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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan dari

Indonesia tergambar dalam berbagai keragaman suku, budaya, adat-istiadat, bahasa

dan agama. Keragaman tersebut menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Raimundo

Panikkar menyebut “Keberagaman bagaikan lukisan-lukisan, yang sulit digabungkan

menjadi sebuah karya lukisan yang final, akan tetapi disitulah letak kekayaan untuk

sebuah keberagaman.1 Namun, pada kenyataannya keragaman dapat menciptakan

konflik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya keragaman agama yang

ada di Indonesia.

Agama adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur manusia dengan

dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan

manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.2 Namun,

dalam sejarah kehidupan umat beragama, sering terjadi bahwa perbedaan keagamaan

dan keimanan dijadikan sebagai pemicu atau alasan pertentangan dan perpecahan.

Menurut John Titaley, dalam agama memiliki kecenderungan untuk menjadi

eksklusif. Artinya yang benar hanya agamanya sendiri sedangkan yang lainnya tidak.

Masalahnya akan menjadi lebih sulit apabila kebenaran itu sudah menjadi keyakinan.

Kalau sudah menjadi keyakinan, maka dalam sejarahnya keterbukaan tidak akan ada

1 Paul F. Knitter, Pengantar Teologi Agama- Agama, Yogjakarta: Kanisius, 2008, 153
2 Roland Robertson, Agama dalam Analisa & Interpretasi Sosiologi, (Jakarta : Rajawali,

1988), 5.
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sama sekali. Eksklusivisme akan semakin kental dan kuat. Bahaya dari eksklusivisme

adalah adanya potensi mendiskriminasikan sesama manusia lainnya. Ini terjadi ketika

suatu agama hanya menganggap dirinya benar sendiri dan yang lain tidak, maka

hubungan dengan sesama itu menjadi hubungan yang tidak setara. Akibat dari

diskriminasi adalah tindak kekerasan. Karena merasa dirinya sendiri benar dan yang

lain tidak, maka kekerasan adalah konsekuensi yang wajar dari diskriminasi.3

Konflik dengan isu agama merupakan hal yang sangat sering terjadi di

Indonesia. Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini, dihadapkan dengan persoalan

hidup bersama sebagai umat beragama. Masalah kerukunan menjadi hal penting

dalam kehidupan bangsa Indonesia. Beberapa konflik yang dikaitkan dengan nama

agama di Indonesia antara lain: Kerusuhan Ambon pada Januari 1999, Poso pada 25-

29 Desember 1998 dan 17-21 April 2000, 16 Mei-15 Juni 2000, ditambah dengan

tragedi Priok, DOM di Aceh, Banyuwangi, Situbondo, Tasikmalaya, Sambas, kasus

Ahmadiyah (yang dianggap sebagai ajaran sesat) serta peristiwa pembakaran tempat

ibadah di Temanggung, bahkan yang belum lama ini terjadi di Sampit, dll.

Keadaan seperti ini mengakibatkan agama kehilangan momentum untuk menjadi

agama yang melayani dan membebaskan manusia, agama malah menjadi alat

legitimasi kepentingan politik atas nama kelompok yang berhadapan dengan

kelompok yang lain. Padahal agama harusnya mampu untuk menolong manusia

menjadi sungguh-sungguh manusia yang sejati.

3 John A. Titaley, Kumpulan Artikel Fakultas Teologi, Salatiga: Universitas Kristen Satya
Wacana, 2-4.
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Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah yang ada

di Indonesia yang juga memiliki keragaman agama, seperti Kristen Protestan, Islam,

Katolik, Hindu, Budha dan bahkan masih ada yang menganut agama

suku/kepercayaan asli. Namun, keadaan ini tidak menciptakan konflik beragama di

Alor. Kehidupan beragama di Alor tercipta dengan harmonis. Ini terlihat dalam

proses pendirian rumah ibadah. Dalam proses ini  keterlibatan berbagai pihak dalam

pembagunan tersebut cukup tinggi. Pihak-pihak yang dimaksud adalah masyarakat,

tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah, bahkan penganut agama lain pun ikut

terlibat. Dalam kehidupan masyarakat Alor, terutama di desa Aimoli, Kecamatan

Alor Barat Laut, ada suatu kebiasaan yang berkembang, yaitu apabila akan dibangun

suatu gereja, maka beberapa komponen dari bangunan gereja itu diperoleh dari

penganut agama Islam, misalnya semen, papan, atap dan lain-lain. Demikian halnya

bila suatu rumah ibadah tersebut akan diatapi, maka proses pengatapan tersebut tidak

dilakukan sebelum ada ketelibatan tenaga dari saudara penganut agama Islam.

Demikian pula sebaliknya bila penganut agama Islam akan mendirikan Masjid, maka

sebagian dari komponen bangunan tersebut diperoleh dari penganut agama Kristen.

Hal yang sama dalam proses pengatapan masjid tersebut, harus menunggu

ketertlibatan tenaga dari penganut agama Kristen.4 Selanjutnya, Pdt. F.

Poelinggomang mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan ibadah, baik agama

Kristen Prostestan maupun Katolik belum pernah ada yang mengadukan

ketidaknyamanannya dalam melaksanakan kegiatan pribadatan. Demikian pula

dengan Ruski Bere, bahwa selama ini tidak pernah seorang penganut agama Islam

4 Informasi dari Pdt. Frederik Poelinggomang (Tokoh Agama Kristen di Alor) 23 Mei 2012.



4

yang menyatakan ketidaknyamanannya dalam melaksanakan peribadatan.5 Akan

tetapi hal ini tidak terlepas dari situasi-situasi yang mencekam dan berpengaruh pada

konflik agama yang hendak tercipta.

Ada dua kasus yang cukup memprovokasi warga Alor, pertama adalah kasus

beredarnya sebuah buku terbitan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Alor

di mana gambar sampulnya dinilai mencela Kitab Suci Alquran. Peristiwa ini berawal

ketika Ketua MUI Kabupaten Alor mengetahui sampul buku tersebut pada tanggal 9

Juni 2005. Sampul buku berjudul Penduduk Kabupaten Alor 2003 (hasil registrasi),

bergambar Alquran Tua dan seorang penari cakalele berdiri menginjak di atasnya.

Protes yang dilakukan ini berjalan dengan aksi damai bersama yang dilakukan oleh

semua komponen agama dalam pertemuan silaturahmi, pada tanggal 16 Juni 2005.

(Surat Kepala Kandep Agama Kab. Alor kepada Kepala Kanwil Agama Prop. NTT di

Kupang, Nomor Kd.20.05/1/BA.02/326/2005, Perihal Laporan Kasus Keagamaan,

tanggal 2 Juli 2005). Peristiwa ini tidak lalu menimbulkan konflik SARA dalam

kehidupan masyarakat Alor, tetapi ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.6 Kasus yang

kedua terjadi pada akhir bulan Januari 2012, di mana ada dua pemuda Kristen yang

tidak sadarkan diri akibat pengaruh minuman keras dengan sengaja membuang usus

anjing ke dalam Masjid di kampung Wetabua. Peristiwa ini juga tidak menimbulkan

konflik SARA di Kabupaten Alor dengan adanya perdamaian yang dilakukan oleh

kedua kampung dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah.

5 Ruski Bere (Tokoh Agama Islam di Alor), 24 Mei 2012.
6 http://bz69elzam.blogspot.com/2009/07/kedamaian-dan-kerukunan-masyarakat-alor.html (

diunduh 09 Mei 2012 jam 19.40 WIB)



5

Di tengah situasi konflik atas nama agama yang sering terjadi di Indonesia,

masyarakat Alor dapat hidup berdampingan dengan damai dalam keragaman agama

yang ada.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis

memilih penelitian ini dengan judul:

SISTEM KEKERABATAN SOSIAL MASYARAKAT DESA AIMOLI –

ALOR DALAM RELASI ISLAM DAN KRISTEN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah ini, maka untuk pemecahannya penulis

memfokuskannya pada pertanyaan :

 Apakah faktor-faktor pendukung terciptanya kerukunan beragama antara

Islam dan Kristen di desa Aimoli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk meneliti:

 Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor pendukung terciptanya

kerukunan beragama antara Islam dan Kristen di desa Aimoli.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut :
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1. Secara khusus bagi masyarakat setempat, hasil penelitian berguna untuk

meningkatkan kesadaran agar masyarakat tetap mampu menjaga kearifan

lokal (local wisdom) yang ada, sehingga kerukunan antar umat beragama

khususnya Islam dan Kristen yang ada di masyarakat Alor tetap terjaga.

2. Bagi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, diharapkan hasil

penelitian ini dapat menjadi pelengkap dan tambahan pengetahuan

khususnya sehubungan dengan studi teologi sosial dan kebebasan beragama.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa

yang akan terjun dalam pelayanan di masyarakat Indonesia yang pluralistik

ini.

E. Metode Penelitian

Penilitian ini hendak mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi kerukunan

hidup beragama dalam masyarakat Alor. Adapun jenis penelitian yang digunakan

ialah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif

dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.7 Dan metode yang digunakan ialah

deskriptif. Deskriptif adalah suatu usaha dalam meneliti suatu kelompok manusia,

suatu objek, kondisi, suatu pemikiran ataupun peristiwa-peristiwa pada masa

7 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),
6.



7

sekarang.8 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

E.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut,

Kabupaten Alor-Nusa Tenggara Timur. Desa Aimoli dipilih menjadi lokasi

penelitian karena di desa ini hubungan komunitas beragama khususnya Islam dan

Kristen terjalin dengan baik.

E.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik

pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka.9

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang

dianggap penting untuk memberi pandangan terkait dengan masalah yang diteliti

yakni tokoh masyarakat, tokoh agama (agama Islam, Kristen Protestan) dan tokoh

adat. Tidak hanya sebatas wawancara yang dilakukan tetapi melalui obsevasi

artisipasi (participant observation) ialah peneliti turut ambil bagian dalam

keadaan objek yang diobservasi.10

8 Moh. Nazir. Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.
9 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 1993), 129.
10 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara), 72.
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Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal atau materi-materi tertulis

lainnya, yang memuat informasi tentang bahasan dan masalah penelitian ini.

E.3 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan,

selanjutnya akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk deskripsi, dengan

menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian tesis ini akan disusun dalam lima bab. Pada Bab I,

Penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II, yang merupakan landasan teori sebagai pisau analisa untuk

menganalisis penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori

fakta sosial, solidaritas sosial, kesadaran kolektif dan integrasi sosial.

Pada Bab III, penyusunan akan hasil penelitian dilakukan berdasarkan rumusan

masalah; apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kerukunan masyarakat dalam

keragaman agama di Aimoli – Alor.

Pada Bab IV, penulis menganalisis hasil penelitian yang telah digambarkan di

dalam bab III dengan memakai landasan teori bab II.

Pada Bab V, penulis mengakhiri penulisan ini dengan kesimpulan dan saran.


