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Shalom,
Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita.
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Pengurus KNLWF

Senang sekali akhirnya edisi perdana majalah bulanan Semper Reformanda bisa menyapa para pembaca sekalian.

PEMBINA
Pdt. Basa Hutabarat

Majalah Semper Reformanda ini adalah sebuah media komunikasi internal
untuk menyampaikan pesan-pesan dan berita advokasi tentang Hak Asasi
Manusia (HAM), kebebasan beribadah, dan berbagai isu sosial lainnya.
Selain menjadi media informasi dan advokasi, Semper Reformanda adalah media komunikasi untuk menjalin silaturahmi Komite Nasional Lutheran
World Federation (KNLWF) dengan semua gereja dan stakeholders yang
mendukung program-program KNLWF.
Saat ini, masyarakat dunia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Sebuah ‘teror’ yang baru pertama sekali terjadi sejak seratusan tahun
terakhir. Kemajuan teknologi yang mepermudah dan mempercepat mobili
tas manusia turut pula berkontribusi mempercepat persebaran virus ini.
Maka tindakan social distancing, isolasi mandiri, isolasi wilayah, bahkan
lock down di beberapa negara harus dilakukan. Istilah-istilah ini pun menjadi popular.
Sebagai laporan utama, kami mengangkat isu perlunya Solidaritas Melawan
Covid-19. Masalah menghadapi virus Corona adalah masalah bersama.
Persoalan ini bisa diselesaikan bila semua orang saling tolong-menolong.
Sebab dalam kondisi seperti saat ini, menolong orang lain berarti menolong
diri sendiri. Apalagi, sebagai murid-murid Kristus, kebaikan dan kemurahan
hati merupakan teladan Kristus yang memang harus kita aplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
Berbagai aksi Solidaritas Melawan Covid-19 kami tampilkan dalam Rubrik
Sorotan, seperti liputan KNLWF Berdiakonia Melawan Covid-19 dan Donasi Melawan Covid-19. Agar tidak menimbulkan salah kaprah, istilah-istilah
popular tentang Covid-19 kami sajikan dalam Rubrik Tahukah Kamu?
Pada Rubrik Opini ada tulisan Pdt. Riston Eirene Sihotang, S.Si., M.Hum,
Kepala Departemen Koinonia HKI tentang Peran Agama Menghadapi Pandemi Covid-19. Masih di Rubrik Opini, mengingat pentingnya Revisi PBM
No. 9 dan 8 Tahun 2006 bagi kebebasan beribadah, Beril Huliselan, Kepala
Biro Litbang PGI, menuliskan Sebuah Catatan Tentang Pentingnya Revisi
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.
Selama belasan tahun, perjuangan untuk mendapatkan hak atas kebebasan beribadah masih menjadi pergumulan bagi masyarakat Kristen di
Aceh Singkil. Setelah peristiwa pembakaran dan pembongkaran beberapa
gereja pada tahun 2005, hingga saat ini, jaminan kebebasan beribadah
bagi masyarkat Kristen di Aceh Singkil belum didapatkan. Boas Tumangger
adalah salah seorang jemaat yang terus menyuarakan hak kebebasan
beribadah ini bahkan hingga ke tingkat dunia. Simak wawancara kami de
ngan Boas Tumangger dalam Rubrik Sosok.
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Program livelihood KNLWF di Mentawai, bisa Anda ikuti setiap edisi dalam
Rubrik Cerita dari Mentawai.
Edisi perdana ini, tentu masih jauh dari kesempurnaan. Kritik, saran, dan
masukan dari pembaca sekalian, senantiasa kami harapkan. Perbaikan-perbaikan ke depan akan terus dilakukan agar majalah Semper Reformanda
dapat menjadi bacaan dan media komunikasi yang efektif bagi KNLWF dan
seluruh stakeholders-nya. Akhirnya, selamat membaca, meski kita harus
masih menjaga jarak, semoga solidaritas bisa terus terjaga untuk bersama-sama melawan Covid-19.
Redaksi Semper Reformanda
Redaksi menerima berbagai tulisan, artikel, dan foto dari pembaca yang sesuai dengan konten SAMA (Semper Reformanda). Kirimkan tulisan ke redaksi
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K N LW F M E N YA PA

Shalom,
Di tengah pembatasan beribadah di Rumah Tuhan atau gedung-gedung
gereja, kami dari Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia (KNLWF) membuka komunikasi mengenai kegiatan gereja-gereja
Lutheran di Indonesia khususnya, maupun lintas agama.
KNLWF telah banyak melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang
berhubungan dengan pembangunan spiritualitas maupun kegiatan di
ruang publik. Peran gereja selayaknya tidak terbatas pada kegiatan yang
sifatnya seremonial, namun juga mendampingi jemaat untuk urusan politik, hak asasi manusia, hukum, ekonomi sosial, maupun budaya. Bukannya gereja mau mencampuri pekerjaan pemerintah, namun sebagai warga jemaat yang dikaruniai hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, selain
tetap mempertajam imannya kepada Tuhan di dunia modern ini, gereja
harus memberi dampak lebih besar.
Memang dalam bulan ini banyak aktivitas tatap muka di lini organisasi yang dihentikan karena Covid-19. Kondisi ini menjadi tantangan bagi
orang Kristen untuk tetap beriman. Situasi seperti ini sudah pernah terjadi sejak zaman Martin Luther lima abad silam. Pada waktu itu penyakit
sampar tersebar di Eropa termasuk di kota Wittenberg, Jerman. Pada
masa itu, transisi ke dunia modern (pencerahan) masih sulit diterima oleh
budaya masyarakat Eropa, termasuk untuk menerima pengobatan de
ngan menggunakan metode injeksi (suntik) dari dokter medis.
Martin Luther mengajak warga Eropa yang menolak injeksi atau pengobatan para dokter. Ia menyerukan agar warga menerima injeksi dari
para medis demi memudahkan para korban mendapatkan penyembuhan. Warga diyakinkan bahwa Tuhan menciptakan obat-obatan dan
pengetahuan untuk para medis agar warganya terlindungi dari wabah
penyakit.
Sama seperti itulah kondisi kita saat ini. Kita sungguh mengandalkan
Tuhan bahkan tetap beriman kepada-Nya seraya berusaha menjauhkan
penularan Covid-19 dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh peme
rintah dan para medis.
Dalam majalah yang berjudul Menggalang Solidaritas Melawan Co
vid-19, KNLWF menampilkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan
dalam kondisi sulit ini, walau ada yang telah dilakukan sebelumnya. Kehadiran majalah ini merupakan keterwakilan KNLWF bagi ketiga belas
anggota gerejanya.
Terimalah kehadiran majalah ini sebagai pengingat bertindak adil untuk
sesama dan bumi.
Sola Gratia

Pengurus KNLWF
Pdt. M. Rumanja Purba, M.Si
Ketua Pengurus
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KNLWF BERDIAKONIA

Upaya Pencegahan Virus Corona
Oleh CPdt. Chris Sianturi, STh

S

ejak pertama kalinya kasus COVID 19 di Indonesia diumumkan oleh pemerintah pada tanggal
02 Maret lalu, jumlah warga yang positif terkena virus corona jenis baru ini terus bertambah dari
hari ke hari. Untuk menekan jumlah kasus, gereja-gereja di Indonesia mengeluarkan surat pastoral yang isinya menganjurkan umat Kristen untuk melakukan ibadah di rumah seraya mengikuti protokol dan standar operasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah.
Melihat perkembangan yang kian meluas, maka Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia (KNLWF) mengambil bentuk pelayanan yang dapat membantu gereja-gereja di Sumatera Utara,
khususnya daerah Siborongborong dan Tapanuli Utara.
Salah satu identitas Lutheran adalah hidup gereja yang berdiakonia. Pelayanan gereja yang bersifat
diakonia yang diwujudkan KNLWF di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia, secara
khusus Indonesia. KNLWF membagikan bantuan berupa hand sanitizer, beberapa buah masker, dan
penyemprotan disinfektan di bebera
pa gereja yang merupakan anggota
dari KNLWF.
Hand sanitizer tersebut adalah produk yang dibuat sendiri di rumah
oleh staff KNLWF, begitu pula dengan
cairan disinfektan yang merupakan
produksi rumah sebagai alternatif
pencegahan virus corona. Pembagian ini sebagai reaksi atas kesulitan
masyarakat mendapatkan hand sanitizer dan cairan desinfektan.
Sulitnya mendapatkan kedua bahan
pencegahan terhadap virus corona
ini menjadi catatan bagi kita tentang
keterbatasan negara menghadapi
bencana seperti sekarang ini. Ha
sil perbincangan dengan beberapa
warga masyarakat dan penatua
gereja menunjukkan pula bahwa distribusi informasi dan sosialisasi tentang pencegahan virus corona masih
sangat minim. Akibatnya informasi
yang diterima simpang-siur, mereka
tidak tahu secara pasti bagaimana
perkembangan virus corona di Indonesia.
Menyikapi ini, sebagai sebuah lembaga gereja, KNLWF harus bergerak
dinamis dan memberikan bantuan,
secara khusus kepada gereja-gereja
di daerah yang sulit dijangkau.
Beberapa gereja yang mendapatkan
bantuan dari KNLWF pada Sabtu, 28
Maret 2020, antara lain GPP (Gereja
Protestan Persekutuan) Siaron dan
GPP Pohan, GPKB (Gereja Punguan
Kristen Batak) Sitabo dan GPKB Po-
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han Tonga, BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Sitabotabo dan BNKP
Sipoholon, serta BNKP Tarutung Kota,
dan GKLI (Gereja Kristen Lutheran
Indonesia) Sitabo dan GKLI Tarutung.
Setiap Gereja mendapatkan bantuan
hand sanitizer, beberapa buah mas
ker (dikhususkan untuk keluarga pendeta), dan penyemprotan disinfektan.
Gereja yang mendapatkan bantuan
tersebut, sangat antusias dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan
oleh KN-LWF. Beberapa anggota
jemaat gereja tersebut dan para penatua datang menyambut kedatang
an tim KNLWF. Mereka mengatakan,
apa yang dilakukan KNLWF ini sa
ngat membantu mereka dalam upaya
melakukan pencegahan Covid-19.
“Terimakasih kepada KNLWF yang
telah memberikan bentuk pelayanan
ke gereja-gereja, kami sangat
merasakan berkat Tuhan dan merasa
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diperhatikan,” kata Br. Sinaga, salah
seorang Penatua dari BNKP Sitabotabo.
“KNLWF sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan melakukan kegiatan ini. Kami sangat tersentuh sebab tidak ada yang datang
untuk menyemprot gereja kami. Kami
mengucapkan terima kasih kepada
KNLWF,” kata salah seorang Penatua
di GKLI Sitabo.
Hal senada disampaikan Penatua
dari BNKP Sipoholon, “Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada
KNLWF yang telah menjadi berkat
bagi gereja-gereja,” katanya.
Pembagian hand sanitizer, masker,
dan penyemprotan desinfektan ini
dilakukan juga pada Selasa, 31 Maret 2020 di beberapa gereja lainnya.

S O R OTA N

DONASI MELAWAN
COVID-19

S

ejak kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan
secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 02 Maret
2020, alat perlindungan diri seperti
masker dan hand sanitizer mengalami kelangkaan. Kalaupun ditemukan,
harga yang dipatok di pasar eceran
tidak mengikuti standar kewajaran.
Meningkatnya kebutuhan akan itemitem produk kesehatan sejalan de
ngan semakin menanjaknya status
pandemi virus corona baru ini di masyarakat, bukan hanya masif secara
global tetapi juga di Indonesia, pun
daerah-daerah ikut terdampak.
Peran rumah sakit dan tim medis hari
ini sangat diapresiasi sebagai garda
paling depan melawan penyebaran
virus corona baru dan membantu
masyarakat mendapatkan pelayanan
kesehatan.
Untuk membantu pelayanan kesehatan di tengah pandemi virus ini,
gereja-gereja Lutheran di Indonesia
melalui KNLWF memberikan donasi
sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh

juta rupiah) kepada Rumah Sakit PGI
Cikini di Jakarta.
Fernando Sihotang, mewakili KNLWF,
menyerahkan dana tersebut secara
langsung kepada pihak managemen RS PGI Cikini pada hari Kamis,
26 maret 2020. Dana tersebut akan
digunakan untuk pembelian mas
ker, hand sanitizer, dan membantu
pembiayaan tim medis yang bekerja siang malam menghadapi serangan virus baru ini. “Mereka (tenaga
medis di RS) merupakan salah satu
kelompok yang rentan terpapar virus
baru ini karena minimnya alat pengaman diri ketika berhadapan dengan
pasien maupun orang yang berkunjung ke rumah sakit,” ujarnya.
Di Indonesia, sudah ada puluhan
tenaga medis yang meninggal akibat
terpapar virus Covid-19 dari pasien
terinfeksi. Mengutip KOMPAS (27
Maret 2020), Tri Maharani, dokter
spe
sialis emergensi, mengatakan
bahwa keterbatasan alat pengaman
diri (APD) menyebabkan tenaga medis terinfeksi dari kunjungan orang

yang datang ke rumah sakit dengan
keluhan sakit panas dan batuk, tetapi
membawa Corona sehingga banyak
yang tertular.
Seandainya tenaga medis di rumah sakit dipersiapkan dengan alat
pengaman diri, maka mereka akan
terlindungi dari paparan virus yang
berpotensi dibawa oleh siapapun ke
lingkungan rumah sakit.
Tim Covid-19 RS PGI Cikini membuka
pintu donasi kepada siapa saja. Donasi dapat disalurkan dalam bentuk
masker, hand sanitizer dan desinfektan, atau dalam bentuk uang ke rekening BRI 05.02.01.000005305 (atas
nama RS PGI Cikini Yayasan).
Donasi dan kontribusi dari masyara
kat akan sangat membantu pelayanan tim medis untuk melawan
virus baru ini.
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“

MENGADVOKASI
KEADAAN IKLIM

Yang perlu kita
lakukan adalah
membangkitkan
kesadaran bahwa
perubahan iklim
telah mengubah
masyarakat kita,
bahkan sebuah
keharusan jika
melihat kondisi
alam kita saat ini

”

ujar Fernando Sihotang, Koordinator
HAM dan Advokasi Komite Nasional
Lutheran World Federation (KNLWF)
dalam sebuah diskusi di Pematang
Siantar (04 Desember 2019).
Bersama komunitas pemuda di Pematangsiantar, KNLWF menginisiasi sebuah kegiatan besar bertajuk
“Membawa Keadilan Iklim ke kota
Pematangsiantar”. Acara diadakan di auditorium Universitas HKBP
Nommensen Pematangsiantar (UNHKBPN) bersamaan dengan penyelenggaraan COP25 di kota Madrid,
Spanyol.
Lebih dari 1.200 peserta – mahasiswa, komunitas lintas iman, akademisi,
pimpinan agama, politisi, pemerintah
dan perwakilan masyarakat sipil –
hadir melakukan kampanye bersama.
Kegiatan ini didukung oleh Departemen Pemuda LWF. Hadir juga pelukis-pelukis lokal yang menampilkan
karya interpretatif mereka ter
hadap
tema-tema keadilan iklim.
Bishop GKPS Pdt. Rumanja Purba
dalam sambutannya mendorong mahasiswa untuk aktif berperan dalam
masalah-masalah lingkungan hidup
dan terbuka memperbincangkannya
dengan merefleksikan keyakinan dan
iman. Ia juga menekankan penting
nya kolaborasi aktor-aktor agama
dan negara (pemerintah) untuk tercapainya tujuan keadilan iklim.
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Wakil Presiden LWF untuk regional
Asia, Desri Sumbayak mengemukakan kilas balik tema “Creation Not for
Sale” (Ciptaan Bukan untuk Diperdagangkan) yang diadopsi oleh
LWF pada Sidang Raya LWF XII di
Windhoek, Namibia. Menurut Desri,
ciptaan Allah bukan untuk diperjualbelikan atau dieksploitasi demi tujuan
ekonomi, yang hanya membawa keuntungan bagi satu pihak saja.
“Kita acapkali lupa bahwa alam
memiliki keseimbangan, kita lupa
bahwa iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan yang hidup di sekitar kita juga
membutuhkan keadilan. Keadilan
iklim merupakan isu prioritas bagi
LWF dan secara terus-menerus
didiskusikan pada semua tingkatan
dan dengan cara-cara yang inovatif,”
ujarnya di hadapan 1.200 peserta.
Peserta dengan hening mendengarkan sajian pengalaman berkeliling
dunia dan banyak daerah di Indonesia, dari seorang pemuda pegiat lingkungan hidup Tumpak Hutabarat. Ia
mendorong peserta yang mayoritas
adalah mahasiswa untuk “To Think
Globally and Act Locally”. Dorongan
ini tentu memiliki relevansi dengan
kondisi perubahan iklim yang sudah
berdampak signifikan di konteks
masyarakat lokal di Indonesia, walau-
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pun isunya sekilas terdengar global.
Peserta disuguhkan dengan informasi-informasi terkait kerusakan hutan
Kalimantan yang selama ini menjadi “paru-paru dunia” dan kerusakan
terumbu karang di wilayah Papua.
Namun, yang terpenting dari semua
itu adalah dorongan kepada peserta
bahwa mereka memiliki potensi untuk
memitigasi kerusakan lingkungan,
atau menyusun kembali reruntuhan
ketidakadilan iklim menjadi adil bagi
semua ciptaan.
“Seluruh pertanyaan, tanggapan,
dan masukan dari peserta yang di
sampaikan selama seminar sangat
mendorong keinginan luhur kita untuk selalu berbuat bagi dunia yang
oikos ini,” ujar Fernando merangkum seluruh percakapan. Kegiatan
ini sengaja dilakukan bersamaan
dengan perhelatan COP25 di kota
Madrid untuk mendukung gerakan
pemuda dan komunitas lintas iman
skala global dalam melakukan kampanye menyelamatkan lingkungan
dari kerusakan. Pada COP25, para
pemimpin negara di dunia berkumpul
membangun kesepakatan-kesepakatan iklim untuk mencegah laju pemanasan global.

S O R OTA N

Menakar Urgensi PBM dan
FKUB bagi Kebebasan Beragama
Teks oleh: Fernando Sihotang
Foto oleh: Andi Gultom

W

acana memperbaiki Peraturan Bersama Menteri
(PBM) No. 8 dan 9 oleh
Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) yang melandasi didirikannya
Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB), terus bergulir. Penutupan
rumah ibadah, khususnya gereja, di
banyak wilayah di Indonesia pun semakin menjadi-jadi.
Perbaikan PBM menjadi penting karena: pertama, PBM dijadikan sebagai tameng untuk menolak pembangunan gereja; kedua, banyak
kepala daerah tidak memahami semangat PBM yang sesungguhnya
yakni: “Bertujuan memfasilitasi pembangunan rumah ibadah”; dan ketiga, FKUB tidak memahami posisinya
sebagai forum masyarakat sipil yang
tidak memiliki otoritas/wewenang
kenegaraan. Poin “Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan
pendirian rumah ibadat” (pasal 9
ayat 2 e) ditafsirkan sebagai justifikasi bahwa FKUB merupakan lembaga
yang memiliki otoritas atas izin pendirian rumah ibadat.
Usulan mencabut PBM karena dianggap tidak akomodatif terhadap
kebebasan kelompok minoritas untuk beribadah, menurut Ketua Umum
Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom, tidaklah tepat. “Jika PBM ini dicabut,
maka akan ada kekosongan produk
hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama (beribadah) sesuai
amanat UUD 1945 pasal 29 (2). Jika
terjadi kekosongan produk hukum,
implikasinya adalah semakin banyak
peraturan-peraturan tingkat daerah
(Perda) yang dikeluarkan sehingga
berdampak buruk terhadap kondisi
kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama di tanah air,” katanya dalam forum group discussion
(FGD) “Urgensi PBM dan FKUB” di
Graha Oikumene PGI Jakarta, Senin
(9/3/2020).
Berbagai kajian telah dilakukan untuk
melihat seberapa jauh kita dapat berharap kepada FKUB dan perubahan
apa yang perlu dilakukan agar FKUB

berkontribusi memfasilitasi kebebasan beragama dan bukan menambah
masalah baru. Pusat Studi Agama
dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina
melakukan studi terhadap 167 FKUB
(tersebar di 24 provinsi, 33 kotamadya dan 110 kabupaten) dari 548
FKUB. Studi ini juga dilakukan ter
hadap 2.814 profil pengurus FKUB.
PUSAD Paramadina menyajikan beberapa temuan: pertama, kinerja
pemerintah belum optimal dan mera
ta dalam memfasilitasi kebebasan
beragama lewat FKUB. Pemerintah
daerah yang memberikan dana kepada FKUB dapat mengontrol FKUB
untuk kepentingan politik. Kedua,
hambatan kelembagaan FKUB membatasi potensinya. Posisi FKUB yang
ambigu, yakni sebagai lembaga sipil
namun mendapatkan dana dari pemerintah (kemenag dan pemerintah daerah) dan FKUB tidak akan
terbentuk tanpa ada undangan dari
pemerintah daerah setempat. Ketiga,
peran FKUB terkendala tugas administrasi rumah ibadat. FKUB kerap
terlibat dalam konflik pembangunan
rumah ibadat dan bukan sebagai
fasilitator.
Bersama sinode dan beberapa lembaga keumatan di Jakarta, KNLWF
berpartisipasi dalam FGD yang diselenggarakan oleh PGI. Diskusi ini
menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk:

1. Membuat
peraturan/regulasi
yang mendesak pemerintahan
daerah untuk menjaga kerukunan dan membatasi kewenangan
pemerintahan daerah agar tidak
memperumit pemberian izin pendirian rumah ibadat,
2. Menghilangkan fungsi “memberikan rekomendasi” oleh FKUB untuk mencegah penafsiran ganda
terkait wewenang pemberian izin
pembangunan rumah ibadat,
3. Mendorong FKUB menggalakkan
kegiatan-kegiatan edukatif dan
dialog lintas iman.
Temuan penting lainnya terkait penafsiran PBM mengenai pemberian
izin pembangunan rumah ibadah
yang dicatat dalam diskusi ini adalah bahwa FKUB bukan menjadi tolok
ukur untuk pendirian rumah ibadat.
Pemerintahan daerah tanpa ada rekomendasi dari FKUB pun dapat
mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah. Karena perizinan adalah
ranah negara yang tidak bisa diintervensi oleh perorangan atau lembaga
publik. Hanya saja, menurut PUSAD
Paramadina, banyak kepala daerah
berupaya menghindari opini publik
terkait pendirian rumah ibadat tertentu dengan menjadikan FKUB sebagai
tameng kepentingan politik.
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SOSOK

“

“

Kalau yang lain dapat beribadah
dengan aman dan bebas, kenapa
orang Kristen tidak diberikan kebebasan yang sama?

BOAS TUMANGGER

Terus Berjuang untuk
Kebebasan Beribadah di Aceh Singkil
Teks oleh: Eka Dalanta & Fernando Sihotang
Foto: Dokumentasi pribadi Boas Tumangger

P

ertanyaan ini masih te
rus meng
usik hati Boas Tumangger dan ribuan masyara
kat Kristen di Aceh Singkil.
Pasalnya, sejak peristiwa yang terjadi
pada 13 Oktober 2015, hingga sekarang, jaminan kebebasan beribadah
belum juga mereka terima, malahan
masih menyisakan ketakutan dan
trauma mendalam.
Waktu itu, satu gereja (HKI/ Huria Kristen Indonesia) dibakar oleh
kelompok radikal dan sepuluh gereja
lainnya dibongkar oleh pemerintah
daerah dengan alasan gereja-gereja tersebut belum mendapatkan
izin, termasuk gereja tempat Boas
beribadah (GKKPD/Gereja Kristen
Protestan Pakpak Dairi). Peristiwa
inilah yang melatarbelakangi berdiri
nya FORCIDAS (Forum Cinta Damai
Aceh Singkil), sebuah forum yang
akan menjadi corong kepada pemerintah untuk menyampaikan hambatan yang dialami umat Kristen di
Aceh Singkil. Forum ini diinisiasi oleh
beberapa tokoh agama Kristen dan
Boas Tumangger ditunjuk sebagai
ketua.
Pasca gereja-gereja dibongkar, ada
tujuh gereja yang tetap menjalankan
ibadah dengan mendirikan tenda, salah satunya HKI dan enam lagi GKPPD. Terhadap tempat ibadah tenda
ini, Pemkab Singkil kembali ingin menutupnya. Tetapi karena sudah ada
FORCIDAS, forum ini mulai menyua
rakan aspirasi umat Kristen untuk
mendapatkan kebebasan beragama
dan beribadah di Aceh Singkil. “Ini
adalah kebutuhan kami, bukan kemauan. Inilah yang mendorong forum
ini terus memperjuangkan tenda-ten-
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da itu agar tidak dirobohkan. Sampai
hari ini, puji Tuhan, walaupun kita
beribadah di bawah tenda kita masih
bisa beribadah,” kata pria kelahiran
Sanggaberuh ini menerawang.
Umat Kristen di Aceh Singkil terus
melakukan berbagai upaya memperjuangkan kemerdekaan yang adil untuk dapat beribadah. “Dengan bantuan dari lembaga-lembaga skala
nasional, kami terus melakukan lobby
dan advokasi ke instansi pemerintah
seperti kantor kepresidenan, kementerian terkait, POLRI, dan pemerintahan daerah. Bahkan isu kebebasan
beragama di Aceh Singkil sudah
ditulis dalam laporan yang sudah
dikirimkan ke badan internasional
seperti Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB). Walaupun hingga kini kebebasan kami untuk beribadah masih
dibatasi oleh pemerintah Singkil,
kami tidak akan pernah diam untuk
menuntut hak kami,” kata bapak yang
sehari-hari bekerja sebagai petani ini.
FORCIDAS dalam fungsinya menyua
rakan hak kebebasan beribadah, ke
rap mengundang jejaring melakukan
dialog. FORCIDAS menjadi wadah
bagi umat Kristen dan Muslim mela
kukan dialog rutin untuk menya
dari
betapa indahnya dan bahwa masingmasing agama mengajarkan kasih.
FORCIDAS diharapkan menjadi motor bagi terlaksananya perdamaian di
Aceh Singkil. “Harapannya, semakin
banyak orang yang menyadari bahwa setiap orang berhak beribadah
sesuai dengan keyakinan dan aga
manya masing-masing,” kata Boas
yang saat ini tengah fokus mengembangkan pertaniannya dan melakukan koordinasi antara gereja (GK-
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PPD) dan pemerintah daerah Aceh
Singkil menyoal izin pembangunan
rumah ibadah.
Dalam memperjuangkan kebebasan beragama di Aceh Singkil, Boas
menga
ku perjuangan mereka tidak
kalah dahsyat dengan memperjuangkan kemerdekaan. “Bedanya,
jika memperjuangakan kemerdekaan sebuah negara kita mengetahui
mana kawan dan lawan, dalam memperjuangakan kebebasan beragama
ini, kita bingung siapa lawan yang
sesungguhnya,” Boas mengutarakan
kegelisahannya.
Ia bercerita bahwa ada sekelompok
orang yang tidak suka dengan ada
nya aktivitas ibadah Kristen di Aceh
Singkil. Kelompok ini biasanya selalu bertindak sebagai polisi agama
yang menentukan kebebasan orang
lain beribadah. “Yang paling kita
keluhkan adalah pemerintah (daerah
dan pusat) tidak mampu mengambil langkah konkret untuk menjamin
kebebasan setiap orang beribadah
dengan aman dan nyaman. Dulu
kami dipaksa mengikuti kesepakatan, sebuah kesepakatan yang dipaksakan, bahwa warga Kristen hanya diizinkan memiliki 1 gereja dan 4
undung-undung (sekelas chapel atau
mushalla),” kata Boas bercerita. Boas
dan ribuan masyarakat Kristen di
Aceh Singkil masih khawatir kejadian
seperti tahun 2015 akan terjadi lagi
dan berpotensi chaos.
Pada bulan Desember 2019, Boas
dan FORCIDAS diundang pemerintah mengikuti dialog penyelesaian masalah kebebasan beribadah
di Aceh Singkil. Sayangnya, Boas

SOSOK
Perjuangan ini mungkin masih ha
rus menempuh perjalanan panjang.
Boas, FORCIDAS, dan seluruh umat
Kristen di Aceh Singkil masih terus
berharap dan percaya. Suatu saat
nanti pemerintah bisa menjamin kebebasan setiap orang untuk beribadah tanpa ada gangguan sebagai
tanggung jawab negara seperti dimandatkan konstitusi UUD 1945 dan
UU tentang HAM. Bagaimanapun
Indonesia juga bertanggung jawab
kepada komunitas internasional atas
konsensus yang sudah disepakati
untuk menjamin hak dan kebebasan individu, termasuk kebebasan
beragama dan beribadah.

mene
mukan bahwa dialog itu tidak
berupaya memenuhi hak warga Kristen untuk beribadah dengan aman.
“Justru pihak pemerintah mengusulkan dua opsi yang tidak adil bagi
masyarakat Kristen,” jelas Boas.

saling mendorong. FORCIDAS juga
berusaha menggandeng organisasi dan kelompok muslim lainnya di
Aceh Singkil untuk melakukan inisiatif
perdamaian dan toleransi antar umat
beragama di Aceh Singkil.

“Opsi tersebut adalah: pertama, jika
persoalan IMB gereja-gereja di Aceh
Singkil bisa diselesaikan secara mufakat, maka akan diberikan izin bagi 7
gereja dari 24 gereja di Aceh Singkil
yang ada; kedua, jika persoalan izin
tersebut diselesaikan secara regulasi, maka hanya akan mendapatkan 2 izin saja. Dua buah opsi yang
keduanya sama sekali tidak berpihak
kepada masyarakat Kristen di Aceh
Singkil,” kata Boas.

Boas bercerita, atas kedua opsi yang
pernah diberikan oleh pemerintah
tersebut, pada Februari lalu (2020),
FORCIDAS memberikan jawaban
yakni: pertama, meminta Pemkab
Singkil agar memberi jaminan kebebasan beribadah bagi umat Kristen;
kedua, meminta Pemkab Singkil untuk memfasilitasi izin pembangunan
rumah ibadah sesuai kebutuhan umat
Kristen dengan mempertimbangkan
letak geografis dan denominasi gereja-gereja; ketiga, meminta Pemkab
melakukan proses penyelesaian atas
dihambatnya kebebasan beribadah
umat Kristen tanpa diskriminatif dan
tanpa ada pembatasan hak; keempat, apabila permintaan kami belum
terpenuhi, maka kami belum bersedia untuk menandatangani kesepakatan apapun; dan kelima, meminta
diberikan keamanan bagi seluruh
umat Kristen di Aceh Singkil.

“Sudah 5 tahun peristiwa pembakaran dan perubahan gereja itu terjadi, tetapi sampai saat ini kami merasa
bahwa kebebasan kami beribadah
tidak terpenuhi. Pemerintah tidak
menjalankan amanat UUD 1945.
Adanya Peraturan Bersama Menteri
(PBM) 2 dan didukung oleh Pergub
No. 2005 tahun 2007 tentang syaratsyarat pembangunan rumah ibadah
(baca: gereja), serta Qanun Aceh
membuat hak kami terkangkangi.
Kami berharap negara merevisi kembali regulasi tersebut,” cerita Boas
penuh harap.
Meski sempat merasa perjuangan
mendapatkan kebebasan beribadah
ini seperti sebuah perjuangan tanpa
ujung, Boas dan FORCIDAS tak kenal lelah, memupuk semangat dan

“Negara memiliki kekuatan dan
kekuasaan untuk memastikan warganya dapat beribadah dengan bebas, karena tindakan yang diambil
negara dilindungi oleh konstitusi.
Saya menyayangkan ada kalanya
negara menggunakan istilah kerukunan untuk membatasi kebebasan
kelompok-kelompok minoritas. Saya
percaya sepanjang negara te
rus
mengungkung kebebasan dan raguragu untuk menjamin kebebasan,
maka kerukunan yang kita mimpikan
itu hanya sebatas mimpi,” kata Boas.
Bangsa
Indonesia
seharusnya
menya
dari
bahwa
identitasnya
bukanlah tunggal, melainkan banyak.
Penduduk Indonesia terdiri dari ber
bagai penganut agama yang memiliki keyakinan berbeda. Kebebasan
beragama di Indonesia tidak boleh
ditinggalkan mengikuti norma atau
standar kebiasan agama tertentu
saja.
“Harus dipahami bahwa cara setiap
individu berbeda-beda dalam mencari Tuhannya. Jika bangsa ini mengakui bahwa dirinya adalah bangsa
yang religius, seharusnya kekerasan
dan penolakan terhadap agama lain
tidak terjadi lagi karena setiap agama
seyogyanya mengajarkan kebaikan
dan toleransi,” pungkas Boas.

“Kami menekankan bahwa usulan
perdamaian tidak akan mungkin tercapai jika tidak ada itikad baik, baik
dari masyarakat yang menolak maupun dari pemerintah yang memfasilitasinya. Surat pernyataan sikap kami
ini dikirimkan ke beberapa instansi
seperti Kapolri, Kementerian, Pem
kab, Kapolda, dll,” lanjut Boas.
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OPINI

Peran Agama Menghadapi
Pandemi Virus Covid-19
di Indonesia
Teks oleh: Pdt. Riston Eirene Sihotang, S.Si., M.Hum
Kepala Departemen Koinonia HKI
Foto oleh: Andi Gultom

B

erhadapan dengan virus Covid-19, dunia modern tiba-tiba
berjumpa kembali dengan
teman lama dalam perjalanan sejarah manusia: ketakutan yang
eksistensial dan tak terhindarkan,
kematian yang tidak bisa dipahami.
Belum ada vaksin atau antibiotik
yang dapat menyelamatkan kita saat
ini. Memang, ini bukan kali pertama
wabah terjadi di dunia. Tetapi pengalaman ini telah menjadi sesuatu yang asing bagi orang mo
der
n,
umumnya, secara psikologis dan
budaya kurang diperlengkapi untuk
menghadapi pandemi virus ini. Tidak
ada satupun negara di dunia ini yang
siap menghadapi wabah penyakit ini,
entah negara berstatus negara maju,
berkembang, atau miskin.
Bagi banyak orang saat ini, agama
adalah pelipur lara jiwa mereka yang
sedang cemas dan ketakutan. Situasi
di mana keterbatasan alat pembersih,
fasilitas kesehatan, dan tenaga paramedis yang kurang, dan belum transparannya cara penanganan pandemi
ini, mendorong umat beriman di Indonesia, bahkan di dunia, untuk lebih
dekat dengan agama dan ritualnya.
Namun, tidak sedikit umat beragama
yang karena praktek ritual tersebut
malah memperburuk keadaan. Kita
melihat bagaimana kasus penyebaran virus ini di Korea Selatan dan
Singapura yang dimulai dari dalam
gereja. Di sinilah peran strategis para
pemimpin dan lembaga keagamaan
sangat dibutuhkan dalam meng
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hadapi situasi krisis ini.
Lockdown dan Social Distancing
Saat opini ini ditulis, data penyebaran
virus Covid-19 yang didapatkan dari
situs yang resmi berada pada titik
yang mencemaskan. Secara glo
bal lebih dari 190 negara terjangkit
dengan kasus terkonfirmasi positif
telah mencapai lebih dari 700.000
jiwa dan angka kematian mencapai
lebih dari 36.000 jiwa. Di Indonesia
sendiri, kasus positif telah melewati angka 1400, dan angka kematian
melewati angka 100 jiwa. Setiap hari,
sejak kasus positif pertama muncul di
Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019, virus ini menyebar dengan
cepat. Negara-negara dan kota-kota
terpaksa melakukan lockdown, de
ngan melarang warganya ke luar,
atau tamu luar masuk, untuk menghindari lebih banyak jatuh korban.
Selain lockdown, maka aturan social distancing menjadi pilihan utama mengatasi pandemi ini. Metode
ini beroperasi lewat jalan mengurangi jumlah aktivitas orang di luar
rumah dan interaksi dengan orang
lain, mengurangi kontak tatap muka
langsung dan sentuhan lewat jabat
tangan. Langkah ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang
ramai dikunjungi, seperti supermarket, bioskop, stadion, dan rumah ibadah. Bila seorang dalam kondisi yang
mengharuskannya berada di tempat
umum, setidaknya perlu memakai
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masker dan menjaga jarak sekitar 1.5
meter dari orang lain. Cara ini pen
ting untuk dilaksanakan secara ketat
sebab cara penularan virus melalui
tetesan kecil dari hidung atau mulut
ketika seseorang yang telah terinfeksi virus Covid-19 bersin atau batuk.
Tetesan ini kemudian mendarat di
sebuah benda atau permukaan yang
lalu disentuh, dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau
mulut mereka.
Sementara Tiongkok mulai berhasil
mengendalikan penyebaran dengan disiplin dan keahlian, Italia dan
negara-negara Eropa lainnya serta
Amerika Serikat, dibuat kewalahan
dengan meningkatnya jumah korban
yang berjatuhan dan harus dimakamkan. Status sebagai negara maju
dengan sumber daya yang besar,
ternyata tidak menjadi jaminan akan
mampu menangkal penyebaran virus
ini. Sebaliknya, sikap berdisiplin atau
longgar, serius atau anggap enteng,
dari pemerintah dan waga negara
sangat menentukan sukses tidaknya
mengendalikan pandemik ini.
Peran Strategis Agama
Indonesia sendiri (hingga) saat ini
masih memilih metode social distancing dalam mengatasi penularan
virus Covid-19. Pemerintah menghimbau agar kerja, sekolah, dan ibadah untuk dapat dilakukan di rumah.
Para karyawan dirumahkan, sekolah
dan kampus ditutup sementara, tem-

OPINI
pat-tempat ibadah dikosongkan, dan
jadwal pertemuan besar dibatalkan.
Ini menunjukkan pendekatan yang
diambil dalam mencegah penyebaran virus ini adalah berbasis pada
komunitas, bahwa semua kelompok
masyarakat harus secara aktif berperan dalam upaya menghentikan
penyebaran virus ini. Dalam hal ini
termasuk para pemimpin dari komunitas agama.
Hal ini menjadi sebuah langkah stra
tegis yang penting untuk dilakukan
mengingat bahwa masyarakat Indonesia secara umum adalah umat
beragama. Sebab meski telah dihimbau untuk tidak berkumpul di
rumah-rumah ibadah, banyak warga
masyarakat masih belum sepenuhnya menaatinya. Faktanya adalah
lebih mudah bagi orang-orang untuk mengikuti himbauan tidak ke sekolah dan bekerja, ketimbang untuk
tidak beribadah di rumah ibadah. Rumah ibadah, karenanya, berpotensi
menambah jumlah kasus terinfeksi
penyebaran virus ini.
Mengikuti aktivitas percakapan di
media sosial, kita dapat membaca
berbagai pernyataan, saran dan
bahkan khotbah dari para pemimpin
agama dalam menyikapi pandemi ini.
Jika dicermati, semua percakapan
tersebut, menunjukkan pemahaman
teologis orang beragama di Indonesia tentang bencana dapat digolongkan dalam 3 kelompok.
Pertama
kelompok
konservatif.
Kelompok ini melihat bencana atau
pandemi saat ini sebagai takdir; bahwa semua bencana yang menim
pa
manusia, adalah kutukan dari Tuhan
atas kejahatan dosa mereka. Manusia tidak dapat melakukan apapun kecuali berdoa dan memohon
pengampunan dosa dari Tuhan.
Kedua, kelompok moderat, yang percaya bahwa bencana dapat terjadi
karena manusia, tetapi pada saat
yang sama juga dapat disebabkan
hukum alam yang tak terelakkan. Kejadian luar bisa yang penyebabnya
tidak dapat dijelaskan seperti letusan
gunung, gempa bumi, diyakini sebagai peristiwa yang tak terelakkan
yang harus diterima sebagai bagian
dari proses penyeimbangan alam.
Ketiga, kelompok progresif, yang
percaya bahwa semua kejadian
luar biasa yang dapat menimbulkan
bencana berasal semata-mata dari

manusia dan kebutuhan alam untuk
mencapai keseimbangannya. Tidak
ada campur tangan ilahi atas setiap
kejadian luar biasa. Campur tangan
ilahi dalam bentuk kebebasan dan
akal budi untuk secara kreatif mencari solusi dan jawaban atas bencana yang menimpa manusia. Kelompok ini meyakini adanya penjelasan
logis untuk setiap peristiwa.
Malas berpikir adalah godaan terbesar bagi umat beragama yang dipupuk oleh keyakinan agama bahwa
semua bencana berasal dari Tuhan
karena dosa manusia, sehingga hanya dapat diterima dalam iman, doa,
dan pengampunan. Usaha untuk
meminimalisir dampak dari bencana
dan mencari penyebab dari bencana
itu bukanlah hal yang penting. Pandangan fatalistik iman dan keyakinan
yang demikian nampaknya banyak
dibagikan oleh beberapa komunitas
agama di Indonesia.
Tantangan dan Peluang
Guna menghadapi penyebaran Co
vid-19 ini, agaknya komunitas agama
dan para pemimpinnya harus lebih
terbuka secara teologis dan spiritual
sehingga dapat berkontribusi untuk
mencegah dan bukan sebaliknya
malah memperburuk situasi. Konsekuensinya adalah komunitas agama
perlu melakukan penafsiran kembali
pemahaman teologi dan spiritual berhadapan dengan situasi pandemik
saat ini. Penafsiran kembali tersebut
menjadi sebuah tantangan untuk menemukan cara baru dalam mengeks
presikan keyakinan tersebut. Patut
disyukuri bahwa dalam situasi darurat saat ini, sudah banyak pemimpin
agama yang menganjurkan umatnya
untuk melakukan ibadah secara online, meskipun masih ada juga yang
masih terus beribadah di rumah ibadah.
Menaati prosedur social distancing
dalam situasi ini akan lebih bijaksana.
Jika kita sadari, ada nilai moral dan
agama yang terkandung di dalam
prosedur ini. Dengan mengisolasi
diri sendiri, setiap orang dapat mengurangi dampak negatif pada orang
lain karena berpotensi untuk menjadi
terinfeksi dan menjadi pembawa virus pada orang lain. Selain itu, hukum
dalam agama yang melarang untuk
“jangan membunuh”, juga mencakup
“jangan menulari” lewat kecerobohan
dan ketidakpedulian kita akan hidup
sesama. Dengan begitu, kita menun-

jukkan kasih kita kepada orang lain
sebagaimana kita mengasihi diri
sendiri.
Para pemimpin agama dan lembaga
keagamaan juga perlu memikirkan
mereka yang terpaksa mengisolasi
diri padahal hidup mereka sangat
bergantung pada mobilitas hidup
sehari-hari. Tidak semua orang mempunyai kapasitas yang cukup untuk
mengisolasi diri mereka sendiri dalam jangka waktu yang lama. Meskipun ini adalah tugas dari pemerintah,
para pemimpin dan lembaga keaga
maan perlu ikut mengambil peran
dalam memikirkan keadaan mereka.
Gerakan solidaritas perlu diaktifkan
untuk mereka yang termarginalkan.
Pada akhirnya, di tengah krisis selalu ada peluang. Saatnya kerjasama global semakin ditingkatkan dalam menghadapi kesulitan global.
Tanpa kerjasama tersebut, maka
kemenangan akan menjadi milik virus
Covid-19 tersebut, dalam artian akan
menyebabkan kematian yang besar.
Saatnya semua perbedaan agama,
suku, ras, dan politik dikesampingkan. Di kawasan teluk, para pemimpin negara Arab Teluk bersepakat
melupakan konflik mereka dan saling
bekerjasama melawan Covid-19. Di
Bekasi, wilayah yang punya catatan
kasus intoleransi yang besar, terbentuk sebuah komitmen bersama
antara pemerintah, tokoh agama, ormas, dan parpol untuk bersatu melawan Covid-19. “Semua demi kemanusiaan, tidak ada lagi sekat-sekat
SARA dan Politik di masa pencegahan ini”, tutur rekan pendeta di Bekasi.
Para pemimpin agama hendaknya
melihat hal tersebut sebagai bagian
dari upaya peluang untuk menghadir
kan damai sejahtera di bumi. Sebab,
semua orang, entah itu pejabat atau
warga biasa, kaya atau miskin, senior atau yunior, pria atau perempuan,
ber
agama atau tidak beragama,
memiiki peluang yang sama untuk
tertular. Bagi Yuval Noah Harari, “the
real antidote to epidemic is not segregation, but rather cooperation”, atau
“penangkal sesungguhnya terhadap
epidemik bukanlah perpecahan, melainkan kerjasama”.
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Sebuah Catatan Tentang
Pentingnya Revisi PBM
No. 9 dan 8 Tahun 2006
Teks oleh: Beril Huliselan
Foto oleh: Andi Gultom

P

eraturan Bersama Menteri
Aga
ma dan Menteri Dalam
Negeri No. 9 dan 8 Tahun
2006, atau yang dikenal de
ngan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006,
ditandatangani pada 21 Maret 2006
untuk menggantikan Surat keputusan
Bersama No 01/BER/MDN-MAG/1969
(SKB No. 1/1969); SKB ini mengatur
tugas aparatur pemerintahan dalam
menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan
dan ibadat agama oleh pemeluknya.
PBM ini ditandatangani oleh Menteri
Agama KH Moh. Dahlan dan Menteri
Dalam Negeri Amir Machmud. PBM
No. 9 dan 8 Tahun 2006 lahir sebagai
upaya untuk merespons gesekan
antar pemeluk agama, khususnya
terkait kesulitan pendirian rumah ibadah, yang banyak mendapat sorotan
di tahun 2004-2005.
Dalam catatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), ada
sebelas kali pertemuan antara pemerintah dengan wakil lembaga
keagamaan (PGI, KWI, MUI, PHDI
dan Walubi) untuk membahas revisi SKB No. 1/1969. Sebuah proses
yang didorong PGI agar proses revisi dapat berlangsung dengan tidak
meniadakan masukan dari pimpinan
lintas agama. Sejak ditandatangani,
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 sudah berusia 14 tahun dan banyak
mendapat sorotan mengingat masih
terjadinya eskalasi gesekan antarumat beragama karena persoalan
pendirian rumah ibadat.
Memang ada persoalan dinamika politik lokal di mana eksploitasi
identitas berkorelasi dengan tingkat
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perolehan suara bagi para calon
yang ikut dalam kontestasi politik.
Hal ini ikut menaikkan tingkat gangguan terhadap gereja, baik yang
akan dibangun maupun yang sudah
lama berdiri. Data yang dikumpulkan
Biro Litbang PGI mengenai gereja-gereja yang mengalami gangguan beribadah, dari tahun 2000 s/d
2018, menunjukan bahwa tingkat
gangguan terhadap gereja bergerak
naik seiring dengan berlangsungnya
Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Daerah (Pilkada).
Namun, pertama, hal yang menarik
dari data tersebut adalah tingginya
penggunaan argument PBM No. 9
dan 8 Tahun 2006, khususnya terkait
izin pendirian gereja. Kedua, tinggi
nya peran masyarakat sipil, khususnya kelompok-kelompok intoleran,
terhadap naiknya angka gangguan
terhadap aktivitas gereja. Ketiga,
data tersebut juga memperlihatkan
eskalasi gangguan terus terjadi pasca penandatanganan PBM, sebesar
85% gangguan terhadap gereja terjadi dalam rentang waktu 2004 s/d
2014. Pasca 2015, persentase gangguan mengalami penurunan. Namun,
belakangan angka gangguan mulai
naik lagi, dan ini tidak lepas dari rangkaian Pilkada di sejumlah daerah.
Potret di atas menunjukan bahwa
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi seperti “amunisi” yang berputar
di tengah kontestasi politik. Fungsi
fasilitasi dalam mengelola kerukunan
antar umat beragama praktis tidak
menonjol pasca penandatanganan
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Dalam
peraturan tersebut, fungsi fasilitasi
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terhubung dengan kerja aparatur pemerintah dari tingkat provinsi sampai
kelurahan/desa, termasuk juga melekat pada peran Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB).
Dalam konteks aparatur pemerintah,
fungsi fasilitasi minimal berhubungan
terwujudnya kerukunan umat beraga
ma, di dalamnya termasuk layanan
pemerintah untuk memastikan terjaminnya hak warga negara dalam
menjalankan peribadatan. Hal ini pa
ling tidak, pertama, berkaitan dengan
definisi kerukunan umat beragama,
dalam PBM pasal 1, yang dikaitkan
dengan toleransi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repu
blik Tahun 1945 (UUD 1945); Pasal
28 UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama dan hak beribadah
sebagai Hak Asasi Manusia.
Kedua, tekanan pada pasal 14 ayat
3 dimana pemerintah berkewajiban
memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Karena itu,
syarat khusus yang terkait dengan
daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat
paling sedikit 90 orang dan dukungan
masyarakat setempat (kelurahan/
desa) paling sedikit 60 orang tidaklah bersifat mutlak. Hal ini mengingat
pemerintah tetap harus memfasilitasi layanan publik, khususnya untuk
memenuhi hak beribadah dari warga
negara. Namun yang terjadi, fungsi
fasilitasi ini tidak berjalan di tengah
pusaran politik lokal. Di sini kita bisa
melakukan perbandingan dengan
salah satu poin evaluasi yang dibuat
oleh The Indonesian Institute, yakni ketidakmampuan kepala daerah

OPINI
menghadapi tekanan massa intole
ran ditambah dengan kegagalan
membangun literasi pada aparatur
pemerintah dari tingkat provinsi sampai kelurahan/desa.
Selain kelemahan di atas, PBM No. 9
dan 8 Tahun 2006 juga terlihat tidak
bergerak dalam bingkai perlindu
ngan kebebasan beragama, namun
lebih menekankan “kerukunan” yang
dikaitkan dengan ketertiban dan
keten
traman masyarakat; sebuah
pendekatan yang juga tergambar
dalam SKB No. 1/1969. Dengan kata
lain, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006
tampak lebih mengutamakan ketertiban masyarakat (status quo) dari
pada perlindungan atas kebebasan
beragama. Karena itu, istilah yang
dikedepankan dalam PBM adalah
“pemeliharaan”, yakni menjaga apa
yang sudah ada selama ini (status
quo); di sini istilah “kerukunan” dan
“ketertiban” seperti interchangeable
dalam peraturan ini.
Gerak dinamis di tengah masyarakat,
seiring dengan terbukanya sebuah
wilayah, akan dicurigai dalam bingkai ketertiban dan ketentraman. Kita
bisa membandingkan hal ini dengan
penolakan salah satu tokoh MUI di
Cilegon, Provinsi Banten, yang menolak keberadaan gereja di wilayah
Cilegon dengan argumen dapat
mengganggu kedamaian. Demikian
juga penolakan dari Forum Masyara
kat Peduli Umat (FMPU) Kota Cilegon
yang menekankan status quo Cilegon sebagai kota seribu pesantren.
Hal di atas memperlihatkan bahwa,
pertama, PBM No. 9 dan 8 Tahun
2006 seperti menempatkan perlin
dungan atas kemerdekaan berpikir,
berkeyakinan, dan berekspresi di
bawah ketertiban dan ketentraman
(status quo). Kedua, peraturan ini
seperti bergerak terbalik terhadap
arah perkembangan masyarakat
di mana berbagai daerah akan terhubung dengan dunia yang lebih
majemuk dan kompleks. Pendekatan
ketertiban dan ketentraman tidak memadai dalam menyiapkan masyara
kat terkoneksi dengan realitas yang
terus berubah.
Ketiga, di tingkat implementasi, persoalan literasi tidak hanya terjadi
pada tataran aparatur pemerintah,
namun juga pada tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pada masyarakat
itu sendiri. Di sini pemerintah dan
FKUB terlihat lemah dalam mendi-

namisir kehidupan masyarakat dan
membangun ruang perjumpaan di
mana kemajemukan menemukan
tempat untuk bertumbuh. Kita bisa
membandingkan poin ini dengan
catatan The Indonesian Institute yang
menekankan lemahnya program-program FKUB dalam memperkuat
fungsinya untuk membangun dialog
di tengah masyarakat serta menge
lola aspirasi lintas agama dalam
konteks pemberdayaan umat bera
gama. Menurut The Indonesian Institute: “Kegiatan FKUB lebih banyak
melakukan kunjungan/studi ke luar
negeri dan ke daerah-daerah, namun
tidak menjawab masalah-masalah
yang ada di daerah itu sendiri.”
Catatan The Indonesian Institute bisa
diperkaya dengan hasil studi Pusat
Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) mengenai PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan peran FKUB. Hasil studi
tersebut menggambarkan lemahnya
peran FKUB dalam membangun dialog dalam konteks mengelola komunikasi antaragama. Hal yang menonjol adalah peran FKUB untuk urusan
verifikasi lapangan, terkait syarat
90 pengguna rumah ibadat dan 60
warga lokal, dan mengeluarkan rekomendasi. Di sini FKUB cenderung
bergerak dengan paradigma lama,
yakni menjalankan fungsi organisasi keagamaan yang ada dalam SKB
No.1/1968 terkait memberi pendapat
dalam rangka pemberian izin rumah
ibadat. Peran mengembangkan dialog dan mengelola aspirasi antaraga
ma akhirnya tidak berkembang dalam kiprah FKUB.
Memang, PBM No. 9 dan 8 Tahun
2006 mengharuskan adanya rekomendasi FKUB sebagai salah satu
syarat dalam pendirian rumah ibadah. Namun, hal ini tidak perlu dibaca
sebagai syarat mutlak mengingat
pemerintah tetap harus memfasilitasi hak beribadah warga negara, de
ngan atau tanpa rekomendasi FKUB.
Dengan kata lain, apabila FKUB tidak
memberikan atau menolak memberikan rekomendasi, tokoh pemerintah
tetap harus menjamin ketersediaan
tempat beribadah bagi tiap warga
negara.

yang menggambarkan perannya dalam mengelola dialog dan mendinamisir masyarakat. Program ini disusun
dengan melibatkan berbagai pihak,
dan terbuka untuk dipantau capaiannya oleh masyarakat. Dalam konteks
ini, FKUB perlu diarahkan untuk lebih
memainkan peran dalam pengembangan sense of community di mana
keragaman dalam pemikiran, afiliasi,
dan ekspresi mendapat tempat di dalam masyarakat.
Kedua, revisi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 juga perlu memuat peran
pemerintah dalam pengembangan
ruang publik di mana masyarakat
dapat belajar dan tumbuh dalam
keragaman. Peran pemerintah tidak
cukup dibingkai dalam ketertiban
dan ketentraman, namun juga harus
ditarik masuk dalam tanggung jawab
untuk mengembangkan learning and
community building, dimana ba
tasbatas sosial-budaya bisa bergerak
lebih cair, sehingga membuka ruang
bagi pertukaran sosial-budaya di
ruang publik. Hal ini akan membantu mendewasakan masyarakat untuk
hidup dalam masyarakat yang terus
mengalami perubahan yang dinamis.
Ketiga, apabila proses ini dilakukan
maka revisi PBM juga harus memberikan ruang bagi perlindungan
terhadap kebebasan berkeyakinan,
tidak sekadar berhenti pada cara
berpikir “kerukunan” yang dalam
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 seperti
interchangeable dengan ketertiban
dan status quo.
Ketiga hal di atas, paling tidak
menurut penulis, lebih bersifat mendasar dalam proses mendinamisasi
masyarakat dan mengatasi naiknya
gesekan antar agama. Di luar ini ada
juga poin-poin yang perlu diperhatikan terkait sorotan PGI terhadap revisi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, yakni
terkait prinsip soal kesetaraan, peran
fasilitasi pemerintah dalam penyediaan tempat ibadat, soal kewenang
an dalam pengambilan keputusan
akhir, dan peran lembaga pengawas
(terkait peran lembaga Ombudsman)
yang memantau pelaksanaan PBM.

Dalam rangka revisi terhadap PBM
No. 9 dan 8 Tahun 2006, pertama,
apabila FKUB ingin tetap dipertahankan maka perlu ada pengaturan
di mana setiap FKUB diharuskan
menyu
sun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja Lima Tahun
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RISALAH

KNLWF dan PGI Sepakat Lakukan
Advokasi KBB Bersama

K

omite
Nasional
Lutheran
World Federation (KNLWF)
dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bertemu
untuk membahas agenda kerjasama
program advokasi untuk kebebasan
beragama (KBB) di Graha Oikumene
PGI, Jakarta (Senin, 09 Maret 2020).
Hadir dalam pertemuan ini; Fernando Sihotang (Koordinator Desk Hak
Asasi Manusia dan Advokasi/HRA)
sebagai perwakilan KNLWF, Pdt.
Jacklevyn Frits Manuputty (Sekretaris
Umum PGI), Pdt. Henry Lokra (Kepala Departemen Diakonia PGI), Beryl
(Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan PGI), Irma Simanjuntak (Kepala Humas PGI), dan sejumlah staf
PGI lainnya sebagai perwakilan PGI.
Pertemuan ini bertujuan membangun sinergi program yang berkaitan de
ngan advokasi kebebasan
beragama. KNLWF dan PGI memiliki
program strategis untuk memperjuangkan hak-hak setiap orang untuk dapat beragama dan beribadah
dengan aman, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM)
universal.
Fernando memaparkan bahwa su-
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dah seharusnya program-program
advokasi ini dibicarakan sebagai
agenda bersama untuk menghindari
tumpang tindih implementasi program. “Dengan sinergitas program,
pelaksanaan langkah-langkah strategis gereja untuk advokasi juga akan
menemukan efisiensi anggaran dan
efektifitas waktu,” ujar Fernando.

KNLWF dan PGI sepakat melakukan
beberapa kegiatan secara bersama,
yaitu: pelatihan paralegal kepada
pendeta, pekerja gereja dan stakeholders lembaga; pelatihan tentang
hak asasi manusia; legal monitoring
terhadap produk-produk hukum yang
diskriminatif; dan pelatihan media
dan advokasi.

Sekretaris Umum PGI berpendapat
bahwa dengan mengetahui besar
nya tantangan hukum yang dihadapi
gereja-gereja di Indonesia, program
advokasi harus dijadikan tujuan
strate
gis pelayanan. Selain itu, ia
juga menekankan potensi besar yang
dimiliki gereja-gereja lokal dan komunitas gerejawi di nasional adalah
modal penting melakukan advokasi.

Lemahnya perlindungan hukum ter
hadap kelompok umat beragama minoritas di beberapa wilayah di Indonesia mendorong gereja untuk terus
menyuarakan keadilan.

Sayangnya, pekerjaan melakukan
perjuangan keadilan oleh gereja-gereja selama ini masih dilakukan
tanpa mengandalkan kekuatan jejaring. “Saya sangat apresiasi kerjasama strategis antara KNLWF dan
PGI secara nasional ini, agar bersama-sama kita mengawal perjuangan
untuk keadilan yang hampir tidak menemui ujung,” ujar Sekum PGI.
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Penafsiran yang salah terhadap kerukunan (religious harmony) dan
maraknya agama disalahgunakan
sebagai komoditas politik, menjadikan kebebasan beragama (religious
liberty) menjadi prinsip yang bisa
dikompromikan.

RISALAH

Konsultasi Nasional tentang
Keadilan Gender
pakan salah satu kunci keberhasilan. Kegigihan dalam menyampaikan pendapat dan ketegasan dalam
menolak ketidakadilan juga menjadi
kekuatan untuk mencapai cita-cita.
Konsultasi berlangsung dengan
suasana kekeluargaan dan keakraban. Dengan motto “Kepemimpinan
Bersahabat”, para peserta tertawa
bersama, yoga bersama, sambil
bercerita tentang tantangan yang
mereka hadapi dalam keluarga dan
pelayanan. Di salah satu sesi, peserta juga diajak mengunjungi Museum
Tsunami dan menonton film dokumenter tentang kejadian yang menewaskan ratusan ribu orang pada 26
Desember 2004 itu.

S

aat ini, keadilan gender belum bisa dianggap sebagai
terminologi yang sudah sele
sai. Paling tidak masih ada
gereja di Indonesia yang menganggap persoalan keadilan gender telah
selesai atau hanya sebatas milik
perempuan.
Berbicara keadilan pastilah bukan
sepihak. Jika ada perempuan dan
laki-laki, maka keadilan adalah milik perempuan dan laki-laki. Pelaku
keadilan juga adalah perempuan dan
laki-laki.
Untuk itulah, Konsultasi Perempuan
KNLWF yang menyikapi Keadilan
Gender bagi kepemimpinan perem
puan diadakan. Kegiatan diadakan selama tiga hari di Banda Aceh
(20–22 Januari 2020). Para peserta
yang berangkat dengan bus malam,
sehari sebelum kegiatan, tiba pagi
hari pada tanggal 20 Januari dan
langsung menyebrang menuju ke Ti
tik Nol, Sabang. Mereka mengabaikan rasa lelah dan teriknya matahari
demi rasa penasaran melihat titik nol
Indonesia.
42 peserta yang hadir dalam kegiatan ini menyadari keberadaannya
sebagai ciptaan Tuhan yang tercip-

ta sama seperti laki-laki. Dalam presentasinya, Prasuna memaparkan
bagaimana pergulatan perempuan
dalam mempengaruhi laki-laki agar
berkeadilan gender. Begitu juga de
ngan Ruwida, aktivis Aceh yang selalu berjuang mengangkat nilai-nilai
perempuan Islam agar masuk dalam
aras kepemimpinan.
Pdt. Basa Hutabarat mengagetkan
peserta ketika memaparkan Kondisi
Perempuan gereja anggota KNLWF
dalam tataran kepemimpinan. Kebanyakan gereja tidak memiliki Kepala Biro Perempuan dan Praeses
Perempuan. Jika pun ada Praeses,
jumlahnya sangat kecil. Ini menandakan masih kurangnya perhatian gereja terhadap keadilan gender. Perempuan harus berusaha keras untuk
mempengaruhi laki-laki agar bekerjasama dalam mewujudkan keadilan
gender.
Pdt. Dorkas Daeli (Sekum BNKP) dan
Pdt. Ucha Gea (Sekum AMIN), de
ngan semangat menegaskan bahwa
perempuan tidak boleh berpangku
tangan jika ingin berperan dalam
tataran kepemimpinan. Tidak cukup
berjejaring dengan perempuan, harus ada komunikasi yang langgeng
antar jaringan perempuan. Ini meru

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari konsultasi tersebut. Bahwa keadilan gender juga dapat diberlakukan dalam struktur atau prosedur
pemilihan kepemimpinan level pusat,
sehingga laki-laki tidak melupakan
mitra kerjanya perempuan dalam
berbagai level kepemimpinan.
Adanya kuota merupakan pintu
masuk bagi perempuan untuk duduk
bersama laki-laki dalam berbagai
level, sayangnya pendidikan dan
pengalaman yang minim dari perempuan menjadi tantangan baru bagi
keadilan gender. Sangat sedikit sekali kesempatan bagi perempuan untuk
melanjutkan studi ke tingkat Pasca
Sarjana. Sering sekali alasan internal,
semisal perhatian harus lebih banyak
diberikan kepada keluarga (anak
dan suami) dan juga keuangan yang
pas-pasan, menjadi kendalanya. Ada
pula alasan eksternal karena IP (Indeks Prestasi) yang pas-pasan se
hingga tidak mampu bersaing (positif) dengan kaum laki-laki.
Begitupun keadilan tidak serta-merta digenggam begitu saja. Keadilan
merupakan porsi Tuhan yang kerap
dilupakan banyak orang. Porsi Tuhan
ini lebih sering ingin direbut oleh ba
nyak orang sehingga praktek ketidakadilan semakin merebak pada saat
keadilan diharapkan.
Semoga mimpi para perempuan
menjadi Kepala Departemen; Sekre
taris dan Bishop/Ephorus dapat terwujud.
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RISALAH

Kunjungan Direktur ELCA Bahas
Persoalan HAM dan Mentawai

M

emiliki mitra untuk beker
jasama merupakan hal
yang sangat penting bagi
keberhasilan program. Dengan bermitra kita dapat saling melengkapi dan menutupi kekura
ngan
satu dengan yang lainnya. Dalam
menjalankan programnya, KNLWF
tidak hanya membangun kemitraan
dengan organisasi lokal, tetapi juga
dengan organisasi internasional. Salah satunya adalah Evangelical Lutheran Church in America (ELCA).
Kemitraan ini telah dibangun selama
beberapa tahun dengan fokus utama
memajukan teologi Lutheran di gereja-gereja Lutheran di Indonesia dan
advokasi HAM.
ELCA memberikan dukungan terhadap KNLWF dalam penguatan
Advokasi HAM, menyangkut kasuskasus kebebasan beragama, pendidikan HAM, maupun penguatan
ekonomi masyarakat. Untuk memperkuat sinergi yang telah dibangun,
Direktur ELCA untuk kawasan pasi
fik, Rev. Franklin Ishida mengadakan kunjungan ke kantor KNLWF di
Pematangsiantar (24/03/2020). Kehadiran Rev. Franklin untuk mendis
kusikan usaha-usaha advokasi HAM
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yang dilakukan di Indonesia. Selain
melakukan advokasi HAM di Sumate
ra Utara, salah satu fokus kegiatan
KNLWF berada di Kepulauan Mentawai (yakni program penguatan masyarakat lokal untuk membangun kemandirian ekonomi).
Kehadiran Rev. Franklin Ishida ke Indonesia, selain untuk melihat perkembangan program-program KNLWF, ia
ingin mendengar langsung hambatan dan tantangan yang dihadapi di
lapangan. Rev. Franklin menekankan,
dalam menjalankan program bukanlah keberhasilan yang utama. Tantangan dan hambatan juga penting bagi
pengembangan program di masa
mendatang. Dari tantangan, kita belajar dan beradaptasi untuk mendesain program lebih baik.
Diskusi seperti ini memungkinkan
kedua belah pihak memahami kondisi
dan situasi masing-masing, sehingga
kerjasama dapat berjalan lebih baik
dalam upaya mempromosikan HAM
di Indonesia, khususnya di kalangan
gereja-gereja KNLWF.
Selain melakukan kunjungan ke kantor KNLWF, Rev. Franklin Ishida juga
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melakukan kunjungan ke beberapa
gereja di Sumatera Utara yang bermitra dengan ELCA. Seperti HKI,
GKPS, dan HKBP.
ELCA berkomitmen untuk bekerjasama dengan lembaga gereja di Indonesia untuk pengembangan HAM
di Indonesia dan tentu saja sesuai
de
ngan konteks keindonesiaan itu
sendiri.

REFERENSI

H

omo Sapiens, manusia bijaksana, yang tersisa dan menang terhadap seleksi alam. Berbagai spesies manusia punah, namun Homo Sapiens bertahan dan menyebar ke seluruh dunia menjadi kekuatan alam yang dapat
mengubah kondisi planet.

Sapiens membahas sisi yang tak banyak diungkit buku sejarah atau evolusi manusia lain: bagaimana manusia berangkat dari sekadar satu spesies hewan menjadi
makhluk berperadaban, melalui tiga revolusi—Kognitif, Pertanian, dan Sains.
Yuval Harari menuliskan ada dua kemungkinan yang menyebabkan unggulnya
Homo Sapiens terhadap spesies manusia lainnya. Kemungkinan pertama, Sapiens melakukan perkawinan dengan Neaderthals sehingga dengan keunggulan
genetiknya membuatnya bertahan. Teori kemungkinan kedua, terjadi proses pergantian, Sapiens mengadakan genosida terhadap spesies lain dalam perang antar spesies yang terjadi sekitar 50.000 - 70.000 tahun yang lalu.
Buku yang ramai dibicarakan ini mencerahkan pemikiran tentang bagaimana Sapiens membuat spesies lain punah (selain melalui perang). Kemampuan berburu
Sapiens yang lebih baik dibandingkan Neanderthals serta Cognitive Revolution
(Revolusi Pengetahuan) yang dimilikinya membuat Sapiens menjadi spesies yang
unggul.

Judul Buku
Penulis		
Penerbit
Tahun Terbit

: Sapiens
: Yuval Noah Harari
: Kepustakaan Populer Gramedia
: Mei 2018

LUTHERAN GLOBAL

COVID-19: LWF dan PBB
Mendukung Masyarakat
yang Rentan

L

utheran World Federation (LWF) global di Geneva
bersama-sama dengan organisasi masyarakat si
pil lainnya mendukung seruan global Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk donasi sebagai res
pon terhadap pandemi Covid-19. Sebanyak 2 miliar dollar Amerika ditargetkan untuk membantu negara-negara
yang paling rentan untuk berjuang melawan virus baru ini.

ra-negara yang rentan tersebut sendiri tanpa bantuan kita
akan membantu virus ini menemukan “pijakan” di wilayahwilayah terdekat, sehingga virus tersebut bermutasi dan
akan terus mewabahi dunia.

Seruan global ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh
PBB sepanjang sejarah, yang mana biasanya PBB
mengeluarkan seruan pada skala negara-negara atau region. Namun kali ini seruan dialamatkan secara global.

LWF berpartisipasi di kancah global sebagai anggota dari
Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR),
atau Dewan Pengarah Tanggap Kemanusiaan. Sebagai
bagian dari SCHR, LWF terlibat melakukan koordinasi
global dengan pemimpin-pemimpin lembaga internasio
“Kita menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi nal dan badan-badan PBB untuk memastikan bahwa sesebelumnya dan seluruh umat manusia harus bersatu gala tanggap kemanusiaan direncanakan dan dijalankan
berjuang melawan,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Anto- dengan cara-cara yang berdampak.
nio Gutteres. Ia mengingatkan bahwa membiarkan nega-
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C E R I TA D A R I M E N TA W A I

Penguatan
Masyarakat Lokal
Di Tengah
Keterbatasan
Teks oleh: Melki Naibaho
Foto: Dokumentasi KNLWF

K

epulauan Mentawai, salah
satu pulau indah yang terletak
di Provinsi Sumatera Barat.
Selain memiliki potensi kekayaan alam yang besar, pulau ini juga
menyimpan potensi pariwisata yang
tak kalah mengagumkan dibanding
daerah lain di Indonesia. Terlepas
dari beragam potensi yang dimiliki
nya, ternyata masih banyak orang di
Indonesia yang kurang mengetahui
keberadaan pulau ini. Bahkan sering
disalahpahami bahwa Mentawai berada di daerah Nias, Sumatera Uta
ra. Bagi mereka yang memiliki hobi
traveling mungkin keberadaan kepulauan ini tidak asing lagi. Akan tetapi
bagi khalayak umum tidak demikian
adanya. Mungkin salah satu peristiwa
yang membuat daerah ini sedikit lebih dikenal khalayak ramai adalah peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2010 beserta rentetan
gempa berikutnya selama 10 tahun
terakhir.
Kepulauan Mentawai tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia
yang luput dari memori kolektif kita
juga terlupakan deru mesin pembangunan. Setidaknya demikianlah
eksistensi sebuah daerah bergantung pada progres yang dicapainya.
Semakin baik progresnya semakin
terkenallah daerah tersebut. Kepulauan Mentawai secara umum di segala sektor belum memiliki progres
yang baik, mulai dari pendidikan,
kesehatan, transportasi, dan lain-lain
yang berdampak pada perkembang
an ekonomi yang stagnan.
Hal mendasar yang menjadi persoalan adalah akses transportasi dan
sumber daya manusia. Kondisi ini
mengakibatkan potensi yang dimiliki
kepulauan ini belum dapat dimaksi-
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malkan untuk perbaikan kehidupan
masyarakat lokal. Mahalnya ongkos
transportasi mengakibatkan masyarakat menjadi tidak berdaya mening
katkan perekonomiannya. Di sisi
lain, orang-orang pendatang mampu
melihat peluang ini dan memanfaatkannya. Selain berbekal ilmu penge
tahuan, para pendatang juga memiliki kemampuan modal. Maka tidak
mengherankan bila perekonomian di
Mentawai didominasi para “pemain”
dari luar yang umumnya berasal dari
Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Situasi ini bisa terjadi mungkin karena
masyarakat Mentawai belum menge-
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nal sistem pasar seperti yang umum
nya kita kenal. Orientasi produksi
masyarakat Mentawai masih sebatas
kebutuhan domestik sehari-hari, belum ada motivasi mendapatkan keuntungan dari pasar, sehingga volume
produksi setiap keluarga tidak besar.
Meskipun di antaranya, terdapat pola
pikir masyarakat sudah mulai dipengaruhi sistem ekonomi pasar. Bila
kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan nantinya bukan masyarakat lokal
yang menikmati kekayaan alam yang
mereka miliki, bahkan menjadi kuli di
tanah kelahirannya.
Selain dampak ekonomi, kondisi ini

C E R I TA D A R I M E N TA W A I

akan berdampak pula pada kehidupan sosial budaya masyarakat lokal.
Pendatang yang secara ekonomi
lebih superior dibanding masyarakat
lokal, secara alami berpotensi menjadi patron baru di masyarakat dan
merubah masyarakat itu sendiri. Para
pendatang yang membawa budaya
yang berbeda pun akan memberikan
warna yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat di Kepulauan
Mentawai. Sebenarnya, perjumpaan
ini dapat membawa dampak positif
bagi perkembangan masyarakat itu
sendiri. Masalahnya, bila masyarakat
lokal merasa inferior, tentu ini akan
berdampak negatif bagi masyarakat
Mentawai sendiri. Kegamangan ini
dapat menghilangkan identitas mereka sendiri dan mengubahnya dengan
identitas lain. Akan sangat disayangkan karena kekayaan suatu daerah
tidak semata diukur dari kekayaan
alamnya, tetapi juga kekayaan budayanya.
Dibutuhkan peran aktif banyak pihak untuk memperkuat masyarakat
Mentawai, baik secara ekonomi
maupun budaya, terutama pemerintah lokal. Pengembangan ekonomi
tanpa penguatan budaya mengakibatkan kehilangan identitas diri,
sedangkan pengembangan budaya
tanpa penguatan ekonomi akan siasia. Sebagai lembaga yang memiliki
kepedulian terhadap kesejahteraan
masyarakat, KNLWF ikut mendesain
sebuah program yang mendorong

kemandirian ekonomi masyarakat di
Mentawai.
KNLWF bekerja sama dengan Gereja
Kristen Protestan Mentawai melakukan pelatihan-pelatihan, pembentukan kelompok tani, dan pembentukan badan usaha sebagai wadah
bagi jemaat untuk mengembangkan
perekonomiannya. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Saibi, Kecamatan
Siberut Tengah. Lewat kerjasama ini,
harapannya GKPM di Saibi bisa mela
kukan penguatan ekonomi jemaat
lokal. Program ini akan membantu
memfasilitasi perubahan ekonomi di
jemaat itu sendiri.
Membuat perubahan di masyarakat
memang bukanlah hal yang mudah.
Selain dibutuhkan kerja keras dan
konsistensi, dibutuhkan pula kemauan yang keras. Program ini tentu
belum bisa menjawab semua permasalahan di Mentawai. Bagaimana
pun, perubahan di masyarakat adalah sebuah proses yang panjang
yang harus dimulai dari aksi sekecil
apapun.
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C E R I TA F OTO

Tetap Berjuang
di Masa Sulit
Teks oleh: Eka Dalanta
Foto oleh: Andik Siboro

P

andemi Covid-19 sedang
menjadi
musuh
bersama seluruh umat manusia.
Peradaban manusia saat ini
bertarung melawan gempuran virus
yang merusak tatanan kehidupan,
sosial, politik, ekonomi, dan budaya
ini. Ruang gerak kita dibatasi, kebebasan yang selama ini begitu berharga mendadak kehilangan makna.
Rumah mendadak menjadi tempat
paling disukai, keakraban keluarga
tumbuh bersama keharusan bekerja
dari rumah. Orang-orang saling menjaga jarak, rasa curiga tumbuh besar
saat bertemu orang baru. Rasa empati dan solidaritas kita sedang diuji.
Menghadapi masa-masa sulit ini,
tidak semua orang beruntung bisa
bekerja dari rumah saja. Berkumpul
bersama keluarga menghindari interaksi dengan orang banyak tanpa
khawatir kebutuhan
pangan dan
semua tagihan bulanan. Ada yang
harus terus berjuang untuk bertahan,
berjuang untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tidak bekerja dan berinteraksi dengan orang lain berarti tidak
ada pemasukan untuk hari ini.
Para pedagang di pasar tradisioanal,
pegemudi ojek online, tukang parkir,
kuli angkut di pasar tradisional, mereka adalah segelintir orang yang harus terus bekerja dengan bertemu
banyak orang. Tawaran di rumah
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saja tidak berlaku bagi mereka. Selain berjuang untuk kebutuhan sehari-hari, mereka berjuang agar tetap
aman ketika berada di luar rumah.
Di Pasar Horas, Pematang Siantar
misalnya, aktivitas jual-beli masih
berjalan seperti biasa (30/03/20).
Kebutuhan sehari-hari mesti dipenuhi. Bedanya, para pedagang, buruh
angkut, tukang parkir, pengemudi
ojek online, pengemudi angkutan
kota, ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar tradisional, mereka
melakukan aktivitas dengan menggunakan masker. Setiap orang memang
perlu memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya demi keselamatan diri
sendiri dan orang lain.
Covid-19 pasti akan berlalu. Tetap
semangat. Selalu ada harapan. Kita
hanya perlu bersabar, menunggu, berdoa, dan berusaha dengan
mengambil peran memutus mata rantai penyebarannya. Hindari kerumunan sebisa mungkin, berikan ruang
bagi mereka yang masih harus berjuang di luar sana. Jagalah kebersihan, rajin cuci tangan, hindari kontak
fisik dengan orang lain, dan kurangi
menyentuh wajah. Tetap jaga rasa
empati dan solidaritas karena itulah
kekuatan terbesar di masa-masa sulit
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TA H U K A H K A M U

12 Istilah dalam Covid-19
(Corona Virus Disease)

ODP

(Orang Dalam Pemantauan, yakni mereka yang sempat berpergian ke negara
atau daerah lain yang merupakan pusat penyebaran virus corona atau pernah
melakukan kontak langsung dengan orang atau pasien positif corona).

PDP

(Pasien Dalam Pengawasan, yakni orang yang masuk dalam kategori sudah
dirawat oleh tenaga kesehatan (menjadi pasien) dan menunjukkan gejala sakit
seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas).

SUSPECT

Suspect (Orang yang diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala
dan pernah berkontak langsung atau bertemu dengan orang yang positif corona).

POSITIVE

Positif (Setelah melalui cek laboratorium dan prosedur lain, seseorang dinyatakan positif terpapar virus corona).

LOCKDOWN

Lockdown/Karantina wilayah (Mengunci masuk keluar dan perpindahan manusia
dari suatu wilayah/daerah/negara).

SOCIAL
DISTANCING

Social distancing/physical distancing (Menjauhi segala bentuk perkumpulan,
menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang).

ISOLASI

Isolasi (Mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan
orang, mencegah perpindahan penyakit dari orang yang sakit).

WORK FROM
HOME

Work From Home/WFH (Bekerja dari rumah).

IMPORTED
CASE

Imported Case (Seseorang terjangkit saat berada di luar wilayah di mana pasien
melapor).

LOCAL
TRANSMISION

Local Transmission (Pasien tertular di wilayah di mana kasus ditemukan).

EPIDEMI

Epidemi (Penyebaran penyakit secara cepat dengan jumlah terjangkit banyak
dan tidak normal. Penyebaran di suatu wilayah).

PANDEMI

Pandemi (Penyebaran penyakit yang terjadi secara global atau seluruh dunia).
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Paskah
Selamat

12 APRIL 2020
Momen kebangkitan Yesus Kristus memberi
kekuatan untuk saling gotong-royong,
menguatkan, solidaritas sosial dan membantu
yang lemah, di tengah keprihatinan masyarakat
saat ini

