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Teruntuk,

• Yang mulia Mgr. Johannes van Hooydonk (1782-1868), Uskup 
Breda Negeri Belanda, pendiri Congregatio Fratrum Huybergensis 
(CFH) - Kongregasi Bruder Maria Tak Bernoda

• Rektor Adrianus Nellen, pemimpin sekaligus bapak rohani Bruder 
Maria Tak Bernoda.

• Lima misionaris awal Bruder Maria Tak Bernoda (11 Maret 1921) 
di Borneo; Br. Canisius van de Ven, Br. Leo Geers, Br. Longinus, 
Br. Maternus Brouwers, dan Br. Serafinus van Tilburg

• Para misionaris yang pernah berkarya di Indonesia serta para 
bruder Indonesia pertama.

• Seluruh anggota Kongregasi Bruder Maria Tak Bernoda dan 
generasi penerusnya.
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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SAMBUTAN

Salam sejahtera untuk kita semua.
Membaca sejarah kehadiran Bruder Maria Tak Bernoda (MTB) di 

Kalimantan Barat, telah membuka mata bahwa kehadiran lima saudara dari 
Desa Huijbergen Belanda (Broeders van Huijbergen) memiliki andil besar dalam 
perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di provinsi ini. 
Keterlibatan Bruder MTB secara langsung dalam berkarya di sektor pendidikan 
telah menggerakkan kaum muda dan murid-murid yang lemah jasmani serta 
rohani menjadi lebih dewasa.

Pendidikan merupakan karya utama dari Kongregasi Bruder MTB. Karya 
ini telah menyebar di pesisir barat Pulau Kalimantan, mulai dari Singkawang, 
Pontianak, Sanggau, Putussibau, bahkan sampai ke Pati, Yogyakarta, hingga 
Merauke, Papua. Lembaga pendidikan formal yang mereka dirikan dimulai 
dari jenjang Taman Kanak kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Tidak 
hanya itu, saya sangat mengapresiasi karya Kongregasi Bruder MTB dalam 
mendokumentasikan segala arsip sejarah serta artefak perjalanan kongregasi 
yang ditampilkan di Museum “Johannes van Hooydonk”, Singkawang.

Saya berharap melalui buku PENJURU ABAD BARU; 100 Tahun Kongregasi 
Bruder MTB Berkarya di Indonesia, umat Katolik khususnya mendapatkan 
pencerahan tentang pandangan perubahan zaman yang ditulis oleh para bruder 
dan para kolega dalam bunga rampai ini. Tidak hanya itu, masyarakat juga 
bisa menjadikan buku ini sebagai literatur dalam mempelajari sejarah peran 
misionaris dalam membangun sistem pendidikan di Kalimantan Barat.

Selaku Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat merayakan 
100 Tahun Kongregasi Bruder Maria Tak Bernoda. Saya berharap Bruder 
MTB terus melahirkan karya-karya dalam membangun sumber daya manusia 
di Kalimantan Barat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

           GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
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Mendidik dengan Hati Didorong 
oleh Semangat Kasih

Pada tanggal 11 Maret 1921, lima misionaris pertama (Br. Canisius van 
de Ven, Br. Leo Geers, Br. Longinus, Br. Maternus Brouwers, dan Br. 
Serafinus van Tilburg) menginjakkan kakinya di tanah Borneo - bumi 

Khatulistiwa, tepatnya di Singkawang, Kalimantan Barat. Kehadiran Bruder-
Bruder MTB ini atas prakarsa dan undangan Mgr. Pacificus Bosch, OFMCap, 
Vikaris Apostolic Pontianak pada waktu itu.

 Jauh sebelum Paus Paulus II mengeluarkan Surat Pastoral Gravissimum 
Educationis atau “Sangat Pentingnya Pendidikan”, dikeluarkan di Vatikan pada 
28 Oktober 1965, Bruder-Bruder MTB sudah terlebih dahulu melaksanakannya. 
Dalam artikel 3 surat pastoral tersebut dikatakan antara lain, “Gereja selaku 
Bunda, wajib menyelenggarakan pendidikan, supaya seluruh hidup mereka 
diresapi oleh semangat Kristus. Gereja menyumbang bantuannya kepada 
semua bangsa, untuk mendukung penyempurnaan pribadi manusia, 
demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dunia agar semakin 
manusiawi” (GE, Art.3).

Para Bruder di Singkawang mulai mengajar di Hollands Chinese School 
(HCS) dan mengelola asrama. Kebanyakan dari anak asuhnya adalah anak-anak 
buruh tambang emas yang berasal dari Tiongkok. Kegiatan tersebut dilanjutkan 
hingga saat ini, 100 tahun. Bahkan sekarang para Bruder MTB juga bukan hanya 
memiliki  dan mengelola asrama, tetapi juga sekolah-sekolah mulai dari Taman 
Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Saya sendiri, secara pribadi merasakan dan mengalami langsung bagaimana 
para Bruder-Bruder MTB menangani/mengelola baik asrama maupun sekolah 
dengan “hati” dan didorong oleh “kecintaannya” terhadap anak-anak asuh 
di asrama dan anak-anak didiknya di sekolah. Saya mengalami sekolah di 
Nyarumkop dan tinggal di asrama, antara tahun 1962-1969. Para Bruder terlibat 
dalam karya pendidikan baik di sekolah maupun asrama. Mereka bukan hanya 
sebagai guru membantu kami untuk menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan, 

KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK
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tetapi juga menjadi “orang tua” atau “abang kandung” yang mendampingi kami 
dengan penuh kasih.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya 
menyampaikan selamat merayakan 100 tahun kehadiran Bruder-Bruder MTB 
di bumi Kalimantan Barat. Terima kasih atas pelayanan Bruder-Bruder MTB 
baik melalui karya asrama maupun karya pendidikan yang bukan hanya turut 
menentukan wajah dan kehadiran Gereja Katolik di Kalimantan Barat ini, 
tetapi juga masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya. Bruder-Bruder MTB 
sungguh menjadi pionir di bidang pendidikan di Kalimantan Barat.

Ratusan ribu penduduk Kalimantan Barat telah mengenyam pendidikan 
di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Bruder-Bruder MTB. Bravo 
Bruder-Bruder MTB! Lanjutkan pelayanan di bidang pendidikan baik melalui 
karya asrama maupun sekolah dengan hati dan didorong oleh kasih terhadap 
masa depan orang-orang muda khususnya di bumi Khatulistiwa, Kalimantan 
Barat tercinta.

                      Pontianak, 22 Februari 2021
pada Pesta Tahta Suci Santo Petrus,

Mgr. Agustinus Agus
Uskup Agung Pontianak
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Bruder MTB: Pendidikan dan 
Pembinaan Kaum Muda
Sebuah Pengantar

“Sebab bukan diri kami yang kami wartakan, tetapi 
Yesus Kristus dan diri kami sebagai hambaNya karena 
kehendak Yesus.” (Konst. 218)

Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan pada Kongregasi Para 
Bruder Kristiani Santa Maria Perawan Tersuci dan Bunda Allah yang 
Dikandung Tanpa Noda (selanjutnya dibaca Kongregasi Bruder MTB), 

baik di Indonesia maupun Belanda. Perjuangan lima Misionaris Bruder MTB 
yang dimulai pada tanggal 11 Maret 1921 di Borneo itu kini telah menghasilkan 
buah. Mereka adalah Br. Canisius van de Ven, Br. Leo Geers, Br. Longinus, 
Br. Maternus Brouwers, dan Br. Serafinus van Tilburg yang datang dari Desa 
Huijbergen, Belanda. Kita juga bersyukur bahwa eksistensi kongregasi ini di 
Indonesia dimulai dari lingkup yang paling kecil. Dimulai dari regio, provinsi, 
hingga kongregasi yang saat ini berpusat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat 
sekaligus menjadi generalat bagi Dewan Pimpinan Umum (DPU). Jatuh bangun 
pengalaman iman para Bruder MTB dari waktu ke waktu sungguh luar biasa, 
baik dalam hal jumlah keanggotaan, karya, penghayatan spiritualitas, maupun 
menjaga khazanah warisan para pendahulu. Perjalanan waktu serta jatuh 
bangun perjalanan Kongregasi Bruder MTB ini menjadi bukti nyata bahwa 
Tuhan senantiasa menyertai kita.

Terhitung dari tahun 1921 hingga saat ini (2021), Bruder MTB di Indonesia 
telah genap berusia 100 tahun. Meskipun telah mencapai satu abad, panggilan 
menjadi seorang Bruder belum juga menjadi pilihan yang populer di kalangan 
kaum muda. Saat ini anggota Kongregasi Bruder MTB berjumlah 56 orang. 
Kelimapuluhenam anggota bruder ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia 
seperti Kalimantan, Jawa, Flores, Timor, Sumatera dan Papua. Dari sini kita 
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dapat melihat bahwa di dalam Kongregasi Bruder MTB tercermin keberagaman 
suku, tradisi, dan latar belakang budaya. Dengan penuh kasih para Bruder 
MTB menjalankan karya dan pelayanan di Pontianak, Singkawang, Sekadau, 
Putussibau, Pati, Yogyakarta, dan Merauke. 

Sebagai kongregasi pendidik, karya utama Bruder MTB bergerak di bidang 
pendidikan dan pembinaan kaum muda baik formal maupun nonformal. 
Pendidikan formal dimulai dari jenjang PAUD hingga SMA, sedangkan non-
formal berupa asrama, lembaga pelatihan, dan gerakan JPIC. Karya ini adalah 
karya tradisional Bruder MTB, dimana karya ini adalah cikal bakal karya para 
Misionaris Bruder MTB yang dimulai dari pendidikan dan pengajaran baik 
di sekolah maupun asrama. Namun demikian, kami terus selalu berbenah 
dan belajar mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, 
sehingga karya tersebut sungguh menjawab kebutuhan zaman. Sekolah dan 
asrama Bruder MTB bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder 
(YPSB) dan tersebar di Singkawang, Pontianak, Kuala Dua, Sekadau, dan 
Putussibau. Pendidikan formal kini tengah menghadapi tantangan yang berat, 
tetapi para Bruder MTB dengan penuh iman dan harapan tetap berusaha 
melayani maksud Allah di dunia (Konst. 217). “Sebab bukan diri kami yang kami 
wartakan, tetapi Yesus Kristus dan diri kami sebagai hambaNya karena Kehendak 
Yesus” (Konst. 218). Maka, sekolah dan asrama tetap kami pertahankan sebagai 
bentuk rasa hormat atas jasa bruder pendahulu, di samping terus menggali 
alternatif lain sesuai dengan kebutuhan semasa.

Kongregasi Bruder MTB mengikuti semangat Santo Fransiskus Assisi 
dengan Anggaran Dasar Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus, sehingga 
memiliki kekhasan dalam karya pendidikan. Selalu menjadi ciri kongregasi 
bahwa Bruder MTB mencurahkan baktinya kepada murid-murid yang lemah 
jasmani dan rohani. Untuk itu, para bruder dituntut semangat berkorban, 
pengingkaran diri, keberanian, dan terus belajar memeroleh keahlian dalam 
karya tersebut. Di samping itu, para bruder perlu kreatif dan inovatif dalam 
merancang bentuk-bentuk pembinaan dan pendampingan kaum muda 
sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dunia. Bruder MTB merancang 
pendampingan dan pelatihan kaum muda melalui retret, rekoleksi, karya sosial 
dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat. 

Di usia yang ke-100 tahun berkarya di Indonesia ini, kami berharap 
semakin banyak kaum muda yang dapat mengenal Kongregasi Bruder MTB 
dan tertarik bergabung untuk melanjutkan misi yang telah ditabur oleh kelima 
misionaris awal. Banyak kaum muda yang telah bergabung, tetapi tidak sedikit 
juga yang mampu bertahan. Kami pun menyadari bahwa panggilan Allah itu 
unik bahkan terkadang misterius. Semoga ke depan, kami dapat lebih banyak 
memberikan kesaksian hidup kepada kaum muda melalui karya pendidikan. 
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Maka dari itu, “Mendidik Tanpa Batas” kita pilih sebagai tema perayaan 100 
tahun Bruder MTB berkarya di Indonesia.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan ucapan 
terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Barat, Bapak 
H. Sutarmidji, S.H., M.Hum yang telah memperhatikan dan memfasilitasi 
Kongregasi Bruder MTB dalam setiap karyanya di Provinsi Kalimantan 
Barat. Kepada Mgr. Agustinus Agus, Pr Uskup Agung Pontianak yang selalu 
memberikan dukungan dan doa kepada Kongregasi Bruder MTB, kami juga 
ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kesaksian singkat atas 
pendidikan dan pembinaan para Bruder MTB yang beliau alami secara langsung 
di awal perjalanan hidupnya pada sambutan buku ini tentu sangat meneguhkan 
semangat kami dalam pelayanan. Kepada para donatur yang telah mendukung 
Perayaan 100 Tahun Kongregasi Bruder MTB di Indonesia, kami haturkan 
terima kasih yang tak terhingga. Atas kemurahan hati Anda rangkaian perayaan 
yubilium ke-100 Kongregasi Bruder MTB dapat berjalan lancar.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus secara khusus kepada 
para Pastor, Bruder, Bapak dan Ibu yang telah terlibat dalam penulisan buku 
ini. Tentu sumbangan gagasan Anda akan menjadi penerang jalan bagi kami 
dalam menyusuri abad baru kongregasi. Kepada tim Akal Budi Media atas 
kerja sama dalam proses penyusunan hingga terbitnya buku ini kami ucapkan 
terima kasih. Terima kasih dan juga apresiasi yang terdalam kami sampaikan 
kepada tim redaksi yang telah berusaha dengan berbagai cara demi terbitnya 
buku PENJURU ABAD BARU; 100 Tahun Bruder MTB Berkarya di Indonesia. 
Semoga buku ini mampu menjadi penanda abad baru dan juga catatan khazanah 
warisan Bruder MTB yang akan tetap hidup dari masa ke masa.

Akhir kata, sebagai Pimpinan Umum Kongregasi Bruder Maria Tak 
Bernoda, saya mengucapkan selamat dan doa kepada kita sekalian. Selamat 
memasuki abad baru KONGREGASI BRUDER MTB, PROFICIAT! 

Pontianak, 14 April 2021

Br. Rafael Donatus, MTB 
Pimpinan Umum Kongregasi Bruder MTB
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Pendidikan MTB dan Literasi 
Keagamaan: Praksis Pendidikan 
MTB dalam Perspektif Interfaith
Hironimus Bandur, Pr

"Melalui iman kepada Allah, umat beriman dipanggil untuk 
menyatakan persaudaraan dengan melindungi ciptaan dan seluruh 

alam semesta serta mendukung semua orang, terutama mereka yang 
paling miskin dan paling membutuhkan." 
(Paus Fransiskus - Dokumen Abu Dhabi) 

Pendahuluan

Dalam acara pembukaan “Forum Titik Temu Indonesia”, Prof Dr. Moh. 
Quraish Shihab mengemukakan tiga faktor penghambat persaudaraan 
kemanusiaan, yaitu pertama, kedangkalan pengetahuan agama dan 

keagamaan, kedua, emosi keagamaan dan ketiga, peradaban yang diametrial.1 
Pesan Quraish Shihab merupakan rekonfimasi studi-studi tentang hambatan 
upaya-upaya penciptaan persaudaraan insani di Indonesia, dimana faktor 
kedangkalan pengetahuan keagamaan, emosi keagamaan dan peradaban yang 
timpang hadir berkelindan memicu runtuhnya naluri persaudaraan insani.2 
Ketiga akar masalah keberagamaan di atas akan dibahas dalam tema-tema 

1 Forum Titik Temu Indonesia adalah sebuah forum kerja sama multikultural untuk persatuan dan keadilan 
di Indonesia. Forum ini diprakarsai oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, Yayasan Terang 
Indonesia dan Maarif Institute (2019). Forum ini merupakan tindak lanjut seruan dalam Dokumen 
Persaudaraan Insani Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Sayyed Ahmed al Teyyeb pada 4 
Februari 2019. 

2 Lihat Keith Ward, Benarkah Agama Berbahaya? terjemahan L Prasetia (Yogyakarya: Kanisius, 2009), 
7-10. Frans Magnis Suseno, et al., Agama, Keterbukaan dan Demokrasi (Jakarta: Pusad Paramadina, 
2015), 1-18. Ahmad Syafii Maarif, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam (Yogyakarta: Bunyan, 2018), 
108-112. Lihat juga Ihsan Ali-Fauzi dan Ayu Diah Kartika (ed.), Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah 
Hijrah dari Kekerasan Menuju Damai (Jakarta: Paramadina, 2018), 1-10.
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seperti geografi dan demografi agama, masalah keberagamaan dan benturan 
peradaban. Dalam tulisan ini, saya menempatkan Kongregasi Bruder Maria 
Tak Bernoda (MTB) sebagai salah satu media pembelajaran studi agama-agama 
(interfaith studies). MTB in factum menyelenggarakan tiga jalur pendidikan 
sekaligus, yaitu pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar dan menengah 
Katolik, pendidikan informal (asrama-asrama), dan pendidikan nonformal 
(sentra pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat umum). 
Membangun pendidikan adalah bagian dari upaya pengembangan literasi 
keagamaan (religious literacy) dan peradaban bagi anak-anak bangsa, tetapi 
sekaligus memperkuat posisi agama sebagai basis narasi persaudaraan insani. 
Agama menurut Paul Tillich adalah substansi dari peradaban dan budaya 
(the substance of civilization and culture).3 Sebab itu, pendidikan keagamaan 
tidak lagi menjadi entitas otonom dalam dirinya sendiri. Agama berada secara 
interdependensi dengan pergumulan sosial, modernitas, politik dan seterusnya. 

Lanskap Agama-Agama

Pew Research Centre adalah salah satu lembaga penelitian internasional 
terkemuka di dunia yang berpusat di Amerika Serikat. Data pada 2010 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk dunia mayoritas (31,4%) menganut 
agama Kristen (dalam segala denominasinya termasuk Katolik), Islam (23%), 
tak berafiliasi dengan agama tertentu (16,4%), Hindu (15%), Buddha (7,1%), 
Agama Rakyat (5,9%), agama-agama lain (0,8%) dan Yahudi (0,2%). Pada 2015 
Pew Research Centre menunjukkan data tentang kenaikan jumlah penganut 
pada setiap agama yaitu Kristen (33%), Islam (24,1%), tak berafiliasi (16%), 
Hindu (16%), Buddha (7%), Tionghoa (5,7%), lain-lain (0,8%), dengan total 
populasi sekitar 6 miliar lebih.4 Pew Research Centre memprediksi bahwa di 
antara agama-agama besar dunia, agama Islam adalah agama yang mengalami 
tingkat pertumbuhan yang sangat signifikan dan akan terus meningkat pada 
tahun-tahun mendatang. Pew Research Centre menunjukkan dua alasan, yaitu 
pertama tingkat kelahiran pada wanita-wanita Islam lebih tinggi dibandingkan 
dengan para wanita nonmuslim di seluruh dunia, kedua bahwa agama Islam 
merupakan agama termuda. Pemeluk agama Islam memiliki lebih banyak 
penduduk berusia muda dibandingkan dengan agama besar lainnya. Rata-rata 

3 Paul Tillih, Theology of Culture (London: Oxford University Press, 1959), 42. Paul F. Knitter, “Doing 
Theology in Interreligously: Union and Legacy of Paul Tillich”, Cross Currents Vol. 61 Issue 1: Maret 
(2011), 117-132. Paul Tillich, “Aspects of a Religious Analysis of Culture”, dalam F.Forrester (ed.), The 
Essential Tillich (Chicago: University of Chicago Press, 1987), 103. 

4 Pewresearch.org. Lihat juga Robert S. Ellwood, The Encyclopedia of World Religions (USA: Facts and File 
Inc., 2007), xiii.
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usia pemeluk agama Islam 24 tahun pada tahun 2015, tujuh tahun lebih muda 
dari usia rata-rata non Muslim.5 

Penduduk beragama Kristen di dunia umumnya berkembang di wilayah 
Eropa dan Amerika, penduduk beragama Islam di wilayah Asia Pasifik, 
penduduk beragama Hindu umumnya di India dan penduduk beragama Buddha 
umumnya di Asia (China, Thailand, Jepang, Myanmar, dan Srilanka). Daratan 
Eropa dan Amerika disebut sebagai “rumah” bagi kekristenan, sedangkan Asia 
menjadi “rumah” bagi Islam. Geografi agama-agama seperti ini memudahkan 
orang untuk membuat dikotomi, kekristenan identik dengan “Barat” dan Islam 
identik dengan “Timur”. Ekologi pemikiran dikotomik membawa serta segudang 
persaingan bahkan kecurigaan yang rentan dengan ketegangan dan konflik. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat 
setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Mayoritas penduduk Indonesia 
menganut agama Islam (87,8%), diikuti Kristen (6,9%), Katolik (2,9%), 
Hindu (1,69%), Buddha (0,72%), Khonghucu (0,13) dan sisanya penghayat 
kepercayaan. Jumlah penduduk Muslim Indonesia menempati peringkat 1 
dunia. Di antara negara-negara besar: China sebagai negara dengan penduduk 
atheis terbesar di dunia, India sebagai negara dengan penduduk beragama 
Hindu terbesar di dunia, Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduk 
beragama Kristen terbesar di dunia dan Brasil disebut sebagai negara dengan 
penduduk beragama Katolik terbesar di dunia. Dengan postur penduduk 
Muslim demikian, Indonesia tidak salah jika dipandang sebagai salah satu 
kekuatan untuk membangun peradaban Muslim di dunia. Harapan-harapan 
Islam global ditanggapi dengan bermacam reaksi oleh aneka organisasi internal 
Islam: Muhammadiyah bertekun dengan narasi (Islam Berkemajuan: pendidikan 
dan politik), Nahdlatul Ulama bertekun dengan tradisi santri (kulturalisasi 
agama), Jemaah Tabligh bergiat dengan dakwah masjid, FPI terus bergumul 
dengan politik. Hampir semua daerah, propinsi dan pulau mayoritas Muslim 
kecuali, Provinsi Sulawesi Utara dan Papua (mayoritas Kristen) dan NTT 
mayoritas penduduknya menganut agama Katolik. Karakteristik keberagamaan 
di seluruh wilayah berbeda-beda, dapat berkoeksistensi secara damai, namun 
“royal” dengan cerita-cerita intoleransi.

5 Lihat Anouar Madjid, Islam and America: Building a Future Without Prejudice (New York: Roman & 
Littlefield Publisher, 2011), 1-36.
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Persoalan Keberagaman di Indonesia: Primordialisme 
dan Instrumentalisme

Deretan peristiwa kekerasan dan konflik etnik di dunia tidak luput dari 
keterlibatan agama. Emosi agama kerap kali memicu persoalan politik, ekonomi, 
etnik dan budaya. Sebaliknya, persoalan politik, ekonomi dan budaya seringkali 
“memanfaatkan” agama atau menggunakan agama sebagai basis legitimasi 
kepentingan parsial. Andreas Hasenclever dan Volker Rittberger menyebut 
tiga mazhab dalam dunia akademik untuk melihat hubungan antara agama dan 
kekerasan atau agama dan konflik, yaitu kaum primordialis, kaum instrumentalis 
dan kaum konstruktivis.6 Kaum primordialis berpandangan bahwa agama dalam 
dirinya memiliki unsur inheren yang dapat menyebabkan konflik. Ketika terjadi 
konflik agama, kaum ini membaca agama sebagai variabel yang independen, 
unsur yang tidak bergantung pada aspek-aspek lain. Menurut mazhab ini, 
agama in se adalah area sensitif, mudah bergejolak entah menenangkan atau 
meresahkan. Perbedaan identitas keagamaan sudah cukup menjadi penyebab 
konflik. Presentasi dan kontestasi keberbedaan di ruang publik secara tidak 
sengaja meng-create suasana hubungan antaragama bertensi tinggi, dan bukan 
karena faktor lain. Kasus-kasus penyerangan kepada kelompok yang berbeda 
agama/aliran, persekusi, diskriminasi, perifikasi kepentingan minoritas dalam 
kebijakan politik di manapun di seluruh wilayah Nusantara dapat dibaca 
sebagai efek pemahaman agama dan keagamaan yang primordialis. Kelompok 
primordialis cenderung tidak ramah dan sulit menerima perbedaan karena 
perintah agama. Di samping itu, ada kaum instrumentalis. Kaum instrumentalis 
melihat peran agama dalam konflik antar agama sebagai instrumen saja dan 
tidak memiliki peran obyektif dalam dirinya sendiri. Kaum instrumentalis 
melihat penyebab utama konflik adalah kepentingan politik dan ekonomi, 
sedangkan agama digunakan sebagai instrumen, alat, media, retorika saja. 
Relasi agama dengan kekerasan di sini bersifat semu belaka. Selesai krisis 
politik, selesai pula konflik agama. Habis perkara ekonomi, habis pula masalah 
agama. Masyarakat berperang bukan karena masalah agama melainkan masalah 
politik, masalah ekonomi, dan masalah budaya. Kaum instrumentalis dapat 
menggunakan label agama untuk menolak kebijakan politik rezim, menentang 
rekonstruksi dan restrukturasi budaya pendidikan dan seterusnya. Kaum 
intstrumentalis “doyan” menggunakan teks-teks kitab suci untuk memengaruhi 

6 Andreas Hesenclaver dan Volker Rittberger, “Does Religion Make a Deference?: A Theoritical Approaches 
to the Impact of Faith on Political Conflict”, Milennium: Jurnal of International Studies, Vol 29, No.3, 
2000, 641-674. https://doi.org/10.1177/03058298000290031401. Diakses pada 19 Agustus 2020.
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emosi mayoritas kelompok agama. Tujuan akhirnya adalah agar kepentingan, 
popularitas kelompok/partai dapat terwujud. 

Yang terakhir disebut Hasenclever dan Bittberger sebagai kaum konstruk-
tivis. Kaum konstruktivis sepaham dengan instrumentalis dalam hal bahwa 
penyebab fundamental kekerasan bukanlah agama melainkan kepentingan 
kultural, politik dan ekonomi, namun kaum konstruktivis juga bersetuju 
dengan kaum primordialis dimana agama memiliki peran nyata dan obyektif 
dalam mengeskalasi kekerasan/konflik. Jika agama terlibat dalam konflik, 
dapat membuat konflik semakin mematikan, namun dalam hal tertentu, kaum 
konstruktivis berbeda dengan kaum primordialis, bahwa agama lebih dependen 
dalam konflik dan kekerasan daripada independen. Agama bergantung juga 
pada faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, kultural yang melingkupi 
konflik dan kekerasan. Seberapa besar peran agama mengeskalasi konflik dan 
kekerasan tergantung pada seberapa akut benturan antar kepentingan politik, 
ekonomi dan kultural masyarakat dalam konflik. Ketiga cara berpikir di atas 
dapat digunakan untuk memotret persoalan kekerasan dan konflik atas nama 
agama di Indonesia. Kasus Sampang Madura merupakan contoh yang menarik 
untuk melihat seberapa jauh peran agama dalam konflik. Masalah Ambon, Poso, 
Tolikara, Tanjungbalai bahkan kasus dugaan penodaan agama. Bahkan pernah 
dalam sejarah konflik dan kekerasan di Indonesia, agama diinstrumentalisasi 
untuk melegitimasi konflik etnik Jawa versus etnis Tionghoa 1998,7 konflik 
etnik Dayak versus Madura, walaupun sekaligus upaya penyelesaian konflik 
dilakukan melalui media agama dan kearifan lokal. Melalui beberapa catatan 
etnografi, diperoleh informasi bahwa sekelompok masyarakat Madura dalam 
Kasus Sampit berupaya mengeskalasi masyarakat Banjar atas nama Muslim 
sedangkan warga Dayak memohon bantuan Gereja dan umat Hindu yang 
berdiam di seluruh wilayah Kalimantan.8

Primordialisme dan instrumentalisme agama di Indonesia terbaca 
pada fenomena kekerasan kluster agama, yaitu eksklusivisme, radikalisme, 
fundamentalisme, dan intoleransi. Pertama, eksklusivisme. Eksklusivisme 
agama merujuk pada klaim kebenaran dan keselamatan seseorang hanya 
terdapat dalam agamanya. Orang Kristen mengklaim “hanya penganut Kristen” 

7 Kebencian terhadap etnis Tionghoa sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang direkayasa oleh 
penguasa, baik Belanda maupun Jawa. Hendri F. Isnaeni, dalam artikel Duka Warga Tionghoa di majalah 
Historia, menyebutkan bahwa dalam sejarah, beberapa kali etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk 
massa. Mulai Chinezenmoord 1740 sampai Mei 1998. Dalam konteks Perang Jawa masyarakat Jawa 
saat itu membenci orang Tionghoa karena menjadi bandar-bandar pemungut pajak. pembantaian etnis 
Tionghoa juga terjadi pada masa Perang Jawa (1825-1830). Benny G Setiono, Tionghoa dalam Pusaran 
Politik (Jakarta: Transmedia, 2008), 48-49.

8 “Asal Muasal Kerusuhan Sampit” – Wattpad, dalam www.wattpad.com. Tiga Penyebab Perang Sampit 
dan Dampaknya -Sejarah Lengkap”, sejarahlengkap.com.Indonesia: Juli 2019. 
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yang akan diselamatkan karena mengikuti ajaran yang benar. Jika hendak 
mendapat keselamatan akhirat, individu nonKristen harus dibaptis menjadi 
Kristen. Demikian juga dalam keislaman. Bagi kaum Muslim, warga nonMuslim 
adalah kafir. Tempat kaum kafir dalam dunia akhirat adalah neraka jahanam. 
Supaya kaum kafir mendapat keselamatan akhirat, ia harus menjadi mualaf. 
Semakin eksklusif pemahaman agama dan keagamaan seseorang semakin 
primordialis pula penghayatan keagamaannya di tengah pluralitas. Perang atas 
nama agama relatif terjadi di tengah sikap eksklusif warga. Eksklusivisme agama 
menutup diri terhadap eksistensi warga lain yang menganut agama berbeda.

Kedua ,  radikalisme dan fundamentalisme.  Radikalisme dan 
fundamentalisme bahkan ekstrimisme menjadi bagian dari karakter keber-
agamaan. Dengan kata lain, radikalisme dan fundamentalisme melekat dengan 
orang-orang beragama. Namun demikian, radikalisme (radix, Latin = akar, 
kembali ke akar) dan fundamentalisme adalah kosa kota semua agama, dan 
bukan hanya milik agama tertentu. Dalam arti tertentu, setiap orang beragama 
adalah radikal dan fundamentalis, yakni kehendak kuat untuk menjalankan 
keberagamaan sesuai dengan pesan teks agamanya. Jadi, radikalisme dan 
fundamentalisme adalah tanda pengenal individu beragama, yang memberi 
identitas unik dan khas kepada setiap orang beragama. Oleh karena itu, 
kelompok gerakan radikalisme dan fundamentalisme ada sejak adanya agama. 
Beberapa kelompok radikal yang dapat disebutkan misalnya, kelompok Hutaree 
(pejuang Kristen) di Amerika Serikat,9 Vishva Hindu Parishad10 (kelompok 
Hindu garis keras di India), Opus Dei (Karya Tuhan), yaitu kelompok Katolik 
garis keras di Italia,11 dan kelompok-kelompok Yahudi seperti Zionis, Haredi 
Movement, Naturei Karta12 di Israel, Alqaeda di Afganistan, Hamas di Palestina, 
Hisbullah di Lebanon, Taliban di Pakistan dan seterusnya. Fundamentalisme 
ramai dibicarakan pada 1920 di majalah New York Watcham, Amerika Serikat 
mengacu pada kelompok agama Katolik yang tidak menghendaki perubahan 
dan pembaharuan dalam tata aturan Gereja.13 Kelompok fundamentalisme 
memisahkan agama dari modernisme, dan menuduh para penafsir Kitab Suci 
yang menggunakan metode terbuka dan fleksibel sebagai kelompok sekularistik. 
Gagasan tentang fundamentalisme ini akhirnya ditujukan kepada semua 

9 BBC, “US Christian Militants Charged after FBI raids”: news.bbc.uk. 30 Maret 2010. Diakses pada 20 
April 2020.

10 David Smith, Hinduism and Modernity (Australia: Blackwell Pub. Ltd, 2003), 189.
11 John L. Allen, Jr., OPUS DEI: Sepak Terjang Kelompok Misterius Katolik, terjemahan Nurcholish dan 

Moh Syukri, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2007), 20-25.
12 Herry Nurdy, Lobi Zionis dan Rezim Bush: Teroris Teriak Teroris (Jakarta: Hikmah Populer, 2006), 76-79. 

Lihat juga Joe Cohen, “Zionism and British Imperialism II: Imperial Financing in Palestine”, Journal of 
Israeli History: Politic, Society, Culture Vol. 30, Issue 2, 2011: 115-139. 

13 Adam Lewis Mulford dan C. Ralph Taylor, New Master Pictorial Encyclopedia: A Concise and 
Comprehensive Reference Work, Vol. III (New York: Books Inc Publicer, t.th), 535. 
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kelompok agamawan yang selalu menjalankan tafsir teks secara kaku, rigid 
dalam kehidupan sosial. Sebab itu mucullah istilah fundamentalisme Vatikan, 
fundamentalisme Yahudi, fundamentalisme Islam, fundamentalisme Kristen 
Amerika dan seterusnya. Pasca peristiwa Nine-Eleven (11 September 2001 di 
AS), fundamentalisme dan radikalisme “dimediatisasi” sebagai terorisme dan 
ekstrimisme yang ditujukan kepada kaum Muslim.

Radikalisme dalam Islam diidentikan dengan teroris yang bertujuan 
melemahkan otoritas politik dengan jalan jihad. Gerakan-gerakan keagamaan 
(dalam lensa radikalisme) menjadikan jihad sebagai salah satu metode untuk 
mencapai cita-citanya, yakni tatanan sistem Islam (al-nizam al-islami). Di 
samping itu, radikalis dianggap sebagai the narrow-minded (berpikiran 
sempit), ultra-zeolous (semangat berlebihan) sampai-sampai ingin mencapai 
tujuan dengan jalan kekerasan.14 Oleh sebab itu, para cendekiawan memaknai 
radikalisme sebagai istilah yang tidak menguntungkan dan lebih banyak salah 
pahamnya dalam konteks keberagamaan. Pandangan di atas umumnya dilihat 
sebagai reproduksi pemikiran Barat terhadap Islam. Cendekiawan Katolik, 
(pemikir Islamisis) John Louis Esposito menegaskan, “Orang-orang Barat 
menggambarkan Islam dalam “ancaman lipat tiga”, yaitu ancaman politik, 
peradaban, dan demografi.15 Esposito dan Karen Amstrong  merupakan 
dua tokoh Katolik yang konsisten menolak gambaran negatif tentang Islam 
(Islamophobia) oleh Barat. Pasca Nine-Eleven, Esposito menerbitkan tulisan-
tulisan yang menunjukkan bahwa Islam tidak sama dengan terorisme. 
Definisi media Barat (AS) yang terlalu negatif menimbulkan perlawanan di 
mana-mana oleh kelompok-kelompok Islam fundamentalis dan radikal. Di 
Indonesia, gerakan-gerakan kelompok fundamentalis dan radikalis tampak 
dalam peristiwa pemboman rumah ibadat dan bom bunuh diri seperti yang 
terjadi di Surabaya (Mei 2018), dan pada beberapa pos polisi (Riau, Jakarta), 
juga Rumah Susun. Para pelaku diduga orang-orang yang terhubung dengan 
organisasi-organisasi radikal seperti ISIS dan JAD (Jamaah Ansarut Daulah). 
Tindakan-tindakan kekerasan di atas terjadi atas nama agama atau atas nama 
keadilan sosial menggunakan simbol agama. Watak primordialisme dan 
instrumentalisme agama dari orang-orang beragama merusak tatanan hidup 
dalam segala aspeknya.

Ketiga, aksi-aksi intoleran. Karakter primordialisme dan instrumentalisme 
agama tampak juga dalam sikap intoleransi, bahkan pemusnahan toleransi 
(nirtoleransi). Intoleransi dan nirtoleransi menutup kemungkinan upaya dialog. 

14 Asyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1996), 147.
15 John L. Esposito, Unholy War, terjemahan Arif Maftukin (Yogyakarta: LKis, 2003), 198-199. 
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Sikap intoleransi menekankan klaim subyektivisme kebenaran berdasarkan 
kelompok. Nirtoleransi merujuk pada “perilaku mengingkari” kelompok 
lain terutama kelompok minoritas.16 Kedua term ini memiliki kesamaan baik 
informatif (wacana, inspirasi sikap) maupun performatif (tindakan, aksi). 
Pelbagai kasus penolakan pendirian rumah ibadat, persekusi kelompok minoritas 
penganut agama dan sejenisnya merupakan aktualisasi (bentuk performatif) dari 
intoleransi dan nirtoleransi. Setara Institute mencatat 265 peristiwa pelanggaran 
kebebasan beragama selama 10 tahun pasca reformasi (1998-2008).17 Pada 
beberapa tahun terakhir, geliat intoleransi dan nirtoleransi memasuki ideologi, 
politik dan budaya. Kasus penolakan camat nonMuslim di Bantul, pengrusakan 
simbol-simbol agama seperti Gua Maria di Semanggi, Bangunjiwo Yogyakarta, 
pengrusakan Pura di Lumajang Jawa Timur, penyerangan ulama di Lamongan 
Jawa Timur, pengrusakan masjid di Tuban Bali, persekusi Biksu di Tangerang, 
ancaman bom di Klenteng Kerawang Jawa Barat, penyerangan jemaat dan 
tokoh agama Katolik di Gereja Santa Lidwina Yogyakarta, penyerangan tokoh 
Muslim Persis dan NU di Cicalengka Jawa Barat, dan seterusnya.18 Singkatnya, 
Setara Institute sebagaimana dikutip Sunartono, dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir (era Jokowi), pelanggaran kebebasan beragama meningkat tajam. 
Setara Institute merilis 10 besar provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi di 
Indonesia, yaitu Jawa Barat (162 kasus), DKI Jakarta (113 kasus), Jawa Tengah 
(66 kasus), Aceh (65 kasus), DIY (37 kasus), Banten (36 kasus), Sumatera Utara 
(28 kasus), Sulawesi Selatan (27 kasus), dan Sumatera Barat (23 kasus). Pada 
2019, Setara Institute merilis provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi dalam 
12 tahun pasca reformasi (2007-2019) sesuai dengan jumlah kasus, yaitu 1) 
Jawa Barat (629 kasus), DKI Jakarta (291 kasus), Jawa Timur (270 kasus), Jawa 
Tengah (158 kasus), Aceh (121 kasus), Sulawesi Selatan (112 kasus), Sumatera 
Utara (104 kasus), Banten (40 kasus), Nusa Tenggara (76 kasus).19 

Selain faktor primordialisme dan instrumentalisme agama serta intoleransi 
erat berhubungan dengan ketiga faktor berikut.20 Pertama, globalisasi. 

16 Abdul Karim Soroush, “Sebuah Risalah tentang Toleransi” dalam Kelly J. Clark, ed., Anak-Anak Abraham: 
Kebebasan dan Toleransi di Abad Konflik Agama, terjemahan I. Suprobo dan Lista (Yogakarta: Kanisius, 
2014), 368. Lihat juga Aaron W. Hughes, The Abrahamic Religion: on tne Uses and Abuses of History (New 
York: Oxford University, 2012), 141-145. Lihat Hironimus Bandur, “Problematika PBM dan Pembangunan 
Rumah Ibadat di Indonesia”, Jurnal Sepakat Vol. 3, No. 2, Juni 2017, 235-264.

17 Samsul Maarif, et.al., Politik Lokal Dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik 
dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang (Jogya: CRCS, 2015), 17-18; Ihsan Ali-Fauzi, 
et.al., Kontroversi Gereja di Jakarta (Jogya: CRCS UGM, 2011), 21-25.

18 Sunartono, “Rentetan Kasus Intoleransi di DIY selama 2018-2019, Siapa Bermasalah?”, www.solopos.com, 
28 November 2019, pkl. 20:33 Wib. Lihat juga, Hassanudin “Setara Institute Sebut 10 Propinsi Pelanggar 
Kebebasan Beragama, Jawa Barat Urutan pertama”, www.tribunnews.com : 24 November 2019, pkl.23.33 
WIB. Diakses pada 12 Februari 2020.

19 Ibid.
20 Lihat Sumanto Al Qurtubi, "Radikalisme Agama dan ISIS”, 2014. Online. Jakarta. R. Scott Appleby, The 

Ambivalence of Sacred: Religion, Violence and Reconciliantion (Lamhan MD: Rowman and Littlefield 
Pusliher, 2000), 1-10.
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Perkembangan situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran dilihat 
sebagai salah satu penyebab intoleransi atau nirtoleransi. Dinamika globalisasi, 
demokratisasi dan ilmu pengetahuan global merangsak tatanan ketimuran 
(toleransi) menjadi goyah dan runtuh. Kedua, demokrasi yang didominasi oleh 
kelompok low class. Demokrasi dapat berkembang baik dalam masyarakat yang 
didominasi oleh masyarakat Kelas Menengah ke Atas. Masyarakat Kelas Bawah 
adalah mereka yang kurang beruntung dalam aspek pendidikan, ekonomi dan 
aspek sosial lainnya. Demokrasi dalam masyarakat Kelas Bawah cenderung 
ingin melakukan perubahan yang cepat, tetapi tidak rasional. Keterpilihan 
seorang kontestan lebih diuntungkan oleh karakter primordialisme para warga 
karena calon yang seagama, memiliki hubungan kerabat dan memiliki banyak 
uang. Dalam demokrasi primordialistik seperti ini sangat rawan intoleransi 
dan nirtoleransi. Ketiga, perkembangan media sosial. Fenomena intoleransi 
cepat menyebar dengan kekuatan media sosial. Pada masa sebelum revolusi 
teknologi informasi, diskusi-diskusi radikalisme dan fundamentalisme atas 
nama agama dilakukan di ruang-ruang tertutup dan membutuhkan waktu yang 
lama untuk diketahui kelompok lain di wilayah lain, sedangkan pada era industri 
4.0, kelompok-kelompok intoleran, radikal dan fundamentalis membangun 
masyarakat berdasarkan area digital.

Persoalan Peradaban Dunia dan Dominasi Barat

Samuel Huntington popular dengan teori clash of civilization (benturan 
peradaban). Huntington memaksudkan benturan peradaban Barat (Kristen) 
dan peradaban Timur (Islam), yang seringkali diplesetkan sebagai benturan 
antara Barat dengan Islam. Para ilmuwan menduga kuat bahwa benturan 
peradaban Islam dan Barat dimulai sejak peristiwa Crusades (Perang salib). 
Perang salib dipandang sebagai titik start persinggungan dan ketegangan antara 
Islam dengan Barat, yang dilanjutkan dengan dominasi Barat atas dunia-dunia 
Islam. Dominasi Barat dalam banyak aspek kehidupan memicu perlawanan yang 
keras dari masa ke masa dari komunitas Muslim. Menurut Maryam Jamilah, 
modernisme Barat melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menguasai semua peradaban lainnya.21 

Dalam bidang politik, Barat menjadi kekuatan baru yang mempersempit 
ruang gerak kaum Muslim melalui arus kolonialisme dan imperialisme. Abad ke-
19 yang ditandai kemerdekaan dunia Islam ternyata tidak memberikan sesuatu 

21 Maryam Jamilah, “Islam dan Manusia Modern” dalam Haidar Bagir (ed.), Benturan Barat dengan Islam 
(Bandung: Mizan, 1999), 98-99.
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yang kondusif bagi tumbuhnya peradaban Islam di panggung dunia. Geliat 
imperialisme yang halus dengan penyebaran sistem ideologi dan pendidikan, 
Barat kembali menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang memasung 
pemikiran Islam. Kemerdekaan in factum tidak serta merta mengangkat Islam 
dari perifikasi peradaban oleh Barat. Selain itu, sekularisme dan materialisme 
tak dapat dibendung dampaknya dalam dunia Muslim, demikian pun corak 
westernisasi memengaruhi ruang pemikiran para pemikir Muslim. Menurut 
Huntington, sumber ketegangan dan konflik antara Muslim dan Barat pada abad 
ke-21 adalah ideologi, ekonomi dan kultural. Perang peradaban mendominasi 
peta politik global. Persinggungan yang paling krusial menurut Huntington 
terjadi sepanjang garis kultural yang memisahkan Barat dari peradaban 
nonBarat. Latar belakang pemikiran Huntington diawali dari satu hipotesis 
bahwa sumber fundamental dari konflik dalam “pasca perang dingin” pada 
dasarnya tidak lagi ideologi atau ekonomi melainkan budaya. Masa perang 
dingin adalah konflik dua negara super power yang tidak lagi mendefinisikan 
dirinya masing-masing sebagai negara bangsa (notion state) dalam pengertian 
klasik, tetapi mendefinisikan identitas masing-masing atas dasar ideologi yang 
mereka anut (komunis dan demokrasi liberal). Budaya memilah-milah manusia 
dan menjadi sumber konflik yang dominan. Pada akhirnya, konflik politik 
global yang paling prinsipil akan terjadi antarbangsa dan antarkelompok karena 
perbedaan peradaban (clash of civilization).22

Huntington menyebutkan 6 alasan di balik konflik peradaban pasca 
Perang Dingin, terlepas dari berbagai kritik para pakar lain tentang clash 
civilization, yaitu23 pertama, fakta perbedaan antar peradaban, yang mencakup 
perbedaan sejarah, budaya, tradisi dan terutama “perbedaan agama”. Perang 
Teluk I menurut Huntington adalah perang peradaban pertama pasca Perang 
Dingin. Kedua, dunia yang semakin menyempit yang membawaserta akibat 
interaksi semakin meningkat, sehingga pergeseran-pergeseran antarbudaya dan 
peradaban semakin kuat. Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan 
sosial dunia yang telah membuat masyarakat tercabut dari identitas lokal dan 
memperlemah negara bangsa sebagai identitas mereka. Agama dalam tataran 
ini muncul sebagai sumber identitas dan pegangan dalam bentuk gerakan 
fundamentalisme. Keempat, tumbuhnya kesadaran peradaban akibat dari 
benturan dengan dunia Barat. Di tengah gencarnya ideologi westernisasi, bangsa-
bangsa nonBarat melawan dengan dewesternisasi. Buktinya adalah muncul reaksi 
anti Barat oleh karena dominasi Barat dan kecenderungan yang memaksakan 

22 Huntington, “Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik, tejemahan Saiful Muljani, dalam Jurnal 
Ulumul Quran No.5, Vol.4, 1993, 11. 

23 Ibid., 225-40.
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kehendak dalam kancah perpolitikan internasional, HAM dan lingkungan 
hidup. Alasan kelima, karakteristik dan perbedaan budaya kurang dapat menyatu 
dibandingkan dengan karakteristik dan perbedaan politik-ekonomi. Orang bisa 
menjadi separuh Prancis, separuh Arab, tetapi sulit untuk menjadi setengah 
Katolik dan setengah Islam. Keenam, munculnya regionalisme ekonomi yang 
semakin meningkat. Pada satu pihak, regionalisme ekonomi dapat memperkuat 
kesadaran akan peradaban, namun di pihak lain, regionalisme ekonomi hanya 
berhasil jika berakar dalam budaya yang sama. Dalam beberapa kasus pemikiran 
Huntington benar, namun tidak mutlak benar, sebab di kemudian hari wacana-
wacana dialog antarbangsa bergemuruh di antara kebangkitan agama-agama, 
bahkan melawan tesis “konflik peradaban" (clash of civilization) Huntington 
dengan teori dialog peradaban.24 Perang dan konflik in factum sangat jamak 
ditemukan, namun upaya-upaya membina damai terutama dari agama-agama 
tidak kurang ditemukan. Pemikiran-pemikiran para orientalis seperti Bernard 
Lewis (Yahudi), John L. Esposito (Katolik USA) dan Karen Amstrong (Katolik 
UK) membongkar persepsi, mispersepsi antara Islam dan Barat, yang terlalu 
konfrontatif dari Samuel L. Huntington di atas.

MTB Menatap Peradaban Bangsa-Bangsa

Kongregasi Bruder MTB merupakan sebuah kongregasi transnasional. Bermula 
dari Huijbergen menuju seluruh penjuru dunia: Belanda, Brasil, Indonesia dan 
seterusnya. Ia (MTB) meniti jejak-jejak para misionaris Fransiskan menuju 
himpunan manusia yang terafiliasi dengan sebuah negara. Ia menelusuri 
peradaban bangsa-bangsa berbekal Injil dan tradisi-tradisi Barat. Namun 
faktanya, Bruder MTB sebagai salah satu organisasi kongregasional Katolik 
memadukan peradaban Barat dengan peradaban pribumi. Ia masuk dalam 
budaya (peradaban) pribumi dan membangun dunia baru dengan kekuatan 
dua peradaban. Spirit hidup anggota boleh jadi setengah Belanda dan setengah 
Indonesia, tetapi spirit peradabannya 100% Katolik dan 100% Indonesia. Di 
Indonesia, para misionaris menjadi bagian dari peradaban Indonesia, dan 
menjadi (salah satu) ujung tombak upaya-upaya pemajuan peradaban. Para 
misionaris telah menjadi bagian dari elite bangsa di seluruh Nusantara yang 
berjuang tanpa henti pada humanitas melalui jalur pendidikan dan pastoral. 
MTB menjadi sumber inspirasi human investment (investasi manusia), media 

24 Donald Emerson K. dalam tulisan “Konflik Peradaban atau Fantasi Huntington?”, Francis Fukuyama, 
dalam buku The End of History and The Last Man (1992), Ibnu Rush dalam teori role of dialogues, yang 
semuanya dapat dibaca dalam literatur-literatur Bahasa Indonesia.
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pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan, serta sentra literasi agama 
dan keagamaan di tengah konteks pluralitas Indonesia.

Mendidik Agama dan Keagamaan ala MTB: 
Simpliciter et Confidenter

Pendidikan pada dasarnya adalah human investment (investasi manusia). 
Sebab itu tidak heran jika para qasu quo paedagog (pemangku pendidikan) 
berjuang sekuat dengan “segenap hati, segenap budi, dan dengan segenap 
kekuatan” pada jalur pendidikan ini. Goal dari proses pembelajaran adalah 
perubahan karakter dan penciptaan habitus baru. Ruang belajar adalah ruang 
perjumpaan peradaban. Sebab itu, setiap perjumpaan entah dalam suasana 
formal maupun informal dan nonformal, perilaku individu “dibentuk dan 
diubah”, ada desosialisasi (tinggalkan gaya hidup lama) dan resosialisasi 
(akrab dengan gaya hidup baru ke arah transformasif). Setiap peserta akan 
digembleng untuk berubah, meninggalkan habitus lama dan berjuang at 
home dengan habitus baru. Dalam bidang pendidikan formal, MTB memiliki 
pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar 
Katolik (SDK), sekolah menengah lanjutan tingkat pertama Katolik (SMPK) dan 
sekolah lanjutan tingkat atas Katolik (SMAK) sedangkan bidang pendidikan 
nonformal, MTB menyediakan sentral kegiatan pelatihan dan pembinaan 
keterampilan bagi orang-orang muda dan masyarakat umum di Pontianak dan 
keterampilan menjahit di Pati, Jawa Tengah dan Merauke, Papua. Pada jalur 
pendidikan informal, MTB membangun asrama-asrama yaitu, di Pontianak, 
Putussibau, Kuala Dua, Singkawang, Sekadau dan Merauke-Papua. Melalui 
ketiga jalur pendidikan di atas, MTB menyiapkan cetak biru manusia menuju 
peradaban baru melalui proses-proses pendampingan hardskill (kompetensi) 
dan softskill (keterampilan) serta melengkapi mitra didik dengan instrumen 
yang memungkinkan mereka memiliki kecerdasan rohani, sosial, moral, 
entrepreneurship, dan kepemimpinan. 

Mengapa pendidikan agama dan keagamaan? Pendidikan agama 
dimaksudkan untuk memberi pengetahuan, membentuk sikap-kepribadian, 
dan keterampilan mitra didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada 
semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, sedangkan pendidikan keagamaan 
dimaksudkan untuk mempersiapkan mitra didik menjalankan peranan yang 
menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi 
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ahli ilmu agama dan mengamalkannya.25 Setiap mitra didik dibimbing untuk 
tidak hanya berjuang untuk mendapatkan nilai seratus (100), tetapi dibimbing 
untuk bisa hidup berdampingan secara damai dan terlibat aktif dalam kehidupan 
dan suka duka kehidupan masyarakat yang berbeda (proeksistensi). Jadi, 
pendidikan agama menekankan mitra didik untuk memahami dasar-dasar 
ajaran agama, dogma, dan hukum agama, sedangkan pendidikan keagamaan 
menekankan kemampuan mitra didik untuk mengamalkan substansi ajaran 
agama kepada sesama termasuk mereka yang berbeda. Kedua model pendidikan 
di atas menjadi dasar untuk mengukur melek atau tidak seseorang dalam 
hidup beragama di tengah pluralitas. Nilai dasar yang diterjemahkan dalam 
seluruh proses pembelajaran adalah kesederhanaan (simpliciter) dan keyakinan 
(confidenter). Simpliciter (kesederhanaan) et confidenter (keyakinan) adalah 
dua prinsip dasar MTB yang merupakan derivasi refleksi pribadi Marialis. 
Dalam bingkai pendidikan (formal, nonformal dan informal), spirit simpliciter 
dan confidenter merupakan ciri pembentuk dinamika pendidikan. Ekosistem 
pendidikan yang simpliciter mengedepankan substansi tanpa mengabaikan 
sensasi artifisial. Fitur-fitur lembaga dan pembelajaran yang sederhana, 
tetapi dapat dijangkau oleh semua pihak adalah format dasar pembelajaran. 
Pendidikan yang simpliciter merujuk pada seluruh perangkat pendidikan 
yang tidak wah, tetapi dapat menjadi kesukaan dan target “pilihan hati” para 
calon mitra didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat 
pengguna lulusan. Seperti sosok Maria, lembaga pendidikan MTB harus tetap 
menjaga aspek kesederhanaan. Ekosistem pembelajaran yang sederhana baik di 
sekolah, di asrama maupun di lembaga-lembaga kursus hendaknya membimbing 
mitra didik untuk menjadi pribadi yang bijaksana (wise), smart dan visioner 
namun sederhana. 

Lembaga pendidikan yang Marialis berarti lembaga pendidikan yang melek 
Maria, tidak saja pada liturgi dan teologi serta pastoral tentang Maria, tetapi 
subtansi dari liturgi, teologi dan pastoral tentang Maria, yang menginspirasi para 
Bruder MTB, yaitu kesederhanaan dan keyakinan. Desain pembelajaran MTB 
hendaknya mampu membimbing mitra didik, pendidik dan tenaga pendidikan 
untuk memiliki sikap percaya pada Allah seperti Maria, tetapi juga percaya pada 
diri dengan segala pontensialitasnya (self-confidence). Jadi, karakter pendidikan 
Marialis MTB adalah pertama, membentuk pribadi sederhana; tetapi sekaligus 
kedua, membentuk pribadi beriman kepada Allah, siapa dan apapun sebutan 
Allah bagi para mitra didiknya. Santo Fransiskus Assisi menjadi teladan untuk 

25 Lihat Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan Republik 
Indonesia. Abdul Kadir, “Pemetaan Pendidikan Agama dan Keagamaan”, Jurnal Al-Qalam No.XXI, Thn. 
XIV, 2008: 109-118. 
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menjalankan karya-karya pendidikan dalam terang spiritualitas Fransiskus, 
yaitu pertobatan, kesederhanaan, cinta damai, doa.26 Sebagaimana secara 
terus menerus direfleksikan dan bahkan dihabituasi dalam iklim kehidupan 
para biarawan/wati Fransiskan, spiritualitas Fransiskan tidak hanya bergerak 
sentripetal, melainkan juga sentrifugal. Spirit pendidikan Fransiskus tidak hanya 
untuk kongregasi Fransiskan, tetapi untuk dunia, bergerak dari partikularitas 
menuju universalitas. Dari Marialis-sentrik menuju kosmosentrik. Sebagaimana 
Fransiskus berupaya meretas kebekuan dan memerjuangkan damai lintas agama 
dan etnik, demikian hendaknya MTB menjadi bagian dari promotor cinta kasih, 
kesederhanaan, iman, kedaulatan alam, dan persaudaraan semesta: dimana 
semua makhluk dari segala etnik dan agama dapat menemukan kenyamanan 
dan kedamaian. 

Spirit pendidikan Marialis, yang simpliciter dan confidenter memanggil 
semua mitra didik untuk berjumpa dalam keberbedaan namun membantunya 
memiliki hidup dalam “kesederhanaan” dan “keyakinan” yang total kepada 
Allah, kepada sesama dan alam ciptaan-Nya. Spirit pendidikan Marialis 
mendesak kita untuk menegaskan kembali nilai toleransi. Mengapa suasana 
toleransi? Dunia toleransi adalah dunia yang diwarnai oleh relasi intersubyektif 
antara penganut yang berbeda. Abdul Karim Soroush, pemikir Islam Syi’ah 
(Iran) mengatakan, “Toleransi adalah keutamaan di luar agama (dan pasti tidak 
anti agama), sama seperti cinta, berada di atas semua agama.27 Ziya Meral, 
seorang penulis dan sosiolog Kristen dari Turki mendefinisikan toleransi 
sebagai sikap memerhatikan ”Yang lain” sebagai salah satu bagian dari “Kita”. 
Meral menunjukkan tiga alasan di balik urgennya sikap toleransi, yaitu alasan 
praktis, etis dan teologis.28 Kita harus menggenggam toleransi secara praktis, 
sebab mengabaikan penderitaan orang lain merupakan “kegagalan untuk 
menjawab akar masalah dari penganiayaan”. Meral mengangkat contoh dari 
hasil risetnya di Iran dan Turki. Di Iran, orang Muslim yang beralih menjadi 
Kristen menjadi persoalan HAM yang serius. Secara etis, kita tidak dapat terus 
bersuara hanya demi agama kita sendiri. Orang Indonesia bersuara menentang 
Israel karena solider dengan kaum Muslim Palestina, padahal Palestina bukan 
hanya orang Muslim dan persoalan Israel dan Palestina bukan persoalan agama, 
sedangkan Lebanon yang juga menimpa derita karena perang dan bom (Agustus 
2020) tidak menunjukkan solidaritas, karena pemimpin Lebanon dari Katolik 
Maronit? Etika universal menunjukkan bahwa “siapapun yang menjadi korban, 

26 Lihat Martino Conti, Identitas Fransiskan, terjemahan Paskalis Syukur OFM (Jakarta: SEKAFI, 2006), 
95. Lihat juga Murray Bodo, Fransiskus: Perjalanan dan Impian (Jakarta: SEKAFI, 2002), 157.

27 Clark, Abraham’s Children, 368.
28 Ibid., 208.
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siapapun yang menderita wajib mendapat pembelaan dari siapapun”. Advokasi 
HAM adalah tuntutan etis untuk mencegah penderitaan yang diakibatkan 
oleh keputusan hukum yang tidak adil. Jika kita hanya menolong mereka yang 
terikat dengan identitas yang sama dengan kita, dan mendiskriminasi pelayanan 
hukum bagi kelompok lain, upaya-upaya kita yang luhur hanya menjadi sangat 
partisan. Teolog Taiwan Choan Seng Song menyebutnya sebagai problematic 
humanity (kemanusiaan yang bermasalah),29 dan bukan gerakan penanganan 
pada masalah kemanusiaan. Upaya-upaya kemanusiaan yang bergerak linear 
dan partisan justru merusakkan pure kemanusiaan universal.

Alasan teologis, Meral mengutip injil Matius. Ketika Yesus ditanya manakah 
perintah yang paling besar, Ia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan 
segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa dan dengan 
segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri” (Mat. 22:37-40).30 Jadi, kasih kepada Allah 
dan pengabdian personal untuk mengikuti perintahNya tidak dapat dipisahkan 
dari kasih terhadap sesama. Seorang tidak dapat menyatakan diri mengasihi 
Allah tanpa mengasihi sesamanya. Dalam banyak hal, pengabdian Yesus selalu 
menyamakan diriNya dengan siapa saja yang dipinggirkan secara tidak adil, 
yang dianiaya, dan dibiarkan menderita –bukan hanya kepada pengikutNya, 
orang Kristen melainkan juga kepada orang-orang Samaria, Niniwe, kaum 
nonYahudi. Iman kita kepada Yesus Kristus mendorong kita untuk membantu 
mereka yang berada dalam kondisi yang tidak beruntung, apapun agama yang 
mereka anut, apapun nilai personal. Keyakinan keagamaan mereka tidaklah 
relevan dengan upaya-upaya humanitas. 

Menjadi Laboratorium Literasi Keagamaan 

Keberadaan individu dalam situasi multi agama menuntutnya untuk melek 
dengan agama dan keagamaannya. Setiap individu harus memahami substansi 
agama dan keagamaannya secara memadai. Gerakan-gerakan dan organisasi 
lintas agama pun harus dimulai dan diakhiri dengan kondisi melek agama 
baik dalam aspek simbol dan teologi maupun implikasi sosial dari agamanya. 
Kita kerapkali mudah membicarakan agama orang lain padahal kita tidak 
punya pemahaman yang komprehensif tentang agama orang lain. Sebaliknya, 
tidak sedikit orang berbicara banyak tentang agama kita, padahal mereka 

29 Choan Seng Song, dalam Emanuel Gerrit Singgih, Dari Ruang Privat ke Ruang Publik (Yogyakarta: 
Kanisius, 2020), 297.

30 Clark, Abraham’s Children, 215.
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tidak memahami esensi agama keagamaan kita. Membentuk sebuah opini 
di atas literasi yang salah atas agama orang lain, memicu ketegangan dan 
konflik di mana-mana. Di sini dibutuhkan sikap terbuka dan rendah hati 
untuk saling belajar. Amin Abdullah menyebutnya konsep interconnectednes 
(kesalingterhubungan).31 Prinsip kesalingterhubungan dalam produksi ilmu 
pengetahuan berorientasi pada daya upaya pendidikan terutama desain 
pembelajaran kita yang tidak monoreligius tetapi multireligius, bukan bersifat 
monodisiplin melainkan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. MTB 
sebagai laboratorium literasi keagamaan memungkinkan desain pembelajaran 
terutama pelajaran keagamaan pada sekolah-sekolah formal dan nonformal. 
Mitra didik dibimbing agar tidak melulu memahami agama dan keagamaannya 
sendiri melainkan juga agama dan keagamaan saudara-saudara yang lain 
dan yang lebih penting menyertakan cara pandang sains dalam ilmu-ilmu 
keagamaan, atau sebaliknya menyertakan cara pandang agama dalam mata 
pelajaran-mata pelajaran sains. Hal ini dilakukan untuk menghindari supremasi 
ilmu tertentu di atas ilmu yang lain.

Richard Dawkins dalam bukunya berjudul God Delusion menegaskan 
bahwa segala alam jagat dapat dijelaskan keberadaannya oleh sains. Gagasan 
Dawkins hampir sama dengan gagasan ilmuwan Stephen Hawking bahwa 
keberadaan Tuhan dapat dijelaskan dengan kemampuan akal sehat manusia, 
dengan menggunakan perangkat sains. Demikian juga, Yuval Noah Harari dalam 
bukunya, Homo Sapiens, lebih kurang mengantar orang untuk menjadi atheis 
yang baik. Baik Hawkins maupun Harari mempromosikan kekuatan Sains, 
namun Al-Ghazali, filsuf Islam melihat adanya kesalingterhubungan keduanya 
dalam menjelaskan universum (jagat raya). Sains selalu mengandaikan agama, 
dan sebaliknya beragama tetap menggunakan sains. Sains dapat menjelaskan 
“ada” dari sesuatu namun selalu bertolak dari sesuatu yang sudah “ada”. Di situ 
manusia harus dengan rendah hati berdamai dengan agama. Agama yakin 
bahwa di luar ratio masih ada kekuatan lain, yang jauh lebih smart, jauh lebih 
jelimet, jauh lebih tahu, sehingga disebut Mahatahu, Mahakuasa dan Mahakasih. 
Dalam agama, orang percaya akan adanya sesuatu standar ratio pada sains, 
tetapi sekaligus standar yang supra-ratio. Jadi, desain pembelajaran yang multi-
disipliner dan interdisipliner dibutuhkan dalam konteks keberagaman dan 
ke-indonesia-an kita.

Dalam bidang pendidikan nonformal, para bruder MTB telah 
mengembangkan model pendidikan yang memberi ruang bagi terciptanya 

31 Moh. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Hitorisitas, Cet.ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), v-vi.
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literasi keberagamaan yang mumpuni, yaitu dengan lembaga-lembaga 
pelatihan. Apakah lembaga diklat MTB dapat menjadi basis pembelajaran 
literasi keagamaan? Pertanyaan ini dapat dijawab apabila kita membaca dan 
memaknai semua fitur diklat MTB pada beberapa segmen diklat mereka. 
Upaya-upaya pelatihan pembibitan dan pengembangan ternak misalnya, tentu 
saja akan menjadi masalah jika tidak memperhitungkan kondisi pluralitas. 
Tujuan kita adalah untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat namun 
idealitas demikian justru bersifat eksklusif jika jenis ternaknya hanya terbuka 
untuk kalangan agama tertentu dan “haram” bagi tetangga beragama lain. 
Advokasi lingkungan hidup dari JPIC MTB tentu saja berorientasi universal 
dan tidak sekadar memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat seagama. MTB 
bergerak dari komunitas khusus menuju komunitas manusia universal di 
ruang publik. Dan akhirnya dalam bidang pendidikan informal, aturan-aturan 
hidup bersosialisasi dan beragama para anggota asrama walaupun bergerak 
sentripetal (bergerak ke dalam) merupakan wadah di mana para anggota asrama 
memahami dengan baik etika berkomunikasi internal dan eksternal, tetapi 
sekaligus memahami secara lebih mendalam perihal keagamaannya. Pepatah 
Latin menegaskan hal ini, gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (Batu 
berlubang bukan karena kekuatan yang dasyat, tetapi akibat tetesan air yang 
berulang kali); demikian juga, manusia menjadi bijak bukan karena satu kali 
membaca, tetapi karena kerapkali membaca (sic homo fit sapiens bis non, sed 
saepe legendo). Aturan hidup doa, misa dan sharing Kitab Suci, rekoleksi dan 
retret yang dilakukan terus menerus serta paket pendampingan rohani lainnya 
bagi anggota asrama juga merupakan media pengembangan literasi keagamaan 
bagi setiap anggota. 

Penutup

Agama adalah suatu enigma, sesuatu yang kelihatan, tetapi penuh tanda 
tanya. Agama terasa dekat, tetapi sebenarnya jauh, familiar, tetapi sekaligus 
misterius, “menakutkan, tetapi sekaligus menakjubkan”, kata Rudolf Otto. 
Dalam esensi agama demikian, kita dituntut untuk mengembangkan toleransi 
yang aktif (proeksistensi) bukan toleransi yang cetek, dangkal (koensistensi). 
Setiap individu harus terbuka untuk saling belajar, sehingga punya literasi 
keagamaan yang memadai. Literasi keagamaan yang memadai meminimalisir 
sikap etno-religiusentrik (hanya menghargai sesama etnik-agama), sehingga 
cenderung monoeksistens (mau sendiri saja). MTB harus selalu siap sedia 
memediasi karakter pendidikan yang multidisiplin sekaligus multireligius dan 
membuka ruang bagi pengembangan literasi keagamaan yang lebih luas. Kisah 
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Santo Fransiskus bertemu Sultan Malik Al Kamil di dekat Sungai Nil, Mesir 
dan memasuki camp-camp Muslim patut diteladani untuk mempromosikan 
kedamaian lintas etnik, lintas agama dan lintas batas. Santo Fransiskus dan 
Sultan Mesir berjumpa untuk mengupayakan kedamaian dan rekonsiliasi 
Muslim-Kristen/Katolik di seluruh dunia akibat Perang Salib.32 

Apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam era ini, dalam pembacaan 
saya, merupakan bagian dari upaya-upaya “pencipataan ruang publik sebagai 
ruang persaudaraan universal”. Pada Februari 2019, Paus Fransiskus menjumpai 
Sultan Abu Dhabi yang akhirnya menghasilkan dokumen yang disebut Dokumen 
Abu Dhabi.33 Salah satu kutipannya berbunyi:

Iman kepada Allah mempersatukan kita, kendatipun ada berbagai macam 
perbedaan. Iman kepada Allah menjauhkan kita dari permusuhan dan 
kebencian. Iman menuntun orang beriman untuk memandang seorang 
saudara laki-laki atau perempuan sebagai orang yang pantas untuk 
didukung dan dikasihi. Melalui iman kepada Allah, umat beriman dipanggil 
untuk menyatakan persaudaraan dengan melindungi ciptaan dan seluruh 
alam semesta serta mendukung semua orang, terutama mereka yang paling 
miskin dan paling membutuhkan.34 

Proficiat Yubileum 100 tahun Kongregasi Bruder MTB Indonesia. Tetaplah 
menjadi laboratorium literasi keagamaan bagi anak-anak bangsa melalui jalur 
pendidikan formal, informal, dan nonformal. •
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