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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama dalam kenyataan hidup para pemeluknya akan bersentuhan

dengan kepentingan-kepentingan aktual. Realitas empiris menunjukkan bahwa

agama juga bersentuhan dengan politik, ekonomi, dan aspek-aspek duniawi

lainnya yang bersifat konkrit  (Nashir, 1999 : xviii). Gejala politisasi agama

menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai alat legitimasi perjuangan kekuasaan

yang sarat pertaruhan. Hal tersebut berimplikasi pada terbentuknya tindakan-

tindakan pragmatisme politik yang memperoleh penguatan dan legitimasi

keagamaan. Politisasi agama dalam tindakan-tindakan politik pragmatis juga

menghasilkan gejala sekularisasi politik yang bertopeng arogansi kekuasaan atas

nama agama. Para elit yang berkuasa terus berusaha untuk memperjuangkan dan

melanggengkan kekuasaan politiknya karena memperoleh “kekuatan moral” dari

agama. Arogansi kekuasaan yang melingkupi penguasa di ruang politik

menghasilkan penguasa yang despotik dengan mengatasnamakan agama, bahkan

Tuhan. Kekuasaan politik memperoleh sejumlah idiom dan simbol-simbol

religius-magis yang melahirkan praktik kekuasaan sewenang-wenang dan

berkuasa untuk seumur hidup. Hal tersebut menegaskan bahwa agama adalah

seperangkat ajaran yang sakral dan luhur dari Tuhan yang selanjutnya
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menemukan ruang sosio-historis yang empiris, profan, dan sarat kepentingan

dalam kenyataan hidup para pemeluknya.

Keberadaan agama juga tidak dapat dilepaskan dari keyakinan agama

tersebut terhadap kebenaran yang mengandung kebenaran mutlak. Kebenaran

mutlak yang diyakini adalah agama yang dipeluk bersumber dari Tuhan dan

bersifat absolut. Syamsul Arifin (2005:7) menyatakan bahwa masalah muncul

ketika hal yang dianggap kebenaran mutlak dalam suatu agama dihadapkan

dengan kebenaran mutlak yang berasal dari agama lain. Keyakinan terhadap

kebenaran agama tersebut mempertebal klaim kebenaran (truth claim) sehingga

memunculkan klaim penyelamatan (salvation claim) sebagai suatu hal yang tidak

dapat dihindarkan. Kecenderungan absolutistik tersebut memunculkan

kecenderungan ekspansionistik, yakni kecenderungan menyebarluaskan agama

kepada orang lain. Alasan pertama yang mendorong sikap ekspansionistik adalah

pandangan bahwa agama lain adalah tidak benar, kafir, sesat, dan perlu diluruskan

kembali sehingga tindakan pelurusan kembali dipandang sebagai tugas suci yang

harus dilaksanakan bagi setiap pemeluk agama. Alasan selanjutnya adalah bahwa

penyebaran agama dianggap mampu memperkokoh komunitas keagamaan yang

telah ada karena jumlah pemeluk agama dianggap mempengaruhi kekuatan agama

tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia yang berkenaan dengan isu

agama adalah perihal kebebasan memeluk “agama”. Hal tersebut dibuktikan

dengan  regulasi negara yang hanya mengakui agama-agama besar sebagai agama

resmi, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu, sesuai
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Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 dan dinyatakan oleh UU No. 5 Tahun

1969. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  juga

menyatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengakui Kristen, Katolik,

Islam, Hindu, Buddha, dan Konghuchu sebagai agama resmi. Padahal di satu sisi,

Indonesia merupakan negara multikutural yang terdiri dari beragam etnik dengan

kepercayaan dan bentuk-bentuk kearifan lokal di dalamnya. Kepercayaan-

kepercayaan tersebut merupakan “agama asli” 1 masyarakat Indonesia yang

merupakan warisan dari nenek moyang mereka, manusia Indonesia. Kesenjangan

terlihat ketika negara hanya menetapkan agama-agama besar yang bukan asli

Indonesia sebagai agama resmi yang diakui pemerintah. Realitas empiris yang

memperkuat gagasan tersebut adalah negara membuat dan memiliki regulasi

untuk menempatkan agama resmi di bawah asuhan Departemen Agama, namun

menempatkan aliran kepercayaan di bawah asuhan Biro Pakem (Pengawas Aliran

Kepercayaan Masyarakat) Kejaksaan yang dibentuk pada tahun 1960. Tugas Biro

Pakem pada saat itu adalah mengoordinasi tugas pengawasan terhadap aliran-

aliran kepercayaan dalam masyarakat bersama instansi-instansi pemerintah

lainnya utuk kepentingan keagamaan dan ketertiban umum (Baso, 2005 : 240).

Lembaga Pakem kemudian menjadi bersifat nasional dan didirikan di tiap provinsi

1 Menurut Purwadi Soeriadiredja (Soeriadiredja, 2012:12), agama asli adalah sistem keyakinan
dan segala aspek yang meliputinya serta tata-cara peribadatannya didasarkan pada aturan-aturan
atau nilai-nilai sosial-budaya yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang diwariskan
secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Menurut Subagya (1979:13) yang dimaksud
dengan “agama asli” ialah kerohanian khas dari satuan bangsa atau dari suku bangsa, sejauh itu
berasal dan dikembangkan di tengah-tengah bangsa itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh
kerohanian bangsa lain atau menirunya. Kerohanian itu itu dan tumbuh secara spontan bersama
(suku) bangsa itu sendiri. Dia murni tak bercampur dengan kerohanian agama lain dan pada
hakekatnya hanya terdapat pada masyarakat yang tertutup terhadap pergaulan antar (suku) bangsa.
Oleh karena itu, agama semacam itu disebut juga agama etnis, agama suku, agama preliterate atau
agama sederhana.



4

dan memiliki tugas-tugas yang lebih spesifik yakni pengawasan diarahkan pada

gejala-gejala yang dapat menghalangi jalannya pembangunan, seperti ajaran-

ajaran atau gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan gangguan

ketertiban/keamanan umum; dan ajaran-ajaran atau gerakan-gerakan yang dapat

merugikan para pengikutnya atau masyarakat umumnya di bidang mental/spiritual

dan material. Dalam hal suatu gerakan agama/aliran kepercayaan menampakkan

tanda-tanda dan kecenderungan ke arah kesesatan, maka Tim Pakem harus

mengambil tindakan pencegahan (Baso, 2005:242).

Hal tersebut bertolak belakang dengan UUD RI (setelah amandemen ke-

4) Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28E (1) Setiap orang bebas

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali lagi, (2)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran,

dan sikap sesuai hati nuraninya. Pasal 28 I (2) Setiap orang berhak bebas dari

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat

perlindungan terhadap perlakuan yang diskrimantif itu, (3) identitas budaya dan

hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban. Bab XI tentang Agama Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.
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Salah satu masyarakat di Indonesia yang masih meyakini nilai dan

kepercayaan warisan nenek moyang adalah masyarakat Tengger. Tengger adalah

komunitas adat yang merupakan bagian dari suku Jawa yang secara administratif

menempati 4 wilayah kabupaten, yakni Malang, Probolinggo, Lumajang, dan

Pasuruan. Masyarakat Tengger memiliki sebutan khusus untuk mengidentifikasi

anggota komunitas etnik mereka yang tersebar di beberapa daerah, misalnya

sebutan Brang Lor (utara) untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Probolinggo,

Brang Kulon (barat) untuk wilayah Pasuruan, Brang Wetan (timur) untuk wilayah

Lumajang, dan Brang Kidul (selatan) untuk wilayah Malang. Pusat kebudayaan

masyarakat Tengger masih dapat dilihat pada beberapa desa yang memiliki akses

terdekat dengan gunung Bromo, seperti Desa Ngadisari di Kabupaten

Probolinggo, Desa Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Desa Ranupani di

Kabupaten Lumajang, dan Desa Ngadas di Kabupaten Malang. Masyarakat yang

hidup di daerah tersebut masih memiliki kepercayaan lokal yang berorientasi pada

Gunung Bromo. Kepercayaan lokal masyarakat tersebut tetap hidup dan dibalut

dalam warna agama yang mereka miliki. Agama yang mereka peluk adalah agama

resmi yang diakui pemerintah, seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen.
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Tabel 1.1.

Tabel Pemeluk Agama Resmi di Kawasan Tengger berdasarkan Desa

Tahun 2013

No. Desa Kabupaten Hindu

(%)

Buddha

(%)

Islam

(%)

Kristen

(%)

Katolik

(%)

1 Ngadas Malang 5.93 49.34 44.31 0.21 0

2 Ngadisari Probolinggo 95.32 0 4.54 0.06 0.06

3 Ranupani Lumajang 5.78 0 91.84 2.36 0

4 Wonokitri Pasuruan 90 0 10 0 0

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur tahun 2013

Kondisi wilayah yang strategis, tanah yang subur, pemandangan yang

indah, dan kekayaan budaya menjadi potensi tersendiri bagi masyarakat ini,

khususnya di bidang pariwisata. Pariwisata memberikan pengaruh signifikan bagi

masyarakat Tengger karena pariwisata turut andil mengenalkan masyarakat

Tengger pada eksternalitasnya, seperti negara, misionaris agama, media, pemodal,

dan sebagainya. Hal tersebut membuat Tengger menjadi medan yang dianggap

cukup strategis untuk para agen berkontestasi merebut hati masyarakat untuk

memeluk agama-agama besar melalui proses infiltrasi, baik pasif maupun aktif.

Infiltrasi aktif dilakukan sejak abad XVIII Masehi dengan ditandai peperangan

yang dilakukan oleh orang Islam dari Madura (Hefner, 1999:13) dan selanjutnya

konflik di tahun 1965 berkenaan dengan Partai Komunitas Indonesia (PKI). PKI

merupakan suatu organisasi yang memiiki stigma antiagama, ideologi komunis,

maupun agama komunis sehingga pemeluk agama selain Islam dan Kristen

dianggap anggota PKI (Hefner, 1984:243).
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Infiltrasi pasif juga menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat

Tengger. Pada awal tahun 1980-an kebangkitan agama Hindu di Tengger makin

marak. Pada waktu itu pemerintah kembali menggalakkan upacara-upacara adat di

Tengger. Pada tahun 1986 almarhum Sudja’i (Ketua Paruman Dukun Pandhita se-

Tengger pada saat itu) pernah juga mengajak beberapa tokoh Tengger yang tetap

mempertahankan agama Buda 2 Tengger untuk memeluk agama Hindu, tetapi

sebagian kecil menolak. Hal yang sama dilakukan Pak Mudjono pada tahun 2004.

Tetapi beberapa tokoh tetap bersikukuh menjadi Buda. Masyarakat Tengger

meyakini bahwa Buda merupakan kepercayaan asli masyarakat sebelum adanya

peng”agama”an yang dilakukan pemerintah. Buda adalah suatu kepercayaan yang

khas kejawen dan bukan bagian dari agama Buddha 3 yang diakui pemerintah

sebagai agama resmi.

Saat ini Hindu di Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan juga menjadi

semacam cermin bagi Hindu Bali mainstream. Masyarakat di Desa Wonokitri

sudah banyak mengadopsi kepercayaan dan ritual masyarakat Hindu Bali, bahkan

beberapa ritual khas warisan nenek moyang, seperti khitan sudah tidak lagi

dilakukan. Beberapa anggota masyarakat juga beternak babi. Berbeda dengan

Wonokitri, dinamika masyarakat dalam bidang kepercayaan juga dialami

masyarakat Desa Ranupani yang 1/3 wilayahnya kini telah dikuasai pendatang

(diluar orang Tengger) yang tidak menyesuaikan diri mengikuti tradisi orang

Tengger pada umumnya. Kenyataan di lapangan juga memperlihatkan bahwa

2 Buda (Baca: Budo)  merupakan agama asli Tengger yakni  merupakan agama Siwa-Buddha yang
juga menjadi  agama resmi Kerajaan Majapahit (Sashangka, 2011:423).
3 Buddha adalah agama resmi negara yang diakui pemerintah Republik Indonesia.
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tingkat kesejahteraan pendatang lebih baik dari pada penduduk asli setempat.

Masyarakat Tengger Brang Lor, Wetan, dan Kulon memiliki interaksi yang kuat

dengan pariwisata dan bersifat terbuka sehingga memungkinkan penduduk luar

Tengger untuk tinggal bahkan menetap di wilayah tersebut. Hal ini berbeda

dengan masyarakat Tengger Brang Kidul yang tinggal di Desa Ngadas, Kabupaten

Malang.

Desa Ngadas memiliki penduduk mayoritas yang beragama Buddha.

Sekte Buddha yang mereka yakini adalah Buddha Jawa Sanyata dengan pusat

orientasi adalah Hyang Wenanging Jagat dan keyakinan Buda sebagai bagian dari

keyakinan Tengger, walaupun setelah tahun 1990-an, beberapa yang dicirikan

mereka mengikuti aliran Buddha Maitreya4. Masyarakat Tengger Brang Kidul di

Desa Ngadas hingga saat ini masih meyakini Hyang Wenanging Jagat sebagai

Tuhan mereka. Kitab suci yang mereka yakini adalah Adam Makna, meskipun

saat ini masyarakat sudah mulai mengenal Tripitaka dan Siddharta Gautama

sebagai pusat orientasi mereka yang baru. Konversi ke agama besar banyak

dilakukan dari anggota masyarakat yang beralih menjadi pemeluk agama Islam.

Masyarakat Desa Ngadas bukan merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari

banyak penduduk pendatang. Masyarakat Desa Ngadas merupakan masyarakat

asli Tengger yang sudah lama tinggal dan menetap di daerah tersebut sehingga

proses perebutan hegemoni agama dalam desa tersebut sesungguhnya hanya

dilakukan di internal masyarakat.

4 Aliran Maitreya merupakan salah satu aliran yang diterima, diakui, dan menjadi bagian dari
Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).
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Kompleksitas kehidupan masyarakat Tengger Brang Kidul mengalami

gejolak ketika terjadi tragedi nasional pemberontakan G30 S/PKI pada tahun

1965. Tragedi nasional tersebut telah menimbulkan gejolak-gejolak politik di

Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya pembantaian besar-besaran

terhadap orang-orang komunis. Berkembang wacana bahwa orang ataupun

masyarakat yang tidak memeluk agama Islam atau Kristen dituduh komunis

sehingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Tengger non-Muslim dan

akhirnya sebagian masyarakat memilih untuk masuk ke dalam agama Islam agar

selamat (Hefner, 1985:243). Fenomena serupa juga terjadi pada kepercayaan Wetu

Telu di Lombok di mana kaum Wetu Telu seolah berada dalam tekanan agresi

kultural kaum Waktu Lima melalui proses monoteisme dan egaliterianisme Islam

yang lebih ortodoks (Budiwanti, 2000:345).

Hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi kebertahanan hidup

masyarakat Tengger, khususnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Negara

yang seharusnya melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan, pada

kenyataannya tidak memiliki kepekaan terhadap keberadaan masyarakat etnik

yang memiliki  kepercayaan lokal. Negara justru menekan para masyarakat etnik

yang memiliki kepercayaan lokal untuk memeluk salah satu agama resmi.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan kunci yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah

peran negara yang memiliki andil dalam membentuk dan melanggengkan regulasi

yang terkesan mendiskriminasi masyarakat yang masih memiliki kepercayaan
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lokal. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pedoman dalam penelitian

ini dalam upaya mendekonstruksi fenomena dari sudut pandang ilmu kajian

budaya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perebutan agama pada masyarakat Tengger Brang

Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang,

Jawa Timur?

2. Bagaimana strategi pemertahanan ideologi lama pada masyarakat Tengger

Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten

Malang, Jawa Timur?

3. Bagaimana pergulatan makna dalam arena perebutan agama pada

masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan

Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengungkap usaha-usaha

pendisiplinan agama yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui agama-

agama resmi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian mengenai perebutan wilayah hegemoni agama di Tengger

Brang Kidul mempunyai tujuan khusus, yakni :
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1. Mendeskripsikan bentuk perebutan agama pada masyarakat Tengger

Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten

Malang, Jawa Timur.

2. Memahami strategi pemertahanan ideologi lama pada masyarakat

Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo,

Kabupaten Malang, Jawa Timur.

3. Menginterpretasi pergulatan makna dalam arena perebutan agama pada

masyarakat Tengger Brang Kidul di Desa Ngadas, Kecamatan

Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis,

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengoperasionalkan  teori-teori dan

konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam perspektif

ilmu kajian budaya. Penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan

dalam perkembangan literasi keilmuan, khususnya dalam melihat fenomena

intervensi negara terhadap kebebasan beragama, khususnya pada eksistensi

komunitas adat di Indonesia. Penelitian ini juga bermanfaat bagi calon peneliti

lain terutama yang melakukan penelitian sejenis.
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1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan sumbangan

pemikiran bagi studi ilmu kajian budaya. Secara praktis, temuan dalam penelitian

ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak yang terlibat

dan berkompeten sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian konflik

yang ada. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pada

masyarakat, bangsa dan negara.


