penindakan ujaran kebencian di media
sosial. Dalam banyak kasus, ujaran kebencian yang ditujukan
pada seseorang di Jakarta ternyata dilakukan oleh orang dari
provinsi bahkan negara lain. Hal ini berdampak pada proses
penegakan hukum yang memerlukan usaha lebih untuk
menyelesaikan perkara ini.

•

Sulitnya mengontrol perilaku orang dalam dunia siber. Interaksi
di internet tercipta karena pengguna-penggunanya sendiri.
Model seperti ini sulit untuk dipantau pihak luar dan pemerintah.
Meskipun memungkinkan untuk memblokir situs atau bahkan
menghapus konten tertentu, sangat mudah pula untuk
membuat situs dan konten baru atau meluncurkan ulang ujaran
kebencian yang sama. Di sisi lain, upaya untuk mengontrol
internet juga kontroversial karena bagaimanapun semua orang
merasakan kemudahan-kemudahan yang diberikan internet.
Mengontrol dan memonitor internet memengaruhi kebebasan
orang dalam menggunakan internet.

•

Hukum pasar juga berlaku dalam penyediaan konten di ranah
online. Hal yang kontroversial, termasuk yang mengandung
ujaran kebencian, banyak disukai orang dan mendatangkan
keuntungan bagi penyedia ujaran kebencian. Sejauh ini
penyedia media online seperti Facebook, Twitter, dan YouTube
memiliki aturan terkait ujaran kebencian yang sedikit banyak
berpengaruh pada beredarnya ujaran kebencian di platformplatform tersebut.

Setiap platform sosial media memiliki fitur unik yang bisa
dimanfaatkan untuk media kontranarasi. Contohnya Facebook yang
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memungkinkan kita untuk meluncurkan berbagai media dalam satu
kali posting, baik teks, foto, dokumen, surel, film, juga perasaan yang
kita alami saat itu. Fitur-fitur ini dapat dimanfaatkan untuk membuat
kontranarasi yang paling menarik dan paling informatif, misalnya
dengan pantun, puisi, lagu, atau melampirkan hasil kajian dari
lembaga yang terpercaya sebagai bentuk kontranarasi. WhatsApp
juga memiliki fitur yang kurang lebih sama dengan Facebook.
Bedanya, karena WhatsApp adalah aplikasi untuk pesan instan,
perputarannya bisa jadi lebih cepat daripada Facebook. Apalagi jika
kontranarasi disebarkan di grup dengan banyak anggota.
Selain fitur, target audience juga bisa ditentukan dari media
sosialnya. Untuk Facebook dan WhatsApp di Indonesia, penggunanya
berasal dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Berbeda dengan
Instagram dan Line yang lebih popular di kalangan anak muda.
Mengenali karakter, fitur, dan popularitas di kalangan pengguna
akan membuat penyebaran narasi perdamaian lebih efisien.
Satu hal yang terdapat pada berbagai media sosial maupun
aplikasi pesan instan, adalah penggunaan hashtag (#). Seringkali
kita melihat pesan ditonjolkan dalam beberapa kata yang menarik
dan mudah diingat. Tagar berperan sebagai “kategori” dan seringkali
dituliskan bersamaan dengan posting lain, sebagai penanda
bahwa posting tersebut masih berhubungan dengan tagar tersebut
sehingga memudahkan pencarian. Fungsi ini bisa ditemukan di
berbagai media sosial dan terbukti efektif untuk mengampanyekan
berbagai pesan, baik yang positif maupun negatif. Contoh tagar yang
sempat populer adalah #KamiTidakTakut, #PrayForLombok, atau
#LawanHoax dan lainnnya.***
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BAGIAN II:
AGAMA, TRANSFORMASI KONFLIK, DAN
BINADAMAI:
WAWASAN DAN KETERAMPILAN

BAB 7:
Agama, Nirkekerasan, dan Binadamai

Garis besar bab ini:
•

Agama mengandung nilai dan landasan yang kuat untuk
dikembangkannya aksi-aksi nirkekerasan dan binadamai.

•

Nirkekerasan dan binadamai tidak sama dengan ketundukan
dan kepasifan, tetapi justru adalah aksi dan sarana yang kuat
untuk mendorong perubahan.

•

Aksi nirkekerasan dan binadamai dapat menjadi alternatif yang
lebih efektif dibanding aksi kekerasan dan terorisme.

Sering sekali kita mendengar ungkapan bahwa semua agama pada
hakikatnya mengajarkan perdamaian dan tidak membenarkan
kekerasan. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak sedikit
orang yang masih melakukan atau mendukung aksi-aksi kekerasan
atas nama agama. Begitu juga, citra agama sebagai sumber
kekerasan masih sangat melekat di benak banyak orang.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu alasan mengapa
agama begitu mudah dilekatkan dengan kekerasan barangkali
adalah karena setiap agama memiliki klaim kebenaran dan juga
misi untuk menegakkan kebenaran tersebut. Sementara itu, banyak
penganut agama yang masih menyalahpahami perdamaian dan
nirkekerasan sebagai kompromi dan kepasifan, yang berlawanan
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dengan misi tersebut. Karena itu, tantangan yang dihadapi umat
beragama dewasa ini adalah menjalankan misi keagamaan tanpa
menimbulkan benturan, kekerasan dan kerusakan, tetapi justru
membawa kemaslahatan; menebarkan kebaikan kepada semua
kalangan, tanpa mengkompromikan keyakinan, tetapi justru
memperkokohnya.
Bab ini ingin menyampaikan bahwa tantangan di atas paling
mungkin dijawab lewat aksi nirkekerasan dan binadamai. Hal
ini harus dimulai dengan meluruskan kesalahpahaman tentang
nirkekerasan dan binadamai di kalangan umat beragama. Setelah
itu, bab ini akan menunjukkan bahwa nirkekerasan dan binadamai
tidak hanya memiliki landasan kuat dalam ajaran-ajaran agama,
tetapi juga jauh lebih efektif mencapai tujuan yang diharapkan
dibanding aksi-aksi kekerasan, sehingga harus lebih diutamakan.
Lima tradisi keagamaan utama yang berpotensi mendukung
nilai nirkekerasan dan binadamai akan dipilih. Kelima agama
tersebut dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang agama
para penyuluh agama di Indonesia, yaitu Hinduisme, Buddhisme,
Konfusianisme, Kekristenan (Katolik dan Protestan), serta Islam.
Nilai-nilai agama dan tradisi lokal, meskipun sama pentingnya
dengan nilai-nilai agama-agama di atas, tidak dicakup di sini karena
pertimbangan tersebut, tetapi dapat dibicarakan dalam sesi-sesi
diskusi.

Meluruskan Kesalahpahaman tentang Nirkekerasan dan
Binadamai
Banyak kalangan masih mengabaikan dan menyepelekan aksi
nirkekerasan dan binadamai karena kekurangpahaman mengenai
hakikat dan kekuatan kedua konsep tersebut. Selama ini, damai
seringkali hanya dimaknai secara sempit sebagai ketenangan,
keselamatan, kepasrahan, dan bahkan kompromi. Perdamaian
juga umumnya dipahami sebagai gencatan senjata atau perjanjian
mengakhiri pertikaian. Padahal, perdamaian yang hakiki tidak
hanya mensyaratkan tiadanya kekerasan langsung atau pertikaian,
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tetapi juga sirnanya kekerasan yang lebih luas pada tataran sistem
dan budaya (lihat Gambar 7.1).

Gambar 7.1: Ilustrasi Kekerasan dan Perdamaian

Demikian halnya, istilah nirkekerasan juga sering dimaknai
dengan salah kaprah sebagai “tanpa aksi”, berdiam diri, dan tidak
bernyali. Akibatnya, aksi nirkekerasan sering dianggap sebagai
konsep yang menjemukan dan menunjukkan kepasrahan. Padahal,
nirkekerasan justru menuntut adanya aksi dan penolakan untuk
diam dan tunduk, sehingga tidak jarang melibatkan ketegangan.
Karena itu, istilah yang digunakan pada bab ini adalah “binadamai” (peacebuilding) yang lebih luas, bukan “jaga-damai”
(peacekeeping) atau “cipta-damai” (peacemaking) yang biasanya
terkait dengan penanganan konflik atau kekerasan (lihat Galtung
1976: 302). Dalam pengertian ini, upaya-upaya pengentasan
kemiskinan, pemberantasan narkoba, pemupukan toleransi, dan
pembelaan kaum yang terpinggirkan, bisa juga disebut sebagai
upaya-upaya bina-damai (lihat Gambar 7.2).
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Gambar 7.2: Jaga-Damai, Cipta-Damai, Binadamai
“Jaga-Damai”
(Peacekeeping)

“Cipta-Damai”
(Peacemaking)

“Bina-Damai”
(Peacebuilding)
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memisahkan
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Fokus
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kerukunan

Kata kunci

Paradigma Nirkekerasan dan Binadamai dalam Ajaranajaran Agama
Di bawah ini disampaikan uraian singkat mengenai dukungan
agama-agama kepada nirkekerasan dan binadamai.
Hinduisme
Di antara ajaran Hindu yang paling mendukung aksi nirkekerasan
dan binadamai barangkali adalah keyakinan bahwa dunia dan
alam semesta adalah perwujudan dari keselarasan kosmik. Dalam
Hinduisme, para dewa dan dewi ada dalam unsur alam: tanah, air,
angin dan api.
Karena itu, bagi umat Hindu, kehidupan ada dalam segala hal
dan harus dihormati. Dalam Kitab Weda, misalnya, ada kidung puji70
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pujian untuk dewa hutan, matahari, bulan dan Ibu Gangga. Ajaranajaran Hindu banyak mengilhami aksi-aksi nirkekerasan untuk
melawan perusakan lingkungan dan melindungi kelestarian alam.

Prinsip Hindu terkait alam semesta tampak dalam Gerakan Chipko
(harfiah: memeluk, merangkul), yang berjuang melindungi hutan
dengan merangkul pohon. Bermula di India pada 1974, para
perempuan dengan gagah berani menghadang para penebang
kayu yang telah mengantongi izin dan tak gentar melindungi pohon
dengan memeluknya. Bagi orang Chipko, pohon adalah kehidupan
mereka. Jika pohon mesti ditebang, mereka harus dibunuh terlebih
dahulu.
Gambar 7.3: Gerakan Chipto di India

Buddhisme
Menurut Kitab Dhammapada, ayat 202, Gautama Buddha berkata,
“Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kedamaian.” Dalam
ajaran Buddha, kedamaian batiniah menjadi pijakan yang di atasnya
perdamaian sosial yang lebih besar diciptakan. Kedamaian lahiriah
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di masyarakat tidak mungkin terwujud jika batin dan pikiran diri
masih dikungkung oleh keinginan mementingkan diri sendiri dan
kemarahan dan angan-angan. Untuk menyemai perdamaian, tiga
keinginan ini mesti ditaklukkan.
Hanya individu yang mencapai tingkat kepribadian tertinggi
atau paurushodaya yang mampu menunjukkan jalan pembebasan
kepada yang lainnya. Ajaran Buddha untuk menginsafi setiap
tindakan dan tidak memaksakan kehendak atau menang
sendiri, sangat kondusif bagi aksi nirkekerasan dan binadamai.
GERAKAN SARVODAYA
Prinsip Buddha terkait kedamaian batiniah dan lahiriah tercermin
dalam gerakan Sarvodaya Shramadana di Sri Lanka. Menurut
falsafah gerakan ini, perjuangan untuk menyucikan batin dan
pikiran mesti berlanjut ke perjuangan membenahi rantai sosialekonomi yang tidak adil dan memperbudak manusia. Berawal dari
1958, gerakan ini berkembang selama dua dasawarsa ke seantero
negeri, menularkan semangat swadaya dan kemandirian.
Konfusianisme
Konfusianisme mempunyai suatu kerangka etis yang kokoh mengenai
perilaku hubungan manusia. Di antara kebajikan-kebajikan yang
diusung Konfusianisme, jen barangkali adalah yang terpenting. Ia
mengandung makna welas asih, kebajikan, kebesaran dan kebaikan
hati. Konsep etik ini menyiratkan penghormatan kepada martabat
segenap manusia di mana pun berada.
Dalam menyelesaikan konflik dan pertikaian secara damai,
yang mensyaratkan itikad baik dan penghormatan terhadap
martabat para pihak, jen dapat menjadi rujukan. Seseorang yang
memiliki jen akan mengutamakan “kebesaran hati” tanpa melihat
sekat-sekat kelompok dan bangsa, karena orang yang memiliki
jen mengetahui bahwa di berbagai penjuru dunia, semua manusia
adalah bersaudara.
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Kekristenan (Katolik dan Protestan)
“Berbahagialah para pembawa perdamaian,” demikian bunyi ayat
Injil terkenal dari “Khotbah di atas Bukit” (Matius 5:9). Perdamaian
merupakan unsur yang penting dalam Kekristenan. Selain itu, seperti
tersirat dalam ayat ini, perdamaian tidak datang dengan sendirinya,
melainkan harus diciptakan dan dibangun.
Yesus mengajarkan bahwa perdamaian dapat diwujudkan
dengan bertindak adil kepada semua orang dan melindungi
kaum yang lemah. Khotbah pertama Yesus di bait suci seperti
termaktub dalam Lukas 4:18-19 menyebutkan bahwa Dia datang
untuk “menyampaikan kabar gembira kepada kaum papa…
pembebasan kepada para tawanan, penglihatan bagi yang
buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas, dan untuk
memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.” Itulah sebabnya
Tuhan memberkati mereka yang mengupayakan perdamaian dan
persaudaraan.
Misi Yesus yang diungkapkan dalam khotbah pertama banyak
menginspirasi tokoh-tokoh Kristen seperti Pendeta Martin Luther
King Jr. (1929-1968), yang melakukan aksi nirkekerasan untuk
menentang diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam di
Amerika Serikat, atau Uskup Agung Oscar Romero (1917-1980), yang
menjadi martir demi membela kaum papa di El Salvador.
Di Indonesia, kepeloporan sejenis ditunjukkan misalnya
oleh Pendeta Merry Kolimon, yang belakangan ini gigih
memperjuangkan rekonsiliasi antara umat Kristen Nusa Tengga
Timur dengan keluarga mantan tertuduh aktivis Partai Komunis
Indonesia (PKI) setempat. Contoh lainnya adalah Pendeta Jacky
Manuputty di Maluku, yang mempertaruhkan nyawanya untuk
menghentikan konflik Muslim-Kristen pada masa transisi demokrasi
di Indonesia dan terus berjuang melawan para perusak lingkungan
hingga kini (lihat Rafsadi, 2017 dan Wahyoningroem, 2017).
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Islam
Ada setidaknya dua unsur utama dalam Islam yang mendukung
perdamaian. Pertama adalah prinsip tauhid yang tercermin dalam
syahadat atau ikrar keimanan. Kedua adalah penentangan terhadap
ketidakadilan seperti ditegaskan dalam Alqur’an dan dicontohkan
oleh teladan kenabian.
Syahadat dimulai dengan penafian: Tidak ada tuhan. Ini
menyiratkan semangat pemberontakan terhadap seluruh tatanan
dan perhambaan, untuk dapat tunduk kepada satu- satunya
otoritas, yaitu Allah. Penyerahan diri kepada kehendak Tuhan ini,
yang merupakan makna harfiah kata “Islam”, menegaskan kesatuan
manusia dan mengakhiri dominasi manusia atas manusia lain.
Perintah untuk melawan tatanan yang tidak adil untuk
membela kaum mustadh`afin (yang tertindas) ini ditegaskan dalam
QS. An-Nisa ayat 75. Dalam ayat tersebut, setiap Muslim diwajibkan
untuk “memerangi” ketidakadilan dan bukan justru melakukan
ketidakadilan; untuk melawan penindas dan bukan malah menjadi
penindas. Kecenderungan-kecenderungan kepada aksi demi
perubahan bagi kehidupan yang lebih baik itu merupakan unsur
Islam yang mendukung nirkekerasan dan binadamai.
Lebih dari setengah abad yang lalu, Abdul Ghaffar Khan (18901988), yang dijuluki “Gandhi dari Perbatasan”, mendirikan Khudai
Khidmatgar (Hamba Allah) untuk mendorong pembaruan sosial,
politik dan ekonomi di perbatasan barat laut anak benua India,
tempat kaum Pasthun berada. Seorang pemimpin Muslim yang
berwibawa, Khan memimpin gerakan kemerdekaan melawan
pemerintahan British Raj. Upaya-upayanya itu dilakukan tanpa
kekerasan. Untuk menjadi anggota kelompoknya, orang-orang
Pasthun disyaratkan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah
menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan metode-metode
konstruktif.
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Aksi Nirkekerasan dan Binadamai sebagai Alternatif
Selain karena telah diserukan oleh ajaran-ajaran agama, aksi-aksi
nirkekerasan dan binadamai juga seharusnya lebih diutamakan
karena memang lebih efektif dibanding cara-cara kekerasan. Sebuah
studi yang mengkaji ratusan kampanye kekerasan dan nirkekerasan
dari 1900 sampai 2006 menemukan bahwa kampanye nirkekerasan
hampir dua kali lipat lebih berhasil dibanding kampanye dengan
kekerasan (lihat Chenoweth & Stephan, 2011; Schock, 2015).
Seperti sudah disinggung di atas, contoh-contoh aksi
nirkekerasan dan binadamai yang diilhami oleh ajaran agama
sebetulnya tidak sedikit. Namun karena ketidakacuhan, kasuskasus tersebut seringkali luput dari perhatian. Yang selalu menjadi
pusat perhatian adalah aksi-aksi kekerasan yang didorong ajaran
agama seperti konflik komunal dan terorisme yang dampaknya
justru merusak dan merugikan, alih-alih membawa perbaikan dan
kemaslahatan.
Meskipun demikian, kekerasan berlatarbelakang agama tidak
cukup dilawan dengan kecaman atau pengelakan, misalnya dengan
mengatakan bahwa pelaku kekerasan itu tidak beragama atau agama
tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan kekerasan. Hal ini
karena banyak penganut agama yang masih meyakini kekerasan
sebagai satu-satunya jalan ke arah perubahan. Jadi, terorisme dan
kekerasan harus dilawan dengan dan diubah ke dalam bentukbentuk yang lebih konstruktif.
Di sinilah aksi nirkekerasan dapat menjadi alternatif terorisme,
persis karena ada kesamaan penting antara keduanya, yaitu:
Semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan kerelaan untuk
mati demi cita-cita mulia (lihat Anand, 2015). Namun demikian,
terdapat dua perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu:
Penafian orang yang tak berdosa, dan pengorbanan manusia
sebagai objek. Terorisme tidak dapat dijadikan pilihan karena
mengorbankan orang tak berdosa dan merendahkan manusia yang
kedudukannya dilindungi dalam ajaran-ajaran agama.
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Aksi nirkekerasan dapat menjadi alternatif aksi kekerasan
jika kesamaan antara keduanya diangkat dan perbedaan antara
keduanya diatasi. Banyak contoh pemuka agama yang berjuang
dengan gagah berani, bahkan rela mati, melawan para penjajah dan
penindas, tanpa kekerasan dan tanpa mengorbankan tujuan ilahiah.
Dengan begitu hakikat dan cita-cita agama sebagai pembawa damai
dapat terwujud dan lestari.***
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Bab 8:
Analisis dan Transformasi Konflik
Garis besar bab ini:
•

Memperkenalkan gagasan “segitiga konflik” dan hubungan
antara konflik dan kekerasan.

•

Mengidentifikasi fase konflik yang tengah berlangsung dan
melibatkan siapa saja.

•

Mengenali posisi, kepentingan, dan kebutuhan setiap aktor di
balik konflik.

•

Menyajikan pilihan-pilihan tindakan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (di tingkat daerah, nasional, atau, bila perlu,
tingkat internasional) dengan tujuan pengambilan keputusan
dan tindakan pencegahan.

Konflik dan Kekerasan
Entah dari mana asalnya, ketika mendengar kata “konflik”, kita
biasanya menghubungkan dengan situasi perselisihan, sengketa,
pertarungan, perkelahian, perusakan, kerusuhan, perusakan,
pertempuran, kekerasan, dan perang. Padahal, menurut pakar
konflik dan binadamai, “konflik” adalah situasi yang tidak mungkin
dihindari karena kita makhluk sosial, sementara kekerasan bisa kita
jauhi (Galtung, 1966).
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Mengapa demikian? Hubungan seseorang dengan orang lain
dikatakan dicirikan oleh konflik ketika memenuhi tiga syarat yang
dikenal dengan segitiga A-B-C:

Gambar 9.1: Ilustrasi Kekerasan dan Perdamaian

A.

Attitude (sikap): menyangkut aspek kognisi atau pikiran seperti
gambaran tentang “musuh” dan emosi seperti rasa permusuhan,
yang dialami pihak-pihak yang terlibat konflik.

B. Behavior (perilaku): kegiatan, perkataan, dan perilaku aktual
yang terpecah dan merusak hubungan pihak-pihak yang terlibat.
C.

Context (situasi): ketidakselarasan tujuan, kebutuhan, dan
kepentingan berbagai pihak. sumbernya: struktur sosial, nilai
sosial, kelangkaan, atau kompetisi.

Singkatnya, konflik harus terdiri dari tiga unsur di atas, yakni
situasi perselisihan akibat ketidakselarasan tujuan, melibatkan
sikap dan rasa permusuhan, dan menuangkannya dalam perkataan
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dan perilaku. Situasi ini bisa berakhir damai jika diambil jalan keluar
negosiasi atau berakhir kekerasan jika tidak menemukan jalan keluar
lain selain kekerasan.
Sepak bola bisa menjadi ilustrasi. Sebelas pemain Tim A
bertanding melawan 11 pemain Tim B. Mereka berada dalam
situasi (context) ketidakselarasan tujuan, di mana Tim A bertujuan
merebut bola dan menjebloskan ke gawang Tim B, dan begitu juga
sebaliknya. Kesebelasan Tim A bersikap (attitude) dalam pikirannya
untuk tidak menyerahkan penguasaan bola kepada kesebelasan
lawan. Dalam hal ini, kesebelasan Tim A akan berperilaku (behavior)
seperti menendang, menyundul, dan membagi bola hanya dengan
kesebelasannya untuk menghasilkan goal ke kandang lawan.
Kedua kesebelasan dalam hal ini tengah berada dalam “konflik”.
Jika ada pelanggaran, kedua kesebelasan bisa bersalaman dan main
lagi (damai), dan bisa juga baku pukul dan baku lempar (kekerasan).
Dengan demikian, konflik belum tentu berarti kekerasan, sebab
konflik bisa juga diselesaikan dan disalurkan dengan nirkekerasan
atau tanpa kekerasan.

Tahapan konflik
Mengingat konflik dapat berakhir perdamaian atau kekerasan, maka
setiap konflik melewati tahap-tahapan tertentu (lihat Gambar 9.2).
Konflik tidak pernah muncul tiba-tiba. Konflik dimulai dari
perbedaan-perbedaan. Beda identitas, beda etnis, beda gender,
beda agama, beda warna kulit, hingga beda pilihan politik. Akibat
ketidakselarasan tujuan, perbedaan tersebut kemudian mulai
dipandang sebagai ancaman. Biasanya persepsi bahwa beda
sebagai ancaman diungkapkan dalam beragam stigma. Misalnya,
“Jangan menikah dengan orang Sunda, mereka pemalas”; “Jauhi
orang Maluku, mereka kasar”; atau “Hindari berteman dengan orang
China, kalau tidak nanti hartamu akan dikuras”; dan seterusnya.
Dalam situasi konflik, pernyataan-pernyataan demikian di warung
kopi mengandung makna dan memecah belah.
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Gambar 9.2: Ilustrasi Kekerasan dan Perdamaian

Setelah melabeli pihak lain sebagai ancaman, lama kelamaan
ada orang yang mencari-cari kesalahan orang yang dilabeli. Misalnya,
seorang pengusaha Tionghoa belum bisa bayar anak buahnya
karena belum ada uang. Situasi ini kemudian dijadikan kasus oleh
pihak yang tidak suka dan membesarkan pandangan bahwa “orang
Cina mengeksploitasi pegawai lokal.”
Semakin lama stigma di atas dengan meluas dan dipercayai
oleh banyak orang yang tidak tahu duduk persoalannya. Mereka
kemudian berkumpul dan mempersiapkan protes dengan semua
alat yang dimiliki. Ketika massa sudah berkumpul dan diteriaki
dengan bermacam cacian dan makian, bisa jadi menggerakkan
orang untuk mulai melempar apa saja yang mereka pegang. Dan,
akhirnya kekerasan mereka lakukan.
Sampai di sini, kita menyaksikan bahwa dari konflik ke kekerasan
membutuhkan waktu tertentu. Inilah yang terjadi pada kasus seperti
kekerasan di Cikeusik kepada anggota Ahmadiyah; pembakaran
masjid di Tolikara, perusakan gereja di Aceh Singkil, dan pembakaran
vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari perseteruan awal ke
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pecahnya kekerasan melalui beberapa tahap atau fase yang sering
kali luput dari perhatian kita.
Berdasarkan tahapan di atas, kekerasan sebetulnya bisa
dihindari. Dalam banyak kasus, membangun komunikasi, berbagai
perasaan, berbagi kemungkinan masa depan pasca konflik
kekerasan, dan rekonsiliasi setelah melewati masa krisis bisa
menghindarkan kekerasan dalam konflik. Sebetulnya, perseteruan
tahap awal, seperti ketika ada pihak yang coba membangun
kasus, kita bisa segera lakukan pertemuan untuk klarifikasi. Dalam
beberapa temuan penelitian, konflik pada tahap awal ini bisa
dinetralisasi dengan perjumpaan dan klarifikasi.

Langkah-langkah Pencegahan Konflik
1.

Membangun visi bersama. Di masyarakat yang majemuk, sudah
tentu timbul pandangan dan persepsi yang berbeda mengenai
berbagai hal, termasuk mengenai konflik dan perdamaian. Ada
yang menekankan dampak perilaku dan kekerasan konflik,
seperti korban yang jatuh dan kerusakan yang ditimbulkan, ada
pula yang menekankan situasi dan penyebab struktural konflik
seperti ketimpangan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.
Ada yang menganggap perdamaian adalah ketiadaan dan
penghentian tindakan kekerasan, ada pula yang menganggap
perdamaian sebagai terpenuhinya semua kebutuhan pokok
masyarakat. Kegiatan membangun visi bersama, misalnya
melalui dialog dan lokakarya, sangat perlu supaya pihak-pihak
yang terlibat menyepakati respons dan tindakan bersama.

2.

Mengidentifikasi gelagat atau gejala dini yang menunjukkan
bahwa konflik yang mengandung kekerasan dapat terjadi di
suatu masyarakat. Bila sejak dini kita memiliki informasi dan
pengetahuan mengenai gelagat konflik, berarti ada waktu
merumuskan dan menerapkan tanggapan atau tindakan yang
dapat dilakukan terhadap gelagat tersebut. Informasi mengenai
gelagat konflik juga perlu disosialisasikan supaya masyarakat
memiliki kesadaran tentang persoalan yang mereka hadapi.
Kesadaran masyarakat luas ini diperlukan supaya tercipta
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kemauan politik (political will) untuk mengambil tindakantindakan pencegahan.
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3.

Mengkaji ciri-ciri daerah yang diduga akan dilanda konflik. Ketika
merencanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan
konflik, kita harus memperhatikan keanekaragaman daerah
dilihat dari sudut komposisi penduduk, kompleksitas masalah,
dan kegawatan situasi yang dihadapi. Yang perlu diperhatikan
adalah soal-soal yang menyangkut politik dan kepemimpinan
politik, ekonomi dan lingkungan, dan masalah-masalah sosial
serta kependudukan. Perkiraan dan analisis terhadap ciri-ciri
setempat ini perlu supaya kita dapat merumuskan jalan keluar
yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah tersebut.

4.

Mengajak dan melibatkan pemerintah, dewan perwakilan
rakyat, organisasi, lembaga, kelompok masyarakat, dan pihakpihak lain yang penting dan berkepentingan dalam pencegahan
konflik. Untuk itu, ada baiknya para aktor yang terlibat
relatif berkepentingan dengan kegiatan pencegahan konflik
dan memiliki potensi yang cukup besar dalam memperluas
dampak yang akan timbul dari kegiatan tersebut. Juga perlu
diperhatikan pihak atau aktor mana yang paling penting dalam
usaha mencegah konflik. Kegiatan koordinasi dan membangun
dukungan terhadap usaha pencegahan konflik akan lebih
mudah dijalankan bila pihak yang terpenting dan penting
diikutsertakan di dalam kegiatan.

5.

Mendasarkan rencana pencegahan konflik berdasarkan
kapasitas dan kemampuan yang dimiliki lembaga, organisasi,
atau kelompok yang ikut serta dalam usaha tersebut. Supaya
kegiatan pencegahan konflik dapat berjalan berkesinambungan,
kegiatan tersebut harus didasarkan atas kapasitas dan
kemampuan setempat. Pengalaman menunjukkan bahwa
kapasitas suatu masyarakat dalam mengelola konflik dapat
ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan hak
asasi manusia, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok
masyarakat yang memiliki latar belakang beraneka ragam. Pihak
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luar, misalnya polisi, lembaga penelitian universitas, dan LSM,
dapat menjadi fasilitator atau pendamping yang menyediakan
bantuan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi modal utama
dan inisiatif pencegahan konflik harus dilandaskan atas
kapasitas setempat.
6.

Menjalin suasana saling pengertian dan kemitraan dengan
pemerintah, aparat keamanan, atau kelompok-kelompok yang
berkepentingan. Di kalangan pemerintah dan aparat keamanan,
bisa saja timbul kecurigaan terhadap usaha-usaha perencanaan
dan kegiatan pencegahan konflik. Sebab, mereka terbiasa
menangani konflik ketika meletus menjadi kekerasan terbuka
dan meluas. Perlu diluangkan waktu beraudiensi dengan
pemerintah dan pemegang otoritas lainnya. Selain itu, di dalam
suatu masyarakat bisa jadi ada kelompok tertentu yang dapat
mengganggu atau menggagalkan rencana pencegahan sehingga
mereka juga perlu diperhitungkan.

7.

Langkah dan respons yang diambil dalam kegiatan pencegahan
konflik sebaiknya dibedakan kepada langkah jangka pendek
(misalnya setahun), jangka menengah (misalnya 2-4 tahun),
dan jangka panjang (misalnya 10 tahun). Dengan menyusun
penjangkaan yang rapi, langkah yang satu akan memperkuat
langkah yang lain, sehingga dampak yang timbul juga menjadi
lebih langgeng.

8.

Langkah dan respons yang diambil dalam kegiatan pencegahan
konflik sebaiknya mencakup langkah di berbagai bidang
kehidupan masyarakat, seperti bidang politik dan pemerintahan,
bidang ekonomi, dan bidang sosial-kebudayaan. Perhatian
kepada berbagai dimensi kehidupan ini perlu mengingat gelagat
konflik yang banyak dan bersumber dari berbagai lapangan
kehidupan masyarakat. Ini juga mengisyaratkan perlunya
kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak dan lembaga
yang terlibat dalam pencegahan konflik.

9.

Memonitor dan mengevaluasi kegiatan atau program
pencegahan konflik dalam rangka menilai keberhasilan atau
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kegagalan program. Hal ini juga memungkinkan meningkatnya
kapasitas masyarakat dan pemerintah di bidang pencegahan
konflik berdasarkan pengalaman pencegahan konflik
sebelumnya.
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Peran Perempuan dalam Pencegahan Konflik: Belajar dari
Film Where Do We Go Now? (2011)

Film karya Nadine Labaki ini bercerita soal berbagai upaya
pencegahan konflik antar agama yang dilakukan ibu-ibu dari
komunitas Muslim dan Kristen di sebuah desa di Lebanon.
Perempuan dari dua kelompok tersebut berperan sebagai juru
damai yang berusaha menghentikan pertikaian antar laki-laki dari
kelompok masing-masing agar tidak mengalami eskalasi menjadi
konflik kekerasan. Pada fase permulaan konflik (conflict formation),
rumor dan berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya mulai
muncul seperti misteri salib gereja yang patah, masuknya kambing
ke dalam masjid untuk mengganggu ibadah, dan lain-lain.
Perempuan Muslim dan Kristen mampu membaca gelagat dan
gejala dini konflik di atas dan berusaha meredam amarah masingmasing kelompok akibat dua insiden tersebut. Beberapa cara
mereka lakukan seperti mengadakan pesta untuk membangun
suasana keakraban, mengundang penari erotis untuk mengalihkan
perhatian, hingga menyembunyikan kematian salah satu anggota
kelompok agar eskalasi konflik tidak terjadi.
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Petunjuk/Indikator yang Perlu Diperhatikan
Petunjuk, gelagat, atau indikator konflik bervariasi dari satu tempat
ke tempat lain. Sebagian dari indikator konflik bersifat umum dan
lumrah didapat dalam berbagai kasus. Sebagian lainnya adalah
indikator atau gelagat yang khas di suatu tempat. Seringkali
masyarakat di suatu tempat memiliki penginderaan yang lebih tajam
mengenai potensi dan gelagat konflik di lingkungan mereka. Namun
ada kalanya mereka tidak memiliki mekanisme yang ampuh untuk
merumuskan dan menerapkan tindakan dan respons terhadap
gelagat tersebut.
Petunjuk atau gelagat tersebut ada yang bersifat politis,
ekonomi, sosial budaya. Di bawah ini sekadar menyebut beberapa
contoh:
•

Contoh gelagat konflik yang sifatnya politis adalah: pelanggaran
hak asasi manusia (seperti penangkapan semena-mena,
penculikan, pembunuhan politik); peledakan bom, pengungsian,
campur tangan militer dalam masalah-masalah politik.

•

Contoh gelagat konflik yang sifatnya ekonomis adalah:
pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, masalah
tanah/lahan, kemerosotan lingkungan hidup, dll.

•

Contoh gelagat konflik yang sifatnya sosial-budaya adalah:
diskriminasi (berdasarkan ras, etnis, agama, dan gender),
kurangnya akses ke media massa, ketiadaan pengakuan
terhadap identitas budaya suatu kelompok, dll. Petunjuk
atau gelagat konflik juga dapat dibedakan kepada indikator
struktural, indikator pemicu, dan indikator akselerator.

Gelagat yang bersifat struktural dan melembaga di dalam
masyarakat bermacam-macam bentuknya. Seringkali, gelagat
struktural ini dianggap sebagai latar belakang atau kondisi konflik.
Contohnya adalah pengucilan politik secara sistematis terhadap
kelompok atau golongan tertentu seperti budaya patriarki,
ketimpangan ekonomi yang parah, kemerosotan lembaga-lembaga
publik, pergeseran demografis, kemerosotan lingkungan dan lahan,
dan perubahan sosial yang mendasar.
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Gelagat pemicu adalah peristiwa tertentu yang menjadi katalis
meletusnya kekerasan. Peristiwa yang dapat memicu kekerasan
amat bervariasi, seperti pembunuhan, perkelahian, penipuan dalam
pemilihan umum, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain.
Indikator atau gelagat akselerator, yaitu peristiwa atau
perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan suasana tegang
dan menonjolkan sisi yang paling rawan di dalam masyarakat.
Bentuknya pun bisa beraneka ragam, seperti masuknya pendatang
atau migran baru, peralihan fungsi lahan (dari pertanian ke industri),
munculnya ketentuan atau peraturan baru dari pemegang otoritas,
kenaikan harga-harga sembako, dan lain-lain.

Penutup
Apabila kita sudah merumuskan rencana aksi dan menerapkannya
dalam rangka mencegah dan menanggulangi konflik, persoalan
belum selesai. Kita masih perlu memperhatikan beberapa hal lain
demi kelangsungan dan kesinambungan kegiatan.
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah:
•

Perhatikan dan cermat dampak dan konsekuensi yang timbul
dari program pencegahan konflik terhadap pihak-pihak yang
secara langsung dan tidak langsung terkait dengan program
pencegahan tersebut. Misalnya, dampak program pencegahan
konflik tentu saja berbeda bagi laki-laki dan perempuan,
sehingga upaya-upaya pencegahan dan mitigasi resiko harus
dibedakan berdasarkan aspek-aspek demografis, termasuk
gender.

•

Cermat siapa (atau pihak mana) yang mendukung, menentang,
atau netral sehubungan dengan program pencegahan konflik,
dan dari kalangan mana mereka (dilihat dari sudut politik,
ekonomi, dan sosial-budaya).

•

Fleksibilitas dan ketidakterdugaan perlu juga mendapatkan
perhatian kita. Dalam kehidupan sosial, lebih-lebih di masa
pancaroba seperti sekarang ini, banyak sekali unsur- unsur
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ketidakpastian dan ketidakterdugaan. Oleh sebab itu, sambil
kita merancang rencana pencegahan dan menerapkannya, kita
juga perlu terbuka kepada perubahan dan penyesuaian bila
dirasa perlu.***
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Bab 9:
Dialog dan Kemajemukan Agama
(Dos and Don’ts dalam Dialog)
Garis besar BAB ini:
•
•
•

Memahami pengertian dialog
Mendiskusikan prinsip-prinsip dalam dialog
Mengerti hal-hal yang harus diperhatikan dalam dialog

Pendahuluan dan Tujuan
Paradigma dialog sangat penting dalam konteks binadamai dan
pencegahan ekstremisme kekerasan. Di masyarakat yang sangat
majemuk seperti Indonesia, di mana perselisihan dan ketegangan
menjadi bagian dari keseharian, dialog dapat membantu para
pihak untuk saling memahami. Proses ini dapat memberikan
landasan penting bagi upaya-upaya membangun saling percaya,
menyelesaikan konflik, hingga membangun kerja sama antara
kelompok yang berbeda.
Setelah mengikuti rangkaian kegiatan sesi ini, peserta
diharapkan dapat:
1.

Memahami apa itu dialog dan apa yang bukan termasuk dialog.

2.

Mengenali beberapa sikap yang perlu ada dalam dialog.
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3.

Menyadari pentingnya dialog dalam konteks binadamai dan
pencegahan ekstremisme kekerasan

Pengertian Dialog
Kata dialog sering digunakan dalam konteks hubungan di antara
berbagai kelompok agama dan keyakinan. Tapi jarang sekali kita
merenungkan apa maksudnya. Pertemuan seremonial para pemuka
agama untuk membuat deklarasi, hingga debat untuk menjatuhkan
dan membuat pemeluk agama lain “bertobat” dan “berpindah
agama”, sering kali disebut dengan istilah dialog.
Padahal, makna dialog jauh dari bayangan seperti itu, dan
Indonesia memiliki pengalaman yang kaya dalam hal ini. Wacana
mengenai dialog antar umat beragama di Indonesia bahkan sudah
muncul sejak 1960-an, diprakarsai oleh Mukti Ali, yang belakangan
ditunjuk sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dan yang
menarik, wacana ini muncul untuk merespons konflik-konflik lokal
yang melibatkan komunitas-komunitas umat beragama pada masa
itu (lebih jauh lihat Banawiratma dan Bagir, 2020).
Lalu apa itu Dialog? Pemikir dan fisikawan David Bohm
dalam bukunya, On Dialogue (2004), menekankan bahwa dialog
merupakan sebuah proses. Dialog berasal dari bahasa Yunani, dia
berarti “melalui” dan logos berarti “kata”. Jadi, menurutnya, dialog
adalah perjalanan yang kita lakukan bersama, melalui proses
pertukaran timbal balik dengan media kata-kata, yang darinya akan
memunculkan pemahaman baru.
Jadi, dialog jelas berbeda dengan debat. Dalam debat ada
yang menang dan yang kalah. Orang yang argumennya lebih baik
akan menang, dan yang argumennya lemah akan kalah. Debat
bersifat kompetitif dan memang mencari perbedaan. Sementara
dalam dialog ada dua pemenang. Saya belajar dari Anda, dan
Anda belajar dari saya. Kita sama-sama saling belajar. Hasilnya
bisa jadi kesepahaman atau pun kesepakatan dalam perbedaan.
Tetapi prosesnya timbal balik dan persamaan maupun perbedaan
sama-sama diakui/dihormati secara setara. Perlu dicatat bahwa
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“menghormati” tidak sama dengan “menyetujui”. Malah, rasa
hormat itu justru hadir dalam ketidaksepakatan.
Dalam konteks kehidupan antar umat beragama, dialog dapat
digambarkan sebagai: Proses perjumpaan antara para pihak yang
mungkin memiliki pendapat, nilai, dan kepercayaan yang berbeda,
yang dengannya para pihak menjadi lebih memahami kehidupan,
nilai-nilai, dan kepercayaan masing-masing.”
Melalui proses ini, para pihak tidak hanya akan lebih memahami
lawan dialog dan komunitasnya sendiri, tetapi mereka juga
mengembangkan pola pikir terbuka. Mereka belajar untuk merayakan
keberagaman sebagai sumber daya positif dari masyarakatnya.
Melalui perjumpaan langsung dengan pihak yang berbeda,
para pihak diberdayakan untuk mengatasi prasangka, dan tidak
lagi memandang dunia menjadi dikotomi sederhana “kita versus
mereka”. Mereka juga diberdayakan untuk mengekspresikan
ketidaksepahaman tanpa agresi maupun tindakan kekerasan.
Pemahaman baru yang muncul dari proses dialog ini sangat
banyak kemungkinannya, tidak hanya berkaitan dengan tradisi dan
keyakinan keagamaan, tetapi juga pemahaman tentang realitas
kehidupan, persoalan bersama, hingga cita-cita bersama seperti
keadilan sosial dan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian
lingkungan.
Itulah sebabnya mengapa paradigma dialog sangat penting
dalam membicarakan binadamai dan pencegahan ekstremisme
kekerasan. Dialog memang tidak akan menyelesaikan semua
masalah. Tapi dia merupakan sebagian fondasi penting yang perlu
dimiliki.

Jenis-Jenis Dialog
1. Formal. Dialog ini biasanya berwujud forum-forum formal yang
diselenggarakan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah
yang melibatkan tokoh lintas agama dan tetua adat. Kegiatan
semacam ini biasanya memiliki beberapa keterbatasan dari
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segi keterwakilan dan substansi yang dibicarakan. Dari segi
keterwakilan, individu yang terpilih untuk mewakili kelompoknya
dalam forum semacam ini masih banyak didominasi oleh tokoh
laki-laki dan kalangan elit agama saja. Sementara dari segi
substansi, karakteristik forum yang resmi membuat dialog kerap
menjadi kaku dan terbatas pada pembicaraan berbasis teks.
2. Informal. Dialog jenis ini biasanya dikemas dalam berbagai
kegiatan lintas agama yang secara tidak langsung mencakup sesi
berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar agama. Alih-alih
bersifat tekstual, dialog informal lebih menitikberatkan pada
komunikasi berbasis oral. Beberapa contoh dialog berbasis oral
yang telah diidentifikasi di Indonesia antara lain: (a) ritual dan
dialog melalui simbol seperti budaya panas pela di Maluku (Lattu,
2019); (b) kegiatan kebudayaan seperti pendirian sanggar teater
dan seni tari untuk pemuda lintas agama oleh Ronald Regang
sebagai mantan tentara anak dalam konflik Maluku (Manuputty,
2017); dan kegiatan live-in seperti yang terdokumentasikan
dalam film pendek Provokator Damai garapan mahasiswa IAIN
(Institut Agama Islam Negeri) Ambon (Rafsadi, 2017).

Enam Prinsip Dialog
Berikut adalah enam prinsip dari dialog:
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1.

Tujuan utama dialog adalah belajar, memahami orang lain,
yang artinya berubah. Saya ingin orang lain memahami saya
dan berubah; artinya, saya harus memahami orang lain dan
terbuka untuk berubah juga setelah berdialog. Tanpa itu, dialog
tidak berguna.

2.

Dialog hanya dapat berlangsung di antara orang-orang yang
setara; dialog bukan arena mengajari orang lain, tetapi arena
untuk saling belajar. Maka dari itu, penting untuk menciptakan
ruang aman bagi peserta dengan memperhatikan relasi kuasa
antar aktor.

3.

Dialog adalah upaya dua sisi: antar dan intra-orang/kelompok.
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Ketika berdialog dengan orang lain, saya juga berdialog dengan
diri/kelompok saya sendiri.
4.

Jangan membandingkan ideal saya dengan kenyataan orang
lain. Bandingkan ideal dengan ideal, kenyataan dengan
kenyataan.

5.

Jangan menggambarkan orang atau kelompok lain. Setiap
peserta dialog harus mendeskripsikan dirinya sendiri karena
dialah yang paling tahu. Seperti halnya saya tidak suka
digambarkan, apalagi dengan keliru, oleh orang lain, saya
pun harus menahan diri dan menerima ketika orang lain
menggambarkan dirinya.

6.

Jangan datang dengan anggapan bahwa Anda sudah tahu di
mana letak perselisihan. Bisa jadi hingga akhir dialog, tidak ada
kesepakatan; tapi setidaknya batas-batas perbedaannya sudah
diketahui.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Dialog
Agar proses dialog dapat berlangsung dengan baik dan setara, perlu
dipastikan tersedia ruang dan waktu yang aman bagi para pihak, baik
secara fisik maupun psikis, yang memungkinkan para pihak untuk
saling berbicara dengan leluasa tanpa merasa terancam. Dialog di
ruang makan, misalnya, sering kali efektif mencairkan suasana dan
memecah kebuntuan.
Tegaskan kepada peserta bahwa tujuan dialog adalah untuk
saling memahami dan sampaikan bahwa ada beberapa sikap yang
perlu dimiliki dalam berdialog, seperti:
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Don’ts

Dos

Asal bicara tanpa memikirkan
pihak lain

Pertimbangkan betul-betul sudut
pandang orang lain; apa yang jelas
bagi Anda belum tentu jelas bagi
orang lain

Sibuk berbicara dengan teman,
memainkan handphone, terima
telepon selama pihak lain
mengutarakan pandangan

Menyimak perkataan pihak lain
dengan saksama

Tidak menggeneralisasi “kami”
atau “kalian”

Mengedepankan “kita” bersama

Tidak memotong, mengganggu,
atau menertawakan saat orang
lain berbicara

Bicara secara bergiliran, tidak
berebutan

Jangan sok tahu dengan
pandangan dan keyakinan orang
lain

Hormati pandangan orang lain
sekalipun Anda tidak setuju

Jangan menilai seseorang
berdasarkan apa yang dikatakan
atau dilakukan oleh beberapa
orang lain

Usahakan untuk berteman dengan
siapa saja tanpa memandang
keyakinan, jenis kelamin, gender,
ras, atau usianya

Hindari menonjolkan sisi negatif
keyakinan orang lain

Tonjolkan sisi positif keyakinan atau
sudut pandang Anda sendiri

Sibuk dengan henpon ketika
pihak lain berbicara

Bahasa tubuh dan perilaku Anda
memperlihatkan respek

Dos dan don’ts bagi fasilitator dialog
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Fasilitator Buruk

Fasilitator Baik

Menyalahkan

Menanggapi antusias

Bermoral-moral

Mendengarkan aktif

Terperangah/kaget

Tenang

Menasihati

Reframing dengan kalimat
positif

Sikap “kebapak-bapakan”

Setara
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Mengikuti pendapat salah satu pihak

Memberi kesempatan yang
sama semua pihak

Mendominasi pembicaraan

Berbicara secara proporsional

Memperkenankan satu pihak
mendominasi

Memperlakukan para pihak
setara

Memaksakan nilai sendiri

Menahan diri

Terburu-buru

Sesuai dengan proporsi waktu
yang disepakati

Memainkan telepon genggam

Menjauhkan telepon genggam
selama dialog

Menerima telepon

Mematikan semua perangkat
elektronik

Pandangan mata mengarah ke luar
ruangan

Memperhatikan para pihak
dengan seksama

Mengabaikan catatan

Mencatat poin-poin penting
para pihak

Tidak memperkenalkan diri

Memperkenalkan diri dengan
baik

Menekan para pihak untuk ambil
keputusan

Menyerahkan keputusan
kepada para pihak

Menggunakan pertanyaan tertutup

Gunakan pertanyaan terbuka

Penutup
Dialog dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai
berbagai pandangan yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan di
masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia, di mana
perselisihan dan ketegangan hampir menjadi bagian tak terpisahkan
dari kehidupan bersama.
Dalam hal ini, dialog dapat memfasilitasi para pihak untuk
membicarakan harapan maupun keberatan masing-masing. Jika
proses ini terus dilanjutkan dan dikembangkan, dialog juga bisa
membangun saling percaya dan kerja sama, baik yang menyangkut
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persoalan keseharian, maupun menyangkut persoalan-persoalan
yang lebih besar.

Pendalaman dan Latihan
Untuk mendorong peserta agar merenungkan lebih lanjut apa itu
dialog dan peran pentingnya dalam binadamai dan pencegahan
ekstremisme kekerasan, fasilitator dapat mengajukan beberapa
pertanyaan berikut ini kepada peserta untuk memantik diskusi:
1.

Apa perbedaan dialog dengan cara komunikasi lain seperti
diskusi atau debat?

2.

Prinsip apa saja yang harus dijunjung dalam dialog?

3.

Mengapa dan bagaimana paradigma dialog dapat berperan
dalam binadamai dan resolusi konflik?

4.

Topik apa saja yang penting untuk didialogkan dalam
hubungan antar kelompok keagamaan dan topik apa saja yang
sebaiknya dihindari?

Selain diskusi, fasilitator juga dapat mempraktikkan dialog secara
langsung dengan mengundang narasumber dari kelompok minoritas
atau kelompok yang berbeda (dalam hal agama, kepercayaan,
gender, dsb.) dari peserta lokakarya dan mempersilakan mereka
untuk berdialog dengan narasumber.
Narasumber yang diundang dapat disesuaikan dengan konteks
setempat, misalnya dari kalangan minoritas di dalam satu agama
(misalnya kelompok Syiah atau Ahmadiyah), minoritas antara
agama yang berbeda (misalnya kelompok Kristen atau Konghucu),
atau minoritas gender (misalnya pengurus pesantren waria).
Di akhir sesi, fasilitator dapat melakukan debrief untuk melihat:
Sejauh mana proses dialog yang berlangsung sudah sesuai dengan
pengertian, prinsip, dan pakem yang sudah disampaikan; apakah
waktu dan tempat dialog sudah tepat; apakah orang yang diajak
dialog sudah tepat; apa saja tantangan dan kesulitannya; dan
bagaimana mengatasinya.***
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Bab 10:
Simulasi Dialog
Garis besar BAB ini:
•

Berlatih menerapkan prinsip-prinsip dialog.

•

Memahami bagaimana mendengar aktif dan apa saja
hambatan dialog.

•

Mengalami bagaimana dialog terjadi

Pendahuluan dan tujuan
Dialog merupakan cara pemerintah maupun masyarakat sipil
mengatasi kasus-kasus kekerasan, komunal (antar agama) maupun
sectarian (intra agama), di Indonesia. Pemerintah, dari tingkat
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyelenggarakan aneka
kegiatan dialog yang melibatkan peserta dari berbagai agama.
Sayangnya, dialog tersebut tidak efektif dan cenderung formalitas.
Selama telah mengumpulkan puluhan atau ratusan tokoh agama
dan menyediakan pembicara tokoh lintas agama, telah dianggap
sebagai dialog. Seringkali dialog tersebut tidak efektif dan gagal
mencapai tujuan seperti menemukan kesepahaman bersama untuk
binadamai.
Ada beberapa model dialog efektif di tingkat komunitas: Dialog
melalui kegiatan seni budaya, dialog melalui kegiatan live in, dan
dialog tatap muka. Modul ini akan fokus pada simulasi dialog tatap
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muka. Simulasi ini hendak memastikan prinsip dan hal-hal yang
harus diperhatikan dalam dialog dapat disadari peserta.
Oleh karena itu, simulasi ini diperlukan dengan tujuan peserta:
1.

Mengidentifikasi perilaku dan sikap baik peserta dialog

2.

Mengidentifikasi perilaku dan sikap buruk peserta dialog

3.

Memahami kenapa peserta dialog perlu menjaga etika

Materi
Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang apa dan bagaimana
dialog seharusnya diselenggarakan. Selain itu, telah dibahas juga
dos (harus ada) dan don’ts (harus dihindari) yang harus diperhatikan
selama mengikuti dialog.
Selain itu, dalam dialog, peserta juga perlu memaksimalkan
kemampuan mendengar aktif agar dapat memfasilitasi komunikasi
secara efektif. Tanpa kemampuan mendengar yang baik, dialog
terancam gagal karena komunikasi terganggu atau terhambat.
Peserta dialog harus mampu menangkap makna pernyataan
para pihak. Mendengar aktif bukan sekadar mendengar kata per
kata, tetapi mampu menangkap maksud, tujuan, dan asumsi di
balik perkataan. Terdapat beberapa sikap yang dapat ditunjukkan
agar dapat mendengar aktif seperti menunjukkan perhatian,
berkonsentrasi penuh, menunjukkan sikap prihatin tanpa memihak,
tidak tergoda untuk selalu memberi opini, serta tidak terganggu oleh
hal-hal yang tidak relevan.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat menghambat
mendengar efektif:
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1.

Beropini atau berpikiran tertutup (Alih-alih memahami pikiran
dan perasaan pembicara, pendengar memotong atau sibuk
dengan opini dan pengalamannya sendiri).

2.

Kebosanan, kemalasan, atau ketidaktulusan (Pendengar
menganggap apa yang dibicarakan tidak menarik atau tidak
penting untuknya)
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3.

Ketiadaan perhatian. Pendengar tampak seperti menyimak tapi
pikirannya memikirkan hal lain.

Untuk mengatasinya, berikut ini empat elemen untuk
memperhatikan dengan baik:
1.

Fokus (mengatasi hambatan kebosanan, kemalasan, dan
ketidaktulusan mendengar.

2.

Mengelola ketidakberpihakan (mengatasi hambatan berpikir
tertutup dan beropini).

3.

Menahan diri untuk menilai (mengatasi hambatan berpikir
tertutup dan beropini).

4.

Menunjukkan kepedulian (mengatasi hambatan ketiadaan
perhatian).

Ilustrasi situasi
Untuk berlatih menerapkan do, don’ts dan mendengar aktif dalam
berialog, peserta diajak bermain peran dalam acara dialog dengan
ilustrasi situasi sebagai berikut:
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KEGIATAN ADAT “SEREN TAUN”
Kelompok adat di Desa Cimacan, Kecamatan Cidaun, Kabupaten
Garut, menyelenggarakan kegiatan adat tahunan. “Seren Taun”
Namanya. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari. Dua hari
pertama, aneka komunitas di seputar desa menampilkan
kegiatan seni dan budaya. Pada malam sebelum puncak, panitia
menyediakan makan bersama untuk seluruh pengunjung.
Sebelum makan, semua wakil agama, termasuk pemuka adat,
membacakan doa sesuai dengan keyakinannya. Pada puncak
acara, seluruh kegiatan menggunakan tata cara adat, termasuk
kidung dan seni musik tradisional.
Pendapat kelompok 1: menilai kegiatan tersebut tidak
bertentangan dengan agama-agama yang ada. Kegiatan tersebut
sebaiknya dilanjutkan.
Pendapat kelompok 2: menilai kegiatan tersebut bertentangan
dengan ajaran-ajaran keagamaan. Kegiatan tersebut sebaiknya
dihentikan di masa yang akan datang.
Pendapat kelompok 3: tidak melihat kegiatan tersebut sejalan
atau bertentangan dengan agama, tetapi esensi kegiatan tersebut
merekatkan kehidupan sebagai warga.
Satu dari peserta dalam kelompok menjadi fasilitator dialog.
Setiap kelompok akan mengembangkan argumen masing-masing
dalam simulasi.
Proses simulasi
Pembagian kelompok. Bagi kelas menjadi tiga kelompok. Pembagian
kelompok bisa dilakukan melalui beberapa taknik: menghitung 1-3.
Mereka yang menyebut angka 1 menjadi satu kelompok, angka 2 jadi
kelompok lainnya, dan seterusnya.
Pembagian peran. Setiap kelompok diberikan pengantar
tentang pendapat dan keyakinan tentang topik yang didiskusikan.
Mereka dari awal sampai akhir akan menjelaskan kepada pihak yang
ada di ruangan pendapatnya.
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Membentuk lingkaran. Susun kursi menjadi tiga baris melingkar.
Baris pertama lingkaran terdalam tiga (3) kursi. Lingkaran kedua,
enam kursi. Dan, lingkaran terakhir enam kursi.
Peran. Mereka yang duduk di lingkaran terdalam adalah orang
yang menjadi pembicara mewakili kelompok. Jika di lingkaran kedua
kelompoknya ingin menambahkan argumen, ia harus mengajukan
diri dan menduduki kursi lingkar terdalam. Mereka yang duduk di
lingkar terluar, mendapat giliran jika merasa perlu menambahkan
argumen atau informasi yang belum disampaikan rekan sebelumnya.
Tahapan-tahapan dialog.
Dialog 1: Fasilitator membuka acara dialog dan langsung
mempersilakan masing-masing berbicara. Selesaikan dalam waktu
30 menit.
Dialog 2: fasilitator menggunakan tahapan berikut:
1.

Fasilitator
memulai
dengan
memperkenalkan
diri;
menyampaikan maksud dan tujuan dialog; menyebutkan siapa
saja yang hadir; dan membacakan dan menyepakati aturan
main bersama.

2.

Fasilitator mempersilakan wakil di lingkaran terdalam
menyampaikan pendapatnya, masing-masing tiga (3) menit.
Mempersilakan pihak lian mengajukan respons terhadap
pendapat tersebut.

3.

Fasilitator mempersilakan yang duduk di lingkar luar untuk
berpindah duduk ke lingkaran terdalam jika hendak mengajukan
pendapat dengan argument baru.

4.

Jika ada peserta yang mulai memotong pembicaraan, fasilitator
mengingatkan kembali pada aturan main.

5.

Fasilitator meminta satu dari setiap kelompok merangkum isi
dialog tersebut.

Debrief
Dari pengalaman berlatih melalui simulasi ini, berikut ini beberapa
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pertanyaan yang dapat diajukan untuk mendapat pelajaran:
1.

Apa saja yang anda rasakan selama menjadi peserta dialog?

2.

Bagaimana pengalaman anda menyimak pihak lain berbicara?

3.

Sejauhmana lawan bicara anda menyimak apa yang anda
utarakan?

4.

Dari segi proses apa saja yang dapat anda petik dari simulasi ini?

Penutup
Beberapa hal bisa disimpulkan dari pemaparan di atas:
1.

Dialog bukan untuk menyamakan pendapat, tetapi memberi
ruang saling memahami konteks dan argument pihak lain.
Selain itu, dialog juga memungkinkan menemukan titik temu
atau memori bersama sebagai warga negara.

2.

Dialog akan berlangsung dengan baik jika peserta menyadari
hal-hal yang boleh dan tidak boleh, yang harus diperhatikan
selama proses dialog.

3.

Kemampuan mendengar aktif juga turut menentukan
keberhasilan dialog. Mewaspadai hal-hal yang dapat
menghambat menjadi pendengar dan mengetahui elemen
untuk mendengar aktif merupakan kemampuan kunci.

4.

Baik buruknya dialog juga turut dipengaruhi bahasa tubuh
setiap orang yang terlibat menghadapi pihak-pihak.

Evaluasi
Untuk mengetahui apakah peserta pelatihan memahami materi
yang diberikan dan seberapa banyak materi yang mampu mereka
serap, fasilitator bisa mengajak peserta untuk mengevaluasi tingkat
pemahaman mereka terhadap topik yang sudah dibahas bersama.
Salah satu instrumen yang bisa dipakai di sini ialah dengan
mengerjakan kuis di akhir sesi. Dalam waktu 5-10 menit, peserta
akan menyelesaikan soal-soal di bawah ini.

102

Modul Lokakarya Penyuluh Agama

KUIS
1.

Apa saja dos dan don’ts peserta dialog?

2.

Apa saja hambatan untuk menjadi pendengar aktif?

3.

Apa saja elemen penting penunjang pendengar aktif?

4.

Apa yang harus dilakukan agar dialog berlangsung mulus dan
menemukan titik temu dan mengenali memori bersama untuk
hidup melampaui perbedaan?
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BAGIAN III:
SESI-SESI PENUNJANG
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Bab 11:
Sesi Penunjang #1 – Pembukaan
Pendahuluan dan Tujuan
Sesi pembukaan adalah pintu masuk peserta ke sesi-sesi lain selama
lokakarya. Sesi ini menyediakan informasi keseluruhan tentang
pengetahuan dan keterampilan apa saja yang akan peserta peroleh
dan bagaimana alur atau tahapan-tahapan selama lokakarya akan
berlangsung.
Ibarat etalase, sesi ini menjadi pandangan pertama peserta atas
keseluruhan proses lokakarya. Bila sesi pembukaan ini dari segi isi
dan proses menarik, besar kemungkinan peserta akan mengikuti
sesi-sesi berikutnya dengan riang gembira. Sebaliknya, peserta
akan malas-malasan jika sesi ini berjalan kurang menarik dan tidak
memberi informasi yang memadai tentang isi dan proses lokakarya.
Sesi ini bertujuan agar peserta dapat:
1.

Memahami apa saja yang akan mereka pelajari.

2.

Mengetahui alur dan tahapan-tahapan lokakarya.

3.

Mengerti aturan main selama lokakarya.

4.

Mengenal peserta lainnya dan fasilitator.

Materi
Pada sesi 120 menit ini, peserta diharapkan memahami beberapa
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hal: informasi umum tentang lokakarya, perkenalan, alur dan proses,
aturan main, serta pre-test.
Informasi umum lokakarya
Lokakarya ini dirancang untuk memperkuat tokoh lintas-agama dan
pemangku kepentingan terkait dalam memahami dan menangani
konflik keagamaan melalui pendekatan keamanan manusia dan
responsif gender. Lokakarya ini didesain untuk mengisi gap antara
kasus-kasus konflik keagamaan di Indonesia yang terus meningkat
dan lokakarya binadamai dan resolusi konflik bagi tokoh lintasagama yang terbatas. Para alumni lokakarya ini pada gilirannya
diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang
dipicu oleh atau membawa serta isu keagamaan di masyarakat
secara nirkekerasan.
Lokakarya ini karenanya bertujuan untuk membangun
sensitivitas, memperkuat keterampilan, dan memperkaya strategi
peserta dalam merawat binadamai dan mengelola konflik sosial
keagamaan di masyarakat. Sensitivitas di sini berarti kemampuan
menangkap “tanda-tanda” ketegangan di masyarakat yang
menggunakan simbol atau narasi agama, berdasarkan informasi
yang diperoleh secara formal maupun informal. Keterampilan di sini
berarti kemampuan dalam mengenali konflik, melakukan negosiasi,
dan menengahi sengketa. Sementara itu, kemampuan strategis
berarti kemampuan menggunakan pendekatan paling tepat untuk
menyelesaikan sengketa dan mengelola perbedaan di masyarakat.
Dilihat dari prosesnya, lokakarya ini akan menggunakan
pendekatan pembelajaran orang dewasa di mana antara peserta,
fasilitator, dan narasumber berinteraksi secara aktif dan produktif.
Masing-masing pihak saling membagi wawasan dan pengalaman
yang memperkaya satu sama lain. Selain diskusi interaktif, peserta
juga akan memperoleh pengalaman berdasarkan simulasi atau
praktik.
Berikut ini adalah materi-materi lokakarya di Tingkat Dasar: Dari
radikalisme ke ekstremisme kekerasan sebagai tantangan binadamai;
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mencegah ekstremisme kekerasan: hoaks dan ujaran kebencian;
narasi, kontranarasi, dan narasi alternatif; teknik menyusun narasi
alternatif dan kontranarasi; dan strategi menyebarkan konten.
Sementara itu, dalam lokakarya Tingkat Lanjut, materi-materi yang
akan disampaikan adalah: agama dan kebangsaan di Indonesia;
agama, nirkekerasan, dan binadamai; dialog dan kemajemukan
agama; dan simulasi dialog.
Sesi Penunjang 2: Diskusi Film “The Imam & The Pastor”
Sesi Penunjang 3: Diskusi Film “Solidaritas di Masa Pandemi”
Perkenalan
Sesi ini mempunyai waktu 20 menit. Ada dua opsi perkenalan:
Opsi-1: perkenalan berkelompok
Peserta dibagi menjadi tiga kelompok besar. Dengan asumsi
jumlah 30 peserta, setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Perkenalan
ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, setiap kelompok melingkar.
Opsi perkenalan ini menggunakan spidol sebagai “tongkat”. Peserta
pertama menyebut nama, kota tinggal, dan organisasi. Peserta
kedua mengatakan: “Saya menerima tongkat ini dari [nama
peserta pertama]. Nama saya [sebutkan nama, kota tinggal, dan
organisasi]”. Peserta ketiga mengatakan hal yang sama dari nama
peserta pertama. Peserta ke-10 menyebutkan nama, kota tinggal,
dan organisasi dari peserta pertama. Tahap kedua, setiap kelompok
mengulang pengalaman di kelompoknya untuk dilihat dan didengar
kelompok lainnya.
Opsi-2: Perkenalan rasa buah favorit
Perkenalan opsi ini dilakukan dalam bentuk lingkaran. Peserta
diajak berdiri. Fasilitator pertama-tama meminta kepada peserta
menyebutkan buah kesukaan dan rasa buah tersebut. Setelah semua
memilih, setiap peserta memperkenalkan diri dengan menyebut
nama, rasa buah kesukaan, dan dari organisasi apa. Misalnya, Husni,
manis berair, dari PUSAD Paramadina (buah kesukaan jambu air).
Selain lucu, peserta besar kemungkinan saling mengenali peserta
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lainnya dari rasa buah kesukaan. Alur dan proses lokakarya Bagian
ini, fasilitator menyiapkan alur kegiatan melalui presentasi. Setiap
sesi terdiri dari 90 menit. Pada pagi hari ada break untuk istirahat.
Siang hari, istirahat makan dan solat (bagi peserta muslim). Setiap
hari, sesi akan berakhir pada pukul 17:00 WIB. Setelah makan
malam, ada sesi santai yang diisi dengan pemutaran film atau sesi
berbagi pengalaman dengan tamu spesial (mediator atau kelompok
minoritas). Urutan satu sesi ke sesi lainnya adalah kewenangan
fasilitator. Adapun hal yang perlu dinegosiasikan dengan peserta
biasanya break untuk solat dzuhur dan ashar. Berikut ini urutan sesi
per sesi setiap hari:
Berikut ini urutan sesi per sesi setiap hari:
Waktu

Aktivitas

09:00-10:30

Sesi-1

10:30-10:45

Break

10:45-12:15

Sesi-2

12:15-13:30

Istirahat-solat-makan siang

13:30-15:00

Sesi-3

15:00-15:30

Break-solat-asar

15:30-17:00

Sesi-4

17:00-20:00

Istirahat-solat-makan malam

20:00-21:00

Nonton film bareng

Aturan Main
Aturan main dibuat agar proses belajar-mengajar, diskusi, dan
simulasi berlangsung tanpa gangguan. Fasilitator perlu mengajak
peserta mengidentifikasi kemungkinan gangguan yang akan
muncul selama lokakarya. Untuk mempercepat proses, fasilitator
menuliskan aturan main yang sudah biasa muncul dalam lokakarya
di kertas flipchart. Misalnya:
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•

Hadir tepat waktu.

•

Telepon genggam menggunakan mode diam.
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•

Jika ada panggilan telepon, silakan diterima di luar ruangan.

•

Jika hendak ke toilet, bisa langsung keluar ruangan.

Fasilitator kemudian mengajak peserta mengidentifikasi aturan
main lainnya yang belum ada dan berpotensi mengganggu proses
lokakarya. Setelah sepakat, aturan main pada kertas flipchart
tersebut dipasang di ruang lokakarya sebagai pengingat bagi semua
pihak yang terlibat dalam lokakarya.

Pre-test
Pre-test (sebelum training) berfungsi untuk dua hal:
1.

Sebagai alat ukur sejauh mana lokakarya telah meningkatkan
wawasan dan pengetahuan dari semua materi yang didiskusikan
dibandingkan dengan jawaban pada post-test (setelah lokakarya
atau lokakarya).

2.

Sebagai informasi bagi fasilitator dan narasumber dalam
menjalankan proses belajar mengajar selama lokakarya.

Berdasarkan informasi ini, fasilitator memikirkan strategi
pembelajaran yang memampukan peserta mengikuti proses
dengan lancar. Berdasarkan informasi yang sama, narasumber
menyampaikan materi sesuai dengan pengetahuan dan wawasan
peserta yang tergambar dari hasil pre-test.
Mengingat hasil pre-test ini akan menjadi landasan bagi
fasilitator dan narasumber, sebaiknya pre-test dibuat secara online
dengan asumsi semua peserta menggunakan ponsel “pintar”.
Panitia dapat membantu peserta yang tidak punya ponsel “pintar”.
Daftar pertanyaan dapat dibuat menggunakan aplikasi Google Form,
Survey Monkey atau platform lain yang serupa.
Berikut ini unsur-unsur yang sedianya muncul dalam pre-test
lokakarya ini.
1.

Aspek wawasan

Berikut topik-topik wawasan yang perlu ditanyakan: (a) agama
dan kebangsaan di Indonesia; (b) radikalisme, intoleransi dan
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ekstremisme Kekerasan sebagai tantangan kebangsaan kita; (c)
hoaks, hasutan kebencian, dan pelintiran kebencian; (d) narasi,
kontranarasi dan narasi alternatif; (e) agama, nirkekerasan, dan
binadamai; (f) analisis dan transformasi Konflik; dan (g) dialog dan
kemajemukan agama.
Dalam pertanyaan tentang wawasan, pre-test menggunakan
pertanyaan kombinasi antara tertutup dan terbuka. Pada pertanyaan
tertutup, tanyakan: Sejauh mana pengetahuan bapak/ibu tentang
materi-materi berikut? Berikan jawaban dalam bentuk skala 1-5
(1=sangat paham; 2=cukup paham; 3=sedikit paham; 4=kurang
paham; dan 5=sangat tidak paham). Pada pertanyaan terbuka,
instruksikan pada formulir: Tuliskan satu kalimat yang jelas (subjek
+ predikat + objek/keterangan) yang menggambarkan konsep ini
(sebutkan satu per satu konsep yang dimaksud).
2.

Aspek keterampilan

Berikut ini topik-topik keterampilan yang perlu ditanyakan: (a)
teknik menyusun kontranarasi dan narasi alternatif; (b) langkahlangkah memeriksa fakta; (c) strategi dan langkah menyebarkan
konten; (d) yang boleh dan tidak boleh dalam dialog; dan (e)
simulasi dialog. Dalam pertanyaan tentang keterampilan, pre-test
juga menggunakan teknik serupa, kombinasi pertanyaan tertutup
dan terbuka. Pada pertanyaan tertutup, tanyakan: Sejauh mana
bapak/ibu mengetahui keterampilan berikut ini (sebutkan satu per
satu keterampilan yang dimaksud)? Berikan jawaban dalam bentuk
skala 1-5 (1=sangat paham; 2=cukup paham; 3=sedikit paham;
4=kurang paham; dan 5=sangat tidak paham). Pada pertanyaan
terbuka, instruksikan pada formulir: Tuliskan satu kalimat yang
jelas (terdiri dari subjek + predikat + objek/keterangan) yang
menggambarkan teknik dan keterampilan berikut ini (sebutkan satu
per satu keterampilan yang dimaksud).
3.

Aspek harapan

Pertanyaan untuk aspek harapan bersifat terbuka: Apa harapan
bapak/ibu terhadap lokakarya ini (proses maupun substansi)?

110

Modul Lokakarya Penyuluh Agama

Jawaban boleh lebih dari satu. Tulislah dengan menggunakan
kalimat jelas (subjek + predikat + objek/keterangan). Misalnya:
“Saya mengharapkan lokakarya ini meningkatkan kemampuan saya
menyebarkan konten media sosial.”
4.

Aspek kekhawatiran

Pertanyaan untuk aspek harapan terbuka: Apa kekhawatiran bapak/
ibu dari lokakarya ini (proses maupun substansi)? Jawaban boleh
lebih dari satu. Tulislah menggunakan kalimat yang jelas (subjek +
predikat + objek/keterangan. Misalnya: “Saya khawatir tidak dapat
menyerap pengetahuan selama lokakarya karena pematerinya
menjemukan.”
Pada bagian awal formulir, sertakan keterangan umum peserta:
nama, organisasi, alamat kantor, alamat email, dan nomor telepon.

Penutup
Sesi pembukaan merupakan pintu masuk ke sesi-sesi berikutnya.
Peserta diharapkan mengetahui dengan jelas informasi umum
mengenai lokakarya, alur dan tahapan, dan aturan main. Pastikan
peserta mengerti menerima informasi secara utuh agar mengikuti
proses lokakarya dengan baik. Sebagai gerbang lokakarya, sesi ini juga
dipergunakan untuk mengetahui seberapa bervariasi pengetahuan
dan keterampilan peserta sebagai alat ukur keberhasilan lokakarya
dan informasi awal bagi fasilitator dan narasumber.***
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Bab 12:
Sesi Penunjang #2 – Diskusi
“The Imam & The Pastor”
Pendahuluan dan Tujuan
Film “The Imam & The Pastor” merupakan medium yang baik untuk
mendiskusikan berbagai aspek dalam hubungan antara agama,
konflik, dan binadamai. Setelah mendiskusikan film ini, peserta
diharapkan dapat:
1.

Memahami sifat dan dinamika konflik yang melibatkan agama
melalui .

2.

Mengenali kelebihan pendekatan keagamaan dalam binadamai
dan rekonsiliasi.

3.

Mengenali dan mengembangkan potensi pemuka agama dalam
upaya resolusi konflik dan binadamai.

Sinopsis Film
“The Imam and the Pastor” (2006) adalah film dokumenter tentang
dua tokoh agama – seorang Muslim dan seorang Kristen – yang
pernah memimpin milisi yang saling bermusuhan di Nigeria
tetapi belakangan berdamai dan bekerja sama untuk mendorong
perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di negaranya.
Film ini menyoroti upaya kedua tokoh dalam membangun saling
pengertian dan kerja sama antara pemuka Kristen dan Muslim, serta
melatih mereka tentang pencegahan konflik.
113

Binadamai dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

Film ini dimulai dengan adegan latar belakang, mengenai dua
tempat, Yelwa Shendam dan Kota Kaduna, Nigeria, di mana Pastor
James dan Imam Ashafa bekerja menengahi konflik kekerasan
Kristen-Muslim. Film kemudian menggambarkan kilas balik proses
transformasi personal yang dialami keduanya, dari pemimpin
kelompok milisi agama menjadi mitra binadamai dan rekonsiliasi
agama. Kisah inspiratif mereka diceritakan dengan rinci, termasuk
godaan untuk kembali kepada permusuhan dan dendam.
Film ini kemudian menggambarkan upaya bersama mereka
menggalang para imam dan pendeta dan memimpin lokakarya
binadamai. Tantangan dalam kiprah mereka (baik dari eksternal dan
internal) ditampilkan. Mereka memfasilitasi mediasi dan Perjanjian
Damai Kaduna antara para pemimpin agama dan gubernur. Mereka
mengunjungi Yelwa Shendam sebanyak 17 kali – menyerukan
perdamaian, membangun kepercayaan di antara kelompok yang
berseteru, mendorong pemaafan, dan memfasilitasi penegasan
perdamaian yang dihadiri Gubernur Negara Bagian Plateau dan
kepala Suku Gwari. Film ditutup dengan pernyataan tentang
komitmen pribadi dari Ashafa dan James.

Pelajaran untuk Agama dan Binadamai
Agama seringkali dianggap sebagai sumber konflik kekerasan,
tetapi agama juga tidak jarang menjadi sumber aksi nirkekerasan,
transformasi konflik dan binadamai. Kedua wajah agama ini
tergambar jelas dalam kisah hidup Pastor James Wuye dan Imam
Muhammad Ashafa. Keduanya adalah musuh bebuyutan yang
memimpin kelompok milisi yang saling bertikai, tetapi kemudian
berubah menjadi dua sejawat yang kompak dalam membina
perdamaian dan menghentikan konflik.
Ketika Nigeria dilanda konflik kekerasan agama pada 1990an, Pastor Wuye dan Imam Ashafa memimpin kelompok milisi di
Kaduna, Nigeria Utara. Selama bertahun-tahun keduanya terus
berusaha untuk menyerang satu sama lain untuk membalaskan
dendam saudara dan kerabat mereka yang menjadi korban. Tapi
suatu hari, sebuah ilham mengubah total jalan hidup mereka.
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Setelah dipertemukan dalam suatu acara, mereka kemudian mulai
membangun hubungan saling percaya dan kemudian mendirikan
Pusat Mediasi antaragama Kristen-Muslim di kotanya.
Kisah mereka digambarkan dalam salah satu bab di buku
Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution (2007)
dan diangkat dalam film pendek berjudul The Imam & The Pastor 167
(2006). Mereka menunjukkan bahwa perdamaian di antara kedua
belah pihak yang saling bermusuhan itu dimungkinkan dan dalam
proses itu ajaran agama menjadi sumber kekuatan mereka. Kiprah
mereka menginspirasi inisiatif masyarakat akar-rumput dalam
membangun kembali komunitas-komunitas yang terbelah karena
konflik kekerasan, seperti digambarkan dalam film dokumenter The
African Answer (2010).
Pengalaman Pastor Wuye dan Imam Ashafa sangat relevan bagi
Indonesia yang sarat dengan konflik keagamaan. Dengan menonton
dan mendiskusikan kiprah mereka, peserta diharapkan akan
semakin terdorong untuk memilih pendekatan nirkekerasan dalam
memitigasi konflik di Indonesia.
KEPEKAAN DAN RESPONSIF GENDER
Pastor James dan Imam Ashafa menunjukkan pentingnya kepekaan
terhadap dinamika gender. Terdapat representasi gender yang
berbeda antara komunitas Muslim dan Kristen di Nigeria. Di
komunitas Muslim, hanya laki-laki yang ditampilkan di masjid,
karena laki-laki dan perempuan tidak bisa berbaur di dalam masjid.
Sebaliknya, di gereja, lebih banyak representasi perempuan.
Terlepas dari perbedaan itu, Ashafa dan James tetap mendorong
partisipasi dan suara perempuan dari kedua komunitas dalam
lokakarya dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spesifik
perempuan dalam rangka memberdayakan potensi-potensi
perempuan, sehingga mereka bisa berperan aktif di komunitas
mereka sebagai agen bina damai..
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Beberapa langkah pencegahan konflik yang bisa dilakukan
Pemda:
•

Menyelenggarakan dialog rutin dengan para pihak untuk
membahas dan menangani isu-isu sebelum bereskalasi menjadi
konflik terbuka.

•

Meminta bantuan pemuka agama untuk menjembatani
komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

•

Meminta bantuan mediator agama yang dapat membantu
Pemda dalam menengahi konflik.

•

Merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang efektif dan
memberikan pengaruh konstruktif terhadap konflik.

Beberapa langkah pencegahan konflik yang bisa dilakukan
pemuka agama:
•

Menyelenggarakan pertemuan antaragama secara rutin
untuk membahas persoalan-persoalan sosial yang dihadapi
masyarakat.

•

Membuat protokol untuk menangani
perseteruan antar umat beragama.

•

Mengikuti lokakarya mediasi profesional.

•

Mengarusutamakan nilai dan sikap binadamai di umat masingmasing.

•

Memanfaatkan perhelatan atau momen perayaan untuk
mendorong keberagaman dan toleransi.

perbedaan

atau

Beberapa langkah pencegahan konflik yang bisa dilakukan
masyarakat sipil:
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•

Membangun jaringan organisasi masyarakat lintas-iman
(termasuk organisasi perempuan)

•

Mengembangkan proyek untuk dijalankan bersama, seperti
usaha kecil, perlindungan anak, siskamling, makan bersama,
kerja bakti dll.
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•

Mengembangkan sistem peringatan dini hingga level lingkungan
untuk membantu pemerintah dalam mencegah konflik.

•

Menangkal rumor dengan membentuk tim lintas-iman yang
bertugas mengklarifikasi dan mengurai persoalan sebelum
membesar.

•

Mendorong media agar tidak memojokkan kelompok agama
tertentu dengan menulis pendapat atau mengirimkan berita
warga.

•

Beberapa langkah pencegahan konflik yang bisa dilakukan
masyarakat sipil:

•

Mengembangkan binadamai dan mediasi sejawat di sekolah.

•

Mengembangkan komunitas lintas-agama berbasis minat atau
hobi.

•

Mengadakan lokakarya kejuruan dan keterampilan kerja.

•

Menyelenggarakan kemah perdamaian lintas-agama.
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Bahan untuk Diskusi
Untuk menggali lebih jauh pelajaran dari film ini, diskusikanlah
beberapa pertanyaan berikut ini:
Apa inspirasi yang Anda peroleh dari film ini?
Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan pengalaman
transformasi pribadi atau rekonsiliasi seperti yang ada di film ini?
Apakah persamaan dan perbedaan konflik yang digambarkan di film
dengan konflik yang dihadapi di lingkungan Anda?
Nilai dan ajaran agama apa yang mendasari kegiatan mediasi
antariman dalam film? Apa persamaan dan perbedaan di antara
mereka? Bagaimana mereka dapat menerima “yang lain” sambil
tetap memegang teguh keyakinannya sendiri?
Imam dan Pastor aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka
membina toleransi dan suasana saling percaya. Apa saja tradisi atau
perhelatan yang bisa digunakan di sini untuk mencapai tujuan yang
sama?
Di daerah Anda, apakah ada gerakan dan organisasi akar rumput
yang giat di bidang pembinaan toleransi dan suasana saling percaya?
Apa saja jenis masalah, konflik, atau sengketa yang ditangani
lembaga mediasi antariman?
Apa saja unsur-unsur lembaga mediasi yang dapat ditarik dari
gambaran di dalam film?
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Bab 13:
Sesi Penunjang #3 – Diskusi
“Keragaman di Tengah Corona”
Pendahuluan dan Tujuan
Pada 23 Mei 2020, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020, PUSAD
Paramadina merilis film dokumenter berjudul “Cerita Pandemi:
Keragaman di Tengah Corona”. Pesan-pesan film itu cukup jelas
meskipun seseorang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam
percakapan di sana atau bahkan jika seseorang tidak bisa mendengar
suaranya sama sekali. Gambar-gambar berjalannya menjadi medium
pembawa pesan-pesan itu: orang-orang mengenakan masker dan
menjaga jarak, menandakan situasi tidak normal, dan mereka
bekerja membagi-bagikan kardus makanan atau mempersilakan
lewatnya sebuah mobil ambulans.
Bagi warganegara Indonesia yang bisa memahami percakapan
di sana, juga mengerti garis besar konteksnya, pesan-pesan itu
mestinya bisa ditangkap lebih jelas: mereka yang dipotret dalam
film itu mewakili individu atau kelompok lintas-iman; mereka yang
bergiat bisa siapa saja karena modal yang diperlukan untuk itu
tidak lebih dari kehendak untuk menanggung beban bersama; dan
mereka yang dibantu bisa siapa saja yang rentan akibat tekanan
Pandemi Covid-19. Di tengah kedaruratan seperti ini, sementara
siapa saja bisa menjadi rentan, siapa saja juga bisa mengulurkan
tangan membangun solidaritas.
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Film dokumenter ini medium yang baik untuk mendiskusikan
berbagai aspek hubungan antara agama dan binadamai dalam
rangka membangun solidaritas kemanusiaan di bawah berbagai
tekanan seperti Pandemi Corona. Setelah mendiskusikan film ini,
peserta diharapkan dapat:
1.

Memahami sifat dan dinamika kerjasama memperkokoh
solidaritas kemanusiaan yang melibatkan agama.

2.

Mengenali kelebihan pendekatan keagamaan dalam binadamai,
termasuk bekerjasama.

3.

Mengenali dan mengembangkan potensi pemuka dan tokohtokoh agama dalam upaya binadamai.

Sinopsis Film
Film dokumenter pendek ini, berdurasi hanya sembilan menit,
bercerita tentang kisah-kisah baik tentang peran aktor-aktor agama
di tengah ancaman Covid-19, yang diharapkan bisa menginsipirasi.
Ada tiga kisah tentang solidaritas lintas-iman di sana, yang justru
terjadi akibat tekanan pandemi.
Kisah pertama tentang warung kerukunan yang dikelola
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta. Ini
adalah satu di antara sekitar 540-an forum lintas-iman yang sudah
berdiri di hampir semua provinsi dan kota/kabupaten di seluruh
Indonesia (lihat Tim PUSAD Paramadina 2020). Di balik kisah itu
ada perencanaan untuk bekerjasama, misalnya dalam mendanai
dan menyiapkan secara teknis makanan yang akan didonasikan,
mengontak pimpinan lingkungan setempat untuk memilih warung
yang cocok, dan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam
kegiatan itu akan mengikuti protokol kesehatan. Semuanya diawali
inisiatif membantu meringankan beban orang lain secara lintasiman. “Bekerja sendiri-sendiri dan bekerja bersama-sama,” kata
perempuan dalam film itu, “beda banget!”
Kisah kedua bercerita tentang kerja sama beberapa tokoh atau
organisasi lintas-iman dalam mengumpulkan dan menyalurkan
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donasi terkait Covid-19. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta dan
antara lain dikoordinasikan Yayasan Indonesian Conference on
Religion and Peace (ICRP), satu lembaga lintas-iman di Jakarta. Hal
ini juga diawali keyakinan para pegiatnya bahwa selain memiliki
dimensi ibadat, semua agama juga memiliki dimensi sosial. Mereka
juga yakin bahwa donasi harus diberikan kepada siapa saja, terlepas
dari apa agama atau suku seseorang, karena Covid-19 juga tidak
memilih korban berdasarkan identitas-identitas itu. Karena, seperti
disebutkan seorang pendeta dalam kisah itu, “Pandemi ini tidak
memandang [korban] agama apa pun, status ekonomi apa pun,
budaya apa pun, semua [orang bisa] mengalaminya.”
Akhirnya, kisah ketiga bercerita tentang komunitas Kristen
di Maluku yang mendoakan seorang perawat yang harus dibawa
mobil ambulans ke rumah sakit karena yang bersangkutan sakit.
Percakapan di antara dua orang berbeda agama saat itu, yang
berlangsung di pinggir jalan, menunjukkan sikap saling percaya
(trust) di antara mereka. Permintaan bapak pendeta agar dia dan
jamaahnya bisa mendoakan secara Kristen kesembuhan sang
perawat, yang seorang Muslimah berjilbab, segera diiyakan sang ibu.
Mungkin ini tidak biasa terjadi dalam situasi normal, tetapi ancaman
Pandemi Corona mengharuskannya terjadi.

Pelajaran untuk Agama dan Binadamai
Kisah-kisah dalam film itu sengaja diangkat karena kisah-kisah itu
menunjukkan solidaritas kemanusiaan kita, yang menyatukan kita
di tengah berbagai perbedaan kita. Urgensi untuk saling membantu
dan bersolidaritas itu terasa meningkat karena kehadiran pandemi
sebagai ancaman bersama. Kata penyair Theodore Roethke, “In a
dark time, the eye begins to see.” Dalam gelap-lah justru mata kita
mulai bisa melihat!
Dengan begitu, pesan film ini juga ingin menebar harapan
di tengah kecemasan dan ketakutan. Perasaan tidak berdaya di
hadapan ancaman pandemi bisa dan sering membuat kita putus
asa. Dalam situasi itu, sangat masuk akal jika kita berpaling kepada
kekuatan adikodrati di atas sana, yang kita sebut dengan nama Allah
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atau nama-nama lainnya, apalagi jika kita seseorang yang religius.
Tetapi di luar itu, dan yang tidak bertentangan dengan perintah-Nya
atau bahkan dianjurkan-Nya, kita juga bisa berpaling kepada sesama
kita, meskipun kita berbeda secara agama atau apa saja.
Aksi-aksi solidaritas di atas bahkan melampaui sekadar toleransi,
yang akar katanya dalam Bahasa Latin, tolerare, mengandung makna
kesediaan menanggung beban kehadiran orang lain yang berbeda
dari kita (karena kita, sebaliknya secara timbal-balik, juga berharap
bisa diterima oleh orang lain itu). Dalam aksi solidaritas di atas, tidak
ada beban apa-apa yang ditanggung, kecuali mungkin kegembiraan
yang bertambah.
Sudah terlalu sering aktor-aktor agama disudutkan sebagai
akar penyebab banyak masalah: dari merebaknya ujaran kebencian,
“preman bersorban”, hingga terorisme. Di beberapa tempat, Covid-19
juga disebut-sebut disebarkan aktor-aktor agama yang tidak mau
mendengar nasihat sains. Mereka mulai didesas-desuskan sebagai
pembawa laknat, bukan rahmat.
Aktor-aktor agama tentu bisa membela diri dari tuduhantuduhan itu, dengan beragam cara. Tetapi cara paling efektif mungkin
adalah dengan menunjukkan langsung wajah positif agama. Apalagi
jika hal itu dilakukan di tengah ancaman pandemi seperti Covid-19
ini. Kata satu pepatah Arab, “Lisan al-hal afshah min lisan al-maqal!”
Bahasa perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya dari bahasa omongan.
Pesan-pesan dalam film ini menunjukkan tidak adanya benturan
antara kebenaran sains dan kebenaran agama, sekalipun kita tahu
dalam kenyataannya ada kelompok-kelompok agama di tengah kita
yang mempertentangkan kedua kebenaran itu (lihat Mietzner 2020).
Pesan-pesan itu juga menunjukkan kerja sama di antara kelompokkelompok agama, meskipun kita tahu ada orang atau kelompok
agama yang menolak kerja sama seperti itu bahkan dalam situasi
yang normal. Semuanya memperlihatkan adanya pilihan-pilihan
yang diambil dan kesediaan untuk bekerjasama.
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Mendengarkan Suara Perempuan
Dua di antara tiga kisah dalam film itu menampilkan tokoh
perempuan. Ini dimaksudkan untuk menghadirkan yang tidak sering
ditampakkan dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan
kepada jasa-jasa mereka selama pandemi. Dalam kehidupan seharihari peran pemeliharaan dan perawatan keluarga dan anggota
komunitas yang sedang sakit senantiasa dihubungkan dengan peran
perempuan. Namun ketika tiba pada penggambarannya, peran itu
tiba-tiba hilang terhapus oleh pencitraan peran tokoh yang umumnya
lelaki, atau sebaliknya menjadi drama yang jauh dari realitas.
Di bawah tekanan pandemi, peran perempuan sangat menonjol
karena tiga alasan ini. Pertama, satu di antara cara pandemi
ini mengubah wajah masyarakat kita adalah mulai tumbuhnya
kesadaran bahwa banyak sekali tenaga kesehatan di sekeliling kita
berjenis kelamin perempuan. Tekanan Covid-19 mengharuskan kita
untuk sering mendengar dan memperhatikan nasihat para tenaga
kesehatan, bahkan berurusan langsung dengan mereka ketika kita
terserang virus itu, dan dengan begitu kita lebih sering melihat wajah
mereka dan menggantungkan harapan hidup kepada mereka.
Kedua, beberapa laporan terkait Covid-19 mengklaim bahwa
perempuan adalah kelompok yang lebih menderita dan terbebani
akibat Pandemi Covid-19 dibanding laki-laki (UN Women 2020;
Wenham et al 2020). Ini tidak dalam pengertian langsung bahwa virus
lebih menyerang perempuan, tetapi melalui beberapa mekanisme
yang memperlihatkan keterhubungan virus (sebagai penyakit)
dengan peran dan status sosial kelompok manusia yang bergender
perempuan. Covid-19 memang membatasi aktivitas semua orang
dan mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah, namun beban
perempuan tetap lebih besar dibanding laki-laki karena urusan
rumah tangga secara tradisional dan sosial dianggap merupakan
urusan perempuan.
Ketiga, beberapa laporan baru-baru ini juga mulai
mendokumentasikan bagaimana para pemimpin perempuan
lebih berhasil dalam menanggapi krisis akibat Covid-19 (lihat
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misalnya Horsford dan Jerlström 2020). Memang diperlukan juga
riset yang lebih sistematis untuk menelisik khusus aspek gender
dalam penanganan krisis ini. Namun cukup banyak indikasi yang
menunjukkan bahwa para pemimpin perempuan itu, misalnya di
Selandia Baru dan Jerman, menawarkan cara mengkomunikasikan
masalah secara lebih jelas dan transparan, dilengkapi dengan unsur
empati yang kuat, dan tanpa disertai retorika yang memecah-belah.
Mereka menjadi antitesis terhadap para pemimpin politik (laki-laki)
seperti Donald Trump di Amerika Serikat, yang mengerdilkan nasihat
sains mengenai ancaman Pandemi Covid-19, menolak pemakaian
masker dan menjaga jarak, dan yang pernyataan-pernyataannya
menyebarkan kebohongan nyata dan memecah-belah publik. Jika
penanganan atas pandemi Covid-19 sering dianalogikan dengan
“perang”, kata Horsford dan Jerlström, para pemimpin perempuan
itu lebih suka menganalogikannya dengan “maraton”, yang
memerlukan penanganan dengan perhitungan cermat, langkahlangkah terukur, dan didasarkan atas realisme besarnya masalah
dan berorientasi berjangka panjang.
Sayangnya, sementara sumbangan kelompok perempuan
sangat krusial di sektor kesehatan, apalagi di bawah tekanan
pandemi seperti sekarang, suara mereka jauh dari kita dengar dan
terapkan dalam kebijakan dan intervensi terkait kesehatan. Ini
ironis dan tragis. Di dunia, kata salah satu laporan, “Sementara 70%
tenaga pengelola kesehatan berjenis kelamin perempuan, namun
hanya 25% pemimpin dunia yang perempuan” (Farrar & Gupta 2020).
Di Indonesia situasinya sama saja, jika bukan lebih buruk. Hal
ini tampak misalnya ketika kita menyimak bagaimana pemerintah
memimpin penanganan atas krisis pandemi ini, yang lebih
mendahulukan maskulinitas otot daripada sentuhan dan empati.
Di tengah-tengah itu, Komnas Perempuan (2020) berteriak karena
kurang diperhatikannya kepentingan para perawat, yang 71% di
antaranya perempuan, dan kuatir bahwa kebijakan bekerja dari
rumah akibat Covid-19 akan meningkatkan jumlah kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT).
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Lebih Mengenal “Yang Lain”, Melawan Disinformasi
Film dokumenter ini juga sengaja menonjolkan aktivisme seorang
perempuan keturunan China. Nama perempuan itu adalah Liem
Liliany Lontoh (lihat Gambari 12.1). Sesudah selesai menjadi
pengurus FKUB Jakarta Barat, sejak 2020 dia menjadi pengurus
FKUB Provinsi DKI Jakarta sampai sekarang. Sehari-hari dia adalah
Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Provinsi DKI Jakarta
sekaligus Ketua Hubungan Antar-Lembaga dan Lintas-Agama
Matakin di tingkat pusat. Dalam gambar-gambar berjalan di film
itu, dia jelas tampil sekaligus sebagai keturunan China, beragama
Konghucu, dan warganegara Indonesia yang aktif bergiat di forum
lintas-agama.
Kami sengaja menonjolkan peran ibu itu dalam film agar
para penonton bisa “bertemu” dengannya (lebih sering) dan
dengan keragaman kelompok dan identitas yang secara simbolik
diwakilinya. “Pertemuan” itu menjadi lebih penting hari-hari ini,
di tengah ancaman pandemi, karena meningkatnya tekanan dan
ketakutan akibat pandemi bisa jadi diikuti oleh meningkatnya
stigmatisasi dan bahkan aksi diskriminasi atas kelompok minoritas
tententu yang rentan dijadikan kambing hitam, seperti keturunan
etnis China di Indonesia. Dalam sejarah, ancaman seperti pandemi
tercatat sering menjadi hotbeds bagi penyebaran teori konspirasi
dan pengambinghitaman kelompok-kelompok minoritas. Memang
tidak ada yang otomatis di sini, dari stigmatisasi menuju diskriminasi
dan aksi kekerasan, tetapi batas-batas yang kokoh pun bisa bobol
juga karena peningkatan stigmatisasi juga bisa berlangsung melalui
mobilisasi secara sengaja.
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Gambar 12.1: Tokoh perempuan pegiat FKUB dan pemimpin Konghucu

Masalah di atas menjadi lebih urgen belakangan ini karena
stigmatisasi itu bisa berlangsung melalui disinformasi daring
yang makin mungkin karena tersedianya beragam platform media
sosial. Sudah banyak laporan yang mendokumentasikan tentang
bagaimana Presiden Donald Trump di Amerika Serikat menyebut
virus Covid-19 sebagai “Virus Wuhan” untuk mendiskreditkan China,
misalnya. Sementara itu, di India, disinformasi terkait Covid-19
telah menjadikan kaum Muslim sebagai sasaran stigmatisasi dan
diskriminasi, sekalipun jumlahnya sangat besar, yakni sekitar 140
juta jiwa.
Kekuatiran bahwa tekanan Covid-19 akan meningkatkan
stigmatisasi terhadap keturunan China di Indonesia sangat masuk
akal karena sentimen anti-China memiliki akar mendalam di sini,
yang antara lain berujung pada kekerasan anti-China di akhir
pemerintahan Orde Baru (lihat Panggabean 2018). Belakangan,
setidaknya pada sebagian kelompok masyarakat Indonesia,
sentimen di atas kembali menguat karena kasus yang menimpa
Basuki Thahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta,
dan kerja sama pemerintahan Presiden Jokowi yang erat dengan

126

Modul Lokakarya Penyuluh Agama

pemerintahan China. Dibanding kelompok-kelompok minoritas lain
dan karena alasan-alasan politik, agama dan ekonomi, merekalah
“yang lain” yang paling rentan dijadikan target pengambinghitaman
di Indonesia.
Kita harus bersyukur bahwa disinformasi dan stigmatisasi yang
dikuatirkan di atas sejauh ini tidak terjadi di Indonesia. Tetapi hal ini
sama sekali tidak menandakan bahwa bibit-bibit ke arah sana tidak
ada sama sekali. Dan dengan membahasnya bersama, kita sedang
mencegahnya agar jangan sekali-kali terjadi.***
Bahan untuk Diskusi
Untuk menggali lebih jauh berbagai pelajaran dari film ini,
diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini:
1. Nilai dan ajaran agama apa yang mendasari kegiatan kerjasama
antariman dalam film ini?
2. Apa persamaan dan perbedaan di antara ketiga kisah dalam
film ini?
3. Apa inspirasi yang Anda peroleh dari film ini?
4. Apakah Anda pernah mengalami sendiri atau menyaksikan
pengalaman kerjasama antara pemeluk agama seperti yang
ada di film ini?
5. Apakah persamaan dan perbedaan di antara kerjasama yang
digambarkan di film dengan kerjasama yang berlangsung di
lingkungan Anda?
6. Bagaimana mereka dapat menerima “yang lain” sambil tetap
memegang teguh keyakinannya sendiri?
7. Imam dan Pastor aktif dalam berbagai kegiatan dalam rangka
membina toleransi dan suasana saling percaya. Apa saja tradisi
atau perhelatan yang bisa digunakan di sini untuk mencapai
tujuan yang sama?
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8. Di daerah Anda, apakah ada gerakan dan organisasi akar
rumput yang giat di bidang pembinaan toleransi dan suasana
saling percaya?
9. Apa saja jenis masalah, konflik, atau sengketa yang ditangani
lembaga mediasi antariman?
10. Apa saja unsur-unsur lembaga mediasi yang dapat ditarik dari
gambaran di dalam film?
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Bab 14:
Sesi Penunjang #4 – Evaluasi dan
Penutup
Materi
Secara umum garis besar sesi ini hanya dua: mengadakan post-test
dan penutupan. Berikut keterangannya.
Post-test
Post-test (setelah training) berfungsi untuk mencapai tiga hal:
1.

Sebagai alat ukur sejauh mana lokakarya telah meningkatkan
wawasan dan pengetahuan dari semua materi yang didiskusikan
dibandingkan dengan jawaban pada pre-test (setelah training).

2.

Sebagai informasi bagi fasilitator dan narasumber dalam
menjalankan proses belajar mengajar pada lokakarya
berikutnya. Berdasarkan informasi ini, fasilitator memikirkan
strategi pembelajaran yang memampukan peserta mengikuti
proses dengan lancar. Berdasarkan informasi yang sama,
narasumber menyampaikan materi pada lokakarya berikutnya
sesuai dengan pengalaman pada lokakarya pertama.

3.

Hasil evaluasi dan post-test ini juga dapat digunakan
untuk menelusuri sejauh mana lokakarya ini terpakai dan
terlembagakan. Selain itu, hasil evaluasi ini juga bermanfaat
bagi lokakarya serupa di kota atau wilayah lain.
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Mengingat hasil pre-test dibuat secara online, post-test juga dilakukan
secara online. Panitia dapat membantu peserta yang tidak punya telepon genggam “pintar”. Daftar pertanyaan dapat dibuat menggunakan
aplikasi Google Form, Survey Monkey atau platform lain yang serupa.
Berikut ini unsur-unsur yang sedianya muncul dalam post-test
lokakarya ini.
1.

Aspek wawasan

Berikut ini topik-topik wawasan yang perlu ditanyakan: (a) agama
dan kebangsaan di Indonesia; (b) radikalisme, intoleransi dan
ekstremisme kekerasan sebagai tantangan kebangsaan kita; (c)
hoaks, hasutan kebencian, dan pelintiran kebencian; (d) narasi,
kontranarasi dan narasi alternatif; (e) agama, nirkekerasan, dan
binadamai; (f) analisis dan transformasi Konflik; dan (g) dialog dan
kemajemukan agama.
Dalam pertanyaan tentang wawasan, post-test menggunakan
pertanyaan kombinasi antara tertutup dan terbuka. Pada pertanyaan
tertutup, tanyakan: Sejauh mana pengetahuan bapak/ibu tentang
materi-materi berikut? Berikan jawaban dalam bentuk skala 1-5
(1=sangat paham; 2=cukup paham; 3=sedikit paham; 4=kurang
paham; dan 5=sangat tidak paham). Pada pertanyaan terbuka,
instruksikan pada formulir: Tuliskan satu kalimat yang jelas (subjek
+ predikat + objek/keterangan) yang menggambarkan konsep ini
(sebutkan satu per satu konsep yang dimaksud).
2.

Aspek keterampilan

Berikut ini topik-topik keterampilan yang perlu ditanyakan: (a) teknik
menyusun kontranarasi dan narasi alternatif; (b) langkah-langkah
memeriksa fakta; (c) strategi dan langkah menyebarkan konten; (d)
yang boleh dan tidak boleh dalam dialog; dan (e) simulasi dialog.
Dalam pertanyaan tentang keterampilan, post-test juga
menggunakan teknik serupa, kombinasi antara pertanyaan tertutup
dan terbuka. Pada pertanyaan tertutup, tanyakan: Sejauh mana
bapak/ibu mengetahui keterampilan berikut ini (sebutkan satu per
satu keterampilan yang dimaksud)? Berikan jawaban dalam bentuk
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skala 1-5 (1=sangat paham; 2=cukup paham; 3=sedikit paham;
4=kurang paham; dan 5=sangat tidak paham). Pada pertanyaan
terbuka, instruksikan pada formulir: Tuliskan satu kalimat yang
jelas (terdiri dari subjek + predikat + objek/keterangan) yang
menggambarkan teknik dan keterampilan berikut ini (sebutkan satu
per satu keterampilan yang dimaksud).
3.

Aspek harapan

Pertanyaan untuk aspek harapan bersifat terbuka: Sejauh mana
harapan bapak/ibu terhadap lokakarya ini (proses maupun substansi)
terpenuhi? Jawaban menggunakan skala 1 sampai 5 (1=sangat
terpenuhi; 2=terpenuhi; 3=sebagian terpenuhi; 4=kurang terpenuhi;
dan 5=sangat tidak terpenuhi). Tambahkan kolom pertanyaan
terbuka: Tuliskan catatan bapak/ibu terhadap lokakarya ini. Tulislah
menggunakan kalimat jelas (terdiri dari subjek + predikat + objek/
keterangan). Misalnya: “Lokakarya ini kurang memperhatikan aspek
kesehatan peserta.”
4.

Aspek kekhawatiran

Pertanyaan untuk aspek kekhawatiran bersifat terbuka: Apakah
kekhawatiran bapak/ibu dari lokakarya ini (proses maupun
substansi) berhasil diatasi? Jawaban menggunakan skala 1 sampai
5 (1=sangat teratasi; 2=teratasi; 3=sebagian teratasi; 4=kurang
teratasi; dan 5=sangat tidak teratasi). Tambahkan kolom pertanyaan
terbuka: Tuliskan catatan bapak/ibu terhadap lokakarya ini dengan
menggunakan kalimat jelas (terdiri dari subjek + predikat + objek/
keterangan). Misalnya: “Mengapa pertemuan molor setiap sesinya?”
Pada bagian awal formulir, sertakan kolom-kolom keterangan
umum peserta: nama, organisasi, alamat kantor, alamat email, dan
nomor telepon.
Setelah peserta mengisi kuesioner, fasilitator menutup acara ini
secara resmi. Pada lokakarya tahap pertama, penutupan sekaligus
mengumumkan lokakarya berikutnya. Pada tahap kedua, penutupan
dimaksudkan untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Di tengah-tengah
itu, Tim PUSAD Paramadina akan melakukan pemantauan kepada
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aktivitas rencana tindak lanjut peserta setelah kembali ke rumah
masing-masing.
Penutup
Acara penutupan dipimpin panitia penyelenggara. Pertemuan ini
ditutup dengan ramah tamah di antara semua peserta.***
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Penutup
Sebagaimana tampak pada paparan di bagian-bagian yang
lalu, modul ini memuat materi yang berorientasi wawasan dan
keterampilan dalam mencegah atau menangkal konflik-konflik
kekerasan, intoleransi, dan ekstremisme kekerasan melalui
pendekatan keamanan manusia dan responsif gender. Materi-materi
tersebut akan didiskusikan dalam dua hari lokakarya bersama para
penyuluh agama di Indonesia dalam dua tingkatan: dasar dan
lanjutan. Pada tingkat dasar, materi-materi yang disajikan lebih
berorientsi ke pemecahan masalah dalam jangka pendek. Sementara
itu, materi-materi untuk lokakarya tingkat lanjutan dimaksudkan
untuk pendalaman dan berisi wawasan dan keterampilan mengenai
agama dan binadamai dalam jangka panjang, serta memberdayakan
perempuan untuk meningkatkan peran aktif mereka sebagai agen
bina damai di tingkat komunitas.
Kami berharap, materi-materi tersebut tidak berhenti di
lokakarya, melainkan ditularkan di dalam pembicaraan dan aktivisme
sehari-hari, formal maupun non-formal, di tempat asal para peserta
tinggal atau bekerja. Dengan begitu, konflik kekerasan, tindakan
intoleransi, dan ekstremisme kekerasan dapat segera teridentifikasi
dan teratasi secara nirkekerasan dalam rangka binadamai.
Modal penting yang diperlukan untuk menghalau konflik
kekerasan dan ekstremisme kekerasan adalah wawasan tentang
agama, negara-bangsa, dan nasionalisme di Indonesia. Indonesia
adalah negara besar yang sampai sekarang bertahan di bawah
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pemerintahan demokratis walaupun begitu banyak perbedaan
penduduknya dari sisi suku, ras, dan agama. Dalam pembentukannya,
tokoh- tokoh dari berbagai agama menyumbangkan gagasan, ide,
dan landasan yang menunjang nasionalisme dan pembangunanbangsa. Sesudah melampaui usia 20 tahun atau dua dekade
Reformasi, meskipun konflik-konflik kekerasan berskala besar sudah
berhasil diatasi, peta kehidupan keagamaan kita masih ditandai
oleh tantangan berat berupa aksi-aksi kekerasan akibat intoleransi,
ekstremisme kekerasan, dan politisasi agama. Tantangan ini menjadi
lebih berat belakangan ini akibat tersedianya teknologi baru yang
sayangnya bisa melipatgandakan menyebarnya hoaks dan ujaran
kebencian.
Modal lainnya adalah wawasan mengenai agama-agama yang
pada dirinya memang telah menyediakan landasan yang memadai
bagi nirkekerasan dan binadamai, baik dalam bentuk ajaran maupun
pengalaman historis para pemukanya. Berbeda dari reaksi terhadap
kekerasan, termasuk yang dilakukan kelompok ekstremis, landasan
tersebut berorientasi pada perubahan. Nirkekerasan dan binadamai
tidak bermakna pasif, menerima apa saja yang ada, melainkan aktif
menyuarakan keadilan dan kebenaran dengan jalan tanpa kekerasan.
Landasan ini sangat penting mengingat wajah Indonesia belakangan
ini agak ternoda oleh aksi-aksi terorisme. Selain itu, peta Indonesia
juga memperlihatkan titik-titik merah yang disumbang oleh aksiaksi protes yang diakhiri dengan kekerasan. Ruang-ruang dialog dan
mediasi yang disediakan demokrasi seyogyanya dimanfaatkan oleh
siapa saja, termasuk penyuluh agama, untuk menangkal kekerasan
sedari dini.
Itulah sebabnya, modul ini juga menyediakan materi-materi
tentang wawasan dan keterampilan yang lebih berorientasi praktis
dan berjangka pendek, yakni pengetahuan dan alat analisis
untuk mengenali hoaks, rumor, dan ujaran kebencian yang sering
dinilai memecah-belah masyarakat, apalagi dengan semakin
berkembangnya aneka platform media sosial. Setelah mengenali
masalah-masalah ini, modul ini juga menyediakan wawasan dan
langkah-langkah praktis untuk menghalaunya melalui narasi
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positif atau narasi alternatif. Pelajaran yang bisa dipetik dari filmfilm dokumenter juga diharapkan bisa memperkaya upaya-upaya
binadamai berbasis agama, dengan memperbanyak dialog dan
kerjasama antar-iman atau lintas-agama.
Akhirnya, meskipun penerima manfaat modul ini pertama-tama
adalah para penyuluh agama, modul ini juga diharapkan bisa dibaca
oleh lebih banyak pihak. Harapannya adalah agar ide dan gagasan
tentang penanggulangan dan pencegahan kekerasan, baik yang
dipicu masalah sosial maupun ekstremisme, menular ke seluasluasnya kalangan di Indonesia.***
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Tentang PUSAD Paramadina
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) adalah lembaga otonom
di bawah Yayasan Paramadina, Jakarta, yang fokus melakukan riset
dan advokasi dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan. PUSAD
Paramadina mempunyai visi “Menuju interaksi damai antara agama
dan demokrasi di Indonesia.”
Untuk mencapai visi di atas, PUSAD Paramadina mempunyai
empat misi berikut:
1.

Mengembangkan gagasan dan praktik terbaik interaksi damai
antara agama dan demokrasi di Indonesia.

2.

Mengembangkan kapasitas aktor-aktor agama, masyarakat
madani dan negara dalam memecahkan masalah-masalah
sosial dan politik secara demokratis dan adil.

3.

Menyebarkan pesan-pesan agama yang mendukung perdamaian
dan demokrasi melalui berbagai kegiatan akademis dan budaya,
pendidikan publik, dan advokasi kebijakan.

4.

Menjadi laboratorium peneliti muda meningkatkan kapasitas
dalam melakukan riset sosial yang inovatif dan berorientasi
pemecahan masalah.

Sejak didirikan pada 2008, PUSAD Paramadina telah melakukan
sejumlah riset dalam bidang agama, konflik, dan binadamai. Selain
menggarisbawahi kelemahan dan keterbatasan kita, kami juga
mengumpulkan dan menyebarkan praktik-praktik baik dan harus
dicontoh dari pengalaman kita berinteraksi membangun kerukunan
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di tengah kemajemukan. Kami sudah dan akan terus berusaha
menerjemahkan hasil-hasil riset ke dalam berbagai praktik bersama,
sambil bermitra dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.
Publikasi PUSAD Paramadina pada umumnya dapat diunduh di
website kami: www.paramadina-pusad.or.id. Informasi dan laporan
tentang kegiatan kami juga dapat diikuti di akun-akun media sosial
kami: Instagram, Facebook, dan Twitter (PUSAD Paramadina).
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