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Titok Haryanto 

        Assalamualaikum wr wb, selamat siang, kali ini kita akan mendiskusikan tema 

intoleransi. Ini satu tema yang saya kira menggelisahkan banyak pihak, sebelum tiga tahun 

dari sekarang curhatan terkait intoleransi sudah menjadi perbincangan. Misalkan ada siswa 

SMP yang dibully karena tidak memakai pakaian tertentu. Kemudian, ketika piknik 

dipisahkan bisnya berdasarkan agama. Perbincangan semacam ini menggelisahkan dan 

banyak berlangsung tidak diruang publik tetapi hanya menjadi rasan-rasan. Kemudian, ada 

juga ketika ada pendaftaran mahasiswa baru ada persyaratan tertentu dari sekolah bias satu 

kelompok atau agama tertentu, ini mulai di lingkungan kita. IRE menggelisahkan itu dan 

saya kira menjadi kegelisahan kita bersama. Diskusi siang hari ini mencoba untuk melihat 

apa permasalahan sebenarnya. Dan nanti ketika sudah ketemu akar permasalahannya kita 

dapat melakukan penyelesaian terhadap hal ini. Karena kalau tidak segera diselesaikan 

nampakkannya bisa menjadi ledakan yang memunculkan konflik, kami mengkhawatirkan 

itu. Di hadapan kita sudah ada tiga orang pemantik diskusi. Ada Mbak Wiwin, aktif di 

Srikandi lintas iman dan juga aktif di Gusdurian. Kemudian, ada Mas Khairul Salim, aktif 

di LKIS. Dan ketiga ada Mas Fajar Sudarwo, wakil direktur eksekutif IRE. Ketiga pembicara 

ini akan mencoba mengulas dan mempertanyakan tema ini sebagaimana sudah saya 

paparkan. Dan harapan setelah dari diskusi hari ini teman-teman akan membawa 

kegelisahannya ke komunitas masing-masing dan menjadi bahan diskusi. Agar masalah 
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yang sekarang ini berlangsung mulai kita benahi dan bisa kita selesaikan. Pertama saya 

silakan kepada Mas Salim, waktu kira-kira 15-20 menit. 

 

Khairul Salim 

             Selamat siang, assalamualaikum wr wb. Terima kasih kepada teman-teman IRE 

yang mengundang saya ke sini. Kita akan membicarakan toleransi, saya sudah pernah 

menuliskan Jogja ke dalam dua buku yang berbasis penelitian. Pertama, terkait 

perkembangan di SMA terbit 2012. Di sana saya memberi pengantar yang panjang sekali 

dari segi kepustakaan bagaimana terjadi pergeseran-pergeseran di Jogja. Misalnya saja salah 

satu dalam kutipan saya ada yang mengatakan bahwa tahun 50an dia baru mendengar azan 

baru satu pakai toa, sekarang setiap rumah sudah dikepung oleh suara azan. Kedua, 2017 

yang lalu dan terbit 2018 bersama dengan seorang teman Iqbal Aknaf saya juga menulis 

buku juga yang judulnya Krisis Keistimewaan di Yogyakarta. Maksudnya krisis adalah 

bagaimana keistimewaan tidak bisa memberikan perlindungan kepada kalangan minoritas. 

Bahkan banyak sekali terjadi kekerasan kepada minoritas. Kesimpulan kami waktu itu 

adalah ini bukan tindakan intoleran dalam pengertian umum tetapi suatu negosiasi untuk 

memperjuangkan kepentingan. Karena berbeda dengan tempat yang lain, kelompok-

kelompok yang melakukan ini itu tidak pernah bahkan mengampanyekan syariat Islam di 

Jogja. Kalau di tempat lain banyak perda-perda syariah ini tidak, dan puncaknya saya kira 

ketika peristiwa sabda raja justru kelompok yang melakukan kekerasan malah setuju. Siapa 

kelompok ini yang kami pertanyakan dan kesimpulannya memang kelompok ini berbeda 

dengan yang di tempat lain mengampanyekan syariat Islam, negara Islam dll.  

             Sampai di situ muncul pertanyaan lagi kenapa masih banyak terjadi tindakan yang 

kami anggap intoleran. Misalnya ada seorang seniman yang diusir karena dia non muslim, 

lalu ada salib yang tidak boleh ditampakkan. Saya berpikir untuk mengajak teman-teman 

tidak dulu melihat kasus-kasus itu tetapi memikirkan cara kita memikirkan toleransi. Artinya 

jangan-jangan toleransi yang kita anggap selama ini itu memang berbeda secara konseptual 

dengan sesuatu yang harus dipraktikkan. Akhir-akhir ini saya membaca kembali literatur 

tentang Jawa dan saya menemukan hal yang penting di sana. Karena itu saya ingin lebih ke 

arah konseptual dan filosofis sedikit. Pertama tulisan Franz Magnis Soesen tentang etika 

Jawa, dia mengatakan orang Jawa memiliki keselarasan, hal ini ditunjang dengan dua sikap 

pertama rukun dan kedua hormat. Dari dua hal ini lalu dibangun yang disebut keselarasan 

sosial, tetapi apa yang dimaksud dengan rukun itu? Rukun adalah suasana tenang jadi kalau 



suasana tenang jangan macam-macam, kalau laut itu tenang ya memang tenang kecuali ada 

yang mengacaukan. Menghilangkan tanda-tanda ketegangan di masyarakat atau antar 

pribadi, jadi kita harus berusaha keras membuat suasana itu tenang jangan sampai kacau. 

Yang kedua, selain tetap tenang kita harus menyingkirkan perselisihan dan keresahan. Kalau 

ada apa-apa jangan diungkapkan secara vulgar kritik itu dibungkus dengan halus, begitu 

juga dengan keberatan karena kalau kita mengungkapkan secara terbuka akan terjadi 

ketegangan, itu kira-kira filosofinya. Lalu yang kedua hormat adalah orang tahu 

kedudukannya menghormati orang tua, lebih tinggi status sosialnya, tahu diri itu hormat 

namanya, jadi terdiri dari tiga kata itu. Pertama dengan sikap yang disebut dengan 

takut/wedi, kedua tahu isir lalu sungkan. Jadi bagaimana kita sebagai orang Jawa di 

masyarakat mengatur tiga hal tersebut. Kapan harus takut, kapan harus isin dan kapan 

sungkan. Kalau kita lihat ini yang disebut toleransi itu sifatnya negatif bukan aktif. Justru 

kalau kita tidak ingin macem-macem situasi yang damai itu tercipta. Kalau aku ingin 

menonjolkan keinginan pribadiku itu akan kacau termasuk misal kita baru masuk ke  suatu 

kelompok kemudian usul banyak maka akan terjadi ketegangan. Harus disimpan dulu tahu 

diri dulu seperti itu, jadi kata Magnis ini negatif. Kedua, hormat karena asumsinya 

masyarakat itu hirarkis bukan sama rata. Jadi kalau misalnya hidup dimasyarakat kita 

pandangan ini cukup kuat. Di dalam konteks ini yang kecil itu harus tahu diri karena itu 

yang disebut toleransi di Jawa.  

            Dalam konteks ini kamu harus tahu diri jangan macam-macam. Karena itu Magnis 

kemudian megutip seorang Antropolog namanya Gitz yang disebut rukun di Jawa adalah 

harmoni sosial yang seolah-olah sebenarnya. Jadi tidak ada harmoni sosial yang sebenarnya, 

karena harmoni tercipta ketika tahu diri. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan seperti narasi 

di kepala kita yang sangat modern. Di Jawa toleransi itu seperti itu, jadi itu yang saya 

maksud mari kita meninjau bagaimana toleransi kita, apa yang sebenarnya yang kita maksud 

sebagai toleransi, bagaimana dengan masyarakat lain? Dan yang mengejutkan stamennya 

Magnis dia mengatakan prinsip-prinsip keselarasan memang harus didahulukan terhadap 

hukum positif, mempertahankan hak berdasarkan hukum positif berhadapan dengan prinsip 

keselarasan tidak disetujui. Saya jadi berpikir jangan-jangan masyarakat kita memang 

berpikir seperti itu selam ini, hukum positif itu nomor dua. 

             Saudara sekalian kenapa saya mengutip ini? Ketika terjadi peristiwa setahun yang 

lalu salib dipotong ada seorang penulis yang cukup populer di Jogja. Dia menulis persis 

seperti pikiran seperti ini judul tulisan yang diterbitkan oleh detikcom adalah orang yang 



protes salib itu, adalah kelompok pluralis fundamentalis. Karena menerapkan pikiran yang  

maunya dia. Ibaratnya tadi orang yang menekankan hukum positif itulah pluralis 

fundamentalis. Saya sebenarnya ingin menanggapi tetapi saya kemudian berpikir ini betul-

betul merefleksikan pemikiran waktu itu. Jadi meletakkan harmoni dalam konteks seperti 

itu. Jadi harmoni itu mengawang, tahu diri jadi kalau kamu kecil jangan macam-macam 

jangan seperti punguk yang merindukan rembulan, itu sebenarnya pikiran tersebut. Jadi 

kalau begitu sebenarnya selama ini masalah misalnya salib itu. Dulu memang tidak ada 

ketika muncul untuk mengemukakan diri, ini melawan dengan keselarasan sosial mbok 

ngalah dengan yang gede. Saya tidak mengatakan ini yang benar, ini pikiran yang ada 

dimasyarakat penulis ini menjuluki mereka yang mengkritik salin itu sebagai pluralis 

fundamentalis. Ini padahal penulis yang berpengaruh, setelah saya lacak dia kelahiran Jogja 

besar di Jogja jadi embebed sekali pikiran tentang harmoni itu dikepalanya. Jadi misalnya 

kamu di kampung ini kamu tahu diri ikut kalau ada acara ikut saja. Karena keselarasan sosial 

akan terjadi kalau seseorang menahan diri. Makanya di beberapa tempat bilang kalau 

posisinya 50% dan 50% itu malah akan terjadi konflik biasanya karena sama kuat. Tetapi 

toleransi intinya, toleransi yang ada dibanyak kepala orang Indonesia sebenarnya orang kecil 

mengalah. 

              Saya ingin memberi contoh waktu demonstrasi 414, waktu itu ada mantenan ada 

pasangan Katolik mau menikah di Gereja. Kemudian, yang demo memberi jalan lalu bilang 

kan toleran kan kami, memberi jalan. Saya bingung yang toleran yang mana? Seharusnya 

yang toleran kan yang seharusnya di Katedral ini, karena justru jalan dia diambil. Itu bukan 

memberi jalan tetapi memang jalan dia jalan umum tetapi kok bisa pikiran itu muncul ? jadi 

pikiran yang disebut toleransi itu orang kecil mengalah harus tahu diri. Itulah yang saya 

sebut mari kita menginterogasi kepala kita pikiran kita, ide kita tentang apa yang disebut 

toleransi. Kalau dalam bahasa sekarang mau saya katakan yang terjadi seperti itu sekarang. 

Ini kemudian, ditambah dengan pergeseran di kalangan orang Jawa apa yang disebut dengan 

agama. Sekian puluh tahun yang lalu agama bagi orang Jawa itu sifatnya batin, jadi agama 

itu ageming/baju yang penting itu dalamnya bukan bajunya. Sekarang agama itu adalah baju 

jadi penting sekali itu perbedaan identitas ini. Tetapi pergeseran ini bukan hanya terjadi di 

Jogja di mana-mana sebenarnya terjadi. Ada seseorang sosiolog yang mengungkapkan 

bahwa saat ini terjadi konservatif turn. Ciri-cirinya itu sangat kelihatan, pertama 

meningkatnya komitmen pada hal-hal yang bersifat keagamaan, jadi keagamaan itu 

meningkat sekali apa lagi di Jogja. Saya ini datang 30 tahun yang lalu di Jogja sebagai 



seorang yang berasal dari lingkungan santri itu kaget melihat Jogja, melihat orang yang 

sarungan saja jarang. Bahkan asrama mahasiswa saya itu menghukum anak yang pakai 

sarung. Jadi saya habis magrib keluar pakai sarung, pulangnya dihukum karena baru datang 

cari makan tetapi memakai sarung. Dia bilang begini, ini Jogja dek bukan kampung kita 

tidak ada orang di Jogja pakai sarung, pasti ada kaget melihat cerita ini.  Bagaimana Jogja 

waktu itu, seperti itu. Malam Jumat ada band, tetapi waktu itu sangat kelihatan sekali Jogja 

itu lebih abangan waktu itu. Waktu saya aktif di IAIN kami bingung karena kambing kurban 

itu selalu kurang untuk dibagikan, sekarang berubah bahkan haji sekarang harus menunggu 

10-15 tahu. Sementara itu di tempat saya itu sudah lama terjadi kalau naik haji itu mengantre. 

             Kedua, makin pentingnya identitas keagamaan, ini terjadi juga secara global. Orang 

barat dulu bilang sangat tabu menanyakan apa agamamu, tetapi di Eropa mulai umum. 

Bahkan ada orang yang tidak segan-segan memulai perkenalan dengan apa agamamu. Dulu 

saya berteman harus lama sekali baru tahu apa agamanya, kecuali yang jilbaban. Tetapi 

sekarang orang tidak sungkan-sungkan menanyakan hal tersebut. Ketiga kemunculan 

kelompok keagamaan baru yang ada di luar dan melawan kelompok agama arus utama yang 

sebelumnya sudah ada. Kalau di Islam misalnya NU dan Muhammadiyah tetapi sekarang 

banyak sekali kelompok keagamaan. Kadang-kadang saya juga tidak mengenali mana yang 

sebenarnya karena banyak sekali sekarang. 

            Keempat, penggunaan politik di dalam agama atau agama di dalam politik secara 

vulgar dan terbuka. Saya kira contoh DKI Jakarta paling representatif dan menyebar ke 

mana-mana cara seperti itu. kelima, munculnya kembali kepercayaan bahwa agama adalah 

solusi untuk mengatasi ilmu pengetahuan dan ilmu alam keliru dalam memahami gejala 

alam, ini juga banyak sekali orang tidak percaya dengan ilmu pengetahuan. Dan ketika ilmu 

pengetahuan meleset misalnya seperti kasus korona kelihatan sekali, dibilang orang Islam 

dari dulu punya penutup wajah melalui cadar, kenapa Cina baru sekarang. Ada juga kejadian 

kedutaan AS mengeluarkan tanggal 12 akan terjadi hujan yang lebat sekali dan meminta 

warga negaranya untuk hati-hati dan ternyata tidak hujan kemudian dibully. Padahal prinsip 

di dalam bencana seperti itu bahwa early warning itu harus dilakukan sejak awal. Jadi agama 

itu paling terganggu dengan adanya IP. Semakin orang beragama seperti ini semakin dia 

tidak percaya dengan IP sebaliknya semakin orang  percaya dengan IP bukan berati tidak 

percaya dengan agama tetapi dia beragama dengan wajar. 

          Keenam, yang juga terjadi di mana-mana penghukuman keras terhadap orientasi seks 

yang dianggap keluar/ yang dianggap tidak normal. Ini terjadi di AS pendukungnya Donal 



Trump memanfaatkan sebagai kunci kemenangannya. Jadi dengan pergeseran-pergeseran 

baru agama sekarang jadi lebih penting dari pada masa yang lalu, agama bukan hanya baju 

tetapi lebih dari sekedar baju. Ngomong toleransi kalau di Indonesia agama tetapi 

sebenarnya tidak hanya agama, praktik di jalanan juga ada toleransinya. Tetapi agama 

menjadi penting karena dinilai menjadi landasan, kira-kira kalau agama beres semuanya 

juga beres.  

              Terakhir dengan perkembangan-perkembangan baru itu menjadi permasalahan di 

seluruh dunia. Di Eropa juga mengalami hal yang sama misalnya pemisahan yang jelas 

antara agama dan negara. Agama tidak boleh di bawa ke wilayah yang umum seperti ini, 

jadi jelas di ruang publik seperti apa dan di privat seperti apa. Jadi maksudnya begini kalau 

dulu di AS berdoa di sekolah itu pelanggaran terhadap prinsip liberal tidak boleh berdoa 

karena itu membawa agama di ruang publik. Sekarang tidak malah digugat kalau seperti itu. 

lalu pelajaran agama tidak ada di sekolah kalau kita dari dulu sudah ada, jadi kita sebenarnya 

cukup terbiasa dengan agama di ruang publik. Mungkin yang tidak terbiasa adalah terkait 

ujaran kebencian karena sampai sekarang UU kita masih kacau balau, ada tetapi masih 

banyak hal yang belum terpenuhi. Jadi saudara sekalian kalau misalnya saya ingin memberi 

contoh bagaimana hukum positif itu tidak terlalu dipakai dalam kehidupan di kampung yang 

dipakai adalah keselarasan sosial itu dalam konteks yang seperti tadi. Jadi ini harus ngalah 

mengikuti arus besarnya. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar, saya mohon maaf kalau 

dianggap Kang Jarwo kadarnya terlalu tinggi. Memang mungkin juga hal yang penting 

bagaimana kita memikirkan toleransi di kampung, pokoknya orang yang dianggap tidak tahu 

diri meskipun itu haknya itu kita anggap intoleransi padahal seperti itu. sebenarnya dia ingin 

menuntut haknya tetapi ini lah yang masalah jadi seperti itu. Terima kasih  

Titok 

            Pemantik yang menarik berangkat dari upaya untuk memberikan gambaran 

sebenarnya kultur Jawa seperti apa. Kemudian juga memberikan gambaran kepada kita 

adanya suatu pergeseran yang saat ini terjadi agam yang dulu adalah batin sekarang menjadi 

baju. Itu yang bisa dicatat, semakin banyaknya kelompok agama yang muncul agama masuk 

ke dalam ranah politik. Kemudian agama juga mulai dipakai untuk mengatasi problem yang 

dialami oleh ilmu pengetahuan serta penolakan yang keras kepada penolakan orientasi seks. 

Tetapi pertanyaan saya kemudian begini para pelaku yang selama ini bertindak intoleran itu 

apakah mereka itu mayoritas di dalam khasanah berpikir masyarakat kita? Jangan-jangan 

mereka minoritas kemudian melakukan klaim atas nama agama yang sekarang ini dianut 



oleh mayoritas. Mungkin nanti bisa kita diskusikan. Kemudian pertanyaan yang kedua 

sampai sejauh mana kalau rukun itu menjadi kultur Jawa, sejauh mana orang bisa menerima 

batas tahu diri bagi kelompok yang kecil untuk tahu diri dan menghormati mayoritas. Apa 

lagi tahu diri di sini konteksnya kalau menyangkut keyakinan agak sulit kalau di dialog kan, 

karena sudah masuk ke dalam keyakinan. Batas itu ada di mana itu barang kali yang bisa 

kita diskusikan lebih dalam lagi. Saya khawatirnya kemudian yang terjadi selalu muncul 

pemakluman ketika mayoritas melakukan intoleransi sementara ini adalah suatu hal yang 

harus ditahu dirikan di dalam soal keyakinan. Dua pertanyaan ini mungkin bisa dijadikan 

topik diskusi untuk memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh pembicara. Berikutnya 

saya persilakan kepada Mbak Wiwin. 

 Wiwin 

Assalamualaikum wr wrb, selamat sore bapak dan ibu sekalian, mbak, mas. Pertama 

saya ucapkan terima kasih kepada IRE yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini dan 

berbagi bersama. Kalau tadi Mas Salim sudah menyampaikan hal yang terkait filosofi 

budaya Jawa tentang keselarasan itu maka saya akan menyampaikan terkait kebebasan 

beragama dan berkeyakinan sesuai dengan TOR yang disampaikan. Jadi say berusaha 

mengikuti alur yang ingin diharapkan oleh teman-teman IRE. Bapak dan ibu mungkin di 

kalangan kita ada yang sudah familiar dengan kata KBB dan ada yang belum. Jadi kebebasan 

beragama dan berkeyakinan ini sebenarnya merupakan terminologi yang sering dipakai oleh 

teman-teman aktivis pluralisme, dialog antar agama dan HAM. KBB ini adalah hak individu 

yang sama sekali tidak dapat dikurangi, ditunda pemenuhannya dan ini menjadi hak dari 

warga negara dan pemenuhannya adalah wajib dipenuhi oleh negara. Sedangkan dasar dari 

KBB itu pertama dalam UUD 45 ada di pasal 28, 29 tentang kebebasan memeluk agama dan 

beribadah kemudian negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama 

dan menjalankan keyakinannya. Lalu dasar berikutnya adalah Indonesia sudah membuat UU 

No. 39 Tahun1999 tentang HAM, lalu No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konferensi 

internasional hak sipil dan politik. 

Kalau kita melihat secara umum sebelum Jogja tentang intoleransi dan pelanggaran 

KBB di Indonesia. Tentu saja saya berbicara berdasarkan data penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Komnas HAM, dari tahun-ketahun terjadi pelanggaran KBB terus 

meningkat. Kemudian dari lembaga survei Indonesia meneliti sikap toleran terhadap 

kelompok yang berbeda ternyata hasilnya adalah 34% tidak toleran terhadap kelompok 

agama yang berbeda demikian juga di kalangan mahasiswa ada yang berpikiran radikal 



demikian juga dosen dan guru. Kemudian hasil survei Setara Institut dalam 12 tahun terakhir 

ternyata banyak sekali peristiwa mencapai 3000 lebih dan di antara yang disurvei 10 provinsi 

tertinggi Jogja tidak termasuk di dalamnya. Tetapi jika dilihat dalam 5 tahun terakhir Jogja 

masuk ke 10 besar ini sama dengan hasil dari Wahid Institut 2014 Jogja di rangking kedua 

untuk intoleransi. Kalau kita melihat aktornya pertama adalah negara: polisi, pemda, 

Kemenag, pengadilan, institusi pendidikan, TNI, dan bahkan pemerintah desa. Lalu, non-

negara juga banyak mulai individu sampai lembaga seperti ormas keagamaan. MUI 

misalnya pada tahun 2008 mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme, ini juga yang 

memicu adanya gerakan atau aksi kekerasan terhadap kelompok seperti Ahmadiyah, 

Kristen, Syiah. Kemudian permasalahan rumah ibadah menurut CRCS UGM masih menjadi 

persoalan yang muncul dalam 12-15 tahun terakhir. Khususnya terkait dengan gereja dll.  

Bapak dan ibu sekalian intinya adalah bahwa isu intoleransi dan kebebasan beragama 

masih menjadi problem yang serius dan harus ditangani secara komprehensif. Kalau kita 

melihat Jogja seperti yang saya sampaikan tadi survei Wahid Fondtion menempati peringkat 

ke 2, 6, dan terakhir tidak masuk 10 besar. Ada beberapa kasus seperti pembubaran bakti 

sosial di Banguntapan Bantul 2018, lalu penolakan pemberian IMB GKJ Wonosari di 

Gunung Kidul ada penyerangan Gereja dll. Kasus-kasus di Jogja ke belakang tentu banyak 

2017, 2015 dan seterusnya. Adapun penyebabnya bisa dilihat dengan menggunakan dua 

lapisan, pertama lapis negara ada masalah dalam kerangka hukum, misalnya kita sampai 

sekarang masih memiliki UU PNPS No. 1 Tahun 1965 terkait penodaan agama. Pasal ini 

masih dipakai untuk menjerat Ahok dan termasuk Ahmadani. Di satu sisi UU ini memang 

sudah banyak dikritisi dan sudah diupayakan untuk ditinjau ulang di MK tetapi sampai 

sekarang masih belum diputuskan. Kemudian ada masalah kapasitas aparatur negara kalau 

dalam beberapa kasus misalnya juga mengalami kegamangan ketika ingin menindak kasus 

intoleransi karena ketika mereka mau menindak tegas takut melanggar HAM, tetapi kalau 

tidak melakukan apa-apa maka melakukan pembiaran sama dengan pembiaran adanya 

kekerasan dan intoleransi. Penegakan hukum yang tidak ditegakkan misalnya ada banyak 

kasus yang tidak diselesaikan dan dibiarkan mengambang begitu saja.  

Kemudian, di level masyarakat seperti yang bisa kita saksikan bersama bagaimana 

ruang-ruang perjumpaan itu semakin menyempit. Ada ironi sebenarnya di satu sisi hampir 

semua sudah melek internet atau media untuk komunikasi sudah terbuka tetapi di sisi lain 

perjumpaan langsung dengan yang berbeda itu semakin berkurang. Ini dikarenakan 

masyarakat kita sudah muncul segregasi sosial, melihat kelompok lain sebagai musuh, 



ancaman. Berikutnya, ada infiltrasi tentang identitas antar warga, jadi kita itu kurang bisa 

mengenal kelompok yang lain termasuk dalam hal ini agama yang lain. Kemudian ada 

penguatan konservatisme, penguatan kapasitas gosip warga. Jadi sekarang warga 

masyarakat mudah sekali melakukan kekerasan ketika di provokasi melalui media sosial. 

Akar berikutnya kurang kritisnya daya pikir masyarakat terkait dengan pendidikan. Lalu, 

politisasi agama untuk kepentingan tertentu, kita mengalami bersama kemarin pemilu 

seperti apa. Tahun ini juga akan ada Pilkada, kita harus waspada bapak dan ibu sekalian 

untuk dapat meminimalisir, kalau bisa menghindari konflik karena berbeda pilihan calon. 

Bapak dan ibu yang menarik lagi ada penguatan radikalisme di institusi pendidikan. 

Pendidikan kita itu sampai sekarang pendidikan agama masih menggunakan sistem mono 

religius. Artinya siswa muslim hanya belajar tentang Islam dan seterusnya padahal 

sesungguhnya masyarakat Indonesia majemuk maka kita juga perlu mengenal agama yang 

lain. Ada juga penguatan radikalisme di kalangan ASN, TNI, Polri, saya kira itu sangat 

membahayakan. Terutama di BUMN riset terbaru dari PPIN misalnya menunjukkan terjadi 

radikalisme. 

Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh negara ? menggunakan pendekatan 

teknokratis dan non kekerasan ketika menangani maslah KBB. Tetapi dengan tanpa 

melanggar hak konstitusi warga. Lalu membangun konstitusi pendidikan yang bineka atau 

kalau boleh menyebutnya intereligius. Sudah ada sebenarnya inisiatif dari sebagian 

masyarakat untuk mengembangkan ini termasuk jika dalam kalangan Greja Katolik pernah 

mengembangkan pendidikan religiusitas. Tetapi sekarang mulai ada masyarakat yang 

mengembangkan pendidikan intereligius. Lalu memperkuat dialog antar iman secara masif 

dan terstruktur. Bapak dan ibu saya menggunakan bahasa ini karena kami memiliki konsep 

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Forum ini di inisiasi oleh kementerian agama 

tetapi diputuskan bersama-sama para pimpinan umat dari majelis agama. FKUB memiliki 

anggota di level provinsi adan di 34 provinsi dan sekarang sudah terbentuk di 509 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 10.000 anggota FKUB. 2006 

di Jogja FKUB banyak mendapatkan kritik sehingga baru berdiri di sini 2008. Memang 

banyak kekurangan tetapi menurut Pak Zainal Abidin Bahir dari UGM yang melakukan riset 

dan pendampingan dengan FKUB sesungguhnya memiliki posisi yang cukup strategis. Ini 

bukan karena saya bagian dari FKUB tetapi kenyataannya memang begitu. Karena institusi 

FKUB ini di satu sisi dia bisa menjembatani antara masyarakat dengan tokoh agama tetapi 

bisa menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. 



Sayangnya FKUB di DIY terutama masih kurang cukup mendapatkan dukungan 

terutama dari pemerintah. sehingga keberadaannya menurut saya kurang bisa melakukan 

banyak hal untuk penguatan toleransi atau memperbanyak dialog itu sendiri. Berikutnya, 

kita tahu bahwa kelompok minoritas agam di Jogja itu juga ada. Termasuk yang kita sebut 

sebagai penghayat kepercayaan di Jogja kalau tidak salah ada ratusan. Dan itu mereka adalah 

minoritas dan masih belum dilibatkan dalam proses-proses dialog. Saya sendiri pernah 

mengalami ketika ada pertemuan dialog antar anggota FKUB seluruh DIY itu ada 

perwakilan dari penghayat dan kepercayaan bukan dirangkul malah di pukul. Ini saya kira 

sangat menyakiti sebagai warga negara tetapi sebagai seorang penghayat seharunya dalam 

forum dialog itu menjadi bagian di dalamnya. Perempuan juga jangan samai diabaikan 

dalam menyemai nilai-nilai ini. Ibu dan bapak itu sama-sama berperan untuk menumbuhkan 

dan menciptakan toleransi dan perdamaian di masyarakat. Selama ini perempuan dan 

pemuda masih sangat jarang dilibatkan dalam proses dialog antar agama. Saya kira itu selain 

karena ada maslah penegakan hukum maka negara harus melakukan itu. 

Yang bisa diakukan oleh masyarakat untuk mengatasi pelanggaran KBB di DIY? 

Bahwa sesungguhnya di masyarakat kita Jogja, Jawa setiap masyarakat sudah punya 

praktik-praktik terkait dengan toleransi. Praktik terkait menghargai keragaman. Praktik ini 

harus terus di rawat dan terus dikembangkan. DIY menurut riset Wahid Fondation ternyata 

praktik baik ini di Jogjakarta cukup banyak dan ini mungkin menjadi salah satu kekuatan 

dan tugas bersama kita untuk terus melestarikan praktik baik itu. selain itu kita juga perlu 

membuat terobosan atau kegiatan baru yang kreatif bertujuan untuk mendorong kohesi 

sosial masyarakat. Misalnya FKUB di DIY ada di 5 kabupaten dan kota, salah satu 

contohnya di Bantul di buat FKUB kecamatan meskipun masih dalam peraturannya tidak 

ada. Demikian juga di FKUB kota sudah membentuk kelurahan sadar kerukunan dll. Dan 

melestarikan budaya toleran dan terus dihidupkan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Serta memperbanyak inisiatif dialog antar agama tadi salah satu masalahnya adalah semakin 

berkurangnya ruang dialog tersebut. Dan terakhir memperluas ruang perjumpaan di level 

komunitas. Sekarang di Jogja juga sudah mulai tumbuh pemukiman yang exclusif yang saya 

kira kasusnya Pak Selamet di Bantul di tolak oleh warga karena tidak boleh ada warga selain 

muslim. Mereka menganggap hal tersebut tidak melanggar hak dan konstitusi. Yang ada 

diakar rumput kita perlu terus mempertahankan Jogja adalah masyarakat yang plural. 

Semakin pluralnya masyarakat semakin kita menghargai satu sama lain dan sebaliknya. 

Saya ingin mengutip perkataan Wakil Presiden Jogja ini menjadi model dari daerah lain, 



ketika konflik di sini maka akan merembet ke daerah lain dan berskala besar. Jadi karena 

Jogja menjadi barometer Indonesia di satu sisi tidak tetapi kalau kita melihat praktik baik 

yang sesungguhnya lebih banyak iya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata 

assalamualaikum wr wb. 

Titok 

Terima kasih Mbak Wiwin, bapak dan ibu yang saya hormati. Kalau dari apa yang 

sudah dipaparkan Mbak Wiwin saya justru menangkapnya ini permasalahan yang berlapis-

lapis dan kemudian butuh energi besar untuk mengurainya. Misalkan tadi siap aktornya 

ternyata banyak mulai dari negara sendiri dan organisasi non negara. Kedua, karena institusi 

pendidikan ikut memproduksi sikap intoleran. Tantangan yang cukup besar dan berat 

sebenarnya untuk dilakukan. Sementara di sisi lain negara juga menjadi aktor, negara juga 

melakukan pembiaran atas praktik intoleransi. Satu hal yang saya catat dari yang 

disampaikan Mbak Wiwin bahwa apa yang terjadi saat ini juga karena sempitnya ruang 

jumpa sosial. Saya tadi sempat berpikir apakah kemudian sempitnya ruang perjumpaan itu 

juga karena kompetisi orang semakin memacu kita untuk kerja saja memenuhi kebutuhan. 

Sementara perjumpaan dalam arti dialog antar bertentangan menjadi berkurang. Dan karena 

itu intoleransi kemudian menjadi masalah kita. Salah satu rekomendasi Mbak Wiwin adalah 

membuka dialog. Sayangnya kalau ruang dialog itu kerangkanya formal menjadi garing, 

maksud saya ruang dialog yang mesti diciptakan dalam bayangan saya bukan di dalam ruang 

formal tetapi ruang dialog yang bisa menciptakan kehangatan di ruang-ruang informal. Itu 

yang penting untuk diciptakan, lebih dalam lagi mungkin kita bisa diskusikan. Selanjutnya 

silakan Mas Jarwo waktunya 15-20 menit. 

Jarwo 

Assalamualaikum wr wb Mas Titok, Mas Naji saya ijin mau menyapa. Mas Udin ini 

bersama istrinya Bu Ulfa, ada Mas Agus guru saya itu, Mas Kadi ini yang menggerakkan, 

Mas Juli. Jadi yang datang ke sini Mbak Wiwin adalah kawan-kawan yang sudah memulai 

ikut mengurangi ketegangan intoleransi di Jogja tetapi secara relawan, tidak atas dawuh. 

Karena semua pejabat di Indonesia takut sekali mendawuhi persoalan intoleransi yang 

ditunjuk mati langkah semua. Karena takut dikira anti Islam. Oleh karena itu harus rakyat 

sendiri kalau tunggu dawuh tidak akan ada yang mendawuhi. Jadi kalau pejabat publik 

dalam konteks ini mati langkah. Kalau dianggap anti Islam itu berat sekali. Kalau dulu jaman 

Mas Titok, Mas Naji, dan saya waktu itu melawan rezim tentara bangga tetapi kalau 

sekarang berhadapan dengan itu tidak ada yang berani. Begitu dicap anti Islam istri tidak 



ingin digauli dan ini ada kasusnya. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa cukup jelas 

mayoritas orang Islam itu tidak suka dengan radikalisme, saya bisa pertanggung jawabkan 

di sini. Mayoritas orang di Jogja tidak suka dengan radikalisme, tidak suka intoleransi Cuma 

kalau ada kasus itu diam. Biasa orang Jogja mayoritas itu diam baru ketika ada yang bilang 

ayo kejar nah. Ini kawan-kawan yang hadir di sini kami harapkan memulai. 

Kemudian saya akan profil. Di wilayah saya itu di Greja Bedok kasusnya ada bukan 

orang Jogja anak muda ada yang bilang stres. Hari pertama dia memukul tukang parkir di 

jalan kabupaten. Hari kedua dia nempeleng tukang es dan kemudian dia masuk gereja 

mengamuk. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan orang Bendok. Dan maaf saja saya 

juga ikut mendirikan gereja itu karena saya ikut mencari ijinnya walaupun saya islam. 

Sebetulnya itu orang lewat kemudian diangkat media sebagai masa aksi. Itu ramai sekali 

harus ada penjaga dan penjaga paling suka menjaga yang aman, sekali lagi sikap penjaga 

paling suka menjaga yang aman makanya penjaga keamanan. Kalau tidak aman bubar semua 

itu takdir mereka. Jadi di sini kalau ada penjaga keamanan berarti menjaga kondisi yang 

sudah aman. Dan ini yang paling banyak kami undang dari Bantul karena paling banyak 

dicatat oleh publik satu soal penggangguan sedekah ternyata bukan orang Jogja tetapi orang 

Purworejo dan Kartosuro jadi kami ini sering kena imbasnya. Kalau istilah orang Jawa ada 

setan lewat, ini hanya setan lewat saja setelah setanya lewat ya sudah, tetapi ini masih 

gempar saja. Kemudian yang terakhir di Mangir, ada anak kos seniman yang beda ini, kalau 

yang lain banyak setan lewat tetapi kalau Pak Selamet menarik ini. 

Jadi pertanyaan Mas Titok apakah Jogja mayoritas Islamnya masih toleran? 

Jawabannya yes, Cuma diam semuanya kalau ada kejadian yang tidak baik diam semua oleh 

karena itu harus rakyat sendiri tidak usah menunggu dawuh. Siapa yang akan mendawuhi 

tidak akan ada yang berani mendawuhi paling membisiki saja. Ibu ratu membisiki Mas 

Jarwo di sana ada seperti ini, Bupati Sleman juga Mas di sini ada begini. Contoh saja 

semalam Pak Sri Purnomo tanya saya malah Mas Jarwo dibantu Osis di Sleman itu ditugasi 

untuk menjadi Rohis. Saya bilang yang menjadi bupati kan jenengan, artinya mereka mau 

melakukan sesuatu itu galau. Sementara itu mau perintah siapa, ASN? ASN sendiri itu juga 

sama bahkan grup Wa mereka itu, aritnya saya mau mengatakan jangan menunggu dawuh 

dari atasan. 

Ketiga yang membuat heboh ini ada ajaran Islam tambahan, kalau di rumah ada 

gambar anjing katanya malaikat tidak mau masuk. Terus kalau rumah kosnya ditempati 

orang Nasrani terus dia memasang salib, katanya kalau rumah ada salibnya kalau dipakai 



salat katanya tidak sah, jadi ini kok ayatnya tambah terus. Dan ini di Wa grup itu Islam itu 

rumit sekali, katanya kalau mengucapkan natal kepada umat Nasrani tidak boleh, kemarin 

ada pertanyaan dosa atau tidak itu? silakan Mbak Wiwin dan Mas Salim sebenarnya hal-hal 

tadi itu kalau dilakukan berdosa atau tidak? Ini yang menurut saya perlu dijelaskan di sini. 

Terakhir yang datang kali ini maaf saja sebagian besar akan menjadi penjaga toleransi di 

Jogja. Tetapi jangan sampai kita sebagai penjaga toleransi omongan kita tidak toleran. Ini 

ada gerakan masyarakat melawan intoleransi, ini sebenarnya sama-sama radikal. Dan 

terakhir untuk bapak dan ibu sekalian IRE ini termasuk mengembangkan pendidikan kritis 

apa yang perlu dikritisi? Jangan-jangan isu intoleransi diperbanyak itu dalam rangka 

memperkuat proyek intoleransi. Karena syarat mendapat proyek ini harus ada kasus-kasus 

intoleransi. sekali lagi jangan-jangan intoleransi ini di data diperbanyak dalam rangka 

memperkuat ada sekelompok yang lagi membuat proyek toleransi. Karena yang akan 

dibantu oleh pihak yang mendukung kalau wilayah itu banyak kegiatan intoleransi. Jadi itu 

pesan dari IRE kritislah kita. Dan bapak dan ibu sekalian saya sebagai orang Jogja walaupun 

saya belajar Islam dari Mas Naji juga, jadi saya itu sama seperti orang Indonesia pada 

umumnya ilmu kebatinan, jadi agama itu dibatin. Sekarang memakai ilmu banyak bicara 

jadi ditatar kalau kurang seru pakai Toa. Itu Mas Titok dan saya harapkan bisa dirapatkan. 

Dan saya usul kepada IRE mohon dukungannya agar para relawan ini nanti bisa mudah 

untuk bergerak untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan terutama intoleransi. 

wassalamualaikum wr wb. 

Titok 

Terima kasih Mas Jarwo, ini menarik sebenarnya di terakhir tadi menyampaikan 

seperti yang disampaikan oleh Mas Salim. Ada suatu pergeseran di dalam Islam atau dalam 

beragama dari dulu batin sekarang menjadi baju kalau istilah Mas Jarwo menjadi cangekem. 

Pertanyanya apa yang menjadi penyebab dari pergeseran itu? itu yang menjadi menarik 

untuk kita lihat sehingga kita menjadi tahu akarnya ada di mana. Karena ada beberapa yang 

melihat pergeseran ini menjadi bagian dari memperkuat politik identitas dan politik aliran 

di dalam rangka kontestasi politik yang berlangsung belakangan ini. Di dalam ruang 

demokrasi yang sekarang ini sudah terbuka. Saya persilakan bapak dan ibu memberikan 

tanggapan atau komentar dan pertanyaan. Sesi pertama empat orang dulu yang bertanya. 

 

 

 



Pertanyaan 

Budi 

 Selamat siang terima kasih, saya ketua paguyuban pengusaha Malioboro dan saya dulu 

penerbit Salomon buku. Pertama, judulnya seharusnya solusi, jadi saya harapkan di 

pertemuan ini ada solusi tindakan nyata tidak hanya sekedar berdiskusi. Karena walikota 

Jogja menerima trofi toleransi lo. Kepada pembicara pertama keselarasan itu bukan hukum, 

kita karena berada pada negara hukum ya berpatokan kepada hukum, itu menurut saya. Saya 

yang menggugat wali kota Jogja soal PKL Malioboro dan ada hasil walaupun panjang 

karena ASN itu tidak apa-apa sebagaimana yang di jelaskan oleh Mas Jarwo. Jadi menurut 

saya teman-teman itu seharusnya berani bersuara. Ini teman saya pendeta Sitorus yang 

kemarin terkena kasus intoleransi, jadi ada berita hoaks yang terus menerus disebar terus 

digeruduk oleh parpol dan ormas.  

Kemudian intoleransi ini sebenarnya banyak macamnya dan sudah lama terjadi 

misalnya orang Tionghoa dan Kristen tidak bisa mengambil jurusan spesialis kedokteran. 

Karena saya juga kebetulan penulis buku ini saya akan serahkan ke IRE supaya melengkapi 

perpustakaannya bagaimana sejarah Malioboro dan perjuangan orang Tionghoa di Jogja. Di 

mana kami sering diplesetkan sebagai penghianat, jadi sebenarnya banyak terjadi intoleransi 

dan terjadi sudah lama. Cuma saya tidak setuju kalau kita selalu diam seharusnya karena ini 

negara hukum kita mengupayakan hukum. Supaya orang juga tahu bahwa ASN, pejabat 

mingkem tetapi semua orang tahu. Karena kecenderungannya polisi juga tidak bergerak. 

Jadi menurut saya sebagai negara hukum harus berupaya hukum. Saya sendiri di Malioboro 

itu untuk toko saya menggandeng teman-teman Papua mereka baik-baik semua. Karena di 

Malioboro justru yang tidak tahu unggah-ungguh itu pendatang. Toko saya itu sejak jaman 

belanda tetapi dibilang numpang, di Malioboro itu emperannya diperjualbelikan disewakan, 

dihibahkan dan pemkab membiarkan. Ini saya dorong melalui upaya hukum mereka 

bergerak. Itu dari saya terima kasih.  

Sitorus 1:28 

            Selamat siang semuanya assalamualaikum, perkenalkan saya Tigor Sitorus kepala 

GPDI Sedayu yang bulan Juli pada tahun kemarin menjadi viral. Bahkan saya melihat ada 

beberapa awak media di sini yang mengawal kasus saya kemarin. Sebenarnya kasus ini 

sudah ditutup karena gugatan sudah kami cabut, karena kami berpikir dampak dari masalah 

ini tidak hanya kepada kami, tetapi secara luas untuk Jogja. Sampai saya kaget ada teman 

yang menyampaikan kepada saya tentang masalah kami. Akhirnya kami mengalah dan 



pindah lokasi dan saat ini sedang dalam proses. saya sangat senang dengan apa yang telah 

dipaparkan oleh Pak Salim dan pembicara dari IRE. Pertama, tentang keselarasan dan 

hukum positif saat ini menempatkan kedua hal ini agak membingungkan, di satu sisi negara 

kita negara hukum tetapi di satu sisi negara yang berbudaya. Jadi mana yang lebih prioritas 

ini susah untuk ditetapkan. Yang ingin saya sampaikan dan mungkin bisa menjadi bahan 

refleksi bersama. Saya ini korban tetapi kenapa dicap sebagai penyebab keresahan, padahal 

saya korban. Saya dikasih label penyebab keresahan, pada posisi mana saya menjadi 

penyebab? Jujur saya banyak membantu pemerintah mengamankan wilayah terkait 

mahasiswa Papua yang saya tangani. Karena mereka hanya takut pada pendeta dan romo. 

Jadi saya sudah banyak membantu aparat menangani kasus Papua. Sampai saya harus 

menanggung risikonya karena harus melakukan pendekatan khusus yang bisa tahu itu orang 

yang paham kondisi mereka. Menjadi PR kita bagaimana menanamkan kepada masyarakat 

jangan sampai yang minoritas itu dianggap meresahkan.  

Kedua saya sampai sekarang pun sulit menerima, saya dapat mempengaruhi anak 

dan cucu mayoritas. Jadi dilingkungan kami Kristen 30% dari 100 KK, saya sulit untuk 

menerima kalau saya bisa mempengaruhi mayoritas. Padahal seharusnya sebaliknya. Tetapi 

narasi ini dibangun tetapi saya belum bisa menerima. Tetapi ini memang sebagai langkah 

mereka menolak gereja. Terima kasih. 

Titok  

Baik terima kasih Pak Sitorus. Apakah ada lagi yang lain? 

Indah 

Selamat sore, saya Indah. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Jarwo, tadi 

di akhir memberikan catatan untuk kritis dalam melihat hal ini. Jangan-jangan ada proyek 

di balik intoleransi. Dulu saya pernah ada riset tahun 2016 terkait penggerebekan pondok 

pesantren waria di Kota Gede. Saya mendapatkan cerita dari warianya bahwa dia punya 

pacar dari salah satu ormas yang menggerebeknya. Dan menurut pengakuan dari pacarnya 

bahwa kelompok radikal tersebut memang untuk ibadah beragama mereka tidak, bahkan 

untuk melakukan penggerebekan mereka minum dan memakai waria yang notabene dalam 

agamanya tidak boleh. Apakah ada kira-kira riset atau sesuatu yang membuktikan bahwa 

memang ada alasan kegiatan praktik intoleransi itu karena adanya proyek? 



Lalu pertanyaan kedua, apakah untuk kolom agama di KTP untuk keyakinan mudah 

atau diperumit oleh sistem administrasi? Karena saya pernah wawancara dengan suku 

tradisional yang mereka dipaksa untuk melakukan modernisasi, salah satunya adalah untuk 

memiliki KTP. Dan di dalam KTP tersebut mereka dipaksa untuk mengisi agama-agama 

besar yang diakui di Indonesia. Sedangkan mereka memiliki keyakinan yang berbeda. 

Begitu terima kasih. 

Titok 

Terima kasih Mbak Indah, saya kira itu dulu ya nanti biar Mbak Wiwin memberikan 

komentar selanjutnya Mas Salim dan Mas Jarwo. 

Wiwin 

Baik terima kasih Mas Titok. Pertama saya ingin komentar apa yang disampaikan 

oleh Mas Jarwo soal tanggung jawab-tanggung jawab itu. Soal mengucapkan natal, kalau 

kita lihat setiap menjelang natal itu pasti kontroversial. Jadi ini seperti ritual tahunan, bagi 

saya itu sangat menyebalkan dalam artian bahwa. Misalnya sekelas Profesor Qurais Shihab 

saja sudah jelas mengucapkan natal itu bagian dari ke sopan-santunan sosial di dalam 

bermasyarakat. Jadi itu tidak ada kaitan ketika itu kita mengucapkan selamat natal maka kita 

otomatis akan menjadi seorang Kristen. Ini tergantung kita melihat, tetapi kalau menurut 

saya ini merupakan bagian dari ke sopan-santun sosial yang perlu kita pertahankan, sama 

seperti kita ketika Idul fitri mendapatkan ucapan dari penganut ajaran lain. Jadi jawaban 

saya terkait ini bahwa pengucapan ini tidak ada kaitannya dengan teologi tetapi bagian dari 

sopan-santun sosial.  

Kemudian terkait malaikat, saya jadi ingat waktu kecil hidup dilingkungan homogen 

muslim, tetapi saya ingat diajarkan malaikat tidak akan masuk rumah kalau ada simbol-

simbol seperti anjing, salib dan ini saya percayai sampai di Jogja. Saya dulu juga sangat 

takut melihat anjing karena bukan bagian budaya saya, saya takut melihat gereja lewat saja 

takut di awal-awal. Tetapi ternyata setelah saya berteman dengan teman-teman Kristen dan 

Katolik ternyata saya malah bisa salat di gereja. Jadi bagi saya, sekarang ada kecenderungan 

hal seperti ini diributkan terus setiap tahun dan sebenarnya tidak terkait dengan agama secara 

subtansi. Memperlihatkan bahwa kedewasaan masyarakat dalam beragama masih belum 

dewasa, maksud saya masyarakat kita masih belum dewasa dalam beragama, mungkin 

karena kurang baca, kurang kritis. Sekarang ada kecenderungan masyarakat mengonsumsi 



informasi tentang ajaran agam yang sifatnya instan, belajar agama itu tidak bisa instan tetapi 

terus menerus dan harus kritis juga. Mungkin itu untuk soal malaikat, itu sama sekali tidak 

ada kaitannya. Hal ini terkait dengan over religius jadi beragama sampai mabuk dalam artian 

mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansi. Sementara yang substansial kita tidak 

perhatikan jadi, saya 2-3 bulan lalu riset di Aceh. Kita tahu di Aceh memberlakukan syariat 

Islam, ternyata setelah saya wawancara dengan beberapa narasumber termasuk Profesor dari 

UIN mengatakan bahwa di Aceh memberlakukan syariat Islam masih terlalu fikih. Dalam 

artian mempersoalkan hal-hal yang tidak substansial seperti baju perempuan, tidak boleh 

mengangkang dll. Tetapi hal terkait dengan korupsi, kejujuran, kebersihan itu malah tidak 

ada di dalam perda-perda itu. jadi memang masalah kita sesungguhnya terkait pemahaman 

dalam agama. 

Saya ingin mengomentari dari apa yang ditanyakan oleh Mas Budi. Terima kasih 

Mas Budi saya jadi ingin kenalan ingin dengar tentang sejarah Malioboro dan perjuangan 

teman-teman Malioboro. Sekarang dari forum ini apa solusi dan tindakan nyata yang bisa 

kita lakukan untuk mempertahankan toleransi di Jogja bahkan meminimalisir radikalisme. 

Saya kira yang jelas kita mulai dari sendiri, lalu keluarga, komunitas. Karena itu yang bisa 

dilakukan, misalnya seperti tadi itu kata Pak Jarwo jangan menunggu dawuh. Dengan kita 

harus terus menerus menyuarakan narasi-narasi toleransi dan kebaikan. Kita kritis terhadap 

informasi apa lagi dalam grup-grup Wa itu yang kadang orang tidak membaca dan langsung 

membagikan padahal isinya bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut. Syukur-

syukur kita memiliki otoritas misalnya Pak Budi sebagai ketua paguyuban pengusaha 

Malioboro memiliki otoritas. Misalnya bisa melakukan upaya advokasi dengan pemerintah 

atau melakukan dialog dengan pedagang kaki lima dan sebagainya. Jadi kita bisa 

menggunakan otoritas kita untuk kebaikan untuk bagaimana Jogja ini menjadi nyaman untuk 

semuanya. 

Untuk Pak Sitorus terima kasih Up datenya, saya terus terang dengan teman-teman 

Srikandi melakukan advokasi tetapi saat ke gereja saya tidak bisa. Ketika audiensi dengan 

bupati saya ikut. Sebenarnya saya sangat menyesalkan, ini membuktikan apa yang dikatakan 

tadi bahwa toleransi itu yang kecil mengalah. Bagi saya ini sangat menyedihkan, upaya-

upaya kita bersama untuk melakukan advokasi itu ternyata gagal tidak berhasil. Dan ini bagi 

saya sangat sedih sekali sementara teman-teman juga sudah berupaya. Saya kira perlu 

banyak hal yang perlu lebih untuk dilakukan. Dan terkait pertanyaan kenapa minoritas 



distigma sebagai penyebab keresahan. Dalam banyak kasus seperti yang saya bilang apakah 

aparat pemerintah termasuk juga polisi kadang-kadang menyalahkan korban. Seperti kasus 

Syiah di Sampang yang dipenjara itu malah korban. Jadi ada banyak kasus saya kira justru 

korban menjadi tersangka. Dan ini cara berpikir yang terbalik dan perlu terus kita sampaikan 

ke masyarakat bahwa hal ini itu salah, termasuk kepada aparat. Makanya tadi saya 

sampaikan salah satu hal yang perlu di lakukan adalah penguatan kapasitas aparat sendiri 

untuk isu-isu kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Banyak aparat itu galau makanya 

ambyar mengakibatkan masalah tidak selesai.  

Terakhir dari Mbak Indah terkait kolom KTP. Gugatan tentang ini sudah dikabulkan 

oleh MK pada 2016/2017 bahwa masyarakat yang tidak menganut enam agama boleh 

mencantumkan di KTPnya. Tetapi ketika keputusan itu ada bukan berarti realitasnya 

langsung baik begitu, karena itu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah masing-masing. 

Mungkin Mas Salim nanti bisa menambahkan, yang saya tahu realisasinya menjadi berbeda-

beda tergantung Political Will dari pemerintah daerah masing-masing. Misalnya di Jabar 

Kabupaten Kuningan sudah boleh mencantumkan. Makanya belum selesai ketika MK 

memutuskan itu sesungguhnya haru disertai dengan turunan aturan yang mengharuskan 

pemerintah daerah itu melaksanakan putusan Mk. Tetapi monitoringnya seperti apa? Siapa 

yang melakukan pengawasan bahwa keputusan Mk itu dijalankan? Itu yang perlu kita tahu 

dan kalau pun tidak ada yang melakukan harus masyarakat. Meskipun seharusnya pemda 

harusnya mengikuti karena putusan MK ini putusan tertinggi di level yurisdiksi kita. Saya 

kira itu Mbak Indah dan untuk pertanyaan yang lain bisa ditanggapi pembicara yang lain. 

Titok 

Mas Salim saya persilakan, mungkin ini juga mas terkait hoaks. Kemudian satu hal 

lagi terkait peran tafsir agama, mungkin Mas Salim bisa cerita NU dalam konteks tafsirnya, 

silakan. 

Salim 

Begini ya, saya kira Islam itu memang ada dua, ada Islam Kaliurang dan Islam 

Parangtritis. Yang sammpean Mas Jarwo bicarakan itu tadi Islam Parangtritis, kita bikin 

Islam yang Kaliurang biar dingin. Pertama memang kita harus mengakui ada pergeseran, 

saya di Jogja itu kebetulan 3 kali ngekos di tempat suami istri yang beda agama, sekali lagi 

itu bagi saya menakjubkan kok bisa. Tetapi itu dulu sekarang belum tentu ada yang seperti 



itu dan baik-baik saja berbeda agama. Tetapi sekarang ketika saya terakhir kuliah mulai 

muncul hanya menerima muslim, sebelumnya tidak bahkan orang Jogja bisa nikah beda 

agama dan tidak terjadi apa-apa. Perubahan ini di satu sisi, budaya Jawa mulai mencair 

dipihak lain agama semakin puritan, konservatif termasuk yang diceritakan Mas Jarwo tadi. 

Jadi dua hal ini membuat, karena salah satu basis toleransi kita kebudayaan menjadi 

penyangga, kalau kita ketemu dengan orang lain bukan karena atas nama agama tetapi 

kebudayaan. Contoh peneliti dari Jerman meneliti di pinggir Kali Code tahun 1970an lalu 

tahun 1990 dia datang kembali 20 tahun kemudian. Tahun 70an dia tidak membicarakan 

agama sama sekali karena agama di kampung tidak penting sebagai suatu tema tetapi ketika 

dia datang kembali pada 90an semua berubah. Yang semula ada satu mushola menjadi tiga 

dan satu masjid, semula banyak sekali acara tradisi Jawa tidak ada lagi. Selain Kenduren 

dinilai bidah di sisi lain secara ekonomi mahal. Dulu ketika ada acara dapat menebang pohon 

di pinggir sungai sekarang harus beli semua artinya selain agama, ekonomi juga berperan 

mengubah gaya hidup dalam cara beragama. Perubahan ini yang harus kita pahami. 

Perubahan makin berkembang terus kemudian menyebarlah ke Wa-Wa teman-teman semua. 

Saya sarankan tanyakan saja ke teman-teman yang Islamnya Kaliurang pasti ada jawaban 

karena itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Soal anjing itu boleh saja bisa dijelaskan. 

Jadi banyak hal yang di Jogja terjadi pergeseran.  

Ada dua hal penting yang menjadi PR IRE juga. Pertama kewarganegaraan itu 

penting sekali, saya sudah berkali-kali mengusulkan kita melatih RT dan RW kita ajak Work 

Shop seperti ini. Misalnya di tempat saya pengajian itu setiap malam minggu dua minggu 

sekali. Pengajian berarti diikuti oleh orang muslim tetapi tidak semua ikut, sebaliknya setiap 

tanggal 4 awal bulan. Kemudian terjadi tabrakan kedua jadwal ini, kalau menurut saudara 

yang harus mengalah itu yang mana?  

Pak Udin 

 Pertemuan RT yang mengalah, karena pengajian lebih religius. 

Ibu-ibu 

Pertemuan RT yang mengalah, karena pengajian dibawa sampai akhirat. 

Bu Cinta 

Sama dengan dua yang lain  



Salim  

Jadi ini ada tiga orang yang bilang pertemuan RT yang harus mengalah. Apakah ada 

yang memiliki jawab yang lain? 

Ihti 

Kalau menurut saya pengajian itu kan hanya mewakili satu kelompok sedangkan 

kalau RT lingkupnya ada banyak. Jadi bagi saya kalau normal harusnya RT yang 

didahulukan. Demikian terima kasih. 

Salim 

Jadi begini nanti Mas Titok bisa menjelaskan sebagai orang yang belajar ilmu politik 

dalam konteks kewarganegaraan. Jadi apakah pengajian yang ngalah atau RT yang ngalah 

tidak ada masalah kalau itu dirembuk itu pertama. Tetapi dasar pemikiran dalam 

kewarganegaraan itu mendahulukan yang sifatnya umum bukan yang khusus itu dasar 

berpikirnya dulu. Jadi dalam Islam mendahulukan yang juz dulu bukan yang uli tetapi sekali 

lagi ini cara berpikir kewarganegaraan. Tetapi kalau mau yang didahulukan yang mana 

terserah asalkan dirembukkan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita menggunakan argumen 

kewarganegaraan yang harus didahulukan ketika bertemu itu rapat RT, karena rapat RT itu 

semua orang tidak peduli agama wajib datang. Pengajian itu hanya khusus muslim dan 

bahkan yang datang yang mau saja tidak ada kewajiban. Kalau argumennya rapat RT bisa 

besok malam, pengajian juga bisa. Karena kesalahpahaman ini bisa runyam, saya setiap 

semester itu mengajar di Akpol untuk mata kuliah analisis sosial. Setiap kali saya tanya 

polisi terkait kasus penyerangan gereja malah mengikuti putusan MUI, saya katakan salah 

karena MUI bukan konstitusi. Kewarganegaraan itu juga berkaitan dengan konstitusi. Jadi 

kalau kita mau berdiskusi terus kita bisa memperdalam apa yang disebut warga negara, ini 

PR IRE. Karena jika saya bicara di kampung bisa tidak ketemu, yang datang ke IRE saja 

masih mendahulukan pengajian. Silakan diskusi terkait hal-hal seperti ini, tetapi prinsipnya 

yang umum itu harus kit dahulukan. Dan menurut saya ajaran Islam juga seperti itu karena 

pengajian bukan kot’i bukan sesuatu yang wajib, sangat bisa digeser bahkan tidak datang 

juga tidak apa-apa. Ini satu contoh, kalau kita tidak dapat seperti ini kita akan menemui 

hambatan terkait perbedaan antar kepentingan. Tetapi kalau kita memiliki landasan 

konstitusi, kewarganegaraan relatif kita bisa menyelesaikan masalah kalau itu sudah menjadi 

kesepakatan. 



Kedua, saya juga orang yang menganjurkan dalam setiap kasus tidak usah dibawa ke 

pengadilan dulu. Kita deliberatif/musyawarah dulu, karena itu sangat penting sekali. Karena 

setiap orang jadi belajar kenapa orang Kristen berhak memiliki gereja. Kenapa gerejanya 

banyak, orangnya jumlahnya 50 gerejanya kok dua, kita saja yang orangnya 600 masjidnya 

satu. Kita perlu memahamkan karena di gereja Kristen itu denominasinya bisa berbeda-beda. 

Jadi pemahaman itu penting. Terakhir saya ingin menanggapi Mas Jaro terkait masyarakat 

yang bergerak. Di satu sisi saya setuju di sisi yang lain kita harus matang 

kewarganegaraannya, ini pelajaran yang hilang di sekolah kita. Tetapi juga keraton yang 

Mas Jarwo ini tidak mau mengajak saya. Menurut saya keraton tidak bisa melepas tanggung 

jawab harus mengambil posisi yang jelas. Karena kalau keraton jelas posisinya rakyat juga 

mendukung, tidak bisa diam saja. Misalnya dalam kasus muslim united itu, saya kira bagus 

keraton posisinya jelas. Jadi tidak bisa bilang tidak usah menunggu dawuh, ya tidak bisa. Ini 

rakyat tetap saja dawuh itu penting. Artinya kita memang harus mendukung keraton, kalau 

posisinya jelas kita dukung. Kalau diam saja kita juga bingung. Jadi itu jawaban saya, yang 

terakhir tentu saja kita menghidupkan lagi tempat-tempat pertemuan karena bergesernya 

budaya Jawa. Padahal di situ kita merayakan kebersamaan, kita hidupkan kembali yang 

seperti itu. Demikian terima kasih. 

Titok 

Mas Jarwo Silakan 

Jarwo 

Kebetulan tahun 2017 ada tokoh seni rupa menggerakkan mural yang 

pluralis/toleran. Oleh karena itu pertemuan hari ini agak spesial, setelah ini kita tetap 

semangat kawan-kawan. Kita membuat Jogja toleran sangat, jadi kalau ada kasus yang ada 

hubungannya dengan hal seperti ini. Silakan hubungi kami dan kami akan mendampingi 

korban. Kami tidak akan mengalahkan yang kecil. Saya harapkan semua yang hadir di sini 

bisa menjadi relawan kita. Sikap sultan sebenarnya jelas, waktu kemarin Islam United 

masjidnya tidak diperbolehkan untuk itu dan ini kami dukung.  

Kedua, saya ingin tahun ini kita ada festival budaya toleransi. Pertama ada festival 

untuk Bergodo toleran, kedua kita akan rutin yang Mas Dodok lakukan tahun 2017, kita 

akan bentuk gerakan budaya agar atmosfer toleran hidup di Jogja. Saya harapkan LKIS dan 

Gus Durian membantu, kadang-kadang mayoritas juga perlu untuk ditunjukkan yang baik. 



Terakhir kami memang ada pembagian tugas. Pertama secara fisik kalau ada kasus seperti 

yang tadi dijelaskan. Kita secara fisik akan menghadirkan kawan-kawan ikut membesarkan 

hati yang menjadi korban, sekaligus membangun komunikasi berbagai pihak di lokal. Dan 

ini kami membutuhkan ahli-ahli Islam, karena sebagian besar itu muslim. Kedua, adalah tim 

medsos, saya mengharapkan Mas Agus Tomy yang mendampingi sehingga ketika menulis 

bisa menjadi masif. Walaupun kami juga harus hati-hati karena juga ada UU ITE. Ketiga 

menulis di media masa, harapan saya dari IRE, LKIS dan kawan-kawan Gus Durian bisa 

ikut mendukung di media mainstream. 

Menjawab Mbah Indah, jadi baunya itu memang ada bau proyek. Jangan heran 

mereka yang mengaku Islam sejati sebenarnya belum tentu seperti itu. Dan itu juga mudah 

untuk diketahui, selain itu saya juga punya banyak teman di sana. Dulu pernah dari mereka 

mau dicoba hari jumat swipping orang yang tidak jumatan, tetapi yang Swipping tidak 

jumatan juga, ini lucu. Tetapi di Jogja tidak laku, memang ada yang bilang Islam yang 

seperti itu tidak mengerti Islam. Dan terakhir saya harapkan bapak dan ibu sekalian, kita 

memang ada paguyuban Jogja damai/toleran. Kita juga punya kesekretariatan di gedung 

balai kota lama yang ada Gusti Pembayun. Nanti mungkin Mas Salim atau Mbak Wiwin 

bisa menyampaikan dan mungkin bisa lebih manjur dari pada saya karena sering ketemu. 

Sekarang juga ada informasi dari pihak keraton tanya, tetapi saya juga belum ada datanya. 

Pihak sekolah terutama negeri, memang agak membawa ke sana. Ada penelitian dari UIN 

Jakarta bahwa 57% guru di Jogja sudah dekat dengan radikal, tetapi itu perlu dikonfirmasi 

lagi. Dan sekarang saya melihat di grup-grup Wa, memang semua menjadi guru agama. Oleh 

karena itu, mari kita bersama jadi guru bangsa. Itu dari saya Mas Titok, intinya mari kita 

rakyat sendiri yang bergerak untuk bersama-sama menjaga toleransi di Jogja, terima kasih. 

Titok 

Terima kasih Mas Jarwo, apakah ada lagi bapak dan ibu?  

Bapak-bapak 

Menurut pengamatan saya bagi teman-teman yang beragama muslim dan pernah 

studi di luar negeri atau bekerja di sana relatif pikirannya terbuka. Jadi tidak menutup diri 

seperti itu. Bahkan, saya amati yang bekerja di Hongkong, Taiwan dll, mereka justru ahoker, 

jokower, nasionalis sekali. Saya kira intoleransi dan radikalisme itu karena menutup tidak 



tahu dunia luar. Kedua yang ingin saya sampaikan pembentukan pasukan Bergodo 

Langenkusumo itu orang Tionghoa lo ya. Begitu saja terima kasih. 

Titok 

Ada lagi tidak, oh ada. Karena banyak penyampaiannya diringkas ya. 

Leri  

Perkenalkan saya Leri dari satu nama. Saya menambahkan informasi terkait KTP dan 

kepercayaan. Kolom KTP agama setelah putusan MK itu bukan ditulis masing-masing 

kepercayaan, semua di sebut dengan kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa. Dan sejak 

2018 sudah diaplikasikan, jadi ada surat edaran dupcapil. Dan untuk catatan perkawinan itu 

ada PPnya, PP No. 60 2019 itu bisa dicatatkan sesudah di sahkan oleh pemuka penghayat. 

Jadi dia bisa dicatatkan perkawinannya. Begitu dari saya terima kasih. 

Titok 

Terima kasih mas melengkapi. 

Nanang 

Perkenalkan nama saya Nanang dari Gemayomi kebetulan kemarin kita juga 

mendampingi beberapa kasus di Jogja. Jadi fenomena di Jogja itu ada banyak kasus tetapi 

relawan juga banyak. Munculnya FKUB, jadi dibidangi FUBnya orang-orang Jogja. Pada 

waktu itu ada Romo Mangun. Jadi sebenarnya Jogja masih istimewa jadi sama dengan yang 

disampaikan oleh Mas jarwo. Jadi Jogja menjadi pusat, barometer yang menjadi keinginan 

kami, jangan pernah menolak berbuat baik. Mau seman apa pun pasti ada kasus, jadi setiap 

mendampingi kasus itu ada penggeraknya. Jadi juga untuk penyelesaian kami sepakat untuk 

tidak dibawa ke ranah hukum. Makanya kami mencoba mencegat untuk tidak masuk ke 

ranah hukum. Karena di sini itu menang kalah menjadi arang, misal kemarin Pak Sitorus 

menang pasti tidak akan bisa tinggal di sana karena akan muncul masalah baru. Menurut 

saya blunder saja itu pak bupati. Kasus Mangir itu sampai di buka, saya sampai mau 

berkelahi dengan staf ahli DPD dari Bali karena mau menumpangi juga kasus itu. yang pasti 

Jogja itu pasti ada saja kasus, yang kemarin Mak Puan Maharani ketua DPR RI ke Sultan 

dan Sultan bilang tidak akan berhenti kasus seperti itu. Jadi benar seperti yang di katakan 

Pak Jarwo, bahwa dari sini harus muncul relawan-relawan yang harus mendampingi korban. 

Begitu saja dari saya jangan lelah berbuat baik. 



Titok 

Silakan yang lain. 

Ibu-ibu 

Saya ingin menanggapi pernyataan Pak Jarwo terkait gambar di rumah-rumah itu 

apakah ajaran baru atau tidak? Ini kalau menurut saya dari dulu Islam itu ada satu yaitu Islam 

karena Islam itu sifatnya universal. Jadi di mana pun Islam itu hanya ada satu, yang 

membedakan itu hanya budaya. Dan saya dengar dari perbincangan katanya Islam itu rumit 

dan memang kita tahu hukum Islam itu ada banyak dan alirannya ada banyak. Jadi wajar 

kalau ada kesan rumit, contoh berjabat tangan. Ada yang beragama Islam tetapi tidak mau 

berjabat tangan dengan lawan jenis ada juga yang mau. Jadi yang ingin saya sampaikan 

Islam itu tidak mengerikan dan menakutkan serta bisa berbaur dengan siapa saja. Itu saja 

dari saya terima kasih. 

Rahma 

Saya hanya ingin menambahkan sedikit, kalau kita mau berbicara toleransi berarti 

kita harus saling mengenal dan saling memahami satu sama lain. Kan ada pepatah yang 

bilang tak kenal maka tak sayang, sama dengan toleransi kita harus memahami satu sama 

lain. Beberapa hari yang lalu kita mengadakan kemah lintas iman, di sana ada beberapa anak 

yang tidak mau masuk masjid karena katanya takut ada bom. Ini menunjukkan tidak 

memahami satu sama lain. Saya setuju sekali untuk pertemuan RT itu untuk kita memahami 

berbicara mengenai toleransi di situ dan kemudian akan masuk ke pendidikan rumah. Saya 

ada cerita anak saya umur delapan tahun tanya saya ibu saya itu agama Islam karena ibu 

Islam kan, si Ken itu Katolik karena orang tuanya Katolik menurut ibu bagusan mana saya 

atau Ken?  Ini menunjukkan anak-anak tidak memahami, oleh sebab itu harus ada lembaga 

yang memberi tahukan kegiatan masing-masing agama dari sini akan muncul pengetahuan 

untuk saling memahami. Itu saja dari saya terima kasih. 

Titok 

Berikutnya lagi siapa? 

Damas 

Selamat sore, perkenalkan nama saya Damas dari karang taruna. Saya tertarik dengan 

diskusi kali ini tentang KTP kolom agama dan keyakinan. Saya tertarik karena 



merefleksikan kehidupan saya di rumah. Di lingkungan saya itu sangat heterogen dari 

seluruh Indonesia dan golongan. Saya mencoba berkomentar masing-masing agama 

memiliki kepentingan ada misi lai dibaliknya seperti kepentingan politik. Karena ketika 

ingin menjadi pejabat publik saja dinilai agamanya apa, lalu faktor ekonomi. Saya seorang 

Katolik melihat gereja besar sekali dan eksklusif itu ada kepentingan yang lain dibaliknya. 

Kepentingan yang lain itu tentang kepuasan diri, masing-masing orang memiliki tujuan 

dalam beragama, jadi seorang memiliki kepuasan masing-masing dalam beragama. Jadi 

menurut saya untuk semua agama perlu merefleksikan dirinya lagi, dia hadir di setiap orang 

itu untuk apa. Jadi nanti bisa mengetahui perjumpaan dengan budaya lokal terlebih di Jogja 

ada budaya Jawa yang toleran. Saya kira ini tidak hanya berkaitan dengan konsep 

kewarganegaraan tetapi tentang kewargaan budaya, jadi bagaimana menghidupkan lagi 

nilai-nilai universal dalam budaya. Dan ini menurut saya vital dalam membangun toleransi 

tanpa harus disuruh, tekan atau sebuah aturan sehingga hadir secara alamiah. Benar apa yang 

bapak sampaikan tadi membuka perjumpaan sosial ini sangat penting. Dalam perjumpaan 

ini terbangun komunikasi yang terbuka untuk semua, ini yang semestinya kita lakukan. 

Begitu saja dari saya terima kasih. 

Titok 

Terakhir dari bapak ya. 

Widi antara 

Terima kasih nama saya Diantara tinggal di Jogja Monjali tetapi tinggal di Boyolali 

dibidang agam dan banyak mengurusi intoleransi. Pertama IRE atau forum ini perlu 

mendengungkan yang nasionalis. Sebagai contoh kenapa salam kita harus menggunakan 

salam agama, ini kan tidak nasionalis kenapa tidak menggunakan salam yang lebih 

universal. Apakah juga IRE juga bisa memperjuangkan ini. Kemudian penyebutan Nasrani 

untuk yang non muslim. Ini menurut saya salah satu bentuk diskriminasi dan intoleran juga 

dalam skala kecil. Kemudian kata kafir yang tidak dipahami juga orang yang beragama lain. 

Kemudian disampaikan bahwa tidak mungkin zero kasus intoleransi, pasti ada saya 

hubungkan dengan Pak Jarwo dan Mas Anang mengatakan ada yang bermain. Kalau saya 

tarik benang mereka ini seolah-olah ada kesinambungan, kalau mau memang membersihkah 

toleransi ya dibuka semua kalau bisa zero jangan sampai ada kasus. Kalau tadi Mas Anang 

mengatakan ada yang bermain tetapi tidak saya ungkapkan, ya diungkapkan saja siapa nanti 

kita dekati dan kita ajak berembuk jangan seperti itu. kita harus terbuka, kita adalah 



Indonesia yang pluralis. Jadi jangan ada diungkapkan adanya yang bermain. Saya justru 

lebih mendukung forum seperti ini bisa membuka hal yang seperti itu. jangan ada dusta di 

antara kita jangan sampai ada menutup-nutupi dan tidak akan pernah selesai kalau seperti 

itu. Saya kira itu dari saya terima kasih.  

Titok 

Mbak Wiwin mau menanggapi ? 

Wiwin 

 Sebenarnya saya ingin menyampaikan terkait istilah yang ditanyakan Pak 

Widiantara. Memang pak kata Nasrani, Kafir dan non muslim itu memang problematis jika 

digunakan dalam relasi yang beragam. PBNU memutuskan dalam masyarakat majemuk 

seperti Indonesia kata kafir tidak dipergunakan, karena sejarah dan penggunaannya perlu 

kajian yang mendalam tetapi dalam konteks masyarakat majemuk kata ini memang menjadi 

masalah. Kategori-kategori ini muncul dulu di arab, Cuma pemahaman orang tentang kafir 

itu berbeda-beda. Ada yang mengasosiasikan kafir itu semua yang tidak muslim ada juga 

yang melihat semua orang itu beriman. Yang ingin saya katakan bahwa kata ini jika 

digunakan akan cukup menyakitkan, oleh karena itu PBNU sudah memutuskan seperti itu. 

terkait dengan Mas Damas tentang agama dalam Islam itu menganjurkan permudahlah 

jangan dipersulit, pada dasarnya beragama itu mempermudah manusia untuk menciptakan 

kebaikan, kesejahteraan dan kedamaian. Sehingga ada banyak kaidah dalam fikih atau 

metodologi itu ada banyak pengecualian sesuatu yang haram bisa dihalalkan dalam konteks 

tertentu. Karena beragama itu seharusnya memudahkan manusia bukan untuk mempersulit, 

ini prinsip dasar beragama. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. 

Titok 

Saya mencoba meringkas untuk merunut kembali pembicaraan kita pada hari ini. 

Pertama, ketiga pembicara mengatakan intoleransi ini menjadi permasalahan yang serius, 

aktornya banyak bahkan negara menjadi salah satu aktor yang ikut menciptakan dan abai 

dalam persoalan intoleransi yang saat ini berkembang di masyarakat. Di luar itu kenapa itu 

terjadi, pertama karena ada perubahan masyarakat di dalam beragama dan salah satu 

perubuhan itu karena faktor ekonomi yang cukup determinan. Tadi Mas Salim 

mencontohkan untuk Kenduren dulu mudah dilaksanakan tetapi sekarang sulit karena harus 

diperoleh dengan cara membeli. Kemudian juga karena kompetisi ekonomi membuat 



interaksi sosial menjadi mengedor, membuat ikatan sosial menjadi semakin merenggang dan 

agama dianggap sebagai solusi individu untuk diperkuat. Terakhir agama juga digunakan 

sebagai landasan dalam berpolitik atau orang sering mengistilahkan dengan politisasi 

agama, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas dari Gemayomi. Ini yang kira-kira 

menjadi bingkai besar kita untuk melihat persoalan intoleransi yang saat ini berkembang dan 

secara khusus di Jogja. 

Lalu apa yang menjadi PR kita? Dari apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu serta 

narasumber. Pertama kita penting untuk menyalurkan dan terus mempublikasikan praktik-

praktik atau narasi tentang toleransi, ini menjadi agenda pertama. Kemudian, kedua 

menggunakan kebudayaan sebagai penyangga interaksi sosial. Ketiga literasi keagamaan 

penting untuk disampaikan dalam dan lintas agama. Keempat, proses deliberatif itu harus 

terus dilangsungkan, musyawarah ketemu saling berdialog. Dan yang terakhir saya kira 

menghidupkan kembali politik kewargaan menjadi sebuah tindakan. Itu yang saya kira 

menjadi PR kita ke depan, kalau kita ingin mengurai persoalan intoleransi. untuk 

kewarganegaraan ini ada dua pendekatan kalau kepada negara hak dan kewajiban. 

Perlindungan kepada minoritas itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. 

Kedua adalah pendekatan konstitusionalisme, di mana konstitusi dipakai sebagai rujukan 

yang pertama. Ini yang perlu kita perdalam lagi jika kita ingin menempa kewarganegaraan 

sebagai salah satu tema di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya kira itu bapak 

dan ibu yang bisa saya sarikan dari diskusi hari ini. Terima kasih sudah hadir dan semoga 

apa yang kita diskusikan bisa menambah wawasan di dalam memperjuangkan toleransi atau 

kehidupan sosial yang lebih baik di Jogja. Kata bijak hari ini jangan lelah berbuat kebaikan.     


